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مقدمة المترجم
اعتذار وانذار..
اخذت المكتبة العربيةة ستةتو ك بتةك و اةو المتر مةة مة
الت قيق المقارنة بها إال ونها سر مات غير نقية أل او..

اإلنجليزيةة

لكة

بعة

في هذه التر مة الخاصة التي بتبت بأيادي محبة سا ية إلة الههةوف فةي ةي
القارئ مختارة و او بواح م و ظم ر ال القرن العشري  ..حيث له طريقته الخاصة
في الح يث ا ابة األسئلة ق سكون إ ابته و ستلتل حواره صادم للقةارئ فةي بثيةر
م مواضع بتابه هذا .لهذا سكون التر مة غير مهاسبة للكثير م القارء ..م هها بانةت
هذه المق مة با تذار انذار..
و او دائما ما يؤبة إنةه رافةك لكةل التةاريس اإلنتةاني مة فهةون سياسةة ود
ونها لم سصبوا باإلنتان إال إل إنتان خا ي الوفاف بلي المشا ر
فلتفات ألنه
يقتةل وخيةه اإلنتةان ..لهةذا ة مة االهميةة ون يكةون
إنتان محار في الحةر
اإلنتان متوازن المشا ر األفكار إنتان يعيش الحقيقةة المحبةة ال ون يتحة ن ههمةا
ال يهظر لهما ..بل يعيشها .فهج ه دائما ما يه م الق يم حت يبهي الج ية  .يربطةه مة
ميةع قةواني الصةحة الجتة ية
ي بفطرسه بطبيعته ..الطبيعة األم التي سحتوي ل
الفكرة الر حية.
يرى ونه ال يمك للحقيقة ون سه ى ا سق م في بتا ا محاضرة ا درس ال يمكة
للمرء ان يعرف الحقيقة بل ون يختبرها يعيشها بهفته ..ونا وؤب ون لكتبةه ستةجيهسه
وثر اضح يقع في المتلقي هذا األثر قة يخةاف مهةه الةبعك ألنةه يصةهع فجةوة فةي
سج العقل يمك م خهل هذه الفجوة ون يتغلغل نور الحقيقة م خهلها.
و او سهج ه في هذا الكتا يهبذ الخوف مةرة يحبةذه يهبةذ الشةجا ة يحبةذها..
فهو ال يقول الحقيقة ألن الحقيقة ال سقال بل سختبر يمك الشعور بها لكهها ال سقةال...
بل يه ف بهذه الحالة إل ون يصل بالمرء إل حالة م الصمت التكون الطمأنيهة.
هذه اللعبة لعبة التهاقك هةي لعبةة مهطقيةة فكريةة يرية مة خهلهةا ون يقةول
الحقيقة بل الحقيقة يمكة ان نعيشةها.
للمتلقي بأن التهظير ال يهفع م ا ل ال فاع
خخةر مة خةهل المهطةق
فما فائ ة ون نقول م خهل المهطق ونها مو ودة اةخ
يقول ونها غير مو ودة؟ ما فائ ة التياسيون الفهسفة التي و صلتها إي يولو ياسهم إلة
دامية؟
حر
ون المرء ال يحتاج إل سهظير بل إل سطبيق ..ح يثه دائما ي ر حول التطبيق.
وؤب ون ما إن قروت أل او حت ب و مربز الو ي يتغير يحيا وبثر مما بان يحيا.
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مقدمة
لتت متوا هها ألق م لك قي ة ..العقي ة سجعةل الفةرد مطمةئ متأبة  .بمةا
إني لتت متوا هها ألقة م لةك وي ضةمان للمتةتقبل ألن ضةمانات المتةتقبل سجعةل
مطمئ  .ونا هها ببتاطة أل علك يقظ ا ةي مهتبةه .هةا ونةت ما مو ةودا ههةا
الشخ
م األمان ..ما فيها م اآلالم المخاطر.
اآلن رغم بل مخاطر الحياة مافيها م
و لم إنك وسيت إل هها لتحصةل لة بعةك مة االطمئهةان لتحصةل لة بعةك
مةا سعتمة ليةه .و لةم
العقائ بعك المتميات األماب بي سهتمي إليها لتج اخ
نةوع مة التةجون الجميلةة
إنك وسيت لهذا المكان نتيجة خوفك ..وسيت إل هها باحثا
بحيث سعيش د ن وي قلق.
ة م األمةان بمزية
ونا ب ري وحك ون و علك سشعر بمزي م الخطر بمزي مة
م الثقة .فهكذا هي الحياة هكذا هو هللا .ه ما يكون ههاك المزية مة الخطةر
م
م األمان فإن الطريقة الوحي ة التي نتتجيك بهةا لهةذه المشةا ر هةي ة طريةق
الو ي بها.
ههاك طريقتي بي ستفا ل مع هةذا الوضةع إمةا ون سغمةك يهةك سصةبح صةاحك
قي ة سصبح متيحي و هه سي و محمة ي ..هة ها سصةبح مثةل الهعامةة .هةذ ال
يغير ايء ما في الحياة بل ببتاطة سغمك يهك .هذا ما يجعلك غبةي .يجعلةك غيةر
فط  .ففي مبائك رقيك ال سشعر باألمان ألن بل الحمق يشعر ن باألمةان .الحقيقةة
وقولها لك الحمق فقة هةم مة يشةعر ن باألمةان .اإلنتةان الحةي الحقيقةي يبقة
اعوره بالخطر متتمر ...فما هو األمان الذي يجك ون يكون؟
الحياة ليتت ملية ميكانيكية ال يمكهها ون سكون مممونة .إنها لغز متتمر ال يمكة
سوقعه .ال وح يعلم ما ستجلبه اللحظة القادمة حت هللا الةذي سعتقة ونةه يتةك فةي
مكان ما في التماء التابعة حت هو –إما بان متوا ا ههاك -ال يعلم ما سةيح ن!!...
هرج بحيةث بةل اةيء يكةون
فلو بان يعلم ما سيح ن فإن الحياة ستكون بارة
مكتوبا م قبل بل اي يكون مق را محتوبا م قبل .بيف له ون يعرف مةا سةيح ن
إما بان المتتقبل مفتوح غير مكتوبة نهايته؟ إما بان هللا يعلم مةا سةيح ن فةي اللحظةة
القادمة بانت الحياة مق رة متبقا مكتوبةة سصةبح الحيةاة ميتةة سصةبح الحيةاة مليةة
ميكانيكية ام ة سخلةو مة الحريةة .بيةف للحيةاة ون سكةون بة ن الحريةة؟ إما بانةت
الحرية غير مو ودة فل يكون ههاك احتمالية لك ون سهمو و وال سهمو .إما بان بل اةيء
مق ر فه يكون ههاك مج ال ظمة ال ز .بحيث سصبح بارة ة ر ةل خلةي ..لةي
إال.
ال لي ههاك ايء خم  .هذه هي رسةالتي ال يمكة ألي اةيء ون يكةون خمة
ألن الحياة اآلمهة ستكون وسوو م الموت نفته .ال يو ايء ما مممون .الحياة مليئة
مالهةا .ال يمكهةك ون سصةل إلة لحظةة سقةول
بالمخاطر مليئة بالمفا آت هها يكم
اثق" ه ما سقول إنك متأب مطمئ فإنك
فيها "في هذه اللحظة ونا مطمئ متأب
موسك .سكون حيهها ق اقبلت ل االنتحار .الحياة ستةتمر بالحربةة مةع
ببتاطة سعل
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خالف المخاطر
الحياة".

هذه هي حرية الحياة .ال ستةمها بةة"

م األمةان" بةل سةمها "حريةة

وستطيع ون وفهم لمةاما العقةل يتةمي الحريةة بةة" م األمةان" ...هةل شةت فةي
حيهمةا
ة سهوات؟ إما ربت ون سعيش لم ة مةا فةي التةج
التج لع ة واهر و
يأسي يوم اطهق سراحك فإنك بتةجي سةتب و سشةعر بعة م األمةان ة م الثقةة بةل
ايء قبل ملك بان ر سيهي ميت داخل التج  .بان يقة م لةك الطعةام ال يو ة خةوف
م الجوع و فق ان الطعام -ألن في التج دائمةا مةا يقة م الطعةام للمتةا ي  -بةل
ايء متوفر لهم .بع سهي يأسيك الحةارس يقةول لةك "اآلن سةوف يطلةق سةراحك"
الخوف .فإن خارج قمبان التج سيكون ههاك الكثير م المخةاطر
هها سب و بالتذبذ
مرة وخرى سوف سبحث سكافح مرة وخرى سيطلق سراحك سعيش في حرية.
الحرية لكههم يخشةونها .الفةرد ال يكةون
الحرية سخلق الخوف .الهاس ستح ن
فرد إما بان يخاف م الحرية .ونا وقة م لةك الحريةة ال وقة م لةك األمةان .ونةا وقة م لةك
اثق .إن ق مت لك صةيغة مةا
الفهم ال وق م لك المعلومات .المعلومات سجعلك متأب
مثل :ون ههاك هللا ههاك األر اح المق سة ههةاك الولة الوحية للةه يتة ههةاك نةار
هة ههاك وفعال ي ة وخرى سيئة وفعل الخطيئة ستذهك إلة الهةار وفعةل مةا
وسميه لك وفعال فاضلة ستذهك إل الجهة -إنته ! هها سةتكون متأبة مطمةئ  .لهةذا
الهاس يختار ن ون يكونوا متيحيي ا هه سيي ا محم يي و ايهةا هةم ال يرية ن
الحرية يري ن صيغة ثابتة.
ر ل ما بان يحتمر بتبك حةادن سةيارة ال وحة بةان يعلةم إنةه
يهودي فاست وا بةاه بةاثوليكي فةانحه فةوق الر ةل الةذي
االبة
يحتمر في رمقه األخير قال له" :هل سةؤم باللةه األ
يت ؟"
فتح الر ل يهه قال" :انظر ها ونا وحتمر هها هذا يقةول لةي
األلغاز".
ه ما يطرق الموت بابك بل ضماناسك ستكون سخيفة ستب لك سطميهاسةك التةي
شت ليها مجةرد حماقةات .ال ستعلةق بةأي ضةمانات .الحيةاة نفتةها غيةر مؤبة ة غيةر
مممونة اعار طبيعتهةا الذاسيةة ال ضةمان  .الر ةل الةذبي سةيكون يقةظ مهمةا بةان
الوضع الحالة بالوقت نفته يكون غير متأب م وي ايء.
حموره يبق دائما في م اعوره باألمان م وي ايء هذا بح ماسه اجا ة.
ون يكون المرء دائما اهز لع م الثقة االطمئهان هو الثقةة اإليمةان يهةه .الشةخ
اليقك دائما يتتجيك ألي موقف م بل قلبه .هذا ال يعهةي إنةه يعةرف مةا سةيح ن ال
يعهي إنه يعلم ملك م بةا التةببية االسةتهتاج افعةل ملةك سةيح ن ملةك  .الحيةاة
ليتت لم استهتاج إنها ليتت سبك سلتلة مة األحة ان نتيجتةه وغلةي المةاء لمائةة
در ة سوف يتبخر –هذا سأبي  .لك الحياة الواقعية ال يو ايء وبي لهذه ال ر ة.
حرية حرية مجهولة غير معلومة .إنه م المتةتحيل ون ستهبةأ بمةا
بل فرد بارة
سيح ن م المتتحيل ون ستوقع .لهذا ل الفرد ون يعيش بو ي فهم.
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المعرفة سري قائمة م االسةتهتا ات الخهصةات حتة
لق وسيت إل هها باحثا
ستعلق بها .ونا ال وق م لك وي ايء م هذا .في الواقع إما بان ل يك وي ايء م هذا
الهوع فأنا خخذه بعي ا هك! ايء فشيء ونا ودمر بل سأبي اسك اةيء فشةيء و علةك
متردد وبثر فأبثر و علك محةا بةأمور غيةر ممةمونة بةأمور مشةكوك فيهةا .هةذا هةو
الشيء الوحي الذي يجك ون يح ن .هذا هو الشيء الوحية المطلةو مة المراة ون
يفعله .ان يتربك بحرية باملة .مع ود بل االحتماالت مفتوحةة ومامةك ال يو ة اةيء
ثابت ..ليك ون سكون اع اع فق .
هذا ما وسةميه "الفهةم" ون سفهةم ون المخةاطرة ة م ةود ضةمانات هةو ةزء
وهري حيوي حقيقي م الحياة .م الجي ون يكةون ة م األمةان ةوهر الحيةاة.
ألنه يجعل الحياة وبثر حرية يجعل الحياة مليئة بالمفا ئات المتتمرة ال وح يعةرف مةا
سيح ن .فتصبح دائما في سعجك ستاؤل .0ال ستم األمر "اك"
ال ستمه "غير خم " إنما سمه "حرية.

