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تقديم

كهذا ِكتاٌب يُدان قد ،١٩١٤ عام كارثة من أسوأ كارثٍة خطِر يف أوروبا فيه تكون وقٍت يف
الحديثة. الهَمجية ضد الحضارة عن للدفاع العاجلة الحاجة عن تشتيت مصدر باعتباره
أكثر امُلتزعزعة امُلترشِذمة حضارتنا أزمة تُصبح شهر، بعد وشهًرا عام بعد عاًما
يف وتزداد الخارجية، مشاريعها يف وَوحشية رضاوة تزداد بالخارج الفاشية إن خطورة.
أنَّ نجد بلدنا يف وحتى العقل. لحياة امتهانها يف همجية وتزداد مواطنيها، عىل طغيانها
هذا، عىل وعالوًة املدنية. الحرية وتحجيم العسكرة نحو امليل من الخوف إىل يدفع ما لدينا
نظامنا يف الواقع الظلم لتخفيف أُِخذت قد حازمة خطوة من ما أنه نجد العقود مرور مع

اليأس. إىل باملاليني يُوِدي البايل االقتصاديَّ نظامنا إنَّ االجتماعي.
يف ُمتَّزن وبرأي بشجاعة رسالتهم يُؤدوا أن الُكتَّاب عىل يَصُعب الظروف هذه يف
األسايس الرصاع من ويَنسحبوا أكتافهم يَُهزُّوا أن سوى شيئًا يفعل ال البعض ذاته. الوقت
ليس األمر بهم يَنتهي العالم يف األهم القضايا عن أذهانهم يُحوِّلون الذين وهؤالء عرصنا. يف
أيًضا تَفتِقر بل فحسب، معارصيهم إىل بالنسبة واألهمية العمق إىل تفتقر أعمال إنتاج إىل
شعوريٍّا ال وإما شعوريٍّا إما أنفسهم إقناع سيُحاولون الُكتاب هؤالء أنَّ ذلك الصدق؛ إىل
ال أنها أو أعمالهم، من أهمية أقل أنها أو لها، وجود ال البرش يواجهها التي األزمة بأنَّ
فائقة، أهمية ذات وهي بالفعل، موجودة األزمة هذه أنَّ غري حال. أيِّ عىل يشء يف هم تخصُّ
يرى أن والوعي الذكاء من قدٍر بأي يتمتع شخص ألي يُمكن فهل جميًعا. نا تخصُّ وهي

للذات؟ خداع دون العكس
حون يُرصِّ الذين «املفكِّرين» أولئك بعض مع شديًدا تعاطًفا أُكنُّ فأنا ذلك، من بالرغم
أالَّ لون يُفضِّ فهم ولهذا الرصاع، هذا يف بها يُشاركون نافعة مساهمة يَملكون ال بأنهم
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أنفسنا عن دفاعنا يف أقوله أن يُمكنني وما منهم. واحد األمر حقيقة يف وأنا فيه. يخوضوا
نَتجاهلُها. ال فنحن القضية، دعم يف فعاليتنا أو املبارش نشاِطنا غياب من بالرغم أنه هو
طول بعد اقتنعنا قد أنَّنا غري ُمفِرطة، وبصورة باستمرار انتباهنا عىل تحوز بالتأكيد وهي
غري بطريقة العمل هو القضية لخدمة نقدمه أن يُمكن ما أكثر أنَّ والخطأ املحاولة من عهد
ويستخدمون الرصاع يف ببسالة يخوضون إذ الكتَّاب؛ بعض لدى يختلف واألمر مبارشة.
يتمتَّعون كانوا وإذا عنها. دفاًعا السالح يحملون حتى أو للقضية، الدعاية يف قدراتهم
من جزء األمر حقيقة يف هو فيه يشاركون الذي د املحدَّ النضال وكان املناسبة، بالقدرات
قيِّم بعمل يُساهمون فقد بنائها)، (أو الحضارة عن الدفاع يف املتمثل العظيم املرشوع
كثريًا يعزز مما اإلنساني، والتعاطف الخربة من واسًعا حظٍّا يجنون قد إنهم ثم بالتأكيد.
تعميتهم إىل ذاته حد يف يؤدي قد القضية خدمة عىل َفهم تلهُّ أنَّ غري األدبية. قدراتهم من
«الوعي ب هذا، األزمة زمن يف حتى مجازيٍّا، تسميتُه يُمكن ما وتعزيز امتالك أهمية عن
ببقية وعالقتها ككل اإلنسان حياة إىل النظر محاولة أو البرشي» للنوع النقد الذاتي بالذات
البرشية والنظريات وامُلثُل الشئون جميع يف النظر يف الرغبة عىل هذا وينطوي األشياء.
يف يَنزعون الرصاع خضم يف يكونون الذين وهؤالء البرشي. التحيز من ممكنة درجة بأقل
يُغفلون بنُبٍْل إنهم وعادلة. عظيمة قضية يف ذلك كان إن حتى التحزُّب، إىل املطاف نهاية
األمر نهاية يف هي والتي العقالني، التقييم يف املتمثِّلة القوة تلك املوضوعية، تلك من جزءًا
املستميت فالنضال حالِتهم؛ يف املطلوب هو ذلك يكون وربما البرشية. القدرات أثَمِن من
بعضمن عىل يَنبغي ذلك، من بالرغم اإلخالص. من يتطلَّبه مما أقل املوضوعية من يتطلَّب
بالوالء التحيلِّ مع هدوءًا أكثر بُروٍح التحيلِّ إىل يسَعْوا بأن يخدموها أن بالقضية يؤمنون
يف تزيد النجوم من خلفية عىل املضطرب عاَلمنا رؤية محاَولة أنَّ نجد وربما اإلنساني.
إحسان من أيًضا تعزز وربما منها. تقلل ال الحالية، البرشية األزمة أهمية من املطاف نهاية

بعض. تجاه بعضنا
والحيوي املهيب الكيل للكيان خياليٍّا تصوًرا أبني أن حاولت االعتقاد هذا من انطالًقا
يف وطفويل للسخرية ُمثرية بدرجة واٍف غري تصوُّر أنه جيًدا أعرف وأنا لألشياء. أيًضا
أهدأ عرص ويف املعاِرصة. البرشية الخربة زاوية من إليه النظر عند حتى الجوانب، بعض
املبسطة، األولية التصور هذا طبيعة ورغم ذلك، من بالرغم جنونيٍّا. يبدو قد حكمة، وأكثر

تماًما. صلة ذي غري يكون ال فربما بُعد، من به يتَّسم وما
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فقد واليَساري؛ اليَميني التوجهني؛ كال مع القالقل إثارة احتمالية من وبالرغم
تأويلها وحاولت الدين، من ُمشتقة محدَّدة وكلمات أفكاًرا األحيان بعض يف استخدمت
بالرغم بشدة معة السُّ السيئتَي الكلمتنَي مثًال استخدمت لقد الحديثة. االحتياجات ضوء يف
اليساري التوجه لدى بذيئتنَي أصبحتا قد اللتني و«عبادة» «روحاني» الثمينة: قيمتهما من
قد أنَّني غري اليميني، ه التوجُّ لدى بذيئًة الجيدة القديمة الجنسية الكلمات كانت مثلما
فهمها. إساءة إىل واليسار إفسادها إىل اليمني يَنزع تجربة عن للتعبري استخدمتهما
واالجتماعية الخاصة الغايات جميع من التجرُّد عىل تَنطوي التجربة هذه إنَّ القول يُمكنني
بطريقة يُقدِّرها تجعله بل رفضها، إىل اإلنسان يدفع الذي باملعنى ذلك وليس والعرقية،
لخربتنا املالئم التوجه الستكشاف محاَولًة جوهرها يف تبدو الروحانية» «الحياة إنَّ جديدة.
حُسن قد برشي كائن تجاه املالئمة االستجابة هو اإلعجاب أنَّ نشعر مثلما تبنِّيه، ثم ككل
يكون فقد ثمَّ ومن وتحسينه؛ الوعي صفاء زيادة إىل تؤدي أن يمكن املبادرة وهذه نموُّه.
إذا الفائقة اإلنسانية الخربة هذه أنَّ فيه شك ال ومما السلوك. عىل ونافع عظيم تأثري لها
اإلذعان من يشء مع غفلتها، من تستفيق التي إنسانيتِنا لخدمة الحازمة اإلرادة تُولِّد لم

وخدعة. ا فخٍّ إال تكون فلن للقدر،
مارتن يس إل للربوفيسور امتناني عن أُعربِّ أن يل بد ال التقديم هذا أختم أن قبل
بناءً والذي ومتعاطف نافع نقد من قدَّموه ملا ريو يف إي والسيد مايرز إتش إل والسيد
إلحاق يف ًدا مرتدِّ أزال ال أنني أجد اآلن وحتى الفصول. من العديد كتابة أعدُت قد عليه
حقيقة يف وهو للغاية. سيئًا فسيكون الرواية بمعايري ُقيِّم إذا والذي كهذا، بعمل أسمائهم

اإلطالق. عىل رواية ليس األمر
الصغري الرائع الكتاب من االصطناعية بالكواكب املتعلقة بعضاألفكار استوحيُت وقد
ُمعاَلجتي بشدة يَستهِجن أال وأرجو برنال. دي جيه للسيد والشيطان» والجسد «العالم

األفكار. لهذه
يل. وإخالصها ولعفويتها الربوفات مراجعة يف عملها عىل أشكرها أن فيجب زوجتي أما

ستيبلدون أوالف
١٩٣٧ مارس
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األول الفصل

األرض

البدء نقطة (1)

. قدميَّ حركة من امُلعتم الَخَلنْج أبطأ التل. إىل ذاهبًا خرجت باملرارة، شعرت حني ليلة ذات
ُمغَلقة عيونًا كانت امُلسدلة الستائر ذات والنَّوافذ الضاحية. مصابيح امتدت األسفل، يف
تومض. منارة ثمة كان البحر، ُمستوى عىل امُلمتَد الظالم وبعد األحالم. حياة داخليٍّا تشاهد
املضطربة العالم تيارات يف الصغرية جزيرتنا منزلنا، ميَّزُت ظالم. هناك كان األعىل ويف
يف للغاية نختلف اللذَاِن وزوجتي، أنا الزمان، من ونصف َعقد مدار عىل هناك، واملريرة.
يف مشرتكة، وتغذية دعم من بيننا كان ملا اآلخر يف أحدنا ونما نضجنا قد األساسية، سماتنا
ومضايقاته. اليوم غرائب وروينا يوم، كل العديدة مهامنا خططنا هناك د. معقَّ تكافيل نظام
تلك األطفال؛ ُولِد هناك رتقها. يجب وجوارب عليها، الردُّ يجب خطابات تراكمت هناك
اللتان — االثنني نحن حياتانا، كانت السقف، ذلك تحت وهناك، الجديدة. املفاجئة الحيوات
أكرب حياة الحظ؛ لُحسِن الوقت طوال واحدًة حياًة — األخرى منهما كلٌّ أحيانًا تُعاند كانتا

بمفرده. منا أي حياة من وعيًا وأكثر
لم املرارة وتلك باملرارة. شعوٌر هناك كان ذلك، من بالرغم بالتأكيد. جيًدا كان ذلك كل
من فالرعب ولهذا أيًضا؛ السحرية دائرتنا داخل نمت بل فحسب، الخارجي العالم من تَْغُزنا
والذهاب للخروج دفعني قد فحسب، العالم هذيان من ال واقعيتنا، انعدام ومن جدوانا ال

التل. إىل
واهية. كانت املحصلة أنَّ غري أخرى، إىل عاجلة صغريٍة مهمٍة من دائًما نرسع كنا
انطالًقا نعيش ما، بطريقٍة كنا أننا أيُمِكن بأكمله؟ وجودنا َفْهم أخطأنا قد نكون أن أيُمكن
التي الدِّعامة هذه التحديد، وجه عىل بينَنا القائمة الرشاكة وهذه خاطئة؟ فرضيات من
صغرية دوامة سوى املطاف نهاية يف تكن ألم العالم، هذا يف للتحرُّك التأسيس رائعة تبدو
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جدوى، دون العظيم الفيض سطح عىل تدور التي املنعزلة، الراضخة املنزلية الحياة من
خدعنا قد يشء كلِّ من بالرغم نكون أن أيُمكن أهمية؟ وال عمًقا تحمل ال ذاتها وهي
السارحة النوافذ تلك خلف األمر حقيقة يف نَِعش لم غرينا من كالكثريين نكون هل أنفسنا؟
ندور كنا إذ االثنان؛ ونحن مريًضا. يكون امُلعاىف حتى مريض، عالم يف حلم؟ سوى الفكر
كنا قوي، عزم أو صاٍف بوعٍي ونادًرا األحيان، ُمعَظم يف تفكري دون الصغرية حياتنا يف

مريض. عاَلم نتاج
ألياف من مغزولة تكن ألم وعقيم. تام خيال محض كلها تكن لم تلك حياتنا أنَّ غري
معامالتنا وجميع بابنا، عرب وإيابنا ذهابنا مرات جميع يف جمعناها والتي الِفعلية الواقع
تعبريًا مًعا نغزل نحن نكن ألم األرض؟ أطراف وكذلك األبعد واملدن واملدينة الضاحية مع
النشط، العيش من ما حدٍّ إىل متينة خيوًطا يوم كل حياتنا تُنتج ألم طبيعتنا؟ عن أصيًال

التكاثُر؟ الدائم د املعقَّ اإلنسانية نمط النامية؛ الشبكة يف تداخَلت قد والتي
أن يُمكنني كيف املبتِهجة. الرهبة من ونوع هادئ بحماس «عالقتنا» إىل أنظر كنُت
امُلبهرج؟ العاطفية النزعة بزخرف إهانتها أو ازدرائها دون لنفيس حتى عالقتنا أصف
بعقالنية الناقد املشرتك االتِّصال ذلك واالستقاللية، االعتمادية من الدقيق توازننا أنَّ ذلك
يف وكان الحقيقية، للرفقة رة مصغَّ عينة بالتأكيد كان ذلك، مع واملحب بدهاء والساخر
إليه يسعى الذي السامي الهدف عىل وحيٍّا فعليٍّا مثاًال يشء كل من بالرغم البسيط أسلوبه

العالم.
ُمرتِعش واحد شعاع نجمة. عن الظالم كشف األعىل يف بأكمله؟ الكون بأكمِله؟ العالم
ففي بالخوف. وقلبي بالرؤية أعصابي اآلن أتعب قد األعوام آالف من انبعث قد الضوء من
الزوال؟ الرسيعة الصدفة، الوليدة الواهية، لرفقِتنا تكون قد أهمية أي الكون هذا مثل كوٍن
ذلك يكن لم العبادة. من غريب نوع يف عقالنية غري بصورة استغرقُت قد اآلن لكن
سوى الزائفة الَقداسة تلك يَمنحه لم أتُون محُض فهي بالتأكيد؛ النَّجمة تجاه التقديس
ما لكن النجمة، وبني بيننا الشديد التناُقُض للقلب أبَرَزه آخر، يشء تجاه كان بل بُْعِده،
وراء يَكمن فيما النظر أمعن حني الفكر إنَّ النحو؟ هذا عىل أهمية يُمثِّل قد الذي ذاك
وال ُحب ة ثمَّ يكن لم العتمة؛ سوى هناك يكن لم نجوم»؛ «صانع أي يَكتِشف لم النجمة

القلب. سبَّح ذلك، من بالرغم عدم. فقط قدرة، حتى
وامللموس. املعروف إىل امُللِغز من وارتددُت الحماقة، هذه عني دفعُت صرب بنفاد
بَقدٍر تلك الغريبة «عالقتنا» أفحص أن قرَّرُت واملرارة، الخوف وكذلك بعيًدا العبادة يًا ُمنحِّ
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بالنسبة ظلَّت والتي ُمدِهش، نحو عىل لإلعجاب امُلثرية الحقيقة تلك املوضوعية، من أكرب
النجوم. إىل بالنسبة للغاية تافًها أمًرا بَدْت أنها من بالرغم للكون، أساسية إلينا

نهاية يف فنحن املهينة، الكونية خلفيتنا إىل التطرُّق دون األمر يف التفكري عند حتى
ومحرتم للغاية ُمبتذَل عادي، حدث سوى نكن لم سخيفان. حتى وربما تافهان املطاف
لها. داعي ال أعباء دون مًعا نعيش كي أمرنا نتدبر فحسب، زوَجنْيِ كنا لقد للغاية.
نحو عىل مريبًا التافه، الرومانيس بأصله زواجنا، كان وقد مريبًا. عرصنا يف الزواج كان

ُمضاَعف.
بانتباٍه للحظة إيلَّ نظَرْت عيوننا. تالَقت طفلة. زوجتي كانت حني األوىل للمرة التقينا
عميًقا. غامًضا إدراًكا تَحمل كانت ربما النظرة تلك أنَّ برومانسية تخيَّلت إنني حتى هادئ؛
املراَهقة. سنِّ حمى يف نفيس أقنعت هكذا أو قَدري، النظرة تلك يف أنا رأيُت حال، أيِّ عىل
صحيح تصاُدفيٍّا! يَبدو كم املايض، يف النظر فعند اآلن، أما ًرا! ُمقدَّ اتحادنا بدا كم أجل!
إحداهما قريبتنَْيِ كشجرتنَْيِ طويلة، لفرتة امتدَّت التي زواجنا عالقة يف ُمتالئَمني كنا أننا
يُشوِّه منهما كل بحيث واحد، جذع يف مًعا األعىل إىل منهما كلٍّ جذع نما قد األخرى من
إضافٍة محض أنها عىل بموضوعيٍة زوجتي قيَّمُت اآلن يدعُمه. الوقت نفس ويف اآلخر، شكل
رفيَقنْيِ املجمل يف كنا لقد األحيان. ُمعَظم يف للغضب َمدعاٌة لكنها الشخصية، لحياتي مفيدٍة
مًعا. امُلتواِصل ُقْربنا ل نتحمَّ أن فاستطعنا الحرية؛ من قدًرا لآلخر أحدنا ترك وقد رشيَديْن.
الكون. فهم يف للغاية مهمة تَبُد لم الطريقة، بهذه ذكرها وعند عالقتنا. كانت تلك
بأكمله الكون وحتى الباردة، النجوم حتى كذلك. أنها نفيس قرارة يف أعرف كنت أنَّني غري
تُمثِّل التي الثمينة الذرة هذه بأنَّ يُقنعني أن يستطع لم العقيمة الهائلة أبعاده بجميع
— تكون أن لها بدَّ ال كما قرصأجلها من وبالرغم املثالية، إىل افتقارها من بالرغم — رفقتنا

ة. باملهمَّ ليَست
هو وجوده تتجاَوز أهمية أي وصفه يتعذَّر الذي التحادنا يكون أن فعًال أيُمكن لكن
برهانًا أكان والخوف؟ الكره ال الحب للبرشهي الجوهرية الطبيعة أنَّ مثًال أثبت هل ذاته؟
الحب، نسيُجه مجتمٍع دعم عىل قادرون العالم أنحاء شتى يف والنساء الرجال جميع أنَّ عىل
الكون، نتاج من نفسه وهو مثًال، أثبت وهل ذلك؟ من تَمنعهم قد الظروف أن من بالرغم
بأننا، ما ضمانًا الجوهري، تميُّزه خالل من قدَّم، وهل ما؟ بطريقة للكون أسايس الحب أنَّ
أنَّ فعًال أثبت هل أبدية؟ بحياة ما بطريقة نتمتَّع أننا بدَّ ال الواهيان، داعماه االثنني، نحن

السماء؟ يف ينتظرنا الرب وأنَّ الرب هو الحب
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رغم والثمينة للضحك، وامُلثرية للغضب املثرية الودودة البسيطة روحينا رفقة إنَّ كال!
يشء أي عىل محدًدا ضمانًا تكن ولم األشياء، هذه من أيٍّا تثبت لم الزخرفة، من خلوها
من واحد الحتمال للغاية وساطٍع ضئيل تمثيٍل سوى تكن لم املثالية؛ غري صحتها سوى
اضطراب تذكرت تُرى. ال التي النجوم حشود تذكرت الوجود. احتماالت من الكثري بني
نفيس وذكَّرت املتكرِّر. خالفنا أيًضا تذكرت اإلنسان. عالم يف واملرارة والخوف الكراهية
املياه عىل النسيم يُشكِّلها التي الصغرية املوجات تختفي مثلما رسيًعا نَختفي أن يجب بأننا

الساكنة.
التي الكون قدرة إنَّ النجوم. وبني بينَنا الغريب التقابل يف أفكر رحت أخرى مرًة
يف املتمثِّلة الخاطفة الومضة تلك أهمية من غريب نحو عىل عززت قد حسابها يُمكن ال
حركة من أرسعتا قد بدورهما، وهاتان األكيدة. غري الخاطفة البرشية مغامرة ومن رفقتنا،

الكون.
شعب بدأ رتها، مؤخِّ ويف بالكامل. اآلن ترتاجع فوقي من العتمة الَخَلنْج. عىل جلست

النجمة. تلو نجمة االختباء، من الظهور املحرَّر السماء
وراء ما إىل الرتيب، البحر أنه خمنت ما أو املبهمة، التالل امتدَّت الجوانب، جميع عىل
تحت األسفل إىل انحنائها يف تبعها قد الصقر طريان الطائر الخيال أنَّ غري البرص. مدى
والهواء، املياه غلفتها قد واملعدن الصخر من صغرية حبة عىل كنت أنني تخيَّلت األفق.
كانت الصغرية، الحبة تلك من الخارجية القرشة وعىل والظالم. الشمس ضوء يف تدور وأنها
وصفاء البهجة من متقطِّعة دفقات مع وعمى، شقاءٍ يف جيل بعد جيًال تعيش البرش حشود
وثورات شامخة، وعلوم وفلسفات وإمرباطوريات ارتحال، من فيه بما تاريخهم وكلُّ الروح.
النجوم. حياة من واحد يوٍم يف َومضة سوى يكن لم للرفقة، ُمتزايد وشغف اجتماعية،

من أخرى حبات تضمُّ املتأللئة املجموعات تلك كانت إذا ما يعرف أن للمرء كان لو
هو والحب الحكمة عن املتخبِّط البرش بحث كان إذا وما الرُّوح، تسكنها واملعدن الصخر

كونية! حركة من جزء أم تافهة، اختالجة محض

النجوم األرضبني (2)

ظهر األفق. إىل األفق من انقطاع دون السماء يف النجوم امتدَّت العتمة. زالت األعىل، يف
مجموعة فرديتهما. تُؤكِّد بروًزا األكثر النجمية املجموعات كانت يُوِمضا. أن دون كوكبان
الكربى»، نعش «بنات ومجموعة وسيفها، وحزامها الشامخة، وقدميها بكتفيها «الجبار»
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تشكَّلت كلها الحميمية، تعكس التي «الثريا» ومجموعة املتعرجة، الكريس» «ذات ومجموعة
مبهم كطوق السماء عرب التبَّانة» «درب مجموعة وامتدَّت الظالم. يف تماًما لها ينبغي مثلما

الضوء. من
أنني بدا األسفل، إىل نظرت حني بلوغه. عن وحده البرص عجز ما الخيال أكمل
األنواع َمقابر وعرب الصلب، والصخر الَخَلنْج عرب شفاف، كوكب عرب أرى أن أستطيع
مرًة ثم الحديد، األرضمن لبِّ إىل وصوًال األسفل يف ق املتدفِّ املنصهر البازلت وعرب املندِثرة،
املحيط إىل وصوًال الجنوبية الطبقات عرب األسفل، يف أنظر أزال ما كنت أني يبدو أخرى
من اآلخر الجانب سكان وأقدام الصمغ أشجار جذور وعرب الجنوبية، واألرايض الجنوبي
الليل إىل وصوًال الشمس، ثقبتْها التي الزرقاء مظالتهم وعرب أوضاعها، املعكوسة العالم
بدرجة للغاية بعيدة مسافة عىل األسفل يف وهناك مًعا. والنجوم الشمس توجد حيث األبدي
أعماق يف أسماك كأنها األرضية، تحت النجمية املجموعات تقبع كانت الدوار، عىل تبعث
حتى وسوداء النجوم، من سكانها واحدة، جوفاء كرة يف امتزَجتا قد السماء قبتا بحرية.
الخاص الكامل الطوق ًجا. متوهِّ منحنيًا خطٍّا كان الصغري القمر الساطعة. الشمس بجوار
الصغرية بيتنا نَوافذ إىل نظرت الدوار، من غريبة حالة يف بالكون. يُحيط كان التبانة بدرب
أنَّ غري والتالل. بأكملها الضاحية وكذلك هناك، تزال ما كانت لالطمئنان. طلبًا املتوهجة
من ُصِنعت قد األرضية األشياء جميع وكأنَّ األمر بدا كلها. عربها تُيضء كانت النجوم
ُمعِلنة الكنيسة ساعة دقت خافت، بصوٍت ونقاءً. شفافية أكثر بلورية مادة من أو الزجاج

خافت. صوٍت إىل تتالىش وراحت األوىل الرضبة قرعت الليل. منتَصف حلول
من أنظر أخذت عندما اإلدراك. من غريب جديد نمط إىل ُحفز قد اآلن الخيال كان
يتجاوز عمًقا بل بالجواهر، َعني مرصَّ وأرًضا سقًفا السماء أرى أعد لم نجمة، إىل نجمة
قد السماء يف واملألوفة العظيمة األضواء معظم أنَّ من وبالرغم الرباقة. الشموس عمق
بعيدة األمر حقيقة يف الالمعة النجوم بعض بَدت فقد القريبة، جرياننا وكأنها سَطَعت
كل يف الشديد. قربها بسبب فقط ظاهرة الخافتة املصابيح بعض كانت بينما وكبرية،
حتى لكن النجوم، من وتيارات بجموٍع ُمحتِشدة املنتَصف يف الواقعة املسافة كانت جانب،
للغاية. عظيمة مسافة إىل تراجَعت قد التبَّانة درب إنَّ إذ قريبة؛ اآلن بَدت قد النجوم هذه
عميقة وآفاق الالمع، الضباب من امَلمر تلو ممرٌّ ظهر األقرب، أجزائها يف الفجوات بني ومن

النجمية. التجمعات من
تيارات من ُمدَركة دوَّامة بل الِمعة، غرفة يكن لم القدر فيه وضَعني الذي الكون
رأيت الخارجية، الظلمة يف النجوم بني حدَّقت حني ذلك. من أكثر كان لقد كال! النجوم.
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تلك الضوء؛ من وبَُقع نقاط كَمحض بدت والتي النوع نفس من أخرى دوامات أيًضا
إىل وامتدَّت غورها، سرب يمكن ال سحيقة أعماق إىل الفراغ يف بعد عن تناثرت التي املجرات
تضم التي الشاملة الكونية للمجرة ا حدٍّ تجد لم الخيال عني إن حتى للغاية بعيدة مسافات
يمثل منها وكل الثلج، من نادرة رقاقات فيه تطفو فراًغا اآلن يل الكون بدا املجرات. جميع

كونًا.
القوة ذي بالخيال أراه أنني بدا األكوان، رسب يف كون وأخفت أبعد يف التحديق عند
كان الشموس، هذه إحدى من وبالُقرب الشموس، من مجموعة أنه عىل الفائقة التلسكوبية
التل. هذا عىل أنا كنت وقد تل، ثمة كان الكوكب، هذا من املظلم الجانب وعىل كوكب، ثمة
ندعوه والذي له، حدود ال الذي املتناهي الكيان هذا يف أنه لنا يؤكدون الفضاء علماء إنَّ
بعد تذكَّرت مصدرها. إىل وإنما الالنهاية، إىل املستقيمة الضوء خطوط تؤدِّي ال بالكون،
إيلَّ تأتي التي فاألشعة الخيال، ضوء ال املادي الضوء عىل يعتمد برصي كان إذا أنه ذلك
تشكُّل قبل طويل وقت منذ توقَفت قد أحداثًا تُظهر بل تُظهرني، ال الكون حول» «من

الشمس. تشكُّل قبل حتى ربما أو األرض،
ذات النوافذ عن أخرى مرًة أبحث رحت الهائلة، األبعاد هذه ثانيًة اآلن ُمتجاهًال
واقعية أكثر يل بدا تخلَّلته، قد كانت النجوم أنَّ من بالرغم والذي، ملنزلنا، امُلنسِدلة الستائر
وكذلك أيًضا والتالل بأكملها الضاحية مع اختفى قد كان بيتنا أنَّ غري املجرات. كل من
يَكُمن كان منها، وبدًال اختفت. قد كانت نفسها، عليها أجلس كنت التي األرض البحر.
أستِطع لم إذ جسدي؛ من تحرَّرت قد يبدو ما عىل كنت نفيس أنا رقيق. ظالم بعيًدا تحتي
لديَّ يكن لم يشء. يحدث لم أطرايف، تحريك أردُت وحني أملَسه. أن وال جسدي أرى أن
الصباح، منذ تملَّكني قد كان الذي والصداع بجسدي، املألوف الداخيل اإلحساس أطراف.

غامَضان. وابتهاٌج ٌة ِخفَّ محلَّهما حل قد
ودخلت مت قد كنت إذا عما تساءلت بي، حلَّ الذي التغريُّ بالكامل أدركت حني
وبذُعٍر البداية. يف االحتمال هذا بشدَّة أزَعَجني اإلطالق. عىل متوقع غري جديد وجود إىل
يف املتجسدة الثمينة ذرَّتي إىل أعود فلن بالفعل متُّ قد كنُت إذا أنني أدركت ُمفاجئ،
لست أنني بفكرة نفيس أُطمُنئ رحت ما رسعان أنَّني غري انزعاجي، ُعنف صَدَمني االتحاد.
لحظة؛ أيِّ يف منه أُفيق وقد اإلغماء من ما نوٍع يف بل يشء، كلِّ من بالرغم األرجح عىل ميتًا
كل علمي، نحٍو عىل أراقب، وأن داٍع، دونما العجيب التغري بهذا أنزعج أالَّ قرَّرُت فقد ولهذا

يل. سيحدث ما
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النُّجوم تَُعد لم ويتكثَّف. يتضاءل كان األرض محل حل قد الذي الظالم أنَّ الحظت
طاولة كسطح تَحتي ِمن األرض أصبَحت ما ورسعان خالله. من ظاهرة األرضية تحت
ُمبتعًدا أُحلِّق يبدو ما عىل كنُت النجوم. به تحيط الظالم من واسع قرص مستدير؛ ضخم
السماء يف ذلك قبل للخيال تظهر كانت التي الشمس مذهلة. برسعة األصيل كوكبي عن
اآلن كنت أنني من وبالرغم أكثر. مادي نحو عىل أخرى مرة األرض كسفتها قد فلية، السُّ
غياب بسبب ُمشِكلة أي أواجه أَُكن فلم بالتأكيد، األرض من األميال مئات ارتفاع عىل
من مبهجة وحالة ُمتزايد انتشاءٍ سوى بيشء أشعر أكن لم الجوي. والضغط األكسجني
املعتمة األجواء غياب بفعل وسواء أثارني. قد للنجوم االستثنائي اللمعان األفكار. جيََشان
أنَّ بدا ُمعتاَدة. غري سمة السماء اتخذت فقد األمَرين، كال أو املتزايدة حساسيتي بفعل أو
الكبرية النجوم كانت السماء. جت توهَّ اللمعان. من أكرب بقدٍر توهجت قد جميعها النجوم
حبيبات من ُمطوًِّقا نهًرا بل بالظالم، ُمْغَرقة التبانة درب تعد لم بعيدة. سيارة كَمصابيح

الضوء.
ظهر تحتي، بعيًدا اآلن صار قد والذي للكوكب قي الرشَّ الطرف امتداد عىل اآلن،
ل ويتحوَّ حيوية يزداد االرتفاع، يف أستمر وأنا صار، والذي الضياء، من خافت خطٌّ هناك
باتجاه بل فحسب، األعىل باتجاه أتحرَّك أكن لم أنني يبدو واألحمر. الربتقايل اللونني إىل
وأخذت األفق يف الشمس ظهرت ما رسعان الوقت. ذلك يف برسعة أدوُر وكنُت أيًضا، الرشق
والكوكب الشمس رأيت رسعتي، زادت حني أنه غري بسطوعها. الضخم الفجر هالل تَلتِهم
عريضة مساحة إىل ويتحول سمًكا يزداد الَفجر خطُّ راح بينما اآلخر، عن أحدهما يبتعُد
نصف أصبح أن إىل يزداد، وهو تراه كقمر املساحة هذه ازدادت الشمس. ضوء من َغبَْشاء
وعرضه دافئ، لون ذي الظل من حزام ثمة كان والنهار، الليل منطقتي بني مضيئًا. الكوكب
والسفر االرتقاء واصلت وإذ الفجر. منطقة يُحدِّد اآلن أصبح والذي قارة، شبه كعرض
فوق حلَّقت أن إىل اليوم، حركة مع الغرب باتجاه تتأرَجح اليابسة رأيت الرشق، باتجاه
بمئات أكرب ساطع عظيم فلٌك كأنه اآلن األرض كوكب بدا الظهرية. وقَت الهادي املحيط
الشمس صورة هي التي الضوء من برَّاقة بقعة هناك كانت مركزه ويف البدر. من املرات
يتالىش الذي األغبش الضياء من متناهية ال مساحة الكوكب ُمحيط كان املحيط. يف ُمنعكسة
يميل كان والذي الشمايل، األرض نصف من األكرب الجزء وكان املحيط. الفضاء ظالم يف
من أجزاءً أرى أن استطعت ُحب. السُّ وقمم الثلج من فسيًحا امتداًدا باتجاهي، بعضاليشء
األزرق بلونَيه املحيط الغامضني واألخرض البُني بلونَيها تحدُّ والتي والصني، اليابان حدود
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كانت ثم داكنًا. املحيط كان أنقى، الهواء حيث االستواء خط باتجاه الغامَضني. والرمادي
بعدها إلعصار. الُعلوي طَح السَّ األرجح عىل كانت الساطعة الغيوم من صغرية دوَّامة ثمة
املبَهم الجنوبي الطرف يف أسرتاليا واختفت شديدة. بدقة الجديدة وغينيا الفلبني ظهرت

امَلعالم.
مشاعر طمَستْه قد الشخيص القلق غريب. نحٍو عىل ُمثريًا أمامي من املشهد كان
لؤلؤة كان لقد أدهشني. قد خالٍص جماٍل من كوكبنا به يتمتَّع فما واإلعجاب؛ الدهشة
بكثري أجمل كان لقد كال، الكريم. األوبال حجر أو درة مثل كان المع. سواٍد يف عظيمة
والرباعة الرقة عن يُعربِّ وكان أثريية. وأكثر َروعة أكثر ألوانُه كانت لقد جوَهرة. أيِّ من
كنت أنني يل بدا قد هذا بُعدي يف أنَّني غريب الحي. الكائن يف املوجودة والتناغم والتعقيد
ويتوق ُمغيَّب لكنه حي ككائن لألرض الحيوي بالحضور قبل، من أشعر لم كما أشعر،

لالستيقاظ. ُمبَهم نحٍو عىل
عن يكشف ال الحيوية السماوية الجوهرة هذه يف الظاهرة املعالم من أيٍّا أنَّ فكرت
تكن لم وإن حتى أمامي، تتجىلَّ كانت بالبرش ازدحاًما األكثر املراكز بعض اإلنسان. وجود
بالرغم بالدخان. الهواء تُسوِّد ضخمة صناعية مناطق تقبع كانت مني، وأسفل ظاِهرة.
عىل أثر أيَّ ترتك لم الضخمة، البرشية واملرشوعات املكتظَّة، الحياة هذه فكل ذلك، من
مختلًفا ليبدو يشءٌ يكن لم األرض، خارج من املرتِفعة اإلطاللة هذه فمن الكوكب. مالمح
آخر كوكب من ُمستكِشف أو زائر مالك من ما اإلنسانية. فجر قبل األرض عليه كانت عما
أوَّيل، بشكل مالئكية وبوحوٍش واألوبئة، باآلفات ُممتلئ اللطيف الفلك هذا أنَّ ن سيُخمِّ كان

العالم. وتسود أنفسها تُعذِّب
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ظهرت الفضاء. يف ألعىل التحليق واصلُت الحال، تلك عىل األصيل كوكبي ل أتأمَّ ُرحُت بينما
تدور أنها بدا الرشق باتجاه أرسعت وبينما بعيدة، مسافة عىل تتضاءَل وهي األرض
األوسط األطليس وإقليم الغروب ظهر أن إىل الغرب، باتجاه تحركت معاِلِمها جميع تحتي.
بدا كما قليلة، دقائق غضون ويف الليل. ظهر ثم الرشقي، طرفها عىل قصري بوقٍت بعدها
يقع ُمتضائل ضبابي هالٍل إىل ل تحوَّ ما ورسعان هائل، بدٍر نصف إىل الكوكب ل تَحوَّ يل،

لقمره. الحاد الضئيل الهالل بجوار
تقدُّمي كان مستحيلة. تكون وتكاد ُمذِهلة برسعة أسافر حتًما أنني أدركت بدهشة
صارت أن إىل مرئية تكن لم الشهب. من ُمستمر بوابل أمر أنني بدا إنه حتى للغاية رسيًعا
ظهرت وقد املنعِكس، الشمس ضوء خالل من إال تيضء تكن لم إنها إذ تقريبًا؛ تُواكبُني
بالكثري التقيت رسيع. قطار من تُرى مصابيح أو الضوء من بقع كأنها فحسب للحظة
الشكل، منتظمة غري ضخمة صخرية كتلة يفَّ. تؤثر لم لكنها لوجه، وجًها تصادم يف منها
منها وظهر برصي، أمام املضيئة الكتلة تضخمت للغاية. أخافتني التي هي منزل، بحجم
أنها أستنتج أنني األحرى بل غطتني. ثم ومتكتل، خشن سطح الثانية من كرس مدار عىل
وجدت ما رسعان إنَّني حتى للغاية رسيًعا كان مروري أنَّ غري غطتني، قد تكون أن بد ال

املنتَصف. يف الواقعة املسافة يف رأيتها أن فور بالفعل أُخلِّفها نفيس
الوقت بمرور إحسايس أنَّ غري رسيًعا أقول وأنا نجم. األرضمحض أصبحت رسيًعا
قد أيًضا األسابيع بل األيام حتى وربما والساعات فالدقائق للغاية؛ مشوًشا اآلن أصبح قد

متماثلة. اآلن أصبحت
املريخ مدار تخطيت أنني اكتشفت نفيس، شتات جمع أحاول أزال ال كنُت بينما
أصبحت قد الضئيلة الكواكب هذه بعض الكويكبات. من طريق عرب أندفع وكنت بالفعل
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ظهر النجمية. املجموعات بني تتدفق عظيمة كنجوم بدت إنها حتى للغاية قريبًة اآلن
خلفي. تختفي أن قبل الهاليل الشكل اتخذت ثم ُمحَدوِدب، بشكل منها اثنان أو واحد
غريَّ وقد بالفعل، سطوًعا يزداد أمامي بعيدة مسافة عىل يقع الذي املشرتي كان
أكرب أصبح ما رسعان الذي كالقرص اآلن العظيمة الكرة بدت الثابتة. النجوم بني موقعه
بدا اآلن بجانبه. تطفو صغرية آللئ الكربى األربعة أقماره وكانت املتضائلة. الشمس من
الغيوم عتَّمت فيه. توجد التي الغيوم مناطق بفعل املقلم املقدد كاللحم الكوكب سطح
الجوي غالفه به يتسم ملا ونظًرا به. ومررت له موازيًا اآلن رصُت بأكمله. محيطه عىل
ويف تمييزه. يمكن حد دون اآلخر يف منهما كلٌّ والنهار الليل امتزج فقد هائل، عمق من
املحمر، الضوء من مبهمًة مساحاٍت رأيت امليضء، غري الرشقي نصفه من متفرقة مناطق

الربكانية. الثورانات ِبفعل الكثيفة الغيوم عرب األعىل إىل يرتفع الذي الوهج هي لعلها
يف اختفى ثم جديد من نجًما املشرتي أصبح سنوات، ربما أو دقائق، بضع غضون يف
الكواكب من أيٌّ هناك يكن لم تضاؤلها. رغم جة، متوهِّ تزال ال كانت التي الشمس بريق
بالفعل قطعُت قد أنني أدركت ما رسعان أنني غري مساري، من بالقرب األخرى الخارجية
أكثر سوى اآلن الشمس تَُعد لم بلوتو. مدار تجاوزت قد إنني حتى للغاية بعيدة مسافة

خلفي. تخبو وراحت فحسب، سطوًعا النجوم
املرصعة السماء سوى ظاهر يشء من هناك يَُعد لم للقلق. وقٌت لديَّ صار وأخريًا
تهزأ و«الثريا» و«الجبار» الكريس» و«ذات الكربى» نعش «بنات كوكبات كانت بالنجوم.
لم األخرى. الساطعة النجوم بني نجم محض اآلن الشمس أصبحت وبُعدها. بأُلفتها مني
جسد؟ دون وعي الفضاء، يف األبد إىل الحال تلك عىل أبقى أن مصريي أكان يشء. يتغري
الرغبة عقوبة تلك أكانت للغاية؟ عقيمة لحياة عييش عىل عقابي ذلك أكان مت؟ هل

البرشية؟ واالنحيازات واألهواء الشئون جميع عن االنعزال يف العنيدة
الباب. ُفِتح منزلنا. رأيت ضاحيتي. يف التل قمة إىل للعودة أكافح رحت الخيال، يف
ثم الطريق، تتفحص للحظة ووقفت البهو. ضوء يُضيئها التي الحديقة إىل امرأة خرجت
يشء هناك يكن فلم الواقع، يف أما خيال، محض كان كله ذلك أنَّ غري املنزل. إىل عادت

النجوم. سوى
اصطبغت قد بجوارها املوجودة النجوم وجميع الشمس أنَّ الحظت برهة بعد
األزرق باللون اصطبغت فقد للسماء، اآلخر القطب عىل املوجودة النجوم أما بالحمرة.
كبريٍة برسعٍة أتحرَّك أزال ال كنت العجيبة. الظاهرة هذه تفسري لذهني تجىلَّ الثلجي.
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كانت التي التموجات مساري. عىل بالكامل التأثري عديم يكن لم نفسه الضوء إنَّ حتى
أبطأ كذبذبات عيلَّ تؤثر كانت فقد ولهذا بي؛ تلحق كي طويًال وقتًا تستغرق كانت خلفي
مساري يف بي التقت التي تلك أما اللون. حمراء يل بَدت فقد لذا عادة؛ عليه كانت مما

اللون. زرقاء يل وبدت وقصرية مكتظة كانت فقد الرأيس
تقع التي النجوم جميع أصبحت إذ استثنائية؛ بُحلة السماء اكتَست قصرية، برهة بعد
البنفسجي. باللون مبارشة أمامي تقع التي وتلك القاني، األحمر باللون مبارشة خلفي
امتدَّت الياقوتية، الكوكبات وحول أمامي. من الجمشت وأحجار خلفي من الياقوتات
التي النجوم من منطقة امتدَّت الجمشتية، الكوكبات وحول التوبازية، النجوم من منطقة
املعتاد األبيض إىل األلوان خبت الجوانب، جميع عىل مساري بجوار األزرق. الياقوت تُشبه
طوق كان فقد تقريبًا، املجرَّة ُمستوى يف أتحرَّك كنُت وألنَّني املألوفة. السماء ماسات يف
وقت وبعد خلفي. من وأحمر أمامي وبنفسجيٍّا الجانبنَي، ِكَال عىل أبيض التبانة درب
ثقبنَي السماء يف ُمخلِّفة اختَفت، ثم ُمبارشة، وخلفي أمامي التي النجوم خبَِت قصري،
تزال ال ُرسعتي كانت امللوَّنة. النجوم من منطقة منهما بكلٍّ يُحيط النجوم، من خالينَي
بأشكال اآلن يَصلُني والخلفية األمامية النجوم من الضوء وكان يبدو. ما عىل تزداد

البرشية. رؤيتي نطاق تتجاَوز
بطوقها كلٌّ خلفي، ومن أمامي من النجوم عديمتا البقعتان ظلت ُرسعتي، زادت بينما
عىل بمحاذاتي توجد كانت والتي املعتادة النجوم ذات طة املتوسِّ املنطقة تغزوان امللون،
النجوم أنَّ بدا َمساري، تأثري بفعل حركة. بوجود شعرت النجوم هذه بني الجانبنَي.
صارت أن إىل يتسارع االنجراف هذا ظل األبعد. النجوم خلفية عىل ببطء تنجرف األقرب
أنَّ أعتقد يشء. كل تالىش ذلك بعد طائرة. بنجوم مخططة للحظة بأكملها املرئية السماء
منها أيٍّ لضوء يكن لم أنه لدرجة النجوم برسعة مقارنًة للغاية عظيمة كانت رسعتي

عيلَّ. املعتاد تأثريه
فقد نفسه، الضوء رسعة من أكرب برسعة اآلن أُحلِّق كنُت ربما أنني من بالرغم
التام والفقدان البهيم، الظالم أرعبني راِكدة. عميقة برئ قاع يف أطفو وكأنني األمر بدا
الذي الرش س وتوجُّ االشمئزاز عىل «الرعب» لفظ أطلق أن بإمكاني كان إذا هذا لإلحساس،
أو باالرتجاف الشعور من له الجسدية املراَفقات من بأيٍّ الشعور دون اآلن به أشعر كنت
أخرى مرًة تُقُت البيت، إىل تُقُت للذات، ورثاء بيأس القلب. خفقان أو اللهاث أو التعرق
تجلس وهي عقيل، بعني اآلن رؤيتها أستطيع كنت بشدة. يل مألوًفا كان الذي الوجه إىل
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هل تساءلت حاجبيها. بني القلق من صغرية تقطيبة ارتسمت وقد وتَحيك، النار بجوار
هذا ستواجه كيف الصباح؟ يف هناك أيجدونه الَخَلنْج؟ عىل ميتًا اآلن يرقد جسدي كان

ستُعاني. لكنها تأكيد، بكل شجاع بوجه ستتلقاه حياتها؟ يف العظيم التغريُّ
شيئًا ثمة أن أدرك كنُت الثمينة، رفقتنا ذرة تفكك فكرة بشدة أقاوم كنت بينما لكن
أن بل املذهلة، الرحلة هذه عن يَرتاجع أالَّ يف بشدة يرغب كان الجوهرية، روحي بداخيل،
إىل اشتياقي للحظة ولو تفوق أن يُمكن املغامرة يف رغبتي أنَّ األمر يكن لم فيها. يستمر
من كان ما بحيث البيت؛ يف للبقاء بشدة املحب النوع من كنت لقد املألوف. البرش عالم
غلبها املغاَمرة من الخوف لكن فيهما، محضة لرغبة والتعب املخاطر إىل السعي ِشيَمي
بل فحسب، املادي الكون أغوار الستكشاف ليس القدر، يل منحها التي الفرصة إدراك
ال شديد، نهم اآلن تملكني النجوم. بني والعقل للحياة الفعيل الدور الستكشاف أيًضا
وكنزنا الكون. يف به شبيهة أخرى كائنات أي أو اإلنسان، قيمة يف للتفكُّر وإنما للمغامرة
الحديثة الحياة طريق بجوار الربيع يَصنع الذي الكريم األقحوان هذا هذا، الثمني البيتي
أنَّ أكتشف أن املمكن من أليس إذ برسور؛ الغريبة مغامرتي قبول عىل حثني قد القاحل،
املكتِملة غري الحياة من مالمح مع فحسب والرماد الغبار من مكانًا ليس بأكمله الكون

الزهور؟ من عالم العطىش، البََوار األرض تلك خلف بالفعل يَكمن وإنما وهناك، هنا
يف يكون أن يف يرغب كان مثلما الكونية، الروح نمو نقطة هو بالفعل اإلنسان أكان
من فقط واحدة نقطة هو أم األقل؟ عىل الزمنية الناحية من ذلك كان وإن األحيان، بعض
تُمثِّلُه مما بأكثر أهمية أيَّ الكونية الرؤية يف تمثل ال البرشية أنَّ أم النمو؟ نقاط ماليني
الحب أم الحكمة أم السلطة هي الحقيقية اإلنسان غاية كانت وهل كاتدرائية؟ يف الفرئان
هذه الكون؟ سياق يف جدوى أيُّ لها ليس الغاية فكرة أنَّ أم كله؟ ذلك أم العبادة أم
بعض أكرب بوضوح أرى أن أتعلم أن يجب إنني ثم عنها. أجيب سوف العويصة األسئلة
ما لنفيس) األمر ُصغت قد (هكذا اليشء بعض صوابًا أكثر نحو عىل أواجه وأن اليشء،

اإلطالق. عىل نفحة أيَّ منه ى نتلقَّ حني العبادة إىل يدفعنا
وإنما التعظيم، يَشتهي ُمنعِزل فرد أنني األهمية ذاتية لذاتي اآلن أبدو أكن لم
كي الحي البرشي العالم قذفه قد ِمَجس استكشاف، عضو بل كال، البرشية، من مبعوٌث
وإن حتى االستمرار، من يل بدَّ فال أمر، من يكن مهما الفضاء. يف رفاقي مع يَتواَصل
بدَّ ال بدوني. وأطفايل زوجتي وتعيش أوانها، قبل ستَنتهي التاِفهة األرضية حياتي كانت
بني السفر من قرون بعد ولو يوم، ذات ما بطريقة أعود سوف وحتًما االستمرار، من يل

النجوم.
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النظر أعيد حني إدهاًشا، األكثر هي مغامرات بعد بالفعل األرض إىل عدت وقد اآلن
كنت الذي الروحاني الكنز بني التناقض يُفزعني بالتمجيد، الشعور من املرحلة تلك يف
الفشل هذا يعود وربما بالفعل. قدمته ما شحِّ وبني البرش، من لرفاقي تقديمه إىل أطمح
ظات بتحفُّ إال أقبله لم فأنا بالفعل، املغامرة تحدي قبلت قد أنني من بالرغم أنه حقيقة إىل
إرادتي. سطوع من عتَّما قد الراحة عىل والتلهف الخوف أنَّ أدرك اآلن نفيس. وبني بيني
ما فكثريًا يشء. كل من بالرغم واٍه أنه ثبت قد كبرية، بشجاعة اتخذته الذي قراري
يف أشعر كنُت ما وكثريًا األصيل. كوكبي إىل للحنني املجال املتزعزعة شجاعتي أفسحت
األحداث. جوانب أبرز عن أغُفل جعلتْني قد الهيَّابة العادية طبيعتي بأنَّ أسفاري مسار
ضئيل قدٍر سوى بوضوح يل مفهوًما يكن لم أسفاري، يف اختربتُه ما جميع بني من
األصلية قدراتي من عززت قد كانت الحًقا، سأَذُكر مثَلما وحينها، حدوثه، وقِت حتى
إىل أخرى مرًة عدت وقد اآلن أما البرشية. القدرات يفوق جبار ر بتطوُّ تتمتَّع كائنات
الكثري أستعيد أن حتى أستطيع ال فأنا رة، متوفِّ التعزيزات تلك تعد ولم األصيل، كوكبي
تحكي التي روايتي أنَّ اتضح فقد ولهذا قبل؛ من إليها لُت توصَّ التي العميقة الرؤى من
عليها التعويل يُمكن ال األمر نهاية يف اإلطالق، عىل نطاًقا األوسع البرشي االستكشاف عن
استيعابه. عىل يقدر ال ما اخترب إذ ُجنَّ قد عقل أي تُرَّهات عىل التعويل يُمكننا مما بأكثر
لكن نفيس، مع الجدال يف قضيت قد الوقت من كم أدري لست قصتي. إىل اآلن ألعود
يبدو ما عىل كنت التامة. العتمة مجدًدا النجوم اخرتقت ما رسعان قراري، اتخذت أن بعد

املعتاد. بلونها اتجاه كل يف النجوم أرى كنت إذ سكون؛ حالة يف
أي نحو التحرُّك أستطيع أنني اكتشفُت ما فرسعان بي؛ حلَّ قد عجيبًا تغريًا أنَّ غري
الضوء رسعة من كثريًا أكرب كانت أنها بد ال وبرسعة منه، االقرتاب يف رغبتي بمجرد نجم
أن العلماء يل أكَّد لقد الفيزيائية. الناحية من ُمحاٌل هذا أنَّ أعرف كنت وقد املعتاَدة.
بد ال حركتي أنَّ استنتجُت فقد ولهذا، له. معنى ال عبث الضوء من أكرب برسعة الحركة
نقاًطا أشغل أن أستطيع جعلني مما مادية، وليَست ما نحٍو عىل ذهنية ظاهرة كانت أنها
أراها كنت التي النجوم ضوء أنَّ أيًضا الجيلِّ من يل وبدا مادي. ل تنقُّ وسيلة دون ُمتتالية
لم والحثيثة الجديدة سفري وسيلة أنَّ الحظت إنَّني إذ وماديٍّا؛ معتاًدا ضوءًا يكن لم اآلن،
عىل النجوم ظلت فقد ُرسعتي، بلغت ومهما للنجوم. املرئية األلوان عىل أثر أي لها يكن
امُلعتادة. الرؤية يف عليه كانت مما ووضوًحا سطوًعا أكثر كانت أنها غري املاسية، ألوانها
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قلُت شديد. بحماس أستخدمها رحت ل، التنقُّ عىل الجديدة قدرتي من نت تيقَّ أن فور
كان لألرض اشتياقي لكنَّ والفلكي، امليتافيزيقي البحث من رحلة عىل أُقِدم إنني لنفيس
من الكواكب سيما وال الكواكب، عن البحث إىل داٍع دونما انتباهي ل حوَّ فقد بهديف؛ يخلُّ

األريض. النوع
كان سطوًعا. األكثر القريبة النجوم إحدى إىل مساري هت وجَّ عشوائية بصورة
إيلَّ، أقرب كانت والتي األصغر السماوية األجرام بعض إنَّ حتى للغاية رسيًعا تقدُّمي
شعور دون العظيمة الشمس من بالقرب تحركت كالشهب. بُمحاذاتي ق تتدفَّ راحت
الربيق من بالرغم الخارق، ببرصي أرى أن أستطيع كنت املربقش، سطحها عىل بحرارتها.
أن يمكن كان حفرة منها وكل الداكنة، الضخمة الشمسية البقع من مجموعة السائد،
اللوني الغالف يف الربوزات بدت النجم حافة حول األرض. كواكب من عرشات فيها تُلَقى
أصغر كرة عىل َمهابة، أو ترقب يف تقف كلها متَّقدة، وأشجار بدائية ووُحوش ريش كأنها
رحت وبينما الظالم. يف لهيبها الشاِحبة الهالة نرشت ذلك، وراء وفيما تكفيها. أن من ا جدٍّ
أجد لم لكنَّني كواكب، عن بتوتُّر أبحث رحت املقَطع، زائدي مسار يف النجم حول أدور
املدارات يف وبعيًدا. قريبًا وأنحرف األمام إىل أتقدم ورحت بدقة، مجدًدا بحثُت منها. أيٍّا
شيئًا أجد لم األرض. مثل صغري جسم عن تغفل أن ا جدٍّ السهل من يكون قد العريضة،
النجم إنَّ إذ إحباًطا؛ األكثر هو ذلك كان وقد الواهية. املذنبات من والقليل هب الشُّ سوى
أالَّ نفيس وبني بيني آمل كنت املألوفة. الشمس إليه تنتمي الذي نفسه النوع من بدا قد

بالتحديد. األرض عىل أعثر أن بل فحسب، كواكب عىل أعثر
أخرى ومرة قريب. آخر نجٍم إىل متوجًها الفضاء محيط يف انطلقُت أخرى مرة
يضم يكن لم أيًضا النجم هذا ُموِحش. آخر أتون من إال أقرتب لم األمل. بخيبة شعرت

الحياة. تأوي التي الدقيقة الحبات تلك
وهناك هنا اندفعت سيده. عن يَبحث ضالٍّ ككلٍب آخر، إىل نجم من أرسع كنت اآلن
فتشت موطني. يوجد بينها من والتي كواكب، حولها تدور شمٍس إيجاد عىل عازًما
كبرية أنها أدرك أن قبل صرب بنفاِد منها كبريًا عدًدا تجاوزت وقد النجمة، تلو نجمة
محمرَّة عمالقة نجوًما بعضها كان األرض. شمس تكون ألن للغاية السن وصغرية ة وهشَّ
ولها وضوًحا وأكثر أصغر وبعضها امُلشرتي، مدار من أكرب عرضها املعالم واِضحة غري
املتوسط، النوع من شمسنا أنَّ تعلَّمُت قد كنت أزرق. لونها وكان شمس، ألف سطوع
الشموس من بكثري أكرب عدًدا السن الصغرية الضخمة الشموس من اآلن وجدت أنني غري

24



النجوم بني السفر

متكدِّسة منطقة يف أمكث كنت أنَّني الواِضح من السن. طة املتوسِّ املصفرَّة الصغرية
الحديثة. بالنجوم

ضخامة يف كانت أتجنبها، لكي إال ليشء ال الغبار من ضخمة سحبًا أراقب رحت
التي الشاحب ج املتوهِّ الغاز من ُممتدَّة رقًعا وكذلك النجوم؛ تيارات تخفي الكوكبات
ما كثريًا النجوم. من املنعِكس الضوء بفعل وأحيانًا ضوئها بفعل األحيان بعض يف تُيضء
الضوء آللئ من عدًدا بداخلها تنتج اللون اللؤلؤية السحب من املتكوِّنة القارات هذه كانت
مجموعات من العديد إىل اهتمام دونما نظرت املستقبَلية. النجوم أجنَّة هي التي الباهتة
الرشكاء من تقريبًا متساٍو عدد بها كان والتي ورباع، وثالث َمثنى تشكَّلت التي النجوم
هذه من واحًدا وجدت فقط، واحدة مرة مرة، وذات وثيق. اتحاٍد يف يرتاَقُصون الذين
ضخًما كان لكنَّه األرض، من بأكرب فيها الرشيَكني أحد يكن لم التي النادرة الثنائيات
محتًرضا نجًما املجرة، من املنطقة هذه أرجاء يف أجد كنت للغاية. والمًعا عظيم كنجم
امُلغلَّفة امليتة امُلنطِفئة النجوم أيًضا األنحاء بعض يف ورأيت ُمعتًما، يَخمد هناك أو هنا
إال أَرها لم حينها وحتى إليها، وصلُت أن بعد إال النجوم هذه رؤية أَستطع لم بِقرشة.
إذ أكثر؛ منها االقرتاب قطُّ أُحاِول لم بأكمِلها. للسماء املنعكس الضوء بفعل خافت بشكٍل
الرهبة؛ يفَّ تبَعث كانت إنها ثم لألرض. املحموم في تلهُّ يف لديَّ أهمية بذات تكن لم إنها

للغاية. قليًال عدًدا إال منها أجد لم أنَّني طمأنَني ما لكنَّ الكون، بموت تُنِذر إذ
االقرتاب بفعل يحدث الكواكب ميالد أنَّ جيًدا أعرف كنت كوكب. أيِّ عىل أعثر لم
وجود أن نفيس ذكَّرت نادًرا. إال تحدث ال الحوادث تلك مثل وأنَّ أكثر أو لنجَمني الشديد
الرمال حبات بني الكريمة األحجار كوجود نادر حدث حتًما هو املجرَّة يف كواكب لها نجوم
الصحراء تخور. عزيمتي بدأت أحدها؟ عىل أعثر أن احتمال كان فماذا البحر. شاطئ عىل
يف وما قليًال، إال الوميض يخرتقه ال الذي العظيم والفراغ العقيمة، والنار للعتمة املروِّعة
أُضيف قد واآلن مريعة. بصورة قلبي أثقل قد ذلك كل هائل، عبث من بأكمله الكون
أستطيع أكن لم تخور. ل التنقُّ عىل قدرتي بدأت إذ للكدر؛ جديد مصدر كله ذلك إىل
هذا ازداد ثم شديد، وببطء عظيم بجهد إال النجوم بني اإلطالق عىل حركة بأيِّ القيام
إحدى يف طائرة كحرشة الفضاء يف مثبتًا نفيس سأجد ما رسعان عظيمة. بدرجة البطء
الخاص. جحيمي بالتأكيد ذلك كان أجل، ولألبد. تماًما وحيًدا سأكون لكنني املجموعات،
فما قدري، هو سيكون هذا كان إذا حتى أنه نفيس ذكَّرت نفيس. شتات جمعت
عاَلم أي هناك يكن لم إذا وحتى بدوني، حال خري عىل األرض ستظل خطري. بأمر هو
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وقد بالحياة، عامرًة تزال ال نفسها فاألرض بالكون، آخر مكان أي يف بالحياة آهل آخر
فذلك األصيل، كوكبي فقدُت قد أنني من وبالرغم اكتماًال. وأكثر أوسع حياٌة منها تَنبثِق
امُلمكن من أَوليس معجزة؛ كانت بأكملها مغامرتي إن ثمَّ حقيقيٍّا. يزال ال املحبوب العاَلم
حج رحلة يف انطلقُت أنني تذكَّرت أخرى؟ بأرض طريقي يف وأتعثَّر املعجزة تستمرَّ أن

النجوم. إىل البرشية مبعوث وأنني علوية،
ف تتوقَّ كانت أنها الجيلِّ من ل. التنقُّ عىل ُقدرتي إيلَّ عادت للشجاعة، استعادتي ومع
من انتابَني ما أخمدها فقد لذا الذات؛ عن واالنِفصال النشاط من ذهني إطار وجود عىل

األرض. إىل والتَّوق للذات رثاء
النجوم من أكرب عدد يوجد قد حيث املجرَّة من أخرى منطقة استكشاف عىل عازًما
بالنجوم. وميلء بعيد عنقود اتجاه يف انطلقت كواكب، وجود يف أعظم أمل ثم ومن األقدم؛
أنها خمنت فقد املعالم، واضحة وغري الضوء من طة امُلرقَّ الكرة هذه أفراد لشحوب ونظًرا
لم أنني من وبالرغم الظالم. يف فأكثر أكثر سافرت للغاية. بعيدة مسافة عىل حتًما تقع
أي من بالقرب الفضاء محيط عرب مساري يأخذْني فلم للبحث، طريقي عن قطُّ أنحرف
كأنها عني بعيًدا ق تتدفَّ السماء أضواء كانت قرًصا. أراه ألن تكفي التي بالدرجة نجم
صحراء يف نفيس وجدت للزمن، حساب كل خاللها فقدت رحلة وبعد بعيدة. سفن أضواء
كان املجرَّة. يف وصدًعا النجوم، من تيارين بني فجوًة كانت النجوم، من خالية شاسعة
يكن لم أنه غري املعتاد، البعيدة النجوم غبار ينترش اتجاه كل ويف بي، يحيط التبانة درب
هديف. كان الذي البعيد العنقود من الصادر الضوء زغب سوى واضحة أضواء من هناك
موطني. عن انِفصايل بازدياد شعور من ولَّدته بما املألوفة غري السماء تلك أزعجتني
مجرتنا، نجوم أبعد وراء فيما أرى، أن اليشء بعض الطمأنينة عىل يبعث مما كان لقد
امُلنعِزلة الخبايا أبعد من كثريًا أبعد غريبة مجرات هي والتي الصغر امُلتناهية البقع تلك
حدود داخل أزال ما واإلعجازي، الرسيع َسفري من بالرغم أنه أتذكر وأن التبانة، درب يف
رفيقة فيها تعيش تزال ال التي نفسها الكون من الصغرية الخلية تلك داخل األم، مجرَّتي
للعني تبدو كانت الغريبة املجرات من العديد أنَّ من ُمندِهًشا كنت باملناسبة، حياتي.
األرضية. السماء يف القمر من أكرب شاحبة ضبابية عالمة كان أكربها أنَّ ومن املجردة،

يف قطعتها التي املسافة تلك كل تُؤثِّر لم والتي البعيدة املجرَّات من النقيض عىل
الفراغ عربت أن وبعد البرص. مجال يف اآلن يتمدَّد أمامي النجوم عنقود كان مظهرها،
املاس. حبات من ضخمة كغيمة العنقود واجهني ما رسعان النجوم، تياري بني الشاِسع
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السماء ُمغطيًا أمامي نفسه العنقود انفرج ثم ازدحاًما، أكثر بمنطقة أمرُّ كنُت اآلن
السفن من غريها امليناء من تقرتب سفينة تُقابل ومثلما الغفرية. بأضوائه بأكملها األمامية
يف أصبحت العنقود، قلب إىل تخللت حني النجم. تلو بنجم ومررُت اقرتبت والقوارب،
جانب كل من تتوهج السماء كانت استكشفتُها. قد منطقة أيِّ من ازدحاًما أكثر منطقة
بابتهاج شعرت األرض. سماء يف الزهرة كوكب من أملع منها العديد بدا التي بالشموس
كبرية. مدينة بأضواء محاًطا نفسه ليجد املحيط، عرب أن بعد ليًال ميناء يدخل مسافر
الشديد االقرتاب حوادث من العديد أنَّ بد ال بأنه نفيس أخربت املكتظة، املنطقة تلك يف
أبحث رحُت أخرى ومرًة الكوكبية. األنظمة من العديد وتشكََّلت النجوم، بني وقَعْت قد
اآلن حتى به مررت ما كل باألرض. الخاصة الشمس نوع من العمر طة متوسِّ نجوم عن
املزيد وبعد بأكمله. ميس الشَّ النظام حجم يف ضخمة السن، صغرية عمالقة نجوًما كانت
منها أيٍّا لكنَّ عنه، أبحث ما تُطابق أن امُلحتَمل من نجوم بضعة عىل عثرُت البحث، من
تدور التي والثالثية، املزدوجة النجوم من العديد عىل أيًضا وعثرت كوكب. أيَّ يضمَّ لم
الجديدة. النجوم تتكثَّف حيث الغاز من العظيمة والقارات تُحَىص، ال التي مداراتها يف
درُت األمل، من يُحتَمل ال وبقدر الكوكبية. األنظمة أحد عىل أخريًا عثرت النهاية، ويف
منصِهرة. جميعها وكانت املشرتي، من أكرب كان جميعها لكنَّ العوالم، هذه بني فيما
كان كله ذلك لكن اآلالف، ُزرُت قد أنني بدَّ ال آَخر. إىل نجم من أرسع رحُت جديد، ومن
من كرة إىل خلفي تضاءل والذي العنقود، من خارًجا هربت ووحيًدا، ا ُمغتمٍّ جدوى. دون
الظالم من عظيمة بقعة حجبت أمامي، من الندى. بقطرات تتألأل الذي األبيض الزغب
القريبة األضواء من القليل خال بالنجوم، اآلهلة املجاورة واملناطق التبانة درب من جزءًا
الضخمة الغيمة لتلك املتالطمة الحواف الحت امُلعِتمة. الظلمة وبني بيني تقع كانت التي
املشهد ذلك أثار خلفها. الساطعة النجوم من الساقطة األشعة بفعل الغبار أو الغاز من
حوافَّ فيها ورأيت البيت يف قضيتها التي الليايل من العديد عىل للذات الرثاء مشاعر يفَّ
الغيوم أنَّ غري الغيوم. تلك مثل فضيٍّا لونًا القمر ضوء عليها أضفى وقد املعتمة الغيوم
األنظمة من يُحىص ال عدًدا أو بأكملها عوالم لتبتلع تكن لم اآلن قبالتي تقع كانت التي

بأكملها. نجمية مجموعات بل فحسب، الكوكبية
بإغالق الهائلة األبعاد تلك أتجاهل أن حاولت وُمبتئًسا أخرى. مرًة شجاعتي خذلتني
وعٍي سوى ولست جسدي، من خرجت قد كنت جفنان. وال عينان يل تكن لم أنه غري ، عينيَّ
الستائُر حيث الصغري منزيل من الداخيل الجزء ذهني يف أستحرض أن حاولُت متجول.
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واملسافة والظالم الرعب هذا كل بأنَّ نفيس أُقِنَع أن حاولت ترتاقص. والنريان ُمنسدلة
وأنها لحظة، أيِّ يف أستيقظ وقد النار بجوار أغفو كنُت وأنني حلًما، كان العقيم والوهج
النجوم. سجني أزال ما كنت لكنَّني وتَبتِسم، وتلمُسني حياكتها أثناء يف عيلَّ تُطلُّ سوف
تجوَّلُت قد كنُت أن وبعد أخرى. مرًة بحثي يف رشعت الخائرة، ُقواَي من بالرغم
ُروح ربما أو الحظ َهني وجَّ دهور، أو سنوات أو أياًما تكون قد لفرتة نجم إىل نجم من
رأيُت املركز، هذا من الخارج إىل نظرت وحني بالشمس، شبيه ُمعنيَّ نَجم إىل حارسة
باتجاِهها، وثبُت وحني املرسومة. السماء عىل حركتي مع تتحرَّك الضوء من صغرية نُقطة
كم إليه. أنتمي الذي ذلك كثريًا يُشبه كوكبيٍّا نظاًما بالفعل هذا كان وغريها. غريها رأيُت
العوالم هذه من األشبه إىل الفور عىل اتَّجهت إنني حتى البرشية باملعايري مهووًسا كنُت
من م يتضخَّ ُقرُصه راح إذ فعًال باألرض شبيًها بدا قد أنه للدهشة امُلثري ومن باألرض!
كانت إذ بالتأكيد؛ الجوي غالفنا من كثافة أقلَّ الجوي غالفه كان تَحتي. من أو أمامي

بوضوح. ظاهرة املألوفة غري وامُلحيطات القارات أشكال
وامتدَّت امُلظلم. البحر عىل ساطعًة الشمس صورة انعكست األرض، عىل يَحُدث مثلما
األخرض باللونني طة ُمرقَّ كانت والتي واليابسة، البحار فوق وهناك هنا الغيوم من ُرَقع
رأيت االرتفاع، هذا عىل من فحتى ذلك، من بالرغم كوكبي. عىل الحال هي مثَلما والبُني
مساحة أنَّ أيًضا الحظت األرضية. نظريتها من وزرقة زهًوا أكثر الخرضاء املناطق أنَّ
تتشكَّل العظيمة القارات مراكز وأنَّ اليابسة، مساحة من أقل الكوكب هذا عىل املحيطات

القشدي. األبيض اللون ذات الالمعة الصحاري من أساسية بصورة

28



الثالث الفصل

األرضاألخرى

األرضاألخرى عىل (1)

كانت أرض عن أبحث نفيس وجدت الصغري، الكوكب سطح باتجاه ببطء هبطت حني
نفيس ذكَّرت أفعله، كنت ما أدركت أن فور أنني غري بإنجلرتا. شبيهة ستكون بأنها تُبرشِّ
عىل املحتَمل غري من وأنه األرضية الظروف عن تماًما مختلفة ستكون هنا الظروف بأنَّ
أستطيع فلن موجودة، الكائنات هذه مثل كانت وإن هنا. ذكية كائنات أجد أن اإلطالق
يُمكن فكيف زاحفة. هالمية كائنات أو ضخمة عناكب ستكون ربما األرجح. عىل فهمها

املخيفة؟ الكائنات تلك مثل مع اإلطالق عىل أتواَصَل أن أرجو أن
والغابات الخفيفة ُحب السُّ فوق الوقت لبعض عشوائية بصورة ُطفُت أن بعد
يف تقُع بَْحرية بلدًة اخرتُت الالِمعة، الصحراوية البقاع وتلك امللوَّنة واملروج والسهول
أذهلني األرض، إىل أهبط كدُت حني الخرضة. زاهية جزيرة شبه املعتدلة؛ املنطقة
الجوهرية، طبيعتها يف نباتاتنا تشبه نباتات تأكيد بكلِّ يُوَجد كان هنا الرِّيف. اخرضار
حتى أو مينة السَّ األوراق ذكرتني التفاصيل. يف اليشء بعض ُمختِلفة كانت أنها غري
كانت ربما وِسلكية. رفيعًة كانت هنا األغصان أنَّ غري الصحراوية، بنَبْتَاتنا البصلية،
كلوِن واألخرض، األزرق بني يجمع الذي الفاقع لونها هي النباتات هذه يف األبرز السمة
تعلَّمت قد النباتات هذه أنَّ الحًقا سأَكتِشف كنُت النحاس. أمالح لها أُضيفت التي الُكروم
يف خربت قد والتي بالحرشات الشبيهة واآلفات امليكروبات من نفسها حماية بالفعل

النحاس. كربيتات باستخدام الجفاف، إىل يَميل الذي الكوكب هذا املايض
السماء الربويس. األزرق باللون ُشجريات عليه تَناثَرت قد المع سهل فوق أنساب رحُت
االرتفاعات من إال األرض عىل بها تُرى ال األزرق من داكنة بدرجة اصطبغت قد أيًضا
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الخفيفة طبيعتها أعزو كنت والتي الرقيقة، املنخفضة السحب من بعًضا رأيت الشاهقة.
عىل ُهبوطي من بالرغم أنَّه حقيقة التفسري هذا من دعم وقد الجوي. الغالف رقة إىل
السماء اخرتاق من تمكَّنَت قد عدة نجوًما أنَّ وجدُت فقد صيفي، يوم ضحى يف الكوكب
الشجريات وظالل اإلضاءة، شديدة كانت الظاِهرة األسطح جميع الليل. بسماء الشبيهة
تكن لم أنها غري باملباني، الشبيهة البعيدة األجسام وبعض تقريبًا. سوداء كانت القريبة
املنظر كان والثلج. باألبنوس منحوتٌة وكأنها بدت قد صخور، محض سوى األرجح عىل

ُمدهش. استثنائي بجمال يتَّسم بأكمله
من بقاع وعىل الغابات، فسحات عرب الكوكب سطح عىل جناَحنْي دون أحلِّق كنت
تغطيها واسعة منطقة إىل اآلن وصلت قد كنت الجداول. ضفاف وعىل املتكرسة، الصخور
عىل الجوز من كبرية كميات تحمل بالرسخس شبيهة نباتات من متوازية أنيقة صفوف
الدقيق النظام هذا أنَّ أصدق أن تقريبًا املستحيل من كان ألوراقها. فِيل السُّ السطح
طبيعية ظاهرٍة محض النهاية يف هذا يكون أم ذكاء. عن ينمُّ لتخطيٍط يخضع لم للنباتات
والتي ل، التنقُّ عىل قدرتي أنَّ لدرجة شديدًة دهشتي كانت كوكبي؟ عىل معروفة غري
كرجل الهواء يف ترنحت اآلن. تخور بدأت قد العاطفي، ل للتدخُّ الدوام عىل خاضعًة كانت
كبري جسم باتجاه املصفوفة املحاصيل عىل ُمتعثًرا أسري رحت التماسك، محاوًال مخمور.
ما ورسعان الجرداء. األرض من رشيط بجوار مني مسافة عىل يقع كان اليشء بعض
بعض غريبة آلة كان لقد محراث. إال هو ما الجسم هذا أنَّ اتضح إذ وذُِهلت ُدِهشت
ومن صدئًا كان والذي النصل، شكل يف للخطأ سبيل من هناك يكن لم أنه غري اليشء،
الحمل. دابة لربط وسالسل حديديان، مقبضان به كان الحديد. من مصنوع أنه الواضح
حني الضوئية. السنني من بالكثري إنجلرتا عن أبعد أنني أصدق أن الصعب من كان
عىل معلَّقة القذر الرث القماش من وقطعًة فيه، لبس ال ترابيٍّا طريًقا رأيت حويل، نظرت
النجوم بها تسطع األرضية السماء غري السماء كانت األعىل ففي ذلك؛ من بالرغم شجرية.

الظهرية. يف
كانت التي الغريبة الشجريات من صغرية غابة عرب يمتدُّ كان الذي الطريق تبعت
من بالقرب وفجأة حوافها. امتداد عىل بالكرز شبيهة ثماًرا تحمل املتدلية السمينة أوراقها
واملتَعب املذهول لبرصي البداية يف بدا قد هكذا أو برجل. التقيت الطريق، عىل ُمنعَطف
إن الكائن لهذا الغريب البرشي السمت من للغاية سأندهش أكن لم النجوم. رؤية من
بها. تتحكَّم كانت التي القوى تلك مغامرتي من املبكِّرة املرحلة هذه يف فهمت قد كنُت
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األكثر العوالم تلك أوًال أكتشف أن إىل بعد فيما سأصفها التي التأثريات بعض قادتني لقد
العجيب. اللقاء هذا إزاء دهشتي يتخيَّل أن للقارئ يُمكن األثناء، هذه ويف بعاَلمي. شبًها
من متشابكة مجموعة أنتجته لقد نوعه. من فريد كائن اإلنسان أنَّ دوًما أفرتض كنت لقد
الظروف تلك مثل أنَّ املفرتض من يكن ولم تصورها، يمكن ال بدرجة املعقدة الظروف
عىل أستكشُفه عالم أول عىل فهنا ذلك، من بالرغم بالكون. آخر مكان أي يف ستتكرر
بتلك األريض الرجل يشبه ال أنه رأيت منه، اقرتبت حني امُلزارعني. بأحد التقيت اإلطالق،
أسكن قد الرب أيكون حال. أيِّ عىل إنسانًا كان أنه غري بعيد، من عليها بدا التي الدرجة
إنَّ يُصدَّق. ال أمًرا ذلك كان صورته؟ عىل ا حقٍّ خلقنا قد أيكون بنوعنا؟ بأكمله الكون

العقيل. تَواُزني فقدُت قد أنني أثبت األسئلة هذه مثل طرح
رحت أُرى. أن دون أرى أن أستطيع كنت فقد جسد، بال وعي محض كنُت وألنني
وكان قدمني عىل يسري منتصبًا كان الطريق. عىل يخطو راح بينما منه بالقرب أحلق
قامته طول لكنَّ طوله، لقياس وسيلة لديَّ تكن لم تأكيد. بكل البرش يشبه عامة بصورة
عىل عمالق من أكرب أو قزم من أصغر يكن فلم تقريبًا، املعتاد األريض النطاق يف كان
خشن رسوال بهما ويحيط طائر كساَقْي رفيعتني وساقاه القوام، ممشوق كان األقل.
مالئم، غري نحو عىل كبريًا كان الذي صدره فظهر الخرص، فوق فيما عاريًا كان ضيق.
وعضالُت قويتان، لكنهما قصريتان ذراعان له كان االخرضار. إىل يميل بشعر وأشعث
األخرض الزغب من الكثري ويُغطِّيها االحمرار، إىل وتميل داكنة برشته كانت ضخمة. كتَفني
مختلفة ومفاصله وأوتاره عضالته تفاصيل كانت إذ غليظة؛ كانت بأكملها مالمحه الفاقع.
رأسه، أما غريب. نحو عىل ومرنة طويلة كانت رقبته لدينا. عليه هي عما االختالف شديدة
شعر يُغطِّيه كان والذي الجمجمة من األكرب الجزء أنَّ هو به وصفه يُمكنني ما فأفضل
كانتا للغاية البرشيتان عيناه القفا. عىل األسفل وإىل الخلف إىل انزلَق قد أنه بدا كثيف
بالُفوَّهة، شبيًها كان والذي غريب، نحو عىل البارز فمه شعره. إطار تحت من تُحدِّقان
منخاران هناك كان األدق، عىل أعالهما بل العينني بني يصفر. كان وكأنما يبدو جعله قد
كان فقد األنف، جرس أما باستمرار. يتحركان كانا وقد الخيل، بمنخاَري شبيهان كبريان
لم الرأس. أعىل إىل الخلف يف املنخاَرين من يصل والذي الكثيف الشعر يف ارتفاع يُمثِّله
املنخارين. عىل تَنفِتح السمع أعضاء أنَّ الحًقا اكتشفت وقد ظاهرتنَي، أذننَي من هناك تكن
يف اتخذ قد باألرض الشبيه الكوكب هذا عىل التطور أنَّ من بالرغم أنه الواضح من
وجود من أيًضا بدَّ فال نَوعي، ظهور إىل أدَّى الذي باملسار الشبه شديد مساًرا املجمل

االختالفات. من العديد
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من مصنوعني كانا أنهما بدا أيًضا قفاَزين بل فحسب، حذاءً يرتدي الرجل يكن لم
أو الساللة هذه أقدام أنَّ ذلك بعد اكتشفت وقد للغاية. قصريًا حذاؤه كان خشن. جلٍد
القدم مشط كان الجمال. أو النعام بأقدام أشبه كانت سميتهم، مثلما اآلخرين» «البرش
عريض آخر إصبع هناك كان الكعب، من وبدًال مًعا. تنمو كبرية أصابع ثالثة من يتكون
غرضوفية، أصابع ثالثة من تتألف منهما كل راحتني، بال اليدان كانت وُممتلئ. وقصري

إبهام. وإصبع
التي العوالم عن فكرة أقدم أن بل مغامراتي، أروي أن الكتاب هذا من الهدف ليس
فالحديث اآلخرين؛ البرش بني الحال بي استقرَّ كيف بالتفصيل أروي فلن ولهذا زرتها؛
عدم حقيقة بدأت الوقت، لبعض املزارع هذا درست حني كلمات. بضع تكفيه نفيس عن
من الهدف أنَّ أدركت مؤلم، وبوضوح غريب. نحو عىل مني تتملَّك لوجودي الكامل إدراكه
ذهني تباُدل إجراء إىل الحاجة أيًضا بل فحسب، الِعلمية املالحظة هو ليس حجي رحلة
عساي كيف املشرتك. والتواُصل بالثراء لالنتفاع أخرى عوالم مع ما نوٍع من وروحاني
بعد فقط للتواُصل؟ ما طريقة إيجاد أستطع لم ما الغاية هذه تحقيق من أتمكَّن أن
الصغري الدائري الحجري املنزل ذلك يف عديدة أياًما وقضيت منزله إىل رفيقي تبعت أن
عقله، إىل الدخول عىل القدرة اكتشفت بالطني، املغطَّى الخوص من املصنوع السقف ذي
وإدراك جميعها، الحسية أعضائه خالل من واإلحساس عينيه، خالل من األشياء ورؤية
بوقت وبعدها العاطفية. وحياته أفكاره من الكثري ُمتابعة وكذلك هو، يُدركه مثلما عاَلمه
أعلن كيف اكتشفت سلبي، نحو عىل الساللة هذه أفراد من العديد «سكنت» حني طويل

مضيفي. مع داخليٍّا أتحدث أن وحتى وجودي عن
يف كان رحالتي، جميع يف سينفعني كان والذي الداخيل «التخاطري» االتصال ذلك
تجارب أعايش أن من الوقت مع تمكَّنُت قد أنَّني غري ومؤمًلا. فعال وغري صعبًا البداية
فقط ومخاويف. ورغباتي النقدي وذكائي فرديتي، عىل الحفاظ مع ة، ودقَّ بحيوية مضيفي
أن إرادته من خاص بفعل يستطيع كان بداخله، حضوري يُدرك اآلخر الطرف كان حني

عنِّي. ا رسٍّ األفكار بعض يبقي
األمر؛ بادئ يف مفهومة غري الغريبة العقول هذه وجدت قد أنَّني ا جدٍّ املنطقي من
أفكارها كانت ة. ُمهمَّ جوانب يف يل املألوفة نظرياتها عن تَختِلف كانت الحسية فإدراكاتها
أي، العقول؛ لهذه التقليدي األساس إنَّ إيلَّ. بالنسبة غريبة وأحاسيسها مشاعرها وجميع
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العقل يجدها لغات يف عنه ويُعرب غريب تاريخ إىل يَستند كان فيها، شيوًعا األكثر املفاهيم
اليشء. بعض ُمضلِّلة األريض

إىل عقل من ُمتجوًال األخرى» «السنوات من العديد األخرى» «األرض عىل قضيت
وداللة اآلخرين البرش لنفسية واضح فهم أي أكتسب لم أنني غري بلد، إىل بلد ومن عقل
بعنفوان يتمتَّع يزال ال كان لكنَّه عجوز رجل وهو فالسفتهم، بأحد التقيت أن إىل تاريخهم
واملكانة. التقدير يَنال أن دون حالت قد امُلستساغة وغري الغريبة آراؤه وكانت الشباب،
رشيرة ُروح أنني يَظنُّوا أن إما كانوا وجودي، يُدركون كانوا حني ُمضيِفي من األكرب القدر
من عرٌض أو مرض محض أنني افرتُضوا فقد منهم، تثقيًفا األكثر أما إلهي. رسول أو
أن وبعد املحيل. العقلية» الصحة «مسئول إىل الفور عىل ذهبوا فقد ولهذا الجنون؛ أعراض
تُعاملني أن رفضت عقول بني املريرة الوحدة من عام قرابة املحيلِّ التقويم حسب قَضيُت
يشكو كان الذي ُمضيفيَّ أحد وجودي. الفيلسوف الحظ إذ الحظ حاَلَفني برش، أنني عىل
العجوز إىل توجه قد آخر» «عالم من رؤى ورؤية «أصوات» سماع من يعاني أنه من
بأن «عالجه» قد التقريب، وجه عىل الفيلسوف اسم هو هذا كان بََفالتو، للُمساعدة. طلبًا
وببالغ يَستضيفني. أن بشدة سيُسعُده إنه قال حيث عقله يف الضيافة قبول إىل دعاني

البرشية. طبيعتي أدرك كائن مع أخريًا تواصلُت قد الرسور

ُمنشِغل عالم (2)

ال لذلك، توصف؛ أن يجب التي العالم هذا مجتمع يف امُلهمة السمات من الكثري ثمة
كانت وساللته. الواضحة الكوكب مالمح وصف يف الوقت من الكثري أقيض أن أستطيع
االندهاش دائم كنت لدينا. بلغته بما ا جدٍّ شبيهة مرحلة النمو من بلغت قد الحضارة
قد الزراعة أنَّ وجدت الكوكب، أرجاء يف الرتحال خالل من واالختالف. التشابه بمزيج
الكثري يف بالفعل تقدًما أكثر كانت الصناعة وأنَّ املناسبة، املناطق ُمعظم يف انترشت
تَرعى بالثدييات شبيهة كائنات من ضخمة قطعان هناك كانت املروج، عىل البلدان. من
أجل من املراعي أفضل يف تُربى فكانت الثدييات، أنصاف أو األكرب، الثدييات أما وتعدو.
تَرضع تكن لم الكائنات هذه ألنَّ ثدييات»؛ «أنصاف بأنها أصفها وأنا وجلدها. لحمها
امَلمضوغ الطعام تَبُصق األم كانت فقد ذلك، من بدًال تلد. كانت أنها من بالرغم صغارها
وقد مسبًقا. َمهضوم سائٍل من كنَفثة الصغار فم يف معدتها، يف كيميائيٍّا واملعالج امُلجرت

صغارها. البرش أمهات بها تطعم التي الطريقة هي أيًضا تلك كانت
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القطارات أنَّ غري البخارية، القطارات هي األرضاألخرى يف األهم ل التنقُّ وسيلة كانت
وهي املنازل من كاملة كصفوف تبدو كانت إنها حتى للغاية َضخمة كانت العالم هذا يف
الرحالت إىل األرجح عىل يعود الحديدية كك السِّ يف امللحوظ التقدم هذا كان تتحرَّك.
عىل األحيان بعض يف أسافر كنُت الكبري. وطولها الصحاري عرب تُقطع التي العديدة
كانت البحرية املواَصالت وسائل أنَّ غري والصغرية، القليلة امُلحيطات يف البخارية السفن
عجالت وكانت العالم، هذا يف معروفة املروحية الدافعة تكن لم رة. ُمتأخِّ عام بوجه
عىل االنتقال يف تُستخَدم الداخيل االحرتاق ُمحرِّكات وكانت منها. بدًال تُستخدم التجديف
الدفع لكنَّ الرقيق، الجوي الغالف بسبب الطريان من يتمكَّنوا لم حاري. والصَّ الطرق
يف املدى البعيد والقصف بعيدة، ملسافات الربيد نْقل يف بالفعل مستخدًما كان الصاروخي

ما. يوًما الجوية املالحة يف يُستخدم وقد الحروب،
تجربة األخرى األرض يف العظيمة اإلمرباطوريات إحدى لعاِصمة األوىل زيارتي كانت
الشوارع هناك كانت ذاته. الوقت يف للغاية ومألوًفا للغاية غريبًا كان يشء كل رائعة.
وحركة ضيقة الشوارع كانت القديمة، املدينة هذه يف النوافذ. دة املتعدِّ واملكاتب وامَلتاجر
مرتفعة طرق لها ُشيدت قد للمشاة صة املخصَّ األماكن إنَّ حتى للغاية مكتظة السيارات

الشوارع. وبامتداد األول الطابق نوافذ بجوار تدلت قد خاصة
كان لدينا. الحال هي مثلما تنوعت قد تلك املشاة طرق عىل قت تدفَّ التي الحشود
رساويل تُشبه كانت أنها امُلدهش من القماشورساويل، من طويلة سرتات يَرتدون الرجال
النساء كانت الساق. جانب عىل كانت الشأن ذوي رساويل تُميز التي الطية أنَّ غري أوروبا،
األنبوبية شفاههن هو يُميزهنَّ كان ما أنَّ غري كالرجال، املنخارين وُمرتفعات أثداء بال
التنانري، من وبدًال الرضيع. للطفل الغذاء توصيل هي البيولوجية وظيفتها كانت والتي
مبهرجة. صغرية داخلية وألبسة أخرضالمع، لون ذات حريرية ضيقة رساويل ترتدين كن
يف توصف. ال بدرجة بذيئًا املناظر هذه عىل يَعتَْد لم الذي برصي عىل ذلك تأثري كان وقد
لكنهم الخرص، حتى عراة الشوارع يف يسريون ما غالبًا الجنسني ِكال أفراد كان الصيف،

الدوام. عىل القفازات يرتدون كانوا
بالجوهر يتَّسمون كانوا غرابتهم، من بالرغم الذين األفراد من جمع هنا إذن،
تامة، بثَِقة الخاصة ُشئونهم يُبارشون كانوا لندن. سكان به يتَّسم ما بقدِر اإلنساني
إىل بافتقارهم رون ُمنفِّ جميًعا أنهم يرى كان آخر عالم من ُمشاهًدا ثمة بأنَّ دراية دون
البرشية بالعيون الشبه الشديدة وعيونهم املرتعشة، املرتفعة الكبرية وبمناخريهم الجبني،
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ويحدقون يتسوقون منشغلني، أحياء هناك، كانوا هم ها بالفوهة. الشبيهة وأفواههم
يغطيها التي بوجوههم والعجائز أمهاتهم، أيدي تجرجرهم كانت األطفال ويتحدثون.
من وكان الفتيات. يف يُحدِّقون الشباب وراح السري. عيصِّ عىل انحنوا األبيض الشعر
وضعيتُهم وكذلك واألغنى، األحدث مالبسهم طريق عن الفقراء من األثرياء تمييز اليسري

األحيان. بعض يف املتغطِرسة الواثقة،
يختلف وعظيم َغفري لعالم امُلميز الطابع صفحات بضع يف أصف أن يُمكنني كيف
كل األطفال يولد فهنا، ذاته؟ الوقت يف الشبه أشد ويُشبهه االختالف أشد عاَلمي عن
ا جدٍّ وقريبًا بالغذاء، يُطالبون كانوا كهناك، أيًضا وهنا كوكبي. عىل يحدث مثلما ساعة
وقد كربوا لقد والحب. والوحدة والخوف األلم ماهية اكتشُفوا لقد بالصحبة. سيُطالبون
كرماء، الرتبية، جيدي يصبحوا أن فإما هينة، أو قاسية إما أقرانهم من ضغوطات شكَّلتْهم
كانوا استثناء دون وجميعهم قصد. غري عن وانتقاميِّني حانقني ذهنيٍّا معاقني أو متزنني،
من أقل حتى ربما هنا، ا جدٍّ وقليلون الحقيقية، الرفقة نعيم عىل باستماتة فون يتلهَّ
مع يعوون كانوا املتالشية. نكهته من أكثر هو ما وجدوا َمن هم عاملي، يف نظرائهم
عىل يَتشاجرون كانوا والعاطفي، املادي َسَغِبهم ومن القطيع. مع ويصيدون القطيع
كان أحيانًا ذهنيٍّا. أو ماديٍّا الجوع من ُجنوا إذ إْربًا؛ اآلخر منهما كلٌّ ويقطِّع الصيد
الكلمات، من معركة ذلك تتبع ثمَّ ومن هذا؛ كل من الغاية عن ويتساءل ف يتوقَّ بعضهم
إىل امليالد من املمتدة الفرتة وألنَّ وينتهون، الهرم يصيبهم فجأة واضحة. إجابة من وما

يتالشون. كانوا فقد الكوني، الزمن يف تُحسُّ ال لحظة محض الوفاة
جوهرها، يف برشية ساللة أنتج فقد جوهره، يف األريض النوع من الكوكب هذا وألنَّ
متنوِّعة القارات هذه كانت التعبري. صح إذا األريض، النوع عن مختلف نوع من برشية أو
من تاريخنا يف يظهر ما جميع البرشية. كالساللة متنوعة ساللة تسكنها وكانت كقارتنا،
هو ومثلما اآلخرين. البرش تاريخ يف يكافئه ما له كان وسماتها الروحانية الحياة أنماط
وأخرى التقدم من مراحل تنوير، وعصور مظلمة عصور هناك كانت فقد لدينا، الحال
أو الفكري الطابع عليها يغلب وأخرى املادية، النزعة فيها تسود ثقافات ر، التأخُّ من
هناك كانت «غربية». وأخرى «رشقية» أعراق هناك كانت وقد الرُّوحاني. أو الجمايل
عىل يوجد عما مختلًفا كان ذلك كل أنَّ غري وديكتاتوريات. وجمهوريات إمرباطوريات
وعميًقا جوهريٍّا كان بعضها أنَّ غري بالطبع، سطحيٍّا كان االختالفات من العديد األرض.
بالحديث أبدأ أن يل بدَّ ال اآلن. أصفها لن ولكني طويًال، وقتًا فهمها مني واستغرق
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صميمهم يف تكمن الحيوانية الطبيعة كانت لقد اآلخرين. للبرش البيولوجي الرتكيب عن
وغري والفضول والرقة والكراهية والخوف بالغضب يستجيبون كانوا كبري. حدٍّ إىل مثلنا
حساسية أقل كانوا أنهم سوى الحواس يف عنا يختلفون يكونوا لم نستجيب. مثلما ذلك
يف الفاقعة األلوان يل بَدت لقد بنا. مقارنة األشكال لرؤية حساسية وأكثر األلوان لرؤية
أيًضا السمع ضعاف كانوا وقد للغاية. باهتة األصليِّني سكانها عيون عرب األخرى األرض
بقدر الخافتة لألصوات حساسة كانت معية السَّ أعضاءهم أنَّ من فبالرغم اليشء؛ بعض
هذا يف قطُّ ر تتطوَّ لم نعرفها التي املوسيقى إنَّ التمييز. تُحِسن تكن لم لها، حساسيتنا

العالم.
تكن لم ُمذِهل. نحو عىل لديهم والتذوق الشم حاستا َرْت تطوَّ ذلك، عن عوًضا
حينذاك، وسوداء رطبة كانت التي بأيديها وإنما فحسب، بأفواهها ق تتذوَّ الكائنات هذه
كانت لقد كوكبهم. مع للغاية وحميمية ثرية تجربة وِهبوا فقد ثمَّ ومن أيًضا؛ وبأقدامها
العدد وذلك الصخور من والعديد والحلوة الحامضية واألرايض واألخشاب املعادن مذاقات
املرسعة، العارية أقدامهم تحت م تتهشَّ للنباتات الخفيفة أو القوية النكهات من الضخم

شيئًا. عنه األرضيُّون البرش يعرف ال بأكمله عاَلًما شكَّل مما
من العديد هناك كانت للتذوق. بأعضاء مزوَّدة أيًضا هي كانت التناُسلية األجهزة
الجنس جاذبية يُثري منها وكلٌّ واإلناث، الذكور من لكلٍّ امُلميِّزة الكيميائية السمات أنماط
أو األيدي ملِس خالل من خافت نحٍو عىل السمات هذه تذوق يُمكن كان بشدة. اآلخر

الجماع. يف ُمذِهلة بشدة تذوقها ويكون الجسد، أجزاء من جزء بأي األقدام
اآلخرين البرش أفكار إىل الدخول من جعل قد التذوقية الخربة يف امُلدهش الثراء هذا إنَّ
للغاية ا مهمٍّ جزءًا يُمثل التذوق كان فقد إيلَّ. بالنسبة الصعوبة شديد أمًرا كامل بشكٍل
األفكار من العديد إلينا. بالنسبة ُمهمة البرص حاسة كانت ما بقدر وإدراكهم، خيالهم يف
آثار بعض تحمل تزال ال والتي البرص، طريق عن إليها ل يتوصَّ األريض اإلنسان كان التي
خالل من يتصورونها اآلخرون البرش كان تجرًدا، أشكالها أكثر يف حتى البرصي أصلها
بكلمة يرتجمونها واألفكار، األشخاص لوصف نستخدمها التي «المع» فكلمة التذوق.
الصيادون كان ُمصطلًحا يستخدمون «صاٍف» كلمة من وبدًال «لذيذ». هو الَحريف معناها
جريًا. تُؤخذ التي بالتذوق الصيد ُمطاردات إىل لإلشارة يستخدمونه البدائية العصور يف
العديد السماء». مروج «تذوق بُمصطَلح عنها ون يُعربِّ كانوا فقد اإللهي» «اإلرشاق أما
إىل يشريون كانوا أيًضا. التذوق خالل من عنها ُون يُعربِّ كانوا البرصية غري مفاهيمنا من
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للتعبري األساس يف يُستخدم كان مصطلح وهو النكهات» د «متعدِّ بمصطلح «التعقيد»
كلمة أما الحيوانات. أنواع من العديد عليها ترتدَّد ُرشب بِركة حول املذاق تشوش عن
يشعر كان الذي االشمئزاز تعني كلمة من مشتقة بكلمة عنها يُعربون كانوا فقد «التنافر»

نكهاتهم. بسبب بعٍض تجاه بعضهم البرش أنواع بعض به
بصورة الجسماني املظهر يف عاَلمنا يف د تتجسَّ كانت والتي األعراق، بني االختالفات
أعراق وألنَّ والرائحة. املذاق يف اآلخرين البرش لدى يتمثَّل تقريبًا جميعها كان أساسية،
الرصاع شكَّل فقد بأعراقنا، مقارنًة محدَّدة مواقع يف بكثري تمركًزا أقل كانت اآلخرين البرش
فقد التاريخ. يف عظيًما دوًرا لبعٍض بعضها بغيضة نكهاتها كانت التي الجماعات بني
وأنها الراقية، الذهنية الصفات جميع تمثل التي هي نَكهته بأنَّ االعتقاد إىل عرق كل نزع
االختالفات كانت وقد الروحانية. القيمة عىل للداللة بالتأكيد عليها االعتماد يُمكن عالمة
بكل األعراق بني االختالفات عىل حقيقية عالمات السابقة العصور يف والرائحة املذاق يف
ليس كبرية. ات تغريُّ حدثَت فقد تطوًرا، األكثر املناطق ويف الحديثة، العصور يف أما تأكيد،
الحضارة أيًضا تسبَّبت بل فحسب، محددة أماكن يف تتمرَكز عادت ما األعراق أنَّ األمر
أي القديمة العرقية للفروقات تَرتك لم الجينية التغريات من مجموعة حدوث يف الصناعية
عىل عرقية داللة أيَّ اآلن تحمل تَُعد لم القديمة النكهات هذه أنَّ من وبالرغم جدوى.
نحٍو عىل كريهًة يجدونها نكهاٍت يحملون قد الواحدة العائلة أفراد أنَّ والواقع اإلطالق،
محدَّدة نكهة هناك كانت بلد كل يف التقليدية. العاِطفية اآلثار تنتج ظلَّت فقد متبادل،
إن بغيًضا النكهات من سواها ما ويُعدُّ البلد، ذلك يف السائد للعرق امُلميزة السمة هي تُعدُّ