إنما سمه "متتائل"

ال يمك ون سكون صادق إن لم سك اجا ا.
ال يمك ون سكون محك إن لم سك اجا ا.
ال يمك ون سكون اثق إن لم سك اجا ا.
ال يمك ون ستحرى الواقع سعيشه إن لم سك اجا ا..
لذا الشجا ة ساسي ا ال..
بل ايء خخر سيأسي بع ها..

 1هذه النتيجة نجدها عند الصوفي الذي دائما ما يتعجب ويتفاجئ لكل شي ،بحيث يجد أن كل شيء معجزة ،تحدث في كل لحظة ،وهذا
ما يدفعه للذكر ويدخله في حالة من الوجد .ونجد هذه الحالة موجودة عند الصوفي وكذلك عند األطفال ،حيث يتعجبون من كل شيء،
ويجدون كل شيء غير مألوف لديهم ،وهكذا ال تدخلوا ملكوت هللا إن لم تعودوا كاالطفال .كما قال المسيح.

-9-

الشجاعة :متعة العيش خبطورة __________________________________ أوشو

ما هي الشجاعة؟
يف احلقيقة ليس هناك فرق كبري بني الشخص اجلبان والشجاع .الفرق الوحيد ،أن اجلبان يستمع إىل
خماوفه ويتبعها ،والشجاع يضع خماوفه جانبا وينطلق ..الشجاع يدخل يف اجملهوو بوالر م ول كول
خماوفه.
الشجا ة سعهي ال خول إل المجهول بالرغم م بل المخةا ف .الشةجا ة ال سعهةي
انع ام الخوف .إن م ود الخوف هو اةعور يحة ن إما اسةتمريت فةي ون سكةون
اجاع وبثر وبثر ..هذه هي التجربة المثل في ون سكةون اةجاع .ة م ةود الخةوف
هو طر الشجا ة حيهما سصبح اجا ة مطلقة .لك فةي الب ايةة ال يو ة ههةاك فةرق
ببير بي الشجا ة الخوف.
ه ما سخترق البحر الذي ال يقهر مثلما فعل بولومبوس .بةان ههةاك خةوف خةوف
هائل .ونت سترك التاحل ال سعلم ما ق يحصل لك .بهت مرسةاح ومةورك ستةير سلتةة
ل البر لك بشكل ما ايء ما بان مفقود م حياسةك ..هةي المغةامرة .الغةو
ي  .مرة وخرى ونت حةي.
في المجهول يعطيك إثارة .القلك يب و يهبك مرة وخرى م
مليء بالحياة بل بل خلية في ت ك سمتلئ بالحياة مرة وخرى ملك ألنك قبلت سح ي
المجهول.
ون سقبل التح ي ل الرغم مة بةل المخةا ف ون سقةوم بتحة ي المجهةول لة
الرغم م بل المخا ف هةي الشةجا ة بعيههةا .قة يكةون الخةوف مو ةود لكة إما
استمريت بتقبل التح ي مرة سلو المرة اةيئا فشةيئا المخةا ف سةتتب د ميعهةا سجربةة
المتعة التي يجلبها لك المجهول ستتوا حيث ونت .الهشوة العظيمة التةي سبة و بةالظهور
مع المجهول الذي علك قوي بفاية حيث سعطيك الهشوة نةوع مة التماسةك الوحة ة
سجعل مههك حاد متوق لمعان فةي الةذه للمةرة األ لة يشةع ..سبة و سشةعر بةأن
الحياة ليتت مملة بما سشعر بها د ما إنما هي مغامرة فيها اثارة ..إن ما سميفه لحياسك
ي هي المغامرة .ه ها ايئا فشيئا المخا ف ستتب د ستتع دائما سبحةث ة
م
مغامرة ي ة.
ة
الشجا ة وساسا هي مغةامرة مخةاطرة بةالمعر ف أل ةل المجهةول ستخلة
هةة غيةر
المألوف أل ل الغير مألوف المةريح أل ةل الغيةر مةريح حة سقةوم بةه إلة
معلومة .ال وح يعرف ما سيح ن معك إن بهت ستصل إل سلةك الو هةة و لة سصةل..
هذه هي المغامرة .المغامر ن فق هم م يعرفون ما هي الحياة.
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(الطاوية) طريق الشجاعة

2

الحياة ال ستتمع إل مهطقك بل ستتمر في طريقتها الخاصة ال سكترن بك إما لم
سفهمها .ونت ب رك ليك ون ستتمع للحياة فالحياة ل سصغي لمهطقك ال سهتم به.
ه ما سطوف في الحيةاة مةاما سةرى؟ اصةفة قويةة سةأسي واةجار ببيةرة سحةا ل
ملك بالهتبة لتشارلز دار ي حيث قال :األقوى هو م يعةيش
المقا مة لكهها ستتاق
يتهاسل األقوى هو األبثر خبرة بالحياة.
مرهةا ثهثةة خالف سةهة .إن مجةرد
انظر إل اجرة الية ق يمة ارسفا ها ثهثمائة قة م
حمور الشجرة سوا ها يخلق قوة يعطي اعورا بالتلطة القوة .مهيي الجذ ر ق
غاصت في ظهم األرف مهبت بةالعمق الشةجرة اةامخة بعظمتهةا قوسهةا .بةالطبع
الشجرة سقا م ال سري ون ستتتةلم لكة بعة العاصةفة فةإن هةذه الشةجرة ستةق
فيها الحياة بما بانت قبل العاصفة بل البهو الزهو ق اختفيا.
ستكتر سموت ال س
العاصفة دائما قوية ألنها سأسي م الكل العظيم بيهمةا الشةجرة هةي الجةزء الصةغير
البتي .
بما ون ههاك الهباسات الصغيرة العشك ..ه ما سأسي العاصفة فإن العشك يميل مةع
الريح يتتجيك مع حربة العاصفة في هذه األثهاء ال يمك للعاصفة ون سمر بالعشةك.
ل األغلك فإن العاصفة هها ق سهظف العشك ي ا سزيل بل القام رات هه سرميهةا
بعي ا .العاصةفة ههةا قة غتةلت العشةك ية ا .هة ما سهة و العاصةفة سختفةي فةإن
برااقة .مع ون العشةك ال ةذ ر لةه وي
األ شا الصغيرة الهباسات القصيرة ستراق
طفل صغير يمكهه اقته ه .لك العشك لم يهزم فما التبك مةا هةذه المفارقةة بةي
العشك الصغير الشجر الكبير؟
العشك هها اسبع طريقة الطا يةة طريقةة ال ستةو .الشةجرة الكبيةرة اسبعةت نظةام
دار ي  ...الشجرة الكبيرة بانت مهطقية ا .حا لت ون سقا م حا لت ون سظهةر قوسهةا
ه ما حا لت ون ستتعرف قوسها هُزمت .نج ون بل وسباع هتلةر بةل وسبةاع نةابوليون
واجار ببيرة واجار قوية بلهةم قة هزمةوا .إنمةا
بل وسباع اإلسكه ر بلهم بارة
ال ستو بان بالعشبة الصغيرة التي ال وح يهزمها ألنها دائما متةتع ة لهسةتجابة بيةف
هو يقول لك ونه مهةز م وصةه؟ إن مة يقةول لةك "سةي ي ونةا مهةز م ال
سهزم اخ
حا ة لةك ون سخلةق المشةابل ..فأنةا مهةز م وصةه" حيههةا حتة المتجبةري األقويةاء
سيشعر ن بفما سهم حت اإلسكه ر العظيم ال يتتطيع مل وي ايء.
هذا ما يح ن بالمب ..
بان ههاك ناسك متعب اسمه "دان ام " 2ةا فةي ويةام اإلسةكه ر فةي األيةام
التي بان اإلسكه ر متوا في الههة  .وصة قاء اإلسةكه ر قةالوا لةه حيهمةا وراد ون يغةادر
بهده الذها إل الهه بان ليه ون يجلك معه ناسةك مةا مة الههة ألن سلةك الزهةرة
الهادرة ستفتح فق بالهه  .قالوا له ويمةا" :نحة نحةك ون نةرى ظةاهرة الهتةاك مةاهي
بالمب ".

 2في النسخة االنجليزية  ، The Tao Of courageوتاو تعني حرفيا "الطريق".
The Sannyas Dandamis 3
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الكفاح قة نتة موضةوع الهاسةك هةذا
بان اإلسكه ر مشغول ا في الحر
لة
ه ح د الهه سذبر فجأة هذا الموضوع .حيهما قار
لك ل ى ودسه بالمب
وي ناسةك مةا
هوده ون يذهبوا يبحثوا
سرك خخر قرية ه وطراف الح د طلك م
في هذه األنحاء .بالص فه بان "دان ام " مو ود في هذه القرية بجانك الههر فقةالوا
وهل القرية لهسكه ر "لق وسيت في الوقةت المهاسةك ههةاك الكثيةر مة الهتةاك لكة
الهاسك الحقيقي نادر الو ود هو اآلن مو ود هها معها ستتطيع ون سذهك لزيارسه".
هةةودي سةةوف يةةذهبون

حيههةةا ضةةحك اإلسةةكه ر قةةال" :ونةةا ههةةا لةةم خت لرؤيتةةه
يحمر نه .ونا سوف خخذه لبهدي".
القر يون قالوا" :ل يكون هذا األمر سهه"..
اإلسكه ر لم يتتطيع سص يقهم فما هي نوع الصعوبة التةي سةتوا ههي؟ قةال فةي
نفته.
لق هزم إمبراطوريات ملوك ظام مع فقير ما ناسك ما ..فما هي الصعوبة؟
في سلك األثهاء صلوا هوده إل "دانة ام " ليةر ه بةان اقفةا اريةا هة الههةر.
قالوا له " :اإلسكه ر العظيم ي وك الصطحابك بي سرافقةه إلة الةبهد .بةل متةتلزمات
الراحة ستتوفر ل يك وي ايء سحتا ه سوف يكون متةوفر لة يك ..ألنةك سةتكون ضةيف
ملكها"
الفقير العاري ضحك قةال" :إمهبةوا قولةوا لتةي بم إن الةذي يطلةق لة نفتةه
" ظيم" ل يكون ظيمة ،ال وحة سةيأخذني إلة وي مكةان ألن الهاسةك يتحةرك بمةا
التحابة بحرية باملة ..ونا لتت ب ألح "
قالوا له" :الب إنك سمعت اإلسكه ر العظيم إنه ر ل خطير .إما سح ثت معةه بشةأن
ملك فل يتتمع لك بل سيقطع روسك!"
اإلسكه ر اضطر ون يذهك ألن هوده قالوا له" :إنه ر ل نةادر ةوده ر ةل بهةي
مشع ههاك ايء غير معر ف حول ملك الر ل ..إنه ارٍ لك ال سشةعر بةذلك وثهةاء
صةمت ظةيم
ةام
حمرسه بل سشعر بقوة سهتةيك العةالم بأبملةه .إنةه مغهةاطي
يكلله .إنه يتتحق ون ستعه م و ل ون سذهك سراه ..لك ههاك معملة ما ألن هةذا
ب ألح ".
الهاسك يقول ون ال وح يتتطيع ون يأخذه إل وي مكان ..يقول إنه لي
مهك ولكته ر إليه هو يشهر سيفه بي ه .دان ام ضحك قال له" :انةزل سةيفك
ال حا ة لك به ودخله في غم ه ال فائ ه مهه .ور عةه مةرة ثانيةة مكانةه ألنةك إن بهةت
ستتتخ مه سيكون فق لقطع روسي و ت ي هذا ما سربته مهذ زم بعية  .سةيفك
ل يقطعهي إمن ور عه ال سك طفولي".
يقال إنها المرة األ ل التي يتتمع بها اإلسكه ر بهم ر ل خخر يهفذ ومةره فقة
بان ملك بتبك الحمور ل ى هذا الر ل .لم يكة بإمكانةه فةي حمةرة هةذا الر ةل ون
يتذبر م هو.
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بهةذا
لةم و ا ةه اةخ
ور ع سيفه في غم ه قال" :لةم خمةر فةي حيةاسي قة
الجمال في حياسي" .ه ما اد إل معتكره قال" :م الصةعك قتةل ر ةل هةو وصةه
يقاسلك ه ها سيكون ههةاك معهة
متتع للموت ال معه لقتله .ستتطيع قتل اخ
هة ما
للقتال لك ل ستتطيع قتل ر ل متتع يقول "هذا روسي ستتطيع قطعةه
ل األرف ألنةي ونةا
ل الرمل ونا سأراه معك يتق
يتق الروس ستراه يتق
ت ي".
لتت ت ي ونا الشاه ل
اإلسكه ر بان الب ون يهقل ألص قائه قةائه لهةم" :ههةاك الكثيةر مة الهتةاك الةذي
وستطيع احمارهم لكههم لم يكونوا نتاك حقيقيةي  .ثةم وسيةت إلة ر ةل بةان مميةز
نادر بحق بما سمعتم هه سابقا إنه ردة نادرة الو ةود .فةه وحة يتةتطيع ارغامةه
غيةر مكتةرن للمةوت بيةف سجبةره ون
ألنه ال يخاف م الموت .ه ما يكةون الشةخ
يفعل ايء ما لك؟"
إنه خوفك الذي يجعلك ب ههاك ر ك فيك .ه ما سشعر بالخوف فل سكةون بة
بي قبل ون يصهعوا بة ا مهةك
الح وب ا .إنه خوفك الذي يجبرك ون سصهع م اآلخري
انت ويما.
اإلنتان الذي ال يخاف ال يها
سماما.