مستهجنًا. بالفعل يكن لم
نوًعا القويمة العرقية النكهة كانت عنه، املعرفة من قدر بأكرب أملمُت الذي البلد يف
أنفسهم إىل يَنظرون ُمضيِفيَّ كان رها. يتصوَّ أن األريض لإلنسان يمكن ال امللوحة من
امِللحي الرجل هو كان «سكنتُه» ريفي أول أنَّ الحقيقة لكنَّ نفسه، األرض ملح باعتبارهم
العظمى الغالبية أما قابلتهم. ن ممَّ القويمة النوعية إىل ينتمي الذي الخالص األصيل الوحيد
صناعية. بسبل الصحيَحنْيِ والرائحة املذاق يكتسبون كانوا فقد البلد هذا ُمواطني من
تكن لم وإن امللحية النوعيات إحدى إىل ويَنتُمون األقل عىل اليشء بعض امللحيُّون وأولئك
املرارة. أو الحالوة أو اللُّذوعة ذوي من جريانهم خداع يَفضحون ما دائًما كانوا املثالية،
يكن لم ُمناسبة، بدرجة األطراف مذاق إخفاء إمكانية من بالرغم أنه الحظ سوء من
بشأن يكتشفوا ألن عرضًة الزواج حديثو كان فقد ولهذا الجماع؛ نكهة تغيري امُلمكن من
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من الُعظمى الغالبية يف ألنَّه ونظًرا الزفاف. ليلة يف تدمريًا األكثر االكتشافات اآلخر أحدهم
يتظاهر ألن ا مستعدٍّ كالها كان فقد القويمة؛ النكهة الطرفني من أيٍّ لدى يكن لم الزيجات
تنافر إىل ل يتحوَّ كان ما غالبًا ذلك أنَّ غري يرام، ما عىل يشء كل بأنَّ بأكمله العالم أمام
نتيجة بأكملها السكانية الجماعة يف الَعصبية االضِطرابات ت تفشَّ املذاق. نوعي بني مقزز
إىل ينتمي الطرفني أحد يكون حني األحيان، بعض ويف ية. الرسِّ املأساوية الزيجات لتلك
املحتال، بالطرف ساخًطا يُندِّد األصيل امللحي الرشيك هذا فإنَّ ما، بدرجة القويمة النكهة
يظنُّون َمن بها يقوم احتجاجات يف والجمهور اإلخبارية والنرشات املحاكم تَشرتك وعندئٍذ

أخالقيٍّا. األقوم أنهم
عىل إحداها إخفاؤها. يفلح يكن فلم للغاية جليَّة كانت «العرقية» النكهات بعض
يف املفرط لالضطهاد مالكها تُعرِّض كانت املرة، الحالوة تُشبه كانت وقد التحديد، وجه
املكر من سمعة املر الحلو العرق جنى املايض، يف تسامًحا. أكثرها خال البلدان جميع
األقل جريانهم أيدي عىل واآلخر الحني بني للذبح يتعرَُّضون أفراده كان وقد واالنتهازية،
تظهر قد الحديثة، العصور يف العام البيولوجي االضطراب ففي ذلك، من بالرغم ذكاءً.
كان أقربائه! ولجميع امللعون للطفل يكون حينَها والويل عائلة. أيِّ يف املرة الحلوة النكهة
«تمليًحا الدولة من تبتاع ألن الكافية بالدرجة ثرية العائلة تكون أن إال حتميٍّا االضطهاد
العار. وصمة يزيل كان ما هو وذلك املجاِورة)، الدولة يف فخرية» «تحليًة (أو فخريٍّا»

للريبة؛ ُمثريًا يُصبح بدأ قد بأكمله العرقية الخرافة أمر كان استنارة، األكثر البالد يف
البرشية، النكهات أنواع جميع تقبل عىل األطفال لتكييف فة املثقَّ النخبة بني حركة فنشأت
فرضها والتي والقفازات، األحذية عن حتى والتخيلِّ واملذاق، الروائح مزيالت عن والتخيلِّ

الحضاري. العرف
الصناعي. املجتمع نتائج إحدى أعاقتها قد هذه التسامح حركة أنَّ الحظ سوء من
يبدو واملذاق الرائحة من جديد نوع ظهر الصحية، وغري املكتظَّة الصناعية املراكز يف
الالذعة الحامضية النكهة هذه سادت قليلة، أجيال غضون ويف بيولوجية. طفرة كان أنه
هذه كانت وقد حقارة. األكثر العاِملة الطبقة أحياء جميع يف إخفاؤها يُمكن ال والتي
لالشمئزاز ُمثرية تُعدُّ املوِرسين لدى الحساسية شديدة التذوُّق حاسة إىل بالنسبة النكهة
جميع يُحرِّك إليهم بالنسبة واٍع غري رمًزا األمر، واقع يف أصبحت لقد طاغية. بدرجة
تجاه بها يشعرون امُلضطِهدون كان والتي والكراهية والخوف بالذنب الدفينة املشاعر

امُلضَطَهدين.
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تتحكَّم التي هي السكان من ضئيلة نسبة كانت عاَلمنا، يف مثلما العالم، هذا يف
والسكك واملصانع واملناجم األرض من األساسية اإلنتاج ُسبُل من الُعظمى الغالبية يف
إرغام عىل قاِدرين الحظوة ذوي من األفراد وهؤالء الخاصة. ملنفعتها والسفن، الحديدية
يف الكامنة املأساوية املهزلة كانت الجوع. طائلة تحت لحسابهم العمل عىل الناس سواد
إىل ُمتزايد نحو عىل العمال طاقة هون يُوجِّ كانوا امُلالك بالفعل. تقرتب النظام ذلك مثل
تجلب قد فاآلالت الفردية. الحياة احتياجات إشباع من بدًال اإلنتاج سبل من املزيد إنتاج
الربح؛ تضاءل اآللة، مع اآللة منافسة ازياد ومع يجلبه. فال الخبز أما امُلالك، إىل الربح
تجد لم التي السلع رت ُدمِّ لع. السِّ عىل الِفعيل الطلب تضاءل إثرهما وعىل األجور، ثمَّ وِمن
والفوىض البطالة تزايدت عارية. والظهور خاوية كانت البطون أنَّ من بالرغم سوًقا، لها

مألوفة! قصة من لها يا االقتصادي. النظام تفكك مع الصارم، والقمع
التابعة الخريية سات واملؤسَّ الخريية الحركات قدرة وانخفاض األوضاع، تدهور ومع
العرق ره يُوفِّ ما زاد فأكثر، أكثر والفقر البطالة من امُلتزايدة الكتلة مواجهة عىل للدولة
تزال ال والتي املقدَّسة األعراق لدى الكراهية الحتياجات نفسية منفعة من املنبوذ الجديد
ظهرت قد البائسة الكائنات هؤالء أنَّ مفادها نظرية انتَرشت وقد نفوذ. وذات مزدهرة
ون يستحقُّ ال وأنهم الرعاع املهاجرين بسبب حدث قد رسي منهجي عرقي لتلوث نتيجة
انحطاًطا األشغال أكثر يف إال بالعمل لهم مسموًحا يكن فلم ولهذا نوع؛ أي من اهتمام أي
أصبحت خطرية، اجتماعية مشكلة البطالة أصبحت وحني قسوة. األكثر العمل وظروف
كان وقد املدقع. الفقر من يعانون عمل دون املنبوذ العرق أفراد من الُعظمى الغالبية
بسبب وإنما الرأسمالية، انهيار بسبب تحدث لم البطالة بأنَّ بالطبع االعتقاد السهل من

جدارة. أو قيمة أيِّ إىل املنبوذين هؤالء افتقار
الطبقة بأنها تماًما موصومة أصبحت قد العاِملة الطبقة كانت زيارتي، وقت يف
واملسئولني األثرياء طبقات بني وساق قدم عىل تَسري قوية حركة هناك كانت وقد املنبوذة،
علنًا معاملتهم يُمكن حتى املنبوذين وأنصاف للمنبوذين العبودية تأسيس إىل داعيًة
التلوث استمرار خطر ضوء ويف األمر. واقع يف حقيقتهم تُمثِّل كانت والتي كاملاشية
عىل لهم شامل تعقيم إجراء أو جميًعا، املنبوذين ذبح عىل السياسيِّني بعض حثَّ العرقي،
رضوري أمر الرخيصة العمالة إمدادات ألنَّ نظًرا أنه أوضح فقد اآلخر البعض أما األقل.
خالل من وذلك فحسب أعدادهم تقليل هو حكمة األكثر الخيار يكون فسوف للمجتمع،
ويجب النقي». «العرق أفراد بها يقبل لن وظائف يف بالعمل املبكِّر املوت إىل قيادتهم
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ترك امُلمكن فمن االنتكاس، أوقات يف أما الرخاء، أوقات يف حال أيِّ عىل هذا يحدث أن
الفيسيولوجية. املختَربات يف استخدامهم أو جوًعا، للموت السكان من الفائض

للجلد تعرضوا األمر، بادئ يف السياسة هذه اقرتاح عىل َجُرءوا الذين األشخاص
ذلك يحدث لم األمر. واقع يف ُطبِّقت قد سياستهم أنَّ غري الشديد، الشعبي السخط بسياط
أكرب. بدرجة بنَّاءة أخرى خطة أيِّ وبغياب الضمنية، باملوافقة وإنما مبارشة، بصورة

بالرغم أنه رأيت حني ُدِهشت املدينة، مناطق أفقر إىل فيها أُِخذت التي األوىل املرة يف
يشء أي من أقذر كانت والتي الفقرية العشوائية املناطق من كبرية مساحات وجود من
بأن تليق التي النظيفة العظيمة البنايات من العديد أيًضا فيها كان فقد إنجلرتا، يف
بالخيام مزدحمة كانت والتي بالحدائق، محاطة املباني هذه كانت فيينا. من جزءًا تكون
الرجال وكان ُمداسة. والورود محطمة والشجريات باليًا العشب كان الوضيعة. واألكواخ

الثياب. وُمهرتئي متسخني مكان كل يف يتسكَُّعون واألطفال والنساء
(عبارة العاَلمية االقتصادية األزمة قبل بناها قد الراقية البنايات هذه أنَّ عرفت
طريق عن ثروته جنى قد كان والذي املاليني، أصحاب أحد كذلك؟!) أليس مألوفة،
السماء واستقبلته مات وقد املدينة، مجلس إىل املباني قدَّم األفيون. يشبه عقار يف التجارة
البنايات هذه يف أُسِكنوا قد الفقراء من بُغًضا واألقل استحقاًقا األكثر النبالء. طريق من
بالدرجة مرتفع إيجار بتعيني اتُِّخذت قد االحتياطات بعض أنَّ غري لهم، ينبغي كما
عىل تعذَّر اآلخر، تلو وواحًدا األزمة. َحلت ذلك بعد املنبوذ. العرق الستبعاد تكفي التي

تقريبًا. خالية البنايات كانت عام، غضون ويف وُطردوا. الدفُع املستأِجرين
من أحدها كان سأَكتِشف، كنُت ومثلما األحداث، من للغاية عجيبة سلسلة ذلك تال
تجاه انتقاميٍّا كان ر املوقَّ العام الرأي أنَّ من بالرغم الغريب. العالم لهذا امُلميِّزة السمات
يَكتسب بمرض، يُصاب املرء كان حني املرىض. تجاه للغاية عطوًفا كان فقد العاطلني،
هؤالء من أيٌّ كان أن ففور ولهذا اء؛ األصحَّ جميع عىل أحقية له وتكون خاصة، حرمة
املناسبة الرعاية ى يتلقَّ كي يُنَقل كان خطري، مرض وطأة تحت يرزح التُّعساء املخيمني
األمور، سري كيفية املعدمون الفقراء اكتشف ما ورسعان الطبية. العلوم موارد بجميع
بهم امُلستشفيات فامتألت عظيًما نجاًحا نجُحوا وقد يَمرضوا. كي وسعهم يف ما كل وفعلوا
املرىض. من امُلتزايد الفيَضان ذلك الستقبال رسيًعا البنايات هذه ُجهَزت فقد ولهذا رسيًعا؛
تشابُه من بالرغم أنه غري نوعي. تذكرت وغريها، الهزلية األحداث هذه مشاَهدة عند
يزال ال عامًال ثمة أنَّ يف كبرية بدرجة شككت فقد عديدة، جوانب يف معنا اآلخرين البرش
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والتي النفسية اآلليات أبًدا. األرقى نوعي يَخشاه لن بإخفاق عليهم حكم قد عيلَّ غامًضا
العالم هذا يف بَرَزت قد حدتها، من فان يُخفِّ حالتنا يف األخالقي والحس الِفطنة كانت
من فضيلة أو ذكاءً أقل كانوا اآلخرين البرش أنَّ الصحيح من ليس أنه غري باهظ. بإفراط
تقدير. أقل عىل لنا أنداًدا العميل واالبتكار املجرَّد التفكري يف كانوا لقد نوعي. من البرش
حدود تجاَوز قد والفلك الفيزياء يف الحديثة التقدم أوجه من إليه لُوا توصَّ مما العديد إنَّ
مما فوضوية أكثر كان النفيس الجانب أنَّ الحظُت فقد ذلك، من بالرغم الحالية. إنجازاتنا

غريب. نحٍو عىل مشوًَّها االجتماعي التفكري وكان لدينا، الحال هي
علينا يتفوَّقون اآلخرون البرش كان املثال، سبيل عىل والتلفزيون، اإلذاعة مجال يف
يف ُمفجًعا. كان املذِهلة الخرتاعاتهم استخدامهم أنَّ غري التقني، الجانب يف كبرية بدرجة
للجيب. استقبال جهاز يحملون املنبوذة الطائفة عدا فيما الجميع كان ة، املتحرضِّ البالد
يفتقرون كانوا ألنهم لكن غريبًا، أمًرا هذا بدا فقد املوسيقى، يَعِرفوا لم اآلخرين البرش وألنَّ
أن الشارع لرجل يُمكن التي الوحيدة الوسيلة هي اإلذاعة كانت فقد الصحف؛ وجود إىل
وعالوًة العقيل. غذائه ِقوام كانت والتي الرياضية، واأللعاب اليانصيب نتائج بها يعرف
من أنماٍط إىل تُرتَجم كانت وذوقية شمية ثيمات املوسيقى مكانة احتلت فقد ذلك، عىل
األصلية صيغتها تستعيد ثم الكبرية، الوطنية املحطات جميع تَبثُّها التي األثريية املوجات
اآلالت هذه كانت السكان. يَمتلُكها التي ق التذوُّ وبطاريات الجيبية االستقبال أجهزة يف
فعاًال الرتفيه من النوع هذا كان وقد اليد. يف والشم ق التذوُّ ألعضاء دة معقَّ محفزات تُقدِّم
وضعوا وقد يَجلسون سواء حدٍّ عىل والنساء الرجال يرى ما غالبًا كان املرء إنَّ حتى للغاية

الصغار. األطفال لتهدئة مخصص محدد موجي طول ثمة كان وقد جيبهم. يف يًدا
البالد من العديد يف له تُذاع الربامج وكانت السوق، يف جنيس استقبال جهاز ُطرح
ق والتذوُّ واللمس اإلذاعة من توليفة االستثنائي االخرتاع هذا كان كلها. فيها ليس لكن
املبارش التحفيز خالل من بل الحس، أعضاء طريق عن يعمل يكن لم والصوت. والرائحة
إليه لتنقل يَىص خصِّ َمت ُصمِّ قد رأس قبَّعة يَرتدي امُلستقِبل كان املالئمة. الدماغ ملراكز
«مذيع بالفعل آنذاك يَختربُها كان مثلما وُمتجاِوبة، ُمثرية امرأة عناقات بعيٍد استوديو من
ظهرت سابقة. مناسبة يف فوالذي رشيط عىل كهرومغناطيسيٍّا لت ُسجِّ قد تكون أو للحب»،
عن دونًا للذكور الربامج ببث البلدان بعض سمحت الجنيس. البث أخالقية بشأن خالفات
يف الدين رجال نجح أخرى، بلدن ويف األطهر. الجنس براءة عىل الحفاظ يف رغبًة اإلناث،
فقط، للرجال كان وإن حتى الجنيس، البث أنَّ أساس عىل بأكمله املرشوع عىل القضاء
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العفيف، االتحاد وتُسمى بغرية يَحرسونها منشودة دينية لتجربة شيطانيٍّا بديًال سيكون
سلطتهم أنَّ جيًدا الدين رجال أدرك لقد الكتاب. هذا ة تتمَّ يف عنها أتحدث سوف والتي
طريق عن رعيتهم يف املغرية النشوة تلك توليد عىل قدرتهم عىل كبرية بدرجة تتوقف

النفسية. األساليب من وغريها الطقوس
رأوا إنهم إذ بشدة؛ الجديد االخرتاع يُعاِرُضون كانوا أيًضا العسكرية النزعة أصحاب
وهو الحمل، موانع من أشد خطًرا الوهمية الجنسية للقاءات الفعال الرخيص اإلنتاج يف

تتضاءل. سوف للمدافع طعاًما يُعدون الذين الجنود إمدادات أنَّ
أو املتقاِعدين الجنود لتحكم يخضع كان احرتاًما األكثر البالد يف البث ألنَّ ونظًرا
التي الواليات يف األمر بادئ يف الجديد الجهاز استُخِدم فقد الكنيسة، رجال من الصالحني
األماكن، هذه يف البث محطات ومن أكرب. بدرجة السمعة وسوء التجارية بالنزعة تتَّسم
امُلفلسني، األرستقراطيني لقاءات وحتى املشهورين، الحب» إذاعة «نجوم لقاءات كانت
والقفازات طبية وصفة دون تُباع التي اخرتاع برباءة املسجلة األدوية إعالنات مع تُبث

املذاق. ومزيالت والنكهات اليانصيب ونتائج للمذاق املضادة
نطاق عىل الراديو موجات طريق عن الدماغ تحفيز مبدأ ُطبِّق قصرية، فرتة بعد
يُمكن وكان البالد، جميع يف خطورة أو إثارة األكثر الخربات برامج فأُذيعت أوسع؛
العرق خال الجميع متناول يف كانت التي البسيطة االستقبال أجهزة طريق عن التقاطها
بملذات االستمتاع يستطيع كان املصانع وعامل باليومية العامل فحتى ثمَّ ومن املنبوذ؛
مشقة دون املتقن الرقص ومباهج تخمة؛ من يليها ما أو النفقات تحمل دون الوالئم
محاط شمايل منزل يف للخطر. التعرض دون السيارات سباقات وإثارة الرقص؛ فن تعلم
يف يَنغِمس أن ويُمكن االستوائية الشواطئ عىل بالشمس التنعم يستطيع كان بالثلج،
أنَّ الحكومات اكتشَفت ما رسعان االستوائية. املناطق يف الشتوية الرياضية األلعاب
رعاياهم. يف به يتحكَُّمون السلطة من وفعاًال رخيًصا نوًعا منحها قد الجديد االخرتاع
الوهمية، الرفاهية من ينضب ال إمداد هناك كان إذا تُحتَمل أن يُمكن العشوائيات فأحوال
معادية أنها عىل ُصوِّرت إذا جانبًا ى تُنحَّ أن يُمكن السلطات تَبغُضها التي واإلصالحات
بمجرد األحوال أغلب يف تُفض أن يُمكن الشغب وأعمال اإلرضابات الوطني. اإلذاعة لنظام
ُمبتَكر بنوع حاسمة لحظة يف األثري غمر خالل من أو البث، استوديوهات بإغالق التهديد

والعذوبة. الحالوة من
اإلذاعي الرتفيه تطوير يف ع التوسُّ يُعارض كان السيايس اليسار» «جناح أنَّ حقيقة إنَّ
الشيوعيُّون أما لقبوله. استعداًدا أكثر لألرايض املالكة والطبقات الحكومات جعلت قد
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جماعة إنتاج إىل غريب نحو باألرضعىل الشبيه الكوكب هذا عىل التاريخ جدلية أدت إذ —
قد رأسماليٍّا مخدًرا رأيهم يف كان لقد بشدة. املرشوع أدانوا فقد — االسم بذلك جديرة
الحكومات. من بدًال العاملة للطبقة والحتمي الديكتاتوري الحكم منح دون للحول أُِعد
معارضة رشوة يف الفرصة الشيوعيني جانب من امُلتزايدة املعارضة أتاحت وقد
الشعائر تَشغل أن عىل االتفاق جرى وقد والجنود. الدين رجال وهم الطبيعيني أعدائهم
رسوم من العرش قيمة ص تُخصَّ وأن البث، وقت من أكرب حصًة املستقبَل يف الدينية
االتحاد تجربة عرض الدين رجال رفض فقد ذلك، من بالرغم الكنائس. لصالح الرتخيص
يف العمل أطقم من املتزوِّجني األفراد جميع أنَّ عىل االتفاق جرى إضايف، وكتنازل العفيف.
واحدة ليلة يقضوا لم أنهم العمل، من الفصل طائلة تحت يُثبتوا، أن يجب البث، هيئات
املوظَّفني هؤالء جميع اقتالع عىل أيًضا االتفاق وجرى أزواجهم). (أو زوجاتهم عن بعيًدا
السيئة املبادئ تلك مع تعاطفهم يف يُشتبَه كان والذين الليسانس درجة عىل الحاِصلني
لألمومة، الدولة من بإعانة أيًضا الجنود أُريض وقد التعبري. وحرية السلمية مثل السمعة

العسكرية. للدعاية ُمنتظم وبث العزوبية، عىل وفرضرضيبة
أن خالله من للمرء يُمكن نظام ابتُِكر األخرى، األرض عىل األخرية أيامي خالل
مع اإلذاعية، الربامج استقبال يف بأكمله وقتَه ويقيض الحياة مدى الرسير عىل يتقاَعد
الجسدية، وظائفه وكل تغذيته عىل يُرشفون البث هيئة طرف من األطباء من فريق تعيني
املرشوع يف املشاركة كانت دورية. بصفة التدليك خدمات ى يتلقَّ التمرينات عن وعوًضا
للجميع متاًحا يجعلوه أن يف يأُملون كانوا ُمبتِكريه أنَّ غري البداية، يف الثمن باهظة رفاهية
غري والخدمية الطبية الرعاية ُمرشفو يُصبح أن أيًضا ع املتوقَّ من كان بل بعيد، غري وقٍت يف
للغذاء األوتوماتيكي اإلنتاج من ضْخم نظام توفري يتمُّ وسوف الوقت. بمرور رضوريني
رصف نظام توفري مع الراِقدين، املشاركني أفواه إىل تُؤدِّي أنابيَب يف سائًال غذاءً وتوزيعه
زرٍّ عىل الضغط خالل من الرغبة حسب الكهربائي التدليك استخدام ويُمِكن د. معقَّ صحي
أوتوماتيكي ُغددي تعويٍض نظام محلَّه ويحلُّ الطبي اإلرشاف عن االستغناء وسيتم ما.
كيميائية مواد أي سحِب خالل من أوتوماتيكيٍّا نفسها تنظيم املريضمن دم حالة سيُمكِّن

املشرتكة. العقاقري أنابيب من الصحيح، الفيسيولوجي التواُزن لتحقيق الزمة
ستكون إذ قريب؛ ا عمَّ مطلوبًا البرشي العنرص يكون لن نفِسه البث حالة يف حتى
تُبثُّ وسوف إبهاًرا. األكثر الحية األمثلة من بالفعل لت ُسجِّ قد بأكملها املمكنة الخربات

البديلة. الربامج من كبري عدد يف باستمرار التجارب هذه
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عىل لإلرشاف وامُلنظِّمني الفنيني من قليل عدد وجود إىل حاجة هناك تظلُّ ربما
عمل طاقم أفراد من فرد أي عمل يَنطوَي لن املالئم، كل بالشَّ توزيعهم عند لكن النظام،

أسبوع. كل امُلمتع النشاط من ساعات بضع عىل إال للبث» العاَلمية «الهيئة
التوالد طريق عن األطفال يُنتج فسوف ُمستقبَلية، أجيال وجود إىل الحاجة دعت وإذا
وفيسيولوجية نفسية مواصفات يقدم أن للبث» العاَلمي «املدير عىل سيكون الخارجي.
طريق عن التعليم النمط لهذا وفًقا امُلنِتجون األطفال ى وسيتلقَّ املثالية. االستماع» «ساللة ل
يف إال أبًدا مهودهم يُغاِدروا لن إنَّهم اإلذاعية. البلوغ لحياة تُعدُّهم خاصة إذاعية برامج
مرحلة يف الكامل الحجم ذات األِرسة إىل وصوًال ة األِرسَّ من املختلفة باألحجام مرورهم
عىل التحايُل يف نَجَحت قد الطبية العلوم تكن لم إذا الحياة، من األخري الجزء يف النضوج.
الضغط خالل من ألم دون نهاية يضمن أن األقل عىل للفرد يُمِكن فسوف واملوت، الكهولة

ُمناِسب. زرٍّ عىل
بعض أنَّ غري برسعة، ة املتحرضِّ البالد جميع يف امُلذِهل املرشوع لهذا الحماس انترش
فئة وكذلك التقليديني املتدينني فئة أكَّدت لقد بشدة. تعارضه كانت الرجعية القوى
املتديِّنون ورأى نشًطا. يكون أن يف اإلنسان َعَظمة أنَّ العسكرية النزعة أصحاب القوميني
واحتقار النفس ضبط خالل من إال األبدية للحياة مهيَّأة تكون أن يُمكن ال الروح أنَّ
مقدسة أمانة ُمِنحوا قد أتباعهم أنَّ بلد كل من القوميُّون ورصح املستمرة. والصالة الجسد
تضمن أن األحوال كل يف يُمكن التي هي فقط العسكرية امَلناِقب وأنَّ األدنى، األنواع لحكم

«فالهاال». إىل األرواح ذهاب
بادئ يف اإلذاعة نعيم وجود أيَُّدوا قد االقتصاد رجال كبار من العديد أنَّ من وبالرغم
شهوتهم كانت ضده. اآلن انقلبوا فقد الساخطني، للعمال ُمسكِّنًا باعتباره باعتدال األمر
كدحهم عىل يُسيطرون عبيٍد إىل يحتاجون كانوا بالسلطة يَحظوا ولكي السلطة، هي
يف ًزا وُمحفِّ ُمسكِّنًا تكون آلة اخرتُعوا فقد ولهذا العظيمة؛ الصناعية مغامراتهم أجل من
بالقومية الولع يُثريوا أن إىل جميعها الدعاية وسائل خالل من سعوا فقد ذاته. الوقت
وهوسها أكاذيبها، بكامل األمر، واقع يف األخرى» «الفاشية ابتكروا لقد العرقية. والكراهية
وجاذبيتها الوحشية، للسيادة وتمجيدها للعقل واحتقارها والدولة، بالساللة العجيب

ذاته. الوقت يف والطيبة منها الخسيسة امُلضلَّلني: الصغار لدوافع
نعيم معاريض كل تُعارض والتي بلد، كل يف وُمرتِبكة صغرية جماعة ثمة كان
من الحقيقي الهدف أنَّ تؤكد نفسه، اإلذاعة نعيم متساٍو نحو عىل وتُعارض هؤالء اإلذاعة
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بالذكاء يتَّسُمون الذين اليقظني األشخاص من عاَلمي مجتمع خلق هو اإلنساني النشاط
إمكانيات تحقيق يف املشرتكة واملهمة واالحرتام، البصرية روابط بينهم وتجمع اإلبداعي
عرَّافني لتعاليم تأكيد إعادة هو تعاليمهم من األكرب القدر كان األرض. عىل البرشية الرُّوح
عميق. نحو عىل املعارصة بالعلوم أيًضا تأثَّرت قد لكنها بعيد، راٍق ماٍض من دينيِّني
منها وسخر الدين، رجال ولعنها الجماعة، هذه فهم العلماء أساء فقد ذلك، من بالرغم

اإلذاعة. نعيم ُمؤيِّدو وتجاَهَلها العسكرية، النزعة ذوو
العظيمة التجارية اإلمرباطوريات يدفع االقتصادي التخبُّط كان الوقت، هذا يف اآلن
املنافسات هذه اجتَمَعت وقد األسواق. عىل استماتة أكثر مناَفسٍة إىل األخرى األرض يف
يف لتتسبب والفخر والكراهية الخوف يف امُلتمثِّلة القديمة القبلية العواطف مع االقتصادية

عاَلمية. هرمجدون بموقعة يُهدِّد منها كلٌّ كان الحرب أشباح من تَنتهي ال سلسلة
ُقِبلت إذا أبًدا تحدث لن الحرب أنَّ اإلذاعة ملرشوع سون امُلتحمِّ أوضح الظرف هذا ويف
ُمسمى. غري أجٍل إىل سياستهم ل تُؤجَّ فسوف العاَلمية، الحرب اندلعت إذا أما سياستهم،
إنَّ حتى للغاية قويٍّا اإلذاعة لنعيم التأييد وكان للسالم، داعية عاَلمية حركة اختلُقوا لقد
للرتويج للبث» عاَلمية «هيئة تأسست وأخريًا البلدان. جميع اكتسحت قد بالسالم املطالبة
يف العالم سيادة عىل واالستيالء اإلمرباطوريات، بني االختالفات وإيجاد اإلذاعة، إلنجيل

املطاف. نهاية
امُلخلُصون العسكرية النزعة ذوو وكذلك ُسون املتحمِّ «امُلتدينون» كان األثناء، هذه ويف
الجديدة، العاَلمية النزعة خلف الكامنة الدوافع وضاعة من حق وجه عن بالقلق يشعرون
اآلخرين» «البرش إنقاذ عىل عزموا إذ سلوكهم؛ يف نفسها بالدرجة مخطئني كانوا أنهم غري
املايل والفساد الدعاية قوى فجميع الحرب؛ عىل الشعوب تحريض خالل من عنهم رغًما
أصبح فقد ذلك، من بالرغم القومية. عواطف إثارة أجل من َملحمي نحٍو عىل رت ُسخِّ قد
لم الحرب حزب إنَّ حتى الوقت، ذلك بحلول للغاية وقويٍّا شامًال اإلذاعة لنعيم الطمع

الرصاع. تأجيج يف وخربتهم األسلحة ُمصنعي كبار ثروة لوال لينجح يكن
دولة وبني القديمة التجارية اإلمرباطوريات إحدى بني بنجاح املشاكل اندلعت
قوًة أصبحت قد أنها غري اآللية، الحضارة أسس تبنِّي يف حديثًا بدأت قد كانت أخرى
قبل من كانت التي اإلذاعة، األسواق. إىل الحاجة أمس يف قوة كانت وقد بالفعل، ُعظمى
األسايس املحفز هي فجأة أصبحت قد الكوني، ه التوجُّ إىل الدافعة األساسية القوة هي
ة املتحرضِّ الشعوب من شعب كل كان ومساءً، وظهًرا صباًحا البالد. جميع يف للقومية
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يُخطِّطون ودونية، كريهة نكهات ذوو بالطبع هم والذين األعداء، بأنَّ التأكيدات يتلقى
والسادية الوحشية السلوكيات وروايات الجواسيس وقصص التسلح مخاوف لتدمريهم.
يعني مما الناقد غري والشك الكراهية البلدان جميع يف خلقت قد املجاورة، الشعوب لدى
الحدودية. األقاليم أحد عىل السيطرة حول خالف نشأ حتمية. أصبحت قد الحرب أن
أنىس لن كبرية. حدودية مدينة يف وبَفالتو أنا وجودي تصادف الحاسمة، األيام تلك ويف
املتعلِّقة األفكار جميع جنونية. تكون تكاد كراهية يف انغمست قد الجماهري أنَّ كيف أبًدا
الشديد التعطُّش اكتسحها قد الشخيص، باألمان املتعلقة تلك وحتى اإلنسانية باألخوة
طويلة صاروخية قنابل قذف يف بدأت قد الهلع أصابها التي الحكومات للدماء. الوحيش
األرض عواصم من العديد كان أسابيع بضعة غضون ويف الخطرين. جريانها عىل املدى
لكي وسعها يف ما كل بذِْل يف اآلن بدأت قد جميعها الشعوب الهواء. من رت ُدمِّ قد األخرى

اه. تتلقَّ مما أكثر الرضر من تُحِدث
الهلع أصابهم الذين وامُلضيفني املدينة، تلو مدينة ودماِر الحرب، هذه أهواِل عن أما
واملجاعِة ويقتُلون، يَنهبون امَلفتوح الريف إىل حشوًدا واندفعوا جوًعا ُرون يتضوَّ وراحوا
الرحمة، العديمِة العسكرية الديكتاتوريات وظهوِر االجتماعية، الخدمات وتدهوِر واملرض،
العالقات يف والعطف التهذيب مظاهر وجميِع للثقافة الكارثي بل املستمر والتدهوِر

ذلك. كل عن بالتفصيل للحديث حاجٍة من فما الشخصية؛
اآلخرين. بالبرش حلَّت التي املصيبة حتمية أفرس أن أُحاول سوف ذلك، عن وعوًضا
يُكتَسح بأن مشابهة لظروف تعرض إذا بالطبع لنفسه ليسمح يكن لم البرشي نوعي إنَّ
الحرب، تلك عن دماًرا تقل ال تكاد حرب وقوع احتمالية نواجه أننا شك ال هكذا. بالكامل
نكون ربما بالتأكيد. منها سنتعاىف أننا بد ال تنتظرنا، التي الفاجعة كانت مهما لكن
اللحظة ففي الشامل. الجنون هاوية يف السقوط تَفادي من نتمكَّن ما دائًما لكننا حمقى،
البرش حالة يف كذلك ليس األمر أنَّ غري ُمرتدًدا، جديد من ذاته ل التعقُّ يَفرض األخرية،

اآلخرين.

الساللة مستقبل (3)

اختالف وجود من بد ال أنه يف شكي زاد األرضاألخرى، عىل قضيتها التي املدة طالت كلما
الواضح ومن إليها. أنتمي التي البرشية الساللة وبني هذه البرشية الساللة بني هام كامن
عام بوجه تتَّسم ساللتنا كانت لقد التوازن. يف ما بطريقة يتمثَّل كان االختالف هذا أنَّ
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يف لالنغماس أقل نزعة مع السليم، املنطق هبة من أكرب وقدر التكامل، من أفضل بدرجة
الذهني. االنفصام خالل من املغاالة

كان الذي الدور ذلك هو اآلخرين البرش لدى املغاالة عىل األبرز املثال يكون وربما
التي تلك من بكثري أكرب سلطٌة للدِّين كان لقد تقدًما. األكثر مجتمعاتهم يف الدِّين يشغله
حتى الحماسة تشعل أن عىل قادرًة القدماء األنبياء تعاليم كانت وقد كوكِبي، عىل له كانت
املعارص، املجتمع يف حويل أُالحظه كنُت الذي الدين، أنَّ غري الهمة. فاتر الغريب قلبي يف

التنوير. عن البعد كل بعيًدا كان
عىل الدين تطور يف عظيًما دوًرا أدَّت قد التذوق حاسة أنَّ بتوضيح أبدأ أن يجب
أفراد يف تأثريًا األكثر املذاق بسمات بالطبع القبْلية اآللهة حظيت وقد األخرى. األرض
والحكمة القوة يف اإلله صفات ارتبطت ذلك، بعد التوحيد عقائد ظهرت وحني القبائل.
بالنبيذ يُشبَّه اإلله كان ما غالبًا الصوفية، األدبيات ويف مذاقه. بوصِف واإلحسان والعدل
املتعلِّقة النشوة تلك أنَّ الدينية التجارب عن الروايات بعض اقرتَحت وقد املعتَّق، القديم
يف لدينا النبيذ متذوقو يجدها التي املوقرة امُلتعة تلك عديدة، نواحَي من تشبه، بالتذوق

العتيق. النادر النبيذ بعض تذوق
اتفاق أي هناك يكن فلم البرشية، املذاق أنواع د تَعدُّ إىل نظًرا أنه الحظ سوء ومن
كان إذا ما تحديد أجل من الدينية الحروب ُشنَّت اإلله. بمذاق يتعلَّق فيما النطاق واسع
العديد من واحدة هي السائدة نكهتُه كانت إذا ما أو املالح، أم الحلو فئة يف اإلله مذاق
يُمكن ال أنَّه عىل امُلعلمني أرصبعض تصورها. نوِعي يستطيع ال التي الذوقية السمات من
وأرصَّ الفم، أو باليدين إال تذوُّقه يُمكن ال أنَّه عىل آخرون أرصَّ بينما بالقدمني، إال تذوقه
النكهات من اللطيفة دة املعقَّ التوليفة تلك خالل من إال تذوقه يُمكن ال أنه عىل غريهم
األساس، يف الطابع جنسية حسية، نشوة وهي العفيف، االتحاد باسم تُعرف والتي الذوقية

اإلله. مع االتصال ل تأمُّ خالل من تحفيزها يجري
جوهره فإنَّ بالفعل، اإلله تذوق يُمكن أنَّه من بالرغم أنه آخرون ُمعلِّمون وأوضح
أنَّ أيًضا وأوضحوا فقط. املجردة للروح بل اإلطالق، عىل جسدية أعضاء أليِّ يتجىلَّ ال
البرشية النكهات أعطر ن تتضمَّ إنها إذ منها؛ وأشهى املحبوب نكهة من لطًفا أكثر نكهته

نهاية. دون ذلك من أكثر هو وما روحانية، وأكثرها
أنه عىل اإلله تصور ينبغي ال أنه حوا فرصَّ كثريًا ذلك من أبعد إىل البعض ذهب وقد
هو اإلله أنَّ «إما يقول: بَفالتو كان النكهة. هذه بالفعل أنه عىل بل اإلطالق، عىل شخص

يشء.» كل تتخلَّل التي اإلبداع نكهة أنه أو الكون،
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أهمية يُمثِّل ملعلوماتي، وفًقا الدِّين، كان حني قرنًا، عرش خمسة أو بعرشة ذلك قبل
حياة عىل تُسيِطر كانت الدينية األفكار أنَّ غري كهنوت، وال كنائس هناك يكن لم كربى،
ا هامٍّ دوًرا َلتُؤدِّي والكهنوت الكنائس ظهرت ذلك بعد تُصدق. ال أنها أجد بدرجة الناس
سبقت الحقة فرتة وبعد ُمتضائل. ديني وعي أنه اآلن يبدو كان ما عىل الحفاظ يف
حتى ة، املتحرضِّ الشعوب ُمعظم عىل يس املؤسَّ الدين سيطر قليلة، بقرون الصناعية الثورة
كانت وبالطبع الدينية. املؤسسات صيانة عىل الُكيل الدخل أرباع ثالثة تُنفق كانت إنَّها
من األكرب الجزء تُعطي زهيد، مبلغ مقابل يف املالك استعبدها التي العاملة، الطبقات

له. مربِّر من ما ُمهني بؤس يف وتعيش الدين لرجال الهزيلة أجورها
كانت والتي واملتطرِّفة املفاجئة الفكرية الثورات تلك إحدى والصناعة العلم أحدث
مصانع إىل ُحوِّلت أو تقريبًا جميعها الكنائس ُحطِّمت اآلخرين. للبرش امُلميِّزة السمات من
أصبح قد قريب، وقت قبل لالضطهاد سببًا كان الذي اإللحاد، صناعية. متاحف أو تة مؤقَّ
ُمعَظم بدأت فرتة فبعد ذلك، من بالرغم الالأدرية. إىل العقول أفضل وتحوَّلت شائًعا، أمًرا
رعب ملواَجهة يبدو ما عىل ذلك كان وقد الدين، إىل أخرى مرة تعود الصناعية الشعوب
كبرية. بدرجة لدينا عليه كانت مما وتماديًا سوادوية أكثر كانت والتي املادية الثقافة
مرًة مقدَّسة القديمة الكنائس وأصبحت ُروحاني. أساس عىل الطبيعية العلوم ست وتأسَّ
عدد يف أصبَحت ما رسعان إنها حتى الجديدة الدينية األنظمة من العديد وتأسست أخرى،
وقدَّمت بالطبع، السينما فن الجديدة الكنائس استوعبَت وقد كوكبنا. عىل السينما دور

الكنسية. والدعاية الحسية امللذات يف االنغماس بني برباعة مزجت قد ُمتواِصلة أفالًما
اإلذاعة كانت بأكملها. الضائعة سلطتها استعاَدت قد الكنائس كانت زيارتي وقت يف
عىل تزال ما كانت استيعابها. يف نجَحت قد الكنائس لكن بالفعل، ما وقت يف تنافسها
بسبب جديدة حظوة اكتسبت قد كانت التي العفيف االتحاد تجربة بث رفض من موقفها
الدين رجال أنَّ غري األثري. عرب نقلها يتيح ال بما للغاية ُروحانية بأنها الشائع االعتقاد
فقد يوم، ذات العاَلمي اإلذاعة» «نعيم نظام تأسس إذا أنه عىل اتَّفقوا قد تقدًما األكثر
الالديني. عرفها عىل الشيوعية ظلت األثناء، هذه ويف الصعوبة. هذه عىل التغلب يُمكن
بصورة تُنظَّم التي «الالدينية» كانت العظيَمني، الشيوعيني البلدين ففي ذلك، من بالرغم
وطقوسها وكهنوتها ساتها مؤسَّ لها صارت فقد االسم؛ خال يشء كل يف دينًا تصري رسمية،
تكن لم والتي امليتافيزيقية وُمعتَقداتها بها الخاص الغفران ونظام األخالقية ومبادئها
استُبِدَل فقد اإلله نكهة أما الخالصة. املادية طبيعتها من بالرغم الخرايف الطابع يف أقل

العاِملة. الطبقة نكهة بها
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بالرغم جميعها. الشعوب هذه حياة يف للغاية حقيقية قوة إذن الدين كان لقد
نافًعا بل ما، جانب من صادًقا كان لقد وَرِعهم. يف ُمحريِّ يشء ثمة كان فقد ذلك، من
للغاية، والواضحة النَمطية األخالقية واالختيارات القليلة الشخصية اإلغراءات ففي أيًضا؛
بدرجة نوعي به يَلتزم مما أكثر عليهم الضمري يمليه بما يلتزمون اآلخرون البرش كان
عليه يُمليه بما يَلتزم ال املعارص النموذجي اآلخر اإلنسان أنَّ اكتشفُت قد أنني غري كبرية.
فقد األصيل؛ األخالقي الحس تعكس التي املواقف يف أما التقليدية، املواقف يف إال ضمريه
والرفقة العَميل السخاء أنَّ من فبالرغم ولهذا غريب؛ نحو عىل الضمري إىل يفتقر كان
كانت شيطانيًة العقيل االضطهاد أشكال أكثر فإنَّ لدينا، املعتاد من أكثر كانا السطحية
عىل حذرهم يأُخذوا أن حساسية األكثر األفراد عىل كان للضمري. تأنيب أي دون تُقرتَف
يف وناِدرة. ُمستقرَّة غري املشرتك واالعتماد الحميمية من األعمق األنواع وكانت الدوام،
«يجتمعون البرش كان لقد الروح. تالحق الوحدة كانت باالجتماعية، الشغوف العالم هذا
بأنفسهم، االختالء من مرتعبني الجميع كان قط. ا حقٍّ يجتمعوا لم لكنهم باستمرار، مًعا»
بعيدة الغريبة الكائنات هذه ظلت الرفقة، بأهمية العاَلمي االعتقاد من فبالرغم ذلك، ومع
عينَي يف يبحث كان منهم فكلٌّ مًعا؛ يكونون عندما حتى كالنجوم، بعٍض، عن بعضها
غضبًا وغضب ارتعب غريها، رأى وإن قط، غريها يشء أي يَر ولم نفسه، صورة عن جاره

شديًدا.
زيارتي، وقت يف اآلخرين البرش لدى الدينية الحياة بشأن أيًضا املحرية الحقائق من
التوجه كان فقد بالرعب، يُلَقى الكفر وكان مؤمنني كانوا الجميع أنَّ من بالرغم أنه هي
نكهة رشاء يستطيعون أنهم البرش افرتض لقد باالزدراء. يوحي تجاريٍّا اإلله نحو العام
باللغة يَعبُدونه كانوا الذي فاإلله ذلك، عىل وعالوًة بالطقوس. أو باملال األبد إىل اإلله
عمل صاحب أنه عىل اآلن ر يُصوَّ أصبح سابق، عرص إىل تَنتمي التي لة املتأمِّ الرائعة
فقد األكرب الوقاحة أما مادية. طاقة كمحض حتى أو متساِهل والد أو غيور لكنه عادل
عرص أيِّ يف واالستنارة االنتشار من الدرجة هذه عىل يكن لم الدين بأنَّ االعتقاد يف تمثلت
التي العميقة التعاليم فهم بأنَّ تقريبًا بأكمله العالم باتفاق حظَي اعتقاٌد ساد لقد سابق.
اآلن. سوى يبدأ لم أنفسهم، األنبياء قصدها التي األصلية بمعانيها النبوة عرص إىل تعود
لتُناسب الدينية النصوص تأويل يُعيدون بأنهم ون امُلعاِرصُ وامُلذيعون الُكتاب زعم فقد
واآلن العلمي.» الدين «عرص ب نفسه يسمي كان عرص يف املستنرية الدينية االحتياجات
أشعر كنت الحرب، اندالع قبل اآلخرين البرش حضارة يميز كان الذي االستسالم بعد
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راحوا األحوال معظم يف الناس أنَّ شك ال بينهم. فيما غامَضنْيِ وقلق تملُمل بوجود عادة
كانوا لقد كوكبي. عىل الحال هي مثلما ذاته القانع املستغِرق باالهتمام أمورهم يبارشون
لآلخر، منهم كلٍّ استغالل ومحاولة األرسة وإقامة والزواج الرزق بكسب للغاية ُمنشِغلني
كانت ما فكثريًا ذلك، من بالرغم الحياة. من الهدف بشأن الواعي للتشكك وقتًا يرتك ال بما
من أو الجهد، ببالغ تذكره يُحاول وهو للغاية ا مهمٍّ شيئًا نيس َمن ترصفات عليهم تبدو
رصت لداللتها. واضح إدراك دون القديمة املؤثرة العبارات يستخدم مسنٍّا واعًظا كان
عىل اآلن تعيش كانت انتصاراتها، من بالرغم الساللة، هذه بأنَّ متزايد نحو عىل أشك
وتُشيد لفهمها، الالزم باإلحساس تتمتَّع تَُعد لم بأفكار وتتفوَّه العظيمة، ماضيها أفكار
من نظام إطار يف ف وتترصَّ بإخالص، فيها ترغب أن املمكن من يعد لم بُمثُل بلسانها
اليشء. بعض أرقى طابع لها عقول بواسطة إال معظمها لينجح تكن لم التي املؤسسات
من أكرب بقدر تتمتع ال ساللة يد عىل تأسست قد املؤسسات هذه أنَّ يف أشتبه كنت وقد
الوقت ذلك يف ممكنًا كان مما التعاون عىل شموًال وأكثر أقوى بقدرة بل فحسب، الذكاء
املجمل يف عطوفون البرش أنَّ افرتاض عىل س تتأسَّ كانت أنها بدا لقد األخرى. األرض عىل

النفس. ضبط عىل بالقدرة ويتمتعون ومنطقيون
ويجب الدوام. عىل سؤايل يتجنَّب كان لكنه املوضوع، هذا عن بَفالتو سألت ما كثريًا
قطًعا يرغب لم دام ما أفكاره جميع إىل الوصول عىل قدرتي من بالرغم أنه أذكر أن
طاَلما ا. خاصٍّ مجهوًدا بذل إذا انفراد عىل يفكر أن دوًما يستطيع كان فقد حجبها، يف

واملأساوية. الغريبة بالحقائق أخريًا أخربني أن إىل عنِّي شيئًا يُخفي بأنه شككُت
عرب القصف ذلك نتائج رأيُت بلده. عاصمة قصف من قليلة أيام بعد ذلك كان
امُلرعب الحادث نشهد لم يَرتديه. كان الذي الغاز قناع يف الواقية والنظارات بَفالتو عينَْي
سوى هناك يكن لم اإلنقاذ. أعمال يف للمشاركة املدينة إىل الرجوع حاولنا لكننا نفسه،
املتوهج املدينة قلب من تشعُّ تزال ما التي الحرارة كانت به. القيام يُمكن ضئيل قدر
كانت هناك وحتى األوىل. الضاحية وراء ما نخرتق أن نستطع لم إننا حتى للغاية عظيمًة
وُمحِرتقًة مسحوقًة البرشية األجساد وظهرت امُلنهارة. باملباني تغصُّ مدمرًة الشوارع
تحت السكان من الُعظمى الغالبية اختَفت الساقطة. البناء حجارة كتل بني وهناك هنا
اإلنقاذ فرق تجوََّلت بالغاز. مختنقني املفتوحة املساحات يف منهم العديد ورقد األنقاض،
نجٍم مع واآلخر الحني بني تظهر األخرى الشمس كانت الدخان، ُسُحب وبني جدوى، دون

نهاري.
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جلس جدوى، دون املساعدة تقديم إىل ساعيًا الوقت، لبعض األطالل بني التسلُّق بعد
هذه أستخدم أن يل جاز إذا لسانه»، عقدة «فكَّ قد بنا املحيط الخراب أنَّ بدا بفالتو.
مفاده شيئًا قلت قد كنت تفكريه. عن يل اإلفصاح يف املفاجئة الرصاحة عن للتعبري العبارة
د تنهَّ بدهشة. املايض يف والدمار الجنون هذا كل إىل تنظر سوف املستقبلية العصور أنَّ
أهلَكت قد التعيسة ساللتي أنَّ «األرجح وقال: يَرتديه كان الذي الغاز قناع عرب الرجل
مدينتنا أنَّ من بالرغم أنه ذلك قوله؛ عىل اعرتضت رجعة.» دون األبد إىل نفَسها اآلن
هذه وستكون يوم، ذات سيأتي االنتعاش أن بد فال رت، ُدمِّ التي املدن من األربعون هي
حينها قوة. عىل قوة تزداد وهي األمام إىل وتخطو أخريًا، األزمة هذه تجاَوَزت قد الساللة
كان لكنه عديدة مرات بها بإخباري همَّ قد إنه قال التي الغريبة باألمور بفالتو أخربني
العاملي املجتمع يف والطالب العلماء من العديد أنَّ من وبالرغم ذلك. عن دائًما يمتنع
سواه بوضوح يعرفها يكن فلم الحقيقة، بشأن غامض شكٌّ يُساورهم كان قد املعارص

آخرين. قلَّة مع
تقلُّبات األمد، وطويلة غريبة طبيعية لتقلُّبات يبدو ما عىل يخضع كان النوع إنَّ قال:
املناخ أنواع جميع يف السالالت جميع أنَّ بدا عام. ألف عرشين من يقرب ما إىل استمرت قد
ورغم مجهوًال، السبب كان ذاته. الوقت يف منه وتُعاني للروح الشاسع اإليقاع بهذا تتمتَّع
حقيقة يف يَنبع كان ربما ذاته، الوقت يف بأكمله الكوكب يف تُؤثِّر لقوة يعود أنه بدا أنه
للغاية، قريب وقٍت منذ البالد. جميع يف برسعٍة يَنتِرش لكنه واحدة انطالق نقطة من األمر
الكونية». «األشعة شدة يف اختالفات إىل يعود قد السبب أنَّ املتقدِّمني العلماء أحد اقرتح
وربما بالفعل، حدثت قد الكوني اإلشعاع يف التقلُّبات تلك أنَّ الجيولوجية األدلة أثبتَت وقد
كان السن. الصغرية النجوم من ُمجاِور عنقود يف اختالٍف حدوث هو فيها السبب كان
الفلكي اإليقاع هذا مع تَصادف قد النفيس اإليقاع هذا كان إذا ما املؤكَّد غري من يزال ال
مع تتدهَور البرشية الروح بأنَّ االستنتاج إىل تُؤدِّي كانت الحقائق من العديد لكنَّ ال، أم

األشعة. هذه يف العنف درجة زيادة
بأنَّ القائل الرأي إىل عامة بصفة يَميل كان لقد القصة. بهذه مقتنًعا بفالتو يكن لم
الحقيقي، التفسري كان وأيٍّا عميقة. داخلية أسباب إىل يعود كان البرش عقلية يف التفاوت
ثمة وأنَّ املايض، يف عديدة مرات قت تحقَّ قد الحضارة من عالية درجة أنَّ املؤكد شبه فِمن
هذه حضيض ويف وتكراًرا. مراًرا البرشي للنوع الَعقيل النشاط من أضعف قد قويٍّا تأثريًا
هي والروحانية الَعقلية البالدة من حالة إىل يَْهوون اآلخرون البرش كان خمة، الضَّ املوجات
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األدنى األنواع من ظهرت أن منذ البرشية ساللتي عرفتْه قد يشء أيِّ من انحطاًطا أكثر
ونزاهتهم للبرش، الفكرية القدرات أنَّ يبدو املوجة، ذروة ففي ذلك، من بالرغم البرش. من
تفوق بأنها نعرتف أن يجب درجة إىل تسمو كانت الرُّوحانية بصريتهم وكذلك األخالقية

البرش. قدرات
الهمجية الثقافة مرحلة وتجتاز الوحشية، من تَنبثِق الساللة كانت األخرى، تلَو مرة
بأكملها شعوب العالم. ُمستوى عىل اإلحساس عىل والقدرة الرباعة من مرحلة يف لتَدخل
وضبطها الذات ومعرفة الكرم عىل باستمرار متزايدة بقدرة ذاته الوقت يف تتمتَّع كانت

النقية. الدينية واملشاعر املحايد، املتبرصِّ التفكري عىل وكذلك
حرة بمجتمعات قليلة قرون غضون يف بأكمله يَزدِهر العالم كان لذلك، ونتيجًة
العمل خالل ومن النظري، منقطع ذهني بصفاء يتمتعون العاديون البرش كان وسعيدة.
الفردية. القسوة وأعمال الفادح، االجتماعي الظلم أشكال جميع من يتخلَُّصون الجماعي،
عاَلًما تخلق كانت مواتية، ببيئة وتنعم األصيل بالتعقل تتمتَّع التي الالحقة األجيال

يِقظة. كائنات تسُكنه طوباويٍّا
بعد فيض. بعٍرص الذهبي العرص ويُتبع فشيئًا، شيئًا الغزل ينقض قصرية، فرتة بعد
يسقطون أو اإلبهام، من غابة يف أنفسهم الفكر قادة يفقد املايض، إنجازات عىل العيش
أقل املجمل يف البرش يصبح األخالقي. الحسُّ يَرتاَجع نفسه، الوقت يف الركاكة. إىل ُمنَهكني
أنهم أي اآلخرين، الحتياجات حساسيًة وأقل الذات، عن بالبحث بشأن اهتماًما وأقل صدًقا
االجتماعي النظام اآلخرين. مع باالتحاد الشعور عىل قدرة أقل األمر واقع يف يُصبحون
يقتلعه اإلنسانية من معني بمستوى يتمتَّعون املواطنون دام ما بكفاءة يعمل كان الذي
وتمنحهم الحرية، تحطيم يف االستبدادية األقلية حكم ونظم الطغاة يبدأ والفساد. الظلم
أنَّ من بالرغم فشيئًا، وشيئًا لذلك. جيًدا عذًرا الجنون حدِّ إىل بالكراهية املتشبِّعة الطبقات
محض إىل الروح لهيب سيخبو قرون، مدار عىل متَّقدة تبقى قد للحضارة املادية املنافع
ويتبعها املحضة، الهمجية ذلك بعد من تأتي ثم املتفرقني. األفراد من قلة يف ومضة

الحيواني. الوحشية حضيض
يف سابقاتها من أكرب إنجازات قت حقَّ قد األحدث املوجات قمم أنَّ املجمل يف بدا
عىل أنفسهم اإلنسان علم مجال يف العلماء بعض به أقنع ما هذا أو «الجيولوجي،» املايض
براعة األكثر هي ذروة من الحالية الحضارة إليه وصلت ما أنَّ بيقني اعتقدوا لقد األقل.
ستَكتِشف الفريدة الِعلمية معرفتها وأنَّ بعد، يأِت لم فيها ما أفضل وأنَّ اإلطالق، عىل

التدهور. تكرار من الساللة عقلية عىل الحفاظ كيفية
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العلم أنَّ يُذكر فلم استثنائيٍّا؛ كان النوع إليه وَصل قد الذي الحايل الوضع بأنَّ شك ال
استنتاجه يُمكن ما إن السابقة. الدورات من أيٍّ يف الدرجة هذه مثل إىل تقدَّما قد امليكنة أو
امليكنة تلك قطُّ تتجاَوز لم امليكانيكية االخرتاعات أنَّ السابقة للدورة املبعثرة األطالل من
كان فقد األسبق، الدورات أما عرش. التاسع القرن ُمنتَصف يف نحن عرفناها التي البدائية

بدائية. أكثر مراحل عند فت توقَّ قد الصناعية ثوراتها أنَّ املعتقد من
يأِت لم األفضل أنَّ عامة بصفة تفرتض كانت الفكرية الدوائر أنَّ من فبالرغم واآلن،
قرون قبل بالفعل حدث قد املوجة أوج بأنَّ ُمقتنعني وأصدقاؤه بفالتو كان فقد بعد،
عىل السابق الَعقد أنَّ بالطبع ترى اآلخرين البرش من الُعظمى الغالبية كانت عديدة.
الحضارة أنَّ يرون كانوا فقد مىض؛ عرص أيِّ من تحًرضا واألكثر األفضل هو الحرب
قبل. من امليكنة يف التفوق من الدرجة هذه مثل تَحُدث ولم نفسه، اليشء هما وامليكنة
من أكرب قدًرا املحظوظة الطبقة نالت لقد واضحة. جلية العلمية الحضارة مزايا كانت
شاسع ونظام الشباب، من أطول وفرتة أرفع، ومكانة أفضل، بصحة ونعمت الراحة،
أو العامة الصورة سوى منه يعرف أن فرد أي يستطيع ال التقنية املعرفة من د ومعقَّ
البرش جعلت قد االتصال وسائل فزيادة ذلك، عىل وعالوًة تفاصيله. من للغاية ضئيل جزء
والسينما اإلذاعة قبل تختفي للجماعات املحلية الخصائص كانت اتصال. عىل جميًعا
بالرغم أنَّه حقيقة إغفال السهل من كان ة، امُلبرشِّ العالمات بهذه ومقارنًة والجراموفون.
استقراًرا أقل جوهرها جعل قد فإنه البرشية، البنية من عزز قد الظروف تحسني أنَّ من
نحو عىل لكن ببطء تزداد التحلُّلية األمراض بعض كانت فقد السابق؛ يف عليه كان مما
فتًكا. وأكثر انتشاًرا أكثر أصبحت قد التحديد وجه عىل العصبي الجهاز أمراض أكيد.
لكنَّ الكنائس، أعداد ستتخطَّى العقلية املستشفيات أعداد إنَّ يقولون الساخرون كان
قد يشء كل أنَّ عىل تقريبًا يتفق بأكمله العالم كان وقد مهرجني. محض هم الساخرين
االجتماعية، والثورات االقتصادية واملشكالت الحروب من بالرغم اآلن، يرام ما عىل أصبح

أفضل. سيكون املستقبل وأنَّ
ارتبُت، قد فِمثلما بالتأكيد. ذلك من العكس عىل كانت الحقيقة إنَّ بفالتو: قال
ُمستوى عىل تراجع قد األخالقية والنزاهة الذكاء معدَّل أنَّ عىل قاطع دليل ثمة كان
بالفعل. ماضيها عىل تعيش الساللة كانت األرجح. عىل الرتاجع هذا يستمر وسوف العالم،
الوقت، ذلك ومنذ قرون. قبل تولدت قد املعارص العالم يف العظيمة البارزة األفكار فجميع
هذه من أيٍّا أنَّ غري بالتأكيد، العالم شكل من غريت قد الستخدامات األفكار هذه خضعت
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يف بأكمله األفكار مسار يف التغلغل من الصارم النوع عىل س يتأسَّ لم امُلثرية االخرتاعات
العلمية والنظريات االكتشافات من فيض مؤخًرا هناك كان أنَّه بفالتو أقرَّ سابق. عرص
كانت األمر. حقيقة يف جديدة مبادئ أيَّ يتضمن يكن لم منها أيٍّا إنَّ قال لكنَّه الثورية،
عت اخُرتِ التي العلمية املنهجية كانت لقد املعروفة. املبادئ من ُمعادة توليفات جميعها
مدار عىل خصبة ثمار إنتاج يف تستمرُّ قد إنها حتى للغاية خصبة وسيلة قرون عدة قبل
درجة أيِّ عىل القدرة إىل يَفتقُرون أفراد يد عىل ذلك كان وإن حتى املستقبل يف قرون

األصالة. من عالية
يف جليٍّا كان ما بقدر العلوم مجال يف جليٍّا يكن لم الَعقلية املقدرة تدهور أنَّ غري
أدب ما، بدرجة أتذوق أن بفالتو بمساعدة تعلمت قد نفيس أنا والعميل. األخالقي النشاط
بالفن تزدهر جميعها البالد أنَّ بدا حني قرون، عدة قبل وقعت التي الرائعة الفرتة تلك
بأكمله والسيايس االجتماعي نظامه بتغيري اآلخر تلو شعٌب قام وحني والدين، والفلسفة
تلو الدولة قامت وحني أفراده، جميع به يتمتع والرخاء الحرية من قدر توفري أجل من
ُحلَّت وحني والرخاء، السالم جنت قد لكنها بالدمار ُمخاِطرًة بشجاعٍة السالح بنزع الدولة
وحتى األسلحة أصبحت وحني كليات، أو مكتبات إىل السجون وتحولت الرشطة، قوات
األربع الكهنوت جماعات كشفت وحني املتاحف، يف تُعَرض ِقَطع محض واملفاتيح األقفال
املنترصة الحملة وقادت للفقراء ثروتها وأعطت للعالم أرسارها عن والراسخة العظيمة
املتواضعني املؤيدين الءم حسبما التدريس، أو اليدوية الحرف أو الزراعة تبنَّت أو للمجتمع
عبادته وكذلك إلًها، وال إيمانًا وال دين رجال يعرف لم الذي الجديد العاَلمي املجتمع لدين
يف واملذاهب واألسلحة واملفاتيح األقفال بدأت عام، خمسمائة من يقرب ما وبعد الصامتة.
التي املبادئ من ومجموعة ومذهل، جميل تقليد سوى الذهبي العرص يُخلِّف لم العودة.
مضطرب. عالم يف املؤثرة القوى أفضل هي ظلَّت األسف، مع اآلن فهمها إساءة من بالرغم
إذا أنه الكونية األشعة زيادة إىل العقيل التدهور يف السبب عزوا الذين العلماء أكد
الحيوية فرتة أمامها يزال ال كان حني عدة قرون قبل العلم اكتشفت قد الساللة كانت
املشكالت حل من ستتمكَّن كانت ما رسعان يُرام. ما عىل يشء كل ألصبح العظيمة،
ينتمي طوباويٍّا عاَلًما ستخلق تكن لم الصناعية. الحضارة عليها تنطوي التي االجتماعية
األرجح عىل ستكتشف وكانت املتقدمة. اآللية بالنزعة يمتاز بل الوسطى» «العصور إىل
أتى قد العلم لكنَّ التدهور، دون وتحول الكونية األشعة يف الزيادة مع للتكيف طريقة
عامل إىل يعود التدهور أنَّ يُخمن كان فقد اآلخر، الجانب عىل بفالتو، أما للغاية. متأخًرا
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العلم وأنَّ الحضارة، عواقب أحد بأنه االعتقاد إىل يَنزع كان ذاتها. البرشية الطبيعة يف
قصد غري عن جلب قد يبدو، ما عىل األفضل إىل بأكملها، البرشي النوع لبيئة تغيريه يف
زيادة هو الكارثة سبب كان إذا ما يعرف أنه يبُد لم الروحاني. للنشاط معادية أوضاًعا
االنتقاء يف ل التدخُّ أم الحديثة، األجواء يف العصبي الضغط زيادة أم الصناعية، األغذية
إىل نعزوه أالَّ ينبغي ربما آخر. سبب أم األطفال يتلقاها التي األرق الرتبية أم الطبيعي،
منذ بدأ قد التدهور أنَّ إىل األدلَّة أشارت إذ اليشء؛ بعض الحديثة التأثريات هذه من أيٍّ
العرص أوضاع يف مجهول عامٌل ثمة يكون ربما ذلك. قبل يكن لم إن العلم، عرص بداية
يكون أن امُلمكن من أنه أيًضا بفالتو اقرتح وقد الفساد. بدأ قد الذي هو نفسه الذهبي
مجتمٍع يف نشئوا الذين البرش شباب أن الخاص؛ ه ُسمَّ أنتج ما هو نفسه األصيل االتحاد
الكسل عىل املطاف نهاية يف يثوروا أن بد ال بحق، األرض عىل اإلله» «مدن إحدى يف مثايل،
النزعة، هذه تجذُّر فور وأنه املطلق، والرش الرومانيس التفرُّد وعىل والفكري، األخالقي

الروحاني. التدهور من اآللية والحضارة العلم عزَّز
حفريَة الجيولوجيا علماء أحد اكتشف قصرية، بفرتة األخرى األرض أُغادر أن قبل
ما قبل ُصِنع قد َحجريٍّ لوٍح عىل ُطبع املخطط أن بدا للغاية. معقد راديو لجهاز ُمخطَّط
هذا كان آخر. أثر أيَّ صنعه الذي املتقدم املجتمع يرتك ولم عام. ماليني عرشة من يقرب
وأقل بَرشي غري نوًعا بأنَّ انترش قد املطمنئ الرأي أنَّ غري الذكي، للعالم صادًما االكتشاف
اإلنسان أنَّ عىل االتفاق جرى وقد الحضارة. من ومضة طويلة فرتة قبل نال قد تحمًال

إليها. وصل أن فور الثقافة من القمة هذه عن أبًدا يسقط لن
وقٍت من تقريبًا نفسه االرتفاع إىل يتسلَّق كان اإلنسان أنَّ يرى كان فقد بفالتو أما

إلنجازاته. غاِمضة نتيجة بفعل أخرى مرًة عنه ليسقط آخر، إىل
اإلنسان أنَّ اقرتحُت األصلية، مدينتنا أطالل بني النظرية هذه بفالتو اقرتح حني
حينها املرة. هذه تكن لم وإن حتى مرة ذات مسريته من الحرجة النقطة هذه سيَجتاز
املرسحية هذه من األخري الفصل نَشهد أننا عىل يدل أنه بدا آخر أمر بشأن بفالتو تحدث
يف الضعيفة الجاذبية قوة بسبب أنه يعرفون العلماء كان لقد األمد. الطويلة املتكرِّرة
آجًال، أو وعاجًال ُمستمرَّة. بصورٍة يتالىش بالفعل الخفيف الجوي الغالف كان عاَلمهم،
لقد الثمني. لألكسجني املستمر ب الترسُّ إيقاف مشكلَة تُواجه أن البرشية عىل سيكون
البنية أنَّ غري املستمرة، الجوي الغالف كثافة قلة مع بنجاح اآلن حتى البرشية تكيَّفت
تُعوَّض لم وإذا الصدد. هذا يف التكيُّف عىل القدرة من األقىص الحد بلغت قد البرشية
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اكتشاف يتمَّ أن الوحيد األمل كان محالة. ال الساللة تتداعى فسوف قريبًا، الخسارة
كانت الهَمجية. من التايل العرص بداية قبل الجوي الغالف مشكلة مع للتعامل ما وسيلة
أعادت إذ الضئيل؛ األمل هذا الحرب دمرت وقد للغاية، ضئيلًة ذلك تحقيق احتمالية
ذاتها هي البرشية الطبيعة كانت حني الوراء إىل قرن بمقدار العلمي البحث ساعة عقارب

الصعوبة. بهذه مشكلة معالجة من أبًدا تتمكَّن ال وقد تتدهور
اآلخرين البرش انتظار يف مؤكد شبه نحو عىل تقبع كانت التي الكارثة فكرة بي ألَقت
عالم دمار إنَّ كهذا. يشء فيه يحدث أن يُمكن الذي الكون بشأن الشك من رعب يف
كبريًا فارًقا ثمة أنَّ غري إيلَّ، بالنسبة الغريبة بالفكرة يكن لم الذكية الكائنات من بأكمله
امُلعاناة من بالفزع شعرت إذا كنت منه. مهرب ال ملموس وخطٍر مجرَّدة احتماليٍة بني
العمياء ملساعينا الجماعي التأثري أنَّ بفكرة تعزيُت األصيل، كوكبي عىل األفراد وتفاهة
صحوة ستكون لكنها البرشية للروح البطيئة الصحوة هو يكون أن بد ال األقل عىل كلها
ما أنه رأيت فقد اآلن، أما األكيدة. الوحيدة التعزية هو كان اليقني، هذا األمل، هذا مجيدة.
يُبايل ال الكون، صانع أو الكون، أنَّ املؤكد من بدا لقد كهذا. انتصار أي عىل ضمان من
بكل يُقبَل أمر هو نهائي، ال نحٍو عىل والضياع واملعاناة النضال وجود إنَّ العوالم. بمصري
يف النضال هذا كل يكون أن أما الروح. فيها تنمو التي الرتبة هي فتلك ورسور؛ تأكيد
رش فذلك ويموت، الحساسة األرواح من بأكمله عاَلٌم يَهوَي أن عبث، محض األمر نهاية

النجوم». «صانع شك بال هي «الكراهية» أنَّ يل بدا هذه، الهلع حالة يف وأنا ُمطَلق.
فمن القوى، رتنا دمَّ إذا «حتى قال: لقد كذلك. األمر يرى يكن لم بفالتو أنَّ غري
ربما يصيغها. الذي املتحدث عىل تحكم أن العابرة للكلمة يكون إذن ندينها؟ حتى نحن
ال لهدف وأملنا وفرحنا وضعفنا قوتنا تستخدم ربما العليا، لغاياتها القوى تستخدمنا
يربر قد هدف «أي قائًال: ذلك عىل اعرتضت أنني غري ممتاز.» لكنه نتصوره أن يُمكننا
لم إن األحكام نصدر وكيف األحكام؟ نصدر أالَّ يسعنا وكيف والعبث؟ الخراب هذا مثل
نثني أن الوضاعة من سيكون أنفسنا؟ عىل بها نحكم والتي قلوبنا عىل بناءً نُصدرها
مصري بشأن يهتمَّ لم إنه حتى اإلحساس عديم كان بأنه معرفتنا بعد النجوم صانع عىل
الدخان غيوم بني يبحث وأخذ األعىل إىل نظر ثم للحظة، عقله يف بفالتو صمت عواِلمه.»
وعذب كلها العوالم أنقذ قد كان «إذا قائًال: عقله يف حدثني ذلك بعد نهارية. نجمة عن
واحد طفل عىل فقط اليشء بعض قاسيًا كان إذا أو لتسامَحه؟ كنت فهل واحًدا، إنسانًا
يمكننا ال أننا من بالرغم جيد اسم إنه النجوم! صانع به؟ فشلنا أو أمِلنا عالقة ما غبي؟
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عذبت إذا وحتى دك، أُمجِّ أن يل بد فال رتَني، دمَّ إن حتى النجوم صانع يا معناه. نفهم أن
الصغرية اللمحات تلك ودمرتها، بأكملها الجميلة عواملك عذبت إذا وحتى أحبائي. أغىل
صوابًا. يكون أن بد فال منك، هذا جاء إن إذ دك؛ أُمجِّ أن يل بد فال خيالك، نسج من التي

صوابًا.» سيكون منك لكنه خطأً، فسيكون مني جاء إن أما
هناك يكن لم إذا «حتى تابع: ثم املدمرة املدينة حيث األسفل إىل أخرى مرًة نظر
انبثقت قد املجرات من الهائلة املجموعة تلك كانت وإذا يشء، كل من بالرغم نجوم صانع
هو نسكنه الذي البغيض الضئيل العالم هذا كان إذا وحتى نفسها، تلقاء من الوجود إىل
وغريها، الحاالت تلك يف بالخراب، محكوًما وكان النجوم بني فيما للروح الوحيد املوطن
سأصُفه أدري. ال د؟ أُمجِّ فماذا نجوم، صانع من هناك يكن لم إذا لكن د، أُمجِّ أن يل بد فال

للغاية.» موجز وصف هو بذلك وصفه أنَّ غري البارز، الوجود ومذاق نكهة بأنه فقط
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السفرجمدًدا

انتويُت مما بكثري أطول فرتة وهي األخرى، األرض عىل سنوات عدة قضيُت قد أنني بد ال
كنت ما كثريًا الحقول. عرب يَميش فالحيها بأحد مرة أول التقيت حني هناك أقضيه أن
وأيُّ يكونون، كيف أحبائي عن مؤلم بقلق أتساءل كنت مجدًدا. البيت إىل العودة إىل أتوق
األفكار تظلَّ أن يل املفاجئ من كان اإلطالق. عىل أعود أن يل كان إن سأكتشفها ات تغريُّ
من األخرى األرض عىل عاينته مما بالرغم اإللحاح من الكبري القدر بهذا بالبيت املتعلقة
أضواء إىل أنظر التل عىل جالًسا كنت أن منذ كلحظة الوقت بدا لقد وكثرية. جديدة خربات
بدرجة تغريوا قد األطفال سيكون سنوات. عدة مرَّت فقد ذلك، من بالرغم ضاحيتنا.

األمور؟ بها جرت قد تكون كيف أمهم؟ عن ماذا عليهم. التعرف معها يتعذر
لم فهو األخرى؛ األرض عىل الطويل مكوثي عن جزئية بصفة مسئوًال بفالتو كان
خياله ز أُحفِّ كنت حقيقيٍّا. فهًما اآلخر عالم كالنا يفهم أن إىل بمغادرتي ليسمح يكن
اكتشف وقد الوضوح، من ممكن قدر بأكرب كوكبي عىل الحياة يتصور كي باستمرار
عن بعيًدا كان أنه والحق عامله. يف اكتشفته الذي والهزلية، الروعة من نفسه املزيج فيه

املجمل. يف تنفريًا األكثر هو عاَلمه أنَّ يف معي االتفاق
ببفالتو. يربطني الذي الوحيد االعتبار هي املعلومات عن الكشف إىل الدعوة تكن لم
هناك كانت رشاكتنا، من األوىل األيام يف للغاية. قوية بصداقة نحوه أشعر أصبحت لقد
أن دائًما يُحاول ا ً متحرضِّ برشيٍّا كائنًا كان كالنا أنَّ من فبالرغم أحيانًا؛ املتاعب بعض
األحيان. بعض يف تجهدنا املفرطة الحميمية عالقتنا كانت فقد وكرم، بكياسة يترصف
لقد للغاية. مرهًقا بعاَلمه الخاص الرفيع التذوق بفن شغفه أجد املثال سبيل عىل أنا كنت
باملذاق يشعر كي املتشبعة األحبال عىل الحساسة أصابعه ليمرر باستمرار يجلس كان
بداية يف بالفضول شعرت والرمزية. الشكل يف العظيمة الرباعة تلك لديه يمثل كان الذي
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يف قطُّ أتمكن لم الصبورة مساعدته من بالرغم لكن الجمالية، بالناحية تأثرت ثم األمر،
أم وعاجًال املذاق. جماليات يف وتلقائية كلية بصورة أندمج أن من املبكرة املرحلة تلك
الدورية حاجته بسبب ينفد كان صربي إنَّ ثم الضجر. أو باإلرهاق أشعر كنت آجًال،
كنت جسدي. عن خرجت أن منذ الحاجة بتلك أشعر أعد لم نفيس عن فأنا النوم؛ إىل
أستاء كنت ما كثريًا لكنني بمفردي، العالم وأجول بفالتو عن أنفصل أن بالطبع أستطيع
جسد يتطلَّبه الذي الوقت توفري ملجرد امُلثرية العالم تجارب عن االنفصال رضورة من
األقل، عىل رشاكتنا من األوىل األيام يف يَمتِعض كان جانبه، من بفالتو، أما للتعايف. مضيفي
عن أفكاره ي يُنحِّ أن صحوه أثناء يف يستطيع كان إذ أحالمه؛ مشاهدة عىل قدرتي من
عن أَمتنع أن تلقائيٍّا تعلَّمت ما رسعان ذلك. عن عاجًزا كان فقد نومه يف أما مالحظتي،
بهذه يعتزُّ يعد لم ُمتباَدل، احرتام إىل الحميمية عالقتنا تطوَّرت وحني القوة، هذه ممارسة
عن بمعزل الحياة نكهة تذوق أنَّ يشعر كالنا أصبح الوقت، وبمرور بشدة. الخصوصية
دوافعه أو بحكمه يثق أحدنا يكن لم وحذق. ثراء من فيها ما نصف يفقد أن يعني اآلخر

وديٍّا. كان وإن الهوادة يعرف ال نقًدا ليقدم حاًرضا اآلخر يكون أن إال كلية بصورة
ذاته. الوقت يف البيت إىل وتوقي بعاَلمي واهتمامه صداقتنا تُريض خطة إىل توصلنا
إليه نُسافر ال فلماذا هناك، من سافرت لقد مًعا؟ كوكبي نزور أن ما بطريقة نُحاول ال لَم
جديد. من مًعا األكرب مغامرتنا نتابع أن يُمكننا كوكبي، عىل نقضيها فرتة وبعد مًعا؟

تقنية تماًما. مختلفتنَي مهمتني ذ نُنفِّ أن علينا كان الغاية، هذه تحقيق أجل ومن
أن يجب عشوائية، وبصورة بالصدفة إال منها أنا أتمكَّن لم والتي النجوم، بني السفر
أنتمي الذي الكوكبي النظام موقع نُحدِّد أن ما بطريقة أيًضا ويجب تماًما. اآلن نُتقنها

اآلخرون. البرش وضعها التي الفلكية الخرائط عىل إليه
فمهما حلها. يُمكن ال الفلكية، باألحرى أو الجغرافية، املشكلة هذه أنَّ ثبت وقد
قادتنا فقد ذلك، من بالرغم التوجيه. بشأن بيانات إىل أتوصل أن أستطع لم فعلت،
فحسب، املكان عرب أُسافر لم أنني وهو إيلَّ، بالنسبة ومخيف مذهل، اكتشاف إىل املحاولة
البرش لدى التقدم الفائقة الفَلكية املعرفة يف بدا األول، املقام يف نفسه. الزمن عرب بل
اآلخرين البرش وشمس شمسنا تبلغها التي النضج درجة تبلغ التي النجوم أنَّ اآلخرين
هو النجوم من النوع هذا أنَّ ح تُوضِّ كانت األرضية الفلكية املعرفة أنَّ غري نادرة. كانت
اكتشاف إىل توصلُت ذلك بعد ُممكنًا؟ هذا يكون فكيف املجرَّة. امتداد عىل انتشاًرا األكثر
صارًخا اختالًفا تَختلف املجرة أنَّ األخرى األرض فلك علماء لدى ثبت لقد ُمحري؛ آخر
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النظام كان اآلخرين، للبرش وفًقا لها. األرضيني الفلك علماء وصف من عنها أتذكَّره عما
قطعة يشبه أنَّه األرضيُّون الفلك علماء يخربنا بينما نراه. مما بكثري فلطحًة أقلَّ الشميس
األخرى األرض فلك علماء يرى سمكها، أضعاف خمسة عرضها يبلغ دائرية بسكويت
األرض سماء يف التبانة درب عرض من ب أتعجَّ كنُت ما كثريًا نفيس أنا بكعكة. أشبه أنها
أنَّ يعتقدون كانوا األخرى األرض فلك علماء أنَّ أيًضا أدهشني وقد نهائيته. وال األخرى
أما نجوم. هيئة عىل بعُد تَتكثَّف لم التي الغازية املادة من كبري قدر عىل تحتوي املجرة

منها. األكرب القدر تُمثِّل التي هي النجوم أنَّ يرون كانوا فقد األرضيون، الفلك علماء
إىل ودخلُت بي يُفرتض كان عما كثريًا أبعد مكان إىل قصد غري عن حينئٍذ أسافْرُت
وياقوتاتها السماء جمشت أحجار اختفت حني الظالم فرتة يف ربما وأحدث؟ مختلفة مجرة
ذلك أنَّ بدا األمر، بداية يف املجرات. بني الفضاء يف وسافرت رسعتي زادت وماساتها،
أكثر تفسري لصالح استبعاده عىل أجربتنا قد معينة حقائق أنَّ غري الوحيد، التفسري هو

غرابة.
علم عن املشتَّتة ذكرياتي وبني اآلخرين البرش لدى الفلك علم بني املقارنة أقنعتني
الكامل املجرات كون عن يختلف كان عرفوه الذي الكامل املجرات كون أنَّ األريض الفلك
بدرجة بالغازات امتالءً وأكثر استدارة أكثر للمجرات املعتاد الشكل كان لقد عرفناه. الذي

كبرية. بدرجة لدينا الحال هي مما بدائية أكثر األمر واقع يف كان لقد كبرية؛
حتى للغاية، قريبًا األخرى األرض سماء يف املجرات من العديد بدا ذلك، إىل إضافًة
أوضح وقد املجرَّدة. للعني حتى الضوء من واضحة بقًعا تبدو كانت املجرات تلك إن
أكرب بدرجة األم «الكون» إىل أقرب كان «األكوان» عليها يُطَلق مما العديد أنَّ الفلك علماء

الفلكية. معرفتنا يف معروف كون أقرب من كثريًا
إىل يشري يشء كل كان شك. بال مربكًة ويل لبفالتو اآلن تجلَّت التي الحقيقة كانت
السحيق باملايض تاريخ يف بنفيس ورسوت الزمن نهر منبع باتجاه سافرت أنني حقيقة
القرب تفسري ويُمكن السن. صغرية تزال ما النجوم من الُعظمى الغالبية كانت حني
نظرية خالل من اآلخرين البرش لدى الفَلكية املعرفة يف املجرات من العديد بني الشديد
مبدئية نظرية سوى ليست الجذرية النظرية هذه أنَّ جيًدا أعرف كنُت لقد الكون». د «تمدُّ
أن بد ال أنَّها يقرتح واضح آخر دليل يكمن األقل عىل هنا لكن اإلطالق، عىل مرضية وغري
لم بالطبع. مًعا متكدسة املجرات كانت املبكرة، الحقب يف ما. ناحية من صحيحة تكون
كوكبي يخرج أن قبل البرشية مرحلة إىل وصل قد عالم إىل نُقلت أنني شك من هناك يكن

ا. جدٍّ طويلة بفرتة الشمس رحم من األصيل
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من األقل، عىل احتمالية أو بحقيقة، بيتي عن الزمني لبُعدي الكامل إدراكي ذكرني
كنت وقد ميتًا. كنت أنني املحتمل من طويلة. فرتة من نسيتها قد كنت أنني الغريب
وقريبًا للغاية واضًحا األثناء هذه يف البيت كان البيت. إىل العودة إىل بشدة اآلن أتوق
السنني، ومليارات النجمية بالفراسخ ستُحَسب كانت إليه املسافة أنَّ من وبالرغم للغاية،
عىل هناك نفيس أجد فسوف فقط، استيقظُت إذا أنني املؤكَّد من الدوام. عىل قريبًا كان
النجوم خرائَط أدرس كنت بفالتو، عينَْي عرب أستيقظ. لم أنني غري مجدًدا، تلِّنا قمة
له برشي لكائن هزليٍّا رسًما أمامنا، رأيت أعىل، إىل نظر حني غريب. نص من وصفحاٍت
وكان الهزاز، الحمام كصدر وصدر بعيد، من إال الوجه يشبه يكن لم الضفدع، يشبه وجه
يُغطِّي كان أحمر حريري قصري رسوال ثمة الخرضة. إىل لونه يَميل زغب من إال عاريًا
ال الذي الكائن هذا أخرض. حريري بجورب مطوقتني كانتا واللتنَي املغزليَّتنَي، الساقني
حني نفيس أنا جميلة. شابة امرأة األخرى األرض يف كان وحًشا، إال األرضية العني تراه
تعود قد عقل إىل بالنسبة بالفعل. جميلة أنها رأيت اللطيفتني، بفالتو عينَي عرب رأيتها
الجيلِّ من والبديهة. بالذكاء توحي إيماءاتها وجميع مالمحها كانت األخرى، األرض عىل
ت. تغريَّ قد نفيس أنني بدَّ فال مثلها، امرأة تجاه باإلعجاب أشعر أن استطعت إذا أنني

فن ونُتقن نتعلم أن خاللها من تَمكَّنَّا التي التجارب أذكر أن امُلضجر من سيكون
مغامرات بعد تعلمنا قد إننا القول يكفي النجوم. بني ما الفضاء يف بالطريان التحكم
فحسب بإرادتنا باالستعانة مسارنا ه نوجِّ وأن أردنا، متى الكوكب من نحلق أن عديدة
بدرجة والدقة بالسهولة نتمتَّع مًعا نَعمل حني أننا بدا النجوم. بني وصوٍب حدٍب كل يف
عقلينا رفقة أنَّ بدا بمفرده. الفضاء يف يَنطلق حني بهما يتمتع منا أيٌّ كان عما كثريًا أكرب

املكاني. ل التنقُّ يف حتى قوانا من تُعزِّز
سوى به يُحيط ال الفضاء أعماق يف نفسه املرء يجد أن للغاية غريبة تجربة كانت لقد
مرئي. غري رفيق مع حميم شخيص تواصل عىل ذلك من بالرغم ويظل والنجوم، الظالم
خرباتنا بشأن لآلخر يُفكر أحدنا كان خلفنا، تومض الرباقة السماء مصابيح كانت بينما
نستخدم كنا األصيل. عاَلمه عن بذكرياته منا كل يشارك أو خططنا بشأن نتناقش أو
بل اإلطالق، عىل كلمات إىل نحتاج نكن لم وأحيانًا أخرى. أحيان يف ولغته أحيانًا لغتي

عقلينا. يف الصور ق تدفُّ نتشاَرك فقط كنا
من اإلطالق عىل إثارة األكثر هي جسد بال الطريان يف املتمثِّلة الرياضة هذه أنَّ بد ال
اكتشفنا ما رسعان لكننا الخطر، من تخلو تكن لم أنها صحيح الرياضات. جميع بني
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السماوية باألجسام التصادم يكن لم املادية، غري حالتنا ففي مادي. ال نفيس خطرها أنَّ
أحد يف قصد غري عن نسقط كنا مغامرتنا، من املبكرة املراحل يف أحيانًا قليًال. إال يهم
نَخترب نكن لم أننا غري بالتأكيد، رها تصوُّ يُمِكن ال بدرجة ساخنًا داخله ويكون النجوم،

السطوع. إال
أنَّ اكتشفنا ما فرسعان خطرية؛ كانت فقد الرياضة، لهذه النفسية األخطار أما
بالحركة. املتعلِّقة قوانا من تُقلِّل التي األمور من كلها والخوف، الذهني واإلرهاق اإلحباط
وقد املحيط، يف مهجورة كسفينة حراًكا نستطيع ال الفضاء يف مرة غري أنفسنا وجدنا لقد
إىل للتحرُّك إمكانية من هناك تكن لم إنه حتى كبريًا املأزق هذا فينا أثاره الذي الخوف كان
الجأش. ورباطة الهدوء إىل ومنها الالمباالة إىل عربنا ثم بأكمله، اليأس نطاق اختربنا أن
العقيل. الخالف وهو واحدة، مرة إال بنا يَِحق لم أنه غري ذلك، من أشد خطٌر ثمة كان
عدم إىل بنا يفِض ولم املستقبلية، خططنا من الهدف بشأن حادٌّ نزاٌع بيننا حدث لقد
مشوشة، حواسنا أصبحت لقد مروع. عقيل اضطراب إىل بل فحسب، الحركة عىل القدرة
قد الهذيان من نوبة وبعد املرتابط. التفكري عىل القدرة لدينا وتالشت الهالوس. وضلَّلتنا
بفالتو مجدًدا؛ األخرى األرض عىل أنفسنا وجدنا الوشيك، بالفناء غامر بشعور امتألت
يف أحوم جسد بال وعيًا أنا كنت جديد ومن غادره، مثلما رسيره عىل مستلقيًا جسده يف
استغرقنا قد الذي الجنوني الرعب من حالة يف كالنا كان الكوكب. سطح فوق ما مكان

ومغامرتنا. رشاكتنا نجدِّد أن قبل شهوٌر ومرت منها. للتعايف طويًال وقتًا
درجة بلغنا قد أننا يبدو طويلة. بفرتة ذلك بعد امُلؤملة الحادثة هذه تفسري عرفنا
عقل يف باالنفصال يشبه األمر كان النزاع نشأ عندما بحيث العقيل التواُفق من عميقة
الخطرية العواقب أتت هنا، ومن منفصلني. فردين بني الخالف يشبه مما أكثر واحد،

لألمر.
وهناك هنا االنزالق يف كبرية متعة وجدنا جسد، بال الطريان يف مهارتنا زادت حني
رحنا فحسب، املرح أجل ومن ذاته. الوقت يف والطريان التزلج متع تذوقنا النجوم. بني
حول اإلنجليزية باللغة ثمانية العدد هيئة عىل ضخمة أشكال بتتبُّع األخرى تلو مرة نقوم
بعض يف طويلة لفرتات َحَراك بال نظل كنا مزدوًجا». «نجًما يُشكالن اللذين الرشيكني
ننغمس كنا ما وكثريًا ونقصانه. ة املتغريِّ النجوم أحد تزايد قرب عن نُشاهد لكي األحيان
كنا ما وكثريًا املدينة. أضواء بني تنساب كسيارة شموسه بني ونمرُّ مزدحم عنقود يف
أو خفيفة، ونتوءات نُتف بني أو الغاز، من اللمعان خافتة متموجة أسطح عىل نتقاَفز
أحيانًا معالم. أيِّ من الخايل الفجر ضوء من عالم يف أنفسنا لنجد الضباب يف ننغِمس
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كنا بينما مرة، وذات الكون. عنا فتحجب إنذار؛ دون تبتلُعنا املظلمة الغبار قارات كانت
«نجم إىل متحوًال فائق ملعان إىل النجوم أحد توهج السماء، يف مزدحمة منطقة نجتاز
بالفعل رأينا فقد امليضء، غري الغاز من بسحابة يبدو ما عىل محاًطا كان وألنه ُمستعر».
برسعة بالخارج نتحرك كنا وإذ النجم. النفجار نتيجة أشعت التي املتسعة الضوء دائرة
من منتفخ كبالون بدا بحيث املحيط؛ الغاز من الضوء انعكاس بفعل ظهر فقد الضوء،

انتشاره. مع يخبو الضوء
وهناك هنا نتزلَّج كنا بينما أبهَجتْنا التي النجوم مشاهد من بضعة سوى تلك تكن لم
فرتة خالل ذلك كان طائر. جناحي عىل وكأنَّنا بسالسة األخرى» «الشمس جريان بني
من أبعد هو ملا وصلنا فيه، بارعني أصبحنا وحني النجوم. بني الطريان مجال عىل تدربنا
تلوَّنت قد والخلفية األمامية النجوم إنَّ حتى للغاية كبرية برسعة نسافر أن وتعلمنا ذلك،
قصرية. فرتة بعد الظالم ساد ثم سابق، وقت يف الالإرادي طرياني يف الحال كانت مثلما
اختربتها والتي الروحانية الرؤية من املرحلة تلك أيًضا بلغنا قد إننا بل فحسب، ذلك ليس

املادي. الضوء تقلبات عىل خاللها من التغلب يمكن والتي السابقة، رحلتي يف أيًضا
وراءها. فيما الفراغ وإىل املجرَّة حدود حيث الخارج إىل املرات إحدى يف طرياننا قادنا
السماء من الخلفي الكرة نصف كان فأقل. أقل الوقت لبعض تصبح القريبة النجوم كانت
ال النجوم من خاليًا السواد امتد فقد أمامنا أما خافتة، بأضواء مكتظٍّا اآلن أصبح قد
أو املجرة، من ُمنفِصلة قليلة شذرات املنعزلة؛ الضوء بقع من قليل عدد سوى يقطعه
درزينة نصف خال ا تامٍّ الظالم كان البقع، هذه وبخالف الكواكب. من الفرعية» «املجرات

الغريبة. املجرات أقرب أنها نعرف كنا التي الباهتة البقع من
مؤثِّرة تجربة كانت لقد باملشهد. ُمنبِهَريْن الفراغ يف طويلة لفرتة ساكننَْي ظللنا
من اآلالف وربما نجم مليار عىل ويحتوي أمامنا يمتد بأكمله «كونًا» نرى أن شك بال
نفسها هي كانت السوداء السماء يف ضئيلة بقعة كل أنَّ نعرف وأن املأهولة؛ العوالم
بعدها بسبب فقط تظهر ال التي املاليني منها هناك يزال ال وأنَّه النوع، هذا من «كونًا»

الشديد.
تمثل تكن لم نفسها، يف املاديان؟ والتعقيد الضخامة هذه تُمثلها كانت أهمية أي
واألمل، بالرهبة متأثَريْن ألنفسنا، قلنا قد لكننا واالنعزال، العبث سوى شيئًا الظاهر يف
يكفي وحده ذلك كان املادي. العالم يف والتنوع والحذق التعقيد من أكرب بدرجة تَِعد إنها
من النفس يف يثريه كان مما بالرغم أيًضا مرعبًا كان امُلذهل الوعد هذا أنَّ غري ُمربًِّرا،

إلهام.
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الصغري عشه إىل يعود ثم األوىل، للمرة العش حافة فوق من ببرصه يتطلَّع كفرخ
النجوم من الصغري العش ذلك حدود وراء من انبثقنا الكبري، العالم من مختبئًا أخرى مرًة
عدنا قد واآلن «الكون». أنه عىل طويلة لفرتة خاطئ نحو عىل يعرفونه البرش ظل والذي

املريحة. األصلية مجرتنا حدود يف أخرى مرة أنفسنا لندفن
دراسة دون حلها نستطع لم التي النظرية املشكالت من العديد تجاربنا أثارت ملا
وعقيم طويل بحث بعد لكن األخرى، األرض إىل نعود أن قررنا الفلك، لعلم توسًعا أكثر
أن عدا فيما كبرية بدرجة متشابهة كلها النجوم كانت تماًما. موقعنا ضللنا قد أننا أدركنا
بحثنا ويف األخرى. الشمس مثل ومعتدلة قديمة كانت املبكرة الحقبة هذه يف منها القليل
كوكبي، وال بفالتو كوكب نجد لم للغاية، كبرية وبرسعة عشوائية بصورة نجريه كنا الذي
يف مأزقنا. يف لنفكر الفضاء يف أخرى مرة توقفنا محبطني، آخر. شميس نظام أي وال
غبار من رشارة أي كبري. بلغز باملاسات ط املرقَّ األبنويس السماء سواد واجهنا جانب، كل
املبكرة، الحقبة هذه سماء يف املعتاد هو ومثلما األخرى؟ الشمس هو كله هذا النجوم
غري كانت أشكالها أنَّ غري االتجاهات، جميع يف تُرى السديمية املادة من خطوط كانت

التوجيه. يف نفًعا تُجِد ولم مألوفة
كلٌّ وكان بمغامرتنا، االبتهاج غاية يف كنا النجوم. بني طريقنا َضللنا أننا يقلقنا لم
العقلية حياتنا من أرسعت قد الحديثة فخرباتنا اآلخر. لدى املعنوية الروح لرفع سببًا منَّا
كائنان أنهما عىل وبنفسه باآلخر يشعر يزال ال منا كلٌّ كان مًعا. عقَليْنا تنظيم من وزادت
بلغ قد بينها، الدمج أو وطباعنا ذكرياتنا بني الجمع أنَّ غري األحيان، معظم يف منفصالن
املوقع يشغالن جسد بال فعقالن تبايننا. عن نغفل كنا ما كثريًا إننا حتى كبرية، درجة اآلن
العقلية باألفعال يقومان ما وكثريًا نفسها، والرغبات الذكريات ويمتلكان نفسه، البرصي
فمن ذلك، من بالرغم منفصالن. كائنان أنهما ر تصوُّ يُمكن قلما نفسه، الوقت يف نفسها
التفاهم بسبب التعقيد من درجة عىل أصبحت قد النامية الُهِوية هذه أنَّ أيًضا الغريب

باستمرار. شدة يزدادان اللذين والصحبة املتبادل
إنَّ إذ ضاعفه؛ بل فحسب، العقيل ثرائنا من يَزد لم اآلخر لعقل أحدنا اخرتاق إنَّ
التناغم أيًضا يعرف كان بل فحسب، اآلخر وباطن باطنه يعرف يكن لم منا الواحد
نتج قد بدقة، وصفها أستطيع ال ما وبطريقة باآلخر. وعالقته منهما كلٍّ لدى الطباقي
مستوى عىل كان فقد متقطًعا، كان أنه من وبالرغم ثالث، عقل بالفعل عقلينا اتحاد عن
اآلن «استيقظ» قد كالنا، بل منا، كلٌّ املعتادة. حالته يف منا أيٍّ من وعيًا أكثر ملحوظ غري
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جديدة داللة اتخذت قد منا، كل بها مر التي الخربات جميع الفائقة. الروح هذه ليصبح
هذه يف بالذات. وعيًا وأكثر تبًرصا أكثر جديًدا عقًال مًعا عقالنا وأصبح اآلخر، ضوء يف
استكشاف يف ن بتمعُّ الجديد، «األنا» بدأ باألحرى أو بدأنا، الشديد، الصفاء من الحالة
عىل الجديدة القدرة ومع الذكية. والعوالم الكيانات من أخرى ألنواع النفسية اإلمكانيات
التي العرضية والسمات للروح الجوهرية السمات تلك بفالتو ويف يفَّ اكتشفت ، التبرصُّ
وسيلة أنها الخيالية املغامرة هذه أثبتت ما ورسعان عليه. منا لكلٍّ املميز العالم فرضها

الكوني. للبحث للغاية فعالة
بني السابقة رحلتي يف فيها. ارتبنا طاَلما حقيقًة أكرب بوضوٍح اآلن نُدرك بدأنا لقد
طريقتنَي قصد غري عن استخدمت قد كنت األخرى، األرض إىل أحرضتني والتي النجوم
اسم عليها سأطلق وطريقة الفضاء، عرب جسد بال الطريان طريقة وهما للسفر، مختلفتنَي
عالم يف ُمباِرش نحو عىل للعقل التخاطري اإلسقاط يف الثانية تمثَّلت وقد املادي». «الجذب
يف امُلستكِشف عقل مع ذهنيٍّا «يتالءم» لكنه واملكان، الزمان يف بعيًدا يكون قد غريب،
توجيهي يف بالفعل األكرب الدور أدَّت التي هي الطريقة هذه أنَّ الجيلِّ ومن مغامرته. وقِت
فعاًال كان قويٍّا ماديٍّا» «جذبًا شكَّل قد ساللتينا بني البارز التشابه إن األخرى. األرض إىل
هي الطريقة وهذه النجوم. بني بأكمله العشوائي تجويل فعالية عىل كثريًا تتفوق بدرجة

ونتقنها. وبفالتو أنا نمارسها كنا التي
شعور أيًضا راودنا وقد ببطء. ننجرف بل السكون وضع يف نعد لم أننا اآلن الحظنا
مرئية، غري ذكية كائنات مع ما نوع من ذهنية مقربة عىل األمر واقع يف بأننا غريب
وإذ والسدم. النجوم من شاسعة صحراء يف معزولني األمر ظاهر يف ُكنا أننا من بالرغم
حاَولنا إذا وأننا تزداد، االنجراف يف رسعتنا أنَّ وجدنا بالحضور، الشعور هذا عىل ركزنا
أن فور األصيل االتجاه إىل ثانية نعود املطاف نهاية يف كنا عمد، عن مساره تغيري بقوة
النجوم تحولت أخرى، ومرة َرسيع. طرياٍن إىل انجرافنا ل تحوَّ ما ورسعان جهوُدنا. تتوقَّف

كلها. اختَفت أخرى، ومرًة األحمر. اللون إىل والخلفية البنفسجي، اللون إىل األمامية
نجتاز اآلن كنا أننا الجيلِّ من وضعنا. بشأن تناقشنا ُمطبقني، وصمت ظلمة يف
غري بطريقة كنا أننا أيًضا املحتَمل من نفسه. الضوء رسعة من أكرب برسعة الفضاء
يشتدُّ أخرى كائنات من بالقرب إحساسنا كان نفسه، الوقت يف الوقت. نجتاز مفهومة
أنها من وبالرغم النجوم. ظهرت أخرى، ومرًة لنا. إرباًكا يقلُّ لم أنه رغم فأكثر، أكثر
المع ضوء ثمة وعادية. اللون عديمة كانت فقد املتطاير، كالرشار بنا مروًرا تَسبح راحت
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وبمجهود واضًحا. قرًصا ثم وهاًجا، ضياءً صار ثم م، تضخَّ مباَرشة. أمامنا يقع كان
هناك. نبحث ورحنا بحذر، الشمس هذه حول درنا ثم رسعتنا، من أبطأنا اإلرادة، من
حياة. بها توجد قد التي الحبات من بالعديد مأهولة كانت أنها الرسور فينا بعث ومما
باتجاهه وهبطنا الكواكب، هذه أحد اخرتنا العقيل، بالحضور املبني بإحساسنا ُمسرتِشدين

ببطء.
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عواملالحرصهلا

العواِلم تعدد (1)

كواكب من األول هو النجوم بني الطويل سفرنا بعد اآلن عليه هبطنا الذي الكوكب كان
عدة أخرى ويف فقط أسابيع بضعة املحيل للتقويم وفًقا بعضها يف أقمنا سنزورها. عديدة
الرحيل، وقت يأتي كان وحينما األصليني. سكانها أحد عقل يف مًعا نسكن ونحن سنني،
ومع عالم، إىل عاَلم من مرورنا ومع التالية. مغامراتنا يف يرافقنا مضيفنا كان ما كثريًا
العوالم بني الغريبة الرحلة تلك أنَّ بدا الجيولوجية، كالطبقات الخربة فوق الخربة تراكم
دائًما األصليَّنْي كوكبَيْنا عن أفكارنا كانت ذلك، من بالرغم الحيوات. من العديد إىل تمتدُّ
الشخيص االتحاد يف املتمثِّلة الصغرية الجوهرة تلك أقدِّر لم نفيس عن بأنني شك ال معنا.
أن عيلَّ كان الحال. هذه عىل َمنفيٍّا نفيس وجدت أن بعد إال قدرها حق خلَّفتها؛ والتي
حياتي، عليه حدثت الذي البعيد العالم إىل باالستناد ممكن نحو أفضل عىل عالم كل أفهم

وهي. أنا مًعا صنعناها التي املشرتكة الحياة تلك بمعيار ذلك، من واألهم
دخلتها، التي للعوالم الهائل التنوع اسرتجاع، باألحرى أو وصف، أحاول أن قبل
للتو، سجلتُها التي التجارب بعد نفسها. املغامرة حركة عن كلمات بضع أذكر أن يجب
قد بأنها شكَّ ال كبرية. فائدة ذات تكن لم جسد بال الطريان طريقة أنَّ الجيل من كان
كثريًا استخدمناها وقد الوضوح، فائق نحو عىل مجرتنا يف املرئية املعالم إدراك لنا أتاحت
بالرغم النفيس. الجذب طريق عن جديد اكتشاف إىل ل نتوصَّ كنا حني أنفسنا توجيه يف
األنظمة كانت وملَّا الزمان، دون املكان يف ل التنقُّ حرية سوى تَمنحنا ال كانت ا فلمَّ ذلك، من
الطريان طريقة تؤدِّي أن اإلطالق عىل املرجح غري من كان فقد للغاية، نادرة الكوكبية
فعالة أنها ثبت فقد املادي، الجذب طريقة أما نتائج. أيِّ إىل وحدها العشوائي املادي
بداية يف لعقلينا. الخيايل النطاق عىل تَعتِمد الوسيلة هذه كانت لقد أتقناها. أن فور للغاية
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نتمكَّن لم عاَلَمينا، خربات عىل وتَقتِرص للغاية محدودة الخيالية قدرتنا كانت حني األمر
املرحلة هذه ففي ذلك، إىل إضافًة بعاملينا. الشبه الشديدة العوالم مع التواصل من إال
الرُّوحانية باألزمة تمرُّ كانت حني العوالم هذه إىل دوًما ل نتوصَّ كنا عملنا، من التدريبية
أيِّ إىل الدخول أجل من أنه بدا اليوم. األريض اإلنسان مأزق وراء تكمن والتي نفسها،
املضيفني. وبني نفَسينا بني تطابق أو عميق تشابُه وجود من بد ال اإلطالق، عىل عالم

عليها تقوم التي للمبادئ كبرية بدرجة فهُمنا ازداد عالم، إىل عالم من مرورنا مع
زرناها، التي العوالم من عالم كل يف ذلك، إىل إضافة استخدامها. عىل وقدراتنا مغامرتنا،
يف ع للتوسُّ خيالنا نطاق من ويوسع عاَلمه عن بالرُّؤى نا يُمدُّ جديًدا مساعًدا نشدنا
أهميٌة رفقِتنا عدد بها زاد التي هذه الثلج» «كرة لطريقة كانت وقد املجرة. اسِتكشاف
إىل االستكشاف من األخرية املراحل يف توصلنا لقد قوانا. عظَّمت قد إنها إذ كبرية؛
ال منفرد برشي عقل أي نطاق نهائي ال نحو عىل تفوق إنها نقول أن يُمكن اكتشافات

مساعدة. بأي يَحظى
مع وحتى للغاية، خاصة مغامرة عىل نُقِدم أننا وبفالتو أنا ظننُت األمر، بداية يف
الكوني. باالستكشاف املبادرون وحدنا أننا نعتقد ظللنا ذلك، بعد املساعدين جمعنا
من أخرى مجموعة مع ماديٌّ تواُصل جمعنا الوقت، من فرتة فبعد ذلك، من بالرغم
بعد. عرفناها قد نكن لم لعوالم األصليني السكان من هم والذين الكونيني املستكشفني
هؤالء قوى مع قوانا اتحدت األحيان، معظم يف واملرهقة الصعبة التجارب من عدد وبعد
الذي الغريب العقيل االتحاد يف ذلك بعد ثم البداية، يف حميمي ارتباط يف ودخلنا املغامرين

النجوم. بني األوىل رحلتنا يف ما حدٍّ إىل بالفعل وبفالتو أنا اختربته قد كنت
هذه بدء من بالرغم أنه أدركنا املجموعات، هذه من واملزيد املزيد صادفنا حني
إذ آجًال. أم عاجًال تَلتقي أن جميًعا لها مقدًرا كان فقد حدة، عىل كل الصغرية البعثات
كلٌّ اكتسبت فقد األمر، بداية يف بعض عن بعضها املجموعات هذه اختالف من بالرغم
مع التواُصل من تتمكَّن كانت آجًال، أم عاجًال والتي، فائقة تخيُّلية قوة بالتدريج منها

األخرى. املجموعات
— األخرى العوالم من ملجموعة الفرديني السكان نحن — أننا اتضح الوقت، وبمرور
إىل خاللها من يسعى الكون كان التي الكربى الحركات إحدى يف صغريًا دوًرا نُؤدِّي كنا

أيًضا. ذاته حدود ُرؤيته تتجاَوز أن وإىل ذاته، عىل التعرُّف
من الشاسعة العملية هذه يف مشاركتي أنَّ اإلطالق عىل أزعم ال فأنا هذا، أقول وإذ
حقيقية أرويها أن عيلَّ يَتعنيَّ التي القصة هذه من تجعل الكوني الذاتي االستكشاف
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املوضوعية الحقيقة من جزء أنها عىل تُرى أن تستحق ال أنها الجيل ومن الحريف. باملعنى
التي التجربة تلك يف أشارك أن أستطيع ال البرشي، الفرد فأنا، الكون. بشأن امُلطَلقة
من نهائي ال عدد يدعمها كان التي املشرتكة «األنا» يف تتمثل والتي البرش قدرات تفوق
تصوير هو الكتاب هذا أن شك من فما للغاية. ومغلوطة سطحية بطريقة إال املستكشفني،
استُدعينا قد غفريًا حشًدا زلنا وما كنا أننا من وبالرغم الفعلية. ملغامرتنا سخيف مزيف
الكون تنوع من ضئيلة نسبة سوى نُمثِّل ال فنحن السماوية؛ األجسام من غفري حشد من
إىل وصلنا قد أننا حينَها لنا بدا والتي خربتنا يف السامية اللحظة فحتى ولهذا بأكمله.
ال رمزية هي والتي الحقيقة، من شذرات بضع سوى الواقع يف تَمنحنا لم الواقع، صميم

حرفية.
من عوالم مع التواصل إىل قادني والذي مغامرتي من الجزء لذلك روايتي تكون قد
السماوية األجسام يتناول الذي الجزء ذلك أما نسبيٍّا، دقيقة ما حد إىل البرشي النوع
من بدرجة األخرى األرض وصفت ربما إنني الحقيقة. عن بعيد أنه بد فال غرابة، األكثر
أما البرشي. للجنس السابقة للعصور روايتهم يف املؤرخون يقرتفه عما قليًال تزيد الزيف
أعىل يف صادفناها التي الرائعة العديدة الكائنات وأنواع البرش، بعوالم شبًها األقل العوالم
من أذكر أن إىل أضطر فسوف وراءه، فيما وحتى بأكمله الكون وأرجاء وأسفلها املجرة
يكون أن أرجو أن إال يسعني وال الحريف. باملعنى أُخذت إذا مطلًقا زيًفا سيُعد ما األمور

األساطري. يف أحيانًا نحن نجده والذي الحقيقة من النوع ذلك لديهم
يف السالسة من نفسه بالقدر ل نتجوَّ ُرحنا فقد املكان، من اآلن تحرَّرنا قد كنا ملا
ُعقول مع نتواَصل لم كونِنا عن أما أيًضا. والبعيدة املجرَّة هذه يف القريبة املسارات أرجاء
الفضاء، فرضها قد قيود أيِّ بسبب ذلك يكن فلم ر، متأخِّ وقت حتى أخرى مجرات يف
وهو الهتمامنا، الغريبة واملحدودية املتأصلة تفكرينا محدودية بسبب يبدو ما عىل وإنما
وسوف التبانة. درب حدود وراء تقع التي العوالم لتأثري ُمعادين طويلة لفرتة جعلنا ما

عليه. التغلب من النهاية يف تمكنَّا كيف أصف حني الغريب القيد هذا عن املزيد أذكر
التي العوالم بعض إن الزمان. من أيًضا تحرَّرنا املكان، من التحرر إىل وإضافًة
يتشكَّل أن قبل الوجود عن فت توقَّ قد مغامرتنا، من املبكِّرة املرحلة هذه يف استكشفناها
إىل ُولد قد يكن لم اآلخر والبعض له، معاًرصا كان وبعضها طويلة، بفرتة األصيل كوكبي
النجوم من كبري عدد وانطفأ ُدمرت قد األرض كانت حني شيخوختها، مجرتنا بلغت أن

بالفعل.
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الحبات من واملزيد املزيد ُمكتشِفني واملكان، الزمان أرجاء يف نبحث رحنا بينما
للوصول تُناضل الساللة بعد الساللة نُشاهد ُرحنا وبينما بالكواكب، تُدعى التي النادرة
طبيعتها يف عيب أو ما، خارجية حادثة إىل بعدها لتُذعن الصايف الوعي من معيَّنة درجة إىل
بلغت قد عوالم بضعة فيه. والعشوائية الكون بعبثية الشعور علينا طغى األحوال، أكثر يف
العديد أن غري معرفتنا. نطاق تجاَوَزت قد إنها حتى بالفعل اليقظة من الدرجة هذه مثل
يشء من وما املجرات، حياة من املبكِّرة الحقبة يف ُوجدت قد براعة األكثر العوالم هذه من
مجرات، أيَّ أن إىل أشار قد للكون رة املتأخِّ املراحل يف بعد فيما نكتشفه أن يُمكن كان
املبكِّرة، البارعة العوالم تلك بلغتْه ما الروح يقظة من بَلَغت قد بأكمله، الكون عن فضًال
لكن املجيدة، الذِّروة اكتشاف من نتمكَّن لم املطاف. نهاية يف تَبلغها أن حتى يُمكن أو
مرحلة يف إال لها، مقدِّمة سوى للعوالم الكبري االنتشار هذا يكن لم والتي امُلبكية، الهزلية

بحثنا. من للغاية رة متأخِّ
االستكشاف عىل قدراتنا كانت قلت، مثلما حني، مغامرتنا، من األوىل املرحلة يف
تبعات من تعاني كانت دخلناها التي العوالم جميع أن اتَّضح بعد، مكتملة غري التخاطري
هذه أن أرى رصُت وقد األصلية. كواكبنا يف جيًدا عرفناها التي نفسها الروحانية األزمة
االتحاد عىل قادرة تصري كي الروح نضال من جزءًا كانت لقد جانبني. يف تتمثَّل األزمة
مدار عىل تطول التي ة املهمَّ يف مرحلة نفسه الوقت يف وهي عاَلمي، نطاٍق عىل الحقيقي
املطاف، نهاية يف واملالئم الصحيح، الروحاني املوقف امتالك يف تتمثَّل والتي العصور

الكون. تجاه
من املاليني كان «الرشنقة»، يف تنمو تزال ال التي العوالم هذه من عالم كل يف
لبضع الطريق سني ُمتلمِّ لينجرفوا اآلخر، تلو واحًدا الوجود إىل يَنبثُقون األشخاص
متواضعة لدرجة قادًرا، معظمهم كان وقد يتالَشْوا. أن قبل الكوني الزمن من لحظات
جميعهم أن غري الشخصية، العاطفة وهو االتحاد، من الحميمي النوع عىل األقل، عىل
كان الحميمي حبهم وحتى والكراهية. الخوف عىل باعثًا شيئًا الغريب يرون كانوا تقريبًا
سوى ألنفسهم يبتغون يكونوا لم تقريبًا، األحوال جميع ويف الرؤية. إىل ويفتقر متقطًعا
فهم ساللتي، مع الحال هي ومثلما الجوع. أو الخوف الضجر، أو التعب من الراحة
اإلنسان. من األدنى الكائنات تشهده الذي البدائي بَات السُّ ذلك من تماًما يستفيقون ال
لحظات واآلخر الحني بني يختربون كانوا الذين هم متفرقة مناطق يف فقط منهم القليل
الذين هم هؤالء من أقلُّ وعدد تُعذِّبهم. أو تُحرِّكهم أو تُعزِّيهم التي الحقيقية اليقظة من
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وقد الحقيقة، من جزئي لجانب كانت وإن حتى وُمستمرة، واضحة برؤية يحظون كانوا
هي إليها توصلوا التي الحقائق أنصاف أن يَعدُّون األحيان من الُعظمى الغالبية يف كانوا
ويُضلِّلونهم الفانني رفاقهم يُربُكون الصغرية، الجزئية حقائقهم نرش ومع ُمطَلقة. حقائق

يُساعدونهم. ما بقدر
حياتها من ما مرحلة يف بلغت قد تقريبًا، جميعها العوالم هذه يف فردية، ُروح كل
ببطء أو برسعة أخرى مرة لتسقط الروحانية واالستقامة الوعي من ُمتواضعة ذروًة
العوالم هذه ويف عاَلمي يف الحال هي ومثلما األمر. بدا هكذا أو العدم. أو الاليشء إىل
من مقربة عىل دوًما تظلُّ ُمبهمة غايات وراء السعي يف تُقىض الحياة كانت كلها، األخرى
من نادرة لحظات مع واإلحباط، الضجر من شاسعة مساحات هناك كانت وقد التحقيق.
املتباَدَلني، والحب واالتصال الشخصية، االنتصارات نشوُة هناك كانت وهناك. هنا البهجة
النوع هذا أنَّ غري الدينية، النشوُة أيًضا هناك وكانت الجمايل. واإلبداع الِفكرية، والرُّؤى
وكانت الخاطئة. التأويالت أربكتْه قد العوالم، هذه يف األشياء من كغريه كان النشوة، من
األفراد ضد تُوجه التي والقسوة الكراهية من النابعة املجنونة النَّشوة تلك أيًضا هناك
بالتعاسة نشعر كنا مغامرتنا، من املبكرة املرحلة خالل األحيان بعض يف واملجموعات.
خاَرت قد شجاعتنا إن حتى العوالم أرجاء يف وامُلعاناة القسوة ضخامة بسبب الشديدة

الجنون. نحو وانزلقنا التخاطرية قدراتنا واضطربت
بلغت قد كعاَلمنا فهي عاَلمنا؛ من بأسوأ العوالم هذه غالبية تكن فلم ذلك، من بالرغم
لكنَّها البهيمية من جزئي نحٍو عىل استفاقت التي الروح، فيها تعاني قد التي املرحلة تلك
أيًضا، وكعاَلمنا القسوة. بأقىصدرجات ف وتترصَّ شديد بيأٍس النضج، عن بعيدًة تزال ما
تُعاني األوىل، مغامراتنا يف ُزرناها والتي حيويتها، من بالرغم املأساوية العوالم هذه كانت
عىل رين متأخِّ كانوا لقد ة. املتغريِّ الظروف مجاراة عىل تسكنُها التي العقول قدرة عدم من
ومثلنا معها. يتالءم ال بما الحديثة األوضاع عىل القديمة وامُلثُل املفاهيم يُطبِّقون الدوام
أحوالهم، تستلزمها االتحاد من درجة إىل ة امللحَّ حاجتهم من دوًما يُعانون كانوا أيًضا،
بني العالقات حال. بأيِّ نيلها من لتتمكَّن تكن لم األنانية الجبانة الفقرية أرواحهم لكن
االتحاد تعزيز من فيها يتمكَّنون كانوا التي هي فقط الرفاق من الصغرية والدوائر األزواج
يتوهمون كانوا فقد وأُممهم، قبائلهم يف أما والحب. واالحرتام املشرتكة والرُّؤى الحقيقي

والكراهية. بالخوف مًعا ويَنبحون سهولة، بكل للقطيع املزيف االتحاد
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معينٍة ِسمٍة يف واضح نحو عىل تتجىلَّ السالالت هذه وبني بيننا التشابُه درجة كانت
دعاة إن واللني. العنف من غريب خليط عرب نشأ قد منهم كالٍّ أن وهو التحديد، وجه عىل
من العديد كان زيارتنا، وقت يف وذاك. االتجاه هذا يف عليهم يَُهيِمنون اللني ودعاة العنف
إىل ه توجُّ هناك كان القريب، املايض يف الرصاع. هذا بشأن أزمة من تُعاني العوالم هذه
صادقة، غاية وجود إىل الفتقارها فشلت قد السياسة أن غري والحرية، والتسامح اللني
أنواع جميع ازدهرت الفردي. للطابع حقيقية احرتام خربة وجود إىل بالروح، اقتناع إىل
صارخة. فردانية أنها عىل ذلك بعد علنًا ازدهرت ثم البداية، يف ا رسٍّ االنتقام وحب األنانية
ويف القطيع. اتِّباع يف وانغمست الفردانية عن غضب يف الشعوب تحوَّلت األمر، نهاية ويف
من املرَسل البطل وقسوة العنف تمجيد يف الشعوب بدأت اللني، لفشِل ومقتًا نفسه، الوقت
صنعوا باللني يؤمنون أنهم يظنون كانوا الذين وهؤالء علنًا. املسلَّحة والقبيلة اإلله عند
وقد بالعنف. باإليمان يتَّهمونها كانوا التي األجنبية القبائل تلك ملواجهة لقبائلهم أسلحة
قلة دعم. أيَّ اللنُي فَقَد عام، بعد وعاًما الحضارة، بتدمري التطور فائق العنف أسلوب هدد
القصري، املدى عىل بالعنف ال عاملهم، إنقاذ من بد ال أنه إدراك استطاعوا الذين هم فقط
أجل من أنه إدراك استطاعوا الذين هم ذلك من أقل وعدد الطويل. املدى عىل باللني بل
حتى أبًدا يحلَّ أن الدائم للسالم يُمكن ال وأنه دينًا، يكون أن بد فال فعاًال، اللني يكون أن
كل يف إليها الوصول من تمكَّن قد يكن لم والتي الوعي صفاء حالة إىل الكثريون يستفيق

قليلة. قلة إال اآلن حتى العوالم هذه
يتحول فسوف ل، ُمفصَّ نحو عىل استكشفناها التي العوالم جميع أصَف أن أردت إذا
صفحات بضع سوى أخصص أن يُمكنني ال ولهذا املكتبات. من عالم إىل الكتاب هذا
أرجاء جميع يف مغامرتنا من املبكرة املرحلة تلك يف بها مررنا التي الكثرية العوالم ألنواع
عدد سوى يظهر لم األنواع هذه بعض أن الجيل ومن بأكمله. عمرها مدار وعىل مجرتنا،

املرات. مئات أو عرشات ظهر اآلخر وبعضها املرات، من ا جدٍّ قليل
قراء يألفه الذي الكوكب يضمُّ الذي النوع هو الذكية العوالم يف عدًدا األنواع أكثر
لم وإن أنه تخيَّل إذ وأرعبها؛ مؤخًرا بنفسه األريض البرشي النوع أشاد لقد الكتاب. هذا
تالئم التي العوالم وأن األقل، عىل نوعه من فريد فهو الكون، يف الوحيد الذكي الكائن يكن
للغاية. خاطئة الرؤية هذه أن اتضح لقد حتًما. للغاية نادرة نوع أيِّ من الذكية الحياة
للغاية نادرٌة الذكية العوالَم أن نجد تخيله، يُمكن ال الذي الهائل النجوم بعدد مقارنًة
كائنات وتسكنُها كبرية بدرجة األرض تشبه التي العوالم آالف اكتشفنا قد لكننا بالفعل،
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يف بالبرش ندعوه الذي النوع مع يتَّفق ال ظاهُرها كان وإن جوهرها، يف البرشي النوع من
بالرغم للغاية. جيل نحٍو عىل بالبرش الشبيه النوع من اآلخرون البرش كان األحوال. معظم
التي العوالم عىل مقتًرصا بحثُنا يَُعد لم حني مغامرتنا من األخرية املراحل ففي ذلك، من
سالالت تسكنها التي الكواكب من بضعة صادفنا املألوفة، الرُّوحانية األزمة إىل وصَلت
اإلنسان عليها كان التي الهيئة مع باألحرى أو البرشي النوع مع متطابقة تكون تكاد
مرحلة يف البرش بعالم الشبه الشديدة العوالم هذه نُصادف لم وجوِده. مراحل أوىل يف
عقليتنا. بلغتْها التي املرحلة إىل تصل أن قبل ما حادثٍة بسبب رت ُدمِّ قد إنها إذ سابقة؛
العقلية املرتبة يف أقراننا من بحِثنا نطاق توسيع يف نجاحنا من طويلة فرتة بعد
من أيٍّ مع التواُصل عىل قادرين غري ظَللنا فيها، منا مرتبة أدنى هم من إىل العوالم بني
األريض؛ البرشي النوع إليها وصل التي املرحلة بالكامل تجاَوَزت قد كانت التي الكائنات
ورأينا الحقب، من العديد خالل العوالم من العديد تاريخ تتبعنا أننا من فبالرغم ثم، ومن
ثمة كان فقد املحتوم، والتدهور الركود إىل يسقط أو كارثية نهاية إىل يصل منها العديد
تلك يف معها التواصل فقدنا قد كنا نفعله، قد ما كان مهما التي العوالم من قليٌل عدٌد
يف إال يحدث، لم تطوًرا. أكثر عقلية نحو األمام إىل لقفزة جاهزة فيها بدت التي اللحظة
تدفق بفعل ثريٍّا نفسه املشرتك كياننا أصبح حني مغامرتنا من للغاية متأخرة مرحلة
ُمجدًدا. تلك الجليلة العوالم تراجم خيوط التقاط من تمكنَّا أن األسمى، األرواح من العديد

البرشية السالالت من غريبة أنواع (2)

خضمِّ يف كانت مغامرتنا من األوىل املرحلة يف دخلناها التي العوالم جميع أنَّ من بالرغم
بينما بيولوجيٍّا، اإلنسان تُشبه سالالٍت بعُضها سكن فقد جيًدا؛ عاملنا يعرفها التي األزمة
عىل البرش تشبه التي السالالت كانت عنه. االختالف شديدة سالالٍت اآلخر بعُضها سكن
واألرض األرض لحجم ُمشابهني وطبيعة حجم ذات كواكب تسكن وضوًحا أكثر نحو
قد البيولوجي، تاريخها شهدها التي التقلبات كانت أيٍّا السالالت، جميع أنَّ غري األخرى.
مالءمة األكثر أنها يتضح والتي امُلنتصبة الِبنية إىل املطاف نهاية يف الظروف شكَّلتها
للتنقل، يُستخدمان السفليان الطرفان كان تقريبًا، األحوال جميع يف العوالم. هذه ملثل
الدماغ تضمُّ ما نوٍع من رأٌس توجد كانت ما وعادًة والتحكم. للتناول الُعلويان والطرفان
ما فنادًرا بالحجم، يتعلَّق وفيما أحيانًا. والتنفس األكل وفتحات بُعد، عن اإلدراك وأعضاء
كانت ما ونادًرا لدينا، التي الُغوريالت أكرب من أكرب بالبرش الشبيهة األنواع هذه كانت
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لم إذ الدقة؛ من درجة بأيِّ الحجم تقدير نستطع لم أننا غري القرود، من كثريًا أصغر
للقياس. معروفة معايري نَمتلك نكن

بًرشا صادفنا فقد كبرية؛ تنويعات تضمُّ هذه بالبرش ا جدٍّ الشبيهة الفئة كانت
بالفعل، تطري كانت سالالٍت من انحدُروا قد والذين البطاريق ويُشبهون الريش يُغطِّيهم
الطريان، عىل بقدرتهم احتفظوا قد طائرين بًرشا الصغرية الكواكب بعض عىل ووجدنا
الكبرية الكواكب بعض عىل وحتى مالئم. برشي دماغ حمل عىل قاِدرين كانوا أنهم غري
بأجنحة يطريون برش هناك كان استثنائي، نحو عىل طافية الجوية أغلفتُها كانت التي
من ساللة يف بالبَُزاق شبيه َسَلٍف من ر تطوَّ قد البرش من نوًعا أيًضا صادْفنا وقد لهم.
واملرونة بالصالبة البرش من النوع هذا احتفظ الثدييات. من كانوا لكنهم الالفقاريات

الل». بالسِّ «شبيهة رقيقة داخلية ِسلكية عظاٍم خالل من لألطراف الرضوريتنَي
كانت بالبرش شبيهة ساللة اكتشفنا باألرض، شبيه لكنه للغاية صغري كوكب وعىل
شديد نحو عىل تطوَّرت قد الحياة أنَّ من بالرغم فهنا، نوعها. من فريدة األرجح عىل
عن ملحوًظا اختالًفا تختلف كلها الُعليا الحيوانات كانت األرض، عىل حدث بما الشبه
واسعة األعضاء ازدواج بسمة تتمتَّع الساللة هذه تكن فلم واضحة. سمة يف املألوف النوع
هذا يف اإلنسان كان فقد ثمَّ ومن لدينا؛ الفقاريات أنواع جميع بها تتميَّز والتي النطاق
رحاء قدم منها تنحدر واحدة متينة ساق عىل يقفز كان أريض. إنسان بنصف أشبه العالم
إىل ع وتتفرَّ واحدة ذراع تربز صدره، من الكنغر. كذيل بذَيٍل اتزانه عىل ويُحافظ واحدة،
وفوق واحدة، أذن وفوقه واحد، ِمنخار يوجد فِمه، وفوق لإلمساك. وأصابع سواعد ثالثة

أعني. ثالث يحمل َمِرن عب الشُّ ثالثي خرطوم رأسه
الساللة من ما حدٍّ إىل ا وُمنتِرشً للغاية مختلًفا نوًعا نجد كنا األحيان، بعض يف
تَظهر فسوف الجاذبية، قوة زيادة إىل ونظًرا األرض. من أكرب كواكب عىل بالبرش الشبيهة
وسوف مألوف، هو كما أربعة، من بدًال أرجل ستة عىل تسري حيوانات هناك البداية يف
عشب وآكالت الُجحور، حافرات من األرجل سداسية صغرية حيوانات إىل ذلك بعد تتكاثَر
من والعديد أنياب، ذات األرجل سداسية ماموث وحيوانات األرجل، سداسية ورسيعة أنيقة
يَنحدُرون العوالم هذه يف البرش كان وقد األرجل. السداسية املختلفة اللحوم آكالت أنواع
أزواج من األول الزوج استخدم قد كان والذي األبوسوم، يشبه صغري كائن من عادًة
من األمامي الجزء أصبح الوقت، وبمرور التسلق. أو األعشاش بناء يف الثالثة أطرافه
جذع مع األرجل رباعي كائن هيئة تُشبه هيئة اتخذ تدريجية، وبصورة ُمنتصبًا، جسمه
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قويان. وذراعان أرجل أربعة له قنطوًرا أصبح لقد األمر، واقع يف الرقبة. مكان يف بَرشي
ووسائل املرافق جميع فيه مت ُصمِّ قد عالم يف نفسه املرء يجد أن ا جدٍّ الغريب من كان

الهيئة. هذه عىل بًرشا لتُالئم الحضارة أنتجتها التي الراحة
عىل البرش يكن لم اليشء، بعض الباقني من أصغر كان والذي العوالم، هذه أحد يف
عىل السابقة ر التطوُّ مراحل يف البعيدين. أسالفهم أحد القنطور كان وإن قنطور، هيئة
الساقان أصبحت حتى القنطور جسم من األفقي الجزء البيئي الضغط ر صغَّ البرش،
السيقان؛ من واحًدا متينًا زوًجا النهاية يف وصارا فأقرب، أقرب والخلفيتان األماميتان
باألرداف تذكر كبرية وأرداف قدمني، ذوي القريبون وأسالفهم البرش أصبح فقد ثمَّ ومن
الداخلية هيئتها تزال ما وسيقان الفيكتوري، العرص يف تُستخدم كانت التي املستعارة

«القنطوري». أصلهم تَعكس
أكرب بقدر أصَفه أن يجب البرش بعوالم الشبيهة العوالم من االنتشار شديد نوع ثمة
بالرغم العوالم، هذه يف البرش، مجرتنا. تاريخ يف ا ُمهمٍّ دوًرا يؤدي إنه إذ التفصيل؛ من
تطوروا قد محدَّدة، عوالم يف والحظ الهيئة يف كبرية بدرجة يختلفون كانوا أنهم من
كان الوقت، وبمرور البحر. بنجم أشبه وهو أطراف خمسة له بحري حيوان من جميًعا
ستتكون ذلك، وبعد للتنقل. الباقية واألربعة لإلدراك، منها طرًفا ص سيُخصِّ الكائن هذا
طرف سينتج أطول، فرتة وبعد متكامل. عصبي وجهاز معقد هضمي وجهاز رئتان له
األشواك أما والتسلق. الجري عىل متكيفة األخرى األطراف تصبح أن بعد دماًغا، اإلدراك
إىل الحاالت معظم يف تتطوَّر كانت فقد البحر، نجم سلفه جسد تُغطِّي كانت التي اللينة
قدمني ذو ذكي ُمنتِصب كائن ينشأ املناسب، املوسم يحلُّ وحني الشائك. الفراء من نوع
بعض يف الكهربي الحيس لإلدراك وأعضاء والتذوق، والسمع والشمِّ للرؤية وأعضاء
كانت فقد البطن، عىل عامًة يوجد كان الفم أنَّ وحقيقة وجوهها، غرابة وبخالف الحاالت.
اللينة باألشواك عادًة تُغطَّى كانت أجسادها أنَّ غري كبرية. بدرجة برشية الكائنات هذه
املالبس استخدام العوالم هذه تعرف ولم العوالم. هذه تُميِّز كانت التي السميك الشعر أو
عن االختالف إىل تنزع كانت وجوهها بأنَّ شك ال القطبية. املناطق يف الربد من حمايًة إال
عيون. خمس من يتكون إكليًال يحمل ما غالبًا الطويل الرأس كان فقد البرشية؛ الوجوه
حلقة تُشكِّل أيًضا، والتحدث والشم، س التنفُّ يف املستخدمة الكبرية الفردية األنوف وكانت

العيون. تحت أخرى
لم وجوهها أنَّ من فبالرغم طبيعتها؛ يُخفي البرشية» «الشوكيات هذه مظهر كان
كانت بعقولنا. الخاص ذلك عن مختلًفا األسايس عقولها نمط يكن لم املظهر، برشية تكن
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أكثر لونية حساسيًة العوالم بعض يف طورت قد أنها خال بحواسنا، الشبه كثرية حواسها
لنا شكلت قد الكهربية بالحاسة تتمتَّع كانت التي والسالالت كثريًا. أوسع نطاق عىل تنوًعا
ونظاًما الحسية الصفات من بأكمله جديًدا نطاًقا نتعلم أن علينا كان إذ الصعوبة؛ بعض
الكهربية األعضاء كانت تفكريها. فهم من نتمكن كي املألوفة غري الرمزية من شاسًعا
وقد نفسه. الكائن بجسم مقارنة الكهربية الشحنة يف للغاية طفيفة اختالفات تكشف
كهربية بأعضاء املزودين األعداء عن للكشف األصل يف تُستخدم الحاسة هذه كانت
فقد األول؛ املقام يف اجتماعية البرش لدى أهميتها كانت فقد ذلك، من بالرغم للهجوم.
تُستخدم كانت ذلك، إىل وإضافًة لجريانه. العاطفية الحالة عن بمعلومات املرء تمد كانت

الجوي. الرصد يف
الذي العوالم من النوع هذا عىل مثاًال التفصيل، من أكرب بقدر أصف أن من يل بد وال

لها. املثرية املميزة الخواص بعض ذاته الوقت يف ويقدم بوضوح الساللة هذه يصور
التكاثُر، يف الغريبة طريقتها مالحظة هو الساللة هذه لفهم املدخل أنَّ أعتقد أنا
لكن جديد فرد إنتاج عىل قادًرا فرد كل كان جوهرها. يف مشرتكة طبيعة ذات كانت والتي
بأكملها القبيلة من ينبعث اللقاح حبوب من بنوع التحفيز وبعد فقط، محددة مواسم يف
اللقاح حبوب منها ن تتكوَّ التي الصغر الفائقة الغبار ذرات تكن ولم الرياح. وتَحمله
اللقاح حبوب كانت للوراثة. األولية العوامل أي، «جينات»، بل الجنسية، بالخاليا هذه
العواطف أوقات ففي ذلك، من بالرغم الدوام، عىل خفيف بعطر القبيلة أحياء تعطر
واقع يف مرئية تصبح إنها حتى للغاية كثافة تزداد اللقاح حبوب كانت العنيفة، الجماعية
حبوب تخرج ممكنًا. الحمل يصبح فقط، النادرة املرات تلك ويف الرقيق. كالضباب األمر
بها ويشعر لإلخصاب، الناضجون هؤالء شهيًقا ُسها ويتنفَّ األفراد جميع من زفريًا اللقاح
نفسية آلية خالل ومن املميزة. برائحته فرد كل فيه ساهم والذي رقيًقا غنيٍّا عطًرا الجميع
عطر بكامل التحفيز اشتهاء إىل الشبق ينتابه الذي الفرد يُستثار غريبة، وفيسيولوجية
الدرجة عىل اللقاح حبوب غيوم تكن لم وإذا أفرادها، من العظمى الغالبية عطر أو القبيلة
الحروب فرتات يف يحدث املختلط اإلخصاب كان الحمل. يحدث فلن التعقيد، من الكافية

الحديث. العالم يف القبائل بني يتوقف ال الذي والرواح الغدوِّ ويف القبائل، بني
له طفل كل أن من وبالرغم طفًال. يُنِجب أن فرد ألي يُمكن إذن، الساللة هذه يف
بمكانة يَحظون طفل إنجاب ينتظرون الذين اآلباء كان آباؤه. كلها فالقبيلة واحدة، أم
جسد عن أخريًا «الشوكي» الطفل ينفصل حني بهم. العناية يف الجميع ويشرتك مقدسة
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املجتمعات ويف القبيلة. يف النشء بقية مع به العناية يف أيًضا الجميع يشرتك الوالد،
املحرتفني. واملعلمني املمرضني إىل بعنايته يُعهد كان املتحرضة،

مشاعر إن التكاثر. من النوع هذا ملثل املهمة النفسية اآلثار أروي كي أتوقف لن
تكن لم نوعنا من آخرين أفراد أجساد مالمسة عند بها نشعر التي واالمتعاض البهجة
القبَيل بالعطر عميق نحو عىل يتأثَّرون األفراد كان اآلخر، الجانب وعىل لديهم. معروفة
الرومانيس الحب من الغريب النوع ذلك أصف أن املحال من الدوام. عىل رائحته تتغريَّ الذي
وقمعها العاطفة هذه إحباط كان دورية. بصفة القبيلة تجاه فرد كل به يشعر كان الذي
األُبوَّة منَحِت ذاته. الوقت يف وأحقرها الساللة هذه إنجازات أرقى مصدر هو ومنعها
الفردانية. من أكرب بقدٍر تتَّسم التي السالالت تعرفهما ال وقوًة وحدًة للقبيلة املشرتكة
قد أعدادها أنَّ غري األفراد، من آالف أو مئات بضع من مجموعات البدائية القبائل كانت
الوالء لشعور بد ال كان فقد ذلك، من بالرغم الحديثة. العصور يف كبرية بدرجة زادت
يظلَّ أن له كان إن ألفرادها، الشخصية العالقات عىل الدوام عىل مستنًدا يظل أن للقبيلة
صديق» لصديِق «صديًقا األقل عىل فرد كل كان الكبرية، القبائل يف وحتى صحيٍّا. شعوًرا
التي الكبرية للقبائل والتلفزيون واإلذاعة الهاتف أتاح وقد القبيلة. أفراد من آخر فرٍد لكل
أفرادها. بني الشخيص االتصال من كافية درجة عىل تُحافظ أن الصغرية مدننا حجم تبلغ
أمًرا بعدها القبيلة نمو زيادة تُصبح مرحلة هناك كانت ما فدائًما ذلك، من بالرغم
الفطرية املرء عاطفة بني دائم توتٌُّر ثمة كان ذكاءً، وأكثرها القبائل أصغر يف فحتى كريًها؛
الصغرية القبائل كانت وبينما رفاقه. ويف فيه الفردية للطبيعة واحرتامه القبيلة، تجاه
وعقالنيتها القبلية الروح جمال عىل تحافظ صحية بأجواء تتَّسم التي الكبرية والقبائل
أجواؤها تتَّسم ال والتي الكبرية القبائل ففي لألفراد، والذاتي املتبادل االحرتام خالل من
وقد الشخيص. الطابع طمس إىل األرجح عىل يؤدِّي للقبيلة الشديد التأثري كان بالعقالنية،
محض ويصبحون أفراًدا، بوصفهم رفاقهم وبذوات بذواتهم وعي كل أحيانًا األفراد يفقد
غرائزه. ه تُسريِّ الحيوانات من قطيٍع إىل املجتمع يتفكَّك ثمَّ ومن للقبيلة؛ مغيبني أعضاء

إذعان هو األكرب اإلغراء أنَّ الساللة يف العقول أفضل أدركت التاريخ، مدار عىل
مع صادقني يكونوا أن عىل وتكراًرا مراًرا البرش يحثُّون األنبياء فراح للقبيلة؛ الفردانية
أعظم تكن لم األحيان. من الُعظمى الغالبية يف هباءً ضاع قد وعظهم أنَّ غري أنفسهم،
إىل عاَلمنا يف البرش يتُوق وبينما للذات. بل للحب أديانًا الغريب العالم هذا يف األديان
تمجيد إىل ينزعون «الشوكيون» البرش كان فقد بعَضهم، فيها البرش يحب طوباوية مدينة
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إلرادة االستسالم دون لطبيعِته» وفًقا املرء «يترصف ألن القوة الكتساب الديني الشغف
كانت للمجتمع، الديني بالتبجيل لة املتأصِّ أنانيتنا عن نستعيض مثلما وتماًما القبيلة.

للذات. الديني بالتبجيل لة املتأصِّ «جماعيتها» عن تستعيض الساللة هذه
يف الحب دين عن يَختلف ال تطوًرا وأكثرها صوره أنقى يف الذات دين بأنَّ شك ال
املرء يجد وأن للمحبوب، الذاتي اإلشباع توفري يف الرغبة عىل يَنطوي فالحب صوره. أفضل
فإنَّ اآلخر، الجانب وعىل الحيوية. فيها تبعث لذاته عرضية زيادة نفسه الحب فعل يف
ضبط يستلزم فهو الحب؛ فعل عىل ينطوي كلها إمكاناتها وتحقيق ذاته مع املرء صدق
لها. اإلشباع وتحقيق الساللة روح يف االتحاد تحتضن أكرب ذات لخدمة الخاصة الذات

الحب دين كان مما بأكثر «الشوكيِّني» البرش مع فعالية ذا يكن لم الذات دين أنَّ غري
ألن النزعة فينا يُولِّد ما غالبًا نفسك» تُحبُّ مثلما جارك «أحب مبدأ إنَّ لدينا. فعالية ذا
ما منه ثبت إذ كراهيته إىل يؤدي مما لذاته، رديئة محاكاة محض بوصفه جاره املرء يرى
يُخلِّص ألن النزعة يُولِّد كان لذاتك» مخلًصا «كن مبدأ كان حالتهم، ويف ذلك. خالف هو
من العديد م تضخُّ يف الحديثة الصناعية الحضارة تسببت وقد فحسب. القبيلة لعقلية املرء
«قبائل أو الفائقة» الصناعية «القبائل أيًضا قدمت وقد املحمود، الحد من بأكثر القبائل
االقتصادية الوحدة ألنَّ ونظًرا االجتماعية. والطبقات األمم لدينا تناظر والتي القبائل»،
عن املسئولة الطبقة كانت فقد الفرد، ال الشيوعي الطابع ذات القبيلة يف تتمثل كانت
الطبقة وكانت بالرخاء، تنعم التي الصغرية القبائل من صغرية مجموعة هي التوظيف
الفائقة القبائل أليديولوجيات كان وقد الفقرية. الكبرية القبائل من كبرية مجموعًة العاملة

لسيطرتها. يخضعون الذين األفراد عقول جميع عىل مطلقة سلطٌة
املفرطة الطبيعية والقبائل الفائقة الصناعية القبائل أوجدت ة، املتحرضِّ املناطق يف
كانت إذا األقل عىل الطبيعية، بالقبيلة األمر يتعلَّق عندما صاعًقا. ذهنيٍّا استبداًدا النمو
أقربائه ومع ومخيلته. ذكائه عىل بناءً ف يترصَّ أن للمرء يُمكن بحق، ة ومتحرضِّ صغرية
األرض. كوكب عىل نعرفها ال الحقيقي االتحاد من درجة يدعم قد القبيلة، يف الفعليِّني
األمور جميع يف أما اآلخرين. وذوات ذاته يحرتم ناقًدا يكون أن األمر حقيقة يف ويمكنه
عىل ف يترصَّ فكان اقتصادية، أم وطنية أموًرا أكانت سواء الفائقة بالقبائل تتعلَّق التي
هو يقبلها الطبقة أو الوطن بُموافقة إليه تأتي التي األفكار فجميع تماًما. ُمختلف نحو
ينتمي التي الفائقة القبيلة رموز أحد يصادف أن وفور نقد. ودون بحماسة رفاقه وجميع
يُفكر ال بحيوان أشبه ويصبح برشية، شخصية كونه عن يتوقَّف كان شعاراتها، أو إليها
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إزاء تماًما يُغلق عقله كان املتطرِّفة، الحاالت يف نمطية. فعل ردود إصدار عىل إال يقدر وال
يسمعه ال أو األعمى بالغضب النقد فيواجه الفائقة؛ القبيلة القرتاح املعارضة التأثريات
األصلية لقبيلتهم الحميمي املجتمع يف قادرين يكونون الذين األشخاص إن اإلطالق. عىل
للرموز استجابًة فجأة، يتحوَّلون قد رائعة؛ مشرتكة ُرًؤى وتباُدل التعاُطف عىل الصغرية
الطبقة. أو الوطن أعداء ضد املوجهني الجامحني والكراهية ب للتعصُّ أدوات إىل القبيلة،
أنهم كما الفائقة. للقبيلة املزعوم املجد سبيل يف بذواتهم ون يُضحُّ قد الحالة، هذه ويف
الذين األعداء من االنتقام يف شهوتهم إلشباع طرق تدبري يف الرباعة من كبريًا قدًرا يُبدون

والذكاء. العطف من نفسه القدر عىل مثلهم املواتية الظروف يف يكونون قد
ودون تماًما الحضارة ر ستُدمِّ العامة عواطف أنَّ بدا العالم، لهذا زيارتنا وقت يف
املنتِرش الهوس سيطرة تحت ُمتزايد نحو عىل تُدار العالم هذا شئون كانت لقد رجعة.
النِّسبي العاطفي لإللزام وفًقا بل األمر، حقيقة يف بذكاء تُدار تكن ولم الفائقة، للقبلية
الفوىض، من فرتة بعد أنه كيف ألصف أتوقف أن يل ينبغي ال لها. معنى ال لشعاراٍت
إال ليحدث ذلك يكن ولم امُلضطرب. العالم هذا يف أخريًا ينترش الحياة من جديد نمٌط بدأ
وبسبب اآللية، بالصناعة املتعلِّقة االقتصادية القوى بفعل الفائقة القبائل تفكَّكت أن بعد

بأكمله. الساللة أفق تغري قد واآلن بينها. فيما املحموم الرصاع
السكان مع التواُصل فقدان من عذبنا ما فيه اختربنا قد عالم أول هو العالم هذا كان
الناحية من الطوباوي العالم يشبه ما إقامة إىل توصلوا حاَلما اكتنفتهم، حني األصليِّني؛
علينا يتعذر ذهني مستوى إىل يتقدموا أن قبل للروح مؤملة تحرُّكات أول االجتماعية،

األقل. عىل الوقت ذلك يف استيعابنا عىل يتعذر كان أو إليه، الوصول
واعد بمستقبل يبرش كان عالم مجرتنا، يف املوجودة األخرى «الشوكية» العوالم من
اصطدام بفعل تحطم قد أن غري مبكًرا نجمه سطع والذي املتوسط، املستوى من بأكثر
جميع أسطح وانصهرت كثيفة، سديم قطعة بأكمله الشميس نظامه صادف فقد فلكي؛
رأينا النوع، هذا إىل تنتمي التي األخرى العوالم من العديد ويف فيه. املوجودة الكواكب
أفنت فقد ذريًعا. فشًال يفشل الذهنية اليقظة من أكرب درجة تحقيق إىل الساعي النضال
البقية وخدرت الساللة يف العقول أفضل بالخرافات املؤمنة االنتقامية القطيع طوائف
التكيف عىل والقدرة للرقة الحيوية املصادر إنَّ حتى للغاية ر ُمدمِّ أثر ذات ومبادئ بعادات

األبد. إىل رت ُدمِّ قد الذهني التقدم مظاهر جميع عليها تقوم والتي
العوالم تلك جانب إىل البرش، بعوالم الشبيهة األخرى العوالم من عديدة آالف
يَستحق وربما غريبة كارثة يف أحدها سقط لقد أيًضا. األوان قبل انتهت قد «الشوكية»
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وصلت وحني بالبرش، الشبه شديدة ساللة وجدنا العالم هذا يف هنا موجزة. إشارة
املرحلة تلك وهي حضارتنا، إليه وصلت بما الشبه الشديدي والطابع املرحلة إىل حضارته
والتي الراسخة، التقاليد من إرشاد أي الجماهري تتبعها التي امُلثُل فيها تستقي ال التي
التلقيح تقنية األحياء علماء فيها اكتشف الفردانية، للصناعة الطبيعية العلوم فيها ر تُسخَّ
والغريزة بالالعقالنية النطاق واسع هَوس انترش هناك، الوقت هذا يف اآلن االصطناعي.
باإلعجاب تَحظى خصية الشَّ تلك كانت وقد «اإللهي». البدائي الرشس» و«اإلنسان والقسوة،
من العديد خضعت الجماهري. يف التحكم وقوة القسوة بني جمعت حني خاصًة الشديد
النوع هذا كان بالديمقراطية، توصف التي البالد يف وحتى النوع، هذا من لطغاة البلدان

الشعبي. للذوق ل املفضَّ هو
لهنَّ عشاًقا سني» ِ الرشَّ «الرجال يَشتهني النساء كانت البالد، من النوعني هذَين ويف
من كبرية بدرجة َحظني قد «الديمقراطية» البالد يف النساء ألنَّ ونظًرا ألطفالهن. وآباءً
تحويل إىل الرشسني» «الرجال من اإلخصاب عىل إقبالُهنَّ أدى فقد االقتصادي، االستقالل
النوع إىل ينتمون الذين الذكور تُوظِّف الوكاالت كانت فقد تجاري؛ عمل إىل ته برمَّ األمر
لدرجة وفًقا تُحدد طة متوسِّ وبتكلفة الجاذبية. من درجات خمس يف وتُرتِّبهم ل املفضَّ
الدرجة كانت لقد رشس». «رجل من اإلخصاب عىل الحصول من امرأة أيُّ تتمكَّن األب،
كانت منها. يُحَرمن كن الالتي هنَّ فقط فقًرا النساء أشد إنَّ حتى للغاية رخيصة الخامسة
كان العرض إنَّ إذ بالطبع؛ كثريًا أكرب الفئات أدنى من ذكر مع حتى الفعيل الجماع تكلفة

الحال. بُمقتىض محدوًدا
ظهر البالد، هذه من كلٍّ يف مختلًفا. ُمنحنًى األمور اتخذت الديمقراطية غري البالد يف
امُلرَسل البطل كان بأكمله. الشعب افتتان شخِصه حول وجمع العرصي النوع من طاغية
تناله ألن بشغف تَتُوق كانت امرأة كل إلهي. أصل ذا نفسه هو كان بل اإلله، عند من
بالتلقيح يُسَمح يكن لم البالد، بعض يف األقل. عىل ألطفالها فأبًا لها، حبيبًا يكن لم إن
من العاديات النساء أما املثايل. النوع من للنساء فائق كتمييز إال «السيد» من االصطناعي
«الرجال ل املعتمدة األرستقراطية املزرعة من التلقيح لهن يحق كان فقد الطبقات، جميع
بأكمله. املستقبَيل للجيل أبًا ويصبح يتنازل نفسه «السيد» كان أخرى، بالد ويف الرشسني».
الرشسني» «الرجال من االصطناعية األبوة يف املتمثلة الغريبة العادة هذه تسببت
انتظاًما أقل نحو وعىل جيل مدار عىل البالد جميع يف توقف دون تُنفذ كانت والتي
أجل فمن بأكملها. بالبرش الشبيهة الساللة تركيب تغيري يف كثريًا، أطول فرتة مدار عىل
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تلك وجود عىل تحافظ أن للساللة بد ال التغري، دائمة بيئة يف التكيفية القدرة عىل الحفاظ
ويف التكلفة. بلغت مهما فيها، واألصالة اإلحساس سمتي من املؤثِّرة لكن الخفيفة املسحة
ثمَّ، ومن مؤثًرا؛ يعد لم إنه حتى للغاية ًفا مخفَّ اآلن الثمني العامل هذا أصبح العالم، هذا
الدوام؛ عىل سيئ نحو عىل معها التعامل يجري للغاية املعقدة العالم مشكالت كانت فقد
الزائفة بالهمجية نسميها أن يُمكن مرحلة يف الساللة ودخلت الحضارة. تدهورت لذا
التغيري. عىل قادرة وغري البرشية الحضارة من أدنى جوهرها يف كانت والتي التحرض،
حيوان بفعل أخريًا الساللة انتهت أن إىل السنوات، ماليني مدار عىل الوضع هذا استمر

منه. للحماية وسيلة أي م تُصمِّ أن تستطع لم بالفأر شبيه صغري
بعوالم الشبيهة األخرى العوالم من للكثري الغريبة املصائر أذكر كي أتوقف لن
هذه بعض يف ُمتزعِزع نحٍو عىل نجا قد التعايف بُرُعم أنَّ بذكر أكتفي وسوف البرش.
أحدها، ويف الوحشية. الحروب من متتابع عدد إثر الحضارة تدمري من بالرغم العوالم
العلم كان حيث آخر، عالم ويف األبد. إىل يطول والجديد القديم بني املؤلم التواُزن أنَّ بدا
السكان ر فجَّ ناضج، غري ساللة أمان مع تَتناسب ال للغاية متقدِّمة مرحلة إىل وَصل قد
الجدلية العملية اختُِرصت العوالم، هذه من العديد ويف قصد. دون وساللتهم كوكبهم
مما وغريها املصائب هذه له. واحتاللهم للكوكب آخر كوكب سكان غزو بفعل للتاريخ

املجرَّة. عوالم تسكن التي الشعوب بدَّدت قد املناسب، الوقت يف ذكره سيَِيل
قد البرشية، الشبه العوالم هذه من اثنني أو واحد يف أنَّه أذكر سوف واختصاًرا،
وفائقة جديدة بيولوجية ساللة طبيعية، وبصورة املعهودة العاملية األزمة خالل ظهرت
وأقنعت الكوكب، مسئولية وتولَّت فحسب، والتعاطف بالذكاء السلطة عىل استوَلت والتي
وشكلت الراقي، بنوعها بأكمله الكوكب هي ومألت التكاثر عن ف بالتوقُّ األصليِّني السكان
وفهمنا استكشافنا حدود خارج إىل رسيًعا وتقدمت املشرتكة، بالعقلية تتمتَّع برشية ساللة
خلفت حينما أنه وهو الحظناه، ما أدهشنا معها، تواُصلُنا يَفشل أن وقبل باألعباء. امُلثَقل
الشاسع واالقتصادي السيايس النشاط عىل واستولت القديمة الساللة الجديدة الساللة
العشوائي العيش هذا يف يَكُمن ما الضحك عىل يبعث نحو عىل أدركت العالم، ذلك يف
أبسط، جديد لنظام مكانه عن يتخىلَّ القديم النظام راح أعيننا، وأمام عبث. من املحموم
تحررت قد مجموعة اآلالت؛ تخدمها صغرية «أرستقراطية» سكانية مجموعة فيه يعيش

والعقل. الكون استكشاف وتبغي سواء، حدٍّ عىل والرفاهية الكدح من
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ذلك يكن ولم األخرى، العوالم من العديد يف أبسط حياة إىل التغريُّ هذا حدث وقد
القديمة العقلية ضد معركتها يف الجديدة العقلية بانتصار بل جديد، نوع من تدخل بفعل

فحسب.

النوتيات (3)

التي العديدة العوالم من امُلساِعدين من واملزيد للمزيد وجمعنا استكشافنا تقدُّم مع
بحثنا أنَّ من وبالرغم الطبيعة. من الغريبة لألشكال الخيالية رؤيتنا ازدادت دخلناها،
نحٍو فعىل لنا، املألوفة الروحانية األزمة من تُعاني التي السالالت يف منحًرصا يزال ال كان
عن كثريًا يختلف نسيج ذات عقولُها كائناٍت مع التواصل عىل القدرة اكتسبنا تدريجي،
العوالم لهذه األساسية لألنواع وصف تقديم أحاول أن اآلن يل بد وال البرشي. العقل نسيج
من صارًخا البرشية السالالت عن االختالف كان الحاالت، بعض يف البرشية». «غري الذكية
كما للغاية كبريًا يكن لم أنه غري الذهنية، الناحية من للغاية وملحوًظا الجسدية، الناحية

التايل. الفصل يف سأصُفها التي الحاالت يف
الكوكب طبيعة عن تعبريًا الواعية للكائنات والذهنية الجسدية الهيئة تكون ما عادًة
الحضارة أنَّ وجدنا املثال، سبيل عىل الكبرية املائية الكواكب بعض ففي عليه؛ تعيش التي
سكان من كائن ألي يكن لم الضخمة، العوالم هذه يف بحرية. كائنات يد عىل قامت قد
أما األرض. إىل ستُثبتُهم الجاذبية كانت إذ ويزدهر؛ يحيا أن اإلنسان ضخامة يف اليابسة
امُلميزة السمات إحدى كانت وقد الضخامة. عىل القيد ذلك مثل هناك يكن فلم املياه، يف
نَدَر فيما إال سطحها من واالنخفاضات الكبرية االرتفاعات غياب هي الكبرية العوالم لهذه
محيطات األحوال معظم يف تُغطِّيها كانت فقد ثمَّ ومن للجاذبية؛ الساحق التأثري بسبب

ُمنخِفضة. صغرية جزر من أَْرَخبيالت واآلخر الحني بني تقطعها سطحية
تدور التي الكواكب أكرب وهو العوالم، من النوع هذا عىل واحًدا مثاًال أصف سوف
بالقرب يقع النجم هذا كان فقد الصحيح، النحو عىل أتذكَّر كنُت وإذا عظيمة. شمس حول
من عدًدا وأنتج املجرة، تاريخ من رة متأخِّ مرحلة يف ُولِد وقد املكتظ، املجرة قلب من
اإلشعاع قوة وبسبب بالفعل. األقدم النجوم من العديد املحرتقة الحمم غلَّفت حني الكواكب
الكواكب، هذه أحد عىل عاصًفا. القريبة كواكبه عىل املناخ سيُصبح) (أو أصبح الشميس،
القدرة الضحلة الساحلية املياه يف تعيش التي بالرخويات الشبيهة الكائنات أحد اكتسبت
من مقربة عىل تبقى ثمَّ ومن البحر؛ سطح عىل بالقارب الشبيهة صدفتها يف االنسياب عىل
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أفضل بصورة صدفتها تكيفت العصور، وبمرور عليها. تتغذَّى التي املنجرفة النباتات
يمتد غشاء خالل من اإلبحار من أوَّيل بشكٍل االنسياب عملية وُدعمت البحرية. املالحة مع
األنواع من مجموعة إىل «النوتيات» من النوع هذا تكاثر الوقت، وبمرور الكائن. ظهر من
إىل وتطور ُمواتيًا أمًرا الحجم زيادة يف اآلخر البعض ووجد الحجم، صغري بعُضها ظلَّ

العظيم. العالم ذلك الذكية األنواع هذه أحد وتَسيَّد حية. سفن
عرش التاسع القرن سفينة هيئة تتَّخذ الشكل انسيابية مركبة يف يتمثَّل الهيكل كان
رة، املؤخِّ يف كوكبنا. عىل الحيتان أكرب حجم حجمها ويفوق أوجها، يف الرسيعة الرشاعية
بمثابة األحيان بعض يف أيًضا تُستخَدم كانت دفة إىل تطورت قد زعنفٌة أو ِمجسٌّ ثمة كان
من تتمكَّن كانت كلها األنواع هذه أنَّ من بالرغم ولكن السمكة. كذيل دافعة مروحة
ملسافات للتنقل امُلعتادة وسيلتها كانت فقد معيَّنة، بدرجة مساعدة دون بنفسها اإلبحار
قد األسالف أنواُع امتلكتْها التي البسيطة األغشية كانت الكبري. رشاعها نرش هي بعيدة
وقد العظمية، الصواري وقوائم والصواري بالورق الشبيهة األرشعة من جهاًزا أصبحت
والسفينة، النوع هذا بني التشابه درجة من زاد وقد اإلرادي. العَضيل للتحكُّم يَخضع كان
كان وقد السفينة. مقدم جانبَي أحد عىل منهما كلٌّ األسفل إىل تتَّجهان اللتان العينان هو
الكائنات هذه كانت األفق. يف البحث أجل من أيًضا هو عينني األسايسيحمل الصاري رأس
للتوجيه. موثوقة وسيلة لها يوفر املغناطيسية بالحساسية يتمتع عضًوا دماغها يف تمتلك
والتحكم األشياء لتناول طويالن ان ِمجسَّ يوجد كان املركبة، من األمامي الطرف وعىل
فقد االستخدام، عند أما التنقل. أثناء يف الجانبني عىل باسرتخاء ينثنيان كانا واللذان فيها،
الشاكلة هذه عىل نوٌع يكون أن الغريب من يبدو قد للغاية. نافعني ذراعني يُشكِّالن كانا
غري يف الحوادث من عدٌد اجتمع فقد ذلك، من بالرغم اإلنساني. الذكاء هذا مثل طور قد
من التغري تسبَّب فقد النتيجة؛ هذه إىل لتؤدي النوع هذا إىل تَنتمي التي العوالم من واحد
سعيًا كبرية بدرجة الحيوانات دهاء زيادة يف الحيواني النظام إىل الغذاء يف النباتي النظام
مما مذهل نحٍو عىل السمع ة حاسَّ وتطوَّرت رسعة. األكثر الغائصة الكائنات عىل للحصول
املاء. تحت تقع التي بآذانها كبرية مسافات عىل تقع التي األسماك حركة سماع من مكَّنها
تركيب إىل يستجيب كان ق التذوُّ أعضاء من خط تطور السفينة، قاع جانبَي طول وعىل
النظام مع والتذوق السمع دقة أدَّت فريسته. تتبع من الصياد ويُمكن ، التغريُّ الدائم املياه
تهيئة إىل القوية االجتماعية والنزعة السلوكيات يف الكبري والتنوع الغذاء املتنوع الغذائي

الذكاء. لتطور الظروف
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هذا يف مختلفني نمطني اتخذ فقد املتطورة، للعقلية الجوهرية األداة تلك الحديث، أما
من تصدر املاء تحت إيقاعية غازية انبعاثات ثمة كان املدى، القصري التواصل يف العالم.
التواصل أما املاء. تحت تقع التي اآلذان خالل من وتُحلل تُسَمع الكائن مؤخرة يف فتحة
ِمجسٍّ من تصدر كانت التي البرصية اإلشارات خالل من يتم كان فقد املدى، الطويل

الصاري. رأس يف يقع الحركة رسيع
والشباك، الصنارات وصنع املصائد، واخرتاع املشرتكة، الصيد رحالت تنظيم
الحجرية، واملوانئ الورش وبناء سواء، حد عىل الشواطئ وعىل البحر يف الزراعة وممارسة
يف القنوات وشق الطواحني، لتسيري والرياح املعادن، لصهر الربكانية الحرارة واستخدام
ضخم لعالم التدريجي واالستكشاف واألرايضالخصبة، املعادن عن بحثًا املنخفضة الجزر
اإلنجازات هذه كل امليكانيكية، القوة يف الشميس اإلشعاع واستغالل له، الخرائط ورسم

نفسه. الوقت يف لتطوره وفرصة للذكاء نتيجة كانت قد الكثري وغريها
ورؤية ذكية سفينة عقل إىل الدخول يف تمثلت التي تلك غريبة تجربة كانت لقد
أو املرة التيارات وتذوق األمواج، عرب املركبة تندفع بينما األنف تحت حلقات يُشكِّل الزَّبَد
يغالب املرء بينما األرشعة عىل الهواء بضغط والشعور املرء، بجانبي تتدفق التي اللذيذة
وبالطبع املاء، تحت واندفاعها البعيدة األسماك أرساب همهمة أصوات وسماع النسيم،
تحت اآلذان إىل بها يبعث كان التي األصداء خالل من البحر قاع تكوين صوت سماع
وهي بالصواري ويشعر إعصار يف املرء يُلقى أن واملرعب الغريب من كان وقد املائية.
الغاضبة الصغرية األمواج ترضب بينما بالتمزق، تُهدَّد وهي واألرشعة للضغط تتعرض
السفن املرء يشاهد أن أيًضا الغريب من وكان السفينة. هيكل الضخم الكوكب لذلك
األصفر اللون ذات أرشعتها وتعدل وتجنح طريقها، تشق وهي األخرى الحية العظيمة
ليست أنَّها يدرك أن ا جدٍّ الغريب ومن الرياح، اختالفات وفق الحمرة إىل املائل البني أو

غاية. وراء تسعى واعية كائنات بل البرش صنع من بأشياء
إحداهما أرشعة وتُمزق تتقاتَالن، الحية السفن من اثنتنَي نرى كنا األحيان بعض يف
بسكاكني اللنيِّ األخرى «َظهر» منهما كلٌّ وتطعن الثعابني، تشبه ات بِمَجسَّ األخرى
من كان وقد املدافع. باستخدام مسافة من األخرى عىل النار إحداهما تُطلق أو معدنية،
التوق رشيقة رسيعة رشاعية لسفينة األنثوي الحضور يف املرء يشعر أن واملبهج امُلرِبك
والصيانة، واملطاردة والتمايل، باالنحراف البحر، عرض يف معها تقوم وأن االتصال إىل
الساللة. هذه يف الحب فعل يُشكِّل كان ما وهو ات، للِمَجسَّ الخاطفة الرقيقة واملالمسة
جانبه، إىل إياها موثًقا منه بالقرب ويجذبها بمحاذاتها، املرء يأتي أن الغريب من وكان
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السفن من واحدة املرء يرى أن أيًضا املحبب من كان جنيس. بأسلوب متنها عىل ويصعد
من ينطلقون كانوا الصغار أنَّ املناسبة بهذه أذكر أن ويجب صغارها. بها يحيط األم
واآلخر امليمنة جانب من أحدها صغرية، قوارب هيئة عىل امليالد عند األم السفينة أسطح
يسبح اللعب، عند جانبيها. من يرضعان الوقت، ذلك من وبدايًة امليرسة. جانب من
حاالت ويف بعد. الناضجة غري أرشعتهم ينرشون أو الصغرية، كاألفراخ األم بجوار الصغار
كانت زيارتنا، وقت ويف متنها. عىل الصغار األم تأخذ الطويلة، األسفار أو السيئ الطقس
السفينة. مقدم إىل تُثبتان دافعة ومروحة للطاقة بوحدة تُدعم بدأت قد الطبيعية األرشعة
وانتُِشلت السواحل، من العديد طول عىل الصلبة السفن أسطح من الكبرية املدن انترشت
املدن. هذه يف الشوارع محل حلت التي الواسعة املائية الطرق أبهجتنا النائية. املناطق من
بني والَقطر الصيد كزوارق فيها األطفال ويبدو واآللية، الرشاعية باملالحة تكتظ وكانت

الضخام. الكبار
هو يكون وقد فداحًة، الصور أكثر عىل اجتماعيٍّا داءً فيه اكتَشْفنا الذي هو العالم هذا
إحداهما تفهم ال طائفتني إىل السكان انقسام وهو كلها، العالم أدواء بني انتشاًرا األكثر
الطائفتني من البالغني بني االختالف كان لقد االقتصادية. القوى تأثري بسبب األخرى
نشهد أننا ظننا وقد مختلَفني، نوعني البداية يف لنا بدوا قد إنهما حتى للغاية عظيًما
عن البُعد كل بعيًدا كان ذلك أنَّ غري سابقتها. عىل وجديدة قوية بيولوجية طفرة انتصار

الحقيقة.
تختلف مثلما العمال، عن كبريًا اختالًفا يختلفون األسياد كان الشكلية، الناحية من
ودقة. أناقة أكثر االنسيابي شكلهم كان نوعيهما. يف الشغاالت عن وذكوره النمل ملكات
البحار يف أما الجيد. الطقس يف أكرب وبرسعة للرشاع، أكرب بامتداد يتمتعون وكانوا
أكثر كانوا أنهم غري املمشوقة، لهيئتهم نظًرا اإلبحار عىل قدرة أقل كانوا فقد الهائجة،
أقدر لكنها العضلية الكتلة يف أقل التناولية اتهم ِمجسَّ كانت املالحة. يف وشجاعة براعة
فقط منهم قلة أنَّ من وبالرغم رهافة. أكثر حواسهم وكانت أدق، بتعديالت القيام عىل
الغالبية فإنَّ والشجاعة، التحمل يف العمال أفضل عىل تفوَّقت قد تكون ربما التي هي
من لعدد عرضة وكانت والذهنية، الجسدية الناحيتني من جَلًدا أقل كانت منهم الُعظمى
العصبي الجهاز تصيب أمراض وهي العمال، يف أبًدا تُؤثِّر تكن لم التي التحللية األمراض
يف املتوطِّنة املعدية األمراض بأحد منهم أيٌّ أُصيب إذا اآلخر، الجانب وعىل أساسية. بصفة
مؤكَّد. شبه نحو عىل تقتله كانت فقد فيهم، الوفاة إىل تؤدِّي كانت ما نادًرا لكنها العمال
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منها املتعلِّقة سيما ال الذهنية لالضطرابات عرضة أكثر أيًضا الطائفة هذه كانت وقد
أما مسئولياتهم. من فيه والتحكُّم بأكمله العالم تنظيم كان لقد العصابية. الذات بأهمية
تولَّدت التي العصابية واالضطرابات األمراض من يعانون كانوا أنهم من فبالرغم العمال،
كانوا أنهم غري النفيس. الجانب عىل قوة أكثر املجمل يف كانوا فقد املزدحمة، بيئتهم من
واملهارة الذكاء يبدون كانوا أنهم من وبالرغم بالدونية. الوطأة شديد إحساس من يعانون
لإلصابة عرضة كانوا فقد جميعها، النطاق الصغرية واملهام اليدوية بالحرف القيام يف

أوسع. نطاق ذات مهامُّ تُواجههم حينما غريب ذهني بشلل
اختالًفا األخرى عن تختلف الطائفتني من كلٌّ بها تتمتَّع التي العقلية كانت لقد
كانوا فقد العمال أما األثرة. وَرذائل الفردية املبادرة إىل نزوًعا أكثر األسياد كان صارًخا.
يف األسياد كان لقد للقطيع. املنوِّم التأثري إىل االنصياع ورذائل الجمعية للعقلية إدمانًا أكثر
اندفاًعا أكثر العمال كان بينما الذات، عىل واعتماًدا واستقالًال وتبًرصا حكمة أكثر املجمل
أكثر يكونون ما وغالبًا اجتماعية، قضية سبيل يف بأنفسهم للتضحية استعداًدا وأكثر
الذين األفراد تجاه يترصفون كانوا أنهم كما االجتماعي، للنشاط الصائبة باألهداف وعيًا

النظري. منقطع بسخاء الشدائد من يُعانون
ذلك فحتى البلبلة. إىل بالعالم تُلقي الحديثة االكتشافات بعض كانت زيارتنا، وقت يف
التغيري تقبل ال ثابتة الطائفتني من لكلٍّ املختلفة الطبيعة أنَّ السائد االعتقاد كان الوقت،
األمر أنَّ اآلن ثبت فقد ذلك، من بالرغم البيولوجية. الوراثة وقوانني اإللهي للقانون وفًقا
إىل بالكامل يعود الطائفتني بني والذهنية الجسدية االختالفات يف السبب وأنَّ كذلك، ليس
يُصبح الفطام، بعد للغاية. غريبة بطريقة تنشآن والطائفتان سحيق زمن فمنذ التنشئة.
من أبويهم، طائفة عن النظر برصف األم، يف امليرسة جانب من ُولِدوا قد الذين األطفال
طائفة من ليُصبحوا الرتبية ْون يتلقَّ فهم امليمنة، جانب من ُولِدوا الذين أما األسياد، طائفة
فقد العمال، طائفة من كثريًا أصغر بالطبع تكون أن بد ال األسياد طائفة وألن العمال.
املشكلة هذه عىل التغلُّب تم وقد املحتملني. األسياد من للغاية غزيًرا عدًدا النظام هذا ر وفَّ
وهؤالء العمال من لوالدين امليمنة جانب من املولودون األطفال كان التايل. النحو عىل
األطفال أما والديهم، يد عىل الرتبية يتلقون األسياد، من لوالَديْن امليرسة جانب من الذين
لوالدين أرستقراطيني أبناءً املستقبل يف يكونون قد والذين امليرسة، جانب من املولودون
للتضحية طقس خالل من األحوال معظم يف منهم التخلُّص يجري كان فقد العمال، من
األسياد. من لوالدين امليمنة أطفال بها يُستبدل كانت التي هي فقط منهم وقلة باألطفال.
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وانتشار الرخيصة، العمالة من كبريٍة إمداداٍت إىل الحاجة وزيادة الصناعة، تقدم مع
الطائفتني من امليرسة أطفال بأنَّ الصادم االكتشاف جاء الدين، وضعف العلمية األفكار
الجسدية الناحيتني من اختالف أي بينهم يكون فلن العمال، من أنهم عىل التنشئة تلقوا إذا
الرخيصة، العمالة من كبري عدد إىل الصناعة أقطاب حاجة ومع الُعمال. عن والذهنية
تربية عىل ُمحرِّضني باألطفال، التضحية طقس بشأن األخالقي سخطهم اآلن أبدوا فقد
عدد زعم قصرية، فرتة وبعد بهم. رحمًة العمال من ليُصِبحوا امليرسة أطفال من الفائض
تنشئة عند بأنَّه والقائل تدمريًا األكثر االكتشاف إىل لوا توصَّ قد بأنهم املضلِّلني العلماء من
الكبرية واألرشعة الرشيقة الهيئة رون يُطوِّ فإنهم األسياد، من أنهم عىل امليمنة أطفال
حاول األسياد. طائفة بها تتمتَّع التي األرستقراطية والعقلية الحساس، الدقيق والتكوين
الشاعريِّني طائفتهم أفراد من عدًدا أنَّ غري العمال، إىل االنتشار من األنباء هذه منع األسياد

االجتماعية. املساواة من ومحرِّض مستحدث بنظام وبرشوا الخارج، إىل أفشوها قد
ظل املتأخرة، امُلحيطات يف االرتباك. من مريعة حالة يف العالم كان زيارتنا، خالل
نضال كلها فيها نَشب فقد الكوكب، من املتقدمة املناطق أما به، مسلًَّما القديم النظام
العمال، إىل لطة السُّ االجتماعية الثورات إحدى منحت الكبرية، األرخبيالت أحد يف ُمستميت.
املجتمع حياة تخطيط يُحاول قسوته، من بالرغم ُمتفاٍن ديكتاتوري نظام منها وقام
العمال يف املرغوبة الصفات بني يجمع جديد نوع من متجانًسا التايل الجيل يُصبح بحيث
خاطئة الجديدة األفكار بأنَّ العمال إقناع من األسياد تمكَّن آخر، مكان ويف واألسياد.
استمالة يف بمهارة نجحوا وقد العالم. يف والشقاء الفقر إىل حتًما تُؤدي وسوف ووضيعة
تسحق اآللية الحضارة وأنَّ وسطحي، مضلل املادي» «العلم بأنَّ املتزايد لكن املبهم الشك
من تتكون مشرتكة لدولة ًرا تصوُّ البارعة الدعاية ونرشت للساللة. الرُّوحانية السمات
السلطة سينال إنه قيل والذي شعبوي، ديكتاتور بينهما ويربط وامليرسة» امليمنة «جانبي

الشعب». وبإرادة اإللهي «بالحق
هذَين بني اندَلَع الذي امُلستميت الرصاع عن أحكي كي أتوقَّف أن بي يَنبغي ال
املوانئ من العديد قت تدفَّ العاَلمية، الحمالت تلك ويف االجتماعي. التنظيم من النوعني
تُحطِّم املوت، إىل تؤدِّي حرب وطأة وتحت املذابح. أثر من حمراء املحيطات وتيارات
الرضورة بفعل الجانبنَي لدى والرقة اإلنسانية مظاهر كل وتحطمت فاضًال، كان ما كل
فيه امرئ كل يعيش ٍد ُموحِّ عالٍم لبناء املتقدمة الرغبة عىل انترصت جانب، من العسكرية.
والخونة الجواسيس لعقاب املتَّقدة الرغبُة العاَلمي؛ املجتمع خدمة يف وُمكتِملة حرة حياة
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الغامض التطلُّع تحويل من الرجعيُّون القادة تمكن اآلخر، الجانب وعىل وامُلهرِطقني.
الثوريني. من االنتقام إىل املادي السمت يف وأقل أرقى حياة إىل األسف، مع واملضلِّل

السفن» «البرش هؤالء روح تتمكَّن ولم للحضارة. املادي النسيج انهار كبرية، وبرسعة
الهمجية إىل الساللة انحدرت أن بعد إال العظيمة الروح مغاَمرة يف مجدًدا االنطالق من
الثقافة حضور مع املريضة، للحضارة املخبولة التقاليد من رت تطهَّ ثم البرشية، دون
الوجود من األرقى املستوى ذلك إىل تساَمت السنوات، آالف من العديد وبعد الحقيقية.

يُمكنني. ما بأفضل بعد فيما سأصفه والذي
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لقد االنتصار. هو املجرَّة يف الذكية للسالالت املعتاد املصري أنَّ نَفرتض أن بنا ينبغي ال
والتي والنوتيات الشوكيات لعوالم قة املوفَّ املصائر عن أساسية بصفة اآلن حتى تحدَّثت
العوالم من اآلالف بل املئات أَذُكر لم إنني حتى يقظة، األكثر الحالة إىل بنجاح عَربت
إنَّ إذ االختيار هذا من بُدٍّ من هناك يكن ولم املواضع. أندر يف إال الكارثة، أصابتْها التي
التي األغرب العوالم مع العوالم من الصنفني هذين وألن للغاية، محدود يل امُلتاح املجال
من بالرغم عظيًما. تأثريًا بأكملها املجرَّة مصري يف ستُؤثِّر كانت التايل الفصل يف سأَذُكُرها
غني بتاريخ تتمتَّع «البرشية» املرتبة ذات األخرى العوالم من العديد هناك كانت فقد ذلك،
األماكن يف عليه هي عما اختالًفا أقل فيها األفراد حياة تكن لم ذكرتها. التي العوالم كتلك
قد وبعضها انترص، قد بعضها واملرسات. باملتاعب ازدحاًما أقل أيًضا تكن ولم األخرى،
ألنَّ لكن املأساة، رونََق منََحها مما ببطء، أو برسعٍة األخرية مرحلته يف السقوط من عانى
ذكرها، عن نتغاىض أن فينبغي مجرتنا، قصة ُصلب يف مميًزا دوًرا تؤدي ال العوالم هذه
بذكر هممت ولو «البرشية». املرتبة إىل حتى تَرَق لم التي العوالم من األكرب العدد وكذلك
خاصة حياة كل وصف يُحاول خ مؤرِّ أي فيه يقع الذي نفسه الخطأ يف َلوقعت مصائرها،

بأكمله. للمجتمع العام النمط ويُغفل
العوالم، بدمار خاصة خربات من له تعرَّضنا ما ازدياد مع أنَّه بالفعل ذكرت لقد
من العديد إن وعشوائية. عبث من الكون يف لنا يبدو ما إثر عىل باإلحباط شعوُرنا زاد
طويلة ُمعاناة بعد والرخاء، االجتماعي السالم تحقيق من للغاية اقرتبت قد تكون العوالم
عيب بسبب الكوارث تحلُّ كانت ما وكثريًا األبد. إىل منها الكأس يُنتَزع ثم امَلتاعب، مع
وبعضها الذكاء، إىل يفتقر كان السالالت بعض إن البيولوجية. الطبيعة أو املزاج يف تافه
يَطرحها التي املشكالت مع التأقلُم من يتمكَّن فلم االجتماعية؛ اإلرادة إىل يفتقر كان
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أن قبل البكترييا من الظهور حديث نوع بفعل تحطم وبعضها املوحد. العاَلمي املجتمع
العديد وفني املناخي، التغري إثر فني قد بعضها النضج. مرحلة إىل الطبية علومه تصل
تصاُدم بفعل تأتي النهاية كانت األحيان بعض ويف الجوي. الغالف تاليش بسبب منها
عدد وتحطم الضخمة. الشهب من أرساب مع أو الغاز أو الغبار من كثيفة سحب مع
طريقه يشقُّ الذي األصغر، الجسم إنَّ األقمار. أحد سقوط إثر العوالم من قليل غري
الفضاء أرجاء جميع يف الحرة الذرات من ومنتِرشة ُمتخلِخلة غيمة عرب دهر بعد دهًرا
فيتسبَّب برسعة؛ يتقلَّص ثم البداية، يف ببطء مداره ويتقلَّص الدافعة. قوته يفقد النجمي،
حضارته. من األكرب القدر ويُغِرق األكرب الجسم محيطات يف هائلة مد حركات حدوث يف
يف التفكك. يف العظيم القمر يبدأ الكوكب، جذب لقوة املتزايد الضغط بسبب ذلك، بعد
لُبِّه بشظايا يلقي ثم بجباله يُلقي ثم البرش، رءوس عىل طوفانًا بمحيطه يلقي البداية،
بطريقة تأتي فإنها الطرق، هذه من بأيٍّ العالم نهاية تأِت لم وإن جة. املتأجِّ الضخمة
يَنكِمش وإذ املجرَّة. أيام آخر حتى األرجح عىل يَحُدث يكن لم ذلك أنَّ غري محالة، ال أخرى
للغاية قريبة درجة عىل النهاية يف جميعها العوالم تُصبح ُمهِلك، نحو عىل الكوكب مدار
الحياة الكائنات تجفُّ عرص بعد وعًرصا للحياة، صالحة ظروفها تعود فال الشمس من

الشمس. وتشويها املوت حتى جميعها
الكوارث هذه نَشهد كنا بينما والرعب والهلع الفزع مشاعر ِمنا تملََّكت ما كثريًا
العوالم هذه يف الناجني آخر إزاء به نَشُعر كنا الذي الشفقة التياع كان وقد العظيمة.

صاَدْفناها. التي املشاعر من جزءًا
إنَّ إذ شفقِتنا؛ إىل حاجة غري يف املنحورة العوالم هذه يف تطوًرا األكثر العوالم كانت
برسور حتى بل بسالم، به يعتزُّون كانوا ما كلِّ نهاية مالقاة عىل قادرين بدوا قد سكانها
غري مغامرتنا. من املبكِّرة املرحلة تلك يف نحو بأي استيعابه نَستِطع لم غريب راسخ
بني من فقط قليلة وقلة الحالة، هذه بلوغ من تمكنت التي هي فقط ا جدٍّ قليلة قلة أنَّ
الجميع كان الذي واالكتمال االجتماعي السالم يبلغ أن استطاع العوالم من العظيم العدد
هم األفراد من للغاية قليل عدد كان ًرا تطوُّ األقل العوالم ففي ذلك، عىل عالوًة سونه. يتلمَّ
الكاملة. غري لطبيعتهم الضيقة الحدود يف حتى الحياة من بالرضا شعور أيَّ جنَوا الذين
بل فقط، السعادة يجد لم جميعها، العوالم يف وهناك هنا اثنني أو واحًدا بأنَّ شك وال
ُسِحقت قد الذين نحن إلينا بالنسبة أما الفهم. عىل قدرة كلَّ يتجاَوز الذي الرسور ذلك
هذا أنَّ لنا بدا فقد والعبث، املعاناة من السالالت آالف يف َشهدناه ما أثر من اآلن نفوسنا
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بأكملها، عوالم أو األفراد من متفرِّق عدد به يشعر كان الذي االنتشاء ذلك نفسه، الرسور
بد ال ِرين ُمخدَّ كانوا قد به شعروا الذين هؤالء وأنَّ يشء، كل من بالرغم مزيف شعور هو
تجاه حساسيتهم عطَّل قد أنه املؤكد فمن املعتاد؛ وغري الخاص الروحي سالمهم بفعل

حولهم. من األهوال هذه كل
املايض يف األرض عىل البرش دفع الذي الشغف هو رحلتنا يف يعززنا الذي الدافع كان
كانت، إذا ما نَستكِشف كي األصلية كواكبنا جميًعا غادرنا لقد أجل، اإلله. عن البحث إىل
نجلُّها وال غامض، نحٍو عىل قلوبنا يف جميًعا نعرفها التي الرُّوح ككل، بالكون يتعلَّق فيما
«سيد هي بالبرشية، األرض عىل أحيانًا نصفها التي الروح د، مرتدِّ متقطع نحٍو عىل إال
الجيلِّ من أصبح قد واآلن صليب؟! عىل ُمعلَّقة أم باإلجالل تحظى رشير؛ يشء أم الكون»،
غايتُه تكن لم آخر يشء بل بالروح، ذلك فليس اإلطالق، عىل سيد أي للكون كان إذا أنه لنا
صنعها، التي الكائنات تجاه والرعاية باألبوة تتَّسم العوالم من نهائي ال يَنبوع خلق يف

وخبيثة. إنسانية وغري غريبة غاية هي بل
معرفة يف الشديدة بالرغبة أيًضا شعرنا باإلحباط، نشعر كنا فبينما ذلك، من بالرغم
نتابع كنا بينما إننا بشجاعة. ومواجهتها الكون هذا روح بالفعل تُمثِّل التي الروح تلك
مجد ومن مجد، إىل مهزلة ومن مهَزلة إىل مأساة من أخرى بعد مرة مروًرا رحلتنا
يف لكنه مقدًسا، رهيبًا ا رسٍّ ثمة بأنَّ الشعور انتابنا األحوال، أغلب يف أخرية مأساة إىل
تلو ومرًة أيدينا. متناول خارج يقبع وفتاك، تصوره يُمكن ال نحو عىل غاشم ذاته الوقت
(أو الكون ضد األخالقي الغضب بني الشديَديْن، واإلعجاب الرعب بني تمزقنا األخرى،

امُلفرطة. العبادة وبني النجوم) صانع
وإذ الفكري. وضعنا نفس لها كانت التي العوالم جميع يف نفسه الرصاع هذا شهدنا
للوصول طريقها س تتلمَّ وهي ورأيناها املايض، يف نموِّها ومراحل العوالم هذه شاهدنا
نرى أن من أخريًا تمكنَّا نفعلُه، قد نحٍو أفضل عىل الروحاني النمو من األعىل املستوى إىل
ذكي عالم أي يف بدائية األكثر العصور يف حتى عالم. أي رحلة يف األوىل املراحل بوضوٍح
كان البداية، يف وتمجيده. كوني يشء عن للبحث الدافع لديها العقول بعض كانت ُمعتاد،
ع، متوقَّ هو ومثلما عظيمة. قوة من الحماية لنيل الشديدة بالرغبة مشوًَّشا الدافع هذا
العبادة وأنَّ «القوة»، هو يكون أن بد ال اإلعجاب يستحقُّ الذي اليشء أنَّ الكائنات افرتضت
روا وتصوَّ الكون، يف العظيم الطاغية ر تصوُّ يف بدءوا فقد ثمَّ ومن اسرتضاء؛ محض هي
أنَّ ألنبيائهم الجيل من أصبح الوقت، مرور ومع ذلك، من بالرغم لون. امُلفضَّ أبناؤه أنهم
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النظرية صارت ذلك، بعد امُلسبِّح. القلب يعشقه الذي اليشء هي ليست املحضة «القوة»
أو ع ُمرشِّ لشبح الطاعة من عرص وبعد «االستقامة». أو «القانون» أو «الحكمة» تتوج
التمجيد لوصف تَِفي ال أيًضا املفاهيم هذه أنَّ الكائنات اكتشفت ذاته، اإللهي القانون

األشياء. جميع يف بصمٍت قدره من ويُعيل األشياء، جميع يف القلب يجده الذي الفائق
رجا العبَّاد. أمام بديلة طرق تفتحت ُزرناها، التي العوالم جميع ففي اآلن، أما
فحسب. الداخيل البحث إىل الساعي التأمل خالل من املحتجب إلههم يالقوا أن بعضهم
رؤية أجل من والسعي والتافهة، الوضيعة الرغبات جميع من أنفسهم تطهري خالل ومن
روح مع دوا يتوحَّ أن يف لُوا أمَّ قد الكوني، التعاطف وبشعور بموضوعية األمور جميع
غري الذات، يف الكمال وتحقيق اليقظة طريق عىل بعيًدا يسافرون كانوا ما كثريًا الكون.
يقظة، األقل رفاقهم بمعاناة يشعرون ال منهم الغالبية جعل قد الذاتي االستغراق هذا أنَّ
احتشدت الذي هو الروح إىل الطريق هذا كان وقد لنوعهم. املشرتك باملرشوع يعبئون وال

العوالم. من الكثري يف حيوية األكثر العقول جميع حوله
التقدم تعرقل فقد بالكامل، الداخلية للحياة االهتمام أفضل تُويل كانت الكائنات وألنَّ
يتوصلوا ولم اإلطالق. عىل املادية والطبيعة الحياة علوم ر تتطوَّ ولم واالجتماعي، املادي
فقد لهذا، ونتيجة والبيولوجية. الطبية القوة إىل وال امليكانيكية القوة إىل اإلطالق عىل
كان حوادث إىل استسلمت قرصت، أم طالت فرتٍة، وبعد للكساد، العوالم هذه تعرضت

تجنُّبها. ا جدٍّ املمكن من
أكثر. عملية بعقلية تتمتَّع التي الكائنات تبنته قد للتفاني ثاٍن طريق هناك كان
وبصفة برسور. حولها من الكون إىل االنتباه تُويل العوالم، جميع يف الكائنات، هذه كانت
الرُّؤى يف املتمثِّلة املشرتكة الرابطة ويف الكائنات، من رفاقهم يف تعبده ما وجدت أساسية،
يف الحب قيمة من تعيل الكائنات هذه كانت وقد األشخاص. بني املتبادل والحب املتبادلة

آخر. يشء كل قبل بعًضا بعضها ويف أنفسها
الكونية، الروح الدوام، عىل يعشقونه كانوا الذي اليشء هذا أنَّ أنبياؤهم أخربهم وقد
عَميل وجٍه عىل عبادتهم إذن فليُمارسوا أيًضا. «املحب» هو «الحكيم»، «املجيد»، «الخالق»،
يسعون كانوا َقُرص، أو طال َعٍرص مدار وعىل الحب». «إله خدمة ويف لآلَخر، أحدهم حبِّ يف
راحوا لآلخر. ينتمي فرًدا منهم كلٌّ يُصبح وأن بعًضا بعُضهم يُحبَّ أن إىل واهنًا سعيًا
يف واملعابد الكهنوت جماعات وأقاموا الحب،» «إله نظرية تؤيد التي النظريات ينسجون
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الوحيد الطريق هو الحب أنَّ أُخِربوا فقد الخلود، إىل يتُوقون كانوا وألنهم الحب، خدمة
منه. مبارشة فائدة يوجد ال الذي املجرَّد الحب فهم أُيسء ولهذا، األبدية. الحياة لنَيل

أو طال وقت وبعد لة. املتأمِّ العقول عىل العملية العقول هذه سادت العوالم، ُمعظم يف
الكائنات هذه راحت وإذ املادية. العلوم االقتصادية والحاجة العَميل الفضول أنتج قرص،
يف ال مكان، أيِّ يف الحب» «إله ل إشارة أي تَِجد لم العلوم، بهذه نطاق كل أغوار تَسِرب
للعبيد األسياد واستغالل امليكنة ى حمَّ ومع أيًضا. اإلنسان قلب يف وال املجرَّة يف وال الذرَّة
تتطلَّب التي األنشطة لجميع امُلتزايد واإلهمال القبائل، بني الحروب إىل تميل التي واألهواء
قلوبهم يف الضئيل التمجيد لهب خبا قدرها، من التقليل أو الروح يقظة من أكرب قدًرا
لهب أما يرونه. يَُعودوا لم إنهم حتى القاع إىل خبا لقد سابق؛ عرص أي يف خبا مما بأكثر
أثر من اختنق قد اآلن لكنه طويلة، فرتة منذ للعقيدة القرسي التياُر به ذََرا َفقْد الحب
كثريًا ُمحرتق دفء محض ليُصبح وتقلَّص اآلخر، أحدهم تجاه للكائنات الشديدة البالدة
الكائنات أطاحت مريَرين، وغضب وبضحك فحسب. شهوة أنه عىل فهمه يُساء كان ما

قلوبها. من الحب» «إله بصورة اآلن املعذبة
الذي اآليل عاملها مشكالت التعيسة الكائنات واجَهت والعبادة، الحب دون فمن لذا،

باستمرار. تَزداد كانت والتي الكراهية، أضنَتْه
يف العوالم من العديد تتمكَّن ولم عواِلِمنا، يف جيًدا عرفناها التي األزمة هي تلك كانت
معجزٌة حدثَْت منها، بضعٍة ففي ذلك، من بالرغم عليها. التغلُّب من املجرة أنحاء مختَلف
هذه يف طة املتوسِّ العقول بُمستوى وارتقت بوضوح، نتخيَّلها أن من بعُد تمكنَّا قد نكن لم
أكتفي فسوف اآلن، أما الحًقا، هذا عن أتحدث وسوف أرقى. ذهني مستوى إىل العوالم
أن قبل األمر ذلك فيها حدث التي العوالم من القليل العدد هذا يف الحظنا أننا أذكر بأن
الصعب من كان شعوًرا الكون، بشأن جديًدا شعوًرا متناولنا، خارج العقول هذه تُصبح
تعلمنا أن إىل العوالم هذه مصائر متابعة من نتمكَّن ولم معهم. نتشاركه أن للغاية علينا

الشعور. هذا من شيئًا أنفسنا يف نستحرض أن
آثمني ُكنا إذا عما نتساءل أصبحنا . تتغريَّ رغباتنا بدأت رحلتنا، يف تقدُّمنا مع أنه غري
رفاقنا ويف أنفسنا يف قدرها من نُعِيل كنا التي اإللهية البرشية الروح تحظى ألن طلبنا يف
متوًَّجا «الحب» يكون ألن طلبُنا صار الكون. بسيادة األخرى العوالم جميع يف الفانني
نتقبل ألن قلوبنا فاتحني العبور مجرد يف رغبتنا وصارت فأكثر، أكثر يقل النجوم خلف

فأكثر. أكثر تزيد بشجاعة كانت، ما أيٍّا لذهننا، ترتاءى قد التي الحقيقة
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من لبعض بعُضنا فيها قال رحلتنا من املبكِّرة املرحلة آخر يف لحظة هناك كانت
ذلك أنَّ نعرف فسوف النجوم، صانع هو «الحب» كان «إذا مًعا: والشعور التفكري خالل
برشية، غري ُروًحا أو آخر شيئًا كان إذا الحب، هو يكن لم إذا لكن صحيًحا، يكون أن بد ال
سواها ما وكل النجوم كانت وإذا يشء، أي يكن لم وإذا الصواب. هو ذلك يكون أن بد فال
كائن سوى ليست املعشوقة الرُّوح كانت وإذا الوجود، ذاتية كائنات بل بمخلوقاته ليَست
فنحن أخرى. احتمالية من وما الصواب هو ذلك يكون أن بد فال عقولنا، اختلقتْه قد بديع
نستطيع ال ونحن الصليب؟! عىل أم العرش عىل للحب العليا املكانة كانت إذا ما نعرف ال
الحب أنَّ نعرف لكننا الظالم، يجلس العرش فعىل تحكم؛ التي هي روح أيَّ نعرف أن
مجد أجل ومن وجوده، إثبات أجل من حق وجه وعىل النجوم، يباب يف بالفعل مصلوب
أيًضا العرش د نمجِّ لكننا إنساني، هو ما وكل بالحب قلوبنا يف نعتز نحن أيًضا. العرش
حدود خارج محلقة ُده، تُمجِّ قلوبنا فإنَّ ال، أم «الحب» هو أكان وسواء ظالم. من عليه وما

املنطق.»
الغريب، الجديد الشعور هذا مع جيًدا االنسجام من قلوبنا تتمكَّن أن قبل أنه غري
تنوعها. من بالرغم البرشية املرتبة ذات العوالم فهم يف بعيًدا ل نتوغَّ أن علينا يزال ال كان
كثريًا تَختِلف التي العوالم من متعدِّدة أنواع عن نبذة أقدم أن أحاول أن عيلَّ ينبغي واآلن

الجوهرية. الناحية من نضًجا أكثر ليست لكنها عواِلمنا، عن
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العوامل من املزيد

تكاُفلية ساللة (1)

االستوائية مناِطِقنا من حرارة أكثر فيها املناخ كان التي الكبرية، الكواكب بعض عىل
ذكية ساللة األحيان بعض يف نَجد كنا عنيفة، شمس من ُقربها بسبب كبرية بدرجة
املرتبة إىل يرقى أن يُمكن مائيٍّا عاَلًما أنَّ نَكتِشف أن لنا املربك من كان باألسماك. شبيهة
نُصادفها كنا والتي الروح يف التعقيد من الدرجة هذه وإىل الذهنية، الناحية من البرشية

كثريًا. اآلن
الضخمة الكواكب هذه يف الشمس تغمرها التي الضحالة الشديدة امُلحيطات كانت
املناطق كانت الحية. الكائنات من هائلة وثروة الطبيعية، املواطن يف هائًال تنوًعا ر تُوفِّ
ومعتدلة استوائية وشبه استوائية مناطق إىل تصنيفها يُمكن التي الخرضاء، النباتية
وغابات سهول هناك كانت الساطعة. املحيطات أرضيات يف للشمس تتعرَّض وقطبية،
األمواج. حتى البحر قاع من تمتد الضخمة األعشاب كانت املناطق، بعض يف املاء. تحت
ا. تامٍّ يكون يكاد ظالم إىل يتقلَّص الساطع األزرق الشمس ضوء كان األدغال، هذه ويف
ق وتتدفَّ باملمرَّات منخربة امَلْرجانية عاب الشِّ تشبه التي الضخمة الكتل بعض هناك كانت
السطح. إىل املدببة وأبراجها املستدقة قممها ترفع الحية، الكائنات من األشكال بجميع
بجميع باألسماك الشبيهة الكائنات من تُحىص ال أنواٌع املياه من املتعدِّدَة املستوياِت سكن
يَجرؤ وبعضها القاع، عىل ينساب بعضها الحيتان، إىل اإلسربط سمك من بدايًة أحجامها
كانت ظلمة، وأشدها ُعمًقا املناطق أكثر يف ج. املتأجِّ الهواء إىل واآلخر الحني بني القفز عىل
الجثث عىل يقتات عيون بال وبعضها ُميضء بعضها البحرية الوحوش من جماعاٌت هناك
عوالم تقبع كانت العميق، عاَلمها فوق األعىل. املستويات من سقوطها يتوقَّف ال التي
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تَنعم الزاهية السكانية الجماعات كانت حيث واأللوان السطوع من باملزيد تتَّسم أخرى
الكواكب هذه يف الذكاء كان الرسيع. بالتحرك وتصطاد األنحاء يف وتتجوَّل الشمس يف
بالحيوان هو وال باألخطبوط وال بالسمك هو ال عادي، اجتماعي كائن يف يتمثَّل ما عادًة
ودماغ حادة وعيون للتناول اٍت بِمجسَّ مزود الثالثة، األنواع من مزيج هو بل القرشي،
معاقل يَبني أو املرجانية، الشعاب أصداع يف الحشائش من األعشاش يصنع كان حاذق.
والزراعة واألدوات واألسلحة املصايد تظهر كانت الوقت، بمرور املرجانية. الحجارة من
املتذبذب التقدُّم ذلك ويتبع البدائي. الدين وطقوس البدائي، الفن وبدايات املائية، تحت

الحضارة. إىل الهمجية من للروح املعتاد
املرحلة ففي استثنائي. نحٍو عىل لالهتمام ُمثريًا املائية تحت العوالم هذه أحد كان
النوع من تكثَّف الذي هو فقط النجوم من قليل عدد كان حني مجرتنا، حياة من املبكرة
الكواكب، من قليل عدٍد سوى ُولد قد يكن لم وحني املعتاد، النوع إىل «العمالق» الشميس
من منهما كلٌّ بالفعل اقرتب ُمكتَظ، نَجمي عنقود يف ُمفَرد ونجم مزدَوج نجم اقرتب
هذه ومن الكواكب. من نسًال وأنجبا اآلخر إىل منهما لكلٍّ املتَّقدة َعريات الشُّ وبلغت اآلخر،
واحد نوع يف تتمثَّل لم سائدة ساللًة الوقت بمرور للغاية ومائي ضخم جرٌم أنتج العوالم،
باألسماك، شبيه أصل من يأتي كان أحدهما للغاية. غريبنَي كائنني بني تكافلية رشاكة بل
له سلطعونًا يشبه كان الِبنية، ويف بالقرشيات. شبيًها مظهره يف يبدو كان فقد اآلخر أما
مغطٍّى يكن لم كوكبنا، يف القرشيات عكس وعىل بحري. عنكبوت أو أرياش ذات أقدام
اليشء بعض صلبة امَلتينة الصديرية هذه تُصبح البلوغ، عند ثَخني. بجلٍد بل هش، بدرٍع
يزال ال الذي الدماغ لتُناسب طيِّعة فتظل الشباب، مرحلة يف أما املفاصل، منطقة خال
من العديد يف الساحلية واملياه السواحل عىل يعيش الكائن هذا كان النمو. مرحلة يف
منهما كالٍّ أنَّ غري الذهنية، الناحية من البرشية الرتبة يف النوعني ِكال كان الكوكب. جزر
يف الخاصة بطريقته منهما كل بلغ البدائية، العصور يف وقدراته. الخاص طابعه له كان
األخرية باملرحلة نسميه أن يُمكن ما الكبري، املائي الكوكب ذلك من يسكنه الذي النصف
مستميتًا، قتاًال تقاتَال وقد الوقت، ذلك يف التقيا قد النوعان كان البرشية. دون العقلية يف
برمائية كانت «الِقْرشيات» ساللة إنَّ الساحلية. الضحلة املياه هي معركتهما أرض وكانت
ساللة تكن لم حني يف طويلة، لفرتة املاء تحت البقاء تستطيع تكن ولم أولية، بصورة
الحياة عىل األخرى مع إحداهما الساللتان تَتنافس لم منها. الخروج تستطيع «األسماك»
أساسية، بصفة النباتات عىل تتغذَّى «األسماك» ساللة كانت إذ جديٍّا؛ تناُفًسا االقتصادية
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تكن لم إحداهما أنَّ غري أساسية، بصفة اللحوم آكالت من «القرشيات» ساللة وكانت
أنَّهما تدركان يجعلهما ما البرشية املرتبة من تبلغان كلتاهما كانت األخرى. وجود تطيق
ما منها يَبلُغا لم أنهما غري برشي، دون عالٍم يف لألخرى إحداهما أرستقراطيتان منافستان
الكائنات كانت األخرى. مع التعاون يف يكمن منهما لكلٍّ الحياة طريق أنَّ تدركان يجعلهما
بالرسعة تتمتَّع السمكية الساللة أو السمكيات باسم سأَدعوها والتي باألسماك الشبيهة
أما األمن. مزايا من الكبري الحجم يجلبه بما أيًضا تتمتَّع وكانت مداه. واتِّساع االنتقال يف
أو العنكبوتيات اسم عليها سأُطلق والتي العنكبوت، أو بالسلطعون الشبيهة «الِقْرشيَّات»
عىل القدرة وكذلك اليدوية، الرباعة من أكرب بقدر تتمتع كانت فقد العنكبوتية، الساللة
إنَّ إذ لكلتيهما؛ للغاية مفيًدا سيُصبح الساللتنَْي بني التعاون كان اليابسة. إىل الوصول

السمكيات. عىل ل تتطفَّ كانت العنكبوتيات عليها تقتات التي األساسية األغذية أحد
إحداهما إبادة إىل الَلتنَي السُّ من كلٌّ َسَعت فقد العون، تبادل إمكانية من بالرغم
األصناف بعض راحت األعمى، القتل تبادل من عرص وبعد تنجحا. أن وكادتا األخرى،
التآخي فائدة بالتدريج تَكتِشف مرونة، وأكثر رشاسًة أقل كانت والتي النوَعني من املحدَّدة

العدو. مع
الركوب يف العنكبوتيات أخذت ما ورسعان للغاية. مميَّزة رشاكة بداية هي تلك كانت
من أكرب مساحة إىل الوصول استطاعت فقد ثمَّ ومن الرسيعة؛ السمكيات ظهور عىل

الصيد. أرايض
بتكاُمل يتَّسم اتحاًدا ليُشكِّال اآلخر أحدهما النوعان صاغ العصور، مرور ومع
الشمبانزي، قرِد عن يزيد حجمه يكن لم والذي الصغري، العنكبوتي الكائن راح جيد.
انسيابيٍّا ظهره يجعل مما الكبري، السمكي الكائن جمجمة خلف مريح تجويف يف يركب
صة متخصِّ السمكي الكائن ات ِمَجسَّ كانت األكرب. الكائن لجسم املحدَّدة الخطوط مع
الدقيقة. لألعمال كانت فقد العنكبوتي، الكائن ات ِمجسَّ أما النطاق، الواسع التناول يف
يف غشاء خالل فمن الحيوي؛ الكيميائي املتباَدل االعتماد من عالقة أيًضا بينهما تطوَّرت
هذه أتاحت وقد الصماوية. اإلفرازات تباُدل من عملية تحدث كانت السمكي، الكائن جراب
املاء تحت البقاء يستطيع كان فقد بالكامل؛ مائيٍّا يصبح أن العنكبوتي للكائن العملية
مضيفه. مع امُلتتابع التواُصل عىل يحافظ دام ما عمق أي إىل ويَصل الوقت من فرتة ألي
أصبحت النوعني؛ بني ُمذِهلة ذهنية تكيفية وسيلة أيًضا حدثت فقد ذلك، إىل إضافًة

االنبساطية. إىل تَميل العنكبوتيات وصارت االنطوائية، إىل تميل املجمل يف السمكيات
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تطور مع لكن حرَّة، فردية كائنات النوعني من الصغار كان البلوغ، فرتة حتى
الذي االتحاد وكان املقابل. النوع من رشيك عن منها كل يبحث لديها، التكافيل الجهاز
كان القصرية. الِجنيس التزاوج فرتات سوى يقطعه ال الحياة مدى عىل يستمر ذلك يتبع
إذ خالًصا؛ ذهنيٍّا كان أنه غري الطباقي، الجنيس النشاط من نوًعا يُشكِّل نفسه التكافل
التزاوج عملية إتمام أجل من بالطبع نوعه من رشيك عن يبحث أن فرد كل عىل كان
من دائًما تتكون كانت التكاُفلية الرشاكة حتى أنه وجدنا فقد ذلك، من بالرغم والتكاثر.
أبوي بتفاٍن يترصف نوعه، كان أيٍّا الذََّكر، كان وقد اآلخر، النوع من وأنثى نوع من ذَكٍر

التكافلية. رشيكته صغار تجاه
األزواج هذه بني االستثنائي الذهني التباُدل لوصف يكفي ما املجال من لديَّ ليس
الحيسِّ الرتكيب يف النوعني اختالف من بالرغم إنه القول سوى يُمكنني ال الغريبة.