وح ا

ال يجعةل اآلخةري

يهابونةه ..الخةوف يختفةي

طريق القلك
بلمة اجا ة ميلة

ا .وست م

بلمة يونانية هي ""Courage

"" "Coreسعهةي

قلك .إمن بلمة "بوريجاس"  Courageousسعهي ون سعيش بالقلةك .فقة

المةعفاء

هم م يعيشون بعقلهم خائفي يمعون حماية حةولهم حمايةة بةارة ة المهطةق
الذي يغطيهم متخوفون يغلقةون بةل الهوافةذ األبةوا مة حةولهم بةآراء معتقة ات
ديهية بلمات نظريات داخل هذه الهوافذ األبوا المغلقة هم يختبئون.
طريق القلك هو طريق الشجا ة إنها سعهي ون سعيش به ضمان .ون سعةيش بحةك
ون ستحرك باسجاه المجهول حيث ستةرك الماضةي ستةمح للمتةتقبل ون يتجتة ومامةك.
الشجا ة هي ون ستحرك بطرق مجاالت خطرة .الحياة خطرة .فق الجبهاء هةم مة
يتتطيعون سجهك الخطر لكةههم باألصةل ميتةون .اإلنتةان الحةي الحةي حقةا هةو ون
يتحرك دائما نحو المجهول .يعرف ون ههةاك خطةر لكة سةيقبل هةذا الخطةر .القلةك
دائما متتع ون يخاطر القلك دائما مغامر .إنما الروس هذا العقل مثل ر ل األ مةال
الروس دائما يحتك يع إنه لئيم إنما القلك فه يحتك وب ا.
بلمة " "Courageباالنجليزية سعهي الشجا ة
سعيش م

خهل قلبك يعهي ون سكتشف معهة
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حت هم ايئا فشيئا يب و القلك يتتمع ألصةوات غيةر مألوفةة .إنمةا الةروس دائمةا يكةون
مليء بماهو معر ف متبقا معلوم.
ماهو العقل؟ إنه بل ما بهت سعرفه إنه الماضي الماضي الميت إنه يخزن بةل مةا
مم  .العقل ما هو إال مجمع لذلك الماضةي المتةرابم فةوق بعمةه إنةه الةذابرة .إنمةا
القلك هو المتةتقبل القلةك دائمةا هةو األمةل .القلةك دائمةا يجةول فةي مكةان مةا فةي
المتتقبل .الروس يفكر بالماضي بيهما القلك فإنه يحلم بالمتتقبل.
المتتقبل يأسي باالنتظار المتتقبل يحة ن .المتةتقبل ال زال محتمةل سةيأسي ..إنةه
قادم .في بل لحظة يكون المتتقبل حاضرًا .الحاضر يصةبح ماضةي ال احتماليةة فيةه.
وصبح ماضي .الماضي سهتهي مهه سلفا هةو دائمةا يتحةرك
لق استهلك الحاضر انته
إل الوراء ..إنه متعك ا ..إنه مههك ا ألنه ايء ميت ..إنةه بةالقبر .إنمةا المتةتقبل
بالبذرة إنها دائما متحربة ..الحاضر لي إال حربة نحو المتتقبل .إنها خطةوة اسخةذسها
متبقا إنها اسجاه نحو المتتقبل.
بل الهاس يرية ن ون يصةبحوا حاضةري حقيقيةي ألنةه بمجةرد ون سكةون حقيقةي
يجلك ملك لك الكثير م المتعة الغبطة التعادة الههةاء مهتهة الهعةيم .لمةاما لة
اإلنتةةان ون يكةةون مصةةطهع زائةةف غيةةر حقيقةةي؟ يجةةك ون سكةةون لة يك القليةةل مة
الشجا ة م بُعة الهظةر البصةيرة قليةل مة االدراك الفراسةة لتجيةك لمةاما ونةت
خائف؟ ماما يتتطيع ون يفعله بك العالم و مع؟ الهاس يتتطيعون ون يمةحكوا ليةك -
هذا المحك سيخ مهم ألن المحك دائما د اء للصةحة -قة يعتقة ا إنةك مجهةون ..إنةه
مجرد ا تقاد بأنك مجهون .هذا ال يجعلك مجهونا فعه .بل مجرد ا تقاد في قولهم.
إن بهت في صحة اعورك بالمتعةة الفةرح حقيقيةي بة مو ك غهائةك رقصةك.
فإنه ا ه وم خ ه سيكون ههاك وناس يتفهمونةك .قة يهمةموا إلة قافلتةك .ونةا ة
نفتي لق ب وت هذا المشوار ح ي بع ها قةاموا خخةري يةأسون اليةوم وصةبح هةذا
ليهمةم لةي إنمةا ببتةاطة
المشوار طويه قافلته في بل مكان ..لم ود وا وي اخ
فعلت الشيء الذي بهت واعر به م قلبي.
متؤ ليتي اسجاه قلبي فق ليتت اسجاه وي وح خخر في العالم .بةذلك متةؤ ليتك
فق اسجاه بيانك ونت .ال سك ض نفتك ألن م يكون ض نفته بم يقوم باالنتحةار
فهو ي مر نفته .ما الذي ستكتتبه حيهما سك ض بيانك طبيعتك؟ حت لةو ون الهةاس
و طوك االحترام ا تق ا ونةك المحتةرم المبجةل الجليةل هةذه اال تقةادات هةك لة
سغذي و سهعش و سحيةي بيانةك ..هةذه المتةميات التةي يلصةقوها اآلخةر ن ليةك لة
ي بالحياة بجمالها الخه .
سعطيك إدراك
ااوا قبلك لة هةذه األرف؟ ال سعةرف اسةمهم
الذي
بم م مهيي األاخا
حت  ..هل ااوا ام لم يعيشوا ..فل يشكل ملك فرقا لك .لق بان م قبلةك ق يتةي
بان ههاك اناس محترمي بثر بان ههةاك الع ية مة غريبةي األطةوار ..المجةاني .
ه األرف.
لك بلهم اختفوا لم يبق لهم وي وثر ل
األمر الوحي بالهتبة لك الةذي يجةك ون سهةتم سرا يةه سحميةه هةي الخصةال التةي
ستتطيع وخذها معك ه ما ي مر الموت تة ك دماغةك .ألن هةذه الخصةال سةتكون
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رفيقك الوحي  .هذه الخصال هةي مي القيمةة الحقيقيةة الهةاس الةذي يملكونهةا هةم
فق األحياء حقا يعيشون الحقيقة ..ومةا اآلخةر ن فةإنهم يتظةاهر ن بةأنهم مفعمةون
بالحياة يتهعمون بمشاه ة الحقيقة.
وحة مباحةةث بالةةة األمة الة لي الر سةةية طةةرق بةةا "يوسةةل
فربشتاي " 4في ليلة مظلمة ...فتح "يوسل" البا  .سأله المباحةث
بأنه يهبح" :هل يوسل يعيش هها؟" و ا "يوسةل"" :ال" قةف
ومامه بمهب الهوم .سأل المباحث" :إمن م ونةت؟" فقةال" :ونةا
يوسل" قام ر ل المباحث بمربه فرماه ورض ،قةائه" :انةك و بةت
قبل قليل بأنك ال سعيش هها" فأ ا "يوسل" " :هل ستمي هذه
يشة؟".
ون سعيش فق ال يعهي ونك سحيي الحياة و سعيش فعه .انظر لحياسك هل ستةمي
هذا نعيم؟ هةل ستةميها ه يةة مة هللا ون هللا و الو ةود معةك؟ هةل سةود ون سعةود
لحياسك مرة وخرى بع الموت؟ سعي ها مرة وخرى وخرى؟
الوحي الذي وصةفه :اسةتمع بانتبةاه
بل إل قلبك .هذا هو اله
ال ستتمع للهصو
ي ادراك ل سكون مخطأ وب ا .إن استمعت إلة قلبةك فلة
سيقظ التفت بر اية
سكون مقتما مهفصما .ما إن ستتمع إل قلبةك إال ستحةرك نحةو االسجةاه الصةحيح د ن
حت ون سفكر وي االسجاهي صحيح ويهما خاطئ.
م صفاة االنتانية في هذا الزم هو ون يحصل المرء لة سةر اإلصةغاء للقلةك
بو ي ادراك بيقظة سر ي انتباه .استمع إل قلبك امهك حيث يأخذك .نعم وحيانةا
يأخذك نحو المخاطر لك سذبر ..إن سلةك المخةاطر مطلوبةة لتجعلةك ةاهزا للحصةاد.
وحيانا سأخذك سملك سميعك سذبر مرة وخرى بأن هذا التوهان هةو ةزء مة نمةوك.
يُجمّع القوى .بالتةقو
وحيانا بثيرة ستتق  .انهك مرة وخرى .بتلك الطريقة الشخ
متماسك.
الههوف مرة سلو المرة ..هذا هو الطريق ون يكون الشخ
لك ال ستبع قواني مفر ضةة ليةك مة الخةارج .القةانون المفةر ف ال يمكة ون
يكةةون صةةالح ،ألن القةةواني م ة اختةةراع الهةةاس الةةذي يرية ن ون يروسةةوك يقههةةوك
يتتخ مونك .نعم بعك األ قةات بةان ههةاك ونةاس ظةام فةي العةالم ويمةا .حتة
للعالم بةل إنهةم قة موا حةبهم.
يت لم يعطوا قواني ار
محم بوما براها
ا ه وم خ ه التابعي األصحا يتجمعون مع بعمةهم يبة ئون با طةاء قوا ة
لك
ايفرات لتهظمك سةأمرك .بمجةرد اختفةاء المعلةم و التةي و المراة  .هة ما
نقا
يختفي الهور يهم الهاس في ظهم دام  .فيب ؤ ن يبحثون ة قةواني معيهةة السبا هةا
ألن الهور الذي بانوا يهظر ن م

خهله]المرا [ لم يع مو ودا فيتبعوا التعاليم.

ما فعله المتيح لم يك هم م قلو اآلخري بل بةان همة قلبةه هةو مةا
يتتمر في فعله المتيحيون لي هم قلوبهم بل هم مقلة ن .فةي اللحظةة التةي
سقل بها فإنك سهي نفتك سهي انتانيتك سهي ربك.
Yussel finkelstein 4
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وب ا ال سك الهتخة الكربونية الهتخة المهتوخة المقل ة ألح بل بة دائمةا فرية
وصلي .لك ما يح ن في العالم هو ك ملك سمامةا .فمةع بةل نبةي مراة ههةاك
نتخة مقل ة.
إن الحياة رقصة إن بهت فري بهفتك ..إن بهةت وصةلي .بةل ونةت مجبةول لة ون
سكون بذلك فطرسك س فعك ألن سكةون وصةلي فرية مة نو ةك .انظةر بيةف ون براةها
بوما .إن بان براها يتبع بوما فإنه يفوت ليه المتعة الحقيقية بها سهفتق
يختلف
و مل مخلوقةات هللا لة األرف .بةذلك إما بةان بةوما يتبةع براةها فتةيكون نتةخة
سقلي ية رديئة .بمجرد ون سفكر ون بوما هو م يعزف الهاي ل الهاس! فإن بثيةرا مةههم
سةيب ملةك
ازف للهاي وصه .بذلك فكر في بوما هو يةرق
سيهز  ..ألنه لم يك
سخيفا ا غريبا.
الشيء نفته بالهتبة لكراها ..سخيل ونه ةال سحةت اةجرة مة غيةر نةاي مة
د ن ساج الطا س م د ن مهبة حلةوه ..بةل يجلة مثةل المتتةول سحةت اةجرة
ال ايء م سلةك
م حوله ال ايء م ملك الرق
يهاه مغممتان .ال وح يرق
األغهيات .بتلك الصورة سيصبح براها مفقود مع م نكرة .إن بةوما هةو بةوما براةها
هو براها ونت هو ونت .ونةت لتةت وقةل مة وي وحة خخةر احتةرم نفتةك قة رها
احترم صوسك ال اخلي اسبعه.
سذبر ونا ال وضم لك ون صوسك دائما سيأخذك ي لك إلة مةا هةو صةحيح .وحيانةا
بثيرة سيأخذك إل ما هو خاطئ .لكي سصل إل البا المطلو البا الصحيح ليةك
بان هو الصةحيح فلة
ون سطرق البا الخطأ ا ال .هذا هو الحال .إن طرقت و ل با
يكون بمق رك ون سحكم إن بان صحيحا و خاطئ.
إمن سذبر لكي سصل إل المطلق فإن هودك لة
ستتاهم للوصول إل القمة حيث نموك الر حي.

سمةيع سة ى ألن بةل هةودك

لذا ال ستردد ال سقلق بثيرا حيث القلق يأخذ مهك ه ببيةر وثهةاء التفكيةر مةا إما بةان
ه ك سيؤدي إل الصوا و الخطأ .هذه وح مشكهت الهاس لقة ُلمةوا وال يخطئةوا
ة ا
وب ا وال يقوموا بعمل خاطئ .نتيجة لةذلك وصةبحوا مهةز زي متةرددي خةائفي
مذ وري ان يرسكبوا وي خطأ بذبلك يصبحوا القي في مكانهم ..ال يمكةههم التحةرك
فإن سحربوا فق يح ن ايء ما خاطئ .بع الوقت يصبحون بالحجةارة يفقة ن بةل
الحربة.
قم باالخطاء بق ر االمكان متذبرًا فق ايء احة  :ال سرسكةك الخطةأ نفتةه مةرة
وخرى .ستهموا سكبر ستطور .إنه زء م حريتك زء مة برامتةك ون سعتةرف لة
هللا .وحيانا م الممتع الجميل ون سعمل ايء ما ض هللا .هكذا سب و جلتك بالة ران
الحربة .لهذا سج المهيي م الهاس في مود به حربة.
وي ايء "هذا ومر خاطئ هذا ومر حت " ..الحياة ليتةت
إن بل ما قيل لك
ثابته .الشيء الصحيح اليوم ق يكةون خطةأ غة ًا .الشةيء الةذي بةان خطةأ فةي هةذه
اللحظة ق يكون صحيح في اللحظة القادمة .الحيةاة ال يمكة ون سكةون بالمكتبةة التةي
-16 -

أوشو __________________________________ الشجاعة :متعة العيش خبطورة

سصف األ راق فيها سحفظها حيث ال ستغيةر و ستبة ل ..ال يمكة ون سلصةق ليهةا طوابةع
ستميها اسما ما بتهوله "هذا صحيح هذا خطأ" بما ون الحياة ليتت مختبر حيث بل
محلول يلصق ليه طابع إن قرات هذا الطابع فإنك ستعرف مةا فيةه مةا سربيبةه هةذا
المحلول بتهوله .الحياة هي غموف وحجية في لحظة ما سيكون ملةك األمةر مهاسةبا
صحيحا في لحظة وخرى ال يع هذا األمر صحيحا يصبح خاطئا.
ماهو سعريفي لألمر الصحيح؟ األمر الصحيح هو األمر المتهاغم مع الو ود مةا هةو
غير متهاغم فهو ومر خاطئ .ليك ون سكون يقظ في بل لحظة ألنه يجك ون سقةرر فةي
بل لحظة القرار الطازج لهةا .ال يمكهةك ون سعتمة لة األ وبةة الجةاهزة .ألن األ وبةة
الجاهزة الموضو ة في قوالك لي لها وي لمعةان ا مبةاء بةل سكةون خرقةاء غبيةة.
األ وبة الجاهزة لما هو خاطئ ما هو صحيح مو ودة فق لألغبياء الةذي يعتمة ن
ليها ألنه ال حا ة بهم ون يكونوا ومبياء .ونت باألساس سعةرف مةا هةو الصةح مةا هةو
الخطأ حيث ستتطيع ون سحفظ القائمة سرا عها فهي ليتت ببيرة ا.
الوصايا العشر بتيطة ا م خهلها سعةرف مةا هةو الصةحيح مةا هةو الخةاطئ.
لك الحياة متتمرة في التغيير .فإما ما اء موس مرة وخرى ال و تق إنةه سةيعطي
الوصايا العشر نفتها التي قة مها و ل مةرة ..بعة ثهثةة والف ةام بيةف لةه ون يعطةي
نف الوصايا العشر؟؟ بل ليه ون يق م ايء خخر فقا للواقع.
فإنه حيثما سعطي الوصايا سخلق صةعوبات للهةاس ألنةه فةي
فق فهمي الخا
بعة
الوقت الذي و طِيَت فيه هذه الوصةايا بةانوا قتهةا فةي سلةك اللحظةة مو ةودي
ليها الزم  .ألن الحيةاة ستحةرك بتةر ة إنهةا حيويةة
ثانيتي سكون سلك الوصايا ق ف
ديهاميكية إنها ليتت احصاء ورقام .إنهةا ليتةت حةوف مةا و بربةة رابة ة .بةل هةي
اهالت فيمانات متتمرة في الجريةان إنهةا ليتةت بمةا هةي ليةه
ا ل مشار
قبل ثانيتي م اآلن .فأي ايء بان صحيحا قبل ثانيتي ق ال يكون صحيحا اآلن.
إمن ما العمل؟ الشةيء الوحية الممكة هةو ون سجعةل الهةاس ا يةي
ونفتهم يتتطيعون ون يقرر ا بيف يتتجيبوا لمتغيرات الحياة.

إنهةم هةم

قصة ما م الزن ومبرها..
بان ههةاك معبة ي متهافتةي  .بةان ههةاك مراة ي اثهةي مة رهبةان بةل مة
بةل مراة اخبةر اسبا ةه اال يلتفةت لتعةاليم المعبة اآلخةر .بةل مة هةذي
المعب ي
المرا ي بان له صبي يخ مه يذهك يحمر األغراف م التوق.
الراهك التابع للمعب األ ل قال لخادمه" :ال سكلم الصبي اآلخر وب ا إن المعب اآلخةر
اسبا ه خطري ".
لك األ الد و الد .في يوم ما سقابه ل الطريةق فتةأل الولة مة المعبة األ ل
الول اآلخر" :إل وي انت ماهك؟" و ا الثاني" :إل حيةث سأخةذني الريةاح"– .البة إنةه
بان يتتمع إل معلم ظيم فةي المعبة السةيما حيهمةا قةال سلةك الجملةة "إلة حيةث
سأخذني الرياح" بهم نقي ا.
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لك الول م المعب األ ل بان مهحةرج ة ا مهةان .لةم يفهةم ا ابتةه ..بةل بةان
غاضبا حانق يشعر بالذنك يح ن نفتةه قةائه" :إن سةي ي و صةاني بةأال وبلةم هةؤالء
الهاس هؤالء الهاس فعه خطري فما نوع سلك األ ابة التي سمعتها للتةو؟ إنةه وهةانهي
فعه" .ثم مهك إل معلمه قال له ما ح ن.." :ونا خسف ألنهي سح ثت إل ملك الصةبي.
يا سي ي نعم بهت محقا في قولك ون هؤالء وناس غريبي  .فما نوع سلةك األ ابةة التةي
مباار بمةا إنةي بهةت
قالها لي؟ ونا سألته "إل وي ونت ماهك؟" فتؤالي هذا بتي
ا لم انه ماهك إل التوق بالمب بمةا إنهةي ماهةك إلة ههةاك لكهةه و ةابهي بتلةك
اإل ابة الغريبة" :إل حيث سأخذني الرياح".
قال التي " :لق حذرسك لكهك لم ستةتمع لةي .اآلن انتبةه ..غة ا قةف فةي المكةان
ه ما يأسي ملك الصبي اسةأله إلة وية هةو ماهةك سةيقول لةك إلة حيةث
نفته
سأخذني الرياح .ه ها ب وبثر فلتفة مهه قل " :إما لم سك سملك ور ل بيف ستأخذك
الرياح؟ فالر ح ليتت سابعة للجت الريح ال ستةتطيع ون سأخةذ الةر ح إلة وي مكةان..
فما رويك بهذا التؤال لتتأله الصبي؟".
الصبي هذا وراد ون يكون ل استع اد سام في الصباح البابر فأخذ يةرد مةا سةمعه
م سي ه .في الصباح البابر مهك ههاك قف فةي البقعةة الصةحيحة فةي التوقيةت
نفته ويما .حيهما اء الصبي اآلخر .بان هذا الذي يهتظر سعي ا ا ألنه سيتةتعرف
ومامه فلتفته الحقيقية فبادر بالتؤال" :إل وي ونةت ماهةك؟" بةان بانتظةار اإل ابةة.
لك الصبي اآلخر قال له" :ونا ماهك ألاتري خمار م التوق".
اآلن ماما سيفعل بالفلتفة التي سعلمها؟
الحياة بذلك ..ال ستتطيع ون سحمّر لها سخط  .ال حت ان سكون اهز لهةا .هةذا
هو مالها هذا هو جيبها انبهارها إنها دائما سفا ئك انت غير م رك سأسيةك دائمةا
بالمفا آت .إما بهت سملك يهي فتتج ون بل لحظةة هةي مفا ةأة ال يو ة إ ابةات
معلبة اهزة مهاسبة لها.

طريق الذكاء
فويةة برحابةة انشةراح .الةذباء هةو االنصةاف
الذباء هو يش الحياة بانتعا
التكامل الغير مجزء و مقتم .إنه الشجا ة بأن سعمةل د ن ضةع االسةتهتا ات .لمةاما
وقةةول إنه ةا اةةجا ة؟ ألنةةه ه ة ما سعمةةل م ة خةةهل االسةةتهتا ات هةةذه االسةةتهتا ات
الخهصات سةتحميك االسةتهتا ات الخهصةات سعطيةك المةمان األمةان حيهمةا سقةوم
بعملك .حيهما ستتهت يعهي ونك رفت األمةر ية ا ..سعةرف بيةف سحقةق األمةر فتصةبح
ماهرا فيه .إنما لو سعمل د ن ون سحة د االحتمةاالت و االسةتهتا ات فإنةك سحقةق األمةر
ببراءة ..ب ن وي ضمان ..يمك ون سخطئ يمك ون سصيك.
المتةةتع للممةةي فةةي البحةةث ة الحةةق يجةةك ون يكةةون متةةتع ا
إن الشةةخ
الرسكا الخطأ يجك ون سكون ل يه الق رة ل ون يخاطر .يمك للمرء ون يمل لك
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بهذه الطريقة يمكهه ون يصل م خهل التوهان المياع مرات ي ة فم خهل هذه
الطريقة يتعلم الفرد بيف يممي ق ما د ن ون يمةل .إن القيةام بالع ية مة األخطةاء
فإن المرء يتعلم بيف وال يرسكبها مرة وخرى ..م خهل ون يعرف المرء مةا هةو الخطةأ
فإنه بهذه المعرفة يقتر وبثةر وبثةر مة الحقيقةة .إن سلةك العمليةة يمكة ون ستةميها
بعملية البحث الشخصي البحث الفردي .حيث سعتمة لة خبرسةك الشخصةية ال سعتمة
ل استهتا ات اآلخري .
فةي مةق قلبةك بمةا صةلت إلة
انت ل ت ب ن فكر .دع هذه العبارة سغةو
العمق بلما انفتح با ومامها إما ل ت ب ن فكةر فةإن الفكةر هةو نتةاج ا تمةا ي .5ال
يو فيه ايء طبيعي بل هو مكتتك الفكةر وصةبح يحاصةرك .لقة ضةع فكةر مةا
فوق فكر ما ل باهلك .في مق ا ماقةك الزلةت محتةور ههةاك حيةث ستةتطيع ون
فطرسك الصافية .اإلنتان ال يتتطيع ون يخرج خارج نظام الطبيعة إنمةا
سخرج سعبر
يتةةتطيع ون يخةةرج خةةارج الهظةةام االصةةطها ي المزيةةف فةةي وي لحظةةة يشةةاء يتةةتطيع
بل ما هو زائف مقل في وي لحظة يقرر ملك6 .
م
الهر
الو ود سبق التفكير .إمن الو ود لي حالة قلية فكرية بةل هةو حالةة وبعة مة
التفكير .ون سكةون حاضةر هةي الطريقةة المثلة لمعرفةة مةا هةو حقيةق مةاهو الغيةر
حقيقي .إنمةا التفكيةر ال يمكهةه ون يكشةف ملةك العلةم يعهةي التفكيةر الفلتةفة سعهةي
التفكير الههوت يعهي التفكير إنما الت ي ال يعهي التفكير .مي ان التة ي ال سفكيةر فيةه.
إن مي ان الت ي هو وبثر حميمية هو يقربك وبثر وبثر نحو الواقع .يلقي ليك العوائةق
يبع هك بل ما يمهع سلك العوائق في ون سصةلك ...التة ي ال يتة هةك سلةك العوائةق
التي هي صورة م صور الحياة بل يجعلها ست فق وبثر ..ألن الحياة هي نهر ةاري .ال
الحياة
الحياة ونظر ..ال سعتق انك مشاه بعي ا مهفرد
يجعلك سظ ونك مهفصل
ريانها ..بل ونك سلتقي بها سخالطها سهغم بها .ههاك نةوع مختلةف مة المعرفةة
بحيث ال يمكهها ون نتميها "معرفة" بحيةث إنةك سحةا ل ون سكتةك المعرفةة وبثةر وبثةر
بانغماسك بالحياة بل إن سلك التجربة اةبيه ة ا بالحةك ال سشةبه مليةة سلقةي العلةم
المههجيةةة .إن اختبةةارك للحيةةاة انغماسةةك بهةةا سجربةةة حميمي ةة ة ا ل ر ةةة ون بلمةةة
"المعرفة" و التعرف ل الحياة غير بافية ..بل بلمة "حك" مهاسةبة وبثةر معبةرة وبثةر
الحالة.
إن في ساريس الو ي اإلنتاني الشيء األ ل الذي سطةور هةو التةحر .التةحر بةان
مزيجا م العلم م ال ي  .التحر له ايء م العقل ايء بعية ة العقةل .فةي
سلك األثهاء خر ت الفلتفة م التحر .م ثم سطور فظهر العلم م الفلتفة .التحر
في بادئ األمر بان مزي م العقل م اله -قل إن از التعبير .الفلتفة بانت مجرد
قل .هذا العقل مع ود التجار العملية سحول إل "العلم".