كانت فقد استثنائية، حاالت يف املأساوية النزاعات بعض حدوث من وبالرغم والطباع،
بني صداقة أي من للفرد تمديًدا وأكثر البرشي الزواج من حميمية أكثر العادية الرشاكة
حاولت الحضارة، نمو من معينة مراحل يف ُمختلَفني. برشيَّني ِعرقني إىل يَنتميان اثنني
غري مؤقتًا، نجاًحا والقت النوعني بني االنتشار واسع نزاًعا تُثريَ أن الخبيثة العقول بعض
لدينا؛ الجنسني» «حرب إليه وصلت ما إىل تصل لكي ق تتعمَّ كانت ما نادًرا املشاكل أنَّ
عاَلمهما ثقافة يف منهما كلٌّ ساهم لقد اآلخر. للنوع للغاية رضوريٍّا نوٍع كلُّ كان فقد
األنواع، جميع من اإلبداعي العمل يف األوقات. جميع يف متساويًا يكن لم وإن متساٍو، بقدر
النقد من األكرب القدر اآلخر يقدم بينما االبتكار، من األكرب القدر يقدم الرشيكني أحد كان
أو الكتب، األعمال. من عمل أي يف تماًما سلبيٍّا الرشيكني أحد يكون ما ونادًرا والرقابة.
توقيع تحمل البحرية، األعشاب لُب من تُصنع كانت والتي الدقة، وجه عىل املخطوطات
يف يتفوقون العنكبوتيات من الرشكاء كان عامة، وبصفة تقريبًا. األحوال جميع يف األزواج
أما العميل. االجتماعي والتنظيم البالستيكية والفنون التجريبية والعلوم اليدوية املهارات
وموسيقى األدبية والفنون النظرية األعمال يف يتفوقون كانوا فقد السمكيات، من الرشكاء
من إلغاًزا األكثر النوع ويف مدهش نحو عىل متطورة كانت والتي املائي تحت العالم ذلك

صارم. نحو عىل التعميم هذا بصحة األخذ ينبغي فال ذلك، من بالرغم الدِّين.
الذهنية املرونة من درجًة املزدَوجة الساللة منحت قد التكافلية العالقة هذه أنَّ بدا
بني الحروب بمرحلة مرَّت لقد للرفقة. أرسع وقابلية به، نتمتع كنا مما كثريًا أعىل هي
كلٌّ يُداهم خاللها التكافليني األزواج من املتجولة األرساب كانت والتي برسعة، القبائل
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تَركب التي العنكبوتيات، كانت إذ املائي؛ تحت العالم فرسان من كَجماعات اآلخر منها
العظام، من املصنوعة والرماح بالسيوف العدو تهاجم السمكيات، من أزواجها ظهور عىل
وجيزًة كانت القبائل بني الحرب مرحلة أنَّ غري القوية. ات باملجسَّ رشيكاتها تُصارع بينما
من املبنية واملدن املائية تحت الزراعة مع الحياة من مستقرٍّا نمًطا ق تُحقِّ وحني للغاية.
قدرتها وبُمساعدة القاِعدة. ال االستثناء هو املدن بني الرصاع كان املرجانية، الشعاب
من املزدوجة الساللة تمكَّنت ما رسعان شك، بال التواصل وسهولة التنقل عىل الكبرية
أَوِج يف أنه عرفنا قد أننا أيًضا أدهشنا ومما املدن. من مسلَّح غري عاَلمي اتحاد بناء
وعبيد أسياد إىل االنقسام كان حني الكوكب، هذا يف اآللية الحضارة عىل السابقة الحضارة
جميع عىل تتغلَّب للمدينة التعاونية الرُّوح كانت عواِلمنا، يف خطريًا سيصبح اقتصاديني
البلديات من ومستقالٍّ ُمتكافًال نسيًجا العالم هذا أصبح ما ورسعان الفردية. املساعي

امَلحلية.
األكثر األزمة أنَّ غري األبد، إىل اختفى قد االجتماعي الرصاع أنَّ بدا الوقت، ذلك يف

بعد. أتَت قد تكن لم الساللة عىل خطورًة
مصادر فجميع للتقدُّم؛ التكاُفلية للساللة كبرية فرًصا املائية تحت البيئة تقدم لم
الذي املثايل الحد عند السكان عدد عىل أيًضا حافظوا وقد ونُظمت. استُثِمرت قد الثروة
عىل ثابتًا وبدا الطبقات، لجميع ُمرضيًا االجتماعي النظام وكان العالم. يف الرخاء يَضمن
عظيم، تقليد عىل تأسست التي والثقافة ومتنوعة. مكتملة الفردية الحياة وكانت األرجح.
د مهَّ التي العظيمة التفكري ملجاالت ل املفصَّ باالستكشاف بالكامل معنية اآلن أصبحت قد
من مبارش بإلهام كان ذلك إنَّ وقيل طويلة، عصور قبل لها السبيل لون املبجَّ األسالف
يَنُظرون الذهنيون، مضيفونا وهم املائي، تحت العالم هذا يف أصدقاؤنا كان التكاُفيل. اإلله
إذ ُمعظمها؛ يف وبرعب األحيان، بعض يف بحنني العهد هذا إىل امُلضطِرب عرصهم من
لقد جذري. تدهور عىل األوىل الخافتة العالمات ح يُوضِّ أنه املايض تأمل عند لهم ذلك بدا
والفطنة الذكاء إنَّ حتى مثايل؛ نحٍو عىل الثابتة بيئتها مع التكيُّف يف الساللة نجحت
يف بدا فقد ذلك، من بالرغم رسيًعا. الخفوت يف يبدآ أن املمكن من وكان ثمينني عادا ما

آخر. بيشء قىض قد القدر أنَّ الحارض الوقت
ذلك، من بالرغم بعيًدا. امليكانيكية القوة اقتناء احتمال كان املائي، تحت العالم يف
العصور ففي املاء. خارج العيش تَستطيع كانت العنكبوتية الساللة أنَّ يُذكر فسوف
الغَزل أجل من الجزر إىل واآلخر الحني بني يَخرجون أسالفهم كان التكاُفل، عىل السابقة
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لكنها الهواء س تنفُّ عىل قدرتهم تضاءلت العصور، تلك ومنذ الفرائس. وطلب واألبوة
الِجنيس، التزاوج أجل من يخرجون العنكبوتية الساللة أفراد ظلَّ فقد تماًما؛ تَختِف لم
إىل لُوا توصَّ األخري، السياق ذلك ويف الشعائرية. الرياضية التمرينات بعض أجل ومن
بعض احتكاك أدَّى املسابقات، إحدى ففي التاريخ؛ مسار غري الذي العظيم االكتشاف
الحشائش بني ونريان رشر إصدار إىل ببعض بعضها اصطدمت التي الَحجرية األسلحة

الشمس. سَفعتْها التي
فالتيار البخاري، فاملحرِّك املعادن، صهر إىل توصلوا للغاية، رسيٍع تتابٍُع ويف
عىل املتكوِّن الخث من نوٍع احرتاق خالل من البداية يف الطاقة عىل حصلوا الكهربي.
والدائمة العنيفة الرياح من عليها حصلوا ثم املكتظَّة، البحرية النباتات خالل من السواحل
الشميس اإلشعاع تمتصُّ كانت والتي للضوء، الكيميائية الشمسية املصائد من ثمَّ ذلك، بعد
أنَّ من وبالرغم بالطبع. العنكبوتية الساللة صنع من االخرتاعات هذه كانت وقد الغزير.
املهام من ُحِرمت فقد املعرفة، َمنَْهَجة يف عظيًما دوًرا تُؤدِّي ظلت قد السمكية الساللة
البحار. فوق تجري كانت التي اآللية واالخرتاعات التجريبية العلوم يف العظيمة العملية
الطاقة محطات من كهربية كابالت ل تُوصِّ العنكبوتية الساللة كانت قصري، وقٍت وبعد
تُشارك أن السمكية الساللة استطاعت املياه. تحت املوجودة املدن إىل الجزر عىل املوجودة
من رشكاؤهم يكن لم إذ بالرضورة؛ ثانويٍّا كان عملها أنَّ غري األقل، عىل العمل هذا يف
العملية قدراتهم يف بل فحسب، الكهربية الهندسة يف عليهم يتفوَّقون العنكبوتية الساللة

أيًضا. األصلية
التعاون ذلك حمل وإن التعاون، يف النوعان استمرَّ أكثر، أو الزمان من قرننَي مدار عىل
الواسع والتصنيع امُلحيط، أرض عىل لع للسِّ اآليل والنقل الصناعية فاإلضاءة ُمتزايًدا. توتًُّرا
واكتظَّت املائية. تحت املدن يف الحياة َمرافق يف هائلة زيادة أنتج قد ذلك كل النطاق،
واألحياء والكيمياء الفيزياء علوم وتقدَّمت والصناعة، للعلم صة املخصَّ باملباني الجزر
يوفر ُمجاوًرا كوكبًا واكتشفوا للمجرَّة، خريطة وضع يف الفلك علماء وبدأ كبريًا. تقدًما
التكيُّف من تتمكَّن أن يف تأمل كانت والتي فيه، العنكبوتية الساللة الستقرار رائعة فرًصا
املحاوالت أدَّت التكافليني. رشكائها عن تنفصل وأن كبرية، صعوبة دون الغريب املناخ مع
األنشطة إدارة وطالبت والنجاحات. املآيس من مزيج إىل الصاروخية الرحالت من األوىل

العنكبوتية. الساللة أفراد عدد يف للغاية كبرية بزيادة البحار نطاق عن الخارجة
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يف كان وقد أيًضا. النوعني من فرد كل عقل ويف محالة، ال النوعني بني النزاع نشب
يف العقول هذه إىل الوصول بسببها استطعنا التي الرُّوحانية األزمة ويف النزاع، هذا أوج
استسلمت قد السمكية الساللة تكن لم مرة. ألول العالم هذا دخلنا أن االبتدائية، مرحلتنا
عالمات بالفعل النفسية الناحية من تُبدي كانت أنها غري األدنى، موقعها إىل بيولوجيٍّا بعُد
كثريًا واللذان الشديدان، العزيمة وفتور اإلحباط هاجمها لقد العميق. الذهني الرتدِّي عىل
بالرغم األوروبية. الحضارة فيضان يف تجاهد أنها تجد حني البدائية سالالتنا يُقوِّضان ما
بكثري أكثر للغاية، حميمية كانت التكافيل النظام يف الساللتني بني العالقة وألنَّ ذلك، من
العنكبوتية الساللة بشدة تأثرت فقد اإلطالق، عىل برشيَّني أي بني حميمية عالقة أقوى من
رشكائهم انتصار فكان السمكية، الساللة أفراد عقول يف أما السمكية. الساللة بمحنة
النوعني كال أفراد كان لقد واالبتهاج. االنزعاج من ُمختلطة ملشاعر مصدًرا طويلة لفرتة
يف يشارك أن إىل عنكبوتي كائن كلُّ يتوق كان فبينما ُمتضاِربة؛ دوافع بني ممزَِّقني
والتشابُك املحضة العاطفة من بدافٍع أيًضا، يتوق كان باملغامرة، املليئة الجديدة الحياة
عىل عالوًة الحياة. تلك من مساويًا حظٍّا ينال أن يف السمكي قرينه مساعدة إىل التكافيل،
أقرانهم، عىل الخفي العتمادهم مدركني العنكبوتية الساللة أفراد جميع كان فقد ذلك،
هم السمكية الساللة أفراد كان فقد مًعا. ونفسيٍّا فيسيولوجيٍّا هذا اعتمادهم كان وقد
والبصرية الذات معرفة عىل القدرة من األكرب بالجزء الذهني التكافل يف يُساهمون الذين
ذلك إنَّ وعاقًال. لطيًفا التفاُعل عىل للحفاظ للغاية رضوريٍّا كان الذي والتأمل املشرتكة،
الساللة أفراد بني بالفعل نشب قد داخليٍّا رصاًعا أنَّ حقيقة من للغاية جليٍّا أصبح قد
إحدى تَتنافس بينما األخرى، مع التناُفس إىل تَنزع جزيرة كل وراحت العنكبوتية،

األخرى. مع الكبرية الصناعية املؤسسات
قد املصالح يف العميق االنقسام هذا كان لو أنه مالحظة عن أغفل أن أستطع لم
إىل اآلخر سَحَق قد األفضلية صاحب الجنس لكان مثًال، جنسينا بني كوكبي، عىل حدث
الساللة جانب من «االنتصار» هذا ق يتحقَّ أن كاد وقد وتصميم. عزٍم بكل االستعباد
نظامه إمداد يُحاول فرٍد كل وراح العالقات، من واملزيد املزيد تفكَّكت بالِفعل. العنكبوتية
بالرغم املعتاد. يف التكاُفيل النظام يوفرها التي الكيميائية باملواد العقاقري خالل من
إىل امُلنفِصلون الرشكاء وتعرََّض الذهنية، لالعتمادية بديٍل من هناك يكن فلم ذلك، من
من كبري عدد نما فقد ذلك، ومع ظاهرة. أم خفية أكانت سواء خطرية ذهنية اضطرابات
ُمنحنًى الرصاع اتخذ واآلن ما. حدٍّ إىل التكاُفيل االتصال بدون العيش من تمكَّنوا السكان
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ثم امُلعتدلني، بني امَلتاعب وأثاُروا بعًضا، بعضهم النوعني من املتشددون هاجم إذ عنيًفا
هناك كانت الجانبنَي، كال يف واملشوَّشة. البائسة الحروب من فرتة ذلك بعد من سادت
عىل قادًرا النوَعني كال فيه يكون والذي الحديث» «التكافل إىل تدعو مكروهة صغرية أقلية
هؤالء من العديد استُشِهد وقد اآللية. الحضارة ظل يف حتى املشرتكة الحياة يف املساهمة

اعتقادهم. سبيل يف امُلصلحني
تتحكَّم كانت إنها إذ العنكبوتية؛ الساللة حليف سيكون الطويل املدى النرصعىل كان
التكاُفلية الرابطة فصل ُمحاَولة أنَّ بدا ما فرسعان ذلك من بالرغم القوة. مصادر يف
منْع القادة يَستطع لم الحرب، وقِت يف فحتى قبل. من بدا كما الناجح باألمر ليست
يلتقون ِعقدها انفرط التي الرشاكات أعضاء كان املتخاصمة. القوات بني املنترش التآخي
األرامل األعضاء وكان لبعض. بعضهم رفقة من لحظات أو ساعات بضع لينتزعوا خلسة
إىل للدخول بشغف لكن بخوف يغامرون النوعني كال من رفاقهم هجرهم قد الذين أو
نفسه. للغرض تستسلم بأكملها جماعات وكانت جدد. أقران عن بحثًا العدو ُمعسَكرات
العدو. أسلحة من عانت مما أكثر العصبية األمراض من العنكبوتية الساللة عانَِت وقد
من جعلت قد الُجزر عىل االجتماعية والثورات األهلية الحروب كانت ذلك، عىل وعالوة

مستحيل. شبه أمًرا الذخائر تصنيع
بتسميم الرصاع إنهاء اآلن حاولت قد العنكبوتية الساللة من حزًما األكثر الفرقة
البحر سطح إىل ارتفعت التي املتحلِّلة الجثث بماليني بدورها الجزر فتسممت املحيط؛
الحرب، أوقفت قد العصبية، األمراض وقبلهما والطاعون السم الشواطئ. عىل وارتمت
اكتظَّت التي املهجورة السحاب ناِطحات النوعني. كال تفني وكادت الحضارة، ودمرت
غزتها فقد املائية، تحت املدن أما الحطام. من أكواٍم إىل االنهيار يف بدأت قد الجزر بها
الساللة إىل تنتمي بالقروش شبيهة كائنات من متعدِّدة أنواع وكذلك املائية تحت األدغال
يتحلَّل الرقيق املعرفة نسيج وبدأ البرشية. دون املرحلة يف تزال ما كانت والتي السمكية

الخرافة. من شذرات إىل
بصعوبة تمكَّنوا قد كانوا العرصي. التكافل إىل للدعاة أخريًا الفرصة حانت قد واآلن
املأهولة غري البعيدة املناطق يف الفردية رشاكاتهم وعىل لهم ي رسِّ وجوٍد عىل الحفاظ من
من ْوا تبقَّ الذين التعساء بني إنجيلهم ليَنُرشوا بشجاعة خَرُجوا قد واآلن الكوكب. من
الزراعة وأبقت كاسًحا. انتشاًرا األنواع بني التزاوج وإعادة التزاوج انترش العالم. سكان
القليل إخالء يجري كان بينما املتشتِّتة الشعوب حياة عىل والصيد املائية تحت البدائية
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حضارة إلقامة الالزمة األدوات تجديد جرى قد وهكذا بنائها، وإعادة املرجانية املدن من
نفسها تعد كانت أنها غري آلية، قوة دون تة مؤقَّ حضارة تلك كانت واعدة. لكن بسيطة
للتكافل األساسية املبادئ أرست قد تكون أن فور األعىل» «العالم يف عظيمة بمغامرات

املعدَّل.
أنَّ للغاية الجيل من كان إذ الفشل؛ هو املرشوع ذلك مصري أنَّ بدا فقد إلينا، بالنسبة
النضال تفاصيل يف أخوض لن ُمخطئني. كنا لكننا البحري، ال األريض للكائن املستقبل
تالئم كي التكافلية طبيعتها صياغة إعادة من خالله من الساللة تمكنت الذي البطويل
الطاقة محطات إصالح هي األوىل املرحلة كانت أمامها. تكمن كانت التي العملية الحياة
كان ما لكن بالطاقة، مزود خالص مائي ملجتمع املتقن والتنظيم الجزر، عىل املوجودة
والذهنية الجسدية للعالقات متأنية دراسة دون نفًعا تجدي أن هذه البناء إعادة لعملية
يف النوعني بني الرصاع هذا ينشأ ال حتى التكافل تعزيز من بدَّ ال كان النوعني. بني
أصبح املبكرة، الطفولة مرحلة يف الكيميائية املعالجة خالل ومن اإلطالق. عىل املستقبل
خالل ومن متانة. أكثر بينَهما الرشاكة وأصبحت اآلخر، عىل اعتماًدا أكثر النوَعني من كلٌّ
االتحاد حديثو الرشكاء يصبح املتبادل، املغناطييس بالتنويم شبيه محدد نفيس طقس
يعرفه فرد كل كان والذي النوعني، بني االتحاد وهذا رسمدية. ذهني تبادل حالة يف بعده
مظاهر جميع يف األساسية التجربة هو الوقت بمرور أصبح قد مبارشة، حميمية تجربة يف
ب نُصِّ قد البدائية، األساطري جميع يف يظهر كان الذي التكافل فإله والدين. الثقافة
من تتألَّف االزدواجية هذه إنَّ قيل وقد للكون، املزدوج للطابع رمًزا بصفته جديد من
الوحيد املنطقي الهدف أنَّ تأكد وقد اإللهية. الحب روح يف متَّحَدين واإلبداع الحكمة
م يتفهَّ التي الذكية الحساسة اليقظة الشخصيات من عالٍم خلق هو االجتماعية للحياة
وتنمية الكون استكشاف يف املتمثِّلة املشرتكة الغاية وراء مًعا وتتَّحد اآلخر، البعض بعُضها
الهدف هذا اكتشاف إىل يُساُقون الصغار كان وقد البرشية. للروح املتعدِّدة اإلمكانات

محسوس. غري نحو عىل بأنفسهم
الِعلمية واألبحاث الصناعية العمليات جميع أُعيَدت للغاية، وحِذر تدريجي نحو وعىل
لقد سبق. عما اختالف مع حدث قد ذلك أنَّ غري سابق، عرص إىل تنتمي كانت التي
من للصناعة ًرا مسخَّ كان الذي العلم أما الواعي. االجتماعي للهدف الصناعة خضعت

للحكمة. حرٍّا رفيًقا أصبح فقد قبل،
العنكبوتية، الساللة من سني املتحمِّ والعمال باملباني الجزر تكدَّست أخرى، ومرًة
حيث السكنية املنازل من بالكثري امتألت قد الساحلية الضحلة املائية املناطق جميع لكنَّ
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املحيطات، أعماق ويف أقرانهم. مع نشاطهم ُدون ويُجدِّ يسرتيحون التكافليون الرشكاء كان
ولالستمتاع. للفن وقصور ومعابد ومتاحف وجامعات مدارس إىل القديمة املدن ُحوِّلت
يلتقون النوعني من البالغون كان وهناك مًعا. يكربون النوعني من الصغار كان هناك،
العنكبوتية الساللة أفراد كان بينما أيًضا، وهناك والتحفيز. الرتويح أجل من باستمرار
وإعادة التعليم يف بعملهم يقومون السمكية الساللة أفراد كان الجزر، عىل منشغلني
يف ومواهبهم طباعهم أنَّ اآلن الجيل من أصبح إذ بأكملها؛ النظرية العالم ثقافة تشكيل
األعمال كانت وبهذا، املشرتكة. الحياة يف رضورية مساهمًة تساهم أن يمكن املجال هذا
بينما املحيط، يف أساسية بصفة تُجرى الِعلمي غري والتعليم والفلسفة باألدب املتعلقة

الجزر. عىل انتشاًرا األكثر هي البالستيكية والفنون العلمي والبحث الصناعة كانت
التقسيم هذا يؤدي أن املحتمل من كان زوجني، كل بني الوثيق االتحاد هذا من بالرغم
كان جديَديْن. اكتشاَفنْي إىل ل التوصُّ لوال الرصاع تجديد إىل الوقت بمرور للعمل الغريب
اكتشاف إىل توصلوا الحرب»، «عرص من قرون عدة فبعد التخاطر؛ تطوير هو األول
الوقت، وبمرور األزواج. من زوج كل فرَدي بني كامل تخاطري اتصال تحقيق إمكانية
هي التغيري هذا نتائج أوىل كانت بأكملها. املزدَوجة الساللة ليشمل االتصال هذا ع توسَّ
يف كبرية زيادة ثمَّ ومن العالم؛ أنحاء جميع يف األفراد بني التواُصل تسهيل يف كبرية زيادة
الساللة هذه مع للتواُصل فقدنا قبل لكن االجتماعية، الغاية عىل واالتحاد املتباَدل الفهم
العاَلمي؛ للتخاُطر أثًرا وأبعد كثريًا أعمق نتيجة وجود عىل دليًال وجدنا التقدُّم، الرسيعة
إىل يُؤدِّي بأكملها الساللة بني التخاُطري االتِّصال كان األحيان، بعض يف أنه علمنا فقد

األفراد. جميع فيه يُشارك ُمشرتَك عاَلمي لعقل ُمتناِثرة يقظة يشبه ما حدوث
األبحاث نتائج من كان فقد الساللة، إليه َلت توصَّ الذي الثاني العظيم االكتشاف أما
قاِدرين يظلُّوا أن عليهم كان الذين العنكبوتية الساللة أفراد يَتمكَّن لم بالوراثة. املتعلِّقة
الدماغ وزن يف كبري ن تحسُّ أيِّ تحقيق من ضخٍم كوكٍب وعىل اليابسة عىل العمل عىل
وكانت بالفعل بالضخامة يتَّسُمون كانوا الذين السمكية الساللة أفراد أما وتعقيِده،
تبوء كانت التي التجارب من طويلة فرتة وبعد القيد. لهذا يخضعوا فلم ترفعهم، املياه
الوقت، وبمرور الفائقة». «السمكيات ساللة إنتاج جرى األحيان، معظم يف الذريع بالفشل
أفراد فإنَّ األثناء، هذه ويف الكائنات. هذه من تتألف بأكملها السمكية الساللة أصبحت
الشميسخاصتهم النظام يف أخرى كواكب يَستكشُفون اآلن كانوا الذين العنكبوتية الساللة
تلك لديهم تطورت بل للدماغ، العام التعقيد جانب يف وراثيٍّا روا يتطوَّ لم ويَستعمرونها،
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الرتكيب من بالرغم ثمَّ ومن التخاطري؛ االتصال تدعم كانت التي الدماغ يف املحددة املراكز
مع حتى كامل تخاُطري تواُصل عىل الحفاظ من تمكَّنُوا بهم، الخاص األبسط الدماغي
واآلن، األم. كوكبهم محيطات يف عنهم للغاية بعيًدا يعيشون الذين الدماغ كبريِي أقرانهم
بساطة كانت مهما وحدة كل فيه تكون واحًدا، نظاًما دة واملعقَّ البسيطة األدمغة شكََّلت قد

الكيل. للنظام حساسة مساهمتها،
محلها وحلت األصلية السمكية الساللة فيها استُبدلت التي املرحلة، تلك كانت وقد
خربة كانت النهاية. يف العالم بهذا االتصال فيها فقدنا التي هي الفائقة، السمكية الساللة
من للغاية متأخرة مرحلة ويف استيعابها. عىل قدرتنا تماًما جاوزت قد املزدوجة الساللة
الوقت ذلك يف اشرتكوا قد كانوا الوجود. من أعىل مستوى عىل ثانية بهم اتصلنا رحلتنا،
الحًقا، سأذكر مثلما به، يضطلع كان والذي املشرتك، الضخم املرشوع ذلك يف بالفعل
ضخمة مجموعة من تتألف التكافلية الساللة كانت الوقت، هذا يف املجرَّة». عوالم «اتحاد
قرابة عددها يبلغ ومجموعة الكواكب، من العديد يف املنترشين العنكبوتيني املغامرين من
املباهج من حياة يعيشون والذين الفائقة السمكيات ساللة من مليون ألف الخمسني
املرحلة، هذه يف وحتى العظيم. األصيل عاملهم محيط يف املكثف الذهني والنشاط املائية
ذلك كان وإن التكافليِّني، الرشكاء بني الجسدي التواُصل عىل الحفاظ من بد ال كان
املستعمرات بني الفضائية السفن من مستمر ق تدفُّ هناك وكان طويلة. زمنية فرتات عىل
عدد عىل زمالئهم من الغفري الجمع ذلك مع السمكية الساللة أفراَد ودَعَم األصيل. والعالم
غَزلت قد بأكملها التكاُفلية الساللة أنَّ من وبالرغم للساللة. عقل وجوُد الكواكب؛ من
هذه تَحيك كانت التي هي وحدها السمكية الساللة كانت فقد املشرتكة، الخربة خيوط
نَوعا ذلك بعد فيها يتشارك ثم املحيط، يف األويل موطنهم يف واحد نسيج يف الخيوط

كالهما. الساللة

مركبة كائنات (2)

شخصيتها كانت ذكية، كائنات تسكنُها عوالم عىل نأتي كنا مغامرتنا، مسار يف أحيانًا
معظم ويف فحسب. فردي كائن عن ال الحية الكائنات من مجموعة عن تعبريًا املطورة
الفردي. الجسد وخفة الذكاء بني الجمع رضورة عن نشأ قد الوضع هذا يكون األحيان،
للغاية، كبري قمر يُؤرِجحه أو شمِسه من اليشء بعض قريب كبري كوكب هناك كان إذا
شاسعة مساحات تخضع وسوف املحيط. من الضخمة والَجزر املدِّ تياراُت تجتاحه فسوف
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مرغوبًا أمًرا الطريان يكون العالم، هذا يف دورية. بصفة والتعرِّي الغرق إىل سطحه من
كتلة أنَّ أي صغري؛ كائن سوى الطريان من يتمكَّن فلن الجاذبية، لقوة نظًرا لكن للغاية،
املمكن من يكن فلم ثمَّ ومن الطريان؛ من ستتمكَّن التي هي الجزيئات من نسبيٍّا صغرية

دة. املعقَّ «البرشية» األنشطة إلجراء تكفي التي بالدرجة كبري دماغ حمل
الكائنات من رسٌب هو األحيان معظم يف للذكاء العضوي األساس كان العوالم، تلك يف
من فقط واحد فردي عقٌل كان وقد العصافري. حجم عن حجمها يزيد ال التي الطائرة
أما ًدا، ُمتعدِّ العقل هذا جسم كان لقد األفراد. أجساد من مجموعة يتملك البرشية املرتبة
البرشي. العقل بها يتمتع التي التماسك من نفسها الدرجة تلك عىل كان فقد نفسه العقل
عىل وتختلج وتحلق وتتدحَرج تتدفق والطيطوي الدريجة طيور أرساب كانت ومثلما
الطائرة الكائنات من املتحركة الغيوم تلك تفعل كانت كذلك كوكبنا، يف األنهار مصبات
تُمثِّل منها غيمة وكل العوالم، هذه يف املد غمرها التي الكبرية املزروعة املناطق فوق
املجنَّحة، الخواضة طيورنا مع الحال هي مثلما قصري، وقت وبعد للوعي. واحًدا مركًزا
األرض، فوق ِغشاء محِض إىل الكبري الغيمة حجم ويتضاءل الصغرية، الطيور تلك تستقر

امُلنحِرس. املد هامش طول عىل كرواسب
التيارات فخالل والجزر. املد تيارات إيقاع عىل م تُقسَّ العوالم هذه يف الحياة كانت
كانت النهارية، التيارات وخالل األمواج. عىل جميعها تنام الطيور غيوم كانت الليلية،
تجفُّ اللَّتنَْي املرتنَي يف ذلك، من بالرغم الدينية. واملمارسات الهوائية الرياضات يف تَنغِمس
الصناعة عمليات جميع تُبارش أو املنقوع، الطني تزرع كانت اليوم، خالل األرض فيهما
كيف نرى أن لنا امُلثري من كان لقد الخرسانية. الخاليا من املصنوعة مدنها يف والثقافة
عودة قبل املياه تلف عن الحضارة أدوات جميع إبعاد من برباعة يتمكَّنون كانوا أنهم

والجزر. املد تيارات
طبيعة ذو الصغرية الطائرة الكائنات هذه بني العقيل االتحاد أنَّ البداية يف اعتقدنا
مجال يف اتحاٍد أساس عىل يقوم كان لقد األمر. حقيقة يف كذلك يكن لم أنه غري تخاُطرية،
لقد بأكملها. املجموعة تتخلَّل «راديو» موجات عىل األمر واقع يف د؛ معقَّ كهرومغناطييس
التيار تماثل يستقبلها؛ أو فردي كائن كل يرسلها التي الراديو أمواج من موجة كل كانت
يدوي دماغ كلُّ كان البرشي. العصبي الجهاز اتحاد عىل يحافظ الذي الكيميائي العصبي
للمجموع املعقد النمط يف املميز بطابعه يُساهم منها كلٌّ وكان لبيئته، األثريية باإليقاعات
يُؤدِّي ِذهني، اتحاٍد يف األفراد ظلَّ مكعبًا، ميًال يَتجاَوز ال نطاق يف الرسب دام وما الُكيل.
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بعض وابتعد حدث وإذا امُلشرتك. «الدماغ» يف ًصا متخصِّ مركًزا بصفِته دوَره منهم كلٌّ
الَعقيل تواُصَلهم فقدوا العاصف، الطقس يف أحيانًا يحدث كان مثلما الرسب، عن األفراد
حيوانات إىل الوقت ذلك يف يَنحدُرون كانوا بل للغاية، ضعيفة متفرقة عقوًال وصاروا
أجل من بالكامل ه املوجَّ الالإرادية االستجابات من نظام إىل أو للغاية بسيطة غريزية

الرسب. مع التواُصل استعادة ة مهمَّ
عن للغاية تَختِلف املركبة الكائنات لهذه العقلية الحياة أنَّ تخيُّل السهل من يكون قد
كانت البرش، فمثل ذاته؛ الوقت يف وُمتماثلة ُمختِلفة كانت لقد اآلن. حتى صادفناه ما كل
الشخيص والحب الجنسية والرغبة والجوع والخوف الغضب عىل قادرة الطيور غيمة
أي عن مختلًفا كان الخربات هذه وسط أنَّ غري القطيع، بها يشعر التي العواطف وجميع

تمييزها. يف كبرية صعوبة وجدنا إننا حتى عرفناه يشء
وبها الجنس، ثنائية غيمة كل كانت فقد للغاية؛ محريًا املثال سبيل عىل الجنس كان
بعًضا بعُضها يتجاَهل التي واإلناث، الذكور من صة املتخصِّ الجنسية الوحدات من املئات
وجدنا وقد األخرى. الطيور غيوم لحضور االستجابة من عالية درجة عىل تكون لكنَّها
ال الغريبة املتعدِّدة الكائنات هذه لدى الجسدي التواصل من والخزي الرسور مشاعر أنَّ
تَحُدث بل فحسب، صني امُلتخصِّ الجنسيِّني األعضاء بني الفعيل الِجنيس باالتحاد تُكتَسب
أداء أثناء يف تَطريان لغيمتنَي الهوائي التداُخل خالل من اللطف، غاية يف نحٍو عىل أيًضا

الهواء. يف الغزل تمارين
الذهنية. املرتبة يف تشابُه من يَكُمن ما هو معنا طحي السَّ التشابه هذا من لنا األهم
يف الجوهري التشابه لوال اإلطالق عىل معهم التواُصل من لنتمكَّن نكن لم بأننا شك ال
كل كانت لقد عواِلمنا. يف جيًدا نعرفها كنا التي تلك مع بهم الخاصة التطورية املرحلة
فرًدا بالفعل تُمثِّل صغرية طيور من املؤلفة املتنقلة العقول ذات الغيوم هذه من غيمة
عىل وقادًرا واملالك، الوحش بني ممزًقا للغاية برشيٍّا كائنًا أو تقريبًا، الروحية رتبتنا يف
عىل وقادًرا الطيور، غيوم من غيمته سوى ما تجاه والكراهية الحب بنشوات الشعور

الوجدي. ل التأمُّ إىل االحتيال من بأكملها البرشية املشاعر ونطاق والحماقة الحكمة
مكَّنَنا الذي للروح الشكيل التشابه هذا وراء فيما استطاعتنا بقدر النظر أمعنا حني
يف عني بمليون الرؤية معنى مؤلم نحو عىل اكتشفنا هذه، الطيور غيوم مع التواصل من
تعلمنا نفسه. الوقت يف جناح بمليون الجوي الغالف بنسيج الشعور ومعنى نفسه، الوقت
الواسعة الزراعية واملناطق واملستنقعات الطينية للسهول املركبة املدركات تأويل كيفية
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تعمل التي الضخمة التوربينات أعجبتنا يوميٍّا. مرتنَْي والجزر املد تيار يرويها كان التي
الغابات أنَّ واكتشفنا املشحونة. للحموالت الكهربي النقل ونظام والجزر، املد تيار بفعل
والتي الركائز عىل القائمة ات واملنصَّ املنارات أو العالية الخرسانية األعمدة من املؤلَّفة
الصغار فيها يحظى حضانة ُدور هي ضحالة، والجزر املد مناطق أكثر يف تقف كانت

الطريان. من يتمكَّنوا أن إىل بالرعاية
الغريبة، الكائنات لهذه العجيب التفكري من جانبًا نفهم أن تعلَّمنا فشيئًا، وشيئًا
وداللته نمطه أنَّ غري تفكرينا، عن االختالف كل مختلًفا التفصييل نسيجه يف كان والذي
مسودة أرسم أن حتى أحاول أن يل ينبغي وما يسمح، ال املجال للغاية. متشابهان العامني
يَنبغي مما الكثري هناك يزال فال ضخم؛ تعقيد من تقدًما العوالم هذه أكثر عليه كانت ملا
الطيور غيوم يف الفردانية ألنَّ نظًرا أنه أذكر بأن فقط أكتفي وسوف أخرى. أمور عن قوله
أفضل، نحو عىل تُفهم كانت ما فغالبًا البرشية، الفردانية من خطورة أكثر كانت هذه
التفكُّك هو الطيور غيوم عىل املستمر الخطر كان لقد عادل. نحو عىل عليها ويُحكم
ثقافات جميع يف للغاية بارًزا امُلرتابطة الذات مبدأ كان فقد ثمَّ ومن والذهني؛ الجسدي
الطيور غيوم إحدى ذات تعرض يف املتمثِّل الخطر كان اآلخر، الجانب وعىل العوالم. هذه
الراديو محطات إحدى تتداخل حني يحدث مثلما جريانها، يد عىل املاديني واالنتهاك للغزو
للغيمة الفردية الذات غرق من تحتاط أن عىل الكائنات هذه أرغم قد أخرى، محطة مع
الساللة هذه وألنَّ ذلك، مع القطيع. إغراءات من نَحتاط كنا مما بأكثر الغيوم حشود وسط
مع مصريي رصاع دون العاَلمي املجتمع مبدأ تطور الخطر، هذا من جيًدا تحتاط كانت
كان وإنما عواِلمنا، يف جيًدا نعرفه الذي الرصاع ذلك يف معنا حدث كما الباطنية، القبلية
العاَلمي. والعقل العاَلمي املجتمع يف املتمثَلنْي التوءَمنْي واملبدأين الفردانية بني رصاًعا

منطقة كل يف الحزبني بني بالفعل يَنشب العاَلمي الرصاع كان زيارتنا، وقت يف
جميع ويَذبحون الكوكب، نصفي أحد يف أقوى الفردانية دعاة كان الكوكب. مناطق من
النصف يف اآلخر. النصف عىل للهجوم قواهم ويحشدون العاَلمي، العقل ملبدأ املؤيدين
صح إن الراديو، ألمواج بقصٍف بل باألسلحة، ال العاَلمي العقل حزب يسود كان اآلخر،
املحضة بالقوة يفرضنفسه الحزب من الصادرة األثريية التموجات نمط كان لقد التعبري.
القصف خالل من الذهني التلف إىل يتعرَّضون الثوار جميع فكان املتمرِّدين؛ جميع عىل
ذلك تلت التي الحرب كانت املشرتك. الراديو نظام هم كما هم يَمتصُّ أو الراديو بأمواج
بينما السام، والغاز املدفعية الفردانية دعاة استخدم فقد إلينا؛ بالنِّسبة للغاية ُمدِهشة
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للراديو، استخدامه من كثريًا أقل بوترية األسلحة هذه يستخدم العاملي العقل حزب كان
لقد مقاومتها. يُمكن ال نتائج إلحراز تشغيله يستطيع عدوه، عن دونًا هو كان والذي
الفيسيولوجية االستجابة عىل والتكيف التعزيز من كبرية بدرجة يتمتَّع الراديو نظام كان
يجدون كانوا فادح، أيرضر إحداث من الفردانية دعاة يتمكَّن أن فقبل الطائرة؛ للوحدات
وتتالىش زة، املحفِّ الراديو أمواج من غامر فيض إىل التعبري، جاز إن انجرفوا، قد أنفسهم
كانت إذا تُدمر، كانت فقد املركبة، أجسادهم تؤلِّف التي الطائرة الوحدات أما فردانيتهم.
العاملي. العقل إىل بَوالئها تنتمي جديدة غيوم إىل تنظيمها يُعاد أو الحرب، يف صة متخصِّ
ولم الساللة، هذه مع التواُصل فقدنا قصرية، بفرتٍة الفردانية دعاة هزيمة وبعد
ُمشكالته وال الناشئ العاَلمي العقل مجتمع خربات استيعاب من اإلطالق عىل نتمكَّن
مغامرتنا. من للغاية رة متأخِّ مرحلة يف إال ثانية معها التواُصَل نَستِعِد ولم االجتماعية،

حظٍّا؛ أقل كانت الطيور غيوم من سالالت تسكنها كانت التي األخرى العوالم بعض
أو الصناعية بالحياة املتعلِّقة الضغوطات جلبَت لقد آلخر. أو لسبب معظمها انتهى فقد
الفرد تفكُّك إىل أحيانًا تؤدي وكانت الجنون، من وباءً منها العديد يف االجتماعية القالقل
الصغرية الكائنات وهذه فحسب. الالإرادية االستجابات ذات الطيور من مجموعة إىل
تُقتَل كانت ذكي، مستقلٍّ نحو عىل الترصف عىل القدرة تمتلك تكن لم التي البائسة
أمام خاليًا املجال أصبح قصرية، فرتة وبعد واملفرتسات. الطبيعية القوى بفعل جماعات
البيولوجي للتطور الكربى املغامرة تلك جديٍد من تدشن كي األميبا أو الديدان من نوٍع

البرشي. املستوى تجاه
لقد املركبة. األفراد من األخرى األنواع بعض عىل أيًضا أتينا استكشافنا، مسار يف
األحيان بعض يف تسكنها كانت للغاية الجافة الضخمة الكواكب أنَّ املثال سبيل عىل وجدنا
ًدا متعدِّ جسًدا يُمثل أعشاشها من لفيف كل كان بالحرشات شبيهة كائنات من شعوب
كائن أليِّ امُلمكن من يكن لم إنه حتى للغاية ضخمًة الكواكب هذه كانت واحد. لعقل
يف النملة. عن حجمه يزيد أن طائر ألي يكن ولم الخنفساء، عن حجمه يزيد أن ل ُمتنقِّ
املجهرية األدمغُة كانت العوالم، هذه يف البرش بدور تَِفي كانت التي الذكية الحشود هذه
املجموعة، داخل املجهرية بالوظائف مختصًة بالحرشات الشبيهة الوحدات بها تتمتَّع التي
كانت ذلك. وغري التكاثُر أو القتال أو العمل يف النمل أعشاش يف األفراد ص يتخصَّ مثلما
محددة «عصبية» وظائَف تُؤدِّي كانت منها طائفٍة كل أنَّ غري متحرِّكة، جميعها الوحدات
عصبي. جهاز يف الخاليا من ُمميزة بأنواٍع أشبَه األمر واقع يف كانت لقد املجموع. حياة يف
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أنفسنا نُهيِّئ أن علينا كان الطيور، غيوم عوالم يف الحال كانت مثلما العوالم، هذه يف
زحفنا املرسعة، األقدام من يُحىص ال وبعدٍد الوحدات. من ضخم لَحشٍد د املوحَّ الوعي عىل
صة املخصَّ االستشعار قرون يُحىصمن ال وبعدٍد الصغر، املتناهية الخرسانية املمرات عىل
الصغرية السفن إبحار ويف الدقيقة، الزراعية أو الصناعية العمليات يف شاركنا للتناول،
العوالم هذه يف املوجودة والبحريات القنوات يف الدُّمى حجم عن حجمها يزيد ال التي
الشبيهة النباتات سهول شاهدنا املركبة، العيون من يُحىص ال عدٍد خالل ومن املسطحة.

الطيفية. التلسكوبات أو الدقيقة بالتلسكوبات النجوم درسنا أو بالطحالب،
األنشطة جميع إنَّ حتى مثايل نحٍو عىل منظمًة العاقل الحشد حياة كانت لقد
العقل، إىل بالنسبة الالوعي مستوى عىل تُؤدَّى أصبحت قد والزراعة الصناعة يف االعتيادية
نفسها الصغرية الحرشية الوحدات كانت لقد اإلنسان. إىل بالنسبة مثًال الهضم كعملية
يَُعد فلم الحشد عقُل أما داللتها، تفهم تكن لم وإن واٍع نحٍو عىل األنشطة هذه تُؤدي
األنشطة عىل كامل شبه نحٍو عىل ينصبُّ اهتمامه كان لقد بها. االعتناء عىل بالقدرة يتمتَّع
من والنظري العميل باالبتكار األمر واقع يف معنيٍّا وكان د، املوحَّ الواعي بالتحكُّم املتعلِّقة

أيًضا. والذهني املادي وباالستكشاف األنواع جميع
أمٍم من تتألَّف السكانية الجماعة كانت الحرشية العوالم هذه ألبرز زيارتنا وقت يف
املتناهية ومدينته الخاص، ه عشُّ منها فرديٍّ حشٍد لكل وكان الحشود. من عظيمٍة عديدٍة
واملمرات بالغرف ُمنخربة أرضيتها الفدان قرابة مساحتها تبلغ منطقة وهي الصغر
الشبيه النباتي الغذاء لزراعة ص تُخصَّ بها املحيطة املنطقة وكانت قدمني. عمق عىل
مستعمراٍت تأسيس األحيان بعض يف يُمكن كان الحشد، حجم زيادة ومع بالطحالب.
فردية مجموعات تظهر ثمَّ ومن األصيل؛ للحشد الفيسيولوجي الراديو نظام نطاق خارج
يشء أي الطيور، غيوم ساللة يف وال الساللة هذه يف نجد فلم ذلك، من بالرغم جديدة.
املجموعة فداخل عواِلمنا. يف نجدها التي الفردية العقول من املتتابعة لألجيال ُمماثل
غري جديدة، مجموعات محلَّها وتحلُّ باستمرار، تموت الحرشية الوحدات كانت العاقلة،
ذات أما بعًضا، بعُضها يخلُف الوحدات كانت األرجح. عىل خالًدا كان املجموعة عقل أنَّ
الوحدات، من تُحىص ال أجيال إىل املايض يف بعيًدا ذاكرتها وتصل تَبقى، فكانت املجموعة
البرشي» «النوع كان حني السحيق الزمن ذلك يف تضيع أن إىل الوراء إىل تعود وهي وتخبُو
الفرتات جميع من املتحرضة الحشود تحتفظ فلم ثمَّ ومن البرشي»؛ دون «النوع من يَنبثِق

وُمتجزِّئة. مبَهَمة بذكرياٍت إال السابقة التاريخية
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بعناية، مخططة أرضية تحت مدن إىل الفوضوية القديمة الجحور الحضارة حوَّلت
منطقة من البضائع لنقل املائية الطرق من واسعة شبكة إىل القديمة الري قنوات وحوَّلت
وصهرت واملواد، الخرضاوات احرتاق خالل من امليكانيكية القوة وقدمت أخرى، إىل
االستثنائي النسيج ذلك أيًضا وقدمت الطميية، والرواسب الصخرية النتوءات من املعادن
مستويات من كثريًا نت حسَّ والتي الحجم، مجهرية تكون تكاد التي الدقيقة اآلالت من
الشبيهة املركبات من متنوعة أشكاًال أيًضا وقدمت تقدًما، األكثر املناطق يف والصحة الراحة
املجموعات بني الطبقي الفارق ذلك أيًضا خلقت قد أنها كما وسفننا، وقطاراتنا بجراراتنا
عىل تعتمد كانت التي املجموعات وبني أساسية بصفة الزراعة عىل تعتمد ظلَّت التي
البلد. ألنشطة الذكي التنظيم يف صت تخصَّ التي املجموعات وتلك أساسية، بصفة الصناعة
البلد. يف االستبدادية البريوقراطية الفئة الوقت بمرور أصبحت التي هي األخرية الفئة وهذه
بالنسبة طويلة مسافاٍت عىل للسفر الشديدة والصعوبة الكوكب، حجم لضخامة ونظًرا
تطورت فقد الحرشية؛ الوحدات عليه كانت الذي الصغري الحجم هذا مثل يف كائناٍت إىل
التواُصل من أخريًا تمكَّنت وحني املنعزلة، املناطق من عدد يف مستقلة بصورة الحضارات
بالفعل التصنيع يف للغاية متقدمة مرحلًة بلغ قد الحضارات هذه من العديد كان مًعا،
هناك تكون حني حدث ما بسهولة يتخيل أن للقارئ ويُمكن األسلحة. «أحدث» ويمتلك
كل بعض عن بعضها ويختلف األحوال، معظم يف مختلف بيولوجي أصل ذات سالالت
سيكون ونزاع. تواصل عىل فجأة نفسها تجد ثم واملبادئ، واألفكار العادات يف االختالف
أذكر أن امُلهم من ذلك، من بالرغم تَلت. التي الحرب جنون أصف أن للغاية امُلضِجر من
واملكان، الزمان يف للغاية بعيدة مناطق من أتينا الذين التخاطريِّني الزائرين نحن أننا،
بني التواُصل سهولة تفوق بسهولٍة املتحاِرِبني امُلضيفني هؤالء مع التواُصل نستطيع كنا
هذا تاريخ يف ُمهم بدور القيام من بالفعل تَمكنَّا الُقدرة، هذه خالل ومن وآخر. ُمضيٍف
التدمري من السالالت هذه أنقذت التي هي وساطتنا أنَّ فعًال امُلحتَمل من يكون قد العالم.
عىل بصٍرب عملنا الرصاع، طرَيف يف «الرئيسية» العقول يف مواضعنا أخذنا أن فبعد املتباَدل.
السالالت هذه ألنَّ ونظًرا ُمضيفينا. عقول يف العدو بعقلية املتعلِّقة الرُّؤى بعض تحفيز
قادًرا الحشد عقُل وكان األرض؛ عىل نعرفها التي االجتماعية ُمستوى بالفعل تجاَوَزت قد
ليس العدو أنَّ لحقيقة إدراكه كان ساللته، بحياة األمر يتعلَّق حينما الحقيقي االتحاد عىل

القتال. يف الرغبة عىل للقضاء كافيًا جوهره يف إنسانًا بل همجيٍّا
نحٍو عىل بالسالم تَِعُظ اإللهية» «الرسل أنارتها التي «الرئيسية» العقول راحت
لت توصَّ قضيتها. انتَرصت فقد برسعة، استُشِهد قد منها العديد أنَّ من وبالرغم بطويل.
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لم اليشء. بعض ثقافيٍّا َرين وُمتأخِّ ضخَمني شعبني خال بينها فيما ُصلٍح إىل السالالت
متخصصتنَي الوقت ذلك بُحلول أصبحتا قد كانتا وألنهما الساللتنَْي، هاتني نقنع أن نَستِطع
السالم ُروح إىل تَنظران كانتا للغاية. خطريًا تهديًدا تُشكِّالن كانتا فقد الحرب، يف بشدة
بقية وَغزو استغاللها عىل وعزمتا العدو، جانب من فحسب ضعف نقطة أنها عىل الجديدة
األريض اإلنسان عىل يصعب ما اإلثارة من الوقت ذلك يف شهدنا قد أنَّنا غري العالم. ذلك
العالية الدرجة تلك بسبب فحسب العالم هذا يف ُممكنة كانت والتي تأكيد، بكلِّ تصديُقه
تحلَّت السالالت. هذه من ساللة كل لدى بالِفعل موجودًة كانت والتي الذهني، فاء الصَّ من
ذخرية ومصانع أسلحة من لديها ما رت فدمَّ السالح؛ لنزع بالشجاعة امُلساِلمة السالالت
أَُرست التي العدو حشود تشهد أن عىل أيًضا حرصت وقد ووضوًحا. َروعة الطرق بأكثر
معها تجاربهم رسَد منهم وطلبَت األرسى، هؤالء حررت ذلك، وبعد األحداث. هذه لديها
ورشع السالح، املنزوعة البالد أقرب غزو يف ُمتمثًِّال ذلك عىل العدو رد جاء وقد للعدو.
ذلك، من بالرغم واالضطهاد. الدعاية خالل من بعنف عليها العسكرية الثقافة فرض يف
عة؛ املتوقَّ النتيجة عىل الساللتان هاتان تَحُصل لم الجماعية، والتعذيب اإلعدام حاالت فمع
النزعة يف األريض اإلنسان من تطوًرا أكثر تكونا لم امُلستبدتنَي الساللتنَْي أنَّ من فبالرغم
يشء إىل القمع يُؤدِّ لم بكثري. تفوًقا أكثر الضحايا كانت ملحوظ، نحٍو عىل االجتماعية
انهار ثم يضعف، االستبداد بدأ فشيئًا، وشيئًا السلبية. املقاومة إرادة من عزَّز أن سوى
أصبح للغاية، قصري وقت غضون ويف لميَّة. السِّ َعدوى معهم آخذين الغزاة انسحب فجأة.

مختلفة. أنواٍع إىل أعضاؤه يَنتمي واحًدا فيدراليٍّا اتحاًدا العالم ذلك
تَنتمي األرض عىل ة املتحرضِّ الكائنات جميع أنَّ من بالرغم أنه أدركُت وبحزن
وذلك ُمستحيل؛ أمر للرصاع السعيدة النتيجة تلك فحدوث نفسه، البيولوجي النوع إىل
وتساءلت للغاية. ضعيفًة تزال ما الفرد عقل يف االتحاد تشكُّل عىل القدرة ألنَّ ببساطة
ثقافتها فرض يف أكرب بنجاح ستحظى كانت الطاغية الحرشية السالالت كانت إذا ما أيًضا
يُمكن التي الطيِّعة الناشئة الحشود من مميٌز جيٌل هناك كان إن َغَزتْها التي البالد عىل

عليه. تُسيِطر أن
االجتماعية، البنية يف كبريٍة برسعٍة يتقدَّم بدأ أزمته، الحرشي العالم هذا اجتاز حني
معه، التواُصل عىل الحفاظ يف ُمتزايدة صعوبة وجدنا إننا حتى الفردي العقل تطوير ويف
بعد، فيما أنفسنا نحن تقدَّمنا فحني ذلك، من بالرغم النهاية. يف برمته التواصل فقدنا ثم

معه. وتواَصْلنا أخرى مرة العالم هذا عىل أتينا
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أن منها أليٍّ يُقدَّر لم إذ شيئًا عنها أذكر فلن األخرى، الحرشية العوالم إىل بالنسبة
املجرة. تاريخ يف ا مهمٍّ دوًرا تُؤدِّي

امتداد له واحد جسم فيها الفردي للعقل يكون ال التي السالالت صورة أكمل ولكي
جسد كان النوع، هذا يف غرابة. وأكثر للغاية ُمختِلف آخر نوع إىل أشري أن يجب مادي،
والتي غر، الصِّ البالغة الفرعية الحيوية الوحدات من كبرية مجموعة من يتألَّف الفرد
اآلن تَسكن التي الساللة ظهَرت النوع هذا ومن الراديو. أمواج من مشرتك نظام يف تُنظم
كتاب يف بالفعل الكائنات هذه وصفت قد وألنَّني الشميس. نظامنا يف املوجود املريخ كوكب
البعيد، املستقبل يف بنسلنا ستجمعهم التي املأساوية العالقات تلك أيًضا ووصفت آخر،
من للغاية رة متأخِّ مرحلٍة يف إال معهم نتواَصْل لم أننا سوى هنا عنها املزيد أذكر فلن

الروحانية. الحالة يف عنا تختلف كائناٍت إىل الوصول مهارة اكتسبنا حني مغامرتنا،

أخرى وسالالت البرش-النباتات (3)

أن ينبغي استيعابه) أستطيع الذي (بالحد كُكل مجرتنا قصة رواية إىل أنتقل أن قبل
األمثلة، من القليل سوى العالم هذا من نَجد لم العوالم. من للغاية غريبًا آخر نوًعا أذكر
املجرة يف اإلثارة فيه بلغت الذي الزمن إىل وَصل حتى نجا ما هو فقط منها والقليل
هذه يف الروح نمو عىل عظيٌم أثٌر له) سيكون (أو له كان األقل عىل أحدها لكن أوجها،

املثرية. الحقبة
أو قريبة شمٍس من والحرارة الضوء يغمرها التي الصغرية الكواكب بعض عىل
الوظائف تَنفِصل لم نَعرفه. الذي ذلك عن للغاية مختلًفا مساًرا التطور اتخذ ضخمة،
وحيوانًا نباتًا كلها الكائنات أصبحت بل مختلَفني، عضويني نوعني يف والحيوانية النباتية

ذاته. الوقت يف
الفيضان لكنَّ متحركة، ضخمة بنباتات أشبه الُعليا الكائنات كانت العوالم، هذه يف
يكون وربما نباتاتنا. نمو من كثريًا أرسع نموها إيقاع جَعل قد الشميس لإلشعاع العنيف
نفسه. بالقدر الحيوانات تشبه كانت إنها إذ ُمضلًال؛ وصًفا بالنباتات الكائنات هذه تشبيه
خرضاء كلها كانت برشتها أنَّ غري للجسم، محدد وشكل األطراف من محدد عدد لها كان
أجسادها من ما مكان يف األوراق من عظيمًة كتًال تحمل وكانت باألخرض، مخططة أو
الصغرية، الكواكب هذه عىل الجاذبية قوة ضعف وبسبب إليه. تَنتمي الذي للنوع وفًقا
نحيلة جذوع أو أطراف عىل فائقة شاسعة بنًى تَدعم ما غالبًا الحيوانات-النباتات كانت
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من أقل بكمية مزوَّدة الكائنات هذه من املتحرِّكة األنواع كانت فقد عامة، وبصفة للغاية.
بآخر. أو بنحٍو منها الساكنة باألنواع مقارنًة األوراق

يف الجوي والغالف للماء امُلضطِرب الدَوران تسبَّب الحارة، الصغرية العوالم هذه يف
القدرة من والفيضاناُت العواصُف جعلت يوم. بعد يوًما األرض يف رسيعة تغيريات حدوث
ثمَّ ومن العوالم؛ هذه سكان إىل بالنسبة للغاية مرغوبًا أمًرا آلخر مكان من التنقل عىل
الطاقة من ِمقداٍر تخزين من الشميس، اإلشعاع وفرة بفضل تمكَّنت التي املبكِّرة فالنباتات
تطوَّرت قد العضلية، األنشطة من ط متوسِّ ُمستًوى يف لالستخدام الحياة مدى عىل يكفيها
النباتية واألعضاء النباتية واآلذان العيون وظهرت ل. والتنقُّ الحيسِّ اإلدراك قدرات لديها
فقد ل، التنقُّ عىل بالقدرة يتعلَّق فيما أما وأوراقها. سيقانها عىل واللمس والشم للتذوق
حركة تُشبه بحركة وهناك هنا ويَزحف األرض من البدائية جذوره يسحب بعضها كان
عىل تطوَّرت األنواع هذه ومن الرياح، عىل ويَنجِرف أوراقه يَنرش كان وبعضها الريقانة.
الجذور بعض تحوَّلت األثناء، هذه ويف بالفعل. الطريان تستطيع كائنات العصور مدار
بقية أما ذلك. من أكثر أو ُسداسية أو رباعية عَضلية، سيقان إىل السائرة األنواع لدى
املواقع يف برسعة األرض يف االنتشار تستطيع كانت للحفر بآالٍت ُزوِّدت فقد الجذور
ل التنقُّ عىل والُقدرة الجذور بني الجمع من أخرى طريقة ة فثمَّ ذلك، من بالرغم الجديدة.
املغروسة جذوره عن نفسه يَفصل الكائن من الهوائي الجزء كان تميًُّزا. أكثر تكون ربما
يَستنِفد وحني ِبْكر. تربة يف جديد من جذوره يغرس كي الهواء أو األرض عىل ويَنطِلق
إىل يعود أو وغريه، غريه إىل ثم ثالث موقع عن بحثًا يَنطلق كان الثاني، املوقع الكائن
وهناك، الوقت. ذلك بحلول خصوبته استعاد قد يكون أن امُلحتَمل من والذي األصيل موقعه

جديد. من النشاط فيها ويَبعث الخاملة القديمة بجذوره جديد من نفسه يربط
للهجوم، خاصة وأعضاء افرتاسية، عادات بالطبع األنواع من العديد رت طوَّ وقد
القبْض، وإحكام للتضييق تُستخَدم كانت والتي كاألصالت القوية العَضلية الفروع مثل
تقلَّص «الالحمة»، الكائنات هذه يف امُلثلمة. الضحمة بات والكالَّ والقرون املخالب وكذلك
نحٍو عىل الخلف إىل بعيًدا أوراقها طيَّ تَستطيع وكانت كبري، حدٍّ إىل األوراق انتشار
فائدة أي لها تكن ولم نحيلة األوراق كانت االفرتاس، يف تخصًصا األكثر األنواع ويف مريح.
هذه عىل فرضت قد البيئة أنَّ كيف نرى أن املدهش من كان وقد الجمالية. القيمة سوى
نرى أن أيًضا لالهتمام املثري من وكان وذئابنا. بنمورنا تُذكِّر أشكاًال الغريبة الكائنات
اآلخر، تلو لنوٍع عليه الفائق التكيُّف أو الدفاع أو الهجوم يف الفائق ص التخصُّ هذا تدمري
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ليس كائن يد عىل جاء الوقت من طويلة فرتة بعد «البرشي» الذكاء ظهور أنَّ وكيف
املادي العالم تجاه ل والتعقُّ الذكاء هما الوحيدتان ِهبَتاه كانت بل باملهاجم، وال بالضخم
أذكر أن يَنبغي العوالم، من النوع هذا يف «البرشية» ازدهار أصَف أن وقبل رفاقه. وتجاه
غالبًا تحدث والتي الصغرية، الكواكب جميع عىل رة املتطوِّ الحياة تواجه خطريًة مشكلًة
لضعف فنظًرا األخرى. األرض عىل بالفعل املشكلة هذه صاَدفنا وقد مبكِّرة. مرحلة يف
إىل كبرية بسهولة الجوي الغالف جزيئات تهرب للشمس، امُلرتِفعة والحرارة الجاذبية
الحياة تصل أن قبل ومائها هوائها كل تَفِقد الصغرية العوالم ُمعَظم بأنَّ شكَّ وال الفضاء.
األحيان. بعض يف أصًال وجودها يستقرَّ أن وقبل طويلة، بفرتة «البرشية» املرحلة إىل عليها
بالغالف ُزوِّدت قد تكون ربما والتي صغًرا، أقلَّ كانت التي األخرى الكواكب بعض أما
نظًرا للغاية طويل وقت بعد ذلك كان وإن امُلبكِّرة، مراحلها يف كامل نحٍو عىل الجوي
من تتمكَّن ال إنها حتى للغاية حرارتها تزداد فقد ملداراتها، الثابت البطيء لالنكماش
الكواكب، هذه بعض يف الجوي. غالفها تُؤلِّف التي االهتياج العنيفة الجزيئات عىل اإلبقاء
نتيجًة الوجود من تختفي ثم امُلبكِّرة، الِحَقب يف الحياة أشكال من كبرية مجموعة ر تتطوَّ
الكوكب يشهده ما بسبب يَحدثان اللذَين واالختناق الشديد الظمأ من له تتعرَّض ملا
نحو عىل امُلواتية الحاالت ففي ذلك، من بالرغم طويلة. لفرتات والتعرية الجفاف من
ُمتزايد. نحٍو عىل القاسية الظروف عىل تدريجيٍّا نفسها تكييف من الحياة تتمكَّن أفضل،
من ى تبقَّ ما حبِس إىل أدَّت بيولوجية آلية ظهرت املثال، سبيل عىل العوالم، بعض يف
تَسكن التي الحية الكائنات عن تولَّد قويٍّ كهرومغناطييسٍّ مجال داخل الجوي الغالف
البناء وصار ته، برمَّ الجوي الغالف إىل الحاجة عن أخرى عوالم استغنَت وقد العالم.
ُحِفَظت وقد فقط. السوائل طريق عن تجري الحياة يف األيض عمليات وجميع الضوئي
التي اإلسفنجية الكتل من ضخمة مسالك يف يُخزَّن سائل هيئة يف امُلتالشية الغازات آخر

منيع. غشاء ويُغطِّيه الجذور، بني تقع
عوالم من أكثر أو عالم يف حدثتا قد الطبيعيتان البيولوجيتان الطريقتان هاتان
إال يتَّسع ما املجال من لديَّ وليس «البرشية». املرحلة بلغت قد التي الحيوانات-النباتات
الغالف فيها تالىش التي العوالم أحد وهو املميزة، العوالم هذه أهم وهو واحد، مثاٍل لذكِر

الذكاء. ظهور قبل بأكمله الجوي
لسكانه الغريبة والطباع الحواسِّ خالل من ومعرفته العالم هذا دخول كان لقد
ونظًرا السابقة. استكشافاتنا جميع من الجوانب بعض يف إرباًكا أكثر مغامرًة األصليِّني
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ُمظِلمة السماء كانت بأكمله، الشمس ضوء وجود يف فحتى الجوي، الغالف النعدام
وغياب الجاذبية، ضعف وبسبب تتوهج. النجوم وكانت النجوم، بني الواقع الفضاء بُظلمة
املنظر كان فقد املتضائل، املتغضن الكوكب سطح عىل والجليد واملاء الهواء تشكيل عملية
والفيضانات الخامدة، البدائية والرباكني املطوية، الجبال من كتل من يتألف الطبيعي
الضخمة. الشهب سقوط بفعل تشكلت التي والوهاد الربكانية، الحمم وأكوام دة املتجمِّ
عىل عالوًة والجليد. الجوي الغالف تأثريات بفعل كثريًا تُصَقل لم املعالم هذه من وأيٌّ
من أشكال إىل الجبال من العديد حطَّمِت قد التغريُّ دائمة الكوكب قرشة فضغوطات ذلك،
يكل، ال صيد بكلب الشبيهة الجاذبية توجد حيث أرضنا عىل امُلذِهلة. الجليدية الجبال
الثقيلة الصخور ذات والقمم القباب هذه تكن لم كثريًا، أكرب بقوة صيده يسحب والذي
للصخور املكشوفة األسطح كانت الجوي، الغالف انعدام وبسبب اإلطالق. عىل لتصمد

كالليل. سوداء والظالل األخاديد وجميع السطوع، الشديدة
هذه أسطح كانت إذ الحليب؛ من أنها تبدو خزانات إىل الوديان من العديد تحوَّلت
بالتبخر. املاء فقدان دون تحول لكي بيضاء ِدبْقة مادة من سميكة بطبقة مغطاة البحريات
يسكنون الذين الغريبني األشخاص هؤالء جذور عت تجمَّ الجهات جميع من حولها وفيما
كلها األُُرومات كانت وأُخليَت. أشجارها ُقِطعت قد غابة يف األشجار كأُُرومات العالم هذا
بالرغم أنه عرفنا وقد ُمستخَدمة، جميعها الرتبة مساحات وكانت األبيض. بالغراء ُمغلَّفة
بفعل املاضية العصور يف حدثت التي للعمليات الطبيعية النتيجة تكون قد بعضها أنَّ من
تتمثَّل ضخمة عمليات من ُصنع قد اصطناعيٍّا منها األكرب الجزء كان فقد واملياه، الهواء
من نصيب عىل للحصول التناُفيس الرصاع بأنَّ شك ال وتفتيتها. املعادن استخراج يف
مراحل جميع مدار عىل وبالطبع البدائية العصور يف الصخري العالم هذا يف الناِدرة الرتبة

الذكاء. ظهور عىل حثت التي األساسية العوامل أحد كان قد البرشي» «القبل التطور
إىل أوراقهم نارشين األودية يف نهاًرا ُمحتشدين املتحرِّكني البرش-النباتات نرى كنا
ُمنشِغلني أو العارية الصخور عىل متحركني ليًال، إال يعملون نراهم نكن ولم الشمس،
وال أبنية هناك يكن لم حضارتهم. أدوات من الصناعية األشياء من وغريها باملاكينات
فقد ذلك، من بالرغم طقس. من هناك يكن لم إذ الطقس؛ من تَحمي مسقوفة أسيجة
نفهمها نكن لم التي األدوات أشكال بجميع تَمتلئ الصخرية واملصاطب الهضاب كانت

اإلطالق. عىل
رأسه عىل يحمل وكان مثلنا. منتصبًا البرش-النباتات من النموذجي الكائن كان
رومي خس ثمرة هيئة عىل مًعا طيُّه يُمكن كان والذي األخرض، الريش من كبريًا ُعرًفا
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عيون ثالث تربز العرف، هذا تحت ومن الضوء. اللتقاط نرشه أو ومحبوكة، ضخمة
عند تتفرَّع باألذرع شبيهة ُملتوية خرضاء أطراف ثالثة توجد العيون، هذه وتحت مركبة.
تنزلق صلبة بحلقات املغلف املرن الرشيق الجذع وكان للتناول. تُستخدم أيٍد نهاياتها
األقدام من اثنتان للحركة. سيقان ثالث إىل يَنقسم الجسم، انحناء عند األخرى يف إحداها
أو الجذر من العصارة امتصاص يُمكنهما وكان أيًضا، الفم وظيفة لهما كانت الثالث
اإلفرازات تكن ولم لإلخراج. عضًوا كانت فقد الثالثة، القدم أما الخارجية. املواد التهام
كانت والجذر. الثالثة القدم بني تقع خاصة وصلة عرب تمر كانت بل أبًدا، تُهدر الثمينة
النعدام األرض فوق ينترش الصوت يكن لم إذ أيًضا؛ والسمع التذوق أعضاء تضم األقدام

الهواء.
الليل ويف أساسية، بصفة النباتات حياة تحيا الغريبة الكائنات هذه كانت النهار، يف
السكانية الجماعة ق تتدفَّ وباردة، طويلة ليلة بعد صباح، كل يف الحيوانات. حياة تحيا
عىل ويقف فيه نفسه ويُثبِّت جذره إىل فرد كل يسعى الجذور. يف مساكنها إىل بأكملها
يكن لم نومه أنَّ غري الغروب، حتى ينام كان أوراقه. ًدا ُممدِّ الحرارة متَّقد اليوم مدار
طبيعتها أنَّ املستقبلية األجيال يف سيتضح كان التي الغيبة من نوًعا بل أحالم، دون نوًما
العصارة تيارات كانت نومه، أثناء ويف العوالم. من للعديد سالم ينبوع الباطنية لية التأمُّ
بإمداد وتغمره واألوراق، الجذور بني الكيميائية املواد تنقل جذعه يف وإيابًا ذهابًا تتسارع
الشمس تَختفي وحني املاضية. الهدمي األيض عملية نواتج عنه وتزيل األكسجني من مركز
كان املتَّقدة، الشمسية النتوءات وهج للحظة منها ويتبدَّى الصخور، وراء أخرى مرة
يف ويسعى عنها، نفسه ويفصل جذوره إىل املؤدية املمرات ويغلق أوراقه ويطوي يستيقظ
عاَلمنا؛ يف القمر ضوء من سطوًعا أكثر العالم هذا يف الليل كان املتحرضة. الحياة شئون
يف تتدىلَّ الكبرية النجمية العناقيد من العديد وكانت النجوم، يحجب ما هناك يكن لم إذ
عيبَه لكنَّ الدقيقة، األعمال يف يُستخَدم الصناعي الضوء كان ذلك، من بالرغم الليل. سماء

النوم. عىل العامل يبعث كان ما غالبًا أنه األسايس
والغريبة الغنية االجتماعية للحياة عامة أعرضصورة أن حتى أحاول أن يل ينبغي ال
مكان كل يف وجدنا مثلما هنا، وجدنا قد أننا أذكر بأن فقط سأكتفي الكائنات. لهذه
النباتات عالم يف اتخذت قد أنها غري األرض، عىل املعروفة الثقافية املحاور جميع آخر،
آخر، مكان كل يف وجدنا مثلما هنا، وجدنا لقد ًا. ُمحريِّ ونمًطا غريبًا شكًال هذا املتنقلة
هنا ومجتمعهم. أنفسهم وجود عىل الحفاظ بمهمة للغاية امُلنشِغلني األفراد من مجموعة
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االستطالع وحب الحشود ومشاعر والحب والكراهية بالذات االعتداد مشاعر وجدنا قد
حتى زرناها التي األخرى العوالم جميع يف الحال هي مثلما أيًضا، وهنا ذلك. وغري الفكري
عواِلمنا يف نَعرفها كنا التي الكبرية الرُّوحانية األزمة آالم من تُعاني ساللة وجدنا اآلن،
عوالم إىل التخاطري الوصول إمكانية لنا أتاحت التي التواصل قناة وشكلت الخاصة،
كنا اآلن. حتى صادفناه ما جميع عن مختلًفا نمًطا اتخذت قد هنا األزمة أنَّ غري أخرى.

التخيُّيل. االسِتكشاف عىل قدراتنا توسيع يف األمر حقيقة يف بدأنا قد
هذه وصف أحاول أن يل بد فال آخر، يشء أي تفاصيل أذكر لن أنني من بالرغم
العالم هذا من كثريًا أبعد هو ما إىل تأثريها يصل أمور لفهم للغاية مهمة فهي األزمة؛

الصغري.
الذهني الطابع استيعاب كيفية تعلَّمنا أن إىل الساللة هذه حياة فهم يف نبدأ لم إننا
للبرش-النباتات الذهنية الطبيعة كانت باختصار، املزدوجة. الحيوانية-النباتية لطبيعتها
الطبيعة بني طبيعتهم؛ جانبَي بني املتفاوت التوتُّر عن تعبريًا العصور من عرص كل يف
األخالقية، باإليجابية تتَّسم والتي املوضوعي للبحث املحبة الحازمة النشطة الحيوانية
بأنَّ شك ال الذاتي. بالتأمل تتَّسم والتي بشدة امُلذعنة لبية السَّ النباتية الطبيعة وبني
العميل، البرشي والذكاء الحيواني اإلقدام خالل من عاَلمها سيادة من تمكَّنت قد الساللة
للغاية نادرة تعد تجربة وتثريها منها تلطف كانت ما دائًما العملية اإلرادة هذه أنَّ غري
طبيعتها الكائنات هذه تُسِلم لم العصور، مدار عىل األيام من يوم كل ففي البرش. بني
بل فحسب، الحيوانات تعرفه الذي باألحالم امَليلء أو الالواعي النوم إىل املتَّقدة الحيوانية
به. تختصُّ التي هي النباتات أنَّ عرفنا الوعي من خاص نوع إىل أيًضا تسلمها كانت
مبارش، نحٍو عىل للحياة الجوهري اإلكسري تمتص فإنها أوراقها، الكائنات تلك تَنرش حني
ومن املشوَّه؛ فرائسها لحم طريق عن مبارشة غري بصورة إال الحيوانات اه تتلقَّ ال والذي
الكوني الوجود مصدر مع مبارش مادي تواُصل عىل الحفاظ من تمكَّنت أنها يبدو ثمَّ
ما. نحٍو عىل أيًضا روحانية كانت فقد مادية، كانت الحالة هذه أنَّ من وبالرغم بأكمله.
اللغة أستخدم أن يل جاز وإذا سلوكياتها. جميع عىل النطاق واسع تأثري لها كان لقد
امَليلء الليل وقت يف اإلله. مع الروحاني بالتواُصل الحالة هذه َي أُسمِّ أن فيُمكن الالهوتية،
ُمباِرشة حالية بتجربة يَحَظوا لم إذ ُمنعِزلني؛ كأفراد شئونهم يف يسعون كانوا باملشاغل،
أسوأ من املعتاد يف دائًما تَحميهم كانت النهارية حياتهم ذاكرة أنَّ غري الضمنية، لوحدتهم

الفردانية. تجاُوزات
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املميزة النهارية الكائنات هذه حالة أنَّ نفهم لكي طويًال وقتًا األمر منا استغرق لقد
يكن لم ساللة. أم قبيلة أكانت سواء للمجموعة واحد كعقل اتحادها يف تتمثل تكن لم
العاملية للعقول مماثًال وال الطيور، غيوم يف املتمثلة الطائرة للوحدات مماثًال وضعها
املجرَّة. تاريخ يف للغاية كبريًا دوًرا أدت قد أنها ذلك بعد سنكتشف كنا والتي التخاطرية
البرش-النباتات من رفاقه مبادئ يكتسب النهارية حياته يف اإلنسان-النبات يكن لم
للساللة. املتعدِّد وللجسد للبيئة وإدراًكا شموًال أكثر بوعي يستيقظ ثمَّ ومن وأفكارهم؛
املوضوعية الظروف بجميع يتعلق فيما تماًما تتوقف استجابته كانت ذلك، من العكس عىل
تمنحه التجربة هذه كانت وقد املفَرتشة. أوراقه يغمر الذي الشمس ضوء فيضان خال
الفاعل أنَّ فيه يبدو الذي االنتشاء ذلك الجنيس، االنتشاء من طبيعته يف يقرتب قويٍّا انتشاءً
امُلحتِجب املصدر مع الذاتي االتحاد انتشاء كان لقد واحًدا؛ كيانًا صارا قد به واملفعول
حياته يف التأمل يستطيع اإلنسان-النبات كان الحالة، هذه يف بأكمله. املتناهي للوجود
مما كثريًا أوضح نحو عىل دوافعه بتعقيدات واعيًا يُصبح أن ويستطيع النَِّشطة الليلية
وال نفسه عىل أخالقية أحكام أيَّ يُصِدر يكن لم النهاري، الوضع هذا يف ليًال. منه يتمكَّن
موضوعي، يل تأمُّ برسور ذهنيٍّا البرشي السلوك مظاهر جميع يُراجع كان بل اآلخرين، عىل
ًدا ُمجدَّ الليل يأتي كان فحني ذلك، من بالرغم الكون. يف املوجودة العوامل أحد بصفتها
ز تُحفَّ اآلخرين وعن نفسه عن الهادئة النهارية ُرؤاه كانت النشط، اللييل املزاج ومعه

األخالقي. االستهجان أو باالستحسان
يف الكامننَْيِ الجانبنَْيِ كال بني ما توتٌُّر ثمة كان بأكمله، الساللة هذه مسار يف واآلن
الجانبنَي كال كان التي العصور يف قت تحقَّ قد الراقية الثقافية إنجازاتها كل إن طبيعتها.
الكثري يف الحال هي ومثلما ذلك، من بالرغم اآلخر. عىل أحدهما يتغلَّب أن دون فيها قويَّني
ضوء من امليكانيكية القوة وإنتاج الطبيعية العلوم تطور أدَّى األخرى، العوالم من ا جدٍّ
وسائل من يُحَىص ال عدد تصنيع إن خطري. فكري اضِطراب ظهور إىل االستوائي الشمس
وتطوير بأكمله، العالم ُمستوى عىل الكهربية الحديدية السكك وانتشار والرفاهية، الراحة
للحرب ة امُللحَّ والطلبات امليكانيكية، الحيوية والكيمياء الفلك ودراسة الالسلكية، االتصاالت
العقلية من وأضعفت النشطة العقلية من عزَّزت قد التأثريات هذه كل االجتماعية، والثورة
برمته؛ النهاري النوم عن التخيل إمكانية اكتُِشفت حني ذروته األمر بلغ وقد لية. التأمُّ
كل الحي الكائن جسم يف الصناعي الضوئي البناء منتجات حقن املمكن من كان فقد
ما ورسعان النشط. العمل يف بأكمله اليوم يقَيض أن لإلنسان-النبات يتسنَّى كي صباح؛
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يَحتاُجون عادوا ما إذ التصنيع؛ يف خام كموادَّ واستخدامها البرش جذور استخراج بدأ
الطبيعية. ألغراضها إليها

اآلن. العالم بهذا حلَّ الذي الشنيع املأزق هذا وصف يف الوقت أضيِّع أن يل ينبغي ال
بالرغم للرُّوح األساسية الفيتامينات أحد يُنتج يكن لم الصناعي الضوئي البناء أنَّ يبدو
الجماعة بني الخالصة اآللية والحياة اآللية مرض فانترش الجسد؛ نشاط عىل حفاظه من
البرش-النباتات اندفع فقد الصناعي؛ النشاط حمى بالطبع العالم شهَد وقد السكانية.
بأحدث أنفسهم وزيَّنوا اآليل، بالدفع تعمل التي املركبات أنواع بجميع كوكِبهم أرجاء يف
وأبَدوا الطاقة، عىل للحصول املركزية الربكانية الحرارة واستغلُّوا الصناعية، املنتجات
بحثًا املحمومة امَلساعي من غريها اآلالف يف واندفُعوا اآلخر، أحدهم تدمري يف كبرية براعة

الدوام. عىل منهم يُفِلت كان نعيم عن
غريب بأكمله عيشهم أسلوب أنَّ يُدركون بدءوا املتاعب، من يُحَىص ال عدٍد بعد
وبالثقافة بامَليْكنة التَّنديد عىل واألنبياء القادة وجرؤ الجوهرية. النباتية طبيعتهم عىل
جذور كانت الوقت، ذلك وبحلول االصطناعي. الضوئي وبالبناء السائدة الِعلمية العقالنية
إىل قصرية بفرتة ذلك بعد هت ُوجِّ قد الحيوية العلوم أنَّ غري رت، ُدمِّ قد بأكملها الساللة
فشيئًا، وشيئًا الجذور. من املتبقية الصغرية العينات من للجميع جديدة جذور توليد ة مهمَّ
الصناعية الحياة وتالَشت الطبيعي. الضوئي البناء إىل العودة من بأكملها الساللة تمكَّنت
لة امُلتبدِّ القديمة حياتهم إىل وبالعودة الشمس. ضوء يف الجليد يتالىش مثَلما العالم من
وشوََّشت الصناعية الحياة أنهكتُهم الذين البرش-النباتات وجد والحيوانية، النباتية بني
شقاء من عرفوه ما أدَّى امُلقابل، ويف غاِمرة. سعادة الهادئة النهارية خربتهم يف أذهانَهم،
اجتمَعت فقد النباتية؛ خربتهم يف يجدونها التي النَّشوة تكثيف إىل الحديثة حياتهم يف
الخاص الطابع مع العلمي التحليل من الالمعة عقولهم اكتسبتها التي الفكرية براعتُهم
بلغوا قصرية، ولفرتة جديًدا. صفاءً الكلية خربتهم لتمنح املنتعشة النباتية لحياتهم
للمجرة. املستقبلية العصور يف وكنًزا مثاًال سيصبح كان الروحاني الصفاء من مستًوى
إغراءاتها. لها الروحانية مستويات بأسمى تتَّسم التي الحياة فحتى ذلك، من بالرغم
للغاية خفي نحٍو عىل البرش-النباتات مت سمَّ قد املفرطة والعقالنية التصنيع حمى كانت
الجانب فخ يف فسقطوا للغاية؛ عنها ابتعُدوا قد النهاية يف عليها ثاروا حني إنهم حتى
راحوا فشيئًا، وشيئًا قبل. من الحيواني الجانب فخ يف سقطوا مثلما النباتية للحياة األوحد
كامل يقضون أصبحوا أن إىل «الحيوانية» املساعي يف ينفقونه الذي الوقت من يُقلِّلون
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فيهم املعاِلج امُلستكِشف النشط الحيواني الذكاء ومات أشجاًرا، بصفتهم ولياليهم أيامهم
األبد. إىل

السلبي االتحاد نشوة من ومرتبكة مبهمة حالة يف الساللة عاشت الوقت، من ولفرتة
حفظ يف املتمثِّلة العمر القديمة الحيوية اآللية كانت وقد الكوني. الوجود مصدر مع
إنها حتى جيد نحٍو عىل وتلقائية راسخة سائل؛ هيئة عىل للكوكب الرضورية الغازات
إىل التصنيع أدَّى فقد ذلك من بالرغم لها. انتباٍه أي دون طويلٍة لفرتٍة العمل يف استمرت
والغازات املياه من الصغري لإلمداد يُمكن الذي الحد يفوق بما العالم سكان عدد زيادة
ضعفت الوقت، وبمرور خطرية. برسعة يتمُّ املواد دَوران كان بسهولة. بوظيفته يقوم أن
املياه هربت فشيئًا، وشيئًا أحد. يصلحها ولم الحدوث يف الترسيبات وبدأت للغاية، اآللية
وَظِمئت الخزانات جفت فشيئًا، وشيئًا الكوكب. من امُلتطايرة املواد من وغريها الثمينة
بًرشا، عادوا ما الذين الهانئني العالم هذا سكان وتحول األوراق، وذوت اإلسفنجية الجذور

املوت. إىل ثم الجاهل واالرتباك والقنوط املرض إىل النشوة من
مجرتنا. حياة عىل أثر ذات غري إنجازاتهم تكن فلم سأوضح، مثلما ذلك، من بالرغم
يكن لم بذلك، أدعوها أن يل جاز إذا النباتية»، البرشية «املجتمعات وجود أنَّ ثبت لقد
املعروف من بعد. أذكرها لم للغاية غريبة عوالم بعضها سكن فقد الحدوث؛ النادر باألمر
املد حركة بفعل دَورانه مسار يفقد ما غالبًا شمسه من القريب الصغري الكوكب أنَّ جيًدا
يف نصَفيه أحد يظلَّ أن إىل فأطول أطول أيامه وتصبح عليه. الشمس عن الناتجة والجزر
الكواكب من النوع هذا من قليل غري عدد كان مستمرَّة. بصفة للشمس مواجًها النهاية

النباتية». البرشية «املجتمعات سكنته قد منها العديد وكان مجرتنا، أرجاء يف مأهوًال
للحياة؛ للغاية مالئمة تكن لم املعتادة اليومية الدورة لها تكن لم التي العوالم هذه كل
الدوام. عىل الربودة شديد اآلخر والنصف الدوام، عىل الحرارة شديد نصَفيها أحد كان إذ
أما املنصهر، الحديد حرارة درجة إىل تصل أن امُليضء النصف حرارة لدرجة يمكن كان
درجة تزيد تكن لم إذ السائلة بحالتها باالحتفاظ مواد ألي يسمح يكن فلم املظلم الجزء
رشيط بل ضيق، حزام يقع النصَفني وبني اثنتني. أو بدرجة إال املطلق الصفر عن حرارته
تَختبئ الحارقة الضخمة الشمس كانت هنا باملعتدل. نَصفه أن يُمكن الذي وهو فحسب،
عن بعيًدا الرشيط، هذا من برودة األكثر الجانب وعىل األفق. خلف اليشء بعض دائًما
الشمسية الهالة من اإلضاءة مع لكن الفعيل، الشمس قرص من الصادرة القاتلة األشعة
مستحيلة الحياة تكن لم الشمس، باتجاه الواقعة األرض من الحرارة توصيل من والدفء

الدوام. عىل
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التطور من متقدمة مرحلة إىل تصل النوع هذا من املأهولة العوالم كانت ما دائًما
كانت اليوم، طول زيادة ومع طويلة. بفرتة اليومي دورانها تفقد أن قبل البيولوجي
كانت لقد والنهار. الليل يف تطرًفا األكثر الحرارة درجات مع التكيف إىل تُضطر الحياة
ثابتة حرارة درجة عىل تظل الشمس، مسري باتجاه كثريًا تَِمل لم إذا العوالم هذه أقطاب
املناطق إىل الحية الكائنات منها تَنطِلق التي القالع هي أصبحت فقد ثمَّ ومن نسبيٍّا؛
خالل من االستواء خطِّ نحو االنتشار من األنواع من العديد تمكَّنت للحياة. مالءمة األقل
والنهار، الليل طوال «سبات» حالة يف والبقاء أنفسها دفن يف املتمثِّلة البسيطة الوسيلة
إىل األيام طول ومع النشاط. شديدة حياًة لتُباِرش والغروب الفجر عند إال منها تُفيق وال
متتبِّعة الكوكب أرجاء يف ترتحل فصارت الرسيع، ل التنقُّ عىل األنواع بعض تكيَّفت شهور،
تمرُّ وهي خفة األكثر االستوائية األنواع هذه رؤية الغريب من كان لقد والغروب. الفجر
طول يف األحيان معظم يف سيقانها كانت املعتدل. الشمس ضوء يف السهول عىل برسعة
كي الطويلة رقابها مدَّدت وقد واآلخر الحني بني تَنحِرف وكانت وُرفعها. السفن صواري
املستمرة الهجرة هذه تكن لم األشجار. أوراق من حزمًة تَقتلع أو يهرول كائنًا تختطف

الشمسية. بالطاقة ثراءً أقل عوالم يف ممكنة لتُصبح الرسيعة
قبل بالفعل ق يتحقَّ لم ما العوالم هذه من أيٍّ يف تحقق قد البرشي الذكاء أنَّ يبُد لم
التي العوالم يف شاسًعا. بينهما الحرارة وفارق للغاية طويَلنْي والنهار الليل يصبح أن
ر تأخُّ قبل والعلم الحضارة بناء من الكائنات من ذلك غري أو البرش-النباتات فيها تمكن
البيئة. يف امُلتزايدة الصعوبات مع للتكيُّف كبرية جهود بُِذلت ُمفرط، نحو عىل الدَوران
من الباقي الجزء مخلِّفة فحسب، القطبني إىل ترتاَجع الحضارة كانت األحيان، بعض يف
ال أخرى مناطق يف األرضية تحت امُلستوطنات ظهرت أخرى، أحيان ويف مهجوًرا. الكوكب
يُوجد كان األحيان، بعض ويف األرض. لزراعة والغروب الفجر عند إال منها السكان يخرج
السكانية الجماعة ينقل املتوازية العرض خطوط عىل يمتدُّ الحديدية السكك من نظام

الغسق. بعد آخر إىل زراعي مركز من املهاجرة
الحضارة تتكدَّس النهاية، يف بالكامل دورانه الكوكب يفقد فحني ذلك، من بالرغم
قبله، حتى أو الوقت ذلك وبحلول والنهار. الليل بني الثابت الحزام طول عىل املتوطنة
تناضل ساللة أنَّ بوضوح نتخيل أن ويمكننا أيًضا. الجوي غالفه فقد قد الكوكب يكون
ق تفوُّ أو ثراء أي عىل الحفاظ تستطيع لن العسرية الظروف هذه يف الحياة قيد عىل للبقاء

الذهنية. الحياة يف
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التي العوالم من العديد امُلستكِشفني، زمالئنا من املتزايدة الجماعة مع وبفالتو، أنا زرُت
، املحيلِّ الزمن من أسابيع سوى بعضها يف نقِض لم الغريبة. األنواع من كثري إىل تَنتمي
به يقيض كان حسبما أخرى إىل التاريخ يف نقطة من قفزنا أو لقرون بعضها يف وظَللنا
كلٌّ ويتخريَّ الجراد، من كرسب حديثًا اكتشفناها التي العوالم أحد عىل نحطُّ كنا اهتماُمنا.
أخرى مرة لنحط نغادر كنا تقرص، أو تطول املالحظة من فرتة وبعد مناسبًا. مضيًفا منا
يبعد التي العوالم من العديد عىل مجموعتنا لنوزع أو آخر عرص يف نفسه العالم عىل ربما

واملكان. الزمان يف كبريًا تباُعًدا بعٍض عن بعضها
الذي اإلنجليزي الرجل ذلك عن للغاية ُمختِلف كائن إىل الغريبة الحياة هذه حوَّلتني
خربتي أنَّ األمر ليس البرشي. التاريخ من معنيَّ تاريخ يف التالل أحد عىل ليًال صعد
وذلك التعبري، هذا صح إذا تضاعفُت، قد أيًضا إنني بل فحسب، بشدة زادت قد اللحظية
قد ما، ناحية فمن زمالئي؛ وبني بيني كان الذي الغريب الحميمي االتحاد خالل من

اإلنجليزي. الرجل ذلك كنُت ما بقدر زمالئي من فرد وكل بفالتو اآلن أصبحُت
فحسب، الجوهرية ألهميته ال بعناية، يُوَصف بأن جدير بنا حلَّ قد الذي التغري وهذا
طبيعتها كانت والتي الكون يف املوجودة الكائنات من العديد لفهم مدخًال منحنا قد ألنه بل

لواله. علينا ُمبَهمة ستظلُّ
يختربه كان ما إنَّ حتى للغاية تامة أصبحت قد وحدتنا كانت الجديدة، حالتنا يف
مغامرات يف الجديدة، بأنويتي شاركُت، فقد ثمَّ ومن بأكملها؛ املجموعة تختربه كانت الفرد
ورصت نفسها، بالسهولة الجميع ومغامرات بفالتو، مغامرات ويف اإلنجليزي، الرجل ذلك

األصلية. عواملهم يف املنفصل السابق وجودهم عن ذكرياتهم بجميع أيًضا أتمتَّع
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يتعرَّضون الذين األفراد من العديد أنَّ «أتعني النزعة: فلسفي عقل ذو قارئ يسأل قد
ظل قد أنَّه تعني أم الخربات؟ من واحد تيار له واحًدا فرًدا أصبحوا قد الخربات لهذه
يتعرَّضون لكنهم العددية، الناحية من منفصلة لخربات يتعرضون األفراد من العديد هناك
اإلنجليزي، أنا أنني، أعرف لكنَّني السؤال، هذا عن اإلجابة أعرف ال أنا نفسها؟» للخربات
رصنا وقد اآلخر، أحدنا خربات تدريجيٍّا نمتلك غدونا قد زمالئي، من فرد كل وكذلك
أم عديِدين أفراًدا ظللنا قد امُلختربين، نحن كنا، إذا ما أما نقاءً. أكثر بذكاء أيًضا نتمتع
األسئلة من السؤال هذا أنَّ أعتقد فأنا ذلك، من بالرغم أعرفه. ال ما فذلك واحًدا، أصبحنا