 5أوشو هنا ال يشير إلى عملية التفكير ذاتها ،حيث أن عملية التفكير فطرية جراء تمتع اإلنسان بالعقل .وإنما يقصد بالفكر الذي تنطوي
فيه المفاهيم والتقاليد البشرية التي يورثها المجتمع ألفراده جيل بعد جيل .هذا ما يسمى باألمر المقلد الزائف والغير أصلي ..األمر الذي
يتغير مع الزمن وفق الظروف ،حيث يتغير من مجتمع إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى .ما نورثه من المجتمع هو ما يجعل الغشاوة
عن أعيننا فنتعلق بالماضي ،ونحكم على المستقبل من منطلق الماضي .إنما عملية التفكير فإنها مولودة مع االنسان .ولو كان التفكير
صافيا بدون موروثات ماضوية ،فإنه سيعيش لحظة "اآلن" بدون حكم أو انطباع ما.
 6كما أن هناك مثل يقول أن الحب هو ما ولدنا به ،أما الخوف وهو صانع الفكر فإننا نتعلمه من محيطنا.
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هكذا وصبح ال ي العلم هما نوافذ للحقيقة .العلم يعتبر سيلة ثانوية للتقر مة
الحقيقة بيهما الت ي يصل مباارة إل الحقيقةة .العلةم هةو نافةذة غيةر مبااةرة بيهمةا
الت ي هو نافذة مباارة .العلم يتتمر بال ران ال ران بيهما التة ي ببتةاطة يختةرق
قلك الحقيقة.
ههاك ة واياء وخرى..
التفكير دائما ي ر حول ما هةو معلةوم معةر ف بمةا لةو بهةت سممة سعلةك مةا هةو
ممموغ سابقا ..التفكير ال يمك ون يكون فري بذاسةه بةل يعتمة لة مةا هةو معلةوم
معر ف .إن لم يك بذلك فكيف له ون يفكةر بةالهمعر ف بةالمجهول؟! طالمةا إنةك
سفكر مهما طال سفكيرك فإنه سيهتمي إلة المعلةوم إلة سلةك المعلومةات المكتتةبة
سابقا .ستتطيع ون سفكر ألنك سعرف .لة األر ةح فةإن التفكيةر يخلةق سوليفةة ية ة
سربيبة ي ة لما هو معر ف ..ستتطيع ون سفكر بحصان يتةتطيع ون يطيةر فةي
خلي
التماء و حصان مصهوع م الةذهك..إلس .لكة ال يو ة اةيء ية  .ألنةك سعةرف
الطائر الذي يطير في التماء بما إنك سعرف الذهك سعرف الخيول ..التفكيةر يمكهةه
ون يخلق الثهثة معا .ل األر ح فإن التفكير يتخيل نمامج ي ة غريبةة مبهةرة .لكة
ل يعرف المجهول ل يعرف الهمعر ف .الخفي المتتتر سةيبق بعية ة ا مة سلةك
الح د .إن التفكير يبق في د ائةر يةذهك إلة معرفةة المعةر ف مةرة سلةو المةرة سلةو
المرة ..يتتمر في لك ما هو ممموغ سابقا .التفكير لي مهفرد فري مة نو ةه بةل
ما هو معر ف متبقا7.
يعتم ل
طريةق دراسةة
الحق هو سجربة اختبار لي معتق وفكار .الحق ال يأسي وب ا
س ر حول الههةوت الحةق يجةك ون سوا هةه سصةط م بةه سقابلةه سوا هةه مة بةا
الذي ي رس
الطك سماما بما الشخ
الذي ي رس
االختبار التذ ق .فالشخ
الهيمااليا بالهظر إل خريطة الجبال .إن ب وت بتص يق الخريطة ستفوت ليةك الجبةال
معرفة حقيقتها .إن بهت مهوس ا متمتك بالخريطة فمة الممكة ون سمةر ومةام
الجبل يكون ومامك مباارة لك قة ال يكةون باسةتطا تك ون سةراه بةأم يهةك .ألنةك
يهةةاك مليئةةة
مهشةةغل بالخريطةةة .بالمةةب هةةذه هةةي الحالةةة .الجبةةل ومامةةك لك ة
الجبال نفتها خرائ رسمها مهقبةون خخةر ن غيةرك ..قة يكةون
بالخرائ خرائ
ملةوا خةرائ مختلفةة:
هة الشمال خخر مة الشةرق
وح هم ق ستلق الجبل م
القرخن االنجيل يتا ..8خرائ مختلفة لحقيقة اح ة.
ألنك ممتلئ بالخرائ الكثيرة مثقل بحملها بوزنها الثقيل .ال يمكهك االنتقةال حتة
لو إنش اح  .ال يمكهك رؤية الجبل الذي ومامك مباارة .القمم العةذراء المكللةة بةالثل
سلمع ومامك ومام ار ق الشم الذهبي لك لي لة يك ةي لتةرى هةذه الصةورة
العظيمة.

 7وكذلك لو نظرنا إلى ما يسمى بابداعات الفكر البشري ،من تكنولوجيا وفنون وفلسفات ..فإنها تعتمد على نماذج أولية موجودة سابقا،
أعيد صياغته من جديد ..فالمص باح الذي اخترعه اديسون مشتق من الشمس التي تضيء الدنيا .ومركبة الفضاء مشتقة من العصفور،
والمسرح مشتق من عملية تقليد الحيوانات من أجل صيدها...إلخ.
 ،Bhagavad Gītā 8البهاغافاد غيتا  :هو كتاب هندوسي مقدس ،عبارة عن حوار بين كريشنا وأرجونا.
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العةةي المتعصةةبة الت ةي سحمةةل وحكةةام متةةبقة هةةي ةةي
باالستهتا ات المتتعارة م اآلخري هو قلك ميت.

ميةةاء القلةةك الملةةيء

إن الكثير مة االفتراضةات األ ليةة المتةبقة سجعةل مبائةك فطهتةك يبة خن بفقة ان
بئيبةي معتمةي
قوسهما ح سهما دقتهما يفق ان مالهما بثافتهما يصبحا بلية ي
بطيئةةي الفهةةم .هةةذا الةةذباء العقةةل البلية المعةةتم يتةةميه المجتمةةع قةل م إدراك
فراسة سوق  ..إنما الثقافة ليتت حقةا مبةاء حقيقةي ..نعةم قة يكةون العقةل مثقةف
بالمجتمع .إنما يعتبر يفة حقيقية ستتطيع ون سزيهها بالآللئ الكبيرة الجواهر البراقةة.
يفة هام ة.
لك الجيفة سبق
ون سكون حي فط هي متالة مختلفة ا .العلم يعهي ون سكون متأب  .ون سكةون
متأب م الحقائق التي ستعلمها إما بهةت متأبة مة الحقةائق سلةك هة ها لة سشةعر
بالتر الخفاء الغموف الذي يحققه المجهول وي بلما بهةت متأبة ممةا سعرفةه بلمةا
ة م االفصةاح نةوع مة االبهةام
اختف الغموف سبخر .الغموف يحتاج إل نوع م
المتتمر .الغموف لكي يتحقق يتحقق مةع ة م ةود المعرفةة المتةتبقة المعرفةة
التي لم يعرفها وح بع المعرفة العةذراء .إنمةا العلةم بةارة ة حقةائق لميةة سةم
بةارة ة ورقةام ال حقةائق
معرفتها ممغها التأب مهها .إنما الحق العرفةاني لةي
ومامك لتقراها س رسها .إنما هو ودي بيهوني متفا ل في بل لحظة معك.
الحقيقة العلمية هي زء م الو ود زء صغير ا .العلم يتعامةل مةع األ ةزاء
الصغيرة ألنه م التهل التعامل مع األ زاء الصغيرة سلك ألنها صغيرة إم ستةتطيع ون
سحللها سفصلها ستتهت مهها ..ستتطيع ون ستحكم بها ألنها في ي ك .ستتطيع ون سشرّحها
سقطعها م ثم سعلبها سمع الملصقات ليها ستميها بمتةميات مة سأليفةك .سمةعها
في لك حيث سكون متأب م نو يتها بميتها .لك بهذه العملية الغموف يختفي ثم
إن الغموف يُقتل بتبك العلم .العلةم هةو الةذي يقتةل متعةة ابتشةاف مةا هةو غةامك
خفي.
إما وردت ون سختبر الغموف ليك ال خول م با خخر غيةر بةا العلةم .مة بعة
خخةةر بليةة .،بُع ة العقةةل هةةو بُع ة العلةةم .بُع ة التأمةةل هةةو بُع ة المعجةةزات العجائةةك
الغموف.
التأمل يجعل بل ايء غير معَرًّف بَع  .التأمل يأخذك للمجهول .حيث ال خريطة ال
مرا التأمل يأخذك ببطةئ ببطةئ إلة نةوع مة الةذ بان حيةث المُشةاهَ المُشةاهِ
طريق العلم .المشةاهِ يجةك ليةه ون يكةون
يصبحان اح  .هذا األمر غير ممك
مشاهِ  .المشاهَ يكون مشاهَ  .يجك ون يكةون ههةاك قةاطع اضةح متوا ة بصةورة
دائمة بي الذي يراقك بي المادة التي يةتم مراقبتهةا ال ستةتطيع ون سهة م بمشةاهِ
بالمادة التي سشاه ها ال حت للحظة اح ة يجةك وال سهتة نفتةك حتة لةو لثانيةة
سكون اغوف اطفي سحةك سعشةق موضةوع البحةث
اح ة سهتم ستشوق سذ
الذي سقوم به .يجك ليك ون سكون غير مرسب بمادة البحث ال رابطةة بيهكمةا ..يجةك ون
م المباالة االهتمام سقتل الغموف.
سكون بارد غير مبالي .إن البر د
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ية فةي بيانةك حيةث
إما وردت ون سختبر المجهول الغموف يجك ون سفتح بةا
ستحقق بيهونتك ستفا ل مع الحياة .ونا ال ودفعك لتكةف ة زيةادة لمةك بةل ببتةاطة
وقول بأن العلم يمك ون يبق بالهتبة لك بهشا خار ي سطحي فةي المختبةر بة
ه ما سخرج م المختبر إن العلم ه ها استمع إل الطيور لك لةي
الِم لك
بطريقة لمية حيث سحلل سفصل ستتهت  .انظةر إلة زهةرة بةذلك ال سهظةر لهةا بعةي
العالِم .ألن ه ما سهظر إل زهرة بهظةرة لميةة فإنهةا ستغيةر لة سبقة زهةرة .ستغيةر
الزهرة التي يهظر لها العالم بعي العالم ألنها ل سكون الزهةرة نفتةها التةي يهظةر لهةا
الشا ر بشغف يختبرها يشم طرها.
التجربة ال سعتم
سعتم ل م يجر

ل "المفعول به" ال سعتم ل المةادة التةي يجربهةا المةرء بةل
ما نوع سلك التجربة؟ بيف يجر ؟

انظر إل الزهرة بعي الشا ر انظر إليها فبةالهظر إليهةا بعةي الشةا ر سصةبح ونةت
سمايةل معهةا ومةام الةريح
معها غ سحت الشم
الزهرة .انظر إل الزهرة ارق
9
متهلل فرح بما هي متهللة فرحة حيث سغهي بفرح سقول "يا هللا"  .اارك بكل ملك إلق
هات الهظر العلمية ..بة وبثةر
المادية الهفور االبتعاد الهمباالة ارم بكل نظرياسك
مر نة وبثر م بان انغماس بتذ قك لما هو ميل ..اسرك الوردة سخاطك قلبةك ا علهةا
س خل قلبك .راقك ..في سلك اللحظة ستتذ ق طعم الغموف المجهول.
هذه و ل خطوة نحو الغموف .إما استطعت ون سشةارك الزهةرة باختبارهةا للحيةاة
لو للحظة اح ة فإنك ستكون ق ملكت التر المفتاح ..سر الخطوة الههائية.
الو
بع ها ب مشةارك فةي بةل اةيء سعملةه .حتة لوبهةت سمشةي فةه سمشةي بصةورة
ال سؤديهةا بتقهيةة
ميكانيكية ال سشاه نفتك سمشةي ..بةل بة المشةي نفتةه .الةرق
الصةحيحة
التقهية غير مقبولة ..ال سك سقهيا ال ستبع مهه ما فلةو اسبعةت طريقةة الةرق
مبادئه فإنك ستفوت ليك المتعة الكاملةة .بةل م ّ نفتةك بةالرق
قوا الرق
ب ونت الرقصة نفتها ..ان الراق .
ه ما سب و سلك الهو ية م التوح مع بل ما سفعله فةي فتةرات متعة دة مة حياسةك
فإن بل ما هو حولك يب و بام ادك بتجةار هائلةة مة االختبةار انعة ام األنةا الفهةاء.
بهةا
ه ما سكون الوردة ونت ال سكةون هة ما سكةون ولةوان الطيةف ههةاك ونةت سةذ
سختفي ..ه ما سجو غيوم التماء بها بغيرها فإنك سختفي سصبح غير مو ود فةي
حالة م بان انع ام بلحظات الجمال التي سختبرها ..ه ها يكون ههاك صمت مطلق ال
يو في داخلك فرد يختبر الحياة بل يصبح ههاك صةمت مطبةق ..صةمت نقةي صةمت
غير مربك بالمهطق التحليل األفكار العواطف المشةا ر ..هةذه
ذري غير مشو
ه ما يختفي العقل يتوا الغموف.
هي لحظة التأمل .01العقل التفكير يختفيان

 9التهليل.
 10وهذه هي لحظة الفناء ،حيث زوال الفرد ،وبقاء ماهو طاهر فيه ،ويدلل عليها العرفاء بقصة موسى عليه السالم حينما تجلى ربه
للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا .وإشارة فناء المرء له ،حينما ال تكون له إرادة وال غرض وال حاجة لشيء ،بل يجري أفعال هللا فيه
فيكون المرء إرادة هللا وفعله  ،فيكون المرء غني عن الحاجات .وكذلك تتحقق حالة الفناء كما أشار أوشو حينما ينسى المرء نفسه ويذوب
في تأمل الجمال حوله ،حيث الجمال هو لغة هللا في الكون ،فينسى المرء نفسه وال يرى إال هللا ،ناسيا كل شيء( .ممدوح الزوبي ،معجم
الصوفية ،مادة فناء) ،وهكذا تتحقق آية ((أينما توليتم فثم وجه هللا)) وهكذا تتحقق عبارة التوحيد ((ال إله إال هللا)).
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طريق الثقة
الثقة هي الذباء األ ظم ..لمةاما ال يثقةون الهةاس؟ ألنهةم ال يثقةون بفطهةتهم .هةم
يخافون يخافون ون يخ هم وح  .إنهةم يخةافون لهةذا يشةعر ن بالشةك .الشةك هةو
نتيجة الخوف .الشك يخاف ..هو م العائلة نفتها حيث ة م األمةان حيةث ة م الثقةة
في مبائك فطهتك .ال سشةعر بالثقةة بأنةك ستةتطيع ون سشةق ستخةذ طريةق إلة الثقةة
المطلقة .اإليمان الثقة المطلقة سحتا ان إل فطهة ظيمة إل اجا ة إل سماسةك.
بها .إما بهت ال سملك مباء بافي فإنك ستخذ مة الشةك
سحتا ان إل قلك ظيم ليغو
درع اقي لتحمي نفتك.
فةي المجهةول .ألنةك
إما بان ل يك مباء فطهة فأنت متةتع ألن سة خل سغةو
سعلم ون لو بل العالم المعر ف سةيختفي يتربةك سةيكون بامكانةك االسةتقرار ههةاك
حيث المجهول .سيكون بامكانك ون سصهع موط لك في المجهةول .ثةق بةذبائك .الشةك
دائما حذر مترقك بيهما الذباء يبقيك مفتوحا متقةبه ألن الةذباء يعلمةك الكثيةر .فمهمةا
ح ن ستكون قادر ل التح ي االستجابة برحابة ص ر ألنك ستتعلم الج ي .
إن العقةول المتوسةةطة ال سملةةك هةةذا الهةةوع مة الثقةةة بهفتةةها .المعرفةةة متوسةةطة
المق رة .الثقافة هي حالة ال سعرف فيها ما معه الذباء و الفطهة و اليقظةة .حيةث ون
الثقافة مبهية ل سجميع ومور سرابمات خهصات ماضية قة حة ثت انتهةت اختفةت..
هذه الترابمات ال سترك خلفها وي وثةر ..ألنهةا ميتةة .لة سجة لهةا صة ى فةي الةهف  ..ال
يمكهك ون سخرج م سلك الترابمات ونت نقي مرة سلو المرة سلو المرة بالطفل البريء.
ال سحا ل ون سفهم الحياة بل ش الحياة .ال سحا ل ون ستفهم الحك بةل سحةرك مةع
الحك ه ها ستعرف ما هو الحك .هذه الثقافة الميتة سختلف ة المعرفةة التةي سهشةأ
في داخلك بع التجربة العرفان الحقيقيان ..هةي معرفةة مختلفةة ة المعرفةة التةي
سقمي ل متعة الخوف بالغموف المجهول .إن المعرفة و الخبرة اآلسية م التجربة
الفعلية م التذ ق الحقيقي للحياة للهشوة ال سة مر الغمةوف بةل سةتعرف ون ههةاك
الكثير ومامها لتكتشفه وبثر وبثر ..بلما اختبةرت وبثةر ودربةت ون ههةاك المزية الةذي لةم
سختبره بع  ..ست رك ون الحياة بالبحر الذي ال يهمك.
هذه المعرفة التي سأسي بع التجربة الفعلية للمجهول ل س مر الغموف وبة ا بلمةا
رفت وبثر ودربت ون ههاك المزي لتعرفه ههاك المزي م الغموف ..بةالبحر الةذي ال
يهمك باألحجية التي سعيشها ..سحبها سختبرها سحلها في بل يوم.
التفتيرات هةو قةل يشةعر بةالخوف
الحق وقول لك العقل الذي دائما يبحث
فبتبك ود خوف ميق فيه يري ون يفتر يشرح بل ايء .ال يخوف وي سجربة إال
وما ارّحها و ال .مع الشرح التحليل يشةعر ون هةذا األمةر مهاسةك لةه مةألوف .بعة ون
ي قق يحلةل الخريطةة يشةعر ون هةذه المهطقةة الجغرافيةة مألوفةة يتةتطيع اآلن ون
يتحرك فيها ألنه امتلك الخريطة ال ليل المرا  .لك سبق الحيةاة مة د ن خةرائ
ال يو خرائ للحياة ألن الحياة في سب ل سغير دائمي  .بل لحظة هةي مو ةودة اآلن
فق بل لحظة فري ة م نو ها .ال ايء ق يم سحت الشم .
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وقول لك :إن بل ايء ي  .إنها ديهاميكيةة هائلةة ضةخمة حربةة مطلقةة حربةة
محمة م مبر ونث  .فق التغيير هو األمر الثابت في الو ود .التغيير هو الوحي الةذي
ال يتغير .إنما بل ما د ن ملك يتغير .لةذلك ال ستةتطيع ون سحصةل لة خريطةة .بالوقةت
الذي سجهز فيه خرائطك التي رسمتها سكون ق انتهت صهحيتها .بالوقت الذي ستوقع فيةه
ون سحصل ل سلك الخرائ الوقت نفته سكون الخةرائ غيةر صةالحة ال فائة ة مههةا.
ألن في قتها سكون الحياة ق سغيةرت سكةون الحيةاة قة غيةرت طرقهةا سةبلها .سكةون
الحياة ق ب وت بلعبة ي ة.
ل ستةتطيع التعامةل مةع الحيةاة بةر الخةرائ ألن الحيةاة ال سقةاس ال ستةتطيع
التعامل مع الحياة باستشارة الكتةك ..فالكتةا يكةون مراة مفية حيهمةا سكةون األمةور
ثابته بالمتةتهقع الرابة  .إنمةا الحيةاة ليتةت بربةة امة ة رابة ة إنهةا حيويةة متحربةة
ديهاميكية .إنها سفا ل نهر يههر باستمرار ملية سير ال يمك ان ستوقع مهها اةيء .لة
ستتطيع ون سحصل ل خريطة لها .إنهةا ال سقةاس باألرقةام الة ر ات إنهةا غمةوف ال
قياس و سفتير له ..ال سطلك له ارح و سحليل.
هذا ما وسميه بهموج العقل وي ه ما يصل الفرد في الحياة إل
فيها بشجا ة به خوف.
ب ن ستاؤالت ببتاطة يغو

نقطةة يهظةر إليهةا

بلها مليئة
المعاب دير الكههة المتا
العالم مليئ بالمت يهي المزيفي  ..الكهائ
بالهاس المت يهي  .خال سرى في المقابل ون العالم غير متة ي اطهقةا رغةم ةود الكةم
الهائل م المت يهي داخل المعاب سلك؟ العالم بلةة غيةر متة ي رغةم ة د المتة يهي ؟
بيف يمك لذلك ون يح ن؟ وقول ون ال ي وصبح بذبة .الهةاس حةوّرت اإليمةان الثقةة
فتحةول اإليمةان إلة معتقة ات معلومةات سعلمةوا الهةاس ون يثقةوا بتلةك المعلومةةات
يؤمهةوا .لةةم يعُلمةوا ون يعرفةةوا يختبةر ا بأنفتةةهم الحقيقةة .هةةذه هةي الهقطةةة التةةي
افتق ها .هذه هي الهقطة التي يتتمر الجميع بفق انها.
ال سص ق وح وب ا .إما بهت ال ستتطيع الشعور بالثقة فم األفمل ون سشك سرسا
ألن م خهل الشك في يوما ما م الممك ون يظهر فيك اإليمان .ال يمك للمةرء ون
يعيش مع الشك إل األب  ..الشك مرف .الشك غير صةحي .مةع ةود الشةك ستشةعر
دائما بالر فة ستشعر دائما في ذا  .في الشك ستظهر الكوابي  .لذا فةي يومةا مةا
طريقة لتتجا ز هذا الوضع .لذا وقولها لك إنه م الجي ون سكةون بةافرًا
ستب و سبحث
ل ون سؤم  .ون سكون غير مؤم بالله بالو ود وفمل م ون سكون مةؤم مة غيةر
بهستيكي صها ي00.
ي ..فتكون مؤم
لق لموك ون سؤم مهذ نعومة وضفارك سؤم بالر ح الق س سؤم بهذا و بةذاك.
ظامك دمك .لك يبق مجرد معتق ام  .معتقة
اآلن هذه اال تقادات دخلت إل
لم سختبره لم ستذ قه لم ستعرف ليه بهفتك لهذا ال يمك لك ون ستحرر مهةه .االختبةار
الشخصي يحرر بل المعتق ات المتتعارة م اآلخري  .هذه المعتق ات ليتةت ازهةارك
 11أوشو يشير هنا إلى أن المرء عليه أن يوقظ احساسه الباطني في االيمان بحيث أن ينبع اإليمان في داخله بعد أن يكون المرء قد نضج
من جانب الشك ،ويكون حاضرا لكي يستقبل اإليمان النابع من قلبه ومن اختبارة الشخصي ..وعندها لن يتزعزع إيمانه .ألنه أصبح
جزء من وعيه الشخصي ،وليس أمر مكتسب كما يكتسب المرء مالبسه أوامواله التي يتداولها ويمكن أن يخسرها.
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و ثمارك ونت .بيف لألمر ما متتعار ون يقودك نحةو الحقيقةة .ارم بةل مةا اخذسةه مة
اآلخري  .م األفمل ون سكةون متتةول فقيةر لة ون سكةون ثةري غهيةي لةي بغهةاك
سعبك اقاك لك غهي بترقتك لبمةائع اآلخةري مجهةودهم غهةي باألاةياء التةي
ق مت لك م اآلخري  .غهي بالتقالي بالتاريس .مة األفمةل ون سكةون اةحام لة ون
سكون ملك ..يمكهك ون سكون احام ملكي ..آلن الفقر فيه ثراء ألنه حقيقي .إنما لو بهةت
غهيا بالمعتق ات الزائفة المتتعارفة فهذا هو الفقر ل الرغم م بثةرة معتقة اسك إال
ونك ال زلت احام .هذه المعتق ات ال ستةتطيع ون سةذهك إلة و ماقةك .بةل سبقة فةي
قلك فق  ..في هذا المتتوى التطحي .ال سأخذك إل و ماق قلبك وبة ا .قة يظهةر
ما هو يهاقظ هذه المعتق ات حيهما سغمك و سخاف و سرسبك.
في حال إن بهت مؤم بالله ثم ست هور سجارسك فجأة .فإن و ل ما يظهر ليةك هةو
م اإليمان الكفر .حيث سقول في نفتةك" :ال يمكة ون و مة ال وسةتطيع ون وؤمة
بالله" .و في حال إنك سؤم بالله ثم يموت م سحبةه فةإن التةذمر الكفةر يظهةر لة
التطح سرا دك المهيي م األفكار داخل مههك حول سلك المعتق ات التي سؤم بها.
إنما "الثقة" بالله ال يمك هزها وب ا ..ال يمك سحريها و س ميرها .بمجرد ونةك سثةق باللةه
فه يمك لشيء خخر ون يقتلعها.
لذلك سذبر ون ههاك فرق بي الثقةة بةي المعتقة  .الثقةة و اإليمةان ومةر اةخ
فردي إنما المعتق فهو ومر ا تما ي .الثقة يمكهك ون سهميها في داخلةك .إنمةا المعتقة
فيأسيك م الخارج ق يُفرف ليك .حيهما سلقة بالمعتقة ات بعية ا و سرفمةها فةإن
يأخةذ حيةزا بةل معتقة
الخوف سيهتابك ألنه إما ما رميت المعتق فإن الشك يتصةا
يختفي راءه اكل م واكال الشك ..مع بل معتق ههاك ما يشكك بةه .ال سخةف مة
الشك اسرك الشك في حال سبيله يظهر ومامك الكةل يجةك ون يختبةره فةي لحظةة مةا
يظهر ومامك ثم يواصل طريقة في اةر ق الشةم  .بلهةا يجةك ون نمةر خةهل الشةك.
الرحلة طويلة الليل مظلم لك بع هذا الليل هذه الرحلة الطويلةة الشةاقة يشةرق
الصةةباح حيهمةةا يشةةرق الصةةباح س ة رك ون األمةةر يتةةتحق هةةذا العهةةاء .ال يمك ة للثقةةة
اال تقاد ون يجتمعا ال سحا ل معهما معا .إن ما سفعله االنتانية طوال حياسها هو ون
سزرع سصقل سجمع الثقة اال تقاد ..فإن في معهما مع مر ر الوقت يصبحا معتق .
ابتشف الحق اإليمةان الثقةة بة اخلك مةع نفتةك ال سزر هةا زر ةا ..ال ستةتعيرها
استعارة .امهك بعمق في ماسك إل مربز بيانك ابتشفه .ه ما ستعةرف لة نفتةك
ال اخلية ستعرف سكتشف الو ود الحقيقة.
الحق يحتاج إلة ثقةة ونةك ماهةك فةي طريقةك
التحقيق االستقصاء التفتيش
نحو المجهول الهمعر ف .ستحتاج إل ثقةة هائلةة اةجا ة ألنةك سةتتحرك بعية ا ة
الحشود مهور العامة مة الهةاس
التقالي األ راف المعر فة بل إنك سبتع بعي ا
الشةاطئ إلة حيةث البحةر المفتةوح العميةق ونةت ال
ونت سبتع في طريقك هذا
سعلم هل التاحل م الجانك اآلخر م البحر مو ود وم ال.
ال وستطيع ان ودفعك إل هذا الهوع م البحث االستقصاء مة د ن سهيئتةك بالثقةة
الكاملة .فب ن هذه الوسيلة ستكون متهاقمةا لكة مةا الحييلةة؟ هكةذا هةي الحيةاة
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م الثقة العظيمة هو الوحي القادر ل
الشخ
العظيم ال خول في رحلة البحث العظيمة.