معنى. أي يحمل ال النهاية يف إنه إذ ا؛ حقٍّ أبًدا عنها اإلجابة يُمكن ال التي
استبطاني أثناء يف نفسه وبالقدر العديدة، للعوالم الجماعية مالحظتي أثناء يف
منهم مجموعة وربما املستكشفني، من آخر أو فرد يشكل الجماعية، الذهنية لعملياتي
مادًة الخاصة وخرباتهم طبيعتهم خالل من فيوفرون لالنتباه؛ األساسية األداة أيًضا،
والحماس، االنتباه من استثنائية بدرجة نتمتع حني األحيان بعض يف كنا الجميع. يتأملها
أي من نقاءً أكثر هي واإلرادة والخيال والتفكري اإلدراك من حالة عىل منا الواحد يفيق
عىل كان منا الفرد أنَّ من فبالرغم ثمَّ ومن الفردية؛ حالته عىل منَّا أيٌّ عرفها قد خربة
أعىل رتبة ذا عقًال ما بطريقة أيًضا يُصِبح كان أصدقائه، من فرد كل مع ُمتطابًقا ما نحٍو
يف غرابة أكثر يشء من «اليقظة» هذه يف يبُد فلم ذلك، من بالرغم حدة. عىل منَّا أيٍّ من
العقل يربط حني العادية حياته يف املرء يَختربها التي العديدة املرات تلك من أي عن نوعه
أو الوقت، ذلك حتى بعٍض عن منعزًال بعضها كان التي الخربات من العديد بني برسور

قبل. من الحظه قد يكن لم معنًى أو نَمًطا املبعثرة األشياء يف يَكتِشف
الشخصيات طمست قد الغريبة الذهنية الوحدة هذه يَفرتضأنَّ أن للقارئ ينبغي وال
الغريبة. عالقتنا لوصف دقيقة ُمصَطلحات تضمُّ ال البرشية اللغة إنَّ للُمستكِشفني. الفردية
فردانية طبيعة يف ذُبنا أو الفردانية، طبيعتنا َفقدنا قد إننا أقول أن الصحيح من يكون لن
وبالرغم ُمتماِيزين. أفراًدا ظللنا قد إننا أقول أن أيًضا الصحيح غري من وسيكون مشرتكة،
ينطبق «نحن» الضمري كان جميًعا، علينا يَنطِبق اآلن أصبح قد «أنا» الضمري أنَّ من
يمرُّ واحًدا فرًدا بالتأكيد كنا الوعي، وحدة وهو الجوانب، أحد يف نفسه. الوقت يف علينا
وممتع مهم نحو عىل اآلخر البعض عن مميًَّزا كان ذاته الوقت يف بعَضنا أن غري بالخربات،
متنوعة «نحن» التعبري، صح إذا أيًضا هناك كان الواحد، املشرتك «أنا» وجود فمع للغاية.
بإبداع يُعربِّ كان منهم كلٌّ التنوع، شديدة شخصيات من تتألف ُمميزة صحبة ومتشعبة،
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يف جميًعا يَجتمعون بينما بأكمله، الكوني االسِتكشاف مرشوع يف الخاصة مساهمته عن
للمسألة التفسري هذا أنَّ جيًدا أدرك وأنا الرقة. البالغة الشخصية العالقات من نسيج
أخرى طريقة أجد أن أستطيع ال أنَّني غري بالفعل. يل يبدو مثلما متناقًضا، للقراء سيبدو
جماعة، يف محدًدا عضًوا كنُت أنَّني وهي بوضوح، أتذكرها التي الحقيقة عن للتعبري

ذاته. الوقت يف الجماعة لتلك املجمعة للخربة ومالًكا
فيما واحًدا فرًدا كنا أننا من بالرغم اليشء. بعض مختلفة بطريقة األمر سأرشح
واملتنوعة املبتَكرة بالسمات يتعلق فيما ُمختِلِفني أفراًدا كنا فقد الوعي، بوحدة يتعلَّق
املشرتكة، «األنا» بصفته منَّا كلٌّ وكان املشرتكة. «األنا» جميًعا وتراقبنا منا، كلٌّ تميِّز التي
األشخاص من مجموعة أنها عىل الفردية، ذاته ذلك يف بما بأكملها، األفراد مجموعة يَخترب
أنهم عىل الجميع يخترب منا كلٌّ كان الخاصة. والخربة الطباع يف يَختلفون الذين الفعليِّني
بفالتو وبني بيني حدث كما املتباَدل والنقد العاطفة من عالقات بينهم تربط ِفعلية، جماعة
التفكري مستوى وهو التجربة، من آخر ُمستًوى فعىل ذلك، من بالرغم املثال. سبيل عىل
العالقات نسيج من ينسحب أن املشرتك املوحد لالنتباه امُلمكن من كان والخيال، اإلبداعي
القول يُمكن الكون. اسِتكشاف عىل بالكامل يركز كان ذلك، من وبدًال هذا، الشخصية
يف والعبادة. والحكمة باملعرفة يتعلق فيما د ونتوحَّ بالحب، يتعلَّق فيما نختلف كنا إننا
الصواب من سيكون املشرتكة، «األنا» لهذه الكونية الخربات تُناقش والتي التالية الفصول
ببساطة: أقول وأن الدوام عىل املفرد املتكلِّم بصيغة املستكِشف العقل إىل أشري أن منطقيٍّا
الجمع املتكلم صيغة أستخدم سأظل أنِّي غري وذاك.» هذا واعتقدُت وكذا، كذا فعلُت «قد
الخاطئ االنطباع ولتفادي املشرتك، للمرشوع الحقيقي االنطباع عىل للحفاظ عام بوجه

فحسب. الكتاب لهذا املؤلِّف اإلنسان هو امُلستكِشف بأنَّ
الكثرية. العوالم من ما عالم يف الخاصة النشطة الفردية حياته منا كلٌّ عاش لقد
البعيد األصيل عامله يف بمفرده منا كلٌّ عاشها التي القصرية املتخبِّطة الحياة ظلَّت وقد
الطفولة. ذكريات يف البالغون يجده الذي كالوضوح غريبني، ووضوح بتألق تحتفظ
رضورة الخاصة السابقة حياته إىل يعزو منا الواحد كان بل فحسب، ذلك األمر ليس
كان واآلن، أكرب. كونية أهمية ذات أمور الجماعية، صفته يف عليهما، تطغى كانت وأهمية
لدى كبرية أهمية خاصة، ضئيلة حياة كل يف واألهمية والرضورة والتألق، الوضوح لهذا
بوضوحها املشرتكة الخربة تُنري كانت لقد منا. كلٌّ فيها يشارك كان التي املشرتكة «األنا»
كساكن منَّا كلٌّ عاشها التي الخاصة الحياة يف فقط أنه ذلك للشفقة. املثرية وعواطفها
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خاص كجندي الحياة حرب يف التعبري، صح إذا بالفعل، حارب قد العوالم، ألحد أصيل
اة املعمَّ السجينة املقيدة الخاصة الفردانية هذه تذكُّر كان لقد العدو. مع قرب عن يعرتك
بشعور بل فحسب، كمشهد ال الكونية األحداث مجريات مراقبة من مكَّنَنا ما هو التواقة
الرجل أنا ساهمُت، فقد ثمَّ ومن وتَختفي؛ تومض وهي فردية حياة كل يف املريرة الحرقة
يف التافهة ترصفاتي لجميع الدوام عىل الواضحة بذكرياتي امُلشرتك العقل يف اإلنجليزي،
الحياة لهذه الحقيقية األهمية املشرتكة، «األنا» يل، اتَّضحت وقد امُلضطرب، الخاص عاَلمي
بنقاء االتحاد، يف املتمثِّلة املعيبة الصغرية جوهرتها نقصها يعوض والتي العمياء، البرشية
أن يستطيع وال البدائي سباته يف وهو قبل من يَناله أن اإلنجليزي الرجل لذلك يكن لم
«األنا» بصفة نظرت، أنني هو اآلن أتذكره أن أستطيع ما كل جديد. من اآلن يستعيده
حني به أشعر عما الذنب من وأقل النقد من أكرب بدرجة األرضية حياتي إىل املشرتكة،
وأكثر أوضح بفهم الحياة هذه يف رشيكتي إىل ونظرت الفردية، حالتي يف وأنا إليها أنظر

كذلك. العاطفة من أكرب بقدر املتبادل، لتأثرينا موضوعية
انطلق لقد أذكره. أن يَنبغي للُمستكِشفني املشرتكة للخربة آخر جانٌب هناك يزال ال
يف االتحاد لعبه الذي الدور معرفة يف أمًال البداية يف العظيمة املغامرة هذه يف منا كلٌّ
كان آخر أمر ظهر األثناء، هذه يف لكن األمر، هذا معرفة علينا يزال ال كان ككل. الكون
مَررنا التي الكثرية الخربات إن ُمتزايد. نحٍو عىل إلحاًحا أكثر صار والذي معرفته علينا
الفكر بني ا حادٍّ رصاًعا فينا ولَّدا قد الجديد؛ الذهني صفاؤنا وكذلك الكثرية العوالم يف بها
قد نفسه الكون عن منفصًال ما «إلًها» أنَّ فكرة كانت الفكرية، الناحية من والعاطفة.
لدينا يكن لم الفكرية، الناحية من بالتصديق. جدارة فأقل أقل اآلن بدت قد الكون صنع
بالرغم خالق. وال منطقيٌّ أساٌس له ليس نظام وأنه االكتفاء، ذاتي الكون بأنَّ شك من
نشعر كنا ره، يتصوَّ لعدو أو لحبيب املادية بالحقيقة اإلنسان يشعر قد فمثلما ذلك، من
النجوم. بصانع أسَميناه ملا املادي بالحضور للكون املادي الحضور يف ُمتزايد نحو عىل
الكيل، الوجود من نهائي ال نحو عىل أصغر بأكمله الكون أنَّ عرفنا الفكر، من وبالرغم
جاِمحة، وبعاِطفة الكون. يف لحظة كل يُبطِّن الذي هو الالنهائي الكيل الوجود هذا وأنَّ
مالمح نرى لكي الكون يف بعينه ضئيل حدث كل يف النظر تدقيق إىل دائًما نَسعى كنا
غري ة. دقَّ أكثر اسًما له نجد لم إذ النجوم؛ بصانع أسَميناه الذي الالنهائي الوجود ذلك
الكون يف يواجهنا الرهيب الحضور أن من بالرغم النظر. أمعنَّا َمهما شيئًا نجد لم أننا
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الالنهائية سمته كانت فقد به، الشك إىل سبيل ال نحٍو عىل منه محدد جزء كل ويف بأكمله
كانت. أيٍّا أخرى، سمة أي له نعزو أن من تَمنُعنا

وبني بينَنا إليه ونرمز خالصة، «قوة» أنه عىل ره تصوُّ إىل نَميل كنا األحيان بعض يف
كنا وأحيانًا، الكثرية. عواِلِمنا يف نَعرفها كنا والتي للقوة، املتنوِّعة اآللهة بجميع أنفسنا
اإللهي. الريايض من تمرين سوى ليس الكون وأنَّ الخالص، «العقل» أنه يقينًا نشعر
شخصيات جميع هيئة عىل وتخيَّلناه الجوهرية، سمته هو الحب أنَّ لنا يبدو كان وأحيانًا،
واملسيح النوتيات، ومسيح الشوكيات، ومسيح البرشي، املسيح العوالم؛ جميع يف املسيح
ذلك، من بالرغم الحرشية. الساللة لدى الحشود ومسيح املركَّبة، الساللة لدى املزدوج
ورقيق ذاته، الوقت يف وبارع أعمى جامح «إبداع» أنه عىل نفسه بالقدر لنا يَبدو كان فقد
من الالمتناهية املتنوعة املجموعة تلك ويخلق يَخلق بأن إال يعبأ ال ذاته، الوقت يف وقاٍس
الجمال هذا يرعى قد ا. هشٍّ جماًال التفاهات من ألٍف بني وهناك هنا ويضع الكائنات،
صنع. قد ما ر يُدمِّ مخلوقه، َروعة من مفاجئة غرية نوبة ويف أمومية، بعناية الوقت لبعض
شعورنا ظلَّ فقد للغاية؛ خاطئة كانت كلها الخياالت هذه أنَّ جيًدا نعرف كنا أننا غري
كضياء ُمتزايد، نحو عىل الكون يُنري كان أنه من بالرغم مبهًما، النجوم صانع بحضور

الفجر. يف املحتجبة الشمس
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العوامل احتاد

ُمنشِغلة طوباوية عوالم (1)

إنه حتى الصفاء من للغاية عالية بدرجة الجديد الجماعي ذهنُنا فيه َحِظي وقٌت حلَّ
ومن كبرية. بدرجة األريض اإلنسان َعقلية عىل تفوََّقت قد عوالم مع التواُصل من تمكَّن
البرشي الكائن حالة إىل أخرى مرة تقلَّصُت الذي أنا أحتفظ، لست السامية، التجارب هذه
درجات أشد من يُعاني كَمن أصبَحت لقد للغاية. مشوشة بذكرى إال أخرى، مرًة الفردي
الحيوية حالة يف وهو ثاقبٍة أفكاٍر من إليه توصل ما أملع تذكُّر ويُحاول الذهني اإلرهاق
مبَهم. وتألق خافتة أصداء سوى منها يستعيد أن يستطيع فال فقدها؛ التي الذهنية
وأنا لها تعرضُت التي الكونية التجارب عن تشتُّتًا األكثر الذكريات فحتى ذلك، من بالرغم

الذكر. تستحق الذهني الصفاء من الحالة تلك يف
التايل النحو عىل عام بوجٍه اليقظة تحقيق يف نَجح الذي العالم يف األحداث تسلسل كان
الحايل. الوقت يف أرضنا تعيشه كالذي مأزًقا كانت البدء نقطة أنَّ أعتقد بآخر. أو بنحو
من التقليدية العقلية تتمكَّن لم ُمشكلة الساللة أمام العاَلمي التاريخ جدلية طرحت لقد
الذكاء، محدودي عىل للغاية معقًدا العاَلمي الوضع غدا لقد اإلطالق. عىل عليها التغلُّب
ق تتحقَّ لم والتي املحكومني، ويف الحكام يف الفردية النزاهة من عالية درجة يَستلزم وكان
سباته من عنيفة ليقظة تعرض قد الوعي كان العقول. من قليل لعدد إال اآلن حتى
النطاق محدود لكنه بالذات الشديد والوعي املفرطة، الفردانية من حالة يف ليُصبح البدائي
بتدمري اآلن تهددان التقليدية القبلية الرُّوح مع الفردانية صارت وقد األسف. مع للغاية
قت تحقَّ الجنونية، والحروب االقتصادي الضيق من األمد طويل عذاب بعد فقط العالم.
ق تتحقَّ ولم أسعد. لعالم وضوًحا تزداد رؤية تُطاردها بينما اليقظة من الثانية املرحلة
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العوالم يف يكافئها ما أو البرشية» «الطبيعة تتمكَّن لم إذ الحاالت؛ ُمعَظم يف املرحلة هذه
جديد. من صياغتها من البيئة تتمكن ولم نفسها، تغيري من العديدة

مأزق من فيه كانت ملا الرُّوح استجابت العوالم، من قليل عدد ففي ذلك، من بالرغم
الرُّوح تشكيل أعادت قد البيئة إنَّ ذلك، ل يفضِّ القارئ كان إذا ِلنَُقل، أو بمعجزة. بائس
جديدة حالٍة إىل مفاجئة وشبه االنتشار واسعة يقظٌة هناك حدثت لقد معجز. نحٍو عىل
لحقيقة توضيح سوى ليس بامُلعِجز التغيري هذا وتسمية اإلرادة. ونزاهة الوعي صفاء من
«الطبيعة ب املعرفة من ممكن قدر أكرب تحقيق مع حتى به يتنبَّأ بأن للعلم يكن لم أنه
وإنما إعجازيٍّا، التالية لألجيال يبُد لم أنه غري السابق. العرص يف تبدت مثلما البرشية»

عادي. تعقل إىل ُمعِجز ُسبات من رة متأخِّ يقظة محض
النطاق واسع شغف صورة يف البداية يف ل للتعقُّ املسبوق غري ق التحقُّ هذا ظهر لقد
الحماسة تلك تكن ولم بأكمله. الكوكب ويستوعب عادًال يكون جديد اجتماعي لنظام
وحاولت، طويل، وقت قبل صغرية أقلية تصورتها فقد بالتأكيد؛ تماًما جديدًة االجتماعية
وقوة الظروف رضاوة فبسبب اآلن، أما لتحقيقها. أنفسها تكرس أن متقطعة، فرتات عىل
وكانت متَّقدة، تزال ال كانت وبينما أخريًا. االجتماعية اإلرادة هذه سادت نفسها، الروح
أُعيد معروف، سبب دون ظت تَيَقَّ التي الكائنات هذه لدى ممكنة تزال ال البطولية األفعال
جيلني أو جيل خالل يف الكوكب عىل فرد كل يتمكَّن لكي بأكملها؛ االجتماعية البنية تنظيم
أجل من تام نحو عىل حقوقه ممارسة يف والفرصة العيش سبل وجود عىل التعويل من
تربية اآلن املمكن من أصبح وقد العاَلمي. املجتمع خدمة أجل من أو الشخصية املتعة
عن تعبريًا بل غريبًا، استبداديٍّا حكًما ليس العالم نظام بأنَّ الشعور عىل الجديدة األجيال
العيش سبيله يف يطيب أمر وهو نبيل، عالم يف بالفعل ُولِدوا قد وأنهم العامة، اإلرادة
معجزة أنه عىل التغيري ذلك الكتاب هذا قراء يرى أن ا جدٍّ الوارد من واملوت. واملعاناة

طوباوي. أنه عىل الوضع وذلك
العالم تلو العالم مشاهدة يف وجدوا حظٍّا، أقل كواكب من منَّا أتوا الذين هؤالء
املحبطة الكائنات ومشاهدة منه، فكاك ال أنه يبدو كان مأزق من الخروج يف ينجح وهو
فيها فرد كل َحِظي قد سكانية جماعة إىل يتحولون العالم سكان من بالكراهية املسممة
مبهجة تجربة وعي، دون والكراهية بالحسد يتشوَّه لم ثمَّ ومن وذكية؛ سخية برتبية
فرسعان الحيوية، الساللة يف يحدث لم تغيريًا أنَّ من وبالرغم ذاته. الوقت يف ومريرة
نوع إىل تنتمي أنها عىل تبدو قد سكانية جماعة الجديدة االجتماعية البيئة أنتجت ما
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والذكاء الجسمانية الناحية من القديم عىل كثريًا يتفوق الجديد الفرد كان لقد جديد.
من وبالرغم واإلرادة. العقل نزاهة يف وكذلك االجتماعية، واملسئولية الذهني واالستقالل
العقل يحرم قد الشديد الذهني الرصاع أسباب كل غياب أنَّ من األحيان بعض يف الخوف
فرسعان اإلمكانيات، ُمتواِضعي برش إنتاج إىل ويؤدي اإلبداعي العمل محفزات جميع من
اكتشاف من اآلن تمكنت وقد الركود، عن البعد كل بعيدة كانت الساللة روح أنَّ ظهر ما
األرستقراطية» «الطبقة أفراد من العالم سكان راح واالنتصار. للنضال جديدة مجاالت
وتشكُّك، بفضول السابق العرص يف النظر يُعيدون العظيم، التغيري بعد ازدهرت التي
والتي الغالب، يف املقصودة غري املشينة املتشابكة الدوافع تخيُّل يف كبريًة صعوبًة ووجدوا
أسالفهم. بني حظٍّا منهم األكثر البرشحتى جميع لدى ف للترصُّ األسايس املحرِّك هي كانت
خطرية ذهنية بأمراض مصابني كانوا التغيري قبل ما عرص يف البرش جميع أنَّ أدركوا لقد
تقدم ومع العقلية. التغذية وسوء م التسمُّ بسبب والهوس التوهم من متوطِّنة وأوبئة
كانت مثلما االهتمام، من نفسه النوع ذلك القديمة النفسية أثارت النفسية، البصرية
تمييزها، معها يستحيل يكاد بدرجة مشوَّهة الدول فيها تظهر التي القديمة الخرائط
التي النفسية األزمة بأنَّ االعتقاد إىل نَنزع كنا الحديث. العرص يف األوروبيني لدى تُثريه
كانت إذ النضوج؛ إىل امُلراَهقة من الوعر الطريق ذلك إال هي ما اليقظة عالم بها يمرُّ
الطفولية، واأللعاب الدمى ونبذ الصبيانية، االهتمامات تجاُوز يف جوهرية بصورة تتمثَّل
واملجد الفردية والسيادة القبلية الوجاهة البالغني. حياة يف املوجودة االهتمامات واكِتشاف
الهَوس، عىل يَبعث بهاء من له كان ما فقد قد ذلك كل الصناعية، واالنِتصارات العسكري
واألنشطة االجتماعي، التواُصل يف االندماج السعيدة الكائنات أحبَّت كله، ذلك من وبدًال
تَلت التي التاريخية املرحلة خالل العالم. بناء يف املتمثِّل امُلشرتك املرشوع ويف الثقافية
بصفة ينصبُّ الساللة انتباه كان اليَقظة، عالم يف الروحانية األزمة عىل الفعيل التغلُّب
التي البطولية امُلهمات من العديد هناك كانت بالطبع. املجتمع بناء إعادة عىل أساسية
جديدة أنظمة بل فحسب، جديًدا اقتصاديٍّا نظاًما الحاجة تقتِض لم إنجازها. ينبغي
الفرتة هذه كانت الحاالت، من العديد يف والتعليم. العاَلمي والقانون السيايس للتنظيم
أيًضا؛ خطريًا نزاًعا تشهد الجديدة، العقلية من إرشاد تحت البناء إعادة تَشهد التي
عىل بعنف يختلفون قد االجتماعي، النشاط هدف عىل بصدق يتفقون الذين األفراد فحتى
املحمومة، طبيعتها برغم تظهر، حني النزاعات هذه كانت فقد ذلك، من بالرغم الوسيلة.
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الشديدة الفردانية بسبب كانت والتي السابقة، النزاعات عن للغاية مختلفة طبيعة ذات
للجماعات. الشديدة والكراهية

متوقًعا ذلك كان وقد للغاية. متنوعة كانت الجديدة العاَلمية األنظمة أنَّ الحظنا
الناحية من كبريًا اختالًفا بعض عن بعضها يَختلف العوالم هذه كانت إذ بالطبع
الشوكيات من لساللة املثايل العاَلمي النظام كان لقد والثقافية. والنفسية البيولوجية
والذي والعنكبوتيات، السمكيات من التكاُفلية بالساللة الخاص ذلك عن بالطبع سيختلف
أيًضا الحظنا قد أننا غري وهكذا. النوتيات، بساللة الخاص ذلك عن أيًضا سيختلف كان
شيوعية جميعها كانت املثال، سبيل عىل الظافرة. العوالم هذه جميع يف مميزة هوية
األفراد، لجميع مشرتكة ملكية جميعها يف اإلنتاج سبل كانت إذ للكلمة؛ الفضفاض باملعنى
األنظمة هذه كانت وقد خاصة. ملنَفعة اآلخرين عمل يف يتحكَّم أن األفراد من ألي يكن ولم
السياسات عىل التصديق يف األخرية الكلمة كانت إذ ما؛ ناحية من ديمقراطية كلها العاملية
الحاالت، من الكثري يف ديمقراطية آلية هناك تكن فلم ذلك، من بالرغم العاَلمي. للرأي
لبريوقراطية يمكن ذلك، من بدًال العاملي. الرأي عن للتعبري رشعية قناة هناك تكن ولم
بسلطة العالم نشاط تنظيم بشئون يقوم أن عاملي، لديكتاتور حتى أو للغاية، متخصصة
التي الشعبية اإلرادة من مستمر إرشاف تحت يجري كان ذلك أنَّ غري مطلقة، رشعية
حتى يُمكن اليَِقظة، العوالم يف أنه اكتشفنا حني الذهول أصابَنا لقد الراديو. عنها يعرب
قد مواقف بذهول شهْدنا لقد جوهرها. يف ديمقراطية تكون أن العاَلمية للديكتاتورية
السياسة، يف وُمشِكل استثنائية أهمية ذا أمًرا «امُلطَلقة» العاَلمية الحكومة فيها واجهت
واحًدا ا ردٍّ إال ت تلقَّ فما رسمي، ديمقراطي بقرار فيها طالبت عاجلة نداءات َهت وجَّ وقد
عليكم تمليه بما تُقرُِّروا أن يجب باملشورة. اإلدالء يُمكننا «ال وهو: املناطق جميع من

بقراركم.» نلتزم وسوف املهنية، خربتكم
أن يُمكن ال التطبيق من للغاية مميَّز نوع عىل س يتأسَّ العوالم هذه يف القانون كان
حاالت يف إال قط، بالعنف القانون إلنفاذ ُمحاِول أيَّ نَشهد لم األرض. عىل ينجح أنه نتخيَّل
العوالم، بعض ويف سابق. عٍرص إىل العودة من أحيانًا يحدث كان مثلما الَخِطرين امُلختلِّني
واالجتماعية االقتصادية الحياة تُنظِّم التي القوانني من دة» «معقَّ مجموعة هناك كانت
من اختفت قد الحرية أنَّ األمر بادئ يف لنا بدا لألفراد. الخاصة الشئون وحتى للجماعات،
ننظر مثلما إليه يُنظر ككل املعقد النظام ذلك أنَّ الحًقا اكتشفنا لكننا العوالم، هذه مثل
القانونية غري العادات من الضخم العدد ذلك أو الفنون أحد مبادئ أو ما لعبة قوانني إىل
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يلتزمون األفراد جميع كان العموم، يف طويلة. فرتة منذ قائم مجتمع أيِّ يف توجد التي
بدا إذا ذلك، من بالرغم للسلوك. دليًال بوصفه االجتماعية بقيمته منهم إيمانًا بالقانون
سلوكه يُؤدِّي وقد تردُّد. دون يُخالُفه فإنه ُمالئم، غري أنه األوقات من وقٍت أيِّ يف للفرد
ون سيَحتجُّ وهم خطرية، مشاكَل يف لهم يتسبَّب حتى أو إزعاجهم أو جريانه إهانة إىل
فشل فإذا اإلطالق؛ عىل تطرأ تكن لم اإلرغام مسألة أنَّ غري األرجح. عىل بقوة ذلك عىل
تحكم أن فيُمِكن اجتماعية، أرضار يف سلوكه تسبب الذي الشخص بإقناع املعنيُّون هؤالء
امُلدَّعى ضد القرار جاء وإذا العاملية. الحكومة مكانة تدعمها تحكيم َمحكمة قضيته يف
سلطة أنَّ غري يَمنعه. أحد يكن فلم القانوني، غري سلوكه يف االستمرار عىل هو وأرصَّ عليه
كان املحكمة قرار تجاُهل إنَّ حتى للغاية، قوية كانت االجتماعي والنبذ العامة الرقابة
موقع للقانون امُلخالف عىل يقع باالنعزال الرهيب الشعور كان لقد الحدوث. نادَر أمًرا
إذا أما آجًال. أم عاجًال سيَنهار فإنه األساس، يف دنيئًا دافعه كان إذا بالنريان. التعذيب
مما أرقى حدس من نبع قد سلوكه كان إذا أو التقدير يف خطأ محض القضية كانت

العام. الرأي عىل يَنترص أن إىل مساره عىل يُثابر فقد رفاقه، إليه يصل أن يستطيع
الشاِسع االختالف عن صورة أقدم لكي إال االجتماعية الغرائب هذه أذكر ال وأنا
يكون وقد الكتاب. هذا قراء يألفها التي والروح الطوباوية العوالم هذه يف الروح بني
العادات من مدهًشا تنوًعا تجوالنا يف صاَدفنا قد أننا يتخيَّل أن القارئ عىل السهل من
بل للغاية، بارًزا كان وإن حتى منها أيٍّ لوصف أتوقف أن ينبغي ال أنني غري سات، واملؤسَّ
املواصلة من أتمكن كي النموذجية اليَِقظة العوالم يف لألنشطة العام بالوصف سأكتفي
العوالم أحد كان حني فحسب. فيها محددة عوالم قصة ال بأكملها املجرَّة قصة رسد يف
يدخل فإنه جديًدا، توازنًا ويكتسب الجذري االجتماعي البناء إعادة مرحلة يجتاز اليَِقظة
ذلك قبل تستبد التي املتبعة، اآللية كانت املطرد. والثقايف االقتصادي التقدم من مرحلة يف
ُمكتِملة حياة فرد لكل ن تُؤمِّ ُمخلًصا، خادًما اآلن لهما أصبحت لكنها والجسد بالعقل
االتصاالت كانت شاسع. بمقداٍر األرض عىل عَرفناه قد ما كل تتجاوز بدرجة ومتنوعة
وكانت األشخاص. بجميع حميمية بمعرفة عقل كل يمد بالصواريخ والسفر الالسلكية
عىل للحفاظ املطلوب العمل حجم من تقلل العمال إىل الحاجة تُقلِّل التي اآللية القدرة
ُمواِطني من فرد كل ويكرس العقل، تعوق التي الشاقة األعمال جميع فتختفي الحضارة؛
كانت وقد ناضج. ذكي بكائن جديرة كانت التي املجتمع لخدمة طاقاته أفضل العالم
عديدة حيوات بمنح تسمح أنها بدا فقد واسع؛ نحو عىل التأويل تقبل املجتمع» «خدمة
من كبريًا قدًرا ل يتحمَّ أن يستطيع املجتمع كان وقد النَِّزق. املتهور الذاتي للتعبري بأكملها
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كانت والتي الثمينة، األصالة جواهر من الضئيل العدد ذلك سبيل يف الخسائر هذه مثل
واآلخر. الحني بني فيه تَظهر

باملرحلة نُسميها رصنا والتي اليَِقظة العوالم يف واملستقرَّة امُلزدهرة املرحلة هذه كانت
العوالم. من عالم بأي الحياة يف العصور جميع بني من األرجح عىل األسعد هي الطوباوية؛
وواسعة عقيمة محنًا قطُّ تكن لم أنها غري املآيس، من آخر أو نوٌع هناك يزال ال كان
يف السابقة العصور يف تُرى كانت ما عادًة املآَيس أنَّ ذلك إىل إضافة الحظنا وقد االنتشار.
الرصاع نتاج أنها عىل أيًضا تُرى صارت فقد اآلن أما امُلبكِّر، واملوت الجسدي األلم سياق
من األبسط النوع فأصبح بينها؛ املتباَدل التواُفق وعدم والتوق امُلختِلفة الشخصيات بني
الحساسية منتهى يف األفراد بني التواصل صار املقابل ويف للغاية، الحدوث نادر املصائب
نَشهده كما وهالكها بأكملها شعوب معاناة مثل االنتشار الواسعة املادية املآيس أما والرقة.
التي النادرة الحاالت تلك يف إال تقريبًا معروفة تكن فلم والطاعون، الحرب حالتَي يف
فقدان بسبب ذلك أكان سواء فلكية، حادثٍة بفعل الهالك إىل بأكملها ساللة فيها تتعرض
الغبار. أو الغاز من مساٍر يف الشميس نظامها غرق أو كوكبها انفجار أو الجوي الغالف
حتى أو قرون لبضعة تمتد أن يُمكن كان والتي السعيدة املرحلة هذه ففي ثمَّ، ومن
مثايل عاملي مجتمع لتحقيق تُكرَّس بأكمِلها العالم طاقة كانت السنوات، من آالف عدة

النَّسل. تحسني وسبُل الثقافية بالسبل الساللة قدرات ورفع
إذ العوالم؛ هذه يف النسل تحسني مرشوع بشأن املعلومات من القليل إال أذكر لن
والكيميائية الحيوية للطبيعة الدقيقة املعرفة دون مفهوًما يكون لن منها الكبري القدر إنَّ
األوىل املهمة إنَّ القول ويَكفي البرشية. غري السكانية الجماعات هذه من لكلٍّ الحيوية
الجسدية والتشوُّهات الوراثية األمراض استمرار منع يف تمثَّلت قد النسل تحسني لعلماء
حتى جهوَدهم تتخلَّل كانت ما غالبًا الكبري، النفيس التغريُّ سبقت التي األيام يف والعقلية.
بعض اقتالع تُحاول الحكومات كانت لقد خطرية. استخدام إساءة حاالُت منها امُلتواِضعة
يُدافعون الجاهلون ُسون املتحمِّ وكان العقيل. االستقالل مثل تمقتها، كانت التي السمات
أدركت قد العوالم هذه أنَّ غري التزاوج. رشكاء اختيار يف املضلل ف املتعسِّ التدخل عن
مرشوع كان ما فكثريًا ذلك، من بالرغم استنارة. األكثر العصور يف وتجنَّبتْها املخاطر تلك
الذكية الطيور من الرائعة السالالت إحدى تعرَّضت فقد كوارث؛ إىل يُؤدِّي النسل تحسني
بأحد لإلصابة قابليتها استئصال محاولة خالل من البرشية دون امَلرتبة إىل الرتاُجع إىل
ارتباًطا يرتبط املرض هذا عن املسئول العامل أنَّ تصاَدَف وقد الخبيثة. العقلية األمراض
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تحسني مرشوعات أما الخامس. الجيل يف للعقل املعتاد النمو بإمكانية مباِرش غري جينيٍّا
سيما ال ودقته الحيسِّ للنطاق التحسينات بعض إال منها أذكر فلن اإليجابية، النسل
العام والذكاء الذاكرة عىل تحسينات وإجراء جديدة، حواسَّ واخرتاع واللمس، البرص يف
مع الزمن، من دقة أكثر فرتات تمييز عىل قادرة السالالت هذه صارت الوقت. وتمييز
مثل كثريًا أطول زمنية فرتات استيعاب أجل من ذاته الوقت يف الزمنية قبضتها توسعة

«اآلن».
مرشوع يف للعمل الطاقة من كبريًا قدًرا البداية يف كرَّست قد العوالم من العديد كانت
من املرشوع هذا لها يمنحه قد مما بالرغم أنه ذلك بعد قررت لكنها هذا، النسل تحسني
املثال، سبيل عىل أهمية. أكثر أمور أجل من تأجيله ينبغي فإنه الخربات، يف جدي ثراء
العقل نُضج لتأخري الشديدة الرضورة اتضحت ما رسعان الحياة، يف التعقيد زيادة مع
يُقال: كان لقد اكتماًال. أكثر نحو عىل املبكرة خرباته استيعاب من يتمكَّن كي الَفردي
جهود بُِذلت نفسه، الوقت ويف الطفولة.» من حياة تُوجد أن يجب الحياة، تبدأ أن «قبل
تقليل وكذلك املعتاد، طولها أضعاف أربعة أو ثالثة بمقدار النضوج فرتة إطالة أجل من
الكاملة القوة تلك اكتسبَت التي العوالم جميع يف تظهر كانت آجًال أم وعاجًال الشيخوخة.
كان الفرد. لحياة األنسب الطول بشأن حادة عامة مناقشات النسل تحسني مجال يف
ثالثة بمقدار بإطالتها يرى فريق كان لكن الحياة، إطالة رضورة عىل يتفقون الجميع
للساللة يوفر أن يُمكن ما أقل أنَّ عىل آخر فريق أرص بينما فحسب، أربعة أو أضعاف
فرتة من ضعف مائة هو لها واستمرار الخربة يف عمق من الجميع فيه يرغب كان ما
الخالدين من ساللة وإنتاج املوت بإلغاء يُنادي كان ثالثًا فريًقا إنَّ بل العادية. الحياة
بأكمله التقدم وتوقف العقيل الجمود يف يَكمن ما بأنَّ قيل وقد الَهَرم. يُصيبهم ال الذين
الثابتة الفيسيولوجية الحالة تكون أن محاولة خالل من تجنبه يُمكن واضح خطر من

للغاية. املبكِّر النضوج مرحلة هي الخالدين السكان لهؤالء
للفرد السالالت بعض عيَّنت لقد املشكلة. لهذه مختلفة حلوًال امُلختلفة العوالم وجدت
اختارت وقد عام. ألف بخمسني له غريها وسمح أعوامنا، من عام ثالثمائة عن تزيد ال مدة
من يَتمكَّن ُمبتَكرة نفسية بآلية نفسها زوَّدت قد لكنها الخلود، الشوكيات سالالت إحدى
ة؛ املتغريِّ الظروف مع االتصال فقدان يف بدأ أنه حقيقة إدراك من العتيق الفرد خاللها
خليفة إىل رسور بكل مكانه عن متنازًال ويمارسه، الرحيم القتل يشتهي فسوف ثمَّ ومن

أحدث. نوع من
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مناطق يف النسل تحسني تجارب يف األخرى االنتصارات من العديد أيًضا شهدنا
عليه هو عما بالطبع كثريًا ارتفع قد الفرد لذكاء العام املستوى كان العوالم. من ُمختِلفة
إال ق يتحقَّ أن يُمكن ال والذي الفائق الذكاء فذلك ذلك، من بالرغم األريض. اإلنسان لدى
األكثر املستوى عىل كبرية بدرجة ر تطوَّ قد املادية، الناحية من د موحَّ مجتمع خالل من
بالطبع ُممكنًا ذلك يكن ولم بأكمله. لعالم الواعية بالفردانية الخاص ذلك وهو عملية،
عالية درجة عىل العاَلمي امُلجتمع داخل لألفراد االجتماعي التماُسك أصبح أن بعد إال
أيًضا استلزم وقد العصبي. الجهاز عنارص اتحاد يف نَشهده الذي الوثيق الرتابط من
من العظمى الغالبية بلغت أن بعد إال ممكنًا يُصبح لم أيًضا وهو للتخاطر. عظيًما تقدًما
صعوبة واألكثر األخرية القدرة كانت األرض. عىل يوجد ال املعرفة من واسًعا نطاًقا األفراد
واملكان، الزمان من املادي التحرُّر هي الطوباوي، َطورها يف العوالم تلك اكتسبتها التي
عىل تقع أحداٍث يف املشاركة وحتى مبارشٍة بصورٍة املالحظة عىل املحدودة القدرة تلك
رحلتنا مدار عىل عظيمة حريٌة انتابتْنا لقد املالحظ. من بعيدٍة وزمانيٍة مكانيٍة مسافٍة
ُمتواِضعة رتبة إىل معظمها ينتمي التي الكائنات نحن أننا، حقيقة من االسِتكشافية
التقدم فائقُة العوالم هذه أنَّ اآلن اكتشفنا والتي الحرية، هذه تحقيق من تمكنَّا قد للغاية،
ُقمنا التي املغاَمرة تلك إنَّ ذلك. تفسري اآلن عرفنا وقد إتقانها. يف كبرية صعوبًة واجهت قد
االستكشافية رحلتنا مدار عىل نخضع كنا لقد مساَعدة. دون بأيدينا ق لتتحقَّ تكن لم بها
طويلة عصوٍر بعد القدرة بهذه َحِظَي قد كان العوالم من نظام تأثري إىل قصٍد دون من
الذي امُلستمر الدعم ذلك دون واحدة خطوًة نتقدَّم أن امُلمكن من يكن ولم البحث. من
والعنكبوتيات، السمكيات من التكاُفلية الساللة أفراد من البارعون هؤالء لنا يقدمه كان
يف تحكَُّموا َمن هم الساللة هذه أفراد كان لقد مجرتنا. تاريخ يف أساسيٍّا دوًرا أدَّت والتي

البدائية. األصلية عواملنا يف خرباتنا ذكر لنا يتسنَّى بحيث بأكملها مغامرتنا
خالل من والتأثري الكوني االسِتكشاف عىل والقدرة واملكان، الزمان من التحرُّر كان
من اليقظة امُلكتملة الطوباوية العوالم قته حقَّ ما أقوى هي التخاُطري، التواُصل وسائل
حلَّت حكمة، بغري القدرتنَي هاتنَي استخدام بسبب ذاته. الوقت يف وأخطرها مكاسب
العقل كان األحيان، بعض يف الواحد. العقل ذات املجيدة السالالت من بالعديد الكارثة
صارا اللذين واليأس الشقاء مواجهة يف تعقله عىل الحفاظ عن يعجز املغامر العاَلمي
وحدها الصعوبة كانت األحيان، بعض ويف املجرة. بقاع جميع من تخاطريٍّا اآلن يَغمرانه
ويف منه. شفاء ال عقيل انهيار يف به تُْلِقي له تُكَشف التي الباطنية األمور استيعاب يف
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بحياته االتصال يفقد أن إىل التخاطرية مغامراته يف للغاية يَهيم كان األحيان، بعض
املشرتك امُلرِشد عقله من العاَلمي املجتمع يُحَرم ثمَّ ومن األصيل؛ كوكبه عىل الخاصة

نفسه. املستكشف العقل ويموت واالضمحالل، الفوىض إىل ويهوي

العوالم عىلرصاع نظرة (2)

بالفعل ست تأسَّ قد منها بضعة كانت وصفتها، التي املنشغلة الطوباوية العوالم بني من
العوالم من الكثري لكنَّ كوكبنا، يتشكَّل أن قبل أكرب عدد وازدهر األخرى األرض ميالد قبل
تدمري بعد جاء قد عرص املستقبل، يف عنا بعيًدا يقع زمني عرص يف كانت أهمية األكثر
أقل كانت اليَِقظة العوالم هذه يف الكوارث بأنَّ شكَّ ال طويلة. بفرتة البرشية السالالت آخر
الحوادث أنَّ من بالرغم ولهذا كفاءة؛ واألقل مرتبة األدنى العوالم يف معتاد هو مما كثريًا
ُمستمر ازدياد يف مجرتنا يف اليَِقظة العوالم عدد ظلَّ الحقب، جميع يف تقع كانت امُلميتة
يف سيَبلغه) األقىص(أو الحد بلغ فقد الكواكب، من للمواليد الِفعيل العدد أما الوقت. بمرور
عجوًزا، وليست ناضجة نجوم التقاء فرص بسبب املجرَّة تاريخ من نسبيٍّا رة متأخِّ مرحلة
إىل املحضة الحيوانية من املتأرجح التقدم وألنَّ ذلك، من بالرغم أخرى. مرة تضاءل ثم
يبلغ لم السنني، ماليني من اآلالف املتوسط يف يستغرق العوالم ألحد الروحاني النضج
للغاية رة متأخِّ مرحلة يف إال األقىص الحد بالكامل اليِقظة الطوباوية العوالم يف السكان
إضافًة الفيزيائية. الناحية من بالفعل اليشء بعض أوجها تخطَّْت قد املجرة كانت حني
يف املبكرة الحقب يف أحيانًا نجحت قد القليلة اليَِقظة العوالم أنَّ من فبالرغم ذلك، إىل
فلم التخاطر، أو النجوم بني السفر خالل من ذلك أكان سواء اآلخر، مع أحدها التواُصل
متأخرة مرحلة حتى اليِقظة للعوالم األسايس االهتمام العوالم بني القائمة العالقات تشغل

املجرة. تاريخ من نسبيٍّا
خفي بالغ خطر ثمة كان اليِقظة، العوالم أحد بها يمرُّ التي التقدم عملية مدار عىل
فال املساعي، من حايلٍّ صعيد عىل «منصبٍّا» يصبح قد االهتمام أنَّ وهو إغفاله، ويسهل
ما تتجاوز نفسية بمعرفة تتمتع كائنات أنَّ الغريب من يبدو وقد آخر. تقدم أي يحدث
من مرحلة كل يف أنه الواضح من النحو. هذا عىل ِرشك يف تقع كبرية بدرجة البرش يعرفه
حساًسا النامي العقل يكون اإلطالق، عىل األعىل املرحلة عدا فيما الذهني التطور مراحل
أنَّ فالحقيقة هذا، حدوث طريقة عن النظر وبرصف املسار. عن لالنحراف سهًال وهدًفا
العقلية ذات العوالم حتى التطور، من متقدمة مرحلة حققت التي العوالم من فقط قلة
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فهمه يصعب أمًرا أجده ما وهو غريبة، بطريقة كارثيٍّا انحراًفا انحرفت قد منها، املشرتكة
والصفاء الحقيقي االتحاد إىل الشديدة الحاجة أنَّ أفرتض أن سوى يُمكنني وال للغاية.
قد ثمَّ ومن وُمنحِرفة؛ هوسية يبدو ما عىل أصبَحت قد العوالم هذه يف الحقيقي الَعقيل
الديني. ب والتعصُّ بالقبَلية الشبه شديد يشء إىل امُلنتشني املنحرفني هؤالء سلوك يَتداعى
ثقافة عىل تتمرَّد أنها يبدو كان التي العنارص جميع إبادة إىل املرض يؤدي ما ورسعان
السفر تُتقن العوالم هذه كانت وحني الواسع. بالقبول تحظى كانت التي العاَلمي امُلجتمع
ويف بأكملها. املجرَّة عىل ثقافتها فرض يف متطرفة رغبة تنتابها ربما كانت النجوم، بني
الدينية الحروب تشن كانت إنها حتى للغاية عنيًفا يُصبح حماسها كان األحيان بعض

يُعارضها. َمن كل عىل القاسية
الطوباوية نحو التقدُّم مراحل من أخرى أو مرحلة من الناتجة الهَوس أشكال إنَّ
إىل مرحلة أيِّ يف تُؤدي أن يُمكن كان عنيفة، كارثة تَجِلب لم وإن حتى الوعي، وصفاء
الفائق البرشي الذكاء يُكرَّس أن امُلمكن من كان الفشل. نحو ظ املتيقِّ بالعالم تحيد أن
ففي ثمَّ ومن واملضللة؛ التافهة العالم ألغراض وثباتهم وشجاعتهم امُلخِلصني األفراد لدى
طوباويٍّا ظل وإن حتى ل التعقُّ حدود العالم يتخطَّى أن املمكن من كان املتطرفة، الحاالت
أن يُمكن مجنون، وعقل رائع ي صحِّ وبجسٍد فائقة. فردانية عىل عقليٍّا وحاَفَظ اجتماعيٍّا

بجريانه. بالغ رضر إحداث يف يتسبَّب
والنجوم. الكواكب بني السفر أمر استقرار بعد إال ُممكنة املأساة هذه تُصبح لم
الكوكبية األنظمة عدد كان املجرَّة، تاريخ من مبكِّرة مرحلة يف طويلة، بفرتة ذلك قبل
التي العوالم من دزينة نصف سوى الطوباوية مرحلة منها يبلغ ولم للغاية صغريًا
عاش بعٍض. من بعضها ا جدٍّ بعيدة مسافات عىل املجرة أنحاء جميع يف موزَّعة كانت
التخاُطري اتصاله سوى منها ف يُخفِّ لم كاملة شبه عزلة يف حياته العوالم هذه من كلٌّ
أتقن حني املبكِّرة، املرحلة تلك من اليشء بعض رة متأخِّ مرحلة ويف أقرانه. مع امُلتقلِقل
أعتاب عىل وصاُروا البيولوجية وطبيعتهم مجتمعهم تأسيس هؤالء األكرب املجرَّة أبناء
من اآلخر تلو الواحد تمكَّن الكواكب. بني السفر إىل اهتماَمهم ُهوا وجَّ الفائقة، الفردانية
استعمار يف صة متخصِّ ُسكانية جماعات تربية يف ونجحوا الفضاء، يف بالصواريخ السفر
عدد صار املجرَّة، تاريخ يف الوسطى املرحلة وهي الحقة، مراحل ويف امُلجاِورة. الكواكب
العوالم من كبري عدد ونجح املبكِّرة، املرحلة يف عليه كان مما كثريًا أكرب الكوكبية األنظمة
ويف العوالم. من الكثري قط يتخطَّها لم التي العظيمة النفسية األزمة من الخروج يف الذكية
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املشكالت بالفعل تُواِجه اليِقظة، العوالم من األكرب «الجيل» عوالم بعض كانت األثناء، هذه
هذه ت غريَّ لقد فحسب. الكواكب ال النجوم بني بالسفر يتعلق فيما الصعوبة الشديدة
االسِتكشاف من بالرغم اآلن، وحتى األبد. إىل بأكمله املجرَّة تاريخ سْمَت الجديدة القدرة
هي عام بوجه املجرَّة حياة صارت يََقظة، األكثر العوالم به تقوم الذي األوَّيل التخاُطري
السفر تقدُّم ومع اآلخر. عىل تأثري منها أليٍّ يكن لم التي امُلنعزلة العوالم من عدد حياة
يف تدريجيٍّا تَمتزج العوالم سري تُميِّز التي امُلتفرِّقة الكثرية الطباع صارت النجوم، بني

جميًعا. ها تضمُّ دراما
صاروخية مركبات خالل من البداية يف يتمُّ الواحد الكوكبي النظام داخل السفر كان
الكبرية الصعوبات إحدى كانت املبكِّرة املحاَوالت جميع ويف العادية. الوقود بأنواع تُدفع
الطريان يف مهارة وأكثرها كفاءة، األكثر املركبات وحتى بالشهب. االصطدام خطر هي
القاتلة، املرئية غري القذائف هذه من اليشء بعض خالية كانت التي املناطق يف والسفر
اكتُِشفِت أن إىل املشكلة عىل التغلُّب يُمكن ولم وتنصهر. تصطدم أن امُلمكن من كان
عن املركبة حماية املمكن من حينها أصبح إذ الذرية؛ دون الطاقة كنز تَفتح التي السبُل
مسافة عىل رها يُفجِّ أو الشهب اتجاه من يُغري كان الطاقة من االنتشار واسع غالف طريق
السفن لحماية اليشء بعض ُمشاِبهة وسيلة أيًضا ابتُِكرت قد كبرية، وبصعوبة بعيدة.

الكوني. اإلشعاع من القاتل امُلستمر الوابل ذلك من وطواِقِمها الفضائية
اكتشاف حتى ُمستحيًال النجوم بني السفر كان الكواكب، بني السفر من العكس وعىل
يف إال يَحُدث لم للطاقة املصدر ذلك عىل العثور أنَّ الحظ حسن من الذرية. دون الطاقة
الستخدام الكايف النضج إىل وصلت قد العقلية كانت حني العالم، تقدم من رة متأخِّ فرتة
غري أبدية، كارثة يف التسبب دون اإلطالق عىل املادية األدوات أخطر تعد التي األداة تلك
رت وُدمِّ قصد، غري عن انفَجَرت قد العوالم من العديد إن بالفعل. حدثت قد الكوارث أنَّ
تمكَّنَت قرص، أو طال وقت فبعد ذلك، من بالرغم الوقت. لبعض بعضها يف الحضارة
ضخم نطاٍق عىل للعمل وتسخريه الجبار الِجني هذا ترويض من العاِقلة العوالم غالبية
تحسني أجل من الكواكب مدارات كتغيري ضخمة مرشوعات يف بل فحسب، الصناعة يف ال
صاروخي جهاز تشغيل طريق عن تتمُّ والدقيقة الخطرية العملية هذه وكانت املناخ.
عن الصادر االرتداد يرتاكم حتى واألماكن األزمنة تلك يف الذرية دون الطاقة يُطِلق ضخم

املرغوب. االتجاه إىل الكوكب مسار ليُحوِّل بالتدريج الجهاز
الطبيعي مداِره عن كوكٍب فصل خالل من البداية يف ذ يُنفَّ النجوم بني السفر كان
ومن املناسبنَي؛ والزمان املكان يف املعيَّنة الصاُروخية الدفع حركات من سلسلة خالل من
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وقد والنجوم. للكواكب امُلعتادة الرسعات عن تزيد برسعة الخارجي الفضاء إىل إطالقه ثمَّ
كانت له شمس ال كوكب عىل الحياة إنَّ إذ ذلك؛ من أكثر هو ما وجوُد الرضوري من كان
يف الصعوبة هذه عىل التغلُّب يتمُّ كان النجوم، بني القصرية األسفار يف ُمستحيلة. ستُصبح
األسفار أما نفسها، الكوكب مادة من الذرية دون الطاقة توليد طريق عن األحيان بعض
صناعية شمس تكوين هي الوحيدة الطريقة كانت السنوات، آلالف تمتدُّ التي الطويلة
تقريب يتم كان الغرض، ولهذا الحي. للعالم ج متوهِّ قمر كأنها الفضاء يف وقذفها صغرية
للتحكم آلية تصميم ثم ثُنائي، نظاٍم لتَشكيل األم الكوكب من املأهولة غري الكواكب أحد
وبعد والحرارة. للضوء ثابت مصدر توفري أجل من الحياة العديم الكوكب ذرات تفكُّك يف

النجوم. بني اآلخر، حول منهما كلٌّ يدور اللذَين الجسَمني إطالق يتم ذلك،
يكفي ما امَلجال من لديَّ كان ولنئ للغاية. مستحيلة الدقيقة العملية هذه تبدو قد
من اإلنجاز هذا تحقيق سبق وما طويل، زمن مدار عىل استمرَّت التي التَّجاِرب لذكر
أصف أن يل بد فال ذلك، من بالرغم القارئ. تشكُّك تالىش فلربما العالم، رت دمَّ قد حوادث
ويكفي قليلة. ُجَمل يف الشخصية والشجاعة العلمية املغامرة من بأكملها طويلة حقبًا
بعد د لتتجمَّ املأهولة العوالم من العديد انجرَفت قد العَملية، هذه إتقان قبل إنه القول

الصناعية. َشمِسها بفعل احرتَقت أو الفضاء، يف ذلك
بالسنني بينها املسافات نَقيس إننا حتى بعٍض عن بعضها ا جدٍّ بعيدة النجوم إنَّ
النجوم لرسعات ُمناِظرة برسعات تحرََّكت قد امُلساِفرة العوالم هذه كانت ولنئ الضوئية.
الواقع الفضاء ألنَّ لكن األعوام، ماليني النجوم بني رحلة أقرص الستغرَقت فحسب، نفسها
فقد الزخم، يُفَقد ال ثمَّ ومن املتحرِّك؛ الجسم عىل تقريبًا مقاومة أيَّ يَبذل ال النجوم بني
النجوم، أرسع رسعة يفوق بما رسعته من يزيد أن املسافر للعالم امُلمكن من أصبح
أن رغم أنه شك ال عديدة. لسنوات األصيل الصاروخي الدفع مدة إطالة خالل من وذلك
أن عيلَّ ملعايرينا، وفًقا رائعة كانت ثقيلة، طبيعية كواكب بها قامت التي األوىل الرحالت
تتحرَّك كانت التي الصغرية االصطناعية الكواكب رحالت قصة الحقة مرحلة يف أرسد
امُلمِكن من يكن لم النِّسبية» «آثار بعض وبسبب الضوء. رسعة نصف تقريبًا تَبلُغ برسعة
السفر من جَعَلت قد الرسعة هذه فحتى ذلك، من بالرغم النقطة. هذه بعد الرسعة زيادة
يف تقع أخرى كوكبية أنظمة وجود حالة يف به القيام يَستِحق أمًرا القريبة النجوم إىل
وفًقا التفكري إىل يحتاج يكن لم اليََقظة امُلكتِمل العالم أنَّ نتذكَّر أن وينبغي النطاق. هذا
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العالم، هذا مثل يف يموتون قد األفراد أنَّ من وبالرغم اإلنسان. كحياة القصرية للفرتات
للغاية. ُمهم نحو عىل خالًدا نفسه العاقل العالم كان

السنني. ماليني تَبلُغ فرتات لتَشمل خططه يضع أن امُلعتاد من كان لقد
أمًرا نجم إىل نَجٍم من املجرَّة يف االستكشافية الرحالت كانت امُلبكِّرة العصور يف
بالفعل تَسُكن الذكية السالالت صارت حني رة متأخِّ مرحلة يف لكن تنجح، ما ونادًرا صعبًا
خطري وضع طرأ الطوباوية، املرحلة منها املئات وتجاوزت الكواكب، آالف من العديد
مواد استُخدمت إذ للغاية؛ فعاًال أصبح قد الوقت ذلك يف النجوم بني السفر كان للغاية.
قطُرها يَبلُغ الفضاء يف ضخمة استكشاف مركبات بناء يف واملتانة الخفة فائقة صناعية
أن إىل الرتاُكمي والتسارع الصواريخ بفعل املركبات هذه قذف يُمكن وكان أميال. عدة
الرحلة إتمام امُلمكن من يكن لم هذا، كل ومع تقريبًا. الضوء رسعة نصف رسعتها تَبلُغ
هناك يكن لم أنه غري عام، ألف مائتي من أقل يف اآلخر طرفها حتى املجرَّة طرف من
انطَلَقت التي القليلة الرحالت استغرَقت لقد الطويلة. الرحلة هذه بمثل للقيام سبب من
كثريًا. ذلك من أقرص منها العديد وكان املدة، تلك ُعرش من أكثر مالئمة أنظمة عن للبحث
عدد إرسال يف ترتدَّد فيها واستقرَّت املشرتك الوعي مرحلة بَلَغت التي السالالت تكن لم
كوكبها تُطِلق أن امُلمكن من كان املطاف، نهاية ويف االستكشافية. الرحالت هذه مثل من

الروَّاد. به أوىص قد بعيٍد نظاٍم يف يستقرَّ لكي الفضاء محيط عرب نفسه
بعض يف تُمثِّل كانت إنها حتى للغاية آرسًة النجوم بني السفر مسألة كانت لقد
ذلك يحدث أن امُلمكن من يكن ولم نسبيٍّا. رة املتطوِّ الطوباوية العوالم ألحد هوًسا األحيان
هذه يدفع ُمشبَع وغري ي رسِّ شغف العالم؛ ذلك تكوين يف كريه يشء وجود حالة يف إال

بالسفر. مجنونة الساللة تُصبح قد الحالة هذه ويف الكائنات.
إسربطية برصامة وتوجيهه االجتماعي العالم هذا تنظيم صياغة إعادة يتمُّ كان
املشرتك الهوس بفعل املغيَّبني أفراِده كل يبدأ وتدريجيٍّا، الجديد. املشرتك املرشوع نحو
هم همَّ كانت التي اإلبداعي الذهني والنشاط القوي الشخيص االتصال حياة نسيان يف
بذكاء وطبيعته الكون واستكشاف بأكملها الرُّوح مغامرة أما الوقت. ذلك حتى األسايس
عىل التعتيم ويزيد تماًما. ف تتوقَّ أن إىل تدريجيٍّا تُبطئ كانت فقد رقيق، وإحساس ناقد
يف تقع اليقظة امُلكتمل ل امُلتعقِّ العالم يف كانت والتي واإلرادة، العواطف جذور أعمق
فهم عىل التَِّعس املشرتك العقل قدرة تقلُّ العالم، ذلك مثل يف الذاتي. ل للتأمُّ اآلمن النطاق
لالستكشاف املحاَوالت جميع كانت الوهمي. هدفه وراء سعيُه ويَزداد فأكثر، أكثر نفسه
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الدين. صورة املادي باالستكشاف الشغف ويتَّخذ الوقت، ذلك يف تُهَجر للمجرَّة التخاُطري
مهما بأكملها املجرَّة يف ثقافته تعاليم ينرش أن يجب بأنه نفسه يُقنع املشرتك العقل كان
كان فقد التاليش، إىل طريقها يف تكون نفسها الثقافة أنَّ من وبالرغم ثمن. من ذلك كلفه

العاَلمية. للسياسة كتربيٍر ويستخدمه للثقافة املبَهم باملفهوم يَعتزُّ العقل
نُميِّز أن الرضوري من خاطئ. انطباع تقديم خشية نفيس أراجع أن عيلَّ وهنا
التي وتلك اليشء بعض امُلنخِفض العقيل ر التطوُّ ذات املجنونة العوالم بني واضًحا تمييًزا
شديدَة املتواِضعة األنواع تصبح أن امُلمِكن من كان فقد العقيل؛ التطور مراتب أعىل بَلَغت
ذلك أما وااللتزام. الشجاعة من لنطاقها وفًقا املطلق، السفر أو امُلطَلقة بالسيادة الهوس
نفسه باملجتمع هَوَسها أنَّ يبدو كان والتي تيقًظا األكثر العوالم من للغاية القليل العدد
كان الذي الذهني الصفاء ونمط املجتمعات من النوع ذلك وزيادة نفسه الذِّهني والصفاء
السفر يعد لم عندئٍذ، مأساوية. أكثر حالتها كانت فقد إعجابهم، درجات أعىل عىل يحوز

ودينية. ثقافيٍة إمرباطوريٍة إلنشاء وسيلٍة سوى
انحرفت وقد بالفعل، مجنونة الجبارة العوالم هذه بأنَّ أثق أنني لو كما تحدَّثت لقد
لنفسها رؤيتها يف تكمن العوالم هذه مأساة أنَّ غري والرُّوحاني. العقيل النمو طريق عن
إما أنها عىل ألعدائها تبدو كانت بينما والفضيلة، والعملية التعقل منتهى يف أنها عىل
املستكشفني — نحن فيها نَقتنَع أن كدنا أوقات مرَّت وقد بشدة. رشيرة أو مجنونة
إذا يَمنحنا، العوالم هذه مع الحميمي اتصالنا كان لقد الحقيقة. هي هذه بأنَّ — املذهولني
بد ال ها. رشِّ يف الفضيلة أصل أو جنونها، يف الكامن ل التعقُّ لرؤية البصرية التعبري، صحَّ
لكنَّ البسيطة، البرشية الرذيلة أو الجنون بُمصطلحات الرش أو الجنون هذا وصف من يل
قدرات انحراف ن يتضمَّ كان إذ ما؛ ناحيٍة من البرشية الطبيعة يفوق كان أنه الحقيقة

والفضيلة. ل للتعقُّ البرشي النطاق تفوق
يكن لم فإنه العاقلة، العوالم أحد يصادف «املجنونة» العوالم هذه أحد كان حني
الثقايف، االتصال يف إال يرغب يكن لم إنه وعطًفا. ًال تعقُّ النوايا أكثر عن إال بإخالص يُعربِّ
ونظامه لعطفه اآلخر العالم باحرتام يحظى كان فشيئًا، وشيئًا االقتصادي. التعاون وربما
للروح ُمناِرص أنه عىل اآلخر إىل ينظر عالم كل كان الديناميكية. وغايته الرائع االجتماعي
العالم يبدأ كان ذلك، من بالرغم اليشء. بعض مفهوم وغري غريبًا كان وإن بالنبل، يتمتع
واسعة خفية بديهيات ن تتضمَّ «املجنون» العالم ثقافة أنَّ تدريجيٍّا يدرك أن يف العادي
التي الدوافع وهي للروح، واملعاداة والعدائية والقسوة الزيف ُمنتهى يف تبدو النطاق
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األسف مع «املجنون» العالم يتوصل كان األثناء، هذه يف الخارجية. عالقاته يف تتحكَّم
ومعظم العليا القيم يف كليل وأنه بشدة التعقل إىل يفتقر اآلخر العالم أنَّ استنتاج إىل
ملصلحته، تغيريها من بد وال األمر حقيقة يف فاسدة بأكملها حياته وأنَّ البطولية، الفضائل
االحرتام استمرَّ وإن األسف، مع اآلخر منهما واحد كل يُدين كان وبهذا فتدمريها. وإال
بل هي، مثلما األمور برتك ليقنع كان ما املجنون العالم أنَّ غري بينهما. ُمتبادَلني والعاطفة
وإبادة الخبيثة، اآلخر حضارة تدمري إىل مقدسسعيًا بحماس املطاف نهاية يف يهاجم كان
من املجنونة العوالم هذه اختربته وما الحدث وقوع بعد اآلن عيلَّ السهل من كذلك. شعبه
هذه من املبكِّرة املراحل يف لكن باملنحرفني، يليق كما أدينهم أن أخري ُروحاني سقوط

ل. التعقُّ يكمن الجانبني أي لدى ندري ال أمرنا من تامة حرية يف كنا امُلثرية، األحداث
سقط فقد غريها وأما السفر. يف طيشها إىل املجنونة العوالم من العديد استسلمت
االجتماعية العصبية األمراض هوة يف طويلة عصور مدار عىل املمتد البحث وطأة تحت
أسفار وبعد غايتها، نَيل يف منها قلة نجحت فقد ذلك، من بالرغم املدنية. والرصاعات
الغزاة كان ما غالبًا ُمجاِور. كوكبي نظاٍم إىل الوصول من تمكَّنت األعوام آلالف امتدت
من األكرب القدر استهلُكوا قد أنهم الحال تكون ما فعادًة قاسية؛ محنة من يعانون
الحرارة من حصتهم تقليل عىل االقتصاد وأرغمهم الصغرية، االصطناعية شمسهم مادة
يكون مالئم كوكبي نظام عىل املطاف نهاية يف يَعثُرون كانوا حينما إنهم حتى والضوء
يف موقعهم يتخذون كانوا الوصول، عند بالكامل. قطبيٍّا يصري أن كاد األصيل عاَلُمهم
يستكشفون كانوا ذلك، بعد التعايف. يف قرون عدة يقضون وربما مناسب، مدار يف البداية
نَسلهم أو أنفسهم تكييف يف ويبدءون للحياة مالءمة أكثرها عن بحثًا املجاورة العوالم
هذه من أيٌّ وكان األحيان، معظم يف يحدث كان مثلما حدث، وإذا عليه. الحياة عىل
يف معهم الغزاة يَشتبك كان آجًال أو فعاجًال ذكية، كائنات بالفعل سكنته قد الكواكب
أن وإما الكوكب موارد استغالل يف الحق عىل بدائيٍّا الرصاع يكون أن فإما املطاف؛ نهاية
نرش ة مهمَّ تكون الوقت، ذلك فبحلول الخاصة. ثقافتهم بنرش الغزاة هَوِس بشأن يكون
متصلبًا. هوًسا أصبحت قد البطولية، مغامراتهم لجميع الظاهر الدافع وهي الحضارة،
وإن األصليني للسكان مالءمًة أكثر تكون قد األصلية الحضارة أنَّ ليتصوروا يكونوا لم
فيما كانت التي ثقافتهم، أنَّ أيًضا روا ليتصوَّ يكونوا ولم حضارتهم. من تطوًرا أقل كانت
الدينية وحميتهم اآللية قواهم من بالرغم تسقط ربما رائع، يِقظ عالم عن تعبريًا سبق
الجوهرية املتطلبات بجميع يتعلق فيما األصليني، للسكان األبسط الثقافة أمام املجنونة،

الذهنية. للحياة

145



النجوم صانع

األدنى البرشية العوالم بعض بها قامت التي امُلستميت الدفاع أمثلة من العديد رأينا
لديهم بما مسلَّحني يكونوا لم والذين املجانني، الفائقني البرش سالالت إحدى ضد مرتبة
والتفاني، واملعرفة الذكاء درجات بأقىص بل فحسب، املنيعة الذرية دون الطاقة من
العقل يف يُشاركون األفراد جميع أنَّ وهي عظيمة بميزة يتمتعون كانوا ذلك، عىل وعالوًة
ومن يشء؛ كل من أكثر العقل تطور قيمة من نعيل كنا أننا من بالرغم للساللة. د املوحَّ
مشاعر انقسَمت ما فرسعان ُمنحِرفني، كانوا وإن اليِقظني الغزاة جانب إىل انَحزنا ثمَّ
ثقافتهم من بالرغم األصليني السكان إىل تقريبًا بالكامل تحوَّلت ثم لدينا، التعاُطف
تَنتهي ال التي الداخلية ورصاعاتهم وخرافاتهم وجهلهم غبائهم من وبالرغم البدائية.
الحكمة وهي اآلخرون، َفَقدها قد قدرًة فيهم أنَّ أدركنا وفظاعتهم، الروحي ووهنهم
براعتهم، من بالرغم الغزاة أما الرُّوحاني. والوعد الحيواني واملكر املتزنة، لكن الساذجة
غري قنفذ بني كرصاع الرصاع إىل ننظر رصنا فشيئًا، وشيئًا بالفعل. ُمنحِرفني فكانوا

بالدين. مهووس مسلح هاجمه قد مبرشِّ لكنه مدرَّب
كانوا حديثًا، املكتَشف الكوكبي النظام يف العوالم جميع الغزاة يستغل أن بعد
التقدم هو واجبهم بأنَّ ألنفسهم إقناعهم ومع أخرى. مرة التبشري بشهوة يَشُعرون
يف ويرسلونها كواكب بضعة لون يُفصِّ كانوا بأكملها، املجرة يف الدينية بإمرباطوريتهم
الخارج يف ويبعثرونه بأكمله الكوكبي النظام مون يُقسِّ أو الرواد، من طاقم مع الفضاء
العوالم من أخرى بساللة تجمعهم أسفارهم كانت األحيان، بعض يف تبشريي. بحماس

كالهما. حتى أو الجانبنَي أحد فيها يفنى حرب ذلك عن فتنتج املجنونة؛ الفائقة
تخضع لم لكنها رتبتِهم من عوالم عىل يأتون امُلغاِمُرون كان األحيان، بعض ويف
يف أنهم إدراك يف تدريجيٍّا األصليُّون السكان يبدأ عندئٍذ الدينية. اإلمرباطورية لهَوِس
بالكياسة الغزاة يُالقون كانوا أنهم من بالرغم امَلخبولني، من مجموعة مع مواَجهة
تفوق عىل األمر ف يتوقَّ الحرب. يف حضارتهم تسخري يف فيُرسعون البداية؛ يف واملنطق
السكان يعاني فقد ومريًرا، طويًال الرصاع كان إذا لكن العسكري، واملكر األسلحة
يستعيدون ال إنهم حتى انتُرصوا، وإن حتى الحرب فرتة بسبب عقيل تلٍف من األصليُّون

أبًدا. لهم تعقُّ
النجوم بني السفر إىل تسعى الدينية اإلمربيالية هوِس من عانت التي العوالم كانت
بروح تتمتَّع التي العوالم أما طويلة. بفرتة عليه االقتصادية الرضورة ترغمها أن قبل
الرضوري من يكن لم مرحلة آجًال، أو عاجًال تكتشف كانت ما فغالبًا تعقًال، أكثر
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الراقية. قدراتهم استخدام أجل من السكان عدد أو املادي التطور يف زيادة تحقيق بعدها
االستقرار من حالة يف األصلية الكوكبية أنظمتها داخل بالبقاء تكتفي العوالم هذه وكانت
العميل ذكائها من األكرب القدر تمنح أن لها أُتيح فقد ثمَّ ومن واالجتماعي؛ االقتصادي
أكثر اآلن يغدو العوالم بني التخاطري االتصال كان للكون. التخاطري االستكشاف إىل
أن فيها عالم ألي يمكن كان التي البدائية حالتها من املجرة وخرجت وموثوقية، دقة
البرشي النوع أن مثلما األمر، واقع يف تامة. عزلة يف بأكملها حياته ويقيض منعزًال يظل
من الدقيقة الفرتة تلك يف بأكملها املجرة كانت بلد، حجم إىل األرض «تضاؤل» اآلن يخترب
األكرب النجاح قت حقَّ التي العاَلمية األرواح تلك كانت عالم. حجم إىل «تتضاءل» حياتها
كانت وقد بأكملها، للمجرة ذهنية» «خريطة اآلن مت صمَّ قد التخاُطري االسِتكشاف يف
يف نجحت تكن لم التي الشاذة العوالم من عدد وجود من بالرغم كبري حدٍّ إىل دقيقة
كان العوالم من التقدم فائق نظام أيًضا هناك كان وقد بعد. معها ُمستِمر اتصال تحقيق
عن املزيد أذكر وسوف التخاطري. االتصال من مفهوم غري نحو عىل تماًما «تالىش» قد

الكتاب. هذا تتمة يف األمر هذا
كبرية. بدرجة اآلن تقلَّصت قد املجنونة واألنظمة للعوالم التخاُطرية القدرة كانت
ذات العوالم بها تقوم التي التخاطرية للمالحظة عادة تخضع كانت أنها من وبالرغم
كبرية درجة اآلن بلغت قد كانت ما، حدٍّ إىل أيًضا بها وتأثرت بل نضًجا األكثر األرواح
كان للمجرَّة. الذهنية الحياة باستكشاف تعبأ تَُعد لم إنها حتى بالذات االعتزاز من للغاية
الكون مع للتواُصل إليها بالنسبة كافينَي سبيَلني املقدَّسة اإلمربيالية والقدرة املادي السفر

املحيط.
كلٌّ املجنونة، العوالم من كبرية ُمتناِفسة إمرباطوريات عدة ظهرت الوقت وبمرور
هناك يكن لم وإيقاظها. بأكملها املجرَّة لتوحيد ما إلهية بمهمة االضطالع يزعم منها
منها كالٍّ أنَّ غري اإلمرباطوريات، هذه تتبناها التي األيديولوجيات بني ضئيل فارق سوى
نبتَت قد اإلمرباطوريات هذه كانت وملَّا دينية. بحمية األخرى اإلمرباطوريات يُعارض كان
العوالم جميع عىل السيطرة من بسهولة تمكَّنت فقد بعض، عن بعضها بعيدة مناطق يف
نظام من ت انتَرشَ قد الطريقة وبهذه إليها. الوصول استطاعت التي الطوباوية دون

املطاف. نهاية يف باألخرى إمرباطورية كل تواصلت حتى آخر إىل كوكبي
الطبيعية العوالم من أساطيل مجرتنا. تاريخ يف مثلها يَحُدث لم حروب ذلك تلت
ويدمر اآلخر، عىل منها كلٌّ ليتفوق النجوم بني فيما مناورات يف تدخل راحت واالصطناعية
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وبينما الذرية. دون الطاقة تستخدم التي املدى البعيدة النفاثة بالطائرات اآلخر منها كلٌّ
والقت بأكملها. كوكبية أنظمة هَلَكت وهناك، هنا الفضاء تجتاح املعركة تيارات راحت
يكن لم التي األدنى السالالت من العديد وُقتَلت مباِغتة. نهاية العوالم أرواح من العديد
شاسعة املجرَّة أنَّ غري حولها. نشبت التي املقدسة الحروب يف الرصاع يف دور أيُّ لها
رغم األمر بادئ يف تُعد أن يُمكن كان العوالم بني نشبت التي الحروب هذه إنَّ حتى للغاية
الداء لكنَّ الظافرة. الحضارة مسرية يف بائسة فرتات محض أو نادرة حوادث فظاعتها
العسكري للدفاع أنفسها تنظيم تُعيد العاقلة العوالم من واملزيد املزيد وراح انترش، قد
لمية السِّ الطرق بأنَّ اعتقادهم يف ني ُمحقِّ كانوا لقد املجنونة. العوالم لهجوم تعرُّضها بعد
يف برشية جماعة أي عن ُمختلًفا كان العدو إنَّ إذ املوقف؛ هذا تحلَّ أن يُمكن ال وحدها
مخطئني كانوا أنهم غري للتعاُطف. عرضة ليكون «اإلنسانية» من تماًما مجرًدا كان أنه
للمدافعني املمكن من كان أنَّه من وبالرغم تُنقذهم. أن يُمكن الجيوش بأنَّ رجائهم يف
معظم يف وفتاًكا للغاية طويًال نفسه الرصاع فكان الناجمة، الحرب يف النرص ينالوا أن

منه. شفاء ال الروح يف لتلف يتعرَّضون كانوا أنفسهم املنترصين إنَّ حتى األحيان،
حالة عني رغًما ذكرت مجرتنا، حياة يف فظاعة األكثر هي تكون قد الحقة مرحلة يف
تمتد التي بأكملها املجرة كانت قليًال، وقليًال األرض. عىل خلفي تركتها التي والقلق الحرية
مليون ألف ثالثني عىل يزيد ما وتضم ضوئية، سنة ألف تسعني من يقرب ما مساحة
السالالت من واآلالف التاريخ) هذا (بحلول كوكبي نظام ألف مائة عن يزيد ما وعىل نجم

متكرِّر. نحو عىل اندالعها عذاب وذاقت الحرب من الخوف شلها قد الذكية،
الصغري عاَلمنا وضع عليه كان مما بؤًسا أشد املجرة وضع كان فقد ذلك، من بالرغم
التي الشعوب تلك وحتى يَِقظ. فائق بفرد ليس أممنا من أيٍّا أنَّ وهو واحد، أمر يف اليوم
الخاصة. حياتهم يف ل بالتعقُّ يتَّسمون أشخاص من تتألَّف القطيع مجد هوس من تُعاني
املاهرة الدعاية تُؤدِّي ربما أو جنونًا، أقل مزاج إىل األشخاص هؤالء األحوال تغريُّ يدفع وقد
كانت املجرَّة، عصور من القاتم العرص هذا يف أما املوازين. قلب إىل البرشية وحدة لفكرة
فائًقا، فرًدا منها كلٌّ كان لقد تكوينها. جذور أعمق حتى بالجنون ُمصابًة املجنونة العوالم
وعقولهم، أفراده أجساد وحدة ذلك يف بما وذهنيٍّا ماديٍّا بالكامل تكوينه تنظيم أعيد قد
عىل تَثُور بأن املجنونة الكائنات هذه إقناع امُلمكن غري من أنه بدا مجنون. هدف أجل من
لدى الدماغ خاليا حث يُمِكن مما بأكثر ساللتها، تتبنَّاه الذي املجنون املقدس الهدف هذا
اليَِقظة لة امُلتعقِّ العوالم هذه أحد عىل األيام تلك يف العيش إنَّ اللِّني. بتأييد َمهُووس فرد
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املجرة مأزق أنَّ تشعر أن يعني كان استقراًرا، األكثر والنظام األعىل املرتبة يف تكن لم وإن
ملقاومة رابطة يف نفسها طة املتوسِّ لة امُلتعقِّ العوالم هذه نظمت وقد للغاية. ُملحٌّ أمر هو
منها وأقل العسكري، التنظيم يف املجنونة العوالم من تطوًرا أقل كانت ألنها لكن العداء،
ضعيف موقف يف كانت فقد أفرادها؛ عىل العسكري االستبداد فرض إىل النزعة يف أيًضا

للغاية.
فرض من اإلمرباطوريات إحدى تمكَّنت فقد متَّحًدا؛ اآلن العدو صار ذلك، إىل إضافًة
ُمماِثلة بعاطفة كلها املجنونة العوالم وألهمت األخرى اإلمرباطوريات عىل الكاملة سيادتها
تكن لم املجنونة للعوالم املتحدة» «اإلمرباطوريات أنَّ من وبالرغم الدينية. اإلمربيالية من
نرص تحقيق يف أمل أيُّ لة املتعقِّ العوالم لدى يكن لم املجرَّة، عوالم من أقلية سوى تضمُّ
تُقوِّض الحرب كانت األثناء، هذه ويف الحرب. يف بارعة وغري مفكَّكة كانت إذ رسيع؛
يف بدأت قد والفجائع ة امللحَّ الرضورات كانت نفسها. الرابطة ألفراد الذهنية الحياة
أداء عىل قدرة أقل يصريون وراحوا عقولهم. من رة واملتطوِّ الدقيقة القدرات جميع طمس
أنها بتعاسة يُدركون يَزالون ما كانوا والتي الثقافية الشخيصواملغامرة كاالتصال أنشطة
وقَعت قد أنها الرابطة عوالم من العظمى الغالبية وجدت ملَّا للحياة. الصحيحة الطريقة
إلهية، بأنها يعتقدون كانوا التي الروح أنَّ بيأس تشعر بدأت منه، فكاك ال أن بدا ك َرشَ يف
بالرغم االنتصار لها ًرا ُمقدَّ يكن لم الحقيقية، واليقظة الحقيقي للرتابط تسعى التي الروح
الصدفة بأنَّ اإلشاعات َرست الَجوهرية. الكون روح ليست فهي ثمَّ ومن يشء؛ كل من
لم النجوم صانع أنَّ يَعتقدون البعض بدأ شيطاني. ذكاء ربما أو يشء، كل تحكم العمياء
هوَّة يف أنفسهم هم سقطوا الفظيع، الظن هذا أضعفهم وإذ التحطيم. لشهوة إال يخلق
يُعاقبهم وهو اإلله، لغضب أداًة بالفعل، يزعم مثلما كان، العدو أنَّ تخيَّلوا وبهلٍع الجنون.
الكائنات من فردوس إىل بأكمله الكون بل بأكملها، املجرَّة تحويل يف الدنيئة رغبتهم عىل
وحتى املطلقة، الشيطانية بالقوة املتزايد الشعور هذا تأثري وتحت اليقظة. ة التامَّ الكريمة
بالقنوط. الرابطة أفراد أُصيب مبادئهم، صواب يف الشك يف املتمثل تدمريًا األكثر الشعور
بدا الذهنية. وحدتهم ففقُدوا الداِخيل للشقاق بعُضهم واستسلَم للعدو، بعضهم استسلم
لوال بالفعل سيَحُدث ذلك كان وقد املجانني. بفوز األرجح عىل ستنتهي العوالم حرب أنَّ
بعيد زمن منذ انسَحَب قد أنه قبل من ذكرت قد الذي البارع البعيد العوالم نظام تدخل
يف تأسس الذي العوالم نظام هو هذا كان لقد املجرَّة. بقية مع التخاُطري االتصال من

والعنكبوتيات. السمكيات من التكافلية الساللة يد عىل املجرة ربيع
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املجرة تاريخ يف أزمة (3)

بَلَغت التي العوالم أنظمة من قليل عدد تمكَّن اإلمربيايل، ع التوسُّ من الفرتة هذه مدار عىل
من الفرعية، املجرة يف التكافلية السالالت من يقظة أقل كانت وإن للغاية عالية مرتبة
بثبات، نحوها تتقدَّم اإلمرباطورية حدود رأت وقد بعيد. من تخاطريٍّا األحداث مراقبة
الحرب، يف العدو هزيمة عىل والقدرة املعرفة تمتلك كانت قريبًا. تتورَّط سوف أنها وعرفت
العوالم هذه تنظيم كان لقد شيئًا. تفعل لم أنها غري للُمساَعدة ة ُملحَّ نداءات ت تلقَّ وقد
اختارت إذا أنها تعرف وكانت يَِقظ، لعالم املالئمة واألنشطة السالم أجل من بأكمله
النرص تضمن فقد عقولها؛ توجيه وإعادة بأكمله االجتماعي هيكلها صياغة تُعيد أن
من العوالم من العديد تُنِقذ سوف الطريقة بهذه أنها أيًضا تعرف وكانت العسكري.
بإعادة أنها أيًضا تَعرف كانت أنها غري فيها. ما ألفضل امُلحتَمل والدمار واالستبداد الغزو
من لها مالئمة كانت التي األنشطة جميع وبإهمال ُمستميتة، حرٍب أجل من تنظيمها بناء
ره سيُدمِّ مما أكثر يقينًا، فيها ما أفضل تدمر سوف فإنَّها الرصاع، من كامل عرص أجل
أنه تَعتقد ما تَقتُل فإنها ذلك، بتدمري أنها أيًضا تعرف وكانت باالستبداد. فيها العدو

العسكرية. اإلجراءات بنبذ تعهدت فقد ثمَّ ومن املجرة؛ يف أهمية األكثر البذرة
الهوس أصحاب النهاية يف تطوًرا األكثر العاَلمية األنظمة هذه أحد واجه وحني
مداراتهم تكييف وأعادوا بالغزاة، األصليُّون السكان رحب املجنونة، العوالم من الديني
من جزء توطني عىل األجنبية القوة وحثُّوا الواردة، الكواكب الستيعاب بأكملها الكوكبية
وعملوا مناِسبة، مناخية ظروًفا ر تُوفِّ التي الخاصة األصلية كواكبهم يف السكانية جماعتها
إىل امُلشرتَك ميس الشَّ النظام عرب بأكملها املجنونة الساللة إخضاع عىل تدريجيٍّا الرس يف
املشرتك عقلها إنَّ حتى للغاية فعالة كانت والتي التخاُطري اإليحائي التنويم من دورة
ومن األرض؛ عىل نعرفه مثلما منظَّمني غري أفراد محَض الغزاة وأصبح تماًما. تفكَّك قد
غاية عىل حكمهم س يتأسَّ وال الخالفات تُمزقهم النظر قصريي مرتبكني أصبحوا فقد ثمَّ
العقل إبادة عند أنه يُرجى كان وقد املجتمع. من بدًال بالنفس مهووسني وصاروا عليا،
أكثر ملبادئ وقلوبهم عيونهم الغازية الساللة أفراد سيفتح ما فرسعان املجنون، املشرتك
لم الفائقة الساللة بها تتمتَّع كانت التي التخاُطرية املهارة أنَّ الحظ سوء من نبًال.
هذه داخل طويلة لفرتة ُطِمرت التي الروح رشنقة إىل األعماق يف للغوص تكفي تكن
البائسني األفراد لهؤالء الفردانية الطبيعة وألنَّ والنور. والدفء الهواء ومنحها الكائنات،
عىل وال الخالص عىل قادرين غري أنهم ثبت فقد مجنون، عاَلم نتاج نفسها هي كانت
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القبلية الرصاعات من عصور يف التعس مصريهم ليُحدِّدوا أُبِعدوا فقد لذا ل؛ امُلتعقِّ التواُصل
يف تفشل التي بالكائنات يحل والذي االنقراض، إىل األمر بهم لينتهَي الثقايف واالنهيار

الجديدة. الظروف عىل التكيُّف
اإلمرباطوريات عوالم يف شاع الطريقة، بهذه الغزو بعثات من العديد مراَوغة بعد
األمر حقيقة يف هي مساِلمة أنها يبدو التي العوالم بعض بأنَّ يُفيد ما املجنونة املتَّحدة
«تسميم عىل غريبٍة بقدرٍة تتمتَّع أنها الجيلِّ من إذ اآلخرين؛ األعداء جميع من خطًرا أشد
إىل التعليمات وصدرت األشداء، األعداد هؤالء إبادة عىل اإلمربياليون عزم وقد الروح».
وقد بعيد. مدى عىل من العدو وتفجري التخاطرية املداوالت جميع بتجنب الهجوم قوات
فعند بالهالك؛ عليه املحكوم النظام شمس تفجري هو ذلك لتنفيذ األنسب الطريقة أنَّ رأوا
اللهب سيُؤدِّي ما ورسعان التفكُّك يف سيبدأ ال، فعَّ بشعاع الضوئي الغالف ذرات تحفيز

كواكبه. جميع حرق إىل يُؤدِّي مما املستعر» «النجم حالة يف النجم إلقاء إىل املنترش
بهما تقبلت اللتني والبهجة االنتشاء بل االستثنائي، الهدوء نشهد أن نصيبنا كان لقد
األحداث بعد فيما شهدنا وقد باملقاومة. نفسها تَمتِهن أن عىل فنائها احتمال العوالم هذه

أوًال. حلَّت قد املأساة لكنَّ الكارثة، من مجرتنا أنقذت التي الغريبة
راقبنا الهجوم، عليهم والواقع املهاجمني عقول يف اتخذناها التي املراقبة نقاط من
وكان فقط، واحدة مرَّة ال مرات ثالث الوقت، ذلك حتى صادفنا ما أنبل من سالالت فناء
تقريبًا. نفسها العالية الذهنية باملرتبة يتمتَّعون كانوا الذين املجانني من ساللة يد عىل ذلك
متنوعة مجموعة منها كلٌّ يَسكن التي العوالم أنظمة من ثالثة بل عوالم، ثالثة فناء شهدنا
بالفعل شاهدنا بالهالك، عليها املحكوم الكواكب هذه ومن صة. املتخصِّ السالالت من
من بالفعل شعرنا وقد الساعة. مدار عىل م وتتضخَّ ضخم بانفجار تَندلع وهي الشمس
يُغيشِّ الذي الضوء ورأينا كبرية، برسعة تزداد التي بالحرارة مضيفينا أجساد خالل

األعاصري سمعنا التبخر. يف تبدأ والبحار تذوي النباتية الحياة رأينا بعيونهم. األبصار
اختربنا ب، وتعجُّ وبرهبة بها. وشعرنا األمام إىل باألنقاض وترمي بناء كل تُحطِّم الغاضبة
نهايتها. الهالكة املالئكية الشعوب بهما القت اللذَين الداخيل والسالم النشوة من بعًضا
البصرية منَحنَا ما بالتأكيد هو املأساة ساعة يف اختربناه الذي املالئكي االنتشاء هذا إنَّ
الناتج الجسدي العذاب نطيق نَُعد لم القدر. تجاه روحانية األكثر ه التوجُّ ملعرفة الواضحة
غري هيدة. الشَّ العوالم تلك من االنسحاب إىل فاضُطِررنا للغاية قصري وقت بعد الكارثة عن
فناء بل فحسب، الجسدي العذاب ال ُمتقبِّلة وهي أنفسها الهالكة الشعوب تلك تركنا أننا
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إكسري وكأنها املرارة لتلك ُمتقبِّلة وهي تركناها أيًضا. الالنهائية بآماله الرائع مجتمعها
حني واحدة للحظة إال االنتشاء لهذا الكامل املعنى نفَهم لم إنَّنا قاتلة. مرارة ال الخلود

االنتهاء. عىل أوشكت قد مغامرتنا كانت
املقاومة. يُحاول لم الثالث الضحايا هذه من أيٍّا أنَّ إلينا بالنسبة الغريب من كان لقد
بدا لقد املقاومة. احتمالية يف واحدة للحظة يفكر لم العوالم هذه سكان من أيٍّا أنَّ الحق
فيما عنه التعبري سأُحاول فيما يتمثَّل الكارثة معالجة يف جميًعا اتخذوه الذي التوجه أنَّ
ل نُفضِّ ونحن عالجه، يُمكن ال حدٍّ إىل املشرتكة ُروحنا نجرح أن سيَعني االنتقام «إنَّ ييل:
بقسوة ذلك أكان سواء محالة ال سيُحطَّم بنيناه الذي الرُّوح طابع إنَّ ذلك. عىل املوت
روحنا. ذبح مع نَنتِرص أن عىل نَهلك أن األفضل من التسلُّح. إىل بلجوئنا أو امُلعتدي
محبوكة وهي عادلة إليها الوصول من تَمكنَّا التي فالرُّوح الحال؛ هي تلك أنَّ من وبالرغم
فيه يمكن الذي الكون نمجد ونحن نموت إننا تدمريه. يُمكن ال نحو عىل الكون نسيج يف
بعدنا سيبقى أكرب بمجد الوعد أنَّ نعرف ونحن نموت كإنجازنا. إنجاز تحقيق األقل عىل

النجوم.» محطم أو النجوم لصانع نُسبِّح ونحن نموت إننا أخرى. مجرات يف

فرعية مجرة يف انتصار (4)

أو معجزة حدثت لنهايته، يستعد رابع نظام كان وبينما الثالث، العوالم نظام تدمري بعد
ذلك عن أحكي أن وقبل مجرتنا. يف بأكمله األحداث مسار وغريت معجزة أنه عىل بدا ما
العوالم نظام تاريخ وتتبُّع الوراء إىل بقصتي العودة من يل بدَّ ال األمور، مجرى يف التحول

املجرة. أحداث يف األهم بالدور اآلن سيقوم كان الذي
الغريبة التكاُفلية الساللة عاشت املجرة، «قارة» عن بعيدة «جزيرة» عىل أنه سيُذكر
املجرة يف األقدم الحضارة أقام من هي الكائنات هذه كانت والعنكبوتيات. السمكيات من
وبالرغم اآلخرين»، «البرش قبل الذهني التطور من «البرشي» املستوى بلغوا لقد تقريبًا.
مدار عىل عظيم تقدم تحقيق من تمكَّنوا فقد النوائب، من الكثري من عانَوا قد أنهم من
جميع أسكنوا قد أنهم لهم ذكر آخر يف أرشت لقد مسريتهم. يف السنني ماليني من اآلالف
اتحاد يف منها كلٌّ كان العنكبوتيات من صة ُمتخصِّ بسالالت نظامهم يف املوجودة الكواكب
العصور، وبمرور األم. الكوكب محيطات يَسُكن الذي السمكيات شعب مع دائم تخاطري
للغاية جريئة فيزيائية تجارب بسبب مرًة تماًما، يَفنون كادوا أن إىل كثريًا عددهم قل
الوقت بمرور تمكَّنُوا قد أنهم غري للغاية، الطامح التخاطري االستكشاف بسبب ومرة
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يف امُلتمثِّل كونهم صار مجرتنا. يف له نظري ال ِذهني تطور وتحقيق كله ذلك اجتياز من
هذا ضم بالكامل. سيطرتهم تحت النجوم، من النائي العنقود ذلك الصغرية؛ الجزيرة
ُمستكِشُفو وجد عوالم منها بالعديد كان التي الطبيعية الكوكبية األنظمة من العديد الكون
تَِصل لم أصلية بسالالت مأهولة أنها تخاطريٍّا زاروها حني األوائل العنكبوتية الساللة
التي األزمات بعض يف أنه عدا فيما مَلصريها السالالت هذه تُِركت الطوباوية. املرحلة إىل
ربما تخاطريٍّا تأثريًا بعيد من ا رسٍّ عليها التكافلية الساللة مارَست تاريخها يف واجهتها
التي األزمة العوالم هذه أحد بلغ حني وبهذا، أكرب. بقوة الصعوبات مواجهة يف ساَعَدها
ليصَل طبيعية، تبدو بسهولة بها مرَّ فقد الحايل، الوقت يف البرشي النوع منها يعاني
التكاُفلية اللة السُّ حرصت الطوباوي. العالم وبناء العاَلمية الوحدة مرحلة إىل مباَرشة
العقيل؛ استقاللها تَفِقد أن خشية البدائية السالالت عن وجودها إخفاء عىل كبريًا حرًصا
املركبات يف العوالم هذه بني يَرتحلون التكاُفلية الساللة أفراد كان حني فحتى ثمَّ ومن
كانوا املأهولة، غري امُلجاِورة الكواكب يف املوجودة املعدنية املوارد ويَستخدمون الصاُروخية
العوالم لهذه يُسَمح ولم الزيارة. حدود خارج الطوباوية دون الذكية العوالم يرتكون
تَستكِشف وراحت الطوباوية املرحلة نفسها هي بلغت أن بعد إال الحقيقة باكتشاف
بابتهاج الستقبالها اسِتعداد عىل أصبَحت قد كانت الوقت، ذلك يف املجاِورة. الكواكب
برسعة يَرتقي الناشئ الطوباوي العالم كان فصاِعًدا، الوقت ذلك منذ وخوف. خيبة ال
بلغتْها قد كانت التي الرُّوحانية املرتبة إىل أيًضا، واملادي التخاطري االتصال خالل من

التكاُفلية. العوالم نظام يف املساواة قدم عىل يشارك وكان نفسها، التكاُفلية الساللة
تَستِطع لم لكنها خبيثة تكن لم التي الطوباوية عىل السابقة العوالم هذه بعض
نحفظ مثلما العلمي البحث ألغراض عليها وأُبقي سالم يف تُِركت قد أكرب، تقدُّم تحقيق
املقيَّدة الكائنات هذه صارت حقبة، بعد وحقبة الوطنية. الحدائق يف الربية الحيوانات
املعرفة. حق الحديثة أوروبا تعرفها التي األزمة مواكبة أجل من عبثًا تعاني جدواها، بعدم
تواُصل إىل امليكنة وتؤدي الهمجية من الحضارة ستَنبثِق كانت األخرى، تلو دورة ويف
عاَلمي نظام يف الرغبة من والطبقية القومية الحروب وتُغذي مربًكا، تواصًال مًعا الشعوب
من فتُضِعف الكارثة تلَو الكارثة ستقع كانت ثم جدوى. بال تُغذِّيه أنها غري أفضل،
ستتكرَّر كانت األخرى، تلو وحقبة جديد. من تدريجيٍّا الهمجية وتعود الحضارة، نسيج
والتي التكاُفلية، السالالت تُجريها التي الهادئة التخاُطرية املراقبة تحت جديد من العَملية
فقد وبهذا اإلطالق. عىل وجودها أمر يف املراقبة تحت تقع التي البدائية الكائنات تشكَّ لم
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توجد حيث صخري حوض إىل نَنظر وكأن األعىل من ننظر أن من أنفسنا نحن تمكنَّا
ِحَقب قبل أسالفهم بها مرَّ قد مآَيس ساذج بحماس تُكرِّر التي البدائية الكائنات بعض

طويلة.
هذه؛ املتحف ِقطَع تمسَّ لئال اإلمكانيات من يكفي بما تتمتَّع التكاُفلية الساللة كانت
كان فقد هذا، عىل وعالوًة الكوكبية. األنظمة من الكثري ترصفها تحت تمتلك كانت إذ
تَبني أن من يُمكنها الذرية دون وبالطاقة التطور الفائقة الفيزيائية بالعلوم تسلُّحها
الكبرية املجوَّفة الكرات هذه كانت الدائم. للسكن صالحة اصطناعية كواكب الفضاء يف
يف ع تتنوَّ الشفاف االصِطناعي األدمنت وحجر اصطناعية فائقة معادن من املصنوعة
إىل للغاية صغري ُكَويكب عن يزيد َحجمها يكن لم التي األصغر األوىل البنيات من الحجم،
كتلتها كانت إذ خارجي جوي غالف لها يكن ولم َملحوظة. بدرجة األرض من أكرب كرات
يحميها كان الطاردة القوة من غطاء وثمة الغازات. هروب يَمنع مما عام بوجه خفيفة
بالكامل شفاًفا كان والذي للكوكب، الخارجي السطح كان الكونية. واألشعة الشهب من
الطاقة توليد وآالت الضوئي البناء محطات تتدىل مبارشة، وتحته الجوي. الغالف يغطي
الكوكب، مدار يف للتحكُّم الالزمة واآلالت الفلكية، املراصد كانت الشميس. اإلشعاع من
هذه من جزءًا تشغل للكواكب؛ العابرة للسفن املخصصة الضخمة «األرصفة» وكذلك
من نظام من يتألف كان فقد العوالم، هذه من الداخيل الجزء أما الخارجية. الطبقة
الكرات هذه بني وفيما عمالقة. وأقواس عوارض تدعمها والتي املركز املتَّحدة الكرات
ومصانع الضخمة، املياه وخزانات الجوي، الغالف تنظيم عن املسئولة اآلالت ع تتوزَّ
السكنية واملناِطق املخلَّفات، تحويل ومسارات الهندسية، املواد ومتاجر والبضائع، الغذاء
الساللة وألنَّ الثقافية. واملراكز واملكتبات املختَربات من ضخمة ومجموعة والرتويحية،
الساللة نسل فيه ُشكِّل قد مركزيٌّ محيٌط هناك كان فقد املنشأ، بَْحرية كانت التكافلية
الجسدي بالتقاعس يتسم وكان جوهرية لتعديالت تعرض قد والذي األصلية السمكية
الرشكاء كان وهناك، الذكي. العالم يف األرقى» الدماغية «املسارات الذهني والنشاط
الكوكب يف البدائي املحيط يف يحدث كان مثلما بعض وراء بعضهم يسعى التكافليُّون
لم الفرعية املجرة هذه سالالت وألنَّ مًعا. الرتبية النوعني كال من الصغار ى ويتلقَّ األم،
طبيعتها مع يتالءم بما االصطناعية الكواكب هذه مت ُصمِّ فقد األصل، يف بَْحرية تكن
وجدت فقد ذلك، من بالرغم نفسه. العام النوع إىل يَنتمي تَصميمها كان وإن الخاصة،
الظروف مع لتتالءم كبريًا تغيريًا طبيعتها من تغري أن وري الرضَّ من أنه كلها السالالت
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إىل جميعها تنتمي التي الُعويلمات من اآلالف مئات ست تأسَّ الحقب، وبمرور الجديدة.
النجوم من كبري عدد صار والتعقيد. الحجم يف تدريجيٍّا تزداد كانت لكنها النوع هذا
االصطناعية. العوالم من املركز متحدة بحلقات محاًطا طبيعية كواكب لها يكن لم التي
الحلقات وتضمُّ العوالم، من العرشات تضمُّ الداخلية الحلقات كانت الحاالت، بعض يف
ثمة الشمس. من محدَّدة مسافة عىل الحياة عىل تكيَّفت التي العوالم من اآلالف الخارجية
إىل تَنتمي كانت وإن بعضها عن العوالم يُميِّز كان والذهني املادي التنوع من كبري قدر
بأكملها حلقة حتى أو نسبيٍّا القديمة العوالم أحد يشعر األحيان، بعض يف نفسها. الحلقة
يضمُّ والحيوي الفيزيائي تركيبها كان والتي األحدث والسالالت العوالم أنَّ العوالم، من
حياته العالم هذا يتابع أن إما وعندئٍذ، الذهنية. الرباعة يف عليه تفوَّقت قد ُمتزايدة؛ مهارات
أو وتدرسه، وتُحبه األصغر العوالم له تتحمَّ بينما الحضاري، التخلُّف من حالة يف ببساطة

جديدة. مرشوعات لصالح كوكبه مواد عن والتنازل املوت يختار
ن يتكوَّ كان االصطناعية العوالم من اليشء بعض شائع وغري للغاية صغري نوع ثمة
طبقته وتحت خمة. الضَّ الذهبية الزينة أسماك أحواض أحد يشبه كان لقد املاء. من كليٍّا
كروي محيط يقبع الكوكبية، واألرصفة الصاروخية باآلالت عة املرصَّ الشفافة، الخارجية
يُمثِّل كان صغري صلب لبٌّ ثمة باستمرار. األكسجني ويتخلَّله الهيكلية العوارض تقطعه
املساحة هذه يف قان يتدفَّ الزائر العنكبوتيات وشعب السمكيات شعب وكان املحيط، قاع
من عرشين زيارة ربما ى يتلقَّ السمكيات شعب من فرد كل كان املغلَّفة. الضخمة املائية
السمكيات حياة كانت لقد أخرى. عوالم عىل العملية حياتهم يقضون كانوا الذين الرشكاء
يرتك يكن لم السمكي إنَّ ذاته. الوقت يف وأحراًرا محبوسني كانوا إذ بالفعل؛ غريبة
بأكملها التكافلية الساللة مع التخاطري باالتصال يتمتع كان لكنه أبًدا، األصيل محيطه
الوحيد النوع هو الفلك علم كان فقد ذلك، إىل إضافًة الفرعية. املجرة أرجاء جميع يف
الكوكب قرشة تحت تتدىلَّ كانت إذ السمكيات؛ شعب مارسه الذي العميل النشاط من
النجوم تركيب يدرسون السابحون الفلك علماء كان حيث املراصد؛ مبارشة الزجاجية

املجرات. وتوزيع
قبل فحسب. انتقالية الذهبية» األسماك «أحواض ب الشبيهة العوالم هذه أنَّ اتضح
التجارب إجراء يف التكافلية الساللة بدأت قصرية، بفرتة املجنونة اإلمرباطوريات عرص
أنتجوا التجارب، من عصور وبعد واحد. مادي كائن من يتكوَّن أن يجب عالم إلنتاج
من ثابتة بشبكة بأكمله املحيط فيه يَرتبط الذهبية» األسماك «حوض نوع من عاَلًما
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النسيج لهذا كان وقد مبارش. عصبي باتصال مًعا يَرتبُطون الذين السمكيات شعب أفراد
شكَّل الطريقة وبهذه ومراِصِده. العالم بآالت ثابتة روابط بالسليلة الشبيه الشامل الحي
دًة موحَّ عقلية مًعا يوفر كان املتجانس السمكيات شعب وألنَّ بالفعل، عضويٍّا عاَلميٍّا كائنًا
إنسان. وكأنه عاقًال، كائنًا الكامل باملعنى بالفعل العوالم هذه من كل صار فقد تماًما،
سيما ال العنكبوتيات شعب أفراد أنَّ وهو املايض، من جوهري برابط احتفُظوا وقد
كواكبهم من يَزورونهم كانوا الجديد التكاُفيل النظام عىل خاصٍّ بنحٍو منهم تكيَّفوا الذين
أقرانهم مع االتحاد أجل من املائية تحت الدهاليز عرب ويسبحون واآلخر الحني بني البعيدة

املحيطات. يف امُلرتِكزين
وتزايد العوالم، بحلقات املطوَّقة النائية الفرعية املجرة أو العنقود نجوم عدد تزايد
املجرة شعوب من األكرب القدر كان الجديد. الُعضوي النوع هذا من كانت التي العوالم عدد
النسل من كان منهم العديد أنَّ غري األصيل، السمكي أو العنكبوتي النسل من الفرعية
البرش-النباتات. أو الحرشيات أو الطيور ساللة من منهم قليل غري عدد وانحدر البرشي،
العوالم وحلقات العوالم بني مستمرٍّا واملادي، التخاطري بنوعيه؛ االتصال كان وقد
كل يف بانتظام تجوب بالصواريخ املدفوعة الصغرية املركبات وكانت الشمسية. واألنظمة
كانت فقد الرسعة، عالية العويلمات أو األكرب املركبات أما الكوكبية. األنظمة من نظام
عرب حتى تُسافر كانت بل بأكملها، الفرعية املجرة وتَستكِشف آخر إىل نظام من تُسافر
من اآلالف فوق اآلالف كانت حيث املجرَّة، من األسايس الجانب إىل الفراغ من املحيط ذلك

العوالم. من حلقات بها تُحيط أن تنتظر الكواكب العديمة النجوم
بل اآلن، أبطأ قد كان واالستعمار املادية للحضارة الظافر التقدُّم أنَّ الغريب األمر
يزد، لم لكنه قائًما الفرعية املجرَّة عوالم بني املادي االتصال وظلَّ األمر. حقيقة يف توقف
الفرعية املجرَّة نطاق ويف املجرِّية. «القارة» من املجاور للحد املادي االستكشاف ف وتوقَّ
ولم أقل، بوترية لكن الصناعية األنشطة واستمرَّت جديدة. كواكب أيُّ تُكتشف لم نفسها،
قد والعادات فات الترصُّ أنَّ والواقع املادية. الرفاهية مقياس يف آخر ٍم تقدُّ أي إحراز يتم
الشعوب صاَرت التكافلية، العوالم يف امليكانيكية. املساعدة األدوات عىل اعتماًدا أقل غَدت
حالة يف املحيط يف زنزاناتها يف عاشت فقد السمكية الشعوب أما عدًدا، أقلَّ العنكبوتية
خالل من رشكاؤهم بالطبع فيها شاركهم ما وهو الذِّهني، واالتِّقاد الرتكيز من دائمة

التخاُطري. االتصال
املتقدِّمة الفرعية املجرة بني التخاُطري االتصال فيه أُلغَي الذي هو الوقت هذا كان
الحديثة، العصور يف ا. تامٍّ إلغاءً القارة يف املوجودة اليَِقظة العوالم من القليل العدد وبني
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قد الفرعية املجرَّة عوالم أنَّ الواضح من كان للغاية. ُمتقطًِّعا صار قد التواُصل كان
أغراض عىل مقتًرصا صار قد البدائية العوالم بتلك اهتمامها إنَّ حتى جريانها عىل تفوَّقت
مجتمعها يعيشها التي اآلِرسة الحياة تلك عليه طَغت قد وتدريجيٍّا فحسب، األثرية الدراسة
الذي امُلستكِشفني، فريق نحن إلينا، بالنسبة البَعيدة. للمجرات التخاُطري واستكشافها
التطور الفائقة العقول وبني املشرتك عقلنا بني االتصال عىل الحفاظ بشدة يُحاول كان
املنال صعبة الفرعية املجرَّة عوالم بها تقوم التي الراقية األنشطة صارت العوالم، تلك يف
يف بروًزا األكثر والذهنية املادية األنشطة ركود سوى نَشَهد لم الحارض. الوقت يف علينا
يف غامض عيب بفعل حدث قد أنه بدَّ ال الركود هذا أنَّ البداية يف بدا هذه. العوالم أنظمة
بعد نَكتِشف بدأنا قد أننا غري فيه؟ رجعة ال انهيار من األوىل املرحلة ربما أكان طبيعتها.
تحوَّل لقد نشاًطا. أكثر حياة عىل بل املوت عىل عالمة ليس البادي الركود هذا أنَّ ذلك
الذهني. والنمو االسِتكشاف من جديدة مجاالت فتح قد ذلك ألن املادي التقدم عن االهتمام
العاَلمية، األرواح آالف من يتألفون أعضاؤه كان والذي العظيم، العوالم اتحاد أنَّ والحق
أنه اآلن يجد بدأ وقد املادي، التقدم من الطويلة املرحلة تلك ثمار استيعاب يف مشغوًال كان
عنا محجوبة األنشطة هذه طبيعة كانت عة. متوقَّ وغري جديدة مادية أنشطة أداء عىل قادر
البرشية الكائنات لهذه أنفسنا نرتك أن الوقت بمرور تعلمنا قد لكننا األمر، بداية يف تماًما
تلك عن غامضة ملحة عىل حتى الحصول من األقل عىل نتمكن حتى بنا ترتقي كي الفائقة
لتلك التخاطري باالستكشاف جزئيٍّا معنيني كانوا أنهم بدا للغاية. أرستهم التي األمور
االنضباط أسلوب باستخدام املجرات من ماليني عرشة من تتألف التي الضخمة املجموعة
الكون بطبيعة تبًرصا أكثر رؤية إىل ل للتوصُّ استخدامه إىل يسعون كانوا والذي الروحاني
من املثايل مجتمعهم ألنَّ ممكن هذا أنَّ عرفنا وقد االبتكار. من أرقى بدرجة والتمتع
مشرتك واحد عقل هيئة عىل الوجود، من أرقى ُمستوى إىل بانتباه يتيقظ كان العوالم
املشاركة نستطع لم أننا من وبالرغم بأكملها. الفرعية املجرة عوالم هو جسده يكون
توق عن كليٍّا يختلف يكن لم األسايس شغفه أنَّ خمنَّا فقد الراقي، الوجود هذا حياة يف
الجديد الوجود هذا كان لقد وجه». إىل وجًها بالرب «االلتقاء إىل البرشية أنواعنا أنبل
والحب والحياة الضوء هذا كل مصدر رؤية ل لتحمُّ والقوة بالفطنة يتمتَّع أن يف يرغب
طويلة رحلة يف للغاية ُمستغِرًقا كان بأكمله العوالم هذه شعب أنَّ والحق مبارشة. رؤية

وصوفية.
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املنحرفني مأساة (5)

املتحدة اإلمرباطوريات ركَّزت حني األساسية املجرية «القارة» يف األمور حالة هي تلك كانت
أرقى بل فحسب، عاقلة تَُكن لم والتي العوالم من الضئيل العدد ذلك عىل قواها املجنونة
الفرعية املجرة يف وزمالئها التكافلية السالالت انتباه ل تحوَّ لقد أيًضا. الذهنية امَلرتبة يف
عن عوًضا وجهته وقد طويلة. فرتة منذ «القارة» يف التافهة الشئون عن التحرضُّ الفائقة
قد ثالث من إبادة جريمة أول أنَّ غري الداخيل. الروح انضباط وإىل بأكمله الكون إىل ذلك
قد أنها يبدو كبرية، بدرجة منها تطوًرا أكثر شعب حق يف املتحدة اإلمرباطوريات ارتكبتها
الوجود. من األرقى النطاقات جميع يف القول، لنا جاز إن صداه، تردَّد كبريًا دويٍّا أحدثت
بالبصرية. تتمتَّع الفرعية املجرة عوالم كانت مسريتها، من زخًما األكثر الفرتة يف وحتى
أثناء ويف التخاطري. باالتصال النجوم من امُلجاِورة القارة إىل االنتباه ل تحوَّ أخرى مرًة
تتمتَّع أنها تعرف الفرعية املجرَّة عوالم كانت الثانية. اإلبادة جريمة حدثَت امَلوِقف، دراسة
جريمة وقعت أن إىل بهدوء انتظرت فقد ذلك، من بالرغم أخرى. كوارث أي ملنع بالقدرة
أنَّ غرابة واألكثر استيعابه. من نتمكَّن ولم وهلعنا دهشتنا أثار ما وهو الثالثة، اإلبادة
الفرعية املجرَّة عوالم من املساعدة لطلب نداء بأي ترسل لم نفسها، املنكوبة العوالم
السواء عىل وامُلشاهدون الضحايا كان معها. تخاُطري اتصال عىل كانت أنها من بالرغم
االستمتاع. عن كثريًا يَختِلف ال واِضح بابتهاج حتى بل هادئ، باهتمام املوقف يَدُرسون
هي الظاهرة، الرعونة وهذه االنسالخ هذا أنَّ األمر بادئ يف لنا بدا األدنى، ُمستوانا ومن
عالم يعيش كان هنا األمر. حقيقة يف وحشية بل املالئكية، عن البُعد كل بعيدة فات ترصُّ
كان هنا املشرتك. والنشاط املتَّقدة الحياة خضمِّ يف والذكية الحساسة الكائنات من بأكمله
يف ُمنهِمكون وفنانون عميقة، أبحاث خضمِّ يف وعلماء حديثًا، اجتمعوا قد أحباء يعيش
ال التي االجتماعية العَملية املرشوعات آالف يَخوُضون وعمال الجديدة الراقية الفهم أوجه
التي الشخصية الحيوات من ثري ع بتنوُّ بالفعل يَزخر العالم هذا كان البرش. رها يتصوَّ
املشرتك العقل يف يُشارك الفردية العقول هذه من كلٌّ كان لقد التطور. فائق عاَلًما تؤلِّف
الكائنات هذه أنَّ غري فحسب. خاصٌّ فرد ال للساللة الجوهرية الرُّوح أنه يرى إذ للجميع؛
عن لتنازله منَّا املرء به يشعر عما يزيد انزعاج دون عاَلمها دمار واجهت قد الهادئة
تنمُّ معاناة أيَّ نَلحظ لم الوشيكة املأساة هذه ُمشاِهدي عقول ويف ُمثرية. لعبة يف دوره
تنس الِعب تجاه به نشعر قد مثلما بالدعابة، امُلمتزجة الشفقة من بعض بل التعاُطف عن
الكاحل. كاْلِتواء تافهة حادثة بسبب البطوالت إحدى من األوىل الجولة يف ُهزم قد مميز
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واملشاِهدون الضحايا كان لقد الغريب. الهدوء هذا مصدر فهم من تمكنَّا صعوبٍة بعد
وإمكانياته، الكون بثراء كبري وعي وعىل الكونية، األبحاث يف للغاية منهمكني سواء حدٍّ عىل
من حتى إليه، نُظَر قد الدمار حتى منهم؛ تملَّك قد الروحاني التأمل كان كله ذلك وفوق
انتشاؤهم كان باإللهية. البرش يدعوها التي النظر وجهة من أنفسهم، الضحايا جانب
الشخصية الحياة أنَّ يرون كانوا أنهم حقيقة يف ُمتجذِّرين الظاهرية ورعونتهم البهيج
وجهة فمن الكون. حياة يف تُساهم رضورية جوانب وموتها امُلفَردة العوالم حياة وحتى
عالوًة محزنًا. كان وإن للغاية تافًها أمًرا األمر نهاية يف الكارثة كانت الكونية، النظر
كانت وإن حتى العوالم من أخرى مجموعة تبذلها التي التضحية كانت إذا ذلك، عىل
اإلمرباطوريات لجنون أعمق فهم تحقيق إىل تُؤدِّي أن يُمكن رائع، نحو عىل يَِقظة عوالم

بها. القيام تستحق تضحية فإنها املجنونة،
التخاطرية املهارة كانت لقد ُمعجزة. حدثت ثم الثالثة، اإلبادة جريمة ارتُِكبت فقد إذن
«القارة» يف املتناِثرة الفائقة العوالم مهارة من بكثري تطوًرا أكثر الفرعية املجرَّة لدى
التغلُّب وكذلك العادي، باالتصال االستعانة عن االستغناء باستطاعِتها كان لقد املجرِّية.
حتى املدفونة الروح رشنقة حيث األعماق إىل الوصول من تتمكَّن وكانت مقاَومة. أيِّ عىل
العقل لتفجري وتُستخدم فحسب تدمريية الُقدرة تلك تكن ولم انحراًفا. األفراد أكثر لدى
الخامل ل املتعقِّ الجوهر يف تؤثر واإليقاظ للتنوير قوة كانت بل اإليحائي، بالتنويم املشرتك
نتائج تحقيق مع املجرِّية القارة عىل اآلن تُمارس املهارة هذه كانت األفراد. جميع لدى
أفراد بني ظهر لقد القدرة. كلية تكن لم املهارة هذه فحتى أيًضا؛ مأساوية لكنها ظافرة
التقليديني لإلمربياليِّني بدا لقد وُمنتِرش. غريب عقيل «مرض» وهناك هنا املجنونة العوالم
إىل وواهية رة متأخِّ يقظًة األمر حقيقة يف كان أنه غري الجنون، من درب أنه أنفسهم

مجنونة. بيئة يف الجنون من تماًما صيغت قد طبيعتها كانت كائنات لدى ل التعقُّ
كان التايل. النحو عىل عادًة يدور مجنون عالم يف هذا ل التعقُّ «مرض» مسار كان
امُلشرتك والتفكري امُلنضِبطة اإلجراءات يف دورهم يُؤدُّون بينما األنحاء شتى يف األفراد
الذي العالم يف االفرتاضات أعز تجاه بالتقزُّز وشعوًرا شكوًكا أنفسهم يف يجدون للعالم،
القياسية لألرقام املحطِّم السفر أهمية بشأن شكوٌك لديهم تتولَّد إذ فيه؛ يعيشون كانوا
والخنوع امليكانيكي االنتصار عقيدة من وتقزٌز القياسية، لألرقام املحطمة واإلمرباطورية
الخوف يف يبدءون األفراد كان املزعجة، األفكار هذه تزايد ومع الساللة. وألوهية الفكري
جرياِنهم. حالة فحص يف بحذٍر يبدءون كانوا قصري، وقت وبعد الخاص. لهم» «تعقُّ عىل
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أنَّ من بالرغم املطاف، نهاية ويف صوتًا. وأعىل انتشاًرا أكثر الشك يُصبح فشيئًا، وشيئًا
العقل مع االتصال تفقد فإنها الرسمي، واجبَها تؤدِّي تظلُّ عالم كل يف عديدة أقليات
الراقي املشرتك العقل من ًال تعقُّ أكثر أفراد لكنهم ُمنعزلني، أفراد محض وتصبح املشرتك
فقد الذهني، التفكُّك هذا أرعبها التي التقليدية األغلبية أما عباءته. من خرجوا الذي
يف كبري بنجاٍح تُستخَدم كانت والتي القاسية، املألوفة األساليب تلك عندئٍذ تستخدم كانت
يتم أن وإما يُعتَقلون ون املنشقُّ كان لإلمرباطورية. ة املتحرضِّ غري الحدودية املستعمرات
تعذيبهم يكون أن أمل عىل للحياة مالءمًة األقل الكوكب يف اعتقالهم أو الحال يف تدمريهم

لآلخرين. فعاًال تحذيًرا
صار أن إىل وأكرب أكرب برسعة الغريب الذِّهني املرض وانترش السياسة. هذه فشلت
لدعاة جماعي واستشهاد أهلية حروٌب ذلك تَلت «العاقلني». عدد يفوق «املخبولني» عدد
جميع يف «الخبل» ل ُمستمرَّة وزيادة اإلمربياليِّني، صفوف بني وانقسام امُلخِلصني، السالم
التي األرستقراطية العوالم وألنَّ بأكملها، اإلمربيالية املؤسسة انهارت اإلمرباطورية. عوالم
يتعلَّق فيما النمل، جنود كَعجز عاجزًة، صاَرت لإلمرباطورية الفقري العمود تُشكِّل كانت
عليهم حكم فقد الرعايا، عوالم من وتكريم خدمة من اه تتلقَّ ما دون نفسها عىل بالحفاظ
كانت تقريبًا، بأكمله عاقًال العالم ذلك مثل شعب صار وحني باملوت. اإلمرباطورية ضياع
ع املتوقَّ كان ربما والسالم. الذاتي االكتفاء أجل من حياته تنظيم إلعادة كبرية جهود تُبذَل
الخالص ذكاؤها كان التي الكائنات من شعبًا لتهزم تكن لم صعوبتها، عىل ة امُلهمَّ تلك أنَّ
ذلك، من بالرغم اإلطالق. عىل األرض عىل ُعِرف قد يشء أي من أكرب االجتماعي ووالؤها
هذه مت ُصمِّ لقد اقتصادية. ال نفسية كانت وقد عة، متوقَّ غري صعوبات هناك كانت فقد
أكثر عقول من التخاُطري التحفيز أنَّ ومع واإلمرباطورية، واالستبداد للحرب الكائنات
غاية تفاهة إدراك عىل ومساعدتهم فيهم، الخاِملة الروح بذرة إحياء من تمكَّن قد تفوًقا
التي الدرجة إىل طبيعتهم تشكيل إعادة من التخاطري التأثري يتمكَّن لم بأكملها، عاَلمهم
من وبالرغم القديمة. حياتهم نبذ مع الرُّوح أجل من الوقت ذلك منذ يعيشون تجعلهم
عند الربية كالحيوانات الخمود من حالة إىل يَْهوون ما غالبًا كانوا البطويل، النفس تهذيب
التي الهيمنة غرائز بعض عىل بعضهم فيمارس عار السُّ من حالة تتملَّكهم أو استئناسها
بالذنب. عميق بوعٍي كله ذلك يفعلون كانوا وقد الرَّعايا. عوالم إىل ذلك قبل موجهة كانت
االستنارة الحديثة الكائنات هذه إنَّ العوالم. هذه معاناة نشاهد أن لنا امُلفِجع من كان
هذه أنَّ من بالرغم لكن الروحانية، والحياة الحقيقي للرتابط رؤيتها عن قطُّ تتخلَّ لم
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ذلك، عىل عالوًة أفعالهم. يف تحقيقها عىل القدرة فقدوا فقد دوًما، تتملَّكهم كانت الرؤية
كان السابق ففي األسوأ؛ إىل تغريًا فيه عانوا الذي الرسيرة تغريُّ فيها لهم بدا أوقات مرت
البحث دون بتنفيذها للغاية وسعيدين الجماعية، باإلرادة تماًما ُملتِزمني األفراد جميع
جميًعا وكانوا فحسب، أفراًدا األفراد صار فقد اآلن، أما الفردية، املسئولية عن القلبي

الذات. عن البحث تجاه العنيفة والنزعات املتبادل بالشك معذَِّبني
عىل تتوقَّف السابقني اإلمربياليني هؤالء عقول يف ع املروِّ الرصاع هذا مسألة كانت
يكن لم التي الناشئة العوالم من بضعة يف عليهم. اإلمرباطورية يف صهم تخصُّ تأثري درجة
والتخطيط التوجيه إعادة من فرتة وتلتها الفوىض فرتة حدثت فيها، تعمق قد ص التخصُّ
املسار ذلك أنَّ غري املناسب. الوقت يف املتعلِّقة الطوباوية من فرتة ذلك تَلت أن إىل للعالم،
الساللة تبدأ أن إىل تستمرُّ كانت الفوىض أن فإما العوالم؛ هذه معظم يف ُممكنًا يكن لم
امَلحضة، الحيوانية ثم اإلنسانية دون ثم اإلنسانية املرحلة إىل العالم ويسقط االنهيار، يف
للغاية مؤلًِما والواقعي املثايل بني التباين كان فحسب، قليلة حاالت يف الحال هي كما أو،

بأكملها. الساللة فتَنتِحر
نفسيٍّا، تتحطَّم وهي الكثرية العوالم تلك مشهد طويلة لفرتة ل نتحمَّ أن نَستطع لم
قواها استخدام وتابعت الغريبة األحداث هذه يف تسبَّبت التي الفرعية املجرة عوالم أنَّ غري
شعروا لقد وجل. دون صنيعها تشاهد راحت قد تدمريها؛ ثمَّ ومن العقول تنقية يف
وصل الذي املصري عىل يَحزنوا لم لكنهم لعبته، حطم قد طفل تجاه نَشعر مثلما بالشفقة

هؤالء. إليه
ارتقى قد إما اإلمربيالية العوالم من عالم كل كان األعوام، من آالف بضعة غضون يف

انتحر. أو الهمجية يف سقط أو بنفسه

املجرة طوباوية (6)

يف تحدث، سوف البرشية النظر وجهة من أو حدثت، قد أصفها كنُت التي األحداث إنَّ
التالية والفرتة األوىل. النجوم تكثُّف عن بُعِدنا بمقدار للغاية البعيد املستقبل يف تاريخ
الطوباوية تحقيق إىل املجنونة اإلمرباطوريات سقوط من الفرتة تغطي املجرة تاريخ من
بعض من طوباوية نفسها هي االنتقالية الفرتة هذه كانت وقد بأكمله. املجرة مجتمع يف
بطبيعة تتَّسم كائنات يد عىل تحقق الذي الظافر التقدم من عًرصا كانت إذ الجوانب؛
هدًفا االتساع الدائم املجرِّي مجتمعها وكان تماًما، مواتية تربية ت وتلقَّ ومتناغمة، ثرية
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كان املجرة مجتمع أنَّ ناحية من فقط طوباوية الفرتة تلك تكن لم للوالء. تماًما مرضيًا
وروحانية؛ اقتصادية جديدة؛ باحتياجات ليفي باستمرار تركيبه ويُغريِّ ع يتوسَّ يزال ال
املجتمع انتباه فيها ه توجَّ الكاملة الطوباوية من مرحلة حلَّت املرحلة، هذه انتهاء فقرابة
أحكي وسوف األخرى. املجرات حيث أساسية بصفة حدوده خارج ما إىل امُلكتِمل املجرِّي
ذلك حطمت والتي عة املتوقَّ غري املضطربة األحداث عن وكذلك املناِسب، الوقت يف هذا عن

النعيم.
الفرعية املجرة عوالم أدركت فإذ التوسع؛ عرص عىل نظرة نُلقَي أن فيجب اآلن، أما
اليِقظة العوالم شعوب عدد يَزَدد لم ما ذلك من أكثر لتتطور تكن لم الثقافية الجوانب أنَّ
تنظيم إعادة عملية يف فاعل بدور اآلن تقوم بدأت فقد مشاربهم، ع وتتنوَّ كبرية زيادة
عرب اليِقظة العوالم لجميع نقلت التخاُطرية، االتصاالت خالل ومن بأكملها. املجرِّية القارة
باالنضمام الجميع وناشدت بنفسها، أسسته الذي الظافر باملجتمع الخاصة املعرفة املجرة
شتَّى يف املوجودة العوالم من كالٍّ إنَّ قالت: لقد املجرة. يف الطوباوية تأسيس يف إليها
يساهم أن منها لكلٍّ بدَّ وال الوعي، من فائقة درجة عىل فرًدا يكون أن يجب املجرة أنحاء
هذا اكتمل وحني للجميع. املجمعة الخربة يف بأكملها خرباته وثروة الفردية بخصوصيته
األكرب املجتمع يف بوظيفته القيام يف يستمر أن يجب إنه قالت املطاف، نهاية يف املجتمع
عىل إال بعد تُحدد لم التي الروحانية األنشطة يف واملشاركة املجرات، جميع يضمُّ الذي

مبهم. نحو
املجرة عقل باألحرى أو الفرعية، املجرة عوالم تمكنت ل، للتأمُّ املبكر العرص يف
لها كان اكتشافات إىل التوصل من متقطعة، فرتات عىل يتيقظ الذي الواحد الفرعية
برضورة رؤيتها اآلن حددت قد كانت إذ املجرِّي؛ املجتمع تأسيس عىل محددة انعكاسات
عىل ضعف آالف عرشة بمقدار الحايل عدده عن املجرة يف العاِقلة العوالم عدد يزيد أن
أنواع من عظيم تنوع وجود بوجوب رأت الرُّوح، إمكانات جميع تحقيق أجل ومن األقل.
ما الصغري الفرعية مجرتها مجتمع يف تعلَّمت وقد نوع. كلِّ من العوالم وآالف العوالم،
ضخم مجتمع سوى الوجود مناطق جميع استكشاف يستطيع ال أنَّه تدرك ألن يَكفي

فقط. بعيد من لكن أعضائه، من للغاية قليًال عدًدا نفسها هي َلمحت والذي للغاية،
الخطة. هذه ضخامة من ومنزعجة ُمرتِبكًة املجرِّية القارة يف الطبيعية العوالم كانت
الضخامة تعنيها ال الروح أنَّ أكَّدت وقد املوجود. الحياة نطاق عن راضية كانت لقد
عىل إنجازها ف يتوقَّ عوالم من يأتي واٍه اعرتاض أنه هذا عىل الرد كان وقد الكثرة. وال
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املجرَّة مستوى عىل رضوريٍّا وكثرتها العوالم يف التنوع كان لقد أفرادها. يف الرائع التنوع
تنوع كان ما وبقدر العالم، مستوى عىل رضوريٍّا وكثرتهم األفراد تنوع كان ما بقدر
يف الطبيعية العوالم أنَّ النتيجة وكانت الفرد. مستوى عىل ا مهمٍّ وكثرتها العصبية الخاليا
ُمستوى يف بعضها ظلَّ وقد للمجرة. املتقدمة الحياة يف ُمتضائل بدور قامت قد «القارة»
حماس دون لكن الضخم، التعاوني العمل إىل بعضها وانضم امُلستقل. الخاص إنجازها
أحدها أنَّ والحق نفًعا، وقدمت بحماس املرشوع إىل ت انضمَّ التي هي فقط قلَّة نبوغ. أو
لكن التكاُفلية، السالالت إحدى من العالم هذا كان عظيمة. مساهمة تقديم من تمكَّن
التكافيل النظام كان الفرعية. املجرة مجتمع أسس الذي ذلك عن للغاية ُمختِلف نوع من
نفسه. الكوكبي النظام يف مختلفة كواكب األصل يف يَسكنان كانا نوعني من يتألف فيه
قد األصيل كوكبها جفاف بسبب اليأس دفعها ملا الذكية الطائرة السالالت إحدى كانت
أنه كيف أذكر أن يل ينبغي ال وهنا بالبرش. شبيه نوع يسكنه ُمجاِور عالم لغزو خطَّطت
ونفيس اقتصادي تكافيل نظام تأسس والتعاون، الخصومة بني التناوب من عصور بعد

ُمكتِمل.
الكتاب هذا كاتب قدرة بعيد حدٍّ إىل يتجاَوز أمر هو املجرِّي العاملي املجتمع بناء إنَّ
األمور هذه من اختربته ما بوضوح اإلطالق عىل أتذكَّر أن اآلن يمكنني ال الفهم. عىل
يف املشاركة خالل من اختربتها والتي فاء، الصَّ من الفائقة الحالة تلك يف وأنا الغاِمضة
املجهود من ذهول حالة يف كنُت الحالة، تلك يف وأنا حتى للُمستكِشفني. املشرتك العقل

التماسك. الشديد العاَلمي املجتمع ذلك أهداف لفهم جانبي من املبذول الكبري
أنشطة ثالثة هناك كانت فقد اإلطالق، عىل بذاكرتي الوثوق امُلمكن من كان إذا
األساسية العملية املهمة كانت املجرة. تاريخ من املرحلة هذه يف العاِقلة العوالم هذه تشغل
اليقظة الكاملة العوالم عدد وزيادة فيها تناغم وإحداث نفسها املجرة حياة إثراء هي
نمط النبثاق وجودها برضورة يُعتَقد كان التي الدرجة إىل الذهنية ووحدتها وتنوعها
الثاني النوع أما الوقت. ذلك حتى ق تحقَّ قد يشء أي من أكرب بيقظة يتَّسم الخربات من
خالل من األخرى املجرات مع أكرب اتصال تحقيق به يُبتَغى كان ما فهو األنشطة من
لكائنات املالئم الروحاني التمرين فهو الثالث النوع أما والتخاطرية. الفيزيائية الدراسة
بتعميق معنيٍّا) سيكون (أو معنيٍّا كان األخري النوع هذا أنَّ يبدو العاملية. العقول رتبة من
اإلشباع عن إرادتها بفصل ذاته، الوقت ويف فردية، عاملية روح كل لدى الذاتي الوعي
رقي من نسبيٍّا الرفيع املستوى هذا ففي األمر؛ يف ما كل هذا ليس ولكن املحض، الخاص
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وجود من أيًضا بد ال كان اإلطالق، عىل األدنى الروحي مستوانا يف الحال هو مثلما الروح،
مع أنه ذلك بأكملها. الكون يف والعقل الحياة مغامرة عن أكرب بدرجة جذري انفصال
من بل فحسب، املخلوق بعينَي ال بأكمله الوجود إىل النظر يف رغبتها تزيد الروح، تيقظ

الخالق. عني خالل من إليها تنظر وكأنما بأكملها، الكونية النظر وجهة
طاقة كل تقريبًا تستهلك املجرِّية الطوباوية تأسيس ة مهمَّ كانت األمر، بادئ يف
الآللئ من املركز متَّحدة بحلقات ق تُطوَّ النجوم من واملزيد املزيد صارت اليَِقظة. العوالم
فريدة. ساللة تسكنه فريًدا عاَلًما منها لؤلؤة كل كانت وقد اصطناعية. كانت وإن املثالية
يضم نظام يف يتمثَّل امُلستمرة الفردانية من األعىل امُلستوى صار فصاعًدا، الوقت هذا من
وُمبِهجة سلسلة محادثة تدور كانت األنظمة، هذه وبني فقط. واحًدا عاَلًما ال العوالم مئات

البرش. من األفراد بني يحدث مثلما
الفور عىل تَستمِتع أن هو واعيًا، فرًدا تكون أن معنى صار الظروف، هذه يف
وألنَّ العوالم. من نظاًما تَسُكن التي السالالت لجميع دة املوحَّ الحسية باالنطباعات
من بل فحسب، مجرَّد» نحو «عىل املدركات تستقبل تكن لم للعوالم الحسية األعضاء
يُدرك الواعي الفرد يكن لم أيًضا، فائَقنْي ودقة بنطاق تتمتَّع اصطناعية أدوات خالل
حول ع املتجمِّ بأكمِله الكوكبي النظام تركيب بل فحْسب، الكواكب من املئات تركيب
ببعض؛ بعضهم يُحسُّ البرش كان مثلما أيًضا، األخرى األنظمة يُدرك وكان أيًضا. شمِسه
وهي بعد عن تبدو مثله، العوالم» «متعدِّدي األشخاص من لغريه الربَّاقة األجسام كانت إذ

وتنساب. تدور
خيص. الشَّ االتصال من نهائية ال تنويعات وقعت العاقلة، الكوكبية األنظمة هذه بني
الطباع وتواُفق والكراهية، الحب حوادث وقعت البرش، أفراد بني الحال هي فمثلما
وحوادث الحزن، عىل تبعث التي وتلك السعادة عىل تبعث التي والحميمية وتناُفرها،
يف امُلتمثِّل املشرتك الضخم املرشوع يف وكذلك الشخصية املرشوعات يف والخالف التعاون

املجرَّة. طوباوية بناء
جنيس طابع ذات عالقات الفردية العوالم أنظمة بني تَحُدث كانت األحيان، بعض يف
أي يؤدِّ لم الفعيل الجنس أنَّ غري التكافليني، الرشكاء بني يحدث كان مثلما كبري، حدٍّ إىل
املتحركة الصغرية بالعويلمات الفضاء محيط يف تقذف امُلتجاِورة األنظمة كانت فيها. دور
شموس حول مدارات بعضها تتَّخذ لكي العوالم، من سالسل أو كبرية عوالم حتى أو
النفيس»، «االتحاد من عالقات باألحرى أو تكاُفلية، عالقات يف حميمية أدواًرا بعضوتؤدِّي
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آخر نظام إىل بأكمله نظام يهاجر كان آلخر، آٍن ومن لبعض. بعضها الخاصة الحياة يف
اآلخر. النظام حلقات بني تقع حلقاٍت يف بعواِلمه ويستقرُّ

كان التي العظيمة امليزة من وبالرغم بأكملها، املجرة التخاُطري االتصال د وحَّ
جوانب يف يبدو ما عىل مثاليٍّا يكن لم فهو باملسافة، تأثره عدم وهي بها يتسم التخاطر
من ُمستِمر ق تدفُّ هناك كان ولذا املادي؛ بالسفر كبري، حد إىل يُستكَمل، كان لقد أخرى.

اتجاه. كل يف بأكملها املجرَّة عرب يَتقاطر املتجوِّلة العويلمات
املختلفة األنواع كانت لقد احتكاكات. دون املجرة يف الطوباوية تأسيس ُمهمة تتمَّ لم
كانت الحرب أنَّ من وبالرغم املجرَّة. يف مختلفة سياسات تبنِّي إىل تَميل السالالت من
األفراد بني نعرفه الذي الخالف نوع كان فقد الوقت، ذلك يف ُمستحيًال أمًرا صارت قد
دائٌم رصاٌع املثال، سبيل عىل هناك، كان شائًعا. أمًرا الواحدة الدولة يف الجماعات أو
كان التي وتلك الطوباوية، بناء يف األسايس اهتمامها يرتكَّز التي الكوكبية األنظمة بني
شاغلها كان التي وتلك األخرى، املجرات مع االتصال عىل ينصبُّ األسايس اهتمامها
األنظمة من مجموعاٌت هناك كانت الكبرية، الفئات هذه إىل وإضافًة روحانيٍّا. األسايس
مرشوع تقدم عىل الَفردية العوالم أنظمة رخاء تقديم إىل تَميل كانت التي الكوكبية
طاقتها وإشباع واألنظمة العوالم بني الشخيص االتصال بمسألة تهتمُّ كانت لقد املجرَّة.
أنَّ من وبالرغم الروحاني. التطهري استكشاف أو بتنظيم تهتمُّ كانت مما أكثر الشخصية
املغاالة ضد ضمانًا كان إذ نافًعا كان فقد سني، املتحمِّ لسخط مثاًرا عادة كان وجودها

االستبداد. وضد
يؤثر أن يف وبدأ آخر مفيد تأثريٌ ظهر املجرة، طوباوية من العرص ذلك أثناء يف
الذين البرش-النباتات إىل ل توصَّ قد التخاطري البحث كان املنشغلة. العوالم عىل بالكامل
الروحاني. الهدوء يف مغاالِتهم بسبب أمرهم انتهى والذين طويلة، فرتة قبل انقرُضوا
عىل الحساسة لكن العتيقة الكائنات هذه من الكثري الطوباوية العوالم تعلمت قد واآلن
املجرِّي، العقل نسيج يف تماًما النباتي الخربة نمط حيك قد الوقت، ذلك ومنذ فريد. نحو

الخطرية. أعراضه بدون ولكن
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دعم يف الرغبة وأنَّ أخريًا، انتَهت قد املجرَّة هذه يف العديدة العوالم متاعب أنَّ اآلن لنا بدا
مجد. بعد مجًدا شك بال سيَجلب املستقبَل وأنَّ عامة، اآلن أصبَحت قد املجرة طوباوية
نتطلَّع رحنا سذاجتنا ومن األخرى. املجرات يف نفسه التقدم حدوث من نني ُمتيقِّ كنا وقد
قد إننا بل الكون، أنحاء جميع يف املجاهدة للروح واملكتمل والنهائي الرسيع النرص إىل
هذه مثل نستخدم رحنا وإذ صنعه. بإتقان ابتهج قد النجوم صانع أنَّ أيًضا رنا تصوَّ
كان البداية، قبل أنه تخيلنا وصفه، يُمكن ال عما للتعبري نستطيع كنا ما بقدر الرموز
مثالية مخلوقًة يصنع أن واالتحاد الحب أجل من قرَّر قد وأنه وحيًدا، النجوم صانع
أيًضا لكنه الحب، يف ورغبته بالجمال شغفه من صنعها أنه تخيلنا وقد له. رفيقة لتكون
جميع عىل االنتصار املطاف نهاية يف لها يتسنَّى كي وعذَّبها الصنع أثناء يف جلدها قد
وقد تحقيقه. من قط بعظمِته هو يتمكَّن لم الذي الكمال ذلك تحقيق من فتتمكَّن الشدائد؛
الجزء بالفعل شهدنا قد أننا لنا بدا سذاجتنا ومن الكون. هي املخلوقة تلك أنَّ رنا تصوَّ
االتحاد يُصبح أن وهي النمو، ذلك ذروة سوى يتبقَّ لم وأنه الكوني، النمو من األكرب
مثالية تكون والتي اليقظة، امُلكتِملة املفَردة الكون ُروح هو املجرات جميع بني التخاطري

بها. ويستمتع األبد إىل النجوم صانع لها يتأمَّ بأن والئقة
قد كنا متعة. أي فيه نجد لم أننا غري مهيب، نحو عىل صوابًا كله ذلك لنا بدا
من لدينا يَُعد ولم مجرَّتنا، يف ر املتأخِّ العرص يف والظافر املستمر التقدم بمشهد تشبعنا
شديدي كانوا أنهم املؤكَّد شبه من األخرى. املجرات يف املضيفني بشأن لالستطالع حب
األمل؛ وخيبة اإلرهاق حاالت أشد يف األمر حقيقة يف كنا لقد مجرتنا. يف باملضيفني الشبه
األحيان معظم ويف العوالم. من العديد مصائر تابعنا العصور، من ا جدٍّ الكثري مدار فعىل
ُمعظمها. يف إلينا بالنسبة مكرَّرة كانت لكنها عليها، جديدة كانت التي عواطفها، اختربنا
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بدا حني واآلن والعار. املجد أنواع جميع وكذلك املعاناة، أنواع جميع معهم تشاركنا لقد
سئمناه قد أننا وجدنا اإلدراك، شفا عىل للرُّوح، الكامل ظ التيقُّ وهو األعىل، الكوني املثل أنَّ
عىل بأكملها الضخمة الوجود بدراما تدري املثالية الروح كانت إن يهمُّ ماذا اليشء. بعض

ال؟ أم رحلتنا أنفسنا نحن نُكِمل أن يُهمُّ ماذا ال؟ أم بها وتتلذَّذ دقيق نحو
املجرة أرجاء جميع يف املوزَّعة رفقتنا تمكَّنت الحقب، من ا جدٍّ الكثري مدار عىل
من الرغم عىل األوقات جميع يف كنا املشرتكة. الواحدة عقليتنا عىل الحفاظ من بصعوبة
الهوية هذه عىل الحفاظ أنَّ غري الكثرية، للعوالم الوحيد املراقب هي واحدة، «أنا» دنا تعدُّ
«نحن» وكنا «األنا» هذه عىل يغلب النعاس كان ُمضنيًا. أمًرا ذاته حدِّ يف يُصِبح كان
البالدة إىل مخابئنا، إىل بيوتنا، إىل الصغرية، األصلية َعواِلمنا إىل نتوق املتعدِّدين األفراد
وجه عىل اإلنجليزي الرجل أنا، الضخمة. األمور جميع عن تعزلنا كانت التي الحيوانية
فتتالىش مًعا؛ ننام وهي أنا كنُت حيث الُغرفة تلك يف بأمان النوم إىل أتوُق كنُت التحديد،
منَّا لكلٍّ املسالم الغاِمض الوعي وذلك النوم سوى ى يتبقَّ وال جميعها، ة امللحَّ اليوم مطالب

باآلخر.
النوم. جافاني فقد ل، التحمُّ عىل قدرتي يفوق بما ُمتعبًا كنُت أنني من وبالرغم
من استفقنا وببطء، امُلنتِرصة. الكثرية العوالم ومع زمالئي مع الرضورة بحكم ظللُت
للغاية الهائل العدد ذلك عىل السائد املزاج أنَّ تدريجيٍّا لنا اتَّضح لقد اكتشاف؛ عىل نعاسنا
لقد النرص. مزاج عن االختالف كل مختلًفا صميمه يف كان الطوباوية العوالم أنظمة من
مهما وعجزها امُلتناهية الكائنات جميع بضآلة عميق اقتناع عىل جميعها العوالم أنَّ وجدنا
بمفهومنا أخربناه وحني ما، نوٍع من بشاِعر العوالم أحد يف التَقينا سموها. درجة بلغت
فلن اإلطالق، عىل ستَستيِقظ كانت إن الكون، تَستيقظ «حني قال: الكوني الهدف عن
عىل ُهدى بغري تَنساب صغرية فقاعة محُض بل لصاِنعها، الوحيدة املحبوبة هي أنها تجد

السحيق.» الالنهائي الوجود محيط
باإلله، الشبيهة العاَلمية لألرواح جبارة مسرية أنه عىل األمر أول يف لنا بدا قد ما
تدريجيٍّا اآلن لنا يبدو صار بانتظارها، بالكامل والخلود أيديها يف الكون موارد كلُّ والتي
العقلية وتحقق الذهنية القدرة يف العظيم التقدُّم جلب لقد للغاية. ُمختِلفة شاكلة عىل
بدرجة للعقل الزمني النطاق ع توسَّ فقد الزمن؛ خربة يف تغريًا الكون، مستوى عىل امُلشرتكة
لقد فحسب. ُمزدِحم يوم أنه عىل بالحقبة تشعر ظة امُلتيقِّ العوالم كانت لقد للغاية. كبرية
عند بطيء نهر يف بزورق يبحر رجل به يَشُعر قد ما يُشبه الزمن بمرور شعوُرها كان
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مسافة بعد يَندِفع أن إىل فأرسع، أرسع ويُصبح ذلك بعد جنادل إىل ل يتحوَّ لكنه منابعه،
يف تتمثَّل والتي للحياة، األبدية النهاية أي البحر، يف أخري شالل هيئة عىل بالكبرية ليست
ترغب كانت التي العظيمة ة باملهمَّ امُلتبقية الصغرية الفرتة مقارنة ومع النجوم. انقراض
الظروف أحسن يف أنه رأت الكونية، للروح الكاملة اليقظة تحقيق وهي تنفيذها؛ يف بشدة
بالفعل. فات قد املهمة هذه تحقيق أوان أنَّ ترجيًحا واألكثر لتُضيَِّعه، لديها وقت من ما
بعض يف يُقال فكان انتظارها. يف تكُمن عة متوقَّ غري كارثة بأنَّ غريب ٌس توجُّ راودها وقد
يُقال وكان النجوم!» بصانع بالنا فما لنا، النجوم تُخبئه ما حتى نَعرف ال «إننا األحيان:
توصلنا ما أفضِل صحِة إىل واحدة، للحظٍة ولو نطمنئَّ أالَّ علينا «يجب األحيان: بعض يف
عىل رؤيتنا ترسمها التي باأللوان وعٍي سوى ليست فهي الوجود؛ عن معارف من إليه
بحتمية الشعور هذا إنَّ الوجود.» محيط عىل الزَّبد من واحدة طبقة يف واحدٍة فقاعٍة غشاء
وقداسة، سحًرا املجرة عوالم اتحاد منح قد إنجازاتها، وجميع املخلوقات جميع كمال عدم
أنفسنا نحن كنا املتداعي، بالجمال متزايد وبشعور األجل. قصرية رقيقة زهرة وكأنه
بخربة مَررنا املزاجية الحالة تلك ويف البعيدة. الطوباوية تلك إىل النظر كيفية اآلن نتعلم

ُمميزة.
يف د املتجسِّ غري التَّحليق من الراحة طاِلِبني االسِتكشاف من عطلة يف انطلقنا قد كنا
متحرِّك، واحد وعي يف بأنفسنا تمركزنا العوالم، جميع من رفقتنا جمعنا أن بعد الفضاء.
الهوى كان اآلن واحد. كائن هيئة عىل ُدم، والسُّ النجوم بني فيما وندور ننساب رحنا ثم
إىل األمامية النجوم تحوَّلت حتى أرسعنا الخارجي. الفضاء نحو االندفاع إىل ساقنا قد
والخلفية األمامية النجوم تالشت حتى ثم األحمر، اللون إىل والخلفية البنفسجي، اللون
بها. نُحلِّق كنا التي الجنونية الرسعة بفعل الظاهرة املعالم جميع اختفت وحتى كلتاهما،
الكون بني املروع التناُقض ويف ومصريها، املجرات منشأ يف تَفكَّرنا التامة، الظلمة ويف

إليها. العودة إىل نتوق كنا التي الضئيلة املنزلية وحيواتنا
فاملجرة توقعناه. كما ليس موقعنا أنَّ حينئٍذ اكتشفنا وقد الراحة، من فرتة يف كنا اآلن
الحجم يف تزيد تكن ولم بعيدة، مسافة عىل بالفعل خلفنا تقع كانت منها انطلقنا التي
عليه. تكون أن ينبغي كان الذي البارز الحلزوني بالشكل تكن لم لكنها كبرية غيمة عن
للغاية مبكِّرة مرحلة يف املجرَّة إىل ننظر كنا أننا أدركنا الذهني، االرتباك من فرتة وبعد
من غيمة تكن لم الغيمة إن اإلطالق. عىل بالفعل مجرة تصبح أن قبل بل وجودها، من
بهدوء يخبو راح ُمبهًما بريًقا قلبها يف رأينا الضوء. من مستمرة رقيقة غيمة بل النجوم
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السماء وحتى السوداء. السماء يف واضح حدٍّ دون ويندمج املعتمة الخارجية املناطق يف
بعدد اكتظَّت النجوم، من خالية كانت أنها من فبالرغم اليشء؛ بعض غريبة كانت نفسها
املكان وبني بيننا عليه هي مما أكرب وبينها بيننا املسافة أنَّ بدا الشاحبة. الغيوم من كبري
الجبار كوكبة حجم يف كبرية مجموعة يف تكتَّل قد منها العديد لكنَّ منه، أتينا الذي
قد الضخمة األجسام من العديد إنَّ حتى للغاية مكتظة السماء كانت األرض. سماء يف
قنوات سوى بينها يَفصل يكن لم منها والعديد ببعض، بعضها الرقيقة أطرافها التحمت
بعيًدا بعضها كان والتي بعًدا، األكثر ُدم السُّ من آفاٌق خاللها من بَدت التي الفراغ من

الضوء. من كبُقعة إال تبدو تكن لم إنها حتى للغاية
تزال ما العظيمة ُدم السُّ كانت املايضحني إىل الزمن عرب ساَفْرنا أننا الواضح من كان
هو ما فعلت قد للكون رية التفجُّ الطبيعة تكون أن قبل بعض، من بعضها قريبة جريانًا

املكتظَّة. امُللتِحمة األولية املادة من ُدم السُّ هذه فصل من أكثر
كانت ُمذِهلة. برسعة أمامنا ف تتكشَّ كانت األحداث أنَّ لنا اتَّضح نُشاهد، ُرحنا وبينما
مدار كل أيًضا. شكلها تُغريِّ وكانت بعيًدا، وتنسحب ظاهر نحٍو عىل تَنكِمش غيمة كل
ترتاَجع ُدم السُّ كانت وإذ تحديًدا. أكثر ويصبح اليشء بعض يُسطَّح كان املعالم ُمبَهم
الزوايا. جميع من مائلة الشكل عدسية كغيوم اآلن تبدو صارت فقد تتضاءل؛ ثمَّ ومن
حتى الفضاء؛ أعماق إىل بعيًدا تَنسِحب كانت ُمشاهدتنا، أثناء يف فحتى ذلك، من بالرغم
هيئة عىل بجوارنا ظلَّ الذي هو فقط األصيل سديمنا اتها. تغريُّ مراقبة الصعب من صار

اآلن. انتباَهنا ركزنا قد هذا، وعىل السماء. ُمنتَصف إىل يمتدُّ ضخم بيضوي شكل
سطوًعا، أكثر املناطق بعض يف الرقيقة الغيوم صارت فيه؛ تتَّضح االختالفات بدأت
البحر. موج عىل كالزَّبد خافتة وتموُّجات رشائط فتشكَّلت سطوًعا، أقل اآلخر البعض ويف
من صار التالل. عىل السحاب قطع تتحرك مثلما ببطء املبهمة املعالم هذه تحرَّكت
ذلك كان مشرتًكا. نمًطا مجملها يف تَتبع السديم يف الداخلية التيارات أنَّ اآلن الواضح
الشبه شديد نحٍو عىل األمر، واقع يف ببطء نفسه حول يَدور الغاز من العظيم العالم
كصورة اآلن يبدو كان التسطُّح. يف يستمرُّ كان نفسه، حول دورانه ومع باإلعصار.
تقع املاء»، عىل الَحىص «رْمي للعبة تصلح بالخطوط، وُمقلَّمة ُمسطَّحة لحصاة ضبابية
الجديدة برصنا ة بحاسَّ اآلن الحظنا معامُلها. تتَّضح فال العني من للغاية قريبة مسافة عىل
عىل ُمتفرِّقة مناطق يف اآلن تَظهر كانت األقوى الضوء من مجهرية نقاًطا أنَّ وامُلدِهشة،
املسافات وأظلَمت عددها ازداد مشاهدتنا، أثناء ويف الخارجية. املناطق يف سيما ال الغيمة،

النجوم. ُولِدت الطريقة، وبهذه بينها. فيما
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تيارات من قرًصا صاَرت ما ورسعان وتتسطح. تتمدَّد تزال ما العظيمة الغيمة كانت
السديم من امُلتفكِّكة األنسجة آخر وهي امُلتكاِثف، غري الغاز من وجدائل الدوارة النجوم
امُلستِقل، شبه نشاطها خالل من الُكيل الكيان ضمَن الحركة يف هذه استمرَّت األوَّيل.
بوضوح وتختفي الكاذبة أقدامها د وتُمدِّ الحية، كالكائنات وتزحف أشكالها تُغريِّ فراَحت
قلب كان النجوم. من جديدة ألجيال املجال تفسح كانت لكنها الغيوم، تَختفي مثلما
ُمحتقنة ضخمة كرة صار وضوًحا. معاملها تزداد أصغر كتلة إىل اآلن يَتكاثَف السديم
عناقيد أجنَّة هي كانت الضوء من وتكتُّالت عقد ظهرت القرص، أرجاء ويف بالربيق.
الزينة بكرات الشبيهة الرقيقة الزغبية الكرات تلك بأكمله السديم يف وانتثرت النجوم.

النجوم. من صغري بكون األمر حقيقة يف ُحبىل كانت منها وكلٌّ امُلتأللئة، الخيالية
نحو عىل الدوران يف االسم، بهذا تسميتها اآلن امُلمكن من صار إذ املجرة؛ استمرت
اآلن الظالم. امتداد عىل النجوم تيارات من املؤلَّفة جدائلها انترشت شديد. بانتظام ظاهر
رقيق حيز وحافتها الِمعة، كتلة ذروتها الحافة، عريضة بيضاء ضخمة قبعة كأنها بَدت قد
عىل الدوارتان الطويلتان الجديلتان كانت دوَّارة. كاردينالية قبعة كانت لقد النجوم. من
وأصبحت امُلهرتئة أطرافهما انفَصَلت وقد النجوم. من طويَلني حلزونيَّني تياَرين الحافة
ومال دوارة كقمة الكيل الكيان تأرجح األسايس. املجرِّي النظام حول تدور فرعية مجرَّات
ا حدٍّ اآلن صارت حتى فأكثر، أكثر ضيًقا يَزداد بيضاوي كشكٍل الحافة وبَدت أمامنا،
رفيًعا خطٍّا المعة، غري مادة من يتألَّف كان الذي األقىص طرفها وشكَّل فحسب، رفيًعا
وإذ والنجوم. للسديم املكونة جة املتوهِّ الداخلية املادة امتداد عىل ينترش الُعقد من مظلًما
النوع هذا — واملتأللئة الالمعة األعجوبة هذه نسيج ُرؤية من نتمكَّن لكي النظر قنا دقَّ
ُرؤيتنا أنَّ من بالرغم أنَّه وجدنا — الكون يف املوجودة األجسام من اإلطالق عىل األكرب
بمفرده نجم كل ترى كانت فإنها البعيدة، واملجرات بأكملها املجرة تشمل كانت الجديدة
القطبي املحيط يف فلِّني شجرة تَبتِعد ما بقدر جريانه أقرب عن يبتعد ضئيل قرٌص أنه عىل
الرباق السديمي الجمال من فبالرغم ولهذا الجنوبي؛ القطبي املحيط يف أخرى عن الشمايل
للغاية. وميضشحيح عليه يتناثَر فراًغا لنا بدَت فقد للمجرة، اإلجمايل الشكل يتَّخذه الذي
هي كانت بينما أحيانًا تتداخل كانت تياراتها أنَّ رأينا كثب، عن النجوم راقبنا حني
تيارات يف تَسبح التي النجوم أنَّ ذلك بعد بدا وقد األسماك. كأرساب جماعات يف تسبح
منحنيات يف فتتحرَّك بعًضا بعُضها يسحب بعض، مسار بعضها يقطع حني مختلفة
عن بعضها النجوم بُعد من فبالرغم لذا آخر؛ إىل جار تأثري من تمرُّ حني واسعة ضخمة
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بعًضا بعُضها يفهم دقيقة حية كائنات كأنها تبدو كانت ما كثريًا أنها امُلثري فمن بعض،
أو املقطع زائدية حركة يف بعض حول يدور بعضها كان األحيان بعض ويف بُعد. عن

ثنائية. أنظمة ن لتُكوِّ تتحد كانت ندرة أكثر حاالت ويف بعض، عن بعضها يبتعد
قد كنا لحظات. يف تمرُّ كانت الدهور إنَّ حتى كبرية، برسعة أمامنا يمرُّ الوقت كان
كانت أنها من بالرغم ُحمر، كَعمالقة السديمي النسيج من تتكاثَف األوىل النجوم رأينا
بفعل ربما إربًا، انفجر قد النجوم هذه من ُمدِهش عدد للغاية. ضئيلة بُعٍد عىل من تبدو
ُمتزايد نحو عىل السماء أخذت بحيث ثنائية؛ أنظمة ن ليُكوِّ لدورانها، املركزي الطرد قوة
تتقلَّص العمالقة النجوم كانت األثناء، هذه ويف السماء. يف الراقصة األزواج بهذه تمتلئ
اللونني إىل ثم األصفر اللون إىل األحمر اللون من تتحوَّل كانت سطوعها. ويزداد ببطء
كانت حولها، سنٍّا األصغر األخرى العمالقة النجوم تكاثُف ومع واألزرق. الربَّاق األبيض
اآلن امُلحرتق. واألحمر األصفر إىل أخرى مرة لونها ويتغريَّ فأكثر أكثر الحجم يف تتقلَّص
النار. من الرشر يَنطفئ مثلما األخرى تلو الواحدة تنطفئ وهي النجوم أقدم نُشاهد كنا
«املستعرات» أحد كان األحيان، بعض ويف بثبات. لكن ببطء هذه املوت حوادث ازدادت
نجم يَنِبض واآلخر، الحني وبني يَخبُو. ثم للحظة، جريانه جميع ضياء عىل فيُغطِّي ج يتوهَّ
النَّجمية األنظمة أحد نرى كنا واألخرى، الفينة وبني تصورها. يُمكن ال برسعة « «ُمتغريِّ
من بخيط يصل أحدهما إنَّ حتى بشدة اآلخر من منهما كل يقرتب آَخر ونجًما الثنائية
تَنكِرس الخيوط هذه رأينا للطبيعة، الخارق ببرصنا التدقيق ومع رشيِكه. باتجاه مادته
الحياة لبذور الصغر امُلتناهي الحجم من الدهشة غاية يف ُكنا وقد كواكب. إىل وتَتكاثَف

الحياة. العديمة النجوم من خم الضَّ العدد بني وندرتها هذه
أنَّ الغريب من بالحيوية. يُقاَوم ال انطباًعا تُعطي كانت نفسها النجوم أنَّ غري
للقوانني وفًقا وتسري تدور التي النارية، الكرات تلك الخالصة، املادية األشياء هذه حركات
املجرَّة أنَّ غري للغاية. وباحثة للغاية حيوية تبدو َغر، الصِّ املتناهية لجزيئاتها الهندسية
بزخارفها حي، بكائن الشبه شديدة كانت إذ للغاية؛ حيوية نفسها هي كانت بأكملها
ة امُلمتدَّ وأكاليلها الحية، الخلية يف املوجودة التيارات تُشبه التي النجوم تيارات من الدقيقة
بد وال حي، كائن هو الجميل العظيم الكائن هذا أنَّ بد ال الضوء. من ونواتها كاللَّوامس،

أشياء. من سواه وعما نفسه عن ذكية خربة له أنَّ
أن يمكن ال الحياة أنَّ ُمتذكِّرين خيالنا، من قنا تحقَّ الجامحة األفكار هذه خضمِّ يف
الثروة هذه كل وأنَّ بالكواكب، اة املسمَّ النادرة الحبات تلك عىل إال قدم بموطئ تحظى

النريان. من كتل سوى ليَست امُلتملِملة الجواهر من
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وهي الكوكبية الحبات أوىل إىل أكرب بدقة انتباهنا وجهنا متزايَدين، واشتياق بعاطفة
ثم وتَنبض، تدور سائلة قطرات البداية يف تُصبح لكي الدوَّارة اللهيب خيوط من تتكاثف
جوي. غالف بها ويُحيط املحيطات، من رقيقة طبقة وتُغطِّيها الصخور، من قرشة تُغلفها
إىل انترشت ما رسعان التي بالحياة تَختِمر الضحلة مياهها رؤية من الثاقب نظرنا تمكَّن
البرشية الرتبة تبلغ امُلبكِّرة العوالم هذه من ِقلًَّة ورأينا بها. الخاصة والقارات املحيطات
الرُّوح، أجل من األعظم الرصاع من تُعاني العوالم هذه أصبحت ما ورسعان الذكاء، يف

أقل. عدد سوى ا ُمنتِرصً منه يخرج لم والذي
النجوم، بني نادًرا حدثًا كان والذي الجديدة، الكواكب ميالد أدَّى األثناء، تلك يف
األخرى، األرض رأينا جديدة. وسري جديدة عوالم ظهور إىل منتًرشا، املجمل يف كان ولكن
األخرى العوالم من العديد رأينا األخري. اختناقها ثم املتكرِّرة، وإخفاقاتها بنجاحتها
العادي البرشي اإلنسان رأينا وغريها. والقنطورية الجلد شوكيات مثل الطابع، اإلنسانية
الذهني والصفاء البالدة بني ة املتغريِّ املراحل من العديد عرب يتخبَّط الصغرية أرضه عىل
تتغري كما يتغري الجسدي شكله كان أخرى، إىل حقبة ومن جديد. من املدقعة البالدة ثم
لحظة وبعد املريخ، من القادمني الغزاة مع املستميت رصاعه يف ورأيناه الغيوم. أشكال
كوكب إىل بعيًدا هرب قد رأيناه النور، من وعصور الظالم عصور من املزيد نت تضمَّ
يكن لم دهر بعد أخرى، فرتة وبعد القمر. سقوط من خوًفا للحياة ل املؤهَّ غري الزهرة
هناك ليَغرق نبتون، كوكب إىل الشمس انفجار قبل هرب الكون، حياة يف تنهيدة سوى
منها نَهض فقد ذلك، من بالرغم أخرى. دهور مدار عىل جديد من الخالصة الحيوانية يف
كارثة بفعل ناٍر يف عثٍّ كحرشة ليحرتق فقط ذكائه ُمستويات أرقى إىل ووَصل أخرى مرًة

مقاومتها. يُمكن ال
لم الحياة يف واملآيس الَعواطف أقوى من فيها بما الطويلة البرشية القصة هذه كل
حياة يف لحظات لبضع إال يستمرَّ لم يبدو، ما عىل ُمهَمل عقيم تافه جهد سوى تكن
مع الحياة، يف الكوكبية األنظمة مجموعة استمرَّت القصة، هذه انتَهت وحني املجرَّة.
وهناك. هنا جديدة ُمصيبة حلول أو النجوم، بني جديد كوكبي ميالد أو كارثة، حدوث

السالالت من أيًضا املئات بل العرشات رأينا وبعدها، املضطربة البرشية الحياة قبل
مدى إىل التيقظ لها ُقدِّر التي هي فقط منها حفنٌة كانت والتي الطابع، اإلنسانية األخرى
نرى كنا املجرة». عوالم «اتحاد يف دوٍر وأداء البرش، إليه وصل ما أعىل يتجاوز روحاني
بني املتناِثرة باألرض، الشبيهة الصغرية كواكبها عىل وهي بعيد من اآلن السالالت هذه
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العاَلمية، املشكالت تلك كل عىل التغلب أجل من تُناِضل وهي خمة، الضَّ النجوم تيارات
األوىل. للمرة «الحديث» عرصنا يف اإلنسان يُواجهها التي والرُّوحانية، منها االجتماعية
والبحرية، النوتية، كالساللة األخرى، السالالت أنواع من العديد أخرى مرًة رأينا وبامِلثل،
كل ومن النباتات. تشبه ندرة أكثر كائنات وكذلك الناِدرة، والتكاُفلية واملركَّبة، والطائرة،
املرشوع يف وشاركت الطوباوية املرحلة إىل بالوصول فازت التي هي فقط قلة منها، نوع
انهارت فقد البقية، أما اإلطالق. عىل بذلك منها أيٌّ قام إن هذا للعوالم، العظيم املشرتك

الطريق. يف
انتصار الفرعية املجرات بإحدى جزيرة يف اآلن نرى كنا البعيد، ُمراقبتنا مكان من
نجوم بدأت قد اآلن العوالم. بني حقيقي اتحاد بذرة أخريًا تحققت هنا التكافلية. السالالت
الفرعية املجرَّة أصبحت أن إىل حية بآللئ تُطوق أن يف جزيرة عىل الواقع الكون هذا
امُلعدي الفظيع الجنون ذلك الرئييس النظام يف اندلع األثناء، هذه يف بالعوالم. حيَّة بأكملها
ذلك قبل بدا قد ما أنَّ غري بالفعل. تفاصيله شاَهْدنا والذي إمرباطوريات، بتكوين الخاص
تُصدَّق ال برسعة الفضاء يف العظيمة العوالم فيها ناَوَرت والتي الجبابرة، حرب أنه عىل
من لبضٍع مندفعة حركة أنها عىل اآلن بدا َمحارق، يف بعضها الشعوب بعض ودمرت
من ُمبالية ال بحشود املحاطة الالمعة املجهرية الكائنات من بضعة املجهرية؛ الرشارات

النجوم.
اإلمرباطوريات قتلت لقد كواكبه. ويُحطِّم يَنفجر نجًما اآلن رأينا فقد ذلك، من بالرغم
اإلمربيايل الجنون هذا اختفى ثم وثالثًا، ثانيًا القتل هذا ارتكبت وقد نفسها. من أرقى شيئًا
املجهد انتباهنا عىل استحوذ ما ورسعان الفرعية. املجرة تأثري تحت اإلمرباطوريات وانهارت
عىل أساسية بصفة هذا لنا اتَّضح وقد بأكملها. املجرة يف للطوباوية الرائع الظهور ذلك
تلَو ُمزدِحم بمدار النجم تلَو النجم ازدهر االصطناعية. الكواكب يف مستمرَّة زيادة هيئة
األخرى، تلو نجمية وكوكبة بالروح. الُحبىل الرباعم تلك الحيوية، الجواهر هذه من اآلخر
من فريدة كبرية ساللة منها كالٍّ يسكن التي العوالم، من بالكثري حية بأكملها املجرَّة بَدت
كائنًا نفسه هو كان والذي حقيقي، مجتمع دهم يُوحِّ الذين الحساسية ذوي األذكياء األفراد
كائنًا نفسه هو كان املأهولة املدارات من العديد من نظاٍم وكلُّ ُمشرتَكة. ُروح تملُكه حيٍّا
متلهًفا ذكيٍّا كائنًا واحد، تخاطري وشيج يف املنسوجة بأكملها املجرَّة كانت وقد مشرتًكا.
الرسيعي الكثريين املتنوِّعني أفراده لجميع الواحدة «األنا» تلك املشرتكة، الروح يف يتمثَّل
رفاِقه باتجاه ذاته من أبعد هو ما إىل اآلن ينظر بأكمله الشاسع املجتمع هذا كان الزوال.
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عىل األوسع الكونية الدائرة يف والروح الحياة مغامرة خلف السعي قرَّر وإذ املجرَّات. من
كان بينما نفسه الوقت ويف رفاقه، مع ُمستمر تخاُطري تواُصل عىل كان فقد اإلطالق،
يف الكامنة الطاقات من يستفيد بدأ العميل، الطموح من الغريبة األشكال جميع يتصوَّر
جميع إحاطة عند األمر يتوقف لم الوقت. ذلك قبل ُمتخيًَّال يكن لم نطاق عىل نجومه
الشمسية الطاقة تركز كانت التي الضوئية املصائد من رقيق بنسيٍج الشمسية األنظمة
من العديد إنَّ بل معتمة، بأكملها املجرة كانت فقد ثم ومن الذكي؛ لالستخدام الهاربة
الجبارة مخزوناتها منها وُسِلبت ُفكِّكت قد شموًسا تكون ألن تصلح تكن لم التي النجوم

الذرية. دون الطاقة من
بوضوح متعارض أنه بعد، عىل من حتى بدا، قد حدث انتباهنا عىل استحوذ وفجأة،
خاصته العوالم حلقات جميع ًرا مدمِّ بالكواكب محاًطا كان نجم انفجر الطوباوية. مع
لثالث، ثمَّ ثاٍن لنَجم اليشء نفس حدث والشحوب. الوهن من حالة يف ذلك بعد غرق ثم

املجرة. من مختلفة مناطق يف أخرى لنجوم وكذلك
أخرة مرة طوًعا ُقمنا فقد ة، امُلحريِّ الكوارث هذه سبب بشأن التقيصِّ أجل ومن

امُلتعدِّدة. العوالم بني مراكزنا عىل أنفسنا بتوزيع
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العديدة املجرات (1)

وسيلة وكانت األخرى. املجرات مع تواصِله تحسني إىل سعى قد املجرَّة» عوالم «اتحاد كان
يكون أن أيًضا املرغوب من بدا قد أنه غري التخاُطري، االتِّصال هي األبسط االتصال
ويف تليها. التي عن املجرَّة هذه يفصل الذي الهائل الفراغ ذلك عرب مادي اتِّصال هناك
نفسه عىل العوالم اتحاد جلب الرحالت، هذه مثل يف مبعوثني إرسال يف املتمثِّلة امُلحاَولة

رة. املتفجِّ النجوم وباء
املجرات ظروف عن شيئًا أقول أن يَنبغي الكوارث، من السلسلة هذه أصف أن قبل

مجرَّتنا. تَجربة يف املشاركة خالل من عرفناها مثلما األخرى
بعض يف عاِقلة عوالم وجود طويلة فرتة منذ التخاطري االسِتكشاف أوضح لقد
من اكتسبَت قد مجرتنا عوالم كانت طويلة، تجاِرب بعد واآلن، األقل. عىل األخرى املجرات
التفصيل غاية يف معرفة واحًدا، يٍّا مجرِّ عقًال بصفتها الغرض هذا لتحقيق عملها خالل
لدى الذهني ه التوجُّ به يتَّسم ما بسبب األمر هذا صعوبة ثبتَت وقد بأكمله. الكون عن
يف كبري اختالف من هناك يكن لم ع. متوقَّ غري أفق ضيق من املجرات من مجرَّة كل عوالم
من متنوعة مجموعة منها كل يضم إذ للَمجرات؛ األسايس والبيولوجي الفيزيائي الرتكيب
ذلك، من بالرغم مجرتنا. يف املوجودة الالت كالسُّ نفسها العامة األنواع إىل تَنتمي السالالت
خصوصيات املجرات مجتمعات من كل يف الثقايف املستوى عىل التطور اتجاه أنتج فقد
كان فقد ولهذا متعمدة؛ غري تصبح إنها حتى خ الرتسُّ عميقة تكون ما غالبًا هامة ذهنية
كانت لقد بعضها. مع تتواَصل أن البداية يف رة املتطوِّ املجرات عىل للغاية الصعب من
فرعية مجرة يف تطوَّرت والتي التكاُفلية السالالت ثقافة هي مجرتنا يف السائدة الثقافة
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مجرتنا ثقافة كانت فقد اإلمربيايل، العرص أهوال من وبالرغم استثنائي. نحو عىل سعيدة
مأساوية األكثر املجرات مع التخاطري االتِّصال إقامة من جعل اللطف من بنوع تتَّسم
يقبلها التي األساسية والقيم املفاهيم تفاصيل كانت فقد ذلك، إىل إضافة صعبًا. أمًرا
يف ساَدت قد كانت التي البحرية الثقافة من كبري حدٍّ إىل تطوَّرت قد مجرتنا مجتمع
فقد الغالب، يف برشية كانت «القارية» العوالم شعوب أنَّ من وبالرغم الفرعية. املجرَّة
الذهني النسيج هذا لندرة ونظًرا املحيطية. بالعقلية عميًقا تأثًرا األصلية ثقافاتها تأثَّرت

املجرات. معظم من انعزاًال أكثر مجرتنا كانت فقد املجرِّية، امُلجتمعات بني املحيطي
مجرتنا مجتمع نجح والصرب، الوقت من الكثري تطلب قد عمل فبعد ذلك، من بالرغم
أنَّ الوقت ذلك يف اكتُِشف وقد للمجرات. الكوني للشعب نسبيٍّا مكتمل مسح عمل يف
تكن لم أيًضا. والفيزيائي الذهني التطور من مختلفة مراحل يف كانت العديدة املجرات
من أكثر تزال ال فيها السديمية املادة كانت والتي للغاية، الحديثة األنظمة من العديد
فيها الحياة تكن فلم األخرى املجرات بعض أما بعد. كواكب أيِّ عىل تحتوي النجوم،
الحبات من قليل عدد وجود من بالرغم اإلطالق عىل البرشي املستوى من اقرتبت قد
من بالرغم الكوكبية األنظمة من تماًما قاحلة كانت األخرى املجرات بعض الحيوية.
للغاية املتفرِّق التوزيع بسبب أو املحضة الصدفة بسبب إما وذلك الفيزيائي؛ نضجها
ساللته نَرش من واحد ذكي عالم تمكََّن املجرات، من املاليني بني من العديد ويف لنجومها.
داخله يف البيضة جنني يُنظِّم مثلما بأكملها املجرة ُمنظًِّما املجرة، أنحاء عرب وثقافته
عىل بناءً للغاية، طبيعي نحو عىل املجرات هذه يف الثقافة تأسست بأكمله. البيضة جوهر
جرى وحني الواحد. الجنني هذا من بالسكان سيُؤهل بأكمله الكون بأنَّ القائل االفرتاض
محريًا تأثريه كان املطاف، نهاية يف األخرى املجرات مع التخاطري االتصال إىل ل التوصُّ
عىل األجنة هذه من أكثر أو اثنان فيها ر تطوَّ التي املجرات تكن لم األمر. بادئ يف للغاية
النتيجة كانت األحيان، بعض يف القليل. بالعدد النهاية يف مًعا تواصلت ثم مستقل نحو
حتى أو نهائي ال رصاع ذلك عن ينتج كان األحيان بعض ويف التكاُفيل، النظام يف تتمثل
ذلك هو املجرِّية املجتمعات من اإلطالق عىل انتشاًرا األكثر النوع كان وقد متبادل. تدمري
مًعا، تصارعت ثم ُمستِقل، نحو عىل العوالم أنظمة من العديد فيه تطورت الذي املجتمع
مرًة واصطدمت واإلمرباطوريات، االتحادات من الكثري عنها ونتج بعًضا، بعُضها وقتَل
نحو الرتدد من بيشء واألخرى الفينة بني تتصارع وراحت االجتماعية، بالفوىض املرة تلَو
اكتوت قد أنها غري بالفعل، الهدف ذلك قت حقَّ قد منها قلَّة املجرِّية. الطوباوية تحقيق
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الحرب قوَّضته قد كانت العديد بينما التخبُّط، طور يف يزال ال كان أكرب عدد باملرارة.
هذا إىل ستَنتمي مجرَّتنا كانت وقد للتعايف. كبرية إمكانية من هناك تكن لم إنه حتى

التكاُفلية. للسالالت الطيب الحظ لوال النوع
من معينة أنواع وجود هو أولهما: املجرِّي؛ املسح هذا إىل أمرين أضيف أن ينبغي
يف بأكمله التاريخ عىل تخاطريٍّا شاهًدا كانت التي للغاية املتقدِّمة املجرية املجتمعات
االنفجار يف حديثًا بدأت قد النجوم أنَّ هو ثانيهما: األخرى؛ املجرات وجميع مجرَّتنا

املجرات. من قليل غري عدد يف العوالم من أطواقها وتدمري

مجرتنا يف كارثة (2)

االجتماعية بنيته من ويحسن التخاطرية، رؤيته يحكم مجرتنا يف العوالم اتحاد كان بينما
عىل بعيد، من ذلك قبل راقبناها التي عة املتوقَّ غري الكوارث أرغمته ذاته، الوقت يف واملادية

صارًما. التزاًما منها يتألَّف التي العوالم حيوات حفظ بمهمة االلتزام
يف وتوجيهه الطبيعي مساره عن نجم لفصل محاولة هي األوىل الحادثة واقعة كانت
باملوثوقية جديًرا الغريبة املجرات أقرب مع التخاطري االتصال كان للَمجرات. عاِبرة رحلة
للغاية ثمينًا سيكون العوالم بني املادي االنتقال أنَّ قلت، مثلما تَقرَّر، قد أنه غري ما، حدٍّ إىل
العديد قذف أجل من الخطط ُوِضعت فقد ثمَّ ومن املشرتَكنْي؛ والتعاون الفهم أجل من
يفصل كان الذي الشاسع الفضاء محيط عرب العوالم أنظمة من يَسكنها بما النجوم من
األضعاف آالف ستَستغرق كانت الرحلة أنَّ شك ال للحضارة. الطافيتنَي الجزيرتنَي بني
النجوم من العديد سيكون اكتمالها، وعند سابقة. محاولة أيُّ استغرقته الذي الوقت من
الحت قد الكون يف الحياة نهاية وتكون بالفعل، السطوع عن َفت توقَّ قد مجرة كل يف
باألخرى املجرَّة ربط مرشوع بأنَّ الشعور ساد فقد ذلك، من بالرغم بالفعل. األفق يف
يف عظيمة زيادة إىل سيُؤدي إذ بشدة؛ يُربِّره ما له النحو هذا عىل الكون أنحاء جميع يف

وأصعبها. الكونية الحياة مراحل آخر يف املجرات بني املشرتك التفاُهم
املجرات. عرب للسفر األوىل املحاولة أُجريت والحسابات، التجارب من معجزات بعد
خالل ومن أيًضا. الذرية ودون العادية للطاقة كمستودع الكواكب من قاحل نجم استُخِدم
بطريقة الطاقة من املخزون هذا ه ُوجِّ شديًدا، عجًزا فهمها عن عقيل يَعجز بارعة أجهزة
وقد الغريبة. املجرة اتجاه يف تدريجيٍّا به يميل كي كوكبية، بأطواق مختار نجم إىل معينة
الَعملية هذه خالل الفعلية مداراتها يف النجم هذا كواكب بقاء بضمان املعنية املهمة كانت
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أكثر تدمري دون أُنِجزت أنها غري للغاية حساسة لشمسها، تسارع من يليها ما وخالل
النحو عىل النجم توجيه فور أنه الحظ سوء فمن ذلك، من بالرغم عامًلا. عَرش اثنَي من
من تمددت قد وهاجة مادة من كرة ة ثمَّ انفجر. رسعته، اكتساب يف بدأ أن وبعد الصحيح،
النجم. انحرس وحينها رتها. ودمَّ الكواكب أطواق جميع وابتلعت مذهلة برسعة الشمس

شائًعا أمًرا النجوم ألحد املفاجئ واألفول السطوع كان املجرة، تاريخ مدار عىل
الطبقات من الذرية دون للطاقة انفجار من يتألف أنه املعروف من وكان للغاية.
صغري ُمتجوِّل جسم تأثري بسبب األحيان بعض يف هذا يحدث كان وقد للنجم. السطحية
بالتطور تتعلَّق عوامل بسبب وأحيانًا الكويكب، َحجم عن األحوال معظم يف حجمه يَزيد ال
يتنبأ أن يستطيع املجرة عوالم اتحاد كان الحالتنَي، كلتا ويف نفسه. للنجم الفيزيائي
نظام إلبعاد أو ل، املتطفِّ الجسم اتجاه لتغيري خطوات يتَّخذ وأن كبرية بدقة بالحدث
اإلطالق، عىل متوقعة تكن لم املحددة الكارثة هذه أنَّ غري األذى. طريق عن املهدَّد العوالم

الراسخة. الفيزيائية بالقوانني أخلَّت وقد محدد. سبب لها يُعرف ولم
هذا كان وقد آخر. نجم انفجر حدث، قد ما فهم يُحاول العوالم اتحاد كان وبينما
أجل من حديثًا أُجريت قد املحاوالت كانت الرائدة. العوالم أنظمة أحد شمس هو النجم
تتعلَّق أنها بد ال الكارثة تلك بأنَّ االعتقاد ساد وقد النجم، هذا من اإلشعاع إخراج زيادة
ويف عواِلمها. جميع رًة مدمِّ النجوم، من واملزيد املزيد انفَجَر فرتة، وبعد التجارب. بهذه
االنتفاع أو النجم مسار لتغيري إما مؤخًرا أُجريت قد امُلحاوالت كانت الحاالت، من العديد

املخزنة. بطاقته
جميع كانت اآلخر. تلو واحًدا العوالم أنظمة من العديد رت وُدمِّ املشكلة، انترشت
استمر، قد «املستعرات» وباء أنَّ غري اآلن، نُِبذَت قد النجوم عمل آليات يف التدخل محاوالت

كوكبي. لنظام شمًسا املنفجر النجم كان الحاالت جميع ويف ازداد. بل
بفعِل بل لالصِطدام نتيجة يحدث االنفجار يكن لم امُلعتادة، «امُلستِعر» مرحلة يف
املبكِّر، نضوجه أو النجم شباب مرحلة يف تحُدث أنها املعروف من وكان داخلية، قوى
يف أما اإلطالق. عىل حدثَت إن هذا النجم، حياة يف مرة من أكثر تَحُدث كانت ما وناِدًرا
الطبيعية «املستعر» بمرحلة مرَّت التي النجوم عدد كان املجرَّة، من رة املتأخِّ املرحلة هذه
بأكملها أنظمة نْقل املمكن من كان فقد ثمَّ ومن بها؛ تمرَّ لم التي النجوم عدد يفوق
النجوم حول قريبة مدارات يف وتوطينها للخطر امُلعرَّضة األحدث النجوم من العوالم من
الخطط ُوِضعت لقد عدة. مرات العملية هذه أُجريت الطاقة، من ضخمة وبكمية األقدم.
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القتل وتطبيق اآلمنة، النجوم إىل الهجرة خالل من بأكمله املجرَّة مجتمع لنقل البطولية
الطريقة. بتلك استيعابها امُلمكن من يكن لم التي العوالم شعوب باقي عىل الرحيم

إن الكوارث. من جديدة سلسلة حلول بسبب الخطة هذه فشلت التنفيذ، أثناء ويف
تطويقها عند األخرى تلَو مرًة االنفجار عىل القدرة طوَّرت قد بالفعل، انفَجرت التي النجوم
النجوم بدأت لقد الُحدوث. يف الكوارث من جديد نوع بدأ ذلك، عىل عالوًة بالكواكب.
االنفجارات فيها تحدث أن يُمكن التي الفرتة تجاوزت قد كانت والتي للغاية القديمة
غالفها من املتوهجة املواد من نفثة تنطلق إذ ؛ ُمحريِّ نحو عىل ف تترصَّ طويل، وقت منذ
يف زاحفة. دوامة شكل عىل الخارج إىل النفثة هذه تتجه النجم دوران ومع الضوئي،
الكواكب جميع أسطح تكلُّس يف يتسبَّب املتَّقد الخرطومي الشكل هذا كان األحيان، بعض
الحاالت، بعض ويف عليها. الحياة مظاهر جميع قتْل إىل يُؤدِّي مما املدارات، جميع يف
من عدد كان الكوكبية، املدارات مستوى يف الخرطومي الشْكل هذا اجتياح يحدث لم إذا
التي الحاالت من العديد ففي ذلك، من بالرغم التدمري. من الهروب من يتمكَّن الكواكب
تدريجيٍّا يتمكَّن الخرطومي الشكل هذا كان البداية، منذ بالكامل التدمري فيها يَحُدث لم

العوالم. من ى تبقَّ ما ر ويُدمِّ الدقة من أكرب بقدر الكوكبي امُلستوى إىل الدخول من
األنشطة من النوعني هذَين جماح كبْح يتمَّ لم إذا أنه الواضح من أصبح ما ورسعان
تقدم لم املجرة. عىل من بأكملها الحياة تَندِثر ربما أو الحضارة تنتهي فسوف النجمية،
مثالية تبدو النجوم تطور نظرية كانت كان. أيٍّا امُلشكلة لسبب إشارة أي الفلكية املعرفة
العوالم اتحاد كان األثناء، هذه يف الفريدة. األحداث هذه من أيٍّا ن تتضمَّ لم أنها غري للغاية،
«املستعر» بمرحلة تمرَّ لم التي النجوم لجميع االصطناعي التفجري ة مهمَّ يف انطَلق قد
مرًة استخدامها ثم نسبيٍّا، آمنة جعلها إىل هذا يُؤدِّي أن املرجو كان وقد بعد. تلقائيٍّا
من ذاتها الدرجة عىل جميعها النجوم أنواع أصبحت وقد اآلن أما شموًسا. بصفتها أخرى
من الرتتيبات ُوِضَعت ذلك، من وبدًال امُلهمة. هذه عن العوالم اتحاد تخىلَّ فقد الخطر،
التفكُّك إن السطوع. عن َفت توقَّ التي النجوم من للحياة الالزم اإلشعاع عىل الحصول أجل
من وبالرغم األقل. عىل الوقت من لفرتة مرضية شموًسا منها سيجعل لذراتها املحكوم
أنظمة وراَحت كبرية. برسعة يزداد كان املتَّقدة النفثات وباء أنَّ الحظ سوء فمن ذلك،
األبحاث توصَلِت وأخريًا، النظام. تلَو نظاًما الوجود من تُمحى بأكملها الحية العوالم
أنَّ غري الشمس. مدار مستوى عن بعيًدا املتَّقد املجس مسار لتحويل طريقة إىل امُلستميتة
فسوف نَجَحت، إذا فحتى ذلك، إىل وإضافًة اإلطالق. عىل مضمونة تكن لم العَملية هذه

َقُرص. أو طاَل وقٍت بعد أخرى متَّقدة نفثة الشمس تطلق
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من هائلة كميٌة هناك كانت الوقت، ذلك حتى كبرية. برسعة تتغريَّ املجرة حالة كانت
رعدية. غيمة من املطر يهطل كما اآلن تَهطل كانت الطاقة هذه أنَّ غري النجمية، الطاقة
االنفجارات تكرار فإنَّ النجم، قوة يف بشدة يُؤثِّر يكن لم واحًدا انفجاًرا أنَّ من وبالرغم
تَتداعى الحديثة النجوم من العديد كانت العدد. يف ازديادها مع إنهاًكا أكثر يُصبح كان
الكثري فصار أوجها؛ اآلن تجاوزت قد النجوم من الُعظمى الغالبية وكانت الشيخوخة. إىل
عددها تناَقص قد أيًضا هي كانت العاقلة العوالم معتم. رماد أو ميضء فحم محض منها
تزال ما األرضار كانت للدفاع، املبتَكرة إجراءاتها جميع من بالرغم إذ كبرية؛ بدرجة
املجرَّة عوالم اتحاد إنَّ إذ األخطر؛ هو العوالم عدد يف التناُقص هذا كان وقد جسيمة.
بعض يف باملجتمع منه بالدماغ أشبه كان لقد التنظيم. من عالية درجة عىل أوجه يف كان
فاعلية من وقللت العليا، الدماغ» «مراكز من بعًضا الكارثة تطمس كادت وقد الجوانب.
العوالم أنظمة بني التخاطري االتصال بشدة أيًضا أعاقت وقد كبرية. بدرجة املراكز جميع
ضد الدفاع يف املتمثِّلة العاجلة الفيزيائية مشكلتها عىل الرتكيز عىل إرغامها خالل من
قد العوالم التحاد املشرتك العقل وكان شمسها. جانب من لها تتعرَّض التي الهجمات

العمل. عن اآلن توقف
الطوباوية تأسيس تجاه الحماس اختَفى أيًضا. هو تغريَّ قد للعوالم العاطفي التوجه
وإشباع املعرفة اكتمال خالل من الرُّوح مغاَمرة الستكمال الحماس معه وتالَىش الكونية،
ظهرت نسبيٍّا، قصرية فرتة االنقراضخالل محيصعن ال أن بدا وقد واآلن اإلبداعية. املَلكة
البعيد الكوني الهدف تحقيق يف الرغبة بدت اآلن ديني. بسالم املصري ملالقاة ُمتزايدة إرادة
اإلثم؛ بل الرتف من نوًعا ظة املتيقِّ العوالم لجميع األسمى الدافع هو سبق فيما كان الذي
وبما بأكمله الكون بمعارف تلمَّ أن ظة املتيقِّ العوالم يف املتمثِّلة الضئيلة للكائنات فكيف
املأساوية بنهايتها وتَحتفي املرسحية يف دورها تؤدِّي أن عليها إنَّ ذلك، من بدًال إلهي؟ هو

اإللهي. والتلذُّذ التجرد من بيشء
َمحيص ال بكارثة تَليق والتي الجذل، االسِتسالم يف املتمثِّلة املزاجية الحالة وهذه
بعض يف الشك ساد طويلة، فرتة مدار عىل جديد. اكتشاف بفعل رسيًعا ت تغريَّ قد عنها،
َعمدي، هو بل األمر حقيقة يف تلقائيٍّا ليس للنجوم املنتِظم غري النشاط هذا بأنَّ املناطق
يف االحِتمال هذا بدا الكواكب. آفة من التخلص وتُحاول األمر حقيقة يف حية النجوم وأنَّ
هو النجوم ألحد الكوكبي النظام تدمري أنَّ تدريجيٍّا اتَّضح قد أنه غري للغاية، خياليٍّا البداية
العديد وجود أنَّ بالطبع املحتَمل من كان وقد املنتِظم. غري النشاط فرتة تُحدِّد التي النهاية
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آلية بطريقة املتَّقد، الطرف ظهور أو االنفجار حدوث يف تسبَّب قد الكوكبية األطواق من
قد آلية أيَّ تقرتح أن تَستِطع لم الفلكية الفيزياء أنَّ غري مفهومة. غري كانت وإن محضة
الوعي نظرية اختبار أجل من اآلن تُجرى التخاطرية األبحاث كانت النتيجة. هذه إىل تؤدي
يف تماًما عقيمة املحاولة هذه كانت أمكن. إن العاقلة النجوم مع اتصال وإقامة النجمي،
بها الوصول يُمكن التي الصحيحة بالطريقة دراية أيُّ العوالم لدى يكن لم األمر. بداية
عقولنا. عن االختالف تمام مختلفة فستكون اإلطالق، عىل وجود أي لها كان إن عقول، إىل
درجة عىل ستكون العاقلة العوالم عقلية يف عوامل أيُّ تُوجد ال أنه للغاية املحتَمل من بدا
قد العوالم أنَّ من وبالرغم للتواُصل. وسيلة لتشكيل النَّجمية بالَعقلية الشبه من كافية
استكشفت أنها من وبالرغم لديها، ُممِكن نحو أفضل عىل التخيُّلية قدراتها استخدمت
مكان كل يف تُصغي وراحت التعبري، صح إن لعقليتها، الباطنية والدهاليز امَلمرات جميع
تبدو النجمة الغائية نظرية وبدأت شيئًا. تَستقِبل لم فإنها اإلجابة، عىل الحصول يف أمًال
بالرغم به. االبتهاج بل القبول، يف التعزِّي إىل تتَّجه العوالم بدأت أخرى، ومرة معقولة. غري
يف النفسية، األساليب يف صت تخصَّ التي العوالم أنظمة من قليل عدد استمر فقد ذلك، من
امُلمِكن من يكون فسوف النجوم، مع التواُصل من فقط تمكنت إذا بأنها واثقًة أبحاثها،
وأخريًا، املجرَّة. يف عقليتنَي مرتبتنَي أعظم بني امُلشرتَك واالتفاق التفاُهم من قدر تحقيق
العوالم جهود خالل من ق يتحقَّ لم وهو النجمية. العقول مع املرتجى التواُصل تحقق
مجرة تأمل خالل من جزئيٍّا ق تحقَّ بل فحسب، ملجرَّتنا باملساعدة املصحوبة غري العاقلة

اآلخر. وجود يُدرك منها كل بدأ قد فيها املوجودة والنجوم العوالم كانت أخرى
يصعب بدرجة غريبًة اليقظة ُمكتملة العوالم لعقول حتى النَّجمية العقلية كانت
عصيٍّا اآلن أصبح قد فيها ُمميًزا كان ما فكل الضئيل، البرشي أنا إيلَّ بالنسبة أما تصورها.
ما بأفضل األبسط َسمتها تلخيص أُحاول أن اآلن فعيلَّ ذلك، من بالرغم الفهم. عىل ا جدٍّ
لها تواُصل بأول العاِقلة العوالم قامت قصتي. يف الجوهرية األمور من إنها إذ أستطيع؛
الرتتيب أتتبع لن أنني غري النجمية، الخربة من األعىل املستوى بَلَغت التي النجوم مع
والتي النجمية الطبيعة بعرضسمات أبدأ سوف ذلك، عن وعوًضا الستكشافاتها. الزمني
من جيدة درجة عىل أصبح قد كان تواصل بعد متقطع نحو عىل إال إليها ل التوصُّ يتمَّ لم
الذهنية الحياة عن شيئًا بها يدرك أن للقارئ يُمكن التي األسهل الطريقة ولعلَّ التأسيس.