الخوف فةي لعبةة المجهةول الشةك

اإلنتان م الثقة القليلة يتتطيع ون يشك قليه .اإلنتان به ثقة يتتطيع ون يتظةاهر
الحق..
بأنه يشك لكهه ال يمكهه التقصي
العمق يأسي م الثقة العميقة التي سأخةذك فةي رحلةة المخةاطرة .فقبةل ون وبعثةك
إل البحر حيث ال خريطة ههاك لي ون و هزك لتلك الرحلة الهائلة التي يتو ك ليةك
الذها لها ح ك ..لكههي وسةتطيع ون ودلةك لة مكةان القةار  .و ال يجةك ليةك ون
سشعر بجمال الثقة الهشوة الخاصة بالقلةك لةذا هة ما سةذهك إلة المحةي العةريك
الواسع ستكون مز د بالشجا ة الكافية لتتتمر في الممي ق ما .مهمةا حة ن سةتكون
ل يك الثقة اإليمان الكافي بهفتك.
و وي ومر إما لم سثق بهفتةك و ال؟
بكل بتاطة انظر ..بيف لك ون سثق بأي اخ
ال
م المتتحيل ون سثق باآلخر إن لم سثةق بهفتةك .ونةت الةذي سةوف سثةق بةاآلخري
سملك الثقة بهفتك فكيف لك ون سثق باآلخري ؟ م المر رة القصوى ون يكةون قلبةك
مفتوحا لكي يتحول الذباء إل فطهة حكمة هذا هو الفرق بي الفكر بمهطق سحليةل
بي الذباء بفطهة يقظة .الذباء هو الفكر المتهاغم مع القلك القلك يعرف بيف يثةق
الفكر يعرف بيف يبحث يفتش.
ههاك قصة ارقية ق يمة..
بان ههاك ر هن فقيران يعيشان خارج القرية .األ ل و م الثاني لي ل يه ور ل.
في يوم ما ح ن حريق في الغابة حيةث يعةيش المتتةوالن .بانةا متهافتةان – ألنهمةا
يزا الن المههة نفتها حيث يتتوالن يتأالن األفراد ونفتهم بل يةوم .بةانوا فةي حالةة
يي لي وص قاء.
غمك متتمرة اسجاه بعمهما البعك بانوا متتوالن
الهاس في المههة نفتها ال يمك ون يكونوا وص قاء إنةه صةعك ة ا ألنهةا متةألة
خخر .المتتولون فةي العةادة يصةهفون الهةاس:
مل اخ
مهافتة ق ستفوق ل
"سذبر هذا الر ل هو ر لي ونا دائما ما يعطيهي وموال فه سز جه" .ونت ال سعلةم ألي
متتول سهتمي ...بةذلك ال سعلةم ألي متتةول ونةت مملةوك! لكة البة ون يكةون ههةاك
متتول في الشارع امتلكك ربما ق قاسل فاز بمعربة ما ونت اآلن مملوك له.
في يوم ما بهت ورى متتول قر الجامعة يوما ما رويتةه فةي التةوق .بةان دائمةا
قر الجامعة ألن األفراد م اال مار الصغيرة وبثر برما م الهاس األبثةر سقة ما بالتة
ايئا فشيئا يصبحون وبثر بخةه وبثةر خوفةا .مةع اقتةرا المةوت المةال يصةبح الشةيء
نهم إما
الوحي الذي يتا هم فإما بان ل يهم المال الكافي فةإن اآلخةري يتةا
لم يك ل يهم المال حت وبهاؤهم بهاسهم ل يهتمةو ا بهةم لكة األفةراد م األ مةار
الصغيرة يكونوا متتةاهلي يهفقةون ببتةاطة .هةم اةبا يتةتطيعون الحصةول لة
المال الحياة مو ودة ومامهم ..حياسهم م ي ة.
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بان متتول ما غهي ألن في الهه الطالةك الةذي يصةل إلة الجامعةة يهتتةك لهةا
ائلة غهية إال ستكون معانةاة لةه .القليةل مة الهةاس يصةلون إلة
دائما ما يكون م
ائلة فقيرة فإنك طوال الليةل سعمةل بمحةرر
الجامعة حقا إنه ومر مؤلم .إما بهت م
في صحيفة في الههار سذهك إل الجامعة ..لتهوات لم وستطع الهوم إال ثهثة سا ات.
لذا بان المتتول هذا قويةا ة ا ال يو ة متتةول خخةر يتةتطيع ون ية خل اةارع
الجامعة ..حت المر ر فةي اةارع الجامعةة بةان ممهو ةا .مةيعكم بةانوا يعلمةون ون
اارع الجامعة هو مُلك لهذا المتتول! في يومةا مةا فجةأة رويةت اةابا لةم يعة الر ةل
المت مو ودا سألته" :ما الذي حة ن وية الر ةل المتة ؟" قةال لةي الشةا " :لقة
سز ت ابهته".
في الهه إما سز ت ابهتك يجك ون سق م ايئا ما للز ج .ال الز ةة يجةك ون يقة م
ايئا ما فإما بان غهيا ا ق يعطي سيارة .إما بان متوس الحال سةيعطي سةكوسر و
درا ة .لك يجك ون يعطي ايئا ..راديو سلفاز ...وي ومر مادي .إما بان غهيةا ة ا قة
يرسلك إل التفر في الخارج لل راسة لتصبح متعلما وبثر ..دبتور و مههة س .سةيؤم
مصاريفك بلها.
ابهة المتتول الب لها ون ستز ج بباقي الفتيات هكذا فإن ه ية ز ا ها للةز ج مة
وبيها المتتول ق م الجامعة بلها للمتتول الشا هذا قال له :مهذ اليةوم بةل الجامعةة
العمهء الذي يتص قون ليه.
هذا الشارع ملك لك حيث وراه األاخا
رويت المتتول الر ل المت في التوق قلت له " :ظةيم مةا فعلةت لقة قة مت
ه ية مفي ة ا لصهرك" .قال لي":نعم ونا ه ي فتاة احة ة وردت مةل اةيء مةا
لز ا ها فق مت وفمل مكان للتتول ..انا اآلن في هذا المكان وحا ل ون ونظم ملي
مرة ثانية لوح ي في هذا التوق .إنه مل قاس ..فالكثير مة المتتةولي القة ماء قة
امتلكوا مهؤهم هها .لك ال يو ما وقلق ليه سأطرد بعك المتتولي مة ههةا"..
بالتأبي ق فعل ملك اآلن.
إمن ه ما احترقةت الغابةة فكةر المتتةوالن لوهلةة .بةانوا و ة اء ال يتحة ثان مةع
بعمهما البعك لك في احتراق الغابة وصبح الوضةع طةارئ .قةال األ مة للمعةاق:
"الطريق الوحي للهةر اآلن مة ههةا هةو ون وضةعك لة بتفةي سأسةتخ م قة ماي
سأنظر باستعمال يهاك ..هذه هي الطريقة الوحي ة لههقذ ونفتها".
لق فهم لة الفةور .لةم سكة ههةاك مشةكلة الر ةل بة ن القة ي لة يتةتطيع
سيكون م المتتحيل ليه بور الغابة بهذه الظر ف حيةث ااةتعال االاةجار
الهر
بالهيران .يمكهه ون يتحرك ببطئ لك ل يهفعه ملةك .ومةا األ مة بةان متأبة ونةه لة
حيث ال يعرف وي الحريق وي الطريق وي األاةجار التةي سحتةرق
يتتطيع الهر
التي لم سحترق .لكههما بانةا مبيةي حيةث ولقةوا بعة ا سهما انبةا وصةبحوا وصة قاء
انقذ ا ور احهم.
هذه قصة ارقية خيالية سشير إل فكرك قلبك .حيث ال هقة لها بالمتتةوالن بةل
لها هقة بك ونت .لي لها هقة بالغابة و بالهةار بةل لهةا هقةة بةك ونةت ..ألنةك ونةت
المشتعل في بل لحظة ..التي الذي يحترق انت م يعاني دائما حيةث المةيق الشة ة
الكر  .فكرك لوح ة و م صحيح يمكهةه الةربك سةريعا لكهةه و مة ال يتةتطيع
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الوقوع فيةؤمي نفتةه يشةعر
اختيار االسجاه الصحيح حيث سيمطر دائما إل التخب
ون ال معه لحياسه .نج اآلن مفكر ا العالم دائما ما يردد ن :ون الحياة به معه .
التةةبك ون الحيةةاة ال معه ة لهةةا ألن الفكةةر األ م ة يحةةا ل ون يةةرى الهةةور .هةةذا
متتحيل .ألن ههاك ما يتم بالقلك المو ةود هة ك هةو مةا يشةعر لكة ال ور ةل
ل يه .ال يتتطيع الربك حيث يبق مكانه ي ق يهتظر يشتاق ..يوما مةا سةيتفهم الفكةر
موقفه سيكون بامكانه استخ ام ي القلك.
ه ما وقول بلمة "ثقة" و هي بعي القلك.
ه ما وقول بلمة "الشك" ا هي ق م

الفكر03.

بههما يتتطيعان الخر ج م الهار ال سو ة ههةاك مشةكلة لة االطةهق .الةذباء
ليه ون يقبل القلك يمعه ل بتفيه .يجك ليه ملك .فالقلك لي ل يةه وقة ام .فقة
ل يه ي يهظر بها .الفكر يجك ليه ون يصغي للقلك يطيعه في ارااداسه.
بي ون القلك مع الفكر يتحوالن إل فطهة مبةاء .إنةه سحةول بلةي للطاقةة
ال يصبح مفكر مثقف بل حكيم.
فإن الشخ

هة ها

الحكمة سأسي م خهل سقابل القلك مع الفكر بمجةرد اسةتطا تك ون سةتعلم الفة
في بيفية مل سزام سوافقية بي ضربات القلك مل الفكر ..سكون قة ملكةت التةر
بله بي ك ..مفتاح اللغز التر الذي يحل بل الغموف االحجيات.