والفيسيولوجية. الحيوية النجمية الطبيعة عىل التعرف خالل من هي للنجوم
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النجوم (3)

عجيب ونفيس فيسيولوجي نوع من لكنها حية، كائنات أنها هو للنجوم وصٍف أفضل إن
من يبدو ما عىل الناضج النجم يف الوسطى والطبقة الخارجية الطبقة تتألَّف للغاية.
وتحافظ تعيش الغازيَّة األنسجة وهذه جة. املتوهِّ الغازات تيارات من محبوكة «أنسجة»
والذي الطاقة، من الضخم الفيضان ذلك من جزء اعرتاض خالل من النجمي الوعي عىل
هي الحيوية الطبقات أعمق أنَّ بد وال النشاط. العنيف املحتقن النجم باطن من يخرج
للحفاظ الالزمة األشكال إىل الخام اإلشعاع ل يُحوِّ الذي الَهضمي بالجهاز شبيه يشء
نعدها أن يُمكن تنسيقية طبقة تَكُمن هذه، الهضمية املنطقة وخارج النجم. حياة عىل
الخفوت الشديدة املحفزات إىل تستجيب الهالة، فيها بما الخارجية الطبقات النجم. دماغ
وإىل الشهب تأثري وإىل امُلجاِورة النجوم ضوء وإىل للنَّجم، الكونية البيئة عن تصدر والتي
يُمكن ال األخرى. النجوم أو الكواكب جاذبية تأثري عن تنجم التي والجزر املد ضغوطات
أعضاء من غريب نسيج بفضل إال واضح انطباع أي تنتج أن بالطبع التأثريات لهذه
إىل املعلومات هذه وتنقل واالتجاه بالنوعية يتعلق فيما بينها تميز والتي الغازيَّة، الحس

الرابطة. «الدماغ» طبقة
املمكن من أنه ثبت فقد علينا، للغاية غريبة للنجوم الحسية الخربة أنَّ من وبالرغم
اإلدراك إىل التخاطري الوصول يف ُمفِرطة صعوبة نجد لم اليشء. بعض فهمها النهاية يف
من إليه تَصل كانت التي اللطيفة والرشارات والنقرات واللمسات للدغدغات للنجم الحيس
السطوع من حالة يف النجم جسم وجود من بالرغم أنَّه الغريب من كان املجرَّة. بيئة
عىل الحسية أعضائه عىل تأثري ذا يكن لم الخارج إىل ق املتدفِّ الضوء هذا فإنَّ الشديد،
هذا كان وقد األخرى. النجوم من الصادر الخافت الضوء سوى يرى يكن لم إذ اإلطالق؛
لم والتي وامضة، نجمية مجموعات من تتألَّف محيطة لسماء حسيٍّا إدراًكا للنجم ر يُوفِّ
أن للبرش يُمكن ال الذي الكونية األشعة بلون ُمصطِبغ ظالم يف بل الظالم، يف تقبع تكن
أنَّ من وبالرغم وسنِّها. لنمطها وفًقا ُملوَّنًا مظهًرا تتخذ أنفسها النجوم كانت يتخيلوه.
الجانب كان فقد اليشء، بعض إلينا بالنسبة مفهوًما كان النجوم لدى الحيس اإلدراك
نُكيِّف أن علينا كان البداية. يف كبري حدٍّ إىل فهمنا عىل عصيٍّا النجمية الحياة من الحركي
الحركي النشاط أنَّ بدا إذ الفيزيائية؛ األحداث لرؤية تماًما جديدة طريقة عىل أنفسنا
تدرسها التي العادية الفيزيائية حركتها عن اإلطالق عىل يختلف ال للنجوم العادي اإلرادي
واعيًا يكون النجم أن بد ال ككل. وباملجرة األخرى بالنجوم املتعلقة الحركة وهي علومنا،
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فيما الوعي هذا دقة وتزداد بأكملها، باملجرة الخاص الجاذبية بتأثري ُمبهم نحو عىل
هذا أنَّ من بالطبع بالرغم منه، القريبون جريانه عليه يبذلها التي «الشد» بقوة يتعلق
عنه. بالكشف البرشية لألدوات تسمح ال بدرجة طفيًفا األحيان معظم يف يكون التأثري
العوالم يف الفلك لعلماء تبدو والتي اإلرادية، بالحركة التأثريات لهذه النجم ويستجيب
وهو شك دون النجم يشعر ذلك، من بالرغم محضة. ميكانيكية أنها عىل الضئيلة العاقلة
الخاصة. النفسية لطبيعته الحرة اإلرادة تمثيل هي الحركة هذه بأنَّ هذا، شعوره يف محق
عىل بناءً علينا نفسها فرضت والتي تُصدَّق ال تكاد التي النتيجة هي األقل عىل تلك كانت

املجرَّة. عوالم اتحاد أجراها التي األبحاث
الكونية، لبيئته الحيسِّ إدراكه من تتألَّف النجوم ألحد امُلعتادة الخربة أنَّ يبدو هذا من
النجوم. من غريه إىل بالنسبة موقعه ويف جسمه داخل ُمستمرة إرادية ات تغريُّ جانب إىل
نتخيَّل أن إذن يُمكننا واملرور. الدوران من بالطبع يتألف املوقع يف التغريُّ هذا بأنَّ شكَّ وال
ذ تُنفَّ وهي الجليد، عىل الفني التزلُّج أو الرقص من حياة أنها عىل للنجم الحركية الحياة
وضوًحا ويزداد النجمية الطبيعة أعماق من الوعي إىل يَنبثق مثايل ملبدأ وفًقا فائقة بمهارة

النجم. عقل نُضِج مع
الفيزيائي املبدأ يف العَميل تجلِّيه خالل من إال املثايل املبدأ هذا فهم للبرش يُمكن ال
تكون الذي املسار الجسم يَتبع أن وهو األدنى» الفعل «مبدأ باسم واملعروف املشهور
ما خالل فمن نفسه، النجم أما ُممكن. تأثري أقل الظروف من وغريها الجاذبية لقوة فيه
املسار هذا اتخاذ يف يرغب أنه يبدو للكون، الكهرومغناطييس املجال عىل تأثري من له
السائقني أحد يُمارسه عما يَختلفان ال االستجابة يف ة ودقَّ بانتباه الرغبة هذه وينفذ املثايل
الباليه راقصات إحدى أو ج، ُمتعرِّ طريق عىل املرور حركة بني بحرص طريقه يشقُّ وهو
أنَّ املؤكد شبه من املجهود. يف االقتصاد درجات بأعىل تعقيًدا الحركات أكثر تؤدي وهي
بالنعيم ُممتلئ كيل، الشَّ الجمال نحو سعٌي أنه عىل بأكمله الفيزيائي سلوكه يخترب النجم
من األمر هذا اكتشاف من العاقلة العوالم تمكَّنت وقد بالنجاح. دائًما ويُكلَّل واالنتشاء
التواُصل من مكَّنَها ما أول هي الخربة هذه أنَّ األمر واقع الشكلية. الجمالية خربتها خالل
للقانون الديني) ربما (أو الجمايل للصواب الِفعيل اإلدراك أنَّ غري النجمية. العقول مع
للعوالم الذهني النطاق عن بعيًدا ظل قد حماس، بكل النجوم تقبَّلتْه والذي الغامض،
القانون هذا أنَّ الجيلِّ من الثقة. باب من لتَقبله اضُطرَّت إنها نقول أن يمكننا العاقلة.
العاِقلة. العوالم عن محتجبًا ظل قد ُروحاني حدٍس إىل ما، ناحية من يرمز كان الجمايل
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دون هي بل فحسب، الفيزيائية الحركة عىل تَقتِرص ال النجوم من الواحد حياة إنَّ
من زمالئه وجود ما بطريقة يَعي نجم كل وروحانية. ثقافية حياة ما نحٍو عىل شك
وإن األرجح، عىل وتخاُطري حديس املشرتَك الوعي وهذا واعية. كائنات أنها عىل النجوم
سلوكيات مالحظة طريق عن االستدالل من ُمستِمر بدعم يحظى أنه أيًضا املحتَمل من كان
والذي االجتماعية الخربات من بأكمله عالم انبثََق للنجوم، النفسية العالقات ومن اآلخرين.
عنها. قوله يُمكن ما هناك يكون أالَّ يكاد إنه حتى العاِقلة العوالم عىل للغاية غريبًا كان
بناءً يتحدَّد ال الفردي للنجم الحر السلوك بأن لالعتقاد سبب هناك يكون ربما
للتعاون االجتماعية اإلرادة عىل أيًضا س يتأسَّ بل فحسب، للرقص الصارمة القوانني عىل
بني بالعالقة ذكَّرتني لقد تماًما. اجتماعية النجوم بني العالقة بأنَّ شك ال اآلخرين. مع
أفراد من تتألَّف أوركسرتالية فرقة لكنها األوركسرتالية، املوسيقية الفرق يف العازفني
يف نجم كل أنَّ املؤكد، من وليس امُلحتَمل، من املشرتكة. ة املهمَّ عىل اهتماِمهم كامل يرتكز
بالرغبة أيًضا بل فحسب، الخالص الديني أو الجمايل بالدافع مدفوًعا يكون ال لَدوره أدائه
هذا فإنَّ صحيًحا، ذلك كان وإذا الذات. عن للتعبري رشعية فرصة لرشكائه ر يُوفِّ أن يف
أنها عىل بل فحسب، كيل الشَّ للجمال املثايل التنفيذ أنها عىل حياته يخترب ال النجم أنَّ يعني
للنجوم ينسب أن الحكمة من يكون فلن ذلك، من بالرغم الحب. عن املثايل التعبري أيًضا
باطمئنان، قوله يُمكن ما ُجل إنَّ لهما. برشية معانَي بأي بالصداقة شعور أو عاطفة أي
تأكيد من ً خطأ أكثر سيكون باألخرى، منها الواحدة تجمع عاطفة وجود إنكار أنَّ هو
يف تختلف النجوم خربة أنَّ التخاُطرية األبحاث اقرتحت بالفعل. الحب عىل قادرة أنها
عىل القدرة لها يُنَسب أن حتى يكون وربما العاِقلة. العوالم خربة عن وقالبًا قلبًا نسيجها
بالرغم فحسب. عليها البرشية السمات إضفاء من نوع هو يشء، أي يف الرغبة أو التفكري

أخرى. ُمصَطلحات بأي خربتها عن الحديث يُمكن فال ذلك، من
إىل امُلبَهمة الطفولية العقلية من تقدم هي للنجم الذهنية الحياة أنَّ املؤكد شبه من
بعقلية تتسم وقديمة، حديثة بأكملها، والنجوم النضج. مرحلة به تتسم الذي املميز الوعي
يف تتمثَّل والتي ة» الخريِّ «اإلرادة يف وسعادة بحرية ترغب جميًعا أنها بمعنى «مالئكية»،
الكثافة، قليلة الضخمة النجوم أنَّ غري اآلن، حتى له توصلت الذي الصائبة األفعال نمط
طفولية أو الروحانية الناحية من ساذجة ما بطريقة تبدو كانت السن، يف والصغرية
نحو عىل املجرة رقصة يف دورها تؤدي كانت وإن سنٍّا، األكرب املحنكة بالنجوم مقارنة
اختيار هناك وليس النجوم، بني كالخطيئة يشء وجود عدم من فبالرغم ولهذا مثايل؛
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فهناك مالئمة، غري أنها معروف غاية تحقيق أجل من خطأ بأنه املعروف للمسار د ُمتعمَّ
بعقلية تتَّسم التي للنجوم يتجىلَّ مثلما املثايل النمط عن االنحراف من عنه ينتج وما الجهل
يبدو ما عىل كانت النجوم من تيقًظا األكثر الطبقة أنَّ غري اليشء. بعض نُضًجا أكثر
املرغوبة العوامل من نفسه هو أنَّه ترى كانت إذ الصغار؛ جانب من االنحراف هذا تتقبَّل
العاِقلة، العوالم تعرفها كما الطبيعية العلوم نظر وجهة ومن املجرة. يف الرقص نمط يف
طبيعتها عن دقيًقا تعبريًا بالطبع الدوام عىل يكون السن الصغرية النجوم سلوك فإنَّ
فمن ذلك، من بالرغم أيًضا. طبيعتها عن تعبريًا سنٍّا األكرب النجوم سلوك ويكون الشابة،
تكون نموه، مراحل من مرحلة أيِّ يف للنجم الفيزيائية الطبيعة أنَّ الدهشة يُثري ما أكثر
عن الكشف قط يُمكن ال النجوم. من لغريه التخاُطري التأثري عن تعبريًا جزئية بصفة
عن العلماء يقوم إذ العصور؛ من عرص أي يف املحضة الفيزياء خالل من الحقيقة هذه
تعد بيانات من النجمي بالتطور املتعلِّقة االستقرائية الفيزيائية القوانني باشتقاق جهل
التأثريات عن أيًضا بل فحسب، املعتادة الفيزيائية التأثريات عن ليس تعبريًا ذاتها حد يف

آخر. عىل لنجم املعروفة غري الفيزيائية
طريقه يجد أن إىل النجوم من األول «الجيل» اضطرَّ الكون، من املبكِّرة العصور يف
النجوم خربة أرشدتها فقد الالحقة «األجيال» أما مساعدة، دون النضج إىل الطفولة من
إبهام مرحلة من أكثر شامل نحو وعىل أكرب برسعة املرور لها يتسنى كي سنٍّا، األكرب
تسكنُه. كانت الذي الروحاني وللكون الروحانية، بطبيعتها يتعلَّق فيما صفائه إىل الوعي
(أو تقدمت قد البدائي، السديم من تكثفت التي النجوم آخر أنَّ للغاية ح املرجَّ ومن
السائد االعتقاد كان وقد سابقاتها، بها تقدمت التي تلك من أكرب برسعة تتقدم) سوف
مرحلة بلغت قد الحديثة النجوم تكون حني املناسب، املوعد يف أنَّه النجمي املضيف لدى
األكرب النجوم إليها توصلت التي الرُّوحانية الرُّؤى أرقى عىل تتفوق سوف فإنها النضج،
الرغبة هما النجوم كل لدى املهيمنتنَي الرغبتنَي بأنَّ للقول وجيه سبب ثمة منها. سنٍّا
أجل من األمام إىل السعي يف والرغبة مثايل، نحو عىل املشرتكة الرقصة يف دورها أداء يف
تمكَّنت ما أكثر هي األخرية الرغبة كانت الكون. طبيعة بشأن الكاملة الرؤية إىل الوصول
قد يكون حني النجم حياة يف الذروة تحدث النجمية. العقلية يف فهمه من العاقلة العوالم
«العمالق ب خاللها البرش من الفلك علماء يُسميه والتي الشباب، من الطويلة باملرحلة مرَّ
بها تمرُّ التي القزم حالة إىل برسعة النجم يتضاءَل املرحلة، هذه نهاية وقرب األحمر».
بعيدة ذهنية بتغريات مصحوبًا يأتي هذا العنيف الفيزيائي التغري أنَّ ويبدو اآلن. شمسنا
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املجرة، يف الرقص إيقاعات يف جاذبية أقل دوًرا يؤدِّي النجم أنَّ من بالرغم ثمَّ ومن األثر؛
بشعائر اهتماًما أقل يُصِبح إنه وأعمق. أوضح نحو عىل واعيًا يُصبح األرجح عىل فإنه
الطويلة املرحلة هذه وبعد املفرتضة. الروحية بداللته اهتماًما وأكثر النجمي، الرقص
الدقة املتناهية الحالة إىل النجم يتضاءل أخرى. أزمة تأتي الفيزيائي، النضج من ا جدٍّ
العوالم أبحاث يف بدا األبيض». «القزم باسم الفلكيُّون علماؤنا يدعوها والتي والكثافة
من أزمة أنها بدا إليها. النفاذ يُمكن ال منيعة الفعلية األزمة خالل النجم عقلية أنَّ العاقلة
نوًعا متزايد نحو عىل يطرح النجم عقل كان فقد ثمَّ ومن توجيهه؛ املعاد واألمل اليأس
ليس بأنه شَككنا ما وهو تشاؤميٍّا، وحتى بارًدا انعزاًال السلبية؛ من ُمخيًفا وحتى مربًكا
دوره أداء امُلسنُّ النَّجم يُواِصل األمر، ُكنْه كان وأيٍّا عنا. َمخفية نشوة من رهبة سوى
الجمالية، بالنواحي الشباب ولع إنَّ عميق. نحٍو عىل يتغري مزاجه لكنَّ بدقة، الرقصة يف
تفاٍن من النُّضج مرحلة تشهده وما ذاته، الوقت يف واملتَّقدة هدوءًا األكثر النُّضج وإرادة
راضيًا أصبح قد النجم يكون ربما اآلن. يتالىش ذلك كل الحكمة، نحو النشط السعي يف
بهذه املحيط بالكون االستمتاع سوى يَبغي وال عليه، هو كما إنجازه، عن الوقت ذلك يف
العوالم لكنَّ الوضع، هو هذا يكون ربما إليها. ل توصَّ التي والرُّؤى التجرُّد من الحالة
لتفوق نتيجًة فهمها يتجاَوز املسن النَّجمي العقل كان إذا بما الجزم تَستِطع لم العاقلة
السن يف التقدم من الحالة هذه يف النجم يظل الرُّوح. يف ُمبَهم اضطراب عن أم إنجازه،
أن إىل ذاته، داخل إىل ذهنيٍّا وينسحب تدريجيٍّا طاقته خاللها يفقد ا، جدٍّ طويلة لفرتة
املوت. إىل أنسجته وتتحلَّل نوره ينطفئ وأخريًا الشيخوخة. من ُمستغَلقة غيبوبة يف يغرق
غري نحو عىل ذلك يفعل أنه غري الفضاء، أنحاء يف االنسياب يف يستمر الوقت ذلك ومنذ

كريًها. الواعون زمالؤه يراه واٍع
االعتيادي، للنجم العادية للحياة وصف أنه سيَبدو للغاية، التقريبي الوصف ذلك
ويف األصيل حجمها يف تَختلف النجوم إنَّ العام. النوع داخل عديدة تنويعات تُوجد أنه غري
األنواع أكثر ومن جريانها. عىل النفيس تأثريها يف أيًضا تَختلف أنها املحتَمل ومن الرتكيب،
النريان من عظيمتني كرتني من يتألَّف الذي املزدوج النجم نوع هو انتشاًرا، الغريبة
العالقات وكجميع األحيان. بعض يف التالمس من وتقرتبان الفضاء، يف مًعا ترتاقصان
نجزم أن املحال فِمن ذلك، من بالرغم ومالئكية. مثالية الرشاكات هذه تكون النجوم، بني
الشخيص، الحب مشاعر حق، وجه عن يُدعى قد يشء أي يختربون أفرادها كان إذا بما
فحسب. مشرتكة ة مهمَّ ألداء رشيًكا باعتباره اآلخر إىل أحدهما ينظر كان إذا ما أو
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حالة يف ني امللتفَّ مساريهما يف يتحرَّكان الكائننَي أنَّ تأكيد بكل األبحاث أوضحت لقد
مشاعر هناك هل لكن املجرة، تدابري يف الوثيق بالتعاون والسعادة املشرتك، الرسور من
يتالمس الزخم، فقدان ومع املناسب، الوقت يف بذلك. نجزم أن محال بينهما؟ فيما حب
وبعد يَندِمجان. والفرح، األلم من ُموِجع وهج أنه عىل يبدو فيما ثم بالفعل. النجمان
بني مكانه ويتَّخذ جديدة، حية أنسجة الكبري الجديد النجم يَنتج الوعي، غياب من فرتة
من إرباًكا األكثر هي الغريبة «القيفاوية» ة املتغريِّ النجوم أنَّ ثبت وقد املالئكية. الصحبة
األخرى ة املتغريِّ النجوم من وغريها هي النجوم هذه أنَّ يبدو إذ النجوم؛ أنواع جميع بني
مع تناُغم يف والهدوء، الحماس بني ذهنيٍّا تتبدَّل كثريًا، أطول فرتة مدار عىل تعيش التي

اإلطالق. عىل به الجزم يُمكننا ال مما فهو ذلك، يتعدَّى ما أما الفيزيائي. إيقاعها
التي الرقص حياة مسار يف النجوم من صغرية ألقلية إال يقع ال واحد حدث ثمة
لنجَمني الشديد االقرتاب يف يتمثَّل وهو يبدو. ما عىل كبرية نفسية بأهمية يتمتَّع تعيشها،
اآلخر. تجاه أحدها من للرشر قذف من ذلك يَتبع وما بعض، من بعضها ثالثة ربما أو
فإنَّ الكواكب، وميالد الرشر تفكُّك وقبل هذه، الَفَراشة» «ُقبلة ب الشبيهة اللحظة هذه يف
فهِمه. عن البرش يَعجز لكن القوة شديد مادي بانتشاء شعوًرا األرجح عىل يَخترب نجم كل
بدرجة واضًحا إدراًكا تكتسب أنها يُفرتض التجربة بهذه تمرُّ التي النجوم أنَّ ويَبدو
املغاَمرة بهذه تَنعم لم أنها من فبالرَّغم «الِبكر» النجوم أما والجسد. الرُّوح التِّحاد فريدة
فرص تدبري أجل من املقدَّسة الرَّقص بقوانني اإلخالل يف ترَغب أنها يبدو فال الرائعة،
ص، امُلخصَّ دوره بأداء يتعلَّق فيما مالئكي برضا يتمتَّع منها كل اللقاءات. هذه ملثْل
هو النجوم عقلية وْصف بأنَّ شك ال القدر. لها فضَّ التي النجوم هذه انتشاء وُمشاَهدة
تُزيِّف لكنها فهمها يُمكن التي البرشية االستعارات باستخدام فهمه يُمكن ال ما وصُف
وبني النجوم بني الدرامية العالقات وصف يف كبرية أهمية النزعة هذه وتتَّخذ الحقيقة.
مشاعر األوىل للمرة النجوم اختربت العالقات، هذه تأثري تحت أنَّه يبدو إذ العاِقلة؛ العوالم
تدخل من محصنًا كان النجمي املجتمع دام وما سطحي. نحو عىل البرشية املشاعر تُشبه
التعبري يف تام بنعيم ويحظى تامة باستقامة يترصف فيه فرد كل ظل العاِقلة، العوالم
إذ بهدوء؛ يُقِبالن كانا واملوت الشيخوخة حتى املشرتكة. الرُّوح وعن طبيعته عن املثايل
لم نجم، كلُّ فيه يَرغب كان وما الوجود، نمط يف جوهريان أنهما ترى النجوم جميع كانت
النهاية يف أنه غري النجمية. للطبيعة املثايل التحقق بل للمجتمع، وال لنفسه ال الخلود يكن
النجوم طاقة يف ملحوظ نحو عىل ل تتدخَّ أن يف كواكبها من العاقلة العوالم بدأت حني
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من كبرية درجة وعىل وفظيع جديد يشء النجوم خربات إىل األرجح عىل دخل وحركتها،
تَستطع لم فلسبب مشتِّت. عقيل رصاع يف نفسها املصابة النجوم وجدت والتعقيد. اإلبهام
واقع يف أذنبت لقد تُخطئ. أن يف ترغب أنها وجَدت بل تخطئ، نفسها وجدت تحديده

الخطأ. تختار كانت الصواب، تعشق تزال ما كانت أنها من وبالرغم األمر.
شيئًا أنَّ يبدو تماًما. صحيًحا ليس ذلك أنَّ غري مسبوًقا، يكن لم الخطب إنَّ قلت
نجم لكل تقريبًا الخصوصية الخربة يف حدث قد العام الخزي ذلك عن كليٍّا يختلف ال
يُصِبح أن إىل ا رسٍّ بخزيه االحتفاظ يف نجح قد يعاني كان َمن كل أنَّ غري النجوم. من
بالطبع امُلدِهش من كان وقد مصدره. عىل التغلب يف النجم ينجح أو االعتياد مع محتمًال
وال البرشية الطبيعة عن الجوانب من العديد يف للغاية طبيعتها تختلف كائنات نجد أن

األقل. عىل الجانب هذا يف صارخة بدرجة «البرش» تشبه فهمها، يُمكن
مستقلة دقيقة كائنات تظهر ما دائًما السن، الصغرية للنجوم الخارجية الطبقات يف
طفيليات. شكل عىل أيًضا تظهر بل فحسب، امُلعتاد النحو عىل تظهر ال وهي النريان، من
لكنها األريض، الهواء يف غيمة حجم عن األحيان معظم يف الكائنات هذه حجم يزيد وال
قة املتدفِّ الطاقات عىل «السمادل» هذه تتغذَّى األحيان. بعض يف نفسها األرض حجم تبلغ
عىل ببساطة تتغذى أو نفسها، األساسية النجم أنسجة عليها تتغذَّى مثلما النجم من
وقد أيًضا، هنا البيولوجي التطور قوانني تَنطِبق آخر، مكان وككل مبارشة. األنسجة هذه
وصول عدم مع وحتى باللهب. الشبيهة الذكية الكائنات من سالالت الوقت بمرور تظهر
عىل النجم أنسجة عىل أثرها يبدو أن املمكن من كان املستوى، هذا إىل السمدلية الحياة
بعد النجم يبدأ خاصتها. األعمق األنسجة يف حتى أو الحس وأعضاء البرشة مرضيف هيئة
وصبغة وبقلق والذعر، الِخزي من البرشية املشاعر عن تَختلف ال مشاعر اختبار يف ذلك

لرفاقه. التخاطري املتناول عن رسه يُخفي البرشية، بالطبيعة الشبه شديدة
إن باللهب. املتَّقدة عواملها سيادة من اإلطالق عىل السمدلية السالالت تتمكَّن لم
داخيل رصاع إىل أو طبيعية كارثة إىل إما َقُرص أو طال وقٍت بعد يخضع كان منها العديد
اآلخر، الجانب عىل القوي. مضيفها بها يقوم التي الذاتي التطهري أنشطة إىل أو َرضوس
إال النجوم يزعج فال نسبيٍّا؛ خطًرا أقل حالة يف يتسبَّب لكن منها، البعض ينجو كان
بعض. مع بعضها تعامالتها جميع يف الصدق عدم من طفيفة ومسحة خفيف بتهيج
أنه يعتقد نجم كل كان لقد تماًما. السمدلية اآلفة تتجاَهل للنجوم العامة الثقافة كانت
مبارش غري واحد تأثري لآلفة كان وقد املجرة. يف الوحيد اآلثم وأنه يعاني َمن وحده هو
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قيمة من يُعيل نجم كلُّ صار فقد النقاء؛ فكرة له قدمت أنها وهو النجمي، التفكري عىل
النقاء. بعدم الرسي شعوره بسبب أكرب بدرجة النجمي املجتمع مثالية

نحٍو عىل النجمية وباملدارات النَّجمية بالطاقة تتالَعب العاقلة الكواكب بدأت حني
لدى الواضح من صار لقد عَلنية. فضيحة بل ا، خاصٍّ خزيًا النتيجة تكن لم خطري،
باالرتباك األوىل االضطرابات قوِبَلت الرقص. قوانني انتهك قد الجاني أنَّ امُلالِحظني جميع
والتي النجوم، بني الصالت نتيجة كانت إذا أنه البكر النجوم جموع بني وانترش والرعب.
فربما امُلخزي، الشذوذ هذا هي الطبيعية، الكواكب منها انبثقت والتي بشدة ُمقدَّرة هي
وإنما آثمة ليست بأنها املخطئة النجوم اعرتَضت إذن. آثمة نفسها األصلية التجربة كانت
ا. رسٍّ بنفسها تشكُّ كانت أنها غري حولها. تدور التي الحبات من مجهول لتأثري ضحية
نهاية يف انتهكت قد آخر، لنَجم نجم اجتياح نشوة يف بعيد، زمن منذ تكون أن أيُمِكن
بخصوص شيئًا تفعل أن تستطيع كانت أنها أيًضا اعتقدت وقد الرقص؟ قانون األمر
أرصت إذا تستطيع كانت العلنية، الفضيحة هذه اآلن تخلق كانت التي االنحرافات هذه
بالرغم الحقيقية مساراتها عىل وتُحافظ نفسها تتمالك أن الكافية، بالدرجة رغبتها عىل

فيها. أثرت التي املهيجات من
لتناسب الشموس ه توجِّ بجرأة وراحت العاقلة. العوالم قوة زاَدت األثناء، هذه يف
حلت خطرين. مجاذيب املخطئة النجوم هذه أنَّ بالطبع النجمي للشعب بدا وقد أغراضها.
امُلجاِورة. املجرَّة باتجاه لها رسول بأول العوالم قذفت حني بالفعل، قلت مثلما األزمة
لقد يعرفها. التي الوحيدة بالطريقة فانتقم الجنوني؛ سلوكه من املندفع النجم ارتعب
كان التقليدية، النجمية النظر وجهة من كواكبه. تدمري يف ونجح «املستعر» حالة إىل انفجر
بالرغم النجوم. لحياة املعد اإللهي النظام يف أثيًما تدخًال كان إذ عظيًما؛ إثًما الترصف هذا
أتى األخرى. اليائسة النجوم تبنَّتْه ما ورسعان املطلوبة، الغاية ق يُحقِّ كان فقد ذلك، من
يكن ولم العوالم. اتحاد نظر وجهة من قبل من وصفته قد الذي الهلع عرص ذلك بعد من
النجمي املجتمع حالة صارت ما فرسعان النجمية؛ النظر وجهة من بشاعة بأقل األمر
اإلله» «مدينة وتفكَّكت وسعادة. مثالية من الخوايل األيام يف كان ما ضاع لقد منها. ميئوًسا
الحديثة النجوم حشود وصارت واليأس. االتهامات وتبادل للكراهية مكان إىل وتحولت
إىل الرقص نمط ل تحوَّ بالخرف. الكبار معظم أُصيب بينما حانقة، مبترسة أقزاًما السن
ضبابيٍّا. كان مفهومها أنَّ غري موجوًدا، الرقص قوانني تجاه القديم الشغف ظل الفوىض.
بتكوين الشغف ظل العاجلة. اإلجراءات يف املتمثِّلة الرضورة إىل الرُّوحانية لحياة أذَعنت
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عالوًة ضبابية. صارت قد نفسها الرُّؤى أنَّ غري أيًضا، قائًما الكون طبيعة بشأن ُرًؤى
والناضجون الصغار به يشعر كان الذي بالثقة السابق الساذج الشعور تالىش ذلك، عىل
فاضلة، قوة هي خلفه تكمن التي القوة وأنَّ مثايل الكون بأنَّ اليقني ذلك سواء، حدٍّ عىل

اليأس. محلَّه وحلَّ

املجرِّي التكافل (4)

باتصال تقوم أن األوىل للمرة العاقلة العوالم حاولت حني األمور حالة هي تلك كانت
االتصال مجرد تطور التي املراحل أروي ألن حاجة يف ولسُت العاقلة. النجوم مع تخاطري
بمرور تدرك بدأت قد النجوم أنَّ بد ال التواصل. من وواٍه ُمتزعِزع نوع إىل خاللها من
شياطني مع مواجهة يف هَي وال فحسب، فيزيائية قوى مع ُمواَجهة يف ليَست أنها الوقت
شديدة، غرابة من طبيعتها يف يكمن مما بالرغم كائنات، مع مواجهة يف هي بل بعد،
غامضبالدهشة نحو عىل التخاطري بحثنا شعر النجمية. طبيعتها مع صميمها يف تتشابه
أو سياستان أو رأيان تدريجيٍّا منها انبثق أنه وبدا النجمي. الشعب بني انتَرشت التي

حزبان.
الكائنات وأنَّ بالتأكيد، مخادعة العاقلة الكواكب بأنَّ ُمقتنًعا الحزبنَي هذَين أحد كان
وأنَّ الجوهر، شيطانية تكون وأن بد ال والقتل والرصاع اإلثم يف تاريخها د يتجسَّ التي
البداية، يف األغلبية يمثل كان والذي الحزب هذا حثَّ وقد كارثة. إىل سيُؤدِّي التفاوضمعها

الكواكب. كل تدمري يتم أن إىل الحرب مواصلة عىل
كانت الكواكب أنَّ وأكد بالسالم. يطالب كان فقد األقلية يُمثِّل كان الذي الحزب أما
أيًضا اقرتح لقد النجوم. إليه تسعى الذي نفسه الهدف إىل الخاصة بطريقتها تسعى
يُمِكن الرش، مع التعامل يف عهدها وطول تنوًعا األكثر بخربتها الدقيقة الكائنات هذه أنَّ
أن يُمكن أال الساقطة. املالئكة تلك النجوم، إليها تفتقر التي الرؤى ببعض تتمتَّع أن
الغاية تلك مًعا قا ويُحقِّ مجيًدا، تكافليٍّا مجتمًعا مًعا الكائنات من النوعان هذان يخلق
هذا إىل األغلبية استمعت أن إىل طويل وقت مرَّ للروح؟ الكاملة اليقظة وهي لديهما، األعز
العوالم أنظمة رت وُدمِّ املجرة. يف املوجودة الثمينة الطاقات وأُهِدرت الدمار استمر الرأي.
تبنَّى األثناء، هذه يف والسبات. الفناء ُهوَِّة يف اآلَخر تلَو النجم سقط اآلخر. تلو الواحد
أو النجمية املدارات يُغريِّ أو النجمية الطاقة يستغل عاد فما سلميٍّا؛ موقًفا العوالم اتحاد

اصِطناعي. نحٍو عىل النجوم يفجر
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من فرتة ذلك تال عنها. التخيلِّ وتمَّ اإلبادة حملة هدأت التغري. يف النجمي الرأي بدأ
أعداءها املبعثر، مجتمعها شتات جمع عىل عزَمت قد التي النجوم، فيها تركت «االنعزالية»
وشموِسها. الكواكب بني للمؤاخاة تدريجية محاولة بدأت وتدريجيٍّا، بمفردهم. السابقني
حتى اآلخر، عن للغاية مختلًفا منهما كلٌّ كان الكائنات من النوعني كال أنَّ من وبالرغم
بدرجة يتمتعان كانا فقد اإلطالق؛ عىل منهما لكلٍّ املميِّزة السمات فهم من يتمكَّنا لم إنهما
التغلب قرَّرا لقد املحضة. القبلية العواطف يف االنخراط من تقيهما الوعي صفاء من عالية
رغبة أصبحت ما ورسعان االتحاد. من جديد نوع إىل يَدُخال وأن املعوقات جميع عىل
«االتحاد رشاكة من نوع يف يدخل وأن االصطناعية بالكواكب ق يُطوَّ أن هي نجم كل
لديها كان «اآلفات» أنَّ للنجوم اآلن اتضح قد كان إذ يُطوِّقونه؛ الذين رفاقه مع النفيس»
اآلخر لخربة لة ُمكمِّ الكائنات نوعي من كل خربة كانت إياها. تُعطيه أن يُمِكن الذي الكثري
يف بلغتْها التي املالئكية الحكمة بفحوى تَحتِفظ تَزال ما النجوم كانت عديدة. نواٍح من
الذي اإلحسان ويف واملجهري التحلييل الجانب يف الكواكب برعت حني يف الذهبي. عرصها
كانت ذلك، عىل عالوًة املعاناة. اختربوا الذين الضعاف بأسالفها معرفتها من اكتسبته
الواضح من كونًا يتقبَّلوا أن عىل الضئيلة رفاقها قدرة من الحرية حاالت أشد يف النجوم

أيًضا. ببهجة بل فحسب، باسِتسالٍم ليس بالرش، ُممتلئ أنَّه
املجرة الكوكبية واألنظمة النجوم من التكافيل املجتمع ضمَّ املناسب، الوقت يف
الخصوبة مسلوبة املجرة وصارت األمر، بداية يف جريًحا مجتمًعا كان أنه غري بأكملها.
التي هي فقط قلة سوى فيها، املوجودة النجوم من املاليني ماليني من يتبقَّ لم األبد. إىل
من العديد زت وُحفِّ بالكواكب. مطوقة املمكنة الشموس جميع صارت أوجها. يف تزال ال
عىل غريها العديد واستُخِدم اصطناعية. شموس لبناء ذراتها تفكيك عىل امليتة النجوم
لكي ُصنِّعت أو الذكية الكائنات من خاصة سالالت تربية وتمت اقتصادية. أكثر نحو
من انفجرت التي النجوم صارت قصرية، فرتة وبعد العظيمة. العوالم هذه أسطح تسكن
صارمة. حضارة أنشأت قد والتي األنواع من يُحىص ال عدد إىل تنتمي بشعوٍب تعجُّ قبل
الكائنات راحت الضخمة. عواِلمها يف املوجودة الرباكني طاقة عىل الشعوب هذه عاشت
حيث السهول عىل بدأٍب تزحف بالديدان والشبيهة االصطناعية، بالطرق مة املصمَّ الدقيقة
كانت لقد العام. املستوى عن يرتفع بأن لحجر حتى تسمح الشديدة الجاذبية تكن لم
املمكن من كان الديدان لهذه الصغرية األجساد إنَّ حتى بالتأكيد، للغاية عنيفًة الجاذبية
االصطناعية، اإلضاءة عدا وفيما فحسب. بوصة نصف ملسافة سقوطها عند تتمزَّق أن
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ووهج النجوم، ضوء سوى منه ف يُخفِّ ال أبدي ظالم يف النجمية العوالم سكان عاش
تحت حفاراتها قادتها أجسادها. من املنبعث الفسفوري والوميض الربكانية الثورانات
النجوم داخل الحبيسة الطاقة حوَّلت التي الشاسعة الضوئي البناء مراكز إىل األرضية
األفراد خاصية الضخمة العوالم هذه يف الذكاء يكن لم والعقل. الحياة استخدامات إىل
الحرشية، الساللة لدى الحال هي وكما العاِقلة. الحشود خاصية بل بالتأكيد، امُلنفصلني
فحسب، غريزية حيوانات تُصِبح الحشد، عن تنفصل الضئيلة الكائنات هذه كانت حني

الحشد. إىل العودة يف العارمة رغبتها سوى تدفعها ال
قلصت قد الحرب أنَّ لوال لتنشأ بالسكان امليتة النجوم إعمار إىل الحاجة تكن لم
أنظمة تضمَّ أن يُمكن التي الشموس وعدد العاقلة الكواكب عدد من خطري نحو عىل
اتحاد كان لقد تنوعها. بكامل ُمشرتَكة حياة لتوفري الالزم األدنى الحد إىل جديدة كوكبية
امُلمكن من يكن لم وملَّا الخاصة، وظيفته فيها عنرص لكل كان بدقة منظمة وحدة العوالم
تأدية يف عنها لتُعيض جديدة عوالم إنتاج الرضوري من كان فقد املفقودة، العوالم إعادة

األقل. عىل تقريبية بدرجة ذلك كان وإن الوظائف،
إعادة يف واجهها التي الضخمة الصعوبات عىل التكافيل املجتمع تغلَّب وتدريجيٍّا
لجميع النهائية الغاية هي التي الغاية تلك نحو السعي إىل انتباهه يوجه وبدأ التنظيم
طبيعتها يف كامن ألنه رسور وبكل حتًما تُنارصه الذي الهدف وهي اليَِقظة، العقول
أعىل تحقيق إىل وأفضله انتباهه كامل التكافيل املجتمع منح الوقت، ذلك ومنذ الجوهرية.

الروح. يقظة من درجة
الطموح العوالم واتحاد النجوم من املالئكية الصحبة كانت التي الغاية هذه أنَّ غري
فحسب، املجرة مستوى عىل ال بأكمله الكون مستوى عىل املايض يف تحقيقها يف يأمالن
يقرتب املجرات من الكوني الحشد أنَّ والعوالم النجوم أدركت لقد أهميتها. تقلُّ بدأت قد
عىل قبل من تُرى كانت التي الفيزيائية الطاقة إن وحدها. لهما األم املجرة ال نهايته، من
ُمتزايد نحو عىل كانت لقد الحياة. عىل للحفاظ يقلُّ رها توفُّ صار يَنضب، ال مخزون أنها
نقصانها كبح من العاقلة الكائنات تتمكَّن ولم بأكمله. الكون عىل بالتساوي نفسها ع تُوزِّ
لذا الفيزيائية؛ الشيخوخة إىل الكون سيتحول ما ورسعان وبصعوبة. واآلخر الحني بني إال
املجرات بني املادي السفر أمر يعد لم الطموحة. الخطط جميع عن التخيلِّ من بد ال كان
الثروة من ى تبقَّ الذي الضئيل القدر من الكثري تَستهلك سوف املرشوعات فتلك مطروًحا؛
املجرة داخل الرضوري غري التنقل عن أيًضا العوالم تخلَّت السابقة. الدهور إرساف بعد

194



وأوبئة نجوم

ُمستمر، نحو عىل تَربُد الشموس وراحت شموسها، من مقربة عىل العوالم وظلت نفسها.
الدفء. عىل للحصول مداراتها من حولها تدور التي العوالم قلصت برودتها، زادت وكلما
كان عدة. نَواحَي من طوباوية كانت فقد للمجرة، الفيزيائي الفقر من وبالرغم
بني الرصاع صار مثايل. تناُغم يف يعيش والعوالم النجوم من املؤلف التكافيل املجتمع
عاشا لقد املشرتك. للهدف بالكامل والؤهما وأصبح البعيد، املايض من ذكرى النوعني
يف بدوره كلٌّ وقام متبادلة. ومنفعة ودية وخالفات حيوي تعاون يف الخاصة حياتهما
كانت مما أكرب برسعة تحترض اآلن النجوم كانت لقدراته. وفًقا وفهمه الكون استكشاف
البيضاء األقزام من حشًدا الناضجة النجوم من الكبري الجمع أصبح إذ قبل؛ من تفعل
للطاقة كُمستوَدعات الستخدامها املجتمع، لخدمة أجسادها تهُب كانت موتها، وعند الُعُجز.
الديدان. من الذكية بالشعوب مأهولة عوالم حتى أو صناعية كشموس أو الذَّرية، دون
البديل هذا كان صناعية. شموس حول اآلن تتمرَكز الكوكبية األنظمة من العديد صارت
مع الرشاكة عىل ذهنيٍّا تَعتِمد صارت التي الكائنات أنَّ غري املادية، الناحية من كافيًا
وملَّا ويأس. بقنوط فحسب، أفران هي التي الصناعية الشموس إىل تَنظر كانت حي نجم
ما كلَّ تبذُل راحت فقد املجرَّة، مستوى عىل التكاُفيل النظام د تبدُّ ع تتوقَّ الكواكب كانت
دهور بضعة فبعد ذلك، من بالرغم للنجوم. املالئكية الحكمة تَستوِعب كي وسعها يف
العوالم بإمكان يَُعد لم عددها. تقليص يف تبدأ أن إىل نفسها الكواكب اضُطرَّت فحسب،
ستبدأ ما ورسعان الربودة. يف اآلخذة شموسها من كافية مقربة عىل تحتشد أن الكثرية
الحفاظ من اآلن حتى تمكَّنت قد كانت أن بعد محالة، ال الذبول يف للمجرَّة الذهنية القوة

املستويات. أعىل يف وجودها عىل
فن من ن حسَّ قد التكافل كان ُمبتهًجا. بل حزينًا، يكن لم املجرة مزاج أنَّ غري
مجتمع تؤلف التي املتعدِّدة الروح أنواع صارت وأخريًا كبرية، بدرجة التخاطري التبادل
حقيقي عقل املتناغم تنوعها من فانبثََق املشرتكة؛ الرؤية يف وثيًقا ارتباًطا ترتبط املجرة
عقل بها تفوق التي بالدرجة والعوالم النجوم عقل عىل الذهني مستواه ق تفوَّ للمجرة

منهما. األفراد عقل عىل النوعني هذين
والكائنات والعوالم النجوم من فرد كل عقل سوى يكن لم والذي املجرة، عقل أما
من أرقى مستوى إىل واليقظة بالثراء هذا كل من تمتع والذي تسكنها، التي الدقيقة
املايض إىل ينظر راح وإذ يعيشه. قصري وقٍت سوى لديه يتبقَّ لم أن رأى فقد البصرية،
املتعاونة بالشعوب املكتظة الزمنية اآلفاق وعرب العصور، عرب املجرَّة تاريخ ويُراجع
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الخائبة. واآلمال واألحزان الرصاعات من يُحىص ال عدد نتاج نفسه هو أنه رأى املتنوعة،
فكان بالندم، وال بالشفقة ال الرضا، بابتسامة املايض يف املعذبة األرواح جميع واجه وقد
كل عقل داخل قال وقد طفولته. محن تجاه املرء به يشعر قد بما شبيًها ذلك يف شعوره
اآلتي. ملستقبيل الضئيل الثمن هو عقيًما ا رشٍّ لها بدا الذي شقاءها «إنَّ أفراده: من فرد
يجد الذي الفردوس فأنا األشياء؛ هذه فيه تحُدث الذي الكيان هو وجميل وعذب صائب
الذي القليل الوقت ويف قلوبهم. رغبة فيه وتتحقق الثواب، اختالفهم عىل أساليف جميع فيه
املثالية بالرؤية الكون نتوج لكي بأكمله الكون يف رفاقي وجميع أنا سأسعى يل، يتبقى

حمد.» من به يليق بما والعوالم والنجوم املجرات صانع ونُسبِّح البهيجة،
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اكتشفُت املجرات، لكون كامل تخاطري باستكشاف القيام من أخريًا مجرتنا تمكَّنَت حني
شبابه، يف كان الذي هو املجرات من فقط قليل عدد متداعية. الكون يف الحياة حالة أنَّ
يفوق امُلعِتمة امليتة النجوم عدد كان بعيد. زمٍن منذ أَْوَجه تخطَّى قد ُمعظُمها وكان
النجوم بني الرصاع كان الكون. أنحاء جميع يف كبرية بدرجة املضيئة الحية النجوم عدد
السالم ق يتحقَّ فلم مجرتنا؛ يف عليه كان مما َفداحة أشدَّ املجرات من العديد يف والعوالم
معظم ففي ذلك، من بالرغم التعايف. يف األمل يَتجاوز بما الجانبنَي كال تداعى أن بعد إال
تبذل جهود هناك كانت وقد بعد، ظهر قد الرصاع هذا يكن لم سنٍّا، األصغر املجرات
النجمية املجتمعات تعرف أن أجل من يقظًة املجرية األرواح أكثر جانب من بالفعل

الرصاع. إىل يَندفعا أن قبل البعض بعضهما عن الكثري والكوكبية
الكائنات من املؤلَّفة الصغرية الزُّمرة إىل اآلن انضمت قد ملجرتنا املشرتكة الروح كانت
كان والتي املتقدمة املجرِّية األرواح من املترشذمة الُعصبة تلك الكون، يف يقظة األكثر
من تتألف مشرتكة روًحا يُشكِّل واحد عقل له حقيقيٍّا كونيٍّا مجتمًعا تخلق أن هدفها
ُقوى اكتساب يف تأمل كانت فقد وبهذا الفردية. ذكائه وأنواع املتنوعة، الكثرية عوامله

فحسب. املجرة مستوى عىل تحقيقها يُمكن ال التي واإلبداع البصرية
ُجِمعنا قد كنا الذين الكونيني امُلستكِشِفني نحن اآلن، أنفسنا وجدنا عظيم، بفرح
املجرِّية العقول من مجموعة مع حميمي اتحاد يف ملجرتنا، املشرتك العقل يف بالفعل
عىل للمجرات البطيء االنسياب اآلن، أخترب كنت باألحرى أو اآلن، نَخترب كنا األخرى.
املراقبة نقاط مجموعة من أطرافه. تأرُجح عند املرء به يشعر بما الشبه شديد نحو
وتدور ق تتدفَّ وهي املجرات ماليني يف العظيمة الثلجية العواصف شاهدت أشغلها، التي
اتساع أنَّ من وبالرغم للفضاء. يهدأ ال «تمدُّد» يف بعض عن بعضها االبتعاد يف وتستمر
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جسدي يف وأنا يل يَبُد لم فإنه والعوالم، والنجوم املجرات بحجم مقارنة يزداد كان الفضاء
كبرية. ُمقبَّبة قاعة من بأكرب الفضاء يف املتناثر املركب

وجيزة تبدو اآلن الدهور صارت ذلك، قبل حدث فمثلما أيًضا؛ بالزمن ُشعوري تغريَّ
بشدة وبطيئة طويلة رحلة أنها عىل ال بأكملها الكون حياة تصوَّرت كالدقائق. للغاية
قصري، سباق أنها عىل يل بدت بل بعًدا، أكثر مجيدة أبدية إىل ومبهم بعيد مصدر من تمتدُّ

الراكض. الزمن ضد ر، ومتهوِّ بائس
من برية يف وحيد ذكاء بأنني شعرت العديدة، املتخلِّفة املجرات مواجهة يف رصت وإذ
لقد شديدة. بقسوة منه والرعب وعبثه الوجود لغز عيلَّ أطبق قد اآلن والوحوش. الهمج
الكون أيام آخر يف واملحاطة املتيقظة، املجرات من الصغرية الفرقة تلك روح أنا يل، بدا
يف انتصار أي تحقيق يف أمل من ما أنه بالهالك، عليها املحكوم ظة املتيقِّ غري بالحشود
يكون أن يُمكن فال بأكمله؛ الكون حدود عىل اطَّلعُت قد أنني يل ُهيئ فقد آخر. مكان أي
من وبالرغم التحديد. وجه عىل الكونية املادة إجمايل أعرف كنت آخر». «مكان من هناك
برسعة بالفعل بعض عن بعضها بعيًدا املجرات معظم يَسحب كان الفضاء «تمدُّد» أنَّ
اتصال عىل التخاطري االسِتكشاف أبقاني فقد الصدع، رأب عىل الضوء قدرة تفوق كبرية
الناحية من بعض عن بعضها تفرَّق قد أعضائي من العديد كان بأكمله. الكون حدود مع
يف تزال ما كانت أنها غري امُلتواِصل، د» «التمدُّ خلقها التي املنيعة الفجوة بفعل املادية

تخاطري. اتحاد
العقيم العقل أنني عىل املجرات، من ملجموعة املشرتك العقل أنا لنفيس، بدوت قد اآلن
الوجود ليحتضن تمدَّد قد مني دعَّ الذي الشاسع الكون أنَّ بد ال نفسه. للكون املعاق
املستوى بلغ قد الكوني التاريخ ذروة يف اليقظة الكامل الكون عقل أنَّ بد وال بأكمله.
املتأخرة املرحلة هذه يف اآلن فحتى يحدث؛ لم ذلك أنَّ غري والعبادة. املعرفة من األعىل
إىل وصلُت قد كنت تقريبًا، بأكملها استُنِفدت قد الفيزيائية القدرة كانت حني الكون، من
غري الذهنية، الناحية من يافًعا أزال ما كنت فحسب. الروحاني النمو من متواضعة مرحلة
الكونية، البيضة يف يعاني كجنني كنت بالفعل. التداعي يف بدأ قد كان الكوني جسدي أنَّ

بالفعل. يَتداعى البيضة صفار وكان
قادتني التي الرحلة بطول انبهاري صار الدهور، آفاق املايضيف إىل أنظر رحت وإذ
عىل اطَّلعُت بقرصها. حتى بل وارتباكها، برسعتها انبهاري من أقل الحالية حالتي إىل
ظللُت أنني غري الفوىض، من السدم تتشكل أن قبل بل النجوم، تولد أن قبل العصور أول
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سكان يواجه لغز أي إبهام بقدر ُمبَهم لغز غري أَر ولم واضح، مصدر أي رؤية عن عاجًزا
ئال. الضِّ األرض

أنَّ من وبالرغم ُمستغلًقا. لغًزا وجدت وجودي، أغوار سرب حاولت حني وباملثل،
ثالثة بمقدار البرش لدى الذاتي الوعي ُمستوى تتجاَوز درجة إىل متيقًظا كان بذاتي وعيي
العقل إىل ثم العاَلمي العقل مستوى إىل الفردي العقل ُمستوى من ظ تيقَّ إذ أضعاف؛

غامًضا. طبيعتي جوهر كان فقد العقيم، الكوني العقل إىل ومنه املجرِّي
وبالرغم العصور، كل يف العوالم كل حكمة اآلن يجمع كان عقيل أنَّ من بالرغم
العوالم، من التنوع نهائية ال مجموعات حياة كانت نفسها الكوني جسدي حياة أنَّ من
نسيج أنَّ من وبالرغم نهائي، ال بتنوٍع يتسمون الذين الفردية الكائنات من ومجموعات
أي يُمثِّل يكن لم كله هذا فإنَّ ومبتكرة، مبهجة مغامرة يف يتمثَّل كان اليومية حياتي
كان نفسه جسدي وحتى الناجحة، غري املجرات مجموعة تقبع كانت حويل فمن يشء؛
بد ال قاتلة. برسعة بي تمر الدهور وكانت نجومي، ملوت نتيجًة للغاية هزيًال صار قد
الصفاء حالة عن محالة ال بعدها أسقط وسوف رسيًعا، سيتحلَّل الكوني عقيل نسيج أنَّ
الطفولة مراحل جميع عرب سأهبط وعندها مثالية، تكن لم وإن بها أعتز التي العقيل

الكوني. املوت إىل للعقل، الثانية
واملكان، للزمان الكاملة الحدود أعرف كنت الذي أنا أنني، للغاية الغريب من كان
بني من تيقًظا األكثر أنا منها، أيٍّا أغفل أن دون كاألغنام الطوافة النجوم أعد وكنت
لتحقيقه، حيواتها العصور جميع يف الغفرية الحشود أعطت الذي املجد أنا الكائنات،
امُلرتِبك التعبُّد وذلك نفسها، الطاغية الرهبة بتلك حويل اآلن أنظر غفرية؛ حشود وعبََدتْه

النجوم. تحت الصحراء يف املسافرون البرش به يشعر والذي األلسن، يعقد الذي
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دم السُّ إىل عودة (1)

من األخرية املرحلة من الكاملة االستفادة تحقيق إىل تسعى اليَِقظة املجرات كانت بينما
بدأت أيًضا، ذلك إىل أسعى — املعيب الكوني العقل أنا — كنت وبينما وعيها، صفاء
لم رتبة من كائنات أو بكائن تخاطريٍّا أتعثر كنت أنني بدا وغريبة. جديدة بتجربة أمر

األمر. بداية يف أفهمها أن أستطع
دون الرتبة من كائنات مع قصد غري عن تواَصلُت قد أنني البداية يف افرتضت
أميبية كائنات مع تواصلُت فربما الطبيعية؛ الكواكب أحد عىل البدائي العرص يف البرشية
الرصيحة الشغف مشاعر سوى يشء بأي واعيًا أكن لم أويل. بحر يف تطفو دنيا دقيقة
عىل ف والتلهُّ الحياة، عىل للحفاظ الفيزيائية الطاقة امتصاص عىل ف كالتلهُّ للجسد؛

والدفء. الضوء عىل الحصول عىل والتلهف والتواصل، الحركة
وتُصِبح تُطاردني ظلَّت أنها غري عجل، عىل التافهة األشياء هذه عني أدفع رحت
تتمتَّع لم إلهية وثقة شديد مادي بعنفوان تتحىلَّ راحت وتدريجيٍّا ووضوًحا. توغًال أكثر

النجوم. ظهرت أن منذ العصور مرِّ عىل األرواح من أيٌّ بها
اكتشفت لقد التجربة. هذه معنى أخريًا خاللها من عرفت التي املراحل أذكر لن
أو نجمية أو عاَلمية عقول مع حتى وال دقيقة كائنات مع أتواَصل لم أنني تدريجيٍّا
املجرات. ن لتُكوِّ نجوم إىل مادتها تتحلَّل أن قبل العظيمة دم السُّ عقول مع بل مجرِّية،

تُوَجد كانت حني األوىل، للمرة ظت تيقَّ أن منذ تاريخها تتبُّع عىل قادًرا اآلن رصت
الَخلق فعل بعد بعض عن بعضها بعيًدا تطري الغازات، من منفِصلة غيوم هيئة عىل
النجوم حشود ُولِدت حني واملوت الشيخوخة يف فيه سقطت الذي الوقت حتى االنفجاري،

مادتها. من
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تكن لم الفيزيائية، الناحية من كثافة األقل الغيوم هي كانت حني األوىل، مرحلتها يف
مادتها يف للغاية الطفيف لالحتقان فاتر وإدراك للحركة ُمبَهم اشتهاء من بأكثر عقليتها
أقراص إىل ثم تحديًدا أكثر معالم ذات ُمتماِسكة كرات إىل تتكثَّف وهي شاهدتها الفارغة.
اكتسب الكرات، هذه تكثُّف ومع قاتمة. وصدوع براقة خطوط عليها تظهر الشكل عَدسية
االحتقان أنَّ من وبالرغم تناغًما. أكثر تركيبها وصار الرتابط، من أكرب قدًرا منها كلٌّ
قد تكن لم والتي ذراتها عىل املتبادل التأثري من أكرب قدًرا جلب فقد للغاية، طفيًفا كان
اآلن صار قد سديم كل الفضاء. يف املوجودة كالنجوم بحجمها مقارنة ة مرتاصَّ أصبحت
تنترش والتي النفاذ الشاملة املوجات من واحًدا نظاًما الخافت؛ اإلشعاع من كبريًا تجمًعا

ذرة. إىل ذرة من
يف األميبيون، الجبابرة هؤالء العظيمة، الوحوش هذه بدأت الذهني، املستوى وعىل
وفًقا حتى بل البرشية، للمعايري وفًقا الخربة. وحدة من غامضة حالة عىل اآلن تتيقظ أن
يُصدَّق؛ ال نحو عىل الحركة بطيئة السدم خربة كانت والنجمية، العاَلمية العقول ملعايري
الناحية من بوعيها ترتبط كانت التي التموجات مرور وبطء العمالقة، ألحجامها فنظًرا
البرش يدعوها التي الفرتات أما فحسب. لحظة كأنها عام باأللف تشعر كانت الفيزيائية،
بها تشعر كانت فقد أخرى، واندثار أنواع ظهور تتضمن والتي البيولوجية، بالحقب

بالساعات. نحن نشعر مثلما
كتلة أنه عىل الشكل العديس جسده وجود يُدِرك كان العظيمة السدم هذه من كلٌّ
الطبيعية، قدراته استغالل يشتهي كان منها كلٌّ الوخاَزة. بالتيارات ُمحتِشدة واحدة
عن الحر التعبري وكذلك بهدوء، داخله ق تتدفَّ التي الفيزيائية الطاقة ضغط من والتخلُّص

ذلك. من أكثر شيئًا أيًضا يشتهي وكان الحركة، يف قدراته جميع
عىل والذهنية املادية طبيعتها يف تَتشابه كانت األولية الكائنات هذه أنَّ من بالرغم
تختلف كانت فقد الكواكب، عىل تعيش كانت التي الدقيقة األولية الكائنات مع غريب نحو
أنا، حتى بسمة، تتميَّز كانت إنها األقل عىل لنقل أو نفسه؛ الوقت يف بارًزا اختالًفا عنها
من نوع هي السمة تلك كانت وقد الدقيقة. الكائنات يف أغفلتها قد البدائي، الكوني العقل

العرجاء. باالستعارات إال أصفها أن يُمكن ال التي الرغبة أو اإلرادة
الناحيتنَي من للغاية بسيطة أحوالها أفضل يف كانت الكائنات هذه أنَّ من بالرغم
وعٌي بأنها وصفها إىل مضطرٍّا نفيس أجد بهبة تتمتَّع كانت فقد والفكرية، الفيزيائية
الجوهر. دينية كلتاهما رغبتان الكائنات هذه تحكم كانت لقد قوي. لكنه بدائي ديني
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ذلك، تجاه أعمى بدافع باألحرى تشعر أو بعض، مع بعضها االتحاد يف ترغب كانت
منه. جاءت الذي املصدر يف أخرى مرًة تجتمع أن إىل أعمى قويٍّ بتَوٍق أيًضا تشعر وكانت
كان وقد الفقر. أصابه قد كوٌن بل للغاية، بسيًطا بالطبع تسكنُه الذي الكون كان
شيئني من يتألَّف الكون أنَّ يرى منها سديم كل كان إليها. بالنسبة للغاية أيًضا صغريًا
املرحلة هذه يف األخرى. ُدم السُّ وأجساد املالمح، عديم كان الذي نفسه، السديم جسد هما:
كان إذ بعض؛ من بعضها كبرية مقربة عىل توجد السدم كانت الكون، من للغاية املبكرة
اإللكرتونات. أو دم السُّ أكانت سواء أجزائه، إىل بالنسبة صغريًا املرحلة هذه يف الكون حجم
كانت تقدير، أكثر عىل السماء يف الطيور حجم يف اإلنسان عرص يف صارت قد التي السدم
عىل بارز تأثري منها لكلٍّ كان فقد ولهذا ضيق؛ قفص داخل وكأنها العرص ذلك يف مقيَّدة
أرسع بصورة تميز صارت منها، كلٍّ يف املادية الوحدة وتماُسك التنظيم زيادة ومع رفاقه.
النمط. ذلك عىل جريانها يفرضها التي الشاذة األنماط وبني األصيل امَلوجي نمطها بني
تفسريها كان املشرتكة، السلف الغيمة من انبثاقها عند فيها ُغِرست قد نزعة خالل ومن

عاقلة. أخرى لسدم وجوًدا ثَمة أن هو التأثري لهذا
ُمنفِصلة، كائنات بوصفها بعضها وجود يدرك أوجه يف دم السُّ بعض كان فقد وبهذا،
بعض، وجود يدرك بعضها كان لقد ُمبهًما. كان وإن للغاية قويٍّا اإلدراك هذا كان وقد
يف املحبوسني السجناء بعض يُعرب ومثلما للغاية. وبطيئًا شحيًحا كان مًعا تواُصلهما لكنَّ
زنازينهم، جدران عىل بالطَّرق الرُّفقة شعور عن اآلخرين السجناء لبعض منفصلة زنازين
عن تُعربِّ دم السُّ كانت فقد لإلشارات، أويل نظاٍم إىل الوقت مع لون يتوصَّ قد إنهم حتى
طريق عن أو بعض، عىل لبعضها الجاذبية ضغط بُممارسة ببعض بعضها عالقتها
دم، السُّ وجود من املبكِّرة املرحلة يف حتى ضوئها. من األمد الطويلة النبضات إصدار
تُشكِّل كي األعوام آالف تستغرق الرسالة كانت بعض، من للغاية قريبًا بعضها كان حني
السدم كانت وحني وجهتها. إىل تصَل كي األعوام وماليني النهاية، إىل البداية من نفسها

بأكمله. الكون يف يرتدَّد حديثها صدى كان أوجها، يف
ا جدٍّ قريبة تزال ما الضخمة الكائنات هذه كانت حني اإلطالق، عىل املراحل أوىل يف
سوى يشء بأي تُعنى مناقشاتها تكن لم نفسه، الوقت يف ناضجة وغري بعض من بعضها
بجهد تتواَصل راحت طفويل، وبجزل لبعض. بعضها وجودها عن تكشف أن محاولة
املميِّزة الخاصة وسماتها ونزواتها وآالمها امللحة ورغباتها بالحياة، فرحتها عن لتُعربِّ
اإلله. يف أحيانًا، البرش يقول كان مثلما د، والتوحُّ جديد، من االتحاد يف املشرتكة ورغبتها
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سوى السدم من نَضَج قد يكن لم حني املبكرة، األيام هذه يف فحتى ذلك، من بالرغم
منها تيقًظا لألكثر الجيل من صار الذهني، بالوضوح يتمتع معظمها يكن ولم قليل، عدد
التأثري ضعف ومع ُمنتِظم. نحو عىل تتباَعد بل اإلطالق عىل االتحاد من تقرتب ال أنها
يتضاءلون رفاقه بأنَّ يشعر سديم كل صار اآلخر، عىل أحدها يبذله الذي الفيزيائي
ذلك من أطول ووقتًا الوصول يف أطول وقتًا تَستغِرق الرسائل وصارت عنه. ُمبتعدين

الردود. عىل للحصول
دون الكون «تمدد» واجهت لربما التخاطري، التواصل من تمكَّنَت السدم أنَّ لو
بأن لها تسَمح ال بدرجة يبدو ما عىل للغاية بسيطة كانت الكائنات هذه أنَّ غري يأس.
مصريها أنَّ وجدت فقد ثمَّ ومن بعض؛ مع بعضها وواضح مبارش ذهني بتواُصل تقوم
بعُضها يَجُد تكد لم أنها لها بدا فقد للغاية، بطيء حياتها إيقاع ألنَّ ونظًرا االنفصال. إىل
حني أنها ذلك طفولتها؛ عمى عىل أسفت قد وبمرارة تفرتق. أن عليها كان حتى بعًضا
فحسب، بالحب ندعوها التي املشرتكة السعادة عاطفة تدرك لم النضوج، مرحلة بلغت
املصدر مع االتحاد إىل الطريق هو اآلخر مع أحدها الذهني االتحاد أنَّ جميعها أدركت بل

منه. جاءت الذي
الصعب الرتابط كان حني منه، بد ال حتمي االنفصال أنَّ الجيل من صار وحني
التواصل، يف امُلتزايدة الصعوبات بسبب بالفعل يَفَشل البسيطة الكائنات هذه بني املنال
كلٌّ اضُطرَّ كبرية، برسعة بعض عن بعضها بالفعل تَنفِصل بُعًدا األكثر السدم وكانت

مطلقة. عزلة يف الوجود لغز ملواجهة يستعدَّ أن الظروف بمقتىض منها
التي الكائنات هذه إىل بالنسبة قصرية فرتة باألحرى أو دهر، ذلك بعد من جاء
خالل من وكذلك بجسدها يتعلَّق فيما النفس ضبط خالل (من فيه سعت قد ببطء، تعيش
ظة املتيقِّ الكائنات عىل يجب التي الفائقة االستنارة عىل العثور إىل الروحاني) االنضباط

إليها. تسعى أن كلها
من األقدم دم السُّ بعض اشتكت جديدة. مشكلة اآلن ظهرت فقد ذلك، من بالرغم
أجسداها يف الخارجية األهداب كانت كبرية. بدرجة تأمالتها من يعيق كان غريب مرض
الشديدة النريان من حبات الوقت بمرور صارت صغرية ُعَقد إىل تتكثَّف بدأت قد الرقيقة
يف الضالة. الذرات من القليل سوى يشء من هناك يكن لم البيني، الفراغ ويف امُلحتقنة.
غري البرشية، البرشة عىل بسيط بطفح أشبه وكانت خطرية، الشكوى تكن لم البداية،
ذهنية مشكالت وصحبَتْها السديم يف العميقة األنسجة إىل الوقت بمرور امتدَّت قد أنها
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الوباء هذا من تستفيد أن بالهالك عليها املحكوم الكائنات هذه قرَّرت وعبثًا خطرية.
قد أنها من وبالرغم السماء. أرسلته قد للرُّوح اختبار أنه عىل معه بالتعامل ملصلحتها
بطويل، نحٍو عىل به االستهانة خالل من الوباء عىل السيطرة من الوقت لبعض تمكَّنت
الكون أنَّ لها اتَّضح قد واآلن املطاف. نهاية يف عزيمتها من أوهنت قد امُلخرِّبة آثاره فإنَّ

والهلع. العبث عىل يقوم مكان
اآلخر بعد الواحد تَتساقط وهي منها األكرب تُراقب سنٍّا األصغر دم السُّ كانت اآلن
باملوت. البرش يدعوه الذي بالنوم الدوام عىل تنتهي كانت واالرتِباك البالدة من حالة إىل
بل عارضة حادثة ليس املرض هذا أنَّ تفاؤًال األكثر األرواح إىل حتى اتَّضح ما ورسعان

السدم. طبيعة يف ل متأصِّ مصري
لظهور املجال أفسحت وقد العظيمة، السماوية الوحوش فنَت اآلخر، تلَو وواحًدا

النجوم.
العقل أنا حاولت، البعيد، املستقبل يف موقعي من املاضية األحداث تلك إىل نظرت وإذ
عن يكون ما أبعد السحيق املايض يف موتها أنَّ امليتة ُدم للسُّ ل أُوصِّ أن البدائي، الكوني
تصوًرا أمنحها بأن أواسيها أن أميل كان لقد الكون. حياة يف مبكرة مرحلة هو بل النهاية
التواصل أنَّ اتضح فقد ذلك، من بالرغم ظي. تيقُّ وعن د، املعقَّ الشاسع املستقبل عن
القدرات من بنوع املعتادة خربتها دائرة داخل تتمتع كانت أنها ومع مستحيل. أمر معها
املرء يُحاول بأن شبيًها األمر كان لقد الدائرة. هذه خارج تقريبًا بلهاء كانت فقد الفكرية،
يف الناجحة مسريته عن يخربها بأن منها نفسه هو انبثق التي الجنسية الخاليا يعزي أن

البرشي. املجتمع
بأن فقط واكتفيت جانبًا، التعاُطف نحيُت عبثًا، للمواساة املحاولة هذه ذهبت وملَّا
بدرجة املعاناة طالت البرشية، للمعايري وفًقا نهايته. إىل السديمي املجتمع انهيار أتابع
إىل تستمر) سوف (أو واستمرت نجوم، إىل السدم أقدم بتفكك بدأت فقد للغاية؛ عظيمة
السدم آخر أنَّ الواقع نبتون. كوكب عىل البرشية السالالت آخر دمار بعد طويلة فرتة
مجتمعات إىل بالفعل جريانها جثث من العديد تحولت أن إىل الالوعي هوة يف تسقط لم
حياة تعيش كانت والتي نفسها، السدم أنَّ غري العاقلة. والعوالم النجوم من تكافلية
هذه وجدت اآلخر، تلو ووحًدا ُمتسارع. مرض الطاعون هذا بأنَّ شعرت قد الوترية، بطيئة
معركة يف ببسالة وحاربت املسترت، العدو مع مواجهة يف نفسها العظيمة الدينية الوحوش
من بالكثري يعجُّ كان املتفتِّت جسده أنَّ منها أيٌّ يعرف لم السبات. غلبها أن إىل خارسة
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واآلخر الحني بني بالفعل امتأل قد أنه أو النجوم، يف املتمثِّلة واألرسع األصغر الحيوات
عصورهم كانت والتي كالبرش، لكائنات كبري نحو عىل ثراءً وأكثر وأرسع أقرص بحيَوات
هذه حيوات من الكئيبة القليلة األخرية اللحظات يف بأكملها مضغوطة املزدحمة التاريخية

البدائية. الوحوش

األسمى اللحظة اقرتاب (2)

أنا أصبحُت الذي االبتدائي الكوني العقل يف بعمق أثَّر قد السديمية الحياة اكتشاف إنَّ
داخل ُمستوعبًا الشكل، عديمة تكون تكاد التي الوحوش هذه أدرس رحُت بصرب، عليه.
هذه كانت لقد حماس. من البسيطة العميقة طبيعتها به تتَّسم كانت ما املركب كياني
به تتمتَّع كانت ما كل عىل تفوَّقا قد وحماس بعزم هدفها إىل تسعى البسيطة الكائنات
أنا إنني حتى الكائنات تلك تاريخ إىل دخلُت املتَّقد الخيال وبهذا والنجوم. العوالم جميع
تأملُت حني تأملها. خالل من جديد من ما نحٍو عىل تشكَّلت قد الكوني، العقل نفيس،
شديدة، ودقة شاسع تعقيد من الحية العوالم به تتَّسم ما السديمية النظر وجهة من
ثراء إىل األمر حقيقة يف تعود للعوالم الالنهائية الشطحات كانت إذا عما أتساءل بدأُت
هائلة إمكانات من طبيعتها به تتَّسم ما إىل الروحاني، إدراكها ضعف إىل أم وجودها
بمغناطيس امُلثبَّت البوصلة مؤرشِّ إنَّ خرباتها. يف جادٍّ تحكم أي إىل افتقارها إىل أم التنوع
لتحديد طويًال وقتًا ويَستغرق والغرب الرشق إىل وتكراًرا مراًرا يتأرَجح يظلُّ ضعيف
أن أيمكن الشمال. باتجاه الفور عىل يستقر فإنه الحساس املؤرش أما الصحيح. اتجاهه
تشويش إىل أدى قد ما هو املعقدين الضئيلني بأفراده عالم لكل الشديد التعقيد يكون
العمالقة األوىل الكائنات هذه بساطة تكون أن أيمكن للروح؟ الصحيح لالتجاه إدراكه
ودقتها العوالم تعقيد يتمكن لم للغاية سامية قيمة ذا شيئًا قا حقَّ قد الروحاني وعنفوانها

اإلطالق؟ عىل تحقيقه من
كانت فقد الغريبة، الخاصة بطريقتها السديمية العقلية براعة كانت مهما كال! لكن
الكوكبية الَعقلية أنَّ بد وال أيًضا. الخاصة بفضائلهما تتمتَّعان والكوكبية النجمية العقلية

نحو. أفضل عىل الثالث العقليات فهم عىل األقدر هي إنها إذ بينها؛ فيما األعىل هي
وعيًا وجودي يف أضمُّ أخريًا رصت إذ أنني، باعتقاد لنفيس سمحت قد اآلن كنت
اآلن يمكنني فحسب، العديدة باملجرات وليس الكونية الحياة من األوىل باملرحلة شديًدا

بأكمله. للكون االبتدائي العقل نفيس أرى أن اإلنصاف ببعض
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عدد إجمايل بني من صغرية أقلية تزال ما كانت دعمتني التي اليَِقظة املجرات أنَّ غري
التي العديدة املجرات لتلك املساعدة تقديم واصلت التخاطري، التأثري خالل من املجرات.
للمجرات الكوني املجتمع يف أضم أن استطعت أنني لو الذهني. النضج أعتاب عىل كانت
كبرية بدرجة الكوني العقل أنا تحليُت فلربما العرشات، من بدًال املجرات من مئات اليَِقظة
إىل املقيدة الذهنية الطفولة يف املتمثلة الحالية حالتي من االرتقاء من وتمكنت القوة من
جديد، هو ما الستجالء استعداًدا أنضج كنُت أنني يل اتضح لقد بالنُّضج. أشبه حالة
يف الحظ، محالفة مع نفيس، أجد قد وأنني عليها، أنا التي الجنينية الحالة تلك من بالرغم

النجوم. صانع باسم الكتاب لهذا البرشية اللغة يف يُدعى ما حضور
الحجاب أنَّ يل بدا لقد بشدة. بي استبد قد الحضور لذلك تَوقي كان الوقت، هذا يف
بالفعل، ف يتكشَّ كان وهدفها والعوالم والنجوم السدم جميع مصدر يخفي ظل الذي
عن يكشف ولم بعبادته املتنوعة الكائنات من الكثري ألهم الذي ذلك بأنَّ اآلن وشعرت
من هدى بغري الكائنات جميع جاهدت الذي الكيان ذلك بعد، منها أليٍّ بوضوح نفسه
أن شفا عىل املتنوعة، اآللهة من الكثري بصور ألنفسها تُمثِّله وراحت إليه، الوصول أجل

تنمو. تزال ال التي الناقصة الكون روح أنا يل، نفسه عن يكشف
كنت أحالمهم، كل إنجازي فاق َمن أنا ئال، الضِّ أعضائي من العديد عبدني َمن أنا
امُلحتِجب النجوم صانع حضور كان لقد ونقيص. بضآلتي لشعوري مدحوًرا مقهوًرا اآلن
تقع كانت التي القمم بَدت الروح، مسار يف صعدت وكلما رهيبة. بقوة بالفعل يتملَّكني
بدت قد بكاملها، يل تجلَّت وقد القمة أنه ذلك قبل أظن كنت ما أنَّ ذلك رقيٍّا؛ أكثر أمامي
متعرًجا منحدًرا الحقيقي السلَّم يقع كان ذلك، وراء وفيما سفح. سوى ليست أنها اآلن يل
املنحدر، ذلك أتسلَّق أن أبًدا بي ينبغي ال القاتم. الضباب إىل يرتفع جليديٍّا بالصخور
الرهبة. عىل تغلب قد العارم التوق األمام. إىل أتقدم أن من يل بد فال ذلك، من وبالرغم

تأثريي تحت تكتسب األخرى تلو واحدًة الناضجة غري املجرات راحت األثناء، هذه يف
بخرباتها وإثرائي الكوني املجتمع إىل االنضمام من مكَّنتها التي الصفاء من الدرجة تلك
بلغ فحني الفيزيائية؛ الناحية من مستمر الكون ضعف أنَّ بدا ذلك، من بالرغم املميزة.
ستنجح. التي هي فقط قلة أنَّ الواضح من بدا النضج، مرحلة املجرات مجموع نصف

مجموعة أما للغاية. قليل عدد سوى املجرات من أيٍّ يف الحية النجوم من يتبقَّ لم
اصطناعية، كشموس واستُخِدمت الذَّري التفكُّك إىل بعضها خضع فقد امليتة، النجوم
كانت النجوم من العظمى الغالبية أنَّ غري االصطناعية. الكواكب من آالف بعدة وأُحيطت
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إخالء يتم أن الرضوري من صار فرتة، وبعد نفسها. هي ومأهولة بقرشة مغلَّفة اآلن
ومن الطاقة؛ من مفرًطا قدًرا تستهلك االصطناعية الشموس كانت إذ الكواكب؛ جميع
واهبًة األخرى، تلو ساللًة نفسها بتدمري الكواكب يف املتوطِّنة السالالت قامت فقد ثمَّ
صار فصاعًدا، الوقت ذلك ومنذ املطفأة. النجوم قاطني إىل حكمتها وجميع عواِلمها مادة
بالنجوم، منها كل تحتشد التي املتوهجة باملجرات سبق فيما يَحتشد كان الذي الكون
املظلم الفراغ عرب القاتمة الحبات هذه وانجرفت كامل. نحٍو عىل النجوم جثث من مؤلًفا
الضخمة، العوالم هذه الذرات، هذه وفوق منطفئ. حريق من يتصاَعد الرقة فائق كدخان
حتى يُرى ال خافتًا، وهًجا وهناك هنا الصناعية بإضاءتها النهائية الشعوب أوجدت قد

الحياة. العديمة الكواكب حلقات أعمق من
الحشد هو النجمية، العوالم هذه يف اإلطالق عىل انتشاًرا األكثر الكائنات نوع كان
العديد هناك كان فقد ذلك، من بالرغم الحرشية. السالالت أو الضئيلة الديدان من الذكي
العمالقة الجاذبية مع تكيف قد للغاية غريب نوع من حجًما أكرب لكائنات السالالت من
السفيل سطحه ويحمل حية، بطانية يشبه الكائنات هذه من كل كان الضخمة. عواملها يف
هذه كانت أيًضا. الفم وظيفة تؤدي كانت التي الحجم الضئيلة األرجل من مجموعة
األحوال، من حال أي يف الواحدة البوصة عن يزيد ُسمُكه يكن لم جسًما تحمل األرجل
ياردات. عرش إىل طوله يصل بينما ياردات بضع يبلغ أن يُمكن كان عرضه أنَّ من بالرغم
السطح كان األرجل. من أفواجها عىل تنتقل التناول «أذرع» كانت األمامي، الطرف عند
متنوعة ومجموعة العسل، قرص شكل يف للتنفس مسامات عىل يَحتوي الجسم من الُعلوي
الدماغ. من الكبري والجزء األيض أعضاء تنترش كانت السطَحني، وبني الحس. أعضاء من
الحرشات، وأرساب الديدان أرساب مع باألمعاء الشبيهة الكائنات هذه قورنت ما وإذا
أنها غري األعضاء، تخصص من أكرب ودرجة استقراًرا أكثر ذهني باتحاد تتمتَّع أنها نجد
ذلك بعد ستُفَرض كانت والتي األرضية، تحت الحياة عىل تكيًُّفا وأقل بطئًا أكثر كانت

الشعوب. جميع عىل
الهائلة ومحيطاتها الثقل الشديد الجوي بغالفها القاتمة الضخمة العوالم هذه
التموُّجات تلك عن أبًدا لتَزيد العواِصف أعتى يف حتى أمواجها تكن لم التي االتساع
العسل بقرص الشبيهة بالحضارات رسيًعا اكتظَّت قد الزئبق، يف نعرفها التي الصغرية
الحياة كانت باألمعاء. الشبيهة للكائنات املتقلِقلة واملالجئ املتنوعة، والحرشات الديدان من
أقوى حتى األبعاد. ثنائية مسطحة» «أرض عىل بالحياة الشبه شديدة العوالم هذه عىل

مرتفعة. ِبنًى بأي تَسمح أن من كثريًا أضعف كانت االصطناعية العنارص
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الرضوري من وصار بقرشة، املغلفة للنجوم الداخلية الحرارة نفدت الوقت، تقدم مع
صارت فقد ثمَّ ومن الصخري؛ النجم لقلب الذري التفكيك طريق عن الحضارة دعم
الدعامات من نظام عىل تقوم متزايد نحو عىل جوفاء كرة الوقت بمرور النجمية العوالم
من املنحدرة الجديدة السالالت بل الشعوب، راحت اآلخر، تلو وواحًدا الكبرية. الداخلية

الخامدة. النجوم ألباب إىل تأوي خاص، نحو عىل تكيَّفت والتي القديمة، الشعوب
عن املادي وانعزاله األجوف، عامله يف منها كلٍّ انحباس رغم الشعوب، هذه كانت
«التمدُّد» يف جسدي. هي الشعوب هذه كانت تخاطريٍّا. الكوني العقل تدعم الكون، بقية
برسعة بعض عن بعضها يتباَعد دهور مدار عىل املظلمة املجرات ظلت للكون، الحتمي
التفكُّك هذا أنَّ غري بينها. املوجود الصدع لريأب يكن لم نفسه الضوء إنَّ حتى كبرية
بسبب للنجوم الفيزيائي االنعزال من النهائية الشعوب لهذه أهمية أقل كان للكون الهائل
الشعوب جميع حافظت النجوم. بني السفر أشكال وجميع بالكامل النجمي اإلشعاع ف توقُّ
عىل اآلخر يعرف منها الواحد كان التخاطري. اتحادها عىل العديدة العوالم يف املوجودة
الكون ملايض بوعيه الكوني العقل دعمت ومًعا، تنويعاتها. جميع من بالرغم حميمي نحو
أن قبل الروحاني هدفه تحقيق أجل من تكل ال التي وجهوده بأكمله، د املعقَّ الحيوي

فيه. ل املتأصِّ الحضارة نسيج تدمري إىل اإلنرتوبيا زيادة تؤدي
االستنارة ومن مسريته، يف اللحظات أسمى من اقرتب حني الكون حالة هي تلك كانت
الوصول أجل من هدى غري عىل جاهدة تُحاِول العصور جميع يف الكائنات جميع كانت التي
ومتكدسة فقرية األخرية األيام هذه يف عاشت التي الشعوب تتمكَّن أن الغريب ومن إليها.
البارعة الشعوب أعيت التي املهمة هذه تحقيق من طاقة، من لها ى تبقَّ ما تُتابع وهي
النرس عىل تغلَّب الذي النمنمة كطائر كان ذلك يف مثلهم بأنَّ شك ال املايض. يف عاشت التي
الحفاظ من الشعوب هذه تمكَّنت الصعبة، ظروفهم من وبالرغم ارتفاع. ألعىل الطريان يف
من تمكَّنت الفطرية، وبالبصرية الكونية. والَعقلية الكوني للمجتمع األساسية البنية عىل
األسمى اللحظة إنَّ سابقة. حكمة أي يفوق بما لديهم الحكمة تعميق يف املايض استخدام
وفًقا خاطفة لحظة محض لكنها البرشية، باملعايري لحظة تكون) لن (أو تكن لم الكون يف
دخلت قد املجرات ماليني يف املوجودة الشعوب نصف تقريبًا كان حني الكونية. للمعايري
املزيد، ينضمَّ أن ع املتوقَّ غري من أنه الجيل من وصار كلية، بصورة الكوني املجتمع إىل
وعاشت املقيدة، الطوباوية حضاراتها عىل الشعوب حافظت الكوني. التأمل من فرتة تَلْت
صياغة بإعادة نفسه الوقت يف وقامت االجتماعي، واالتصال العمل يف الخاصة حيواتها
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ويكفي املرحلة، هذه عن شيئًا أروَي لن العام. املستوى عىل الكونية للثقافة الكلية الِبنية
الجميع وأنَّ عالم، وكل مجرة لكل محددة إبداعية ذهنية وظيفة تعيني تم قد إنَّه القول
بعد انبثقت قد املشرتك، العقل أنا، الفرتة، هذه نهاية وقرب الجميع. عمل يستوعب كان
دون هي كانت وجيزة، وللحظة رشنقة؛ من خرجت قد وكأنني جديد، من تشكَّلت أن

النجوم. صانع واجهت للكون، األسمى اللحظة شك
اختربتها التي الخالدة األبدية اللحظة هذه من الكتاب لهذا البرشي للمؤلف يتبقَّ لم
عن مفكَّكة ذكريات بضع مع املريرة، الغبطة من بعض سوى الكوني، العقل بصفتي

الغبطة. تلك منحتني والتي نفسها الخربة هذه
هذه أواجه ع، متوقَّ هو ومثلما ما. نحو عىل الخربة تلك عن شيئًا أحكَي أن من يل بدَّ ال
التاريخ عصور جميع عرب البرشية العقول أعظم إنَّ األهلية. بعدم فظيع بشعور املهمة
أنا أجرؤ فكيف الرؤى. أعمق فيها اختربت التي اللحظات وصف عن عجزت قد البرشي
املخاطرة مع وحتى أفعل. أن يل بد فال ذلك، من بالرغم املهمة؟ هذه تنفيذ محاولة عىل
جدارة، عن ا مستحقٍّ كله ذلك وسيكون أخالقي، ولوم وازدراء استهزاء من أناله قد بما
منه حول دون عوامته وجرفته سفينته تحطمت إذا ار البحَّ إنَّ رأيت. ما أذكر أن يل بد ال
ربما صامتًا. يبقى أن يستطيع ال فإنه مجدًدا، وطنه إىل ثم مدهشة سواحل إىل قوة أو
الحكماء يسخر وقد املتقن. غري وأسلوبه الفظة لهجته من اشمئزاًزا املثقفون عنه يعرض

يتحدث. أن بد ال أنه غري والوهم. الحقيقة بني التمييز عن عجزه من

بعدها وما األسمى اللحظة (3)

األشياء جميع بمصدر التقيت أنني الكوني، العقل أنا، يل بدا للكون، األسمى اللحظة يف
وهدفها. املتناهية

النجوم، صانع أي، الالمتناهية؛ الرُّوح وجود أُدِرك لم اللحظة تلك يف أنني املؤكد من
أدركته قد عما يختلف يشء أي وجود أدرك لم الحسية، الناحية من . حيسِّ نحو عىل
املحترضة. النجوم ألباب يف الواقعة بالسكان املأهولة العوالم من العديد وهو سابًقا،
كنت التخاطري، بالوسط الكتاب هذا يف يُسمى الذي الوسط خالل فمن ذلك، من بالرغم
وكنت النجوم. لصانع املبارش بالحضور شعرت لقد عمًقا. أكثر إدراًكا اآلن ُمِنحت قد
بحضور للغاية قوي شعور بالفعل تملَّكني قد بالفعل، ذكرت مثلما قصرية فرتة قبل
يختلف كيان الواعي، وعقيل الكوني جسدي عن يختلف كائن سواي، ما لكائن محتجب
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وصار اآلن ارتعش قد الحجاب أنَّ غري الخامدة. النجوم وحشود األحياء أعضائي عن
تجىلَّ قد النجوم، صانع وهو وغايته، يشء كل مصدر إنَّ الذهنية. للرؤية شفاف نصف
قد أنني غري لرؤيتي، يخضع كيان الواعية، ذاتي عن يختلف كيان أنه عىل بإبهام اآلن يل
عىل كياني من أكرب كان وإن فحسب، نفيس أنه عىل طبيعتي أعماق يف أيًضا به شعرت

تأكيد. بكل متناٍه ال نحو
اإلبداعي النسق باعتباره رأيته وجهني؛ عىل النجوم صانع رأيت أنني اآلن يل بدا
كيانًا رأيته الرهبة بكل وأيًضا الكونية، الروح أنا نشأتي إىل أدى والذي بالروح الخاص

املطلقة. للروح األبدي الكمال باعتباره رأيته يُقارن؛ ال نحو عىل اإلبداع من أكرب
عىل كذلك ليست تصفها التي الخربة أنَّ غري الكلمات! هذه وتافهة عقيمة هي كم

اإلطالق.
تَكمن التي الالنهائية هذه والعوالم، النجوم كل زهرة الكوني، العقل أنا واجهت، حني
فزعت قد اإلطالق، عىل أبلغه أن يُمكن قد مما وأعىل جذوري أعمق من أعمق ُمستوى يف
عقيل كان النجوم، صانع أمام متذلًِّال سقطت وحني والرعد. الربق من همجي يَفزع مثَلما
احتشَدت العوالم جميع يف السالالت لجميع الخيالية اآللهة الصور. من بفيض مغموًرا
األعمى واإلبداع الغاشمة والقوة والرقة العظمة رموز باعتبارها جديد من أمامي جميعها
عقول اختلقتْها قد خياالت سوى تكن لم الصور هذه أنَّ من وبالرغم البصرية. والحكمة
عىل النجوم صانع لتأثري حقيقية ِسمة بالفعل يجسد منها كالٍّ أنَّ يل بدا فقد ُمبتِكريها،

مخلوقاته.
العديدة، العوالم من دخان كغيمة أمامي انبثق الذي اآللهة حشد ل أتأمَّ رحُت بينما
قد أنها من وبالرغم الالنهائية. للروح جديد رمز أو جديدة صورة عقيل يف تشكلت
الرؤية هذه إنَّ أناي. من أعظم قوة خالل من تولَّدت فقد الكونية؛ مخيلتي من انبثقت
منها يتبقَّ لم باالنتشاء، ساميًا شعوًرا ومنحتني الكوني، العقل أنا بشدة، أربكتني التي
أن أحاول أن من يل بد ال ذلك، من بالرغم القليل. أقل سوى الكتاب لهذا البرشي للمؤلف

أستطيع. ما بأفضل الكلمات من واهية شبكة يف جديد من أصورها
الكون. ميالد شاهدت لقد الخلق. لحظة حيث املايض إىل الزمن يف عدت أنني يل بدا
متناٍه بوجود نفسها قيَّدت فقد وأبدية، نهائية ال أنها من بالرغم الروح. تفكرت
محجوبًا كان سابق بعضخلق عن راضية تكن لم يسعدها. لم ماٍض يف وتفكرت ت، ومؤقَّ
خلق إىل الروح استفزَّ قد االستياء وهذا العابرة. طبيعته عن أيًضا راضية تكن ولم عني،

جديد.
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التي امُلطَلقة الروح فإنَّ الكوني، عقيل رها تصوَّ التي الخيالية للرؤية فوفًقا اآلن، أما
وهذا املحدودة. غري إمكاناتها من ذرة نفسها من دت جسَّ قد اإلبداع، عىل نفسها قرصت
الكونية. الكائنات أنواع وجميع املالئمني واملكان الزمان من بجنني َحِبل قد ر املصغَّ الكون
العدد، محدودة كانت وإن املتنوِّعة الفيزيائية القوة مراكز كانت النُّقِطي، الكون هذا داخل
بداية يف تقرتن ذلك، وغري والربوتونات باإللكرتونات ُمبَهم نحو عىل البرش يعرفها والتي
كانت املجرات من ماليني عرشة كونت التي املادة خاِملة. وكانت ببعض، بعضها األمر

نقطة. يف خاملة تكمن
املقرتنة القوة مراكز جميع من الضوء. فكان الضوء.» «ليولد النجوم: صانع قال ثم
واملكان. الزمان يف املتمثلة قدرته ًقا محقِّ الكون، انفجر وتوهج. الضوء انبثق والنقطية،
أنَّ غري رة، ُمتفجِّ قنبلة شظايا تَبتِعد مثَلما بعض عن بعضها ُمبتِعدة القوة مراكز اندفعت
وأظهرت للكل، الواحدة الروح واالشتياق، الذِّكرى سبيل عىل بداِخِله احتفظ قد منها كالٍّ

بأكملهما. الكونيَّني والزمان املكان مدار عىل األخرى القوى لجميع سمات منها كلٌّ
ونشاط مهولة بكثافة تتَّسم مادة من كتلة صار بل نقطة، اآلن الكون يَُعد لم
عىل مفكَّكة نائمة روًحا كان وقد باستمرار. تتمدَّد ظلَّت والتي للغاية، عنيف إشعاعي

نهائي. ال نحو
كانت عناَرصه بأنَّ نقول أننا يعني يتمدَّد كان الكون بأنَّ فالقول ذلك، من بالرغم
هي النقطي، بالكون البداية يف مقرتنة كانت والتي النهائية، القوى مراكز إن تَنكِمش.
بأكمله الكون د تمدُّ يكن فلم بعٍض؛ عن بعضها بتفكُّكها الكوني املكان ولَّدت التي نفسها
الكون أنَّ من وبالرغم لضوئه. املوجية ولألطوال الفيزيائية وحداته لجميع انكماش سوى
موجاته بتفاصيل يتعلَّق فيما مركز أو حدود بال كان فقد الدوام؛ عىل الحجم د محدَّ كان
الكون كتلة كانت كذلك مركز، أو حدود بال املنتِفخة الكرة سطح يكون ومثلما الضوئية.
يف خارجه، نقطة عىل الكروي السطح يتمركز ومثلما واملركز. الحدود عديمة املنتِفخة

رابع». «بعد يف خارجه، نقطة عىل مرتكزة الكون كتلة كانت ثالث»، «بعد
ثم كوكب، حجم يف صارت أن إىل رة املتفجِّ امُلحتِقنة النريانية الغيمة تلك انتفخت
ومع املجرات. من ماليني عرشة حجم يف ثم بأكملها، مجرة حجم يف ثم نجم، حجم يف
بفعل الكونية الغيمة تمزقت اآلن اضطرابًا. وأقل ملعانًا وأقل كثافة أقل صار انتفاخه،
من ماليني عدة إىل فتقطعت أجزائها؛ بني املتبادل االلتصاق مع املتعارض التمدد ضغط

العظيمة. ُدم السُّ حشد شكَّلت والتي الصغرية، الغيوم

212



والنهاية البداية

بحجمها، مقارنًة الغيوم هذه بني القرب درجة كانت الوقت، من فرتة مدار عىل
بينها املوجودة القنوات أنَّ غري مرقطة. سماء يف الغيوم نُدف بني القرب بدرجة شبيهة
يف كالنحل شجرية، عىل الورود كانفصال بعضها عن الغيوم انفصلت أن إىل اتسعت قد
عن بعضها تتباعد راحت البحر. يف كالسفن للهجرة، رحلة يف كالطيور الطائر، رسبه
يف أصبحت أن إىل غيمة كل انكمشت نفسه، الوقت ويف فأكثر. أكثر تتزايد برسعة بعض

النجوم. تيارات من دوامة ثم دوَّارة عدسة ثم الزغب من كرًة البداية
تسبَح األخرى عن إحداها األبعد املجرات صارت أن إىل التمدد يف الكون استمر
الصدع رأب عىل قادًرا يَُعد لم الزاحف الكوني الضوء إنَّ حتى كبرية، بدرجة ُمبتِعدة

بينها.
مشاهدتها عىل الحفاظ استطعُت التخيُّلية، الرؤية خالل فمن ذلك، من بالرغم
من يصدر يكن ولم الكوني الضوء يفوق آنيٍّا آخر، ضوءًا أنَّ لو كما األمر كان جميًعا.

داخليٍّا. األشياء كل ينري كان الكوني، الفضاء داخل
النجوم حيوات جميع أراقب رحُت نافذ، بارد جديد ضوء يف املرة هذه لكن ومجدًدا،
يف اآلن فيها أقف كنت التي اللحظة حتى نفيس أنا وحياتي املجرِّية، واملجتَمعات والعوالم
البرشية. لرغباتهم وفًقا رونه ويتصوَّ باإلله، البرش يدعوه الذي الالنهائي الكيان مواَجهة
صورة يف النجوم، صانع أي، الالنهائية، الرُّوح فهم إىل اآلن أسعى كنت أيًضا، أنا،
عىل أنني فحسب، بدا يل، بدا قد اآلن كونية. كانت وإن املتناهية طبيعتي نسجتها قد
رأيُت قد وأنني الكائنات، لجميع املالئمة األبعاد الثالثية الرؤية تجاوزت قد غرة، حني
ج املتوهِّ املصدر الكوني املكان غري يف رأيت لقد املادية. البرص بحاسة النجوم صانع
من أعتى شمس أو نجم اللمعان، مهولة نقطة كان أنه لو كما للكون الفائق للضوء
األبعاد رباعية كرة مركز هو الساطع النجم هذا أنَّ يل بدا مًعا. مجتمعًة كلها الشموس
هذا النجوم، كل عىل املتسيِّد النجم هذا األبعاد. الثالثي الكون هو امُلنحني سطحها كان
الكوني، مخلوقه أنا إلدراكي، تجىلَّ قد النجوم، صانع هو األمر واقع يف كان الذي النجم
بالفعل رأيت قد أنني عرفت اللحظة، تلك ويف برصي. بهاؤه يحرق أن قبل واحدة للحظة
قد أكن لم مما ا جدٍّ الكثري ومصدر الكوني، والعقل والحياة الضوء لجميع الفعيل املصدر

بعد. بمعرفته حظيت
ال التي الخربة وطأة تحت الكوني عقيل تخيَّله الذي الرمز هذا الصورة، هذه أنَّ غري
مالئمة غري كانت ولقد نفسه، ر التصوُّ فعل أثناء يف وتحوَّلت تعطلت قد تصورها، يُمكن
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أتخيل اآلن وجدتني الرؤية، لحظة عماي يف استدعيت وإذ الخربة. بحقيقة مقارنًة للغاية
ينظر أنه بدا قد بأكمله، للوجود الجوهري واملركز النجوم، صانع هو كان الذي النجم أنَّ
عىل الهزيلة ُروحي أجنحة نرشت رأيته حني وأنني الالمتناهي، عليائه من مخلوقه، أنا إيلَّ
لحظة يف يل بدا قد كان وُصِعقت. واحرتقت َعميُت أن إال كان فما إليه، وحلَّقت الفور
كان الالمتناهية الروح مع االتحاد يف وأملها املتناهية األرواح اشتياق جميع أنَّ الرؤية،
بي يلتقي لكي يتقدَّم أن بد ال صانعي، النجوم، صانع أَن يل بدا القوة. أجنحتي يَمنح
الكثري وزهرة العوالم من العديد ُروح أنني، يل بدا لقد بهائه. يف ويشملني إليه ويَرفعني
اإلله. عروَس تكون بأن أخريًا تليق صارت والتي الكونية، الكنيسة كنُت العصور، من ا جدٍّ

الرهيب. بالنور وُصِعقت وُحِرقت َعميُت قد ذلك من بدًال أنني غري
يف حياتي. من األسمى اللحظة تلك يف صَعَقني الذي هو فقط املادي الربيق يكن لم
األمر حقيقة يف الكون صنََعِت التي هي الالمتناهية الروح حاالت أي خمنت اللحظة، تلك
صعقني. ما هو االكتشاف ذلك كان وقد املؤلم. نموِّه مراقبة مع باستمرار، تدعُمه وظلَّت
أنَّ أدركت وفوًرا للغاية. مختلفة بُروح بل املرحب، العطوف بالحب أُقابَل لم إنني

أخرى. لغاية وإنما العزيز، طفله حتى وال عروَسه ألكون يَصنعني لم النجوم صانع
الذي الشغوف ظ املتحفِّ باالهتمام ألوهيته علياء من يفَّ النظر ن تمعَّ أنه يل بدا لقد
يف يَكتِشف أنه غري بهدوء، بإنجازه فيبتهج النهائي؛ عمله عىل يحكم إذ الفنان يوليه
بالفعل فيَشتهي لإلصالح؛ قابلة غري عيوب من املبدئي تصوره عليه يحتوي ما النهاية

جديًدا. خلًقا
جميع الخاص لثرائه واستخلصت عيوبي جانبًا ونحت هادئة، برباعة نظرته حللتِْني

العصور. رصاع يف قتها حقَّ التي القليلة التفوق مظاهر
نهاية يف املخلوق، بأن قائًال رصخت القاِيس. صانعي عىل ثورًة رصخت أملي، ومن
هو كان الذي النجم من حتى الحب واشتهى أحب قد فاملخلوق الخالق؛ من أنبل املطاف،

الحب. إىل حاجة يف كان وال أحب هو ال النجوم، صانع الخالق، لكنَّ النجوم، صانع
تجىلَّ إذ حماقتي؛ بخزٍي أدركت العمياء، تعاستي يف رصخت أن بمجرَّد أنني غري
أحب إن الخالق إن املخلوق. عند الفضيلة عن تَختِلف الخالق عند الفضيلة أنَّ فجأة يل
الخالق يمجد إن املخلوق لكنَّ فحسب، نفسه من جزءًا يحبُّ بذلك يكون فإنما مخلوقه،
يحب أن هي املخلوق عند الفضيلة أنَّ رأيت لقد يتجاوزه. محدود غري كيانًا يمجد فهو
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الذي الالمتناهي الهدف هو يكون وأن يخلق، أن فهي الخالق عند الفضيلة أما ويعبد،
وفهمها. العابدة مخلوقاته إدراك عىل يستعيص

إنَّ بل «يكفي، وقلت: املرة. هذه وافتتان خزي يف لكن صانعي، إىل رصخُت ومجدًدا
ال ُروح مثلك، للغاية ورهيبة جميلة لروح مخلوًقا أكون أن بكثري، يكفي مما أكثر هذا
أنني يكفي عاقل. كون إدراك كان وإن حتى اإلدراك، عىل طبيعتها تسمو القدرة متناهية
أن تماًما يكفي اإلبداع. العظيمة الالمتناهية الروح جسدُت قد للحظة وأنني ُخِلقت، قد

الخلق.» من متَقن لنوع املبدئي التخطيط كنت أنني يكفي استُخِدمت، قد أكون
غريبان. وبهجة سالم بي حلَّ ذلك، بعد

ال الهادئ االهتمام من بنوٍع وسقوطي، اضمحاليل رأيُت املستقبل، إىل نظرُت حني
الحفاظ أجل من مواردها من واملزيد املزيد تَستنفد النجمية العوالم شعوب رأيت الحزن.
كبريًا قدًرا النجوم بواطن يف املوجودة املادة من استخدمت لقد املقتِصدة. حضاراتها عىل
بعض تحطَّمت وقد االنهيار. خطر إىل عواملها فتعرَّضت تفكَّكت؛ قد إنها حتى للغاية
املتوطِّنة الشعوب تدمري إىل أدى مما الجوفاء؛ مراكزها عند شظايا إىل بالفعل العوالم
فكانت الحرجة، النقطة إىل تصل أن قبل جديد من تُصنَع العوالم ُمعَظم كانت فيها.
تحول اآلخر تلَو وواحًدا أصغر. نطاق عىل جديد من بناؤها ويُعاد أجزاء إىل بصرب م تُقسَّ
القمر. حجم عن يكرب يكن لم بعضها إنَّ بل فحسب، الكوكبي الحجم يف عالم إىل نجم كل
ُمحتِفظة األصلية، أعدادها من مليون عىل واحد محض إىل تقلَّصت قد نفسها الشعوب
نحٍو عىل فقًرا أشد تُصِبح كانت ظروف يف بسيطة بحضارة صغرية جوفاء حبة كل داخل

متزايد.
تزال ما الشعوب رأيُت للكون، األسمى اللحظة من املستقبلية الدهور إىل نظرت حني
حيواتها تعيش تزال وال القديمة، ثقافتها أساسيات عىل قوة من أوتيت ما بكل تحافظ
العوالم، بني التخاُطري االتصال تُمارس تزال وال نهائيَّنْي، ال وابتكار بحماس الشخصية
وكانت العاَلمية، أرواحها نظر وجهة من قيمة ذا كان ما كلَّ تَتشاَرك تزال ما وكانت
نفيس ورأيت الوحيد. الكوني عقِلها خالل من الحقيقي الكوني االتحاد تدعم تزال ما
الخمول بداية محاربًا ُمتزايدة، بصعوبة كان ذلك لكنَّ وعيي، بصفاء ُمحتِفًظا أزال ما
أو بالفعل، إليها وصلت قد مما أرقى مرحلة إىل أرتقي أن يف أمًال ذلك يَُعد ولم والخرف.
بدافع ذلك كان وإنما اليشء، بعض أليق هي عبادة جوهرة النجوم صانع أمام أضع أن

فحسب. للروح والوالء بالتجربة الشغف
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ضوء يف العالم، تلَو العالم واضُطر املطاف. نهاية يف مني تمكَّن قد االنحالل أنَّ غري
لعمل الالزم العدد من أقل هو ما إىل َشعِبه تقليص إىل املتزايدة، االقتصادية الصعوبات
تلك تَُعد لم ُمتحلِّل، دماغي مركز إىل بالنسبة الحال هو وكما ثمَّ، ومن املشرتكة؛ عقليته

الكونية. التجربة يف دورها أداء عىل قادرًة العقلية
أنا نفيس، رأيُت األسمى، الكونية اللحظة يف موقعي من للُمستقبَل أتطلع رحت وإذ
كانت حني هذا األخري عهدي ففي ذلك، من بالرغم املوت. إىل بثبات أهوي الكوني، العقل
شجاعتي عىل شديدة وطأٌة امُلتداعي جسدي لعبء وكان الضعف، يف آخذًة قواي جميع
عىل أعرف كنت لقد تُعزيني. كانت املاضية الحقب صفاء من ُمبَهمة ذكرى ثمة الواهنة،
للشفقة امُلثري األخري عرصي يف حتى إيلَّ، ينظر يزال ال كان النجوم صانع أن ُمبَهم نحٍو

حياديتها. من بالرغم بالشغف تتَّسم نظرة هذا،
الذبول، يعرف ال الذي األسمى نضجي لحظة من املستقبل أستَكِشف زلت ال وأنا
عليها. يعتمد وجودي كان التي التخاُطرية االتصاالت لهذه األخري االنقطاع موتي، رأيت
التي الهمجية الحالة تلك ويف مطلقة، عزلة يف القليلة الناجية العوالم عاشت ذلك، وبعد
املادية للحضارة األساسية املهارات تتهاوى بدأت ذلك، وبعد . بالتحرضُّ البرش يدعوها
إما العوالم كانت الضوئي. والبناء الذرِّي التفكيك مهارات سيما ال اآلخر، تلو عالٍم يف
املوجات من كرة إىل ل وتتحوَّ قصد غري عن املادة من ي املتبقِّ القليل مخزونها ر تُفجِّ أن
والربد. الجوع من بتعاسٍة تموت أن وإما الهائل، الظالم يف تخبو ثم تَنتِرش التي الضوئية
فيما مجرات كانت التي القاتمة الغبار وبقايا الظالم سوى بأكمله الكون يف يتبقَّ لم اآلن
نفسها عىل تلك الغبار حبات بقايا انكمَشت فشيئًا، وشيئًا تُحىص. ال دهور مرَّت سبق.
تكثفت املتجوِّلة، الحبات بني املتَّقدة التصاُدمات بعض ومع أجزائها، جاذبية تأثري بفعل
ضغط أدى واحدة. كتلة لتُصِبح الغبار من حفنٍة كل يف املوجودة املواد جميع النهاية يف
حدوث إىل أدَّى مما الكتل، هذه يف كتلة كل مركز تسخني إىل الضخمة الخارجية املناطق
املوارد آخر اتجهت فشيئًا، شيئًا ذلك، من بالرغم انفجاري. حتى بل توقدي، نشاط
سوى يشء يتبقَّ ولم الربودة، يف اآلخذة الكتل هذه عن بعيًدا بإشعاعها الكون يف املوجودة
الدائم الكون أرجاء جميع يف تنترش راحت اإلشعاع من للغاية خافتة وتموجات الصخور
املنعزلة. الصخور حبات بني املتزايدة الصدوع برأب يسمح ال شديد وببطءٍ «التمدُّد»،

ُحِملت قد سبق فيما مجرات كانت التي الصخرية الكرات جميع وألنَّ األثناء، هذه يف
عىل للحفاظ عقول من هناك يَُعد ولم لرفاقها، الفيزيائي التأثري عن للغاية بعيد مكاٍن إىل
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بالكامل. ُمستقالٍّ كونًا تُمثِّل األمر حقيقة يف منها كلٌّ كانت فقد بينها؛ التخاُطري االتصال
القاحلة. األكوان هذه من كلٍّ يف أيًضا الزمن ف توقَّ فقد َفت، توقَّ قد ات التغريُّ جميع وألنَّ
انسحبُت فقد يبدو، ما عىل األبدية الثابتة النهاية سيُمثِّل ما هو كان الوضع هذا وألنَّ
بل األمر، واقع يف حاِرضي هي كانت التي األسمى اللحظة إىل مجدًدا امُلرَهق بانتباهي
بوضوٍح أرى أن حاولت الناِضجة، العقلية ُقواَي وبجميع الدقة. وجه عىل القريب مايضَّ
فيها رأيُت التي اللحظة تلك ففي القريب؛ املايض ذلك يف أمامي حاًرضا كان ما أكرب
غريبًة َمشاهَد البهاء، ذلك عني أم يف ملحُت النجوم، صانع هو كان الذي ج املتوهِّ النجم
يقبع أيًضا، الفائق الكوني واملستقبل الفائق الكوني املايض أعماق يف وكأنَّما الوجود، من

األبدية. يف يوجد ذلك وكل كون، وراء كوٌن
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إىل صخرة من طرقه يتلمس وراح الضباب يف طريقه ضلَّ قد جبيل بلد يف متجوًال إنَّ
إنه االنحدار. شديد جرف شفا عىل نفسه ليجد الغيوم بني من فجأًة يخرج قد صخرة
بجميع البحر وسريى ُمتشابكة، ومدنًا وأنهاًرا وسهوًال وتالًال وديانًا األسفل يف سريى
الكونية، خربتي يف األسمى اللحظة يف أنا، انبثقت قد وهكذا الشمس. فوقه ومن جزره
بل فقط، الحياة يُيضء ال الذي النور وألجد كون، فوق كونًا ألجد محدوديتي ضباب من

جديد. من الضباب عيلَّ أطبق وبعدها، للجميع. يَمنحها
محدود عقل أي إدراك تَستعيصعىل التي الغريبة الرؤية هذه أصف أن عيلَّ يَستحيل
ثم األبد، إىل منها اآلن نُِزَعت قد الضئيل، البرشي الفرد أنا إنني، كونيٍّا. عقًال كان وإن
عن شيئًا أقل لم إن أنني غري نفسه. الكوني العقل عىل حتى اإلرباك شديدة كانت إنها
من وبالرغم الكل. ُروح ناقضت قد بذلك أكون فإنني ملغامرتي، األسمى اللحظة مضمون
الحقيقة استيعاب بطبيعتهما يستطيعان ال نفسه البرشي الفكر وربما البرشية اللغة أنَّ
فحسب. باملجاز ذلك كان وإن عنه، التعبري أُحاول أن من يل بدَّ ال يشء ة فثمَّ امليتافيزيقية،
البرشية بقدراتي منه أتمكَّن نحو أفضل عىل أذكر، أن هو فعله أستطيع ما كل
كان حني الكونية مخيَّلتي عىل عنيف غريب تأثري من الرُّؤية تلك تال عما شيئًا الهزيلة،
يف أمامي. ظهر ما تذكُّر محاوًال طريقي س أتلمَّ ورصت بالفعل اني غشَّ قد الشديد الصفاء
أو أسطورة أو رمز أو صدى منها: مذهًال انعكاًسا امُلبتىل عقيل من الرؤية حفزت عمائي،
أعتقد فإنني كله، ذلك من وبالرغم لالزدراء، يدعو نحٍو عىل وُمضلَّل بدائي مجنون حلم
منها سأروي الرمزية، الحكاية تلك أو الهزيلة، األسطورة هذه إنَّ األهمية. من يخلو ال أنه
بل ذلك، من أكثر هو بما القيام أستطيع ال أنني غري البرشية. حالتي يف وأنا أتذكره ما
مرات هذا لُحلمي رسٍد كتابة حاولت لقد يليق. بما هذا قلته ما أنفذ أن أستطيع ال إنني
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تامٍّ وبشعوٍر الشديدة. لرداءته مرة كل يف أكتب ما أمزق كنت ثم واحدة، مرة ال عديدة
وضوًحا. األكثر سماته من فقط القليل ذكر سأحاول بالفشل،

والرداءة. اإلرباك شديد نحو عىل الفعلية رؤيتي سمات إحدى مثَّلت قد أسطورتي إنَّ
عىل تَنطوي كانت الكوني، العقل حالة يف وأنا خربتي يف األسمى اللحظة أنَّ أعلنت لقد
الزمنية التسلسالت من مجموعة عىل بداخلها تنطوي األبدية وكانت بداخلها، األبدية
الحارض، هي األبدية يف األزمان جميع أنَّ من فبالرغم بعض؛ عن بعضها تماًما املستقلة
بداخلها تنطوي أن بد ال — كمال من به تتَّسم ملا — الالمتناهية الرُّوح أنَّ من وبالرغم
الرُّوح تتمكَّن لم ما ليحدث يكن لم هذا فإنَّ امُلمكنة، األكوان لجميع الكامل اإلنجاز عىل
تلك واإلبداعية، والزمنية املحدودة حالتها يف وهي تتصوَّر أن من امُلطلقة الالمتناهية
األبدية الروح تَنطوي الخلق، أجل من وتوجدها. بأكملها، األكوان من الشاسعة السلسلة
األكوان من امُلمتدة السلسلة تلك عىل أيًضا وتنطوي أبديتها، يف الزمن عىل الالمتناهية

بأكملها.
جميع ل يتأمَّ املطلقة، األبدية الروح صفة يف نفسه، النجوم صانع كان حلمي، يف
امُلطَلقة، للروح اإلبداعي املحدود النسق يف أيًضا يقوم كان لكنه زمنية، ال بصورة أعماله
ذلك، بعد ونموه. منها كل ملغامرة ُمالئم زمني تسلسل يف اآلخر تلو واحًدا أكوانه بتجسيد
من يجعل نحو عىل املميز، الخاص زمنه كون، كل أي، أعماله، من عمل كل يهُب كان
الزمن داخل من ال النجوم لصانع ظاهًرا األكوان من كون أي يف بأكمله األحداث تسلسل
وقوع مع هو، لحياته املالئم الزمن من أيًضا، الخارج من بل فحسب، نفسه الكوني
الغريبة األسطورة أو الغريب للحلم ووفًقا مًعا. نفسه الوقت يف الكونية الدهور جميع
رة متطوِّ متيقظة روًحا اإلبداعي املحدود نسِقه يف النجوم صانع كان عقيل، تملكت التي
أبدي، نحو عىل كامًال نفسه الوقت يف ويكون كذلك، يكون أن حقيقة إنَّ األمر. حقيقة يف
مستوى تفوق التي بالرؤية املثقل عقيل لكنَّ بالطبع، البرش ره يتصوَّ أن يُمكن ال أمر لهو

الخلق. غموض عن لنفسه يُعربِّ لكي أخرى طريقة يجد لم البرش،
من بالرغم أبدي. نحو عىل ومطلق كامل النجوم صانع أنَّ حلمي يل أعلن فقد إذن،
ومتحمًسا، ُمتملمًال، صغريًا، إلًها اإلبداعي لنمطه املالئم الزمن بداية يف كان فقد ذلك،
فكان اإلبداعية؛ القوى بجميع يتمتَّع كان اإلرادة. وضوح إىل يفتقر كان لكنه وجباًرا،
أنه غري والذهنية، الفيزيائية السمات بُمختَلف العوالم أنواع جميع يَصنع أن باستطاعِته
غاية يف طبيعية قوانني يسن أن باستطاعته كان فقد ثمَّ ومن املنطق؛ إىل فقط يفتقر كان
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مرحلته يف خمسة. يُساوي اثنني يف اثنني يجعل أن مثًال يستطيع يكن لم لكنه اإلدهاش،
وبالرغم الطفولة. مرحلة سبات يف يزال ال كان نضجه. بعدم أيًضا مقيًدا كان هذه، املبكرة
جوهره سوى يكن لم واٍع نحٍو عىل واملبدعة امُلستكِشفة لعقليته الواعي غري املصدر أنَّ من
واملبهم األعمى الشغف سوى األمر بداية يف الواعي املستوى عىل يمثل لم فإنه األبدي،

لإلبداع.
مادته من شيئًا نفسه من م جسَّ قدرته. استكشاف يف الفور عىل بدايته يف انطلق
أخرى بعد مرة راح فقد ثمَّ ومن واٍع؛ بهدف صاغه ثم لفنه، الوسيط ليكون الواعية غري

اآلخر. تلو واحًدا األكوان من الدُّمى يشكل
األبدية ُروحه سوى تكن لم النجوم صانع لدى الواعية غري اإلبداعية املادة أنَّ غري
أنه نضجه عدم مراحِل يف حدث ثمَّ ومن الكامل؛ األبدي نسقه يف النجوم صانع نفسها؛
ليست نفسها املادة أنَّ اتضح األكوان، ألحد الخام املادة أعماقه من استدعى إذا كان
أو الفيزيائية أو املنطقية سواء املحددة، غري اإلمكانات من بالكثري غنية بل الشكل عديمة
تَستعيص األحيان بعض يف اإلمكانات هذه كانت األحيان، بعض ويف النفسية. أو الحيوية
الدوام، عىل بينها التوفيق من يتمكَّن يكن لم . الفتيِّ النجوم لصانع الواعي الهدف عىل
غالبًا التي هي نفسه الوسط خصوصية أنَّ يل بدا لقد الواقع. أرض عىل تحقيقها عن فضًال
وتكراًرا. مراًرا الخصبة التصورات من املزيد تقدم كانت لكنها خطته، ز تُعجِّ كانت ما
فقد ثمَّ ومن األخرى؛ تلو مرًة مخلوقه من يتعلَّم النجوم صانع ظلَّ ألسطورتي، وَوفًقا
قد كونًا ي يُنحِّ راح األخرى، تلو ومرًة أكرب. خطة ينفذ أن واشتهى مخلوقه، عىل ق تفوَّ

جديًدا. كونًا نفسه من ويستدعي جانبًا، منه انتهى
صانع كان ما بشأن املرات من عديًدا يَنتابني الشك كان حلمي، من املبكِّر الجزء يف
البداية، يف له واضًحا يكن لم هدفه أن أرى كنت خلقه. يف تحقيقه إىل يسعى النجوم
وهدفه تجريبي عمله أنَّ يل يبدو كان ما وكثريًا تدريجيٍّا، يكتشفه أن نفسه هو عليه وكان
قدر مكتمل نحو عىل يخلق أن شاء قد كان نُضجه، مرحلة نهاية قرب أنه غري مشوَّش.
الدقة ُمتزايدة أعماًال يصوغ وأن بأكملها، وسِطه يف الكامنة القوة يستحرض وأن اإلمكان،
الرغبة عىل ينطوي أنه أيًضا بدا أكرب، بدرجة هدفه اتِّضاح ومع املتناِغم. التنوع ومتزايدة
تحقيق أنَّ ذلك والتعبري؛ الوعي من فريًدا إنجاًزا منها كلٌّ ن يتضمَّ أن يمكن أكوان خلق يف
النجوم صانع انتَقَل خاللها من التي األداة هو يبدو ما عىل كان واإلرادة لإلدراك املخلوق

الصفاء. من أشد مرحلة إىل الكون، تلو كونًا نفسه،
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من النجوم صانع تقدم أن حدث قد مخلوقاته، تتابُع خالل ومن النحو، هذا وعىل
اإللهي. النضج إىل اإللهية الطفولة من التطور يف مرحلة إىل مرحلة

وجهة من — البداية يف بالفعل هو كان ما النهاية، يف أصبح فقد النحو هذا وعىل
وتاجها. األشياء جميع أساس — األبدية النظر

التي الحلم أو األسطورة هذه كانت األحالم، يف املألوف العقالني غري النحو وعىل
من الالنهائية املجموعة تلك سبب هي أنها عىل األبدية الرُّوح ر تُصوِّ ذهني يف انبثََقت
جميع كانت مفهوم، غري نحٍو وعىل ذاته. الوقت يف نتيجتها وهي املحدودة، الوجود أشكال
ذاتها حد يف هي ما، ناحية من املطَلقة الروح خياالت كونها من بالرغم املحدودة األشياء
وجود. املطلقة للروح يكن لم األشياء، هذه فبدون نفسها. امُلطَلقة الرُّوح لوجود جوهرية
أحالم خياالت محض أنها أم مهمًة حقيقًة تمثِّل املبهمة العالقة هذه كانت إذا عما أما

قوله. أستطيع ال ما فهذا تافهة،
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الناضج غري الخلق (1)

فإنَّ األسمى، اللحظة خربة بعد عقيل من انبثق الذي الحلم أو الخيالية لألسطورة وفًقا
يف باملتأخرة وال باملبكرة هي ال مرتبة يف يقع «ذاتي» أنه أعترب رصُت الذي املحدد الكون
التي الناضجة األعمال أول الجوانب، بعض يف أنه، وبدا للمخلوقات. الشاسعة السلسلة
ُمقارنًة الرُّوح طفويل الجوانب، من العديد يف يبدو، كان أنه غري النجوم، صانع أبدعها

الالحقة. بأعماله
مرحلته يف إال النجوم صانع طبيعة عن تعربِّ ال املبكرة األعمال أنَّ من وبالرغم
التفكري اتجاه عن يَختلف اتجاه يف مهمة جوانب يف تقع الغالب يف فإنها الناضجة، غري
انطباع سوى لديَّ ترتك لم إنها ثانية. أستعيدها أن اآلن أستطيع ال فأنا ولهذا البرشي؛
أمور بضعة هناك تزال فما ذلك، من بالرغم وتنوعها. النجوم صانع أعمال بتعدد مبهم

تسجيلها. من بد وال إدراكها للبرش يُمكن
مثري نحو عىل للغاية بسيًطا اإلطالق عىل األول الكون جاء لحلمي، البدائي الوسط يف
قد عنها، املعرب غري قدرته أثارته أن بعد الطفل، النجوم صانع أنَّ يل بدا لقد للدهشة.
ولم له. دمية كون أول صنع فقط، السمتني وبهاتني دهما. وجسَّ ذاته من سمتني تصور
الطبول دقِّ ومن والصمت. الصوت من يتألَّف وكأنه زمني إيقاع سوى الكون هذا يكن
بحماس النجوم صانع طور األكوان، من باآلالف ُمنذًرا كان والذي هذا، البسيط األول
اإليقاع. من ومتغري معقد نمط منتظًما؛ إيقاعيٍّا قرًعا ذاته، الوقت يف إلهي لكنه طفويل،
النجوم صانع تَصوَّر ِلَمخلوقه، البسيطة الهيئة يف ل التأمُّ خالل من قصرية، بفرتة ذلك بعد
يتمكن لم حاجًة خالقه يف املخلوقات أوُل ولَّد فقد ثمَّ ومن براعة؛ أكثَر كوٍن وجود إمكانية
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وحني األول. كونه عىل الستار الطفل النجوم صانع أسدل فقد ثمَّ ومن إشباعها؛ من قطُّ
يف بأكملها مسريته أبقى ولَّده، الذي الَكوني الزمن خارج من النجوم صانع إليه نظر
يف َمليٍّا يفكر وراح عنه انتباهه ل حوَّ بهدوء، عمله تقييم من انتهى وحني الحارض. الزمن

ثاٍن. كون
سبقه مما أثرى منها وكل املتقدة، مخيلته من ينبثق اآلخر تلو الكون راح ذلك، بعد
املادة من الفيزيائي بالجانب إال يهتم ال أنه بدا األوىل، املخلوقات بعض يف دقة. وأكثر
ففي ذلك، من بالرغم فيزيائية. إمكانات من بها عما غافًال كان نفِسه. من دها جسَّ التي
فردانية طبيعة تحفيز إىل بها لعب التي الفيزيائية مة السِّ أنماُط أدَّت املبكِّرة، األكوان أحد
يف تمتلكها؟ كانت ترى يا هل أم األمر، حقيقة يف تمتلكها األنماط هذه تكن لم وحياة
قد كونًا ذلك كان لقد بالفعل. الغرابة شديد نحو عىل الفعلية الحياة انبثقت الحق، كون
كان لقد املوسيقى. البرش يدرك كان مثلما الفيزيائية الناحية من النجوم صانع أدركه
الدمية بهذه الطفل النجوم صانع لعب والشدة. الحدة يف املتنوعة السمات من ثريٍّا تسلسًال
فقبل ذلك، من بالرغم امُلراِفقة. والنغمات األلحان من نهائية ال مجموعة مخرتًعا برسور،
املوسيقى من الصغري العالم هذا يف الدقيقة النمطية الفوارق جميع تحديد من يتمكَّن أن
املوسيقية األكوان من فقط بضعة عن يزيد ما خلق قد يكون أن وقبل الباردة، الرياضية
بها خاصة بحياة تمتُّعها عىل عالمات تبدي مخلوقاته بعض أنَّ له اتضح الحياة، العديمة
أنماط عن تَكِشف املوسيقى موضوعات بدأت النجوم. لصانع الواعي الهدف عىل تتمرد
باهتمام يُراقبها كان أنه يل بدا لها. سنَّه قد الذي القانون مع ُمتواِفقة تكن لم سلوكية
ولهذا تحقيقها؛ عىل املخلوقات قدرة تتجاَوز جديدة رات تصوُّ فيه استثارت وأنها شديد،
للكون النهائية الحالة تُؤدِّي ألن خطَّط لقد جديدة. وبطريقة الكون هذا من انتهى فقد
الزمن شكَّل فقد ثمَّ ومن بالبداية؛ األخري الزمني الحدث ربط الفور. عىل األوىل الحالة إىل
وبدأ جانبًا، نحاه له، املناسب زمنه خارج من عمله ل تأمَّ أن وبعد نهائية. ال حلقة الكوني

جديد. خلق يف التفكري
بعض تكون بأن فقىض وإرادته؛ فطنته من يشء وضع د تعمَّ التالية، األكوان يف
يبدو اإلدراك. عىل بالقدرة تتمتَّع لعقول املادية األجسام هي املحدَّدة واإليقاعات األنماط
تخيَّله قد هو كان الذي التناُغم إلنتاج مًعا تَعمل أن املفرتض من كان املخلوقات هذه أنَّ
مع يتَّفق بما بأكمله الكون يصوغ ألن جاهًدا سعى قد منها كالٍّ أنَّ غري الكون، لهذا
وحني واستقامتها. بصالحها ُمقتنعة وهي ُمستميتًا، قتاًال املخلوقات تقاتََلت صورته.
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أو الصغري النجوم صانع يَختِربه لم أمًرا كان هذا أنَّ ويبدو األلم. من عانت رت، ترضَّ
يل)، بدا (مثلما أيًضا شيطانيٍّا يكون أن يكاد وبجذل ُمندِهش، ُمستغِرق وباهتمام يتخيَّله.
برصاعاتها الكون هذا حوَّلت أن إىل ومعاناتها، الحية مخلوقاته أوىل حماقات يراقب راح

الفوىض. إىل ومذابحها
مخلوقاته. يف الحياة وجود إمكانية قطُّ النجوم صانع يتجاَهل لم الوقت، ذلك ومنذ
عن تَنحرف كانت الحيوي الخلق يف األوىل تجاربه من العديد أنَّ يل بدا فقد ذلك، من بالرغم
الفيزيائية الخياالت إىل لربهة يعود كان األحيان، بعض يف وأنه غريب، نحو عىل مسارها

الحيوية. الطبيعة من يبدو ما عىل تقزًزا الخالصة،
إنها القول ويكفي شديد. باختصار إال األوىل األكوان مجموعة أصف أن يُمكنني ال
اآلخر تلو واحًدا انبثقت لقد الطفولة. مرحلة يف يَزال ما إلهي خيال من انبثقت قد
أنواع بجميع ثرية كانت والتي القيمة عديمة لكنها األلوان مبهرجة زاهية فقاعات كأنها
مظاهر من فيها بما األحيان معظم يف ومأساوية وشاعرية الدقيقة، الفيزيائية التفاصيل
التجريبية الكائنات ألوىل املشرتكة واملرشوعات والطموحات والرغبات والكراهية الحب

النجوم. صانع خلقها التي الواعية
فيزيائية كانت أنها غري مكانية، ال أكوانًا املبكِّرة األكوان هذه من العديد كانت
النوع إىل يَنتمي الالمكانية، األكوان هذه من قليل غري عدد كان وقد ذلك. من بالرغم
املوسيقية، للحدة ُمماِثل ببُعٍد غريب نحٍو عىل فيه يُمثَّل املكان كان والذي «املوسيقي»،
لبعض بعُضها يبدو امَلخلوقات كانت اللحنية. الفروقات من متنوعة بمجموعة ثريٌّ وهو
أجسادها تحريك تستطيع كانت اللحنية. السمات من دة معقَّ وإيقاعات أنماط أنه عىل
كان رها. تصوُّ للبرش يُمكن ال األحيان بعض يف أخرى أبعاٍد ويف الحدة، بُعد يف اللحنية
من نفسها بالدرجة يتمتَّع وكان بأخرى، أو بدرجة ثابتًا لحنيٍّا نمًطا يُشبه الكائن جسد
أيًضا يستطيع وكان البرشي. الجسد بها يتمتَّع التي البسيط التغريُّ عىل والُقدرة املرونة
بحرية يف املوجات سالسل تتقاطع مثلما ة، الحدَّ بُعِد يف الحية األجساد من غريه يجتاز أن
األخرى إحداها تتجاَوز أن تَستطيع كانت الكائنات هذه أنَّ رغم لكن بعض. مع بعضها
كان لقد لبعض. بعضها اللحنية األنسجة وتدمري أيًضا الشجار يُمكنها كان فقد فحسب،
إىل تحتاج كانت تعقيًدا األكثر األجساد أنَّ ذلك اآلخرين؛ اْلِتهام عىل بالفعل يعيش بعضها
اإلبداعية القوة من مبارشة تنترش كانت التي األبسط األنماط الحيوية أنماطها يف تضم أن
مستخرجة عنارص استخدام الذكية الكائنات استطاعت بأكمله. الكون يف النجوم لصانع

225



النجوم صانع

َلْحني. نمط ذات أدوات صنعت فقد ثمَّ ومن غاياتها؛ تحقيق أجل من اللحنية البيئة من
تمكنت التي «الزراعية» لألنشطة فعالية األكثر املتابعة يف األدوات هذه بعض استُخِدمت
الالمكانية األكوان هذه أنَّ من وبالرغم الطبيعي. غذائها وفرة تعزيز من خاللها من
الكايف بالثراء تتمتَّع كانت فإنها كوننا، من يُقاَرن ال نحٍو عىل ضآلة وأكثر للغاية أبسط
تمكَّنت قد إنها بل فحسب، «الزراعة» ال اليدوية»، «الصناعة عىل قادرة مجتمعات إلنتاج
ظهور أول كان والشعر. والرقص الغناء سمات بني يجمع خالص فنٍّ إنتاج من أيًضا
لُحلمي، وفًقا «املوسيقية». األكوان هذه أحد عىل الفيثاغورثي، ال العام بمعناها للفلسفة
صانع أعمال من الساحقة الغالبية يف جوهرية األكثر مة السِّ هو املكان، ال الزمن كان
ثابتًا تصميًما ًدا مجسِّ األوىل، مخلوقاته بعض من الزمن استبعد قد أنه ورغم النجوم.
للغاية. صغري بنطاق مهارته تُقيد كانت لقد الخطة. هذه عن تخىلَّ ما فرسعان فحسب،
سوى اهتماماته من أيٍّ مع تتواَفق فلم والحياة، العقل إمكانية تستبعد كانت إنها ثم

اإلطالق. عىل األوىل املرحلة يف اهتماماته
كوٍن يف الالمكانية األبعاد ألحد تطويًرا باعتباره أوًال ظهر قد املكان أنَّ حلمي أوضح
«األعىل» إىل التحرك تستطيع الكون هذا يف اللحنية الكائنات تكن لم «املوسيقي». النوع من
يف أيًضا. «جانبيٍّا» الحركة تستطيع كانت بل فحسب، املوسيقي السلَّم عىل و«األسفل»
َوْفًقا تبتعد أو تقرتب أنها املحدَّدة املوضوعات بعض تبدو أن يُمكن البرشية، املوسيقى
الكائنات كانت لهذا، ُمشابٍه نحٍو وعىل املوسيقي. وجرسه الصوت جهورية يف الختالفها
تختفي أن إىل االبتعاد أو بعض من بعضها االقرتاب تستطيع «املوسيقي» الكون هذا يف
التغري. دائمة لحنية بيئات عرب تَنتِقل كانت «جانبيٍّا» تحرُّكها وعند السمع. مدى من نهائيٍّا

حقيقية. مكانية بخربة للكائنات «الجانبية» الحركة هذه أُثريَت تاٍل، كون ويف
إقليدية، وغري إقليدية أكوان متعددة، أبعاد ذات مكانية بسمات تتمتَّع أكوان ذلك تال
الزمان كان األحيان، بعض يف والفيزيائية. الهندسية املبادئ يف هائًال تنوًعا د تُجسِّ أكوان
عابرة لة ُمعدَّ صوٍر سوى الكائنات تكن ولم الكون، يف الجوهرية الحقيقة هو الزمكان، أو
وكانت الجوهرية، هي الكيفية األحداث كانت األحيان معظم ففي ذلك، من وبالرغم منها.
نهائيٍّا، ال املكانية العالقات نظام كان الحاالت، بعض يف مكاني-زماني. نحٍو عىل ُمرتابطة
املحدود املكان ملدى كان الحاالت، بعض يف حدود. دون لكن اآلخر بعضها يف نهائيٍّا وكان
الحال هي مثلما اآلخر، بعضها ويف الكون، يف الذرية املادة مكونات مع يتناسب ثابت قدٌر
كان األخرى، األكوان بعض ويف «يتمدَّد». أنه الجوانب من العديد يف يبدو كان َكونِنا، يف
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باملجتمعات ثريٍّا يكون قد الذي الكون، ذلك مثل نهاية تكون ثمَّ ومن «يَنكِمش»؛ املكان
وتالشيها مًعا النهاية يف اجتماعها ثم مًعا، وتكدُّسها أجزائه جميع اصطدام هي الذكية،

األبعاد. عديمة نقطة يف
جديدة وأشكال باالنكماش يُتبعان النهائي والسكون التمدُّد كان األكوان، بعض يف
الجاذبية. محلَّ تحلُّ الالجاذبية كانت مثًال، األحيان، بعض يف الفيزيائي. النشاط من تماًما
الصغرية الكتل تهرب كانت حني يف لالنشطار، تميل كانت املادة من الكبرية الُكتَل جميع إن
يَنعِكس اإلنرتوبيا قانون كان األكوان، من النوع ذلك مثل ويف بعض. عن بعضها مبتعدًة
الكون، أنحاء جميع يف ُمتساٍو نحٍو وعىل تدريجيٍّا ع تتوزَّ أن من بدًال الطاقة فكانت أيًضا.
تُبع قد كوني أنَّ الوقت بمرور شككُت وقد النهائية. املادية الوحدات عىل تدريجيٍّا ترتاكم
مختلفة بالطبع الحية الكائنات طبيعة فيه تكون والذي النوع، هذا من معكوس بكون
إنني إذ الرسد؛ عن انحراف ذلك أنَّ غري يتخيَّله. أن اإلنسان يستطيع ما كل عن بشدة
األكوان من العديد كانت للغاية. مبكِّرة مرحلة يف جاءت قد كثريًا أبسط أكوانًا اآلن أصف
هيئة عىل اآلخر بعضها م ُصمِّ وقد الصلبة. الكائنات فيه تسبح ُمتدفًقا مستمرٍّا سائًال
كانت وقد الكائنات. من متعدِّدة أنواع تسكنُها التي املركز، املتحدة الدوائر من سلسلة
للغاية قليل عدد فيه يتناثر فراغ من تتألَّف فلكية شبه أكوانًا نسبيٍّا املبكرة األكوان بعض

الحجم. صغرية القوى مراكز من
فيزيائية طبيعة أيُّ له ليس كونًا يصوغ النجوم صانع كان األحيان، بعض يف
وإنما اإلطالق، عىل بعض عىل لبعضها تأثري أيُّ ملخلوقاته يكون وال واحدة. موضوعية
وهميٍّا فيزيائيٍّا عاَلًما النجوم، صانع من املبارش التحفيز بفعل الكائنات، من كلٌّ ر يتصوَّ
نسج من كائناٍت يُسكنه وهو به، ا خاصٍّ العالم هذا ويكون ونافع، بالثقة جدير لكنه
ُمرتاِبطًة النجوم لصانع الرياضية العبقرية تُمثِّل التي الذاتية العوالم هذه كانت خياله.

مثالية. بصورة َمنهجي نحو عىل
الفيزيائية األشكال يف الهائل ع التنوُّ ذكر يف ذلك من أكثر أستفيض أن بي يَنبغي ال
وعىل تعقيًدا أكثر كان عام، بوجه كون، كل أنَّ القول يَكفي األوىل. األكوان اتَّخذتها التي
هذه من كلٍّ يف النهائية الفيزيائية الوحدات كانت إذ سبقه؛ مما ضخامًة أكثر ما نحٍو
الواعية الفردية الكائنات كانت كذلك، عدًدا. وأكثر باملجموع، مقارنًة أصغر تَصري األكوان
يصل كون كل يف منها تيقًظا األكثر وكان والتنوع، العدد يف تزداد عام بوجه منها كل يف

السابقة. األكوان يف الكائنات جميع من أصفى عقلية إىل
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هناك كان الحاالت، بعض يف ونفسيٍّا. بيولوجيٍّا التنوع شديدة األوىل األكوان كانت
ثابت غري نحٍو عىل األنواع من صغرية أقلية ر تتطوَّ نعرفه. الذي ذلك مثل بيولوجي ر تطوُّ
كانت األخرى، األكوان بعض ويف الذِّهني. والوضوح الفردية من أكرب قدٍر امتالك باتجاه
ويف خالًصا. ثقافيٍّا يكون فإنه تقدًما شهدت وإذا البيولوجية، الناحية من ثابتة األنواع
وبهدوء، البداية، يف اليقظة حاالت أقىص يبلغ الكون كان إلغاًزا، األكثر األكوان من بضعة

يَتداعى. وهو الصايف الوعي هذا يُشاهد النجوم صانع كان
غري داخلية بيئة ذا مفرًدا بدائيٍّا كائنًا بوصفه يبدأ الكون كان األحيان، بعض يف
ُمتزايدة الكائنات من ُمتزايدة مجموعة إىل باالنشطار ذلك بعد يتكاثر وكان ُعضوية.
تُصبح أن إىل يستمر التطور كان األكوان، هذه بعض يف واليقظة. التفرُّد ومتزايدة الصغر
الرضوري العضوي الرتكيب تعقيد مع بتكيفها يسمح ال بما للغاية صغرية الكائنات
تسعى وهي الكونية املجتَمعات هذه يُشاهد حينها النجوم صانع وكان الذكية. للعقول

تداٍع. من سالالتها عىل ُقدِّر ما لتجنُّب باسِتماتة
يفهم ال التي املجتمعات من مزيج وجود هو األهم اإلنجاز كان األكوان، بعض يف
كلَّ ويُعادي الرُّوح جوانب من واحد جانب خدمة يف منها كلٌّ يتفانى والتي اآلخر أحدها
واحد طوباوي مجتمع صورة يف األكوان هذه بعض يف الذروة قت تحقَّ وقد سواه. ما

واحد. مركَّب كوني عقل صورة يف اآلخر البعض ويف ُمختِلفة، عقول من يتكوَّن
الكائنات جميع تكون بأن يَقيض أن النجوم صانع يرسُّ كان األحيان، بعض يف
األخرى، األكوان بعض ويف وعَليها. أسالفها عىل البيئة لتأثري حتميٍّا تمثيًال ما كوٍن يف
صانع إبداع من يسري وبنَزر العشوائي، االختيار عىل القدرة ببعض تتمتَّع الكائنات كانت
األمر أنَّ أشك كنت حلمي يف حتى لكن حلمي، يف يل بدا ما هو هذا كان نفسه. النجوم
ذلك ومع األمر، حقيقة يف مسريَّ النوعني من كالٍّ أنَّ عىل دقة أكثر ملالحظ سيبدو كان

أيًضا. ومبدع تلقائي
ويخلق ما لكوٍن العامة املبادئ يسن أن بمجرَّد النجوم صانع كان األحوال، معظم يف
إما أحيانًا التدخل يختار كان لكنه ذلك، بعد يحدث ما بمشاَهدة يكتفي األولية، حالته
تكوينية مبادئ بوضع أو وضعها، قد نفسه هو كان التي الطبيعة قوانني أحد بخرق
كان لحلمي، وفًقا املبارش. الوحي خالل من مخلوقاته عقول يف بالتأثري أو ناشئة، جديدة
أنَّ غري الكونية، التصميمات أحد تحسني هو األحيان بعض يف ل التدخُّ هذا من الهدف
صانع كان األحيان، بعض يف األصلية. خطته يف موجودة تكون التدخالت هذه أن األغلب
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عبارة مرتابطة أكوان عدة من مجموعات األمر حقيقة يف هي مخلوقات يطرح النجوم
الكائنات أنَّ حقيقة خالل من ترتابط لكنها للغاية، مختلفة أنواع من فيزيائية أنظمة عن
طبيعي موطن كل يف وتتَّخذ اآلخر، تلو كون يف ُمتتابع نحو عىل حيواتها تعيش كانت
تحريفها ويَسُهل خافتة ذكريات تناُسخها يف معها تحمل لكنها أصلية، فيزيائية ِبنيَة
بعض يف أيًضا مختلفة بطريقة يُستخدم هذا التناسخ مبدأ كان السابقة. وجودها لحاالت
تُوجد أن يُمِكن كان املنهجية الطريقة بتلك مرتابطة تكن لم التي األكوان فحتى األحيان؛
التي الكائنات من نظائرها خربة ُملح لكنه غامض نحو عىل ذهنيٍّا تحاكي كائنات بها

طبعها. أو آخر كون يف تعيش
قد أنه ذلك قبل ذكرُت لقد اآلخر. تلو كون يف استُخِدم قد للغاية درامي خط ثمة
بالفشل شيطاني نحو عىل ُمبتهًجا بدا قد الناضج غري النجوم صانع أنَّ حلمي يف بدا
مزدوج بدا قد أيًضا التالية األكوان من العديد ويف البيولوجية. تجاربه ألُوىل املأساوي
عة املتوقَّ غري الكامنة القدرات إحدى بفعل الواعية اإلبداعية خطته فشلت فكلما الرأي؛
بل فحسب، اإلحباط يتضمن ال مزاجه أنَّ بدا وعيه، ال أعماق من جسدها التي املادة يف
أدَّت وقد متوقع. غري نحو عىل أُشِبع قد خفيٍّا شغًفا ثمة وكأنَّ أيًضا، املندهش الرضا
أتت لقد الخلق. من جديد نمط ظهور إىل الوقت من فرتة بعد الرأي يف االزدواجية هذه
إىل نفسه يَفصل ألن فيها سعى قد حلمي، يف يل بدا مثلما النجوم، صانع نموِّ يف مرحلة
لقوالب اإليجابي الخلق إىل تسعى كانت التي الجوهرية ُروحه إحداهما ُمستقلتنَي؛ ُروَحني
املتمردة الروح فهي األخرى الروح أما الدوام، عىل الصفاء متزايد ووعي وحيوية روحانية
عىل ل لتتطفَّ طفيل شكل عىل إال وجود أي لها يكون أن يمكن ال التي الساخرة التدمريية

األخرى. الروح أعمال
ويجسدهما وتكراًرا، مراًرا نفسه يف النزعتني هاتني بني يفصل النجوم صانع راح
كان السيادة. عىل األكوان أحد يف يتصارعا بأن لهما وسمح مستقلتني، روحني بصفتهما
كان املسيحي. باملعتقد اليشء بعض ويذكرنا ُمرتاِبطة عوالم ثالثة من يتألَّف الكون هذا
متفاوتة بدرجات تتمتَّع التي الكائنات من بأجيال مأهوًال امُلرتابطة الثالثة العوالم هذه أول
الكائنات. أرواح عىل تَتصاَرعان الروحان كانت هنا األخالقية. والنزاهة والذكاء ل التعقُّ من
تُخاِدع «الرشيرة» الروح وكانت وتعاقب، وتكافئ وتساعد تعظ ة» «الخريِّ الروح كانت
واللذَين اآلخرين، العاَلمني أحد إىل الكائنات ذهبت املوت، عند األخالق. وتحطم وتغوي
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أبدية لحظة تخترب الكائنات هذه كانت وهناك أبديٍّا. وجحيًما أبديٍّا نعيًما يُمثالن كانا
الشديد. الندم عذاب يف أو والعبادة اإلدراك نشوة يف تتمثَّل

يف والتشكُّك بالرعب شعرت الهمجية، البدائية الصورة هذه حلمي يل مثَّل حني
عىل يحكم أن الرعونة، مرحلة يف كان وإن حتى النجوم، لصانع يُمكن كيف األمر. بادئ
اإلله لهذا كيف فيهم؟ نفسه هو وضعها التي الضعف نقاط بسبب باملعاناة مخلوقاته
زيَّف قد بد وال الحلم أنَّ نفيس أخرب أن حاولت وعبثًا بالعبادة؟ يأمر أن للعقاب املحب
عىل كان بل الحقيقة، يزيف لم الجانب هذا يف أنه مقتنًعا كنت إنني إذ تماًما؛ الحقيقة
حني فحتى ذلك، من بالرغم األقل. عىل رمزية بصورة ذلك كان وإن صحيًحا، ما نحٍو

النجوم. صانع د أمجِّ كنت ورعبًا، شفقًة نُفوري يف حتى الوحيش، الفعل هذا واجهت
الفهم، عىل قدرتي يتجاَوز املريع اللغز هذا أنَّ نفيس أخربت عبادتي، أبرر ولكي
من جاءت إن الصواب هي ما نحٍو عىل تكون أن بد ال الشنيعة القسوة هذه حتى وأنَّ
مرحلة يف النجوم صانع سمات من الهمجية تكون أن املمكن من هل النجوم. صانع
يف أعرف كنت كال! بالكامل؟ ذاته ق تتحقَّ حني ذلك بعد أيتجاوزها فحسب؟ رعونته
تكون أن إذن أيُمكن النهائي. الكون يف حتى تظهر سوف القسوة هذه أنَّ بالفعل أعماقي
قد لكنني ضوئها، يف انتقامية تبدو التي األفعال هذه تربير يُمكن أساسية حقيقة هناك
القوة من صور سوى ليست املخلوقات هذه كل أنَّ هو ببساطة األمر أيكون أغفلتها؟
عىل نفسه يُعذِّب إنما ملخلوقاته تعذيبه يف النجوم صانع وأنَّ األمر، حقيقة يف الخالقة
من بالرغم نفسه، النجوم صانع أنَّ األمر يكون أم الذات؟ عن التعبري يف مغامرته مدار
املبادئ هذه أحد وأنَّ املطلقة، املنطقية املبادئ ببعض خلقه جميع يف محدود عظمته،
تقبَّل قد أيكون املتيقظة؟ نصف األرواح يف والندامة الخيانة بني األزلية الرابطة يف يتمثَّل
النجوم لصانع احرتامي أنَّ أم واستخدمها؟ لفنه الحتمية القيود الغريب الكون هذا يف
أن األمر حقيقة يف يُحاول كان وهل «الرشيرة»؟ عن دونًا ة» «الخريِّ لروحه ًها موجَّ كان

تلك؟ االنفصال خطة خالل من نفسه من الرش يطرد
سكانه معظم ألنَّ فنظًرا التفسري؛ ذلك مثل يطرح الكون هذا يف الغريب التطور كان
ازدحم ما رسعان األخالقية، والنزاهة الذكاء من للغاية منخفضة درجة يَمتلُكون كانوا
من « «الخريِّ الجانب كان فقد ذلك، من بالرغم تقريبًا. فارغة الجنة ظلَّت بينما الجحيم،
إىل ة» «الخريِّ روحه دخلت فقد ثمَّ ومن عليهم؛ ويشفق مخلوقاته يحب النجوم صانع
أنَّ غري بالسكان، أخريًا الجنة ُعمرت فقد وبهذا، بمعاناته. املذنبني لتُطهر الدنيوي العالم

منهم. يخُل لم الجحيم
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عقالني ال نحو عىل كال! النجوم؟ صانع يف « «الخريِّ الجانب سوى إذن أعبد أكن ألم
طبيعته جانبي تضم التي بصفته النجوم لصانع بعشقي توجهُت اقتناع، عن لكن
اإلنساني واملريع، اللطيف و«الرشير»، « «الخريِّ جانبيه: كال إىل بالعشق توجهت املزدوجة؛
يف ة الفجَّ العيوب يُنِكر مفتون وكعاشق الحدود. أبعد إىل والالإنساني مثايل نحٍو عىل
لدى الالإنساني الجانب من التلطيف إىل جاهًدا سعيت األعذار، لها يَختِلق أو محبوبه
يف قاٍس جانب إذن هناك أكان إيجابي. نحو عىل به افتخرُت إنَّني بل النجوم، صانع
يف األسمى الفضيلة هو الذي الحب، أنَّ ُمبَهم نحو عىل أدرك قد قلبي أنَّ أم طبيعتي؟

الخالق؟ يف ُمطلًقا يكون أن ينبغي ال املخلوقات،
هناك كان فقد حلمي؛ مدار عىل وتكراًرا مراًرا العويصة ة امللحَّ املشكلة هذه واجهتني
يف خفاءً. وأكثر جديدة بطريقة يتصارعا بأن للروحني فيه ُسِمح املثال سبيل عىل كون
النجوم صانع أنَّ غري الفيزيائية، السمات سوى الكون هذا يف يظهر لم املبكرة، مرحلته
من محدَّدة أنواع شكل يف تدريجية بصورة نفسها عن الحيوية إمكاناته تفصح بأن قىض
وتتطوَّر الخالصة، الفيزيائية السمات من جيل بعد جيًال ستظهر التي الحية الكائنات
ة» «الخريِّ لروحيه: النجوم صانع سمح الكون، هذا ويف الروحاني. والصفاء الذكاء نحو

نفسها. الكائنات صنع عملية يف حتى يتناَفسا بأن و«الرشيرة»
الروح عملت الكثرية. األنواع تطور عىل الرُّوحان تصارَعت الطويلة، األوىل العصور يف
الدقيق واالرتباط والفردانية التنظيم من أعىل بدرجة تتمتَّع كائنات إنتاج عىل ة» «الخريِّ
أما وباآلخرين. وبأنفسهم بالعالم والشامل الواضح والوعي الفعل يف والرباعة بالبيئة،

املرشوع. هذا إحباط حاولت فقد «الرشيرة» الرُّوح
كانت أحيانًا وأنسجتها. األنواع جميع أعضاء تركيب يف الروَحني بني الرصاع تبدى
إىل تؤدي سامة خبيثة لكنها الكائن يف تافهة سمات أنه يبدو ما تضع «الرشيرة» الروح
يف الضعف مواطن بعض أو الطفيليات، إليواء خاصة قابلية ن تتضمَّ طبيعته كانت هالكه.
األخرى، الحاالت بعض ويف العصبي. التنظيم يف االستقرار عدم من يشء أو الهضم، آلية
التطور طالئع لتدمري خاصة بأسلحة األدنى األنواع بعض تُزوِّد «الرشيرة» الرُّوح كانت
األكثر إىل أو الكون، هذا آفات تُسبِّبها التي األوبئة إىل أو جديد مرٍض إىل إما يذعنوا حتى

نوعهم. أفراد من وحشية
حني عظيم. تأثري إىل تؤدِّي براعة أكثر خطة أحيانًا تستخدم «الرشيرة» الروح كانت
األنواع يف صغرية بدايات من وطورت واعدة، خطة إىل توصلت قد ة» «الخريِّ الروح تكون
ألن تُخطِّط كانت «الرشيرة» الروح فإنَّ ما، سلوكيٍّا نمًطا أو عضويٍّا تركيبًا لها املفضلة
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املرحلة بلغت قد تكون أن بعد للغاية طويلة لفرتة التطور عملية استمرار عىل تُبقي
الطعام تناول فيصبح للغاية كبرية تصبح حتى األسنان فتنمو احتياجاته. تلبية يف املثالية
الحركي، التنقل يُعيق مما للغاية ثقيلة الواقية األصداف وتُصبح الصعوبة، شديد أمًرا
الفردانية إىل الدافع ويُصبح الدماغ، عىل تضغط إنها حتى للغاية ُملتوية القرون وتُصبح
يسحق حتى للغاية متملًكا االجتماعي الدافع يُصبح أو املجتمع ر يُدمِّ إنه حتى للغاية ا ملحٍّ

الفردانية.
السابقة األكوان جميع تجاَوز قد كان والذي الكون، هذا يف اآلخر تلَو عاَلٍم ففي وبهذا
بالرغم الهالك. إىل آجًال أو عاِجًال تتعرَّض األنواع من الساِحقة الغالبية كانت التعقيد، يف
والوعي الذكاء من «البرشي» امُلستوى إىل العوالم بعض يف واحد نوع وصل فقد ذلك، من
امُلحتَملة، الهجمات جميع من القوتان هاتان تحميه أن املفرتض من وكان الرُّوحانيَّني.
شديد نحٍو عىل كليهما الرُّوحانيَّني والوعي الذكاء شوَّهت قد «الرشيرة» الروح أنَّ غري
أو أيًضا، يتصارعان قد فإنهما الطبيعة، بحكم تكاُملهما من بالرغم أنه ذلك الرباعة.
يف الطول الشديدة واألسنان كالقرون ُمهلًكا ليكون كليهما أو أحدهما يف املبالغة يُمكن
املادية القوى يف التحكُّم إىل جانب من يُؤدِّي كان الذي فالذكاء، ثمَّ ومن السابقة؛ األنواع
عن انفَصَل إذا كوارث حدوث إىل يُؤدي أن يُمِكن اآلخر، الجانب عىل الفكرية الرباعة وإىل
بالسلطة هَوٍس توليِد إىل يُؤدِّي املادية القوى يف التحكُّم كان ما غالبًا الروحاني. الوعي
يُمِكن فكانت الفكرية الرباعة أما والعبيد. األسياد غريبتنَي؛ طبقتني إىل املجتمع وتقسيم
ه. يُفرسِّ أن للفكر يُمكن ال ما جميع إغفال مع والتجريد بالتحليل هَوٍس توليد إىل تُؤدِّي أن
اليومية، الحياة وُمتطلبات الفكري النقد يرفض كان فحني نفسه، الرُّوحاني الوعي أما

األحالم. بني مختنًقا يُصبح فإنه

الناضج الخلق (2)

فقد الكونية، خربتي يف األسمى اللحظة عشت حني عقيل َرها تصوَّ التي لألسطورة وفًقا
ثوري؛ بتغريُّ طبيعته فيها مرَّت امُلستغِرق ل التأمُّ من حالة يف أخريًا النجوم صانع دخل
اآلن حل الذي العظيم التغريُّ هذا خالل من األمور عىل أحكم كنت األقل عىل فأنا ولهذا

اإلبداعي. بنشاطه
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منها، كالٍّ رافًضا جديدة، بعني السابقة أعماله جميع النجوم صانع راجع أن بعد
جديًدا تصوًرا نفسه يف اكتشف الصرب، ونفاد االحرتام من مختلط بشعور يل، بدا مثلما

وخصبًا.
وقد وكاتبه. الكتاب هذا قراء ن يتضمَّ الذي هو اآلن خلقه قد كان الذي الكون
قد لكنه السابقة، األكوان يف كفاءتها أثبتت التي املبادئ من العديد صنعه يف استخدم

قبل. ذي من وثراءً دقة أكثر وحدة لتشكل براعة أكثر بفنٍّ مًعا ونسجها صاغها
األكوان كانت جديد. بمزاج الجديد مرشوعه عىل أقبل قد أنه تخيُّالتي، يف يل، بدا وقد
فيزيائية محدَّدة، مبادئ لتجسد واعية بإرادة مت ُصمِّ قد أنها تبدو جميعها السابقة
الفكرية غايته بني رصاع هناك كان ما كثريًا قبل، من ذكرت ومثلما ونفسية. وبيولوجية
أنه غري مخلوقه. أجل من املبهم وجوده أعماق من استدعاها قد كان التي األولية والطبيعة
الروحانية «املادة» إن الحساسية. من أكرب بقدر الخلق وسط مع تعامل قد املرة هذه يف
بما تشكَّلت قد الجديد مخلوقه تشكيل أجل من الخفية أعماقه من جسدها التي الخام
لطبيعة واالحرتام م املتفهِّ الذكاء من أكرب بقدر مبدئيٍّا، يزال ال الذي هدفه، مع أيًضا يتالءم
تطرًفا. األكثر متطلباته من نفسه الوقت يف التجرُّد مع لكن الكامنة، وإمكاناته مخلوقه
نحٍو عىل برشية صفاٍت يُعطيها الطريقة بهذه الخالقة الكونية الروح عن الحديث إنَّ
تختلف أنها بد ال اإلطالق، عىل وجود أي لها كان إن الروح، هذه حياة أنَّ ذلك طفويل.
بالرغم البرشي. اإلدراك عىل تماًما تَستعيص أنها بد وال البرشية، العقلية عن ا تامٍّ اختالًفا
بالرغم إذ لها؛ أسجِّ فأنا عيلَّ، نفسها فرضت قد الطفولية الرمزية هذه أنَّ فبما ذلك، من

مشوًها. انعكاًسا كان وإن للحقيقة، صادق انعكاس عىل تنطوي لربما سذاجتها من
املالئم والزمن النجوم صانع زمن بني التباين من غريب نوع حدث الجديد، الكون يف
يكمل حني الكوني الزمن عن نفسه يعزل أن يَستطيع كان الوقت، ذلك قبل نفسه. للكون
لم لكنه حارض، وقٌت أنها عىل بأكملها الكونية العصور ويراقب نفسه، الكوني التاريخ
السابقة. املراحل خلق قد يكون أن قبل الكون يف الالحقة املراحل يخلق أن يستطيع يكن

القيود. بهذه محدوًدا يكن فلم الجديد، خلقه يف أما
ُمدهشة. زاوية من إليه نظرت فقد كوني، هو الجديد الكون هذا أنَّ من بالرغم ولذلك،
األويل الفيزيائي باالنفجار تبدأ التي التاريخية األحداث من مألوفة سلسلة يل يبدو يعد لم
لقد العكس. بل الكوني، الزمن ق تدفُّ داخل من اآلن أراه أَُعد لم األخري. املوت إىل وتتقدَّم
الخلق أحداث تسلسل كان وقد النجوم، لصانع املالئم الزمن يف الكون تشكيل شاهدت

التاريخية. األحداث تسلسل عن للغاية مختلًفا النجوم صانع بها قام التي
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ثريٍّا شيئًا بل بالذهن، وال باملادة هو ال شيئًا وجوده أعماق من د جسَّ األمر، بداية يف
هذه ل تأمَّ لقد اإلبداعي. لخياله املوحية والتلميحات والومضات وبالسمات باالحتماالت
يعتمد فيه والجميع الفرد يكون أن يستلزم وسًطا كانت لقد طويلة. لفرتة الراقية املادة
فيه املوجودة والشخصيات األجزاء جميع وأن الدقة، غاية يف نحٍو عىل اآلخر عىل أحدهما
وأالَّ األخرى، األشياء جميع يف تأثرٍي محَض فيه يشء كل يبدو وأن بعًضا، بعضها يتخلَّل
كلُّ ويكون به، الخاصة األجزاء ملجموع محصلة سوى ذاته الوقت يف الكيل الكيان يكون
فيها، فردية روح كلُّ تكون أن بد ال كونية مادة كانت لقد الكيل. للكيان معرًفا فيه جزءٍ

ذاته. الوقت يف الُكيل الكيان جانب من خياليٍّا ونسًجا مطلقة ذاتًا ملغز، نحو عىل
البنية ومنحه مبدئية بصورة دقة األكثر الوسط هذا نحت قد اآلن النجوم صانع كان
صيغته يُمنَح لم وكأنه واملكان، للزمان بعُد محدَّد غري نظاًما م صمَّ وهكذا للكون. العامة
تعقيد من الفيزيائية للقوانني بما يتمتَّع ال ُمتبلِور غري فيزيائيٍّا شيئًا فكان بعد؛ الهندسية
وذروة ملحمية، ذهنية ومغامرة مميز تصور له حيوي ه وتوجُّ اتجاه، أو صفة له وليس
يف موقَعه أنَّ من بالرغم األخري، األمر وهذا الروحي. الصفاء من مدهش نحو عىل محدَّدة
شكًال ُمِنحت قد التي الكونية العوامل أول كان األغلب، يف ًرا ُمتأخِّ سيكون الكوني الزمن
املادة ألنَّ حدث قد ذلك أنَّ يل بدا وقد اإلبداعي. العمل تسلسل يف التخطيط يف دقيًقا
الروحاني. الشكل هذا ملثْل إمكانات من بها عما شديد بوضوح كشفت قد نفسها األولية
العصور وتجاهل البداية، يف عمله يف الفيزيائية التفاصيل النجوم صانع تجاَهل قد وهكذا
تشكيل إىل تقريبًا كلية بصورة البداية يف مهارته وكرَّس أيًضا، الكوني التاريخ من األوىل
التي املختلفة النفسية هات التوجُّ من أيٍّا د يُحدِّ لم وهو بأكمله. للكون الروحانية الذروة
يضع أن بعد إال الكونية للروح تيقًظا األكثر املرحلة إىل الكوني الزمن يف تؤدي أن يجب
البيولوجي التطور أنظمة لوضع انتباهه كامل ص يُخصِّ لم وهو املرحلة. تلك مالمح تماًما
الكونية الرُّوح يف دقة األكثر اإلمكانات استثارة عىل األقدر والهنديس الفيزيائي والتعقيد
الفائقة الذهني النمو محاوَر حدَّد أن بعد إال املبدئي التشكيل مرحلة يف تزال ما كانت التي
األحيان بعض يف يعود كان الهنديس، النظام يضع وهو فحتى ذلك، من بالرغم التنوع.
الروحانية الذروة تلك يمنَْح لم وهو جالءً. ويَزيَدها نفسها الروحانية الذروة ليُعدِّل
والهندسية الفيزيائية البنية من االنتهاء عىل أرشف أن بعد إال املعالم الواضحة الفردانية

تقريبًا. بأكملها للكون
املؤثِّرة، الفردية الحيوات من الهائل العدد ذلك تفاصيل يف يعمل يزال ال كان بينما
تجاه موقفه بأنَّ مقتنًعا رصُت السالالت، وبقية والنوتيات والسمكيات البرش ومصائر
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ولم بشأنهم مباليًا ال يكن لم إنه آخر. كون أيِّ يف عليه كان عما للغاية مختلف مخلوقاته
يف رغبة كل تجاوز قد أنه بدا لكن بالتأكيد، يحبهم يزال ال كان يحبهم. ببساطة يكن
دون لكن يُحبُّهم كان للبيئة. القاسية والتأثريات املحدودة طبيعتهم عواقب من إنقاذهم
الدقيقة، وخصوصيتهم املحدودة، طبيعتهم هي تُميُِّزهم التي الفضيلة أنَّ رأى إذ شفقة؛
عليهم. القضاء يعني األمور هذه من إنقاذهم وأن والصفاء، البالدة بني املعذب وتوازنهم
األسمى اللحظة من بدايًة الكونية العصور جميع عىل األخرية اللَّمسات أضفى حني
أنه ورأى عمله، النجوم صانع تأمل األخري، املوت إىل ووصوًال األويل االنفجار إىل رجوًعا

حسن.
الوجيزة لحظته ويف الالنهائي تنوعه يف كوننا يراجع أيًضا، وانتقاد بحب، راح وبينما
طرحه أو صنعه الذي للمخلوق التبجيل بمشاعر فجأة امتأل قد بأنه شعرت الصفاء، من
املخلوق، هذا أنَّ يعرف كان اإللهي. الذاتي التوليد من نوع خالل من الرسية أعماقه من
مقدرته من خيايل نسج ومحض مخلوق، محض أنه من وبالرغم كماله، عدم من بالرغم
بهذا مقارنًة نفسه هو يكون فماذا ما. بطريقة نفسه هو منه واقعية أكثر هو اإلبداعية،
صنعه الذي اليشء ذلك كان فقد ذلك، إىل إضافًة للخلق؟ مجرَّدة قدرة سوى املجسد التألق
الذي اليشء هذا تأمل حني أنه ذلك األخرى؛ الجوانب أحد يف أيًضا له ومعلًما عليه متفوًقا
ه، غريَّ قد عليه تأثري العمل لهذا كان وإجالل، بانتشاء براعة، وأكثرها أعماله أجمل هو
هو إدراكه نضج ضعفه، ومواطن مخلوقه مزايا حدَّد وحني قها. وعمَّ إرادته ى نقَّ قد تأثري

بالرهبة. املرتع الحائر لَعقيل األمر بدا هكذا األقل عىل أو ومهارته.
بدأ قد النجوم صانع أنَّ وهو قبل، من غالبًا يحدث كان مثلما حدث فقد ثمَّ ومن
به، يعتز يزال ال كان الذي الجمال ذلك من استياؤه وصار فشيئًا. شيئًا مخلوقه من يملُّ
الصرب، ونفاد التبجيل بني رصاع أنه يبدو نحو وعىل ذلك، بعد مستمرة. بصورة يزداد

األخرى. أعماله بني الخاص مكانه يف كوننا وضع
الخلق. رغبة عليه استحوذت أخرى، ومرًة التأمل. يف استغرق أخرى، ومرًة

قدرتي تَتجاوز إنها إذ شيئًا؛ عنها أقول فلن كوننا، تَلت التي العديدة األكوان أما
تضمُّ كانت أنها إال عنها يشء بأي أُلمَّ أن أستطع لم الجوانب. من العديد يف الذهنية
سوى تكن لم التي السمات بعض تصورها، يمكن ال التي األشياء من الكثري جانب إىل
الجوانب جميع فاتتني فقد ثمَّ ومن قبل؛ من صادفتها قد كنت ملبادئ رائعة تجسيدات

جدَّة. من بها بما تمثل التي األساسية
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كوننا، إىل بالنسبة الحال هو كما األكوان، هذه جميع إنَّ أقول أن بالتأكيد يُمكنني
جانبني، بأخرى، أو غريبة بطريقة ن، يتضمَّ منها كالٍّ وإنَّ الدقة، وبالغة الثراء بالغة
الشديدة أهميته رغم منها، العديد يف املادي الجانب كان وإن ذهني؛ واآلخر مادي أحدهما
بعض ويف كوننا. يف عليه هو مما واضح نحو عىل غرابة وأكثر شفافية أكثر الروح، لنمو
الكائنات كانت إذ أيًضا؛ الذهني الجانب عىل نفسه بالقدر ينطبق ذلك كان الحاالت،
للشعور حساسية وأكثر الفردية، الذهنية عمليتها بغموض تُخدع ألن بكثري عرضة أقل

الكامن. باتحادها
صانع أنَّ يل بدا الذي الهدف كان جميعها، األكوان هذه يف إنه أيًضا أقول أن يُمكنني
هذه تعنيه ما أما وتناُغُمه. وعمقه ورقته الوجود ثراء هو تحقيقه إىل يسعى النجوم
كما الحاالت، بعض يف أنَّه يل بدا لقد قوله. يف صعوبة أجد مما فذلك بالتفصيل، الكلمات
كوني عقل يكللها تطورية عملية طريق عن الغاية هذه تحقيق إىل سعى قد كونِنا، يف
اإلبداعي. بالنشاط وزيادتها وعيه يف بأكملها الكوني الوجود ثروة جمع إىل سعى يقظ
واملعاناة الجهد من كثريًا أقل بمقدار الحاالت من العديد يف تحقق قد الهدف هذا أنَّ غري
للحيوات الكارثي التام الضياع ودون كوننا، يف حدث بما مقارنًة املخلوقات جانب من
املعاناة أنَّ بدا األخرى، األكوان بعض ففي ذلك، من بالرغم للغاية. يؤملنا الذي األمر وهو

كوننا. يف عليها هي التي واالنتشار الفداحة من نفسها الدرجة تلك األقل عىل تبلغ
بعض إن للزمن. الغريبة األشكال من العديد النجوم صانع تصور نضجه، مرحلة يف
وكانت أكثر، أو زمنيَّني بُعَدين تصميمها يف نت تضمَّ قد املثال سبيل عىل الالحقة األكوان
«الحجم». أو «املساحة» الزمن: بُعَدي أحد يف زمنية تسلسالت هي فيها املخلوقات حيوات
وجيزة لفرتة يعيش منها كل كان للغاية. غريب نحو عىل كونها تخترب الكائنات هذه كانت
كانت والتي متزامنة، مشاهد أنها عىل حياته من لحظة كل ويخترب البُعَدين، أحد عىل
فريد «مستعرض» كوني لتطور رؤية األمر حقيقة يف هي وغموضها، تفرقها من بالرغم
يف نشطة حياة الكائنات من لكل كان الحاالت، بعض يف اآلخر. البعد عىل يحدث للغاية
الطريقة بتلك الزمني «الحجم» صممت التي اإللهية، املهارة إنَّ للكون. الزمنيَّني البعَدين
الكائنات جميع عن تصدر التي الالنهائية التلقائية األفعال جميع فيها مًعا تتالءم التي
التجربة براعة حتى تجاوزت قد املستعرضة، التطور حاالت من متماسًكا نظاًما لتنتج

التأسيس». املسبَق «التناغم يف السابقة
«خط يف تتمثل لكنها فقط، واحدة حياًة يُمنح الكائن كان األخرى، األكوان بعض يف
فكانت الكائن؛ اتخذها التي الخيارات لنوعية وفًقا اآلخر إىل زمني بُعٍد من ينتقل متعرج»
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الضعيفة الخيارات تؤدِّي بينما د، محدَّ زمني اتجاه إىل تؤدِّي األخالقية أو القوية الخيارات
آخر. اتجاه إىل األخالقية غري أو

املحتملة املسارات من العديد واَجَه متى الكائن كان التعقيد، البالغة األكوان أحد ويف
املسارات من والعديد املختلفة الزمنية األبعاد من العديد فيخلق جميًعا؛ اتخذها لألفعال،
الكائنات، من ا جدٍّ الكثري ن يتضمَّ كان الكون يف تطوري تسلُسل كل وألنَّ للكون. التاريخية
جميع توليفات وكانت ُمستمرَّة، بصفة املحتملة املسارات من العديد يواجه منها وكالٍّ
من نهائيٍّا ال عدًدا تنتج زمني تسلسل كل يف لحظة كل كانت فقد لها؛ حرص ال مساراتها

املختلفة. األكوان
عدة من بأكمله املادي للكون حيس بإدراك يتمتَّع كائن كل كان األكوان، بعض يف
العقول إدراك كان األخرية، الحالة يف املمكنة. النقاط جميع من حتى أو مكانية، نقاط
التعمق يف آخر إىل عقل من يختلف كان لكنه املكاني، النطاق يف بالطبع يتطابق جميعها
ويف واستعدادها. املحدَّدة للعقول الذهنية املقدرة عىل يتوقف هذا كان وقد البصرية. أو
كلية بإرادة بل فحسب، الوجود كيل بإدراك تتمتع الكائنات هذه تكن لم األحيان، بعض
بدقة ذلك كان وإن املكان، مناطق جميع يف باألفعال القيام تستطيع كانت أيًضا. الوجود
متجسدة غري بأرواح أشبه ما، نحٍو عىل كانت لقد الذهنية. ملقدرتها وفًقا تختلفان وقوة

طروادة. سهل فوق اإلغريق كآلهة أو الشطرنج كالعبي املادي الكون فوق تطوف
من بالرغم املألوف، املنهجي املادي الكون يُشبه ما هناك يكن لم أخرى، أكوان يف
عىل بناءً بالكامل د تتحدَّ للكائنات املادية الخربة كانت تأكيد. بكل املادي الجانب وجود
وكانت الحسية، «الصور» ب رفاقه يغمر منها كل كان لقد بعضها. عىل املتبادل تأثريها
عقل كل تأثري تحكم التي النفسية القوانني عىل يتوقفان وتسلسلها الصور هذه نوعية

اآلخر. عىل
الرغبة وحتى والتفكري والتذكُّر الحيسِّ اإلدراك عمليات كانت أخرى، أكوان يف
ذات عقلية األمر حقيقة يف تُشكِّل إنها حتى نعرفه عما االختالف كل مختلفة واملشاعر،
العقول، هذه من ملحات أتذكر زلت ما يبدو ما عىل أنني من وبالرغم تماًما. مختلف تنظيم

يشء. أي عنها أذكر أن يُمكنُني فال
النفسية األنماط عن الحديث أستطيع ال أنني من بالرغم إنه أقول أن األحرى من
أنَّ من بالرغم أذكرها. أن يُمكنني عنها غريبة حقيقة فثمة الكائنات، لهذه الغريبة
استطعت اإلدراك، عىل تَستعيص مًعا بها ترتبط التي واألنماط األساسية الذهنية أنسجتها
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عن حيواتها اختالف من بالرغم الكائنات. هذه يف الجوانب ألحد عابر بفهم أحظى أن
مرتبًة األعىل الكونية الكائنات هذه جميع إن الجوانب. من جانب يف تُشبهني كانت حياتي،
بالطريقة الوجود باستمرار تواجه كانت القدرات، من أكرب قدًرا ُوِهبت قد والتي مني،
يف وحتى واألىس، األلم يف حتى إنها، تعلُّمها؛ إىل أحيانًا أسعى نفيس أنا زلت ما التي
الحقيقة تكون ربما بابتهاج. القدر قرار تُالقي كانت جة، املتأجِّ والشفقة األخالقي النضال
وفهم التشابه هذا هي للكون والفائقة الكونية خرباتي جميع يف وتشجيًعا إدهاًشا األكثر
ما فرسعان ذلك، من بالرغم الخالصة. الروحانية بالخربة يتعلَّق فيما الكائنات أغرب

الشأن. هذا يف أتعلمه أن عيلَّ يجب مما الكثري هناك أنَّ اكتشفت

األبدية والروح النهائي الكون (3)

والتي، والرباعة التعقيد امُلتزايدة األكوان يتبع أن يحاول واملرهق املجهد انتباهي راح عبثًا
املتقدة، مخيلته من الكون تلو الكون انطلق النجوم. صانع تصورها قد لحلمي، وفًقا
إىل مستوياتها أعىل يف تصُل منها وكل نهائي، ال نحو عىل متنوعة مميزة بروح منها وكل

أكرب. بقدر إدراكي عىل تَستعيص منها وكل سابقاتها، من تيقًظا أكثر حالة
النهائي كونه خلق قد النجوم صانع أنَّ أسطورتي، أو حلمي يل كشف برهة، بعد
ال له. بدائية تحضريات سوى األكوان من غريه تكن لم والذي اإلطالق، عىل براعة واألكثر
األسس األسايس، نسيجه يف يضمُّ كان أنه سوى األخري املخلوق هذا عن أقول أن يُمكنني
إحدى من األخرية بالحركة شبيًها كان لقد بكثري. منها وأكثر سابقيه، لجميع الجوهرية
السابقة الحركات جوهر محاورها، داللة خالل من تتضمن أن يُمكن والتي السيمفونيات،
وتعقيده النهائي الكون براعة بوصف يخل املجازي التشبيه هذا أنَّ غري عليه، ومزيًدا
سابق آخر كون أي وبني بينه العالقة بأنَّ االعتقاد إىل تدريجيٍّا ُدِفعت لقد عظيًما. إخالًال
من كون كل أنَّ اتَّضح واحدة. مادية وذرَّة بل اإلنسان، وبني كوننا بني كالعالقة عليه،
األنواع كأحد الجوانب متعدِّدة رتبة عىل واحد مثال هو اآلن حتى شاهدتها التي األكوان
كون كل يف الداخلية الحياة أنَّ بدا واحد. عنرص ذرات جميع تضمُّ رتبة أو البيولوجية
بحياة االرتباط) عدم من نفسه (والنوع االرتباط من نفسه النوع عىل تنطوي «ذري»
أحد حياة وبني ذراتها، أحد يف أو دماغية، خلية يف األحداث بني كالعالقة النهائي، الكون
الرتتيب ذلك يف شعرت قد أنني بدا العظيم، التبايُن ذلك من وبالرغم البرشية. العقول
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يف كلها األكوان هذه يف الهدف كان فقد الروح؛ يف صارخ بتطابق لألكوان املربك الهرمي
الصايف. اإلبداعي والعقل االتحاد ن يتضمَّ النهاية

مختلط وبإعجاب النهائي. الكون تركيب عن شيئًا ليُدرك املتاليش ذكائي أجهدت
والرُّوح والجسد العالم يف األخرية الخفية األوجه تامِّ غري نحو عىل ملحت باالعرتاض،
املتمثِّلة اليقظة مراحل أعىل إىل وصلت والتي تنوًعا األكثر الفردية الكائنات هذه واتحاد
إىل ذاتي يف أُصغَي أن حاولُت حني لكنني املشرتكة، والبصرية للذات ة التامَّ املعرفة يف
وجدتها التي األصداء تكن لم العوالم، من يُحىص ال عدٍد يف املجسدة األرواح تلك موسيقى
ذلك عنها؛ عزاء ال ألحزان أيًضا كانت بل فحسب، عنها بالتعبري الحديث يفي ال ملباهج
الظالم. يف تُعاني كانت إنها بل فحسب، تُعاني تكن لم النهائية الكائنات هذه بعض أنَّ
الرؤية كانت عقيمة. قوتها كانت الكاملة، البصرية قوة من به تتمتَّع كانت مما وبالرغم
هذه شدة كانت لقد منها. األدنى األرواح تذقه لم ما املعاناة من فذاقت عنها؛ محجوبة
حرسة ويف املرتبة. يف أدنى لكون الواهنة الروح أنا إيلَّ، بالنسبة تُحتَمل ال القاسية التجربة
ما بأنه صانعي يف ضآلتي عىل رصخت عقيل. آذان عمل بيأس أوقفت والشفقة، الرعب
الذي البؤس كان إن حتى الكائنات. هذه حرسة يعوض أن يمكن ومطلق أبدي مجد من
لتثريه، الذهبي النسيج يف حيكت قد قاتمة خيوط بضعة سوى األمر واقع يف يكن لم ملحته
كان ما ظة، املتيقِّ لألرواح العناء هذا بأنَّ قائًال رصخت فقد نعيًما؛ ذلك عدا ما كل وكان
املجيدة األرواح هذه ذاقت شيطاني غلٍّ بأي تساءلت: يحدث. أن أبًدا له املفرتض من
هي التي والتسبيح التأمل نشوة يف املتمثل األسمى العزاء من أيًضا ُحِرمت بل العذاب،
نفيس، أنا فيه نظرت وقت بي مر لقد جميعها؟ اليقظة املكتملة لألرواح الطبيعي الحق
واعيًا برصانة، وأحزانهم ئال الضِّ أفرادي خيبات إىل دنيا، مرتبة ذي لكون املشرتك العقل
نفيس أنا به ساهمت قد ما مقابل الكبري بالثمن ليست الناعسة الكائنات هذه معاناة بأنَّ
بالرغم النهائي الكون يف املعاناة يذوقون كانوا الذين األفراد أنَّ غري صفاء. من الواقع يف
كائنات أنهم يل بدوا فقد السعيدة، املخلوقات من الكبري بالعدد مقارنًة القليل عددهم من
بأحزانها ساهمت التي التافهة الواهنة الكائنات تلك ال نفسها، الذهنية الكونية رتبتي من

له. أتحمَّ أن أَستِطع لم ما هو وهذا صنعي. يف البليدة
حال أيِّ عىل جميٌل النهائي الكون أنَّ أرى كنت مبهم، نحو فعىل ذلك، من بالرغم
منها، يعاني َمن عىل قسوتها بلغت مهما فيه، وحرسة خيبة كل وأنَّ التكوين، ومثايل
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ومن نفسها. الكونية للروح البالغ الصفاء من إنقاص أي دون النهاية يف تتجىلَّ كانت
عبثًا. الفردية املآيس تكن لم األقل، عىل الناحية هذه

واالعرتاض التعاُطف دموع خالل من أرى، أنني بدا واآلن، شيئًا. يكن لم هذا أنَّ غري
تغلَّب قد داخلها التمجيد أنَّ بدا وقد صانعها. تُواِجه املثايل النهائي الكون روح الشديد،
وجد فقد الصايف، والذكاء املظلمة القوة تلك النجوم، صانع أما واالستياء. التعاطف عىل
النجوم صانع بني املتبادلة البهجة ويف لرغبته. تحقيًقا مخلوقه يف املتجسد الجمال يف
فيها تكون والتي نفسها، املطلقة الروح الغرابة، شديد نحو عىل تولدت، النهائي، والكون
قد االتحاد هذا عن نتجت التي الروح أنَّ ذلك ُمتضمنًا؛ كله والوجود حارضة األزمان كل

أيًضا. ونتاجها املحدودة املؤقتة األشياء جميع أساس بصفتها املرتنِّح ذكائي واجهت
الكائنات عىل شفقتي ففي شيئًا؛ يل يُمثِّل لم والبعيد الغامض الكمال هذا أنَّ غري
االنتشاء يف الطبيعي حقي عىل حنقت والغضب، بالخزي برشي شعور ويف املعذبة، النهائية
البرشي عاَلمي وإىل مرتبة، األدنى كوني إىل العودة إىل وحننت الالإنساني، الكمال بهذا
الظالم؛ قوى مواجهة يف الحيواني نصف نوعي مع كتف إىل كتًفا هناك أقف حيث املتخبِّط
إنتاج عىل أفكاره تَقترص والذي املبايل، غري القايس املنيع الطاغية ذلك مواجهة ويف أجل،

ومعذَّبة. عاقلة عوالم
زنزانتي باب إغالق وأحكمت صفقت بينما بالتحدِّي، الشعور هذا خضمِّ يف ثم
وُسِحقت الداخل إىل جدراني جميع مت تهشَّ املنفصلة، ذاتي يف املتمثلة امُلظِلمة الصغرية
ال بصفاء أخرى مرًة نظري واحرتق مقاومته، يمكن ال ضوء عن الناتج الضغط بفعل

تحمله. يُمكنه
حلمي يف أخرى مرة عدت قد أنني هنالك ما كل كال. أخرى؟ مرة هذا حدث هل
نرشُت قد أنني بدا حني العمى، عنها منعني قد والتي نفسها، التنوير لحظة إىل التفسريي
بوضوح اآلن أدرك رصت أنني غري رهيب. ضوء وصعقني النجوم، صانع للقاء جناحيَّ
اآلن يل ظهر قد لكنه بالفعل، النجوم صانع مواجهة يف كنت لقد بي. حل قد ما أكرب
الكاملة األبدية الروح صورة يف اآلن بدا لقد املحدودة. ثمَّ ومن اإلبداعية؛ الروح بصفته
التنوع الالنهائي الحشد ذلك الدوام عىل وتتأمل األزمان وجميع األشياء جميع تضم التي
هو العمياء العبادة إىل بي فأودى وصَعقني غَمرني الذي النور كان لقد نه. تتضمَّ الذي

يل. بدا ما هو هذا أو اإلدراك، كلية األبدية الرُّوح خربة من قبس
بيشء شعرت قد أنني بدا أو شعرت بثناء، حتى بل أيًضا، وموافقة ورعب بضنًى
لم هنا واحدة. أبدية حدسية رؤية يف حيواتنا جميع استوعبت إذ األبدية الرُّوح مزاج من
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كانت هنا إنَّه نقول أن يُمكننا أو طيبة. مساعدة وال بالخالص عرض وال شفقة، ثمة يكن
حبنا، حكايات الخربة، حيواتنا بارد. بانتشاء محكومان لكنهما كله، والحب كلها الشفقة
يف وتُوَضع وتُقيَّم تُحلَّل جميعها كانت والباسلة، البائسة دفاعاتنا خياناتنا، حماقاتنا،
بل تام، وتعاطف وفطنة كامل، بتفهم جميعها تُعاش كانت أنها صحيح بهدوء. مكانها
كان فقد التأمل أما األبدية، الروح مزاج يف مطلًقا يكن لم التعاطف أنَّ غري بشغف، حتى
الحب وجود من وبالرغم كذلك. كان فقد التأمل أما مطلًقا، يكن لم أيًضا الحب كذلك.
كل تأمل يف قاٍس ابتهاٌج به كان فقد أيًضا؛ الكراهية ن يتضمَّ كان فقد الروح، مزاج يف
محكومة لكنها العواطف، جميع يضم الروح مزاج أنَّ بدا األبرار. سقوط يف وفرح هلع،

الصافية. النقية الباردة التأمل نشوة يف بإحكام ومقبوضة
الفني بل العلمي، التقييم هذا كلها: حيواتنا محصلة هي هذه تكون أن مآل من له يا

بالعبادة! توجهت ذلك، من بالرغم الدقيق!
عزوُت قد التأمل، هو الروح مزاج إنَّ قلت فحني األمر؛ يف ما أسوأ يكن لم هذا أنَّ غري
غري باردة. طمأنة كانت وإن نفيس، بذلك مطمئنًا وعاطفة؛ محدودة برشية خربة إليها
يُمكن كان ما أيٍّا يشء من ما األمر. حقيقة يف الوصف عىل تعلو كانت األبدية الروح أنَّ
تربيره. يُمكن مما بأكثر لها وصًفا يكون قد «الروح» ب تسميتها حتى بحق. يصفها أن
بالتأكيد فهي كانت، ما فأيٍّا بالتأكيد؛ ً خطأ سيكون االسم ذلك فإنكار ذلك، من بالرغم
الكلمة. لتلك ممكن برشي معنى أي من أقل ال أكثر فهي منها؛ أقل ال الروح، من أكثر
يُلَمح الذي «األكثر» هذا فإنَّ الكوني، العقل مستوى من حتى بل البرشي، املستوى ومن

آًرسا. وعشًقا رهيبًا لغًزا كان وُمِمض، غامض نحو عىل
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األرض إىل العودة خامتة:

ضوء يفوق ضاحيتنا يف الشارع مصابيح ضوء كان التل. عىل نفيس فوجدت استيقظُت
نافذتنا. مكان حددُت أخرى. دقة عرشة إحدى تلتها ثم واحدة، دقة الساعة دقت النجوم.
حل ثم كموجة، غمرني قد العارمة، البهجة من بل البهجة، من فيض اللحظة تلك ويف

بالسالم. شعور عيلَّ
يف للكون الفائق الواقع تالىش لقد ذاته! الوقت يف وأهميتها األرضية األحداث لضآلة يا
العوالم. يف املتمثل الرذاذ ذلك وكل األكوان من الجامح امَلعني ذلك واختفى واحدة، لحظة

بعيدة. سامية تجربة وإىل خيال إىل وتحول اختفى قد ذلك كل
املحيطات من بغشائها الصخرية، البقعة تلك ذاته، الوقت يف ومهمة ضئيلة، هي كم
الغامض والبحر املبهَمة، والتالل الحياة؛ من واملتهدج واملتنوع املتقطع وغشائها والهواء
املجلجلة! الحديدية السكة وشاحنات السطوع؛ ة املتغريِّ النابضة واملنارة له؛ أفق ال الذي

املحببة. بخشونته الَخَلنْج يدي دت مسَّ
بل يكون، أن بد ال بأنه حلمت مثلما الواقع يكن لم للكون. الفائقة الرؤية تالشت
ُمتناٍه. ال نحٍو عىل البيت إىل وأقرب امتياًزا، وأكثر رهبة وأكثر بالغة، بدرجة لطًفا أكثر

يف حتى ربما أو البناء، تفاصيل يف الرؤية زيف درجة بلغت فمهما ذلك، من بالرغم
لقد طابعها. يف حقيقية كانت حتى ربما بل طابعها، يف داللة ذات كانت فقد الكيل، شكلها
ُووجه، محور كل يف مزيفة تكون قد التي الصورة، تلك تخيل عىل نفسه الواقع أرغمني

جوهرها. يف حقيقية لكنها
ومضات أم عظيمة؟ شموس أهي الشارع. مصابيح فوق بشحوب النجوم ارتجفت
عىل كانت لقد شموس. بأنها ُمبَهم نحو عىل ترسي الشائعات كانت الليل؟ سماء يف خافتة
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القلب تخرتق لكنها األريض، االضطراب خضم يف العقل ه وتوجِّ بها، يُهتدى أنواًرا األقل
الباردة. برماحها

التي الهاويات عن أبتعد رحت الكوكبية، بقعتنا عىل الَخَلنْج، عىل هناك جلست وإذ
للهلع إثارًة أكثر كانا املبهم، واملجهول الصامتة الظلمة املستقبل. ويف جانب كل يف انفتحت
شيئًا يرى أن يستطع لم لكنه النظر العقل أمعن الخيال. حشدها التي املخاوف جميع من
التأكد عدم سوى أكيًدا يكون أن يُمكن بأكملها البرشية الخربة يف يشء من فما مؤكًدا؛
اإلنسان علوم تكن لم النظريات. من كثيف ضباب يحدُّه غموٍض سوى يشء ال نفسه؛
لم الكلمات. من ضباٍب محض سوى فلسفته تكن ولم األعداد، من ضباب محض سوى
الذات، حتى وكاذب. متغريِّ خيال سوى عجائبها وجميع الصخرية البقعة لهذه فهمه يكن
إنَّ حتى للغاية خادع طيف سوى يكن لم أساسية، حقيقة أنه يبدو الذي املفهوم ذلك
أما وجوده. يف ليشك املرء إنَّ حتى للغاية وواٍه صدقه؛ يف يشك أن يجب صدًقا البرش أكثر
إليها والطريق بالكراهية مغلَّفة إنها فهم! وسوء وضالل للذات خداع من لها فيا والءاتنا،
وسخية، كاملة حميمية بهم تجمعنا الذين وهؤالء نُحبهم، الذين هؤالء بالهمجية. ممتلئ
إىل تحديًدا نظرت فقد ذلك، من بالرغم الذات. وإرضاء واألنانية بالغفلة يُدانوا أن يجب
قد إننا لنقل أو الرتابط، يف املتمثل الثمني كنزنا وجدنا لقد مًعا. سعيدين كنا لقد نافذتنا.
الخربة هذه الخربات. تالطم خضمِّ يف الوحيدة صخرتنا هي الخربة هذه كانت خلقناه.
الخربة هذه فقط الكوكبية، البقعة حتى وال للكون، والفائقة الهائلة الفلكية األبعاد وليس
تهب عاصفة جانب؛ كل عىل االرتباك كان للوجود. الصلب األساس كانت التي هي وحدها
وجوه توجد القاتمة، الفوىض يف األرجاء جميع ويف بالفعل. صخرتنا تُغِرق عظيمة وأمواج

وتختفي. نصفها إال يُرى ال ُمستجدية وأياٍد
كانت وإن العالم، جنون من امُلتصاِعدة العاصفة بتلك أسود إنه املستقبل؟ عن ماذا
أي سعادة. وأكثر ورشيد عاقل عالم بوجود أمل قوي؛ جديد أمل من بومضات مشوبة
نحن بوداعة. السبيل يفسحوا لن الطغاة إنَّ املستقبل؟ وذلك عرصنا بني ينتظرنا رعب
من ما حيث رحيم؛ عالم مع إال نتالءم ال والهدوء، األمن سوى نألف لم اللذان االثنان
الودية الفضائل وممارسة الجيد للطقس إال مالئمني نكن لم اليأس. أو العذاب يذوق أحد
وجدنا ذلك، من بدًال وعادل. آمن مجتمع يف وذلك بطولية، أو للغاية صعبة تكون أال عىل
القاسية النور وقوى تهدأ ال التي الظالم قوى كانت حني الجبابرة، عرصرصاع يف نفَسينا
من بد ال كان وحني امُلمزق، العالم قلب يف املوت عىل رصاع يف تتقاتَالن قنوطها، بسبب
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مألوفة أو بسيطة مبادئ من هناك تكن لم وحني األزمة، تلو أزمة يف خطرية قرارات اتخاذ
مالئمة.

املنطقة ويف املسابك. أحد من الحمراء النريان من كتلة ظهرت نهرنا، مصب وراء فيما
التي الضاحية أرض عىل غموًضا الجولق لنباتات املظلمة الهيئة أضفت مني، القريبة

األقدام. أبلتها
والغابات السهول رأيت الظاهرة. غري البعيدة التالل تلِّنا، قمة وراء رأيت مخيلتي، يف
رأيت النباتات. أوراق من املتنوعة الضخمة بمجموعته فيه بما كل جميعها، والحقول
خالل من مًعا القرى ارتبطت الكوكب. كتف لتُغطِّي منِّي أسفل تَنحني بأكملها األرض
الضباب من قطرات وانتثرت الطنانة. واألسالك الفوالذية، والُخطوط الطرق، من شبكة
مساحة هيئة عىل نفسها عن تكشف املدن إحدى كانت وهناك، وهنا عنكبوت. شبكة عىل

النجوم. عليه تناثرت قد سديمي نُور وكأنَّها الضوء، من
وكأنها النيون، بمصابيح املضاءة املضطربة لندن تقبع كانت السهول، وراء فيما
لة. املتطفِّ املجهرية بالحيوانات اكتظَّت وقد ملوث، ماء من استُخِرجت قد مجهرية رشيحة
كالٍّ لكنَّ النجوم، رأي يف آفات محَض كانت املخلوقات هذه بأنَّ شك ال مجهرية! حيوانات
كلها. النجوم من أكثر حقيقيٍّا أحيانًا، غريه إىل وبالنسبة نفسه، إىل بالنسبة كان منها

القناة يف املتمثِّل الباهت، االمتداد ذلك عن الخيال كشف لندن، وراء ما إىل بالتحديق
غري والتصنيع الزراعة من مزيٍج عىل يقوم الذي بأكملها، أوروبا بعدها ومن اإلنجليزية
فيها مالت وقد باريس امتدَّت الحور، بأشجار املزروعة نورماندي وراء وفيما النشط.
كان ذلك، من أبعد مسافٍة وعىل األرض. انحناء بفعل قليًال نوتردام كاتدرائية أبراج
بغاباتها أملانيا، تقع كانت اليسار، إىل وبعيًدا املدن. دمار بسبب متوهًجا اإلسباني الليل
مًعا انتظموا قد الشبان أرى كنت أنني بدا الفوالذية. وخوذاتها وموسيقاها ومصانعها
إيطاليا يف بالضياء. املغمور الزعيم يُحيُّون ومجذوبني منتشني ضخمة، صفوف يف باآلالف

بِسحره. الشباب يأرس العامة معبود كان واألوهام، الذكريات أرض أيًضا،
الفت نحو عىل مقوَّسة عاَلمنا من قطعة وهي روسيا، تَقبع كانت البعيد اليسار إىل
رأيت قد أنني املؤكَّد ومن والغيوم. النجوم تحت وتمتد الظالم، يف كالجليد شاحبة للنظر،
مسافة وعىل منتًرصا. لينني رقد قد هناك األحمر. امليدان مواجهة يف وهي الكرملني قباب
تُغطِّي الذي الحمراء الدخان وكرات حب السُّ الخيال رأى األورال، جبال سفح عند بعيدة
ُمنتَصف هو الذي النهار، كان إذ الفجر؛ من ملحة ملعت التالل، وراء وفيما ماجنيتوسرتوي.
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الذهبي بلونيه املتقدم بجبينه ُمغطيًا آسيا، عرب الغرب باتجاه بالفعل ق يتدفَّ عندي، الليل
الشمال، إىل الرسيع. السيبريي القطار من املتصاعدة الضئيلة الدخان يرقات عىل والوردي
باتجاه وبعيًدا معسكراتهم. يف املنفيِّني يَقمع الحديد قساوة القايس الشمايل القطب كان
كنت أنني غري يوم. ذات لنوعنا مهًدا كانت التي الثرية والسهول الوديان قبعت الجنوب،
جميع يف اآلسيويون األطفال كان الجليد. عرب تمتدُّ الحديدية للسكك خطوًطا اآلن فيها أرى
كانت أيًضا، الجنوب إىل لينني. أسطورة وعىل آخر، درايس يوم عىل يستيقظون القرى
عند املوجود التالل حشد من تطلُّ تها قمَّ حتى وسطها من بالجليد املكسوة الهيماليا جبال
الذي املقدس والنهر والقمح، املرتاقص، القطن رأيت بالسكان. املكتظَّة الهند عىل سفحها
تعيش التي الضحلة املياه ومناطق األرز حقول وراء ما إىل كاميت جبل مياه يحمل كان
منتَصف ومن البحر. يف ليصبَّها ومكاتبها، ومالحتها ُكْلكتا وراء ما وإىل التماسيح، بها
وكست باملياه املغمورة الحقول من الصباح شمس أطلت الصني. إىل نظرت عندي، الليل
ن. متغضِّ المع كخيط مجراه عرب يانجتيس نهر اندفع الذهبي. باللون األسالف مقابر
خامًال فوجي جبل بركان وقف البحر، من اآلخر الجانب وعىل الكورية الحدود وراء وفيما
تلك يف ويفور ق يتدفَّ بركاني ِشْعب ثمة كان حوله، وفيما صورته. سوى منه يبَق لم
من فيضانًا آسيا عىل بالفعل صبَّ لقد بركان. فوَّهة يف بركانية كُحَمم الضيقة األرض
صنَعه الذي املياه خط رأيت أفريقيا. إىل ل وتحوَّ الخيال انحرس قد اآلن والتجارة. الجيوش
عىل ب املرتقِّ الهول وأبا واألهرامات املآذن رأيت ثم والرشق، الغرب بني لريبط اإلنسان
مسافة وعىل ماجنيتوسرتوي. بشائعة تدوي اآلن نفسها القديمة ممفيس كانت الدوام.
تَسحق واألفيال العظيمة، البحريات بجوار يَنامون السود كان الجنوب، باتجاه بعيدة
قد الزنوج، بماليني يَنتفُعون واإلنجليز الهولنديون كان حيث أبعد؛ مسافة وعىل الغالل.
بأكمله، أفريقيا غرب وراء فيما حدَّقت وحني بالحرية. مبهمة أحالٌم الحشوَد تلك أثارت
بالعواصف، أسود الجنوبي املتجمد املحيط رأيت بالغيوم، املغطَّى تيبُل جبل وراء وفيما
الجليدية الحقول كذلك ورأيت وبطاريقها، بفقماتها الجليدية الجروف بعده من ورأيت
عرب ثم الليل منتَصف شمس الخيال واجه بالسكان. املأهولة غري الوحيدة القارة يف العالية
أرسع ثم فرائه. عىل الساخنة الحمم يتقيَّأ وراح إريباص جبل واجتاز الجنوبي القطب
حرية األكثر الربيطاني البلد ذلك نيوزيلندا، واجتاز الصيف، بحر فوق الشمال باتجاه
قطعانهم. الحصفاء الفرسان يجمع حيث أسرتاليا ثم منها، وعيًا أقل لكن بريطانيا من
عليه انتثرت وقد الهادي املحيط ورأيت ، تيلِّ من الرشق باتجاه أحدق أزال ما كنُت
من لهم كان ملا آسيا نْسل طويلة فرتة قبل أوروبا نسل ساد حيث األمريكتني ثم الجزر،
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عىل البعيد املحيط وبجوار غرور. من البنادق تُولُِّده وملا البنادق، استخدام يف أفضلية
التي إنجالند نيو ومدن بليت نهر القديم؛ الجديد العالم يقبع كان والجنوب، الشمال
نيويورك والتفكري. الحياة يف القديم الجديد األسلوب منه يشعُّ الذي املركز هي كانت
بذلك تُشبه فكانت الطويلة، البلورات من كعنقود بدت العرص، شمس من بالرغم املظلمة
العظيمة البواخر احتَشَدت وحولها حديثة. حجرية نصب من تتكوَّن لكنها ستونهنج، أثر
الشحن وسفن هي أيًضا البحر يف رأيتها الخواضني. أقدام عند تَقضم أسماك كأنها
يتعرقون ادون الوقَّ كان وأسطحها. كواتها َجت توهَّ وقد الغروب، ضوء يف تتقدَّم املنتِفخة
موسيقى أما الصواري، أعىل املوجودة املراقبة أبراج يف الحراس يرتعش بينما األفران، أمام

الرياح. أضعفتها فقد املفتوحة، األبواب من تنترش كانت التي الرقص
عىل امُلنشِغلة، حشودها بكامل خرية الصَّ البقعة تلك بأكمله، الكوكب أرى كنُت اآلن
حاِسم لرصاع بالفعل يستعدان كانا — روحان — كونيان خصمان وثمة قتال، حَلبة أنها
نصف عقولنا يف يتقاتالن وأخذا فيه، يا تخفَّ محليٍّا أرضيٍّا مظهًرا اتخذا قد كانا فيها.
واألكواخ املزارع من يُحَىص ال وعدد القرية، تلو وقرية املدينة، تلو مدينة ويف املتيقظة.
مصادر عىل البرش فيه يحرص ِشقٍّ كل ويف املنعزلة، والسقائف والُعشش والخصاص
يَختمر عرصنا يف العظيم الرصاع كان الصغرية، هروبهم وأماكن وانتصاراتهم راحتهم

بالفعل.
الذي املبهج ل املتعقِّ الجديد العالم سبيل يف املخاطرة إرادة أنه عىل الخصمني أحد بدا
ُمكتِملة حياة لعيش بالفرصة وامرأة رجل كل فيه سيَحظى والذي إليه، االشتياق طال
من الحسري الخوف أنه أسايس نحو عىل بدا فقد اآلخر الخصم أما اإلنسانية. خدمة يف
الخاص التحكُّم يف املاكرة الرغبة هو أكان ذلك؟ من خبثًا أكثر كان أنه ترى يا أم املجهول،
املتمثِّلة للتعقل الكارهة االنتقامية البالية العواطف عىل غاياته أجل يُحرِّضمن كان والذي

القبلية؟ العواطف يف
أشكال جميع القادمة. العاصفة يف تتحطَّم أن بد ال لدينا األعز األشياء جميع أنَّ بدا
والفلسفة، العلوم الفن، يف اإلبداعية األعمال جميع الحب، صور جميع الخاصة، السعادة
ما كل وكذلك اإلبداعي، االجتماعي البناء أشكال وجميع يل التأمُّ والخيال الفكرية والدراسة
استمتاع ومحض وأضحوكة حماقة بدا قد املعتاد، يف أجله من اإلنسان يعيش أن ينبغي
ستُوَجد فمتى األشياء، هذه عىل الحفاظ عن عجزنا إن لكن العام، البالء وجود يف ذاتي

مجدًدا؟
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نقوى ال أننا ضوء يف الشجاعة نستجمع كيف العرص؟ ذلك مثل مواجهة يمكن كيف
ودون عقلنا، سالمة عىل الحفاظ مع بهذا، القيام يُمكن كيف البسيطة؟ الفضائل عىل إال

الروح؟ نزاهة وهو أال للعالم، يقدمه أن يحاول ما املرء قلب يف يدمر الرصاع ندع أن
خاصتنا، الصغرية املتوهجة االتحاد ذرة هو األول بهما. االسرتشاد علينا ضوءان ثمة
الفائقة الحقيقة رمز البارد، النجوم ضوء فهو الثاني، الضوء أما داللة. من تَحمله ما بكلِّ
أعز حتى فيه تُقيم الذي الضوء هذا يف أنه الغريب من بلوري. انتشاء من له بما للكون،
املتيقظ نصف لعاَلمنا املحتملة الهزيمة ل تأمُّ يُجرى فيه والذي — بربود الحب قصص
من شيئًا البرشية األزمة تفقد ال — صانعه حكمة عىل بالثناء حدتها من التخفيف دون
املجهود هذا — الرصاع هذا يف بدور القيام أنَّ الغريب ومن املزيد. تكتسب بل أهميتها،
الظلمة حلول قبل الصفاء من ببعض ساللتنا تحظى أن خالله من نحاول الذي الوجيز

أقل. وليس وإلحاًحا، أهمية أكثر أمًرا يبدو — النهائية
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