طريق البراءة
المتأله الحقيقية ليتت الشجا ة ..المتألة الحقيقية هي ون ما يةتم التعةرف ليةه
يموت إنما المجهول هو الحي .ه التمتك التعلق بالمعر ف بالتعلق بالجثةة الميتةة.
التعلق بما هو معر ف ستخةل هةه بةل سحتةاج
إنها ال سحتاج إل اجا ة لكي سكف
إل اجا ة حيهما ستتمر بالتشبث بهذه الجثة الهام ة .ليك ون سرى بكل بتاطة بل مةا
هو معر ف ل يك بل ما شته في الماضي ما الذي ق مه لك؟ مةا الةذي و صةلته إليةك
معرفتك؟ وال سشعر ونك خالي الي ي ؟ وال يو داخلةك احتةاس بعة م الرضةا الحهةق
العبث؟ ال معه لما سعمله ال معه له ألنه لم يوصلك إلة مةا سرية  ..ال زلةت متةتمر
بتهظيم ومورك الخاصة التي سهتيك الحق سهظم امورك الخاصةة سهشةغل بهةا ..سهخةر
بها ..لم سظف لك ايء .إنها مجرد وباميك مزيفة ال سمت لك بصلة وب ا.
هذه هي المتألة ون سرى بوضوح ..بل ما سعرفه هو م الماضي ..بةل مةا سعرفةه
مات بهذه اللحظة .إنه زء م المقبرة هل سري ون سبق في القبر بيهمةا
سابقا انته
ال زلت ستهف ؟ وم ون سري ون سكون حي فعه؟ هذا التؤال ال يطةرح فقة اليةوم ..بةل
اليوم غ ا بع الغ  ..سيكون التؤال متتمرا في بةل لحظةة حتة خخةر نفتةك فةي
حياسك.
 12ثقة =  .trustشك =. doubt
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معلومات مترابمة مجمعةة معةارف خبةرات .باللحظةة
إن بل ما سعرفه بارة
التي سعلمت هذه الخبرات إنتهيت مهها .إنك اآلن سحمل هةذه الكلمةات الخاليةة الكلمةات
الميتة الثقيلة ل ظهرك فهل ستتحق حياسك؟ هل زنها يتتحق هذا التعةك المشةقة
طوال حياسك؟ هذه الكلمات المعارف المعلومات التي سمهعةك مة ون سة خل ستةوق
إل بيان حي نابك مبته متهلل ..هذا الفرح الطر الذي يهتظرك في بل لحظةة بةي
سختبره سعيش به!
ية  .الحاضةر
م يتمتع بالذباء يموت ماضيه في بل لحظةة يولة متةتقبله مة
ية  .إنهةا ليتةت متةألة اةجا ة
دائما في سحول متتمر إ ادة الدة ابهبعان مة
ل االطهق بل إنها متألة ضوح فق  ..هذا ما يجك ون يُفهم اآلن ..متةألة الوضةوح
ون يكون المرء ارفا متيقها م األمر .ثانيا ما يتعلق بالشجا ة الشجا ة خصةلة ال
يمك ألح ون يق مها لك ..ال يمك سق يمها باله ية إنما هي خصلة سول بهةا ..بةل بةل
فرد ل بها إنما وح هم سمح لها بالهمو خخر لم يتمح لها بذلك .وح هم سمح لهفتةه
بأن يثبت يتشجع يحافظ ل ملك وح هم لم يهتم باألمر.
البراءة هي اجا ة ضوح بالوقةت نفتةه .ال حا ةة ألن سملةك الشةجا ة إما بهةت
بريئا .ال حا ة لك بالوضوح ويما ألنه ال ايء سيكون وبثر ضوحا مثل الكرستال مثل
البراءة .إمن األمر هها يتعلق في بيفية حماية براءة المةرء .البةراءة ليتةت اةيئا يحصة
الشةعر
يتحقق .إنه لي ايء ستعلمةه ..بمةا إنهةا ليتةت بالموهبةة مثةل الموسةيق
الهحت .إنما هي موهبة ه ية بالتهف  ..مو ودة هة الجميةع .البةراءة هةي طبيعةة
الكل ال وح يول إال هو بريء .بيف إلنتان ون يول د ن ون يكون بريئا؟ الوالدة سعهي
انك دخلت العالم بلوحة بيماء لم يكتك ليها ايء بع  .المتتقبل ومامها ال يو ة لهةا
ماضي ..هذه هي البراءة .إمن في الب اية حا ل ون سفهم بل معاني البراءة.
و ال :ال ماضي فق متتقبل.
الماضي فاس ألنه يعطيك مبريات سجار سوقعات .بل ملك يجعلك مثقةف لكة
ال يجعلك اضحا صافيا .بل يجعلك لئيم ال يجعلك فطها .ق يجعلك سةهجح فةي العةالم
لك في صميم داخلةك العميةق سةتكون خاسةر .نجةاح العةالم ال يعهةي اةيء ومةام
التقو الذي ستوا هه في باطهك ألنةه فةي نهايةة المطةاف ماسةك سةتكون
الرسو
معك سبق معك بل المج القوة التلطة ..االسم الشهرة بلها سختفي.
في الههاية بل ما يبق معك هو ما لبته معك مهةذ الب ايةة .ستةتطيع ون سأخةذ مة
هذا العالم فق ما لبته في العالم التابق.
في الهه ههاك حكمة ميلة سقول ون العالم بغرفة انتظةار فةي سةكة ح ية إنهةا
ليتت مهزلك ل سبق في غرفة االنتظار إل األب ال ايء في غرفة االنتظةار يهتمةي
لة
إليك و م ممتلكاسك األثان اللوحات ل الحائ  ..صحيح إنك ستتعملها سجلة
الكرسي سرى اللوحة سرساح ل الترير لك ال ايء يهتمي لك ..ونت فق هها لمة ة
بع ها ستذهك ..نعم ما لبته معك إل غرفة
دقائق مع دة و سا ات بح وقص
االنتظار هو الذي ستأخذه معك..
فما الذي لبته في هذا العالم؟
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بالتأبي ال نيا مثل غرفة االنتظار .االنتظار ربما يكون ثواني و دقةائق و سةا ات و
ويام ..ربما لتهوات لك ما وهمية إما ما انتظرت سبعة سهوات و سبعي سهة؟
ربما سهت خهل التبعي سهة بأنك في غرفة االنتظار .ربما سب و بالتفكير بأنك مالةك
الغرفة ربما يكون هذا مهزلك الذي ااتريته بهيته ..ق سمع الفتةات ليهةا اسةمك فةي
غرفة االنتظار سلك.
بالمهاسبة لق رويت وناس ههاك –ألني وسافر بثيةرا رويةت ونةاس ههةاك قة بتبةوا
وسماؤهم ل حمامات غرف االنتظار وناس بتبوا وسماءهم لة الكراسةي الخشةبية
في غرفة االنتظار .هذه الحربة سب غريبة ..لكهها ا ي ة الشبه لما يفعله الهةاس فةي
هذا العالم.
ههاك قصة لها مغزى في بتك الجايها 02الق يمة.
يتةتطيع ون يكةون امبراطةور العةالم يتةم
في الهه ههاك ا تقةاد ون ههةاك اةخ
"اابرا فارسي " 04بلمة "اابرا" سعهي جلة .في الهه بانت طريقةة لتفةادي الحةر
الغير ضر رية م خهل ربة مهبية ميلة ا سجرها الخيول .سمم هذه العربةة مة
مملكة إل خخرى إما ممت العربة داخل مملكة ما د ن ا تةراف اهلهةا لهةذه العربةة
فهذا يعهي ون المملكة قبلةت بمالةك العربةة ون يكةون البطةل الغالةك ..هة ها سممةي
العربة إل مملكة وخرى .لك إن بان وهةل المملكةة يعترضةون طريةق العربةة فهةذا
يعهي ون ههاك حر ستقع .ه ما سمر العربة د ن ا تراف يكون مالك العربة مقبةول
الةذي طافةت ربتةه جهسةه حيةث لةم يعترضةها
يصبح "اابرا فارسي " ..وي الشخ
وح  .هذا بان طموح بل الملوك ون يصبحوا "اابرا فارسي ".
بالطبع سحتاج إل قوة وبثر م اإلسكه ر العظةيم .لكةي سرسةل ربتةك إلة مملكةة
وخرى سحتاج إل قوى ظمي لتته ها بةي ال يعترضةها وحة  ..يجةك ون يكةون ههةاك
سأبي مطلق لم يعترف العربة بأن ه ا تةراف سةير العربةة سةيكون ههةاك متةالس
رهيبة مذبحة ببرى ..هذا يعهي ون الر ل الذي يرسل العربة يكون معر فا متبقا ل ى
الكل ونه إما وراد ون يهزم وي وح ال يو طريقة سمهعه م ملك.
إنها بانت حةه رمزيةا وبثةر سحمةر مة اليةوم ...ال حا ةة للهجةوم ال حا ةة لبة ئ
القتال ..مجرد ون سرسل رسالة رمزية مةا حيةث ون العربةة ستممةي بعلةم الملةك إما
اعر الملك اآلخر ونه ما م فائ ة للمقا مة ون المعربة ببتاطة سعهي هزيمته سة مير
مملكته العربة ستعود إل مملكتها سرم سحتها الور د.
هذا يب وبثر سحمرا م الة ل المعاصةرة مثةل االسحةاد التةوفيتي ومريكةا مةا
يفعلونه – بمجرد ارسال ربة ميلة -لك قبلها يجك ون سكون قوسةك مؤبة ة للجميةع
ه ما سكون قوسك مؤب ة للجميع سكون لعربتك فائ ة معه  .إمن بل ملك ل يةه الرغبةة
في ون يكون "اابرا فارسي ".

 :Jaina 13هو دين هندي ينص على طريق الالعنف تجاه جميع الكائنات الحية.
chakravartin 14
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ون وصبح "اابرا فارسي " ..م الهادر ون يح ن ملك حيةث
مات يوم ح ن لشخ
يتحقق هذا األمر مرة بةل ولةف سةهة حتة اإلسةكه ر لةم يصةبح مالةك العةالم ..ههةاك
المهاطق الكثيرة التي لم يصلها اإلسكه ر .بمةا إنةه مةات هةو صةغير فةي مةر الةةثهثة
الثهثون ..لم يك ل يه الوقت ليفهم بل العالم ..بيف لةه ون يتعةرف لة بةل العةالم
العالم قتها لةم يةتم ابتشةاف إال نصةفه ..نصةفه اآلخةر بةان مجهةول .حتة الهصةف
المعلوم لم يهزمه بله ..الر ل الذي سأسح ن هه وصبح مات يوم "اابرا فارسي ".
قيل إنه ه ما يموت صاحك لقك "اةابرا فةارسي " بتةبك ون األمةر ال يتحقةق مةع
وح إال بل ة خالف م التهي فيصبح هذا الفةرد مخلةوق نةادر ..حيةث يتةتقبل فةي
الجهة بفرح بهجة ببيرة يؤخذ بمراسم احتفال يتك في مكان مميز فيها .في هةذه
القصة األسطورية ..سحكي ون في الجهة ههاك بل متا للهمهيا .الهمهيةا مصةهوع مة
صخور ثلوج ..الجبةل المتةا ي الفرسةت لةه فةي الجهةة يتةم "سةامير " 05معهةاه
ال وفمل مهه .هذا الجبةل مصةهوع مة
الههائي المطلق حيث لي ههاك ما هو و ل
ب ة ل الصةةخور ..ههةةاك المجةةوهرات األمةةوال الر بيةةات المر ةةان
الةةذهك الخةةال
غيرها.
فعه ما يموت هذا "الشابرا فارسي " يتاق إل هذا الجبل "سةامير " ليهحةت اسةمهه
ل مكان ما ليه .هذه فرصة نادرة سح ن مرة بل خالف مة التةهي  .بةالطبع هةذا
ا متشوق للذها إل هةذا الجبةل ليةهقش اسةمه ليةه هةذا
الر ل بان متحم
الجبل هو المكان األخير الذي يهقش الملك العظيم اسمه ليةه بمةا بةان يةهقش اسةمه
ل الم ن التي فتحها .سيهظم اسمه إل وسماء العظام الج د القةادمي مة األرف
ويما.
الحارس و طاه األد ات ليهحت اسةمه .وراد ون يأخةذ ة د مة وصةحابه مة الةذي
انتحر ا لمجرد ون اإلمبراطور سيموت ..حيةث لةم يتةتطع ون يتخيةل ونةه سةيعيش بقيةة
زراءه الرئي  ..بل األفةراد العظةام الةذي
حياسه م د نهم م د ن ز ته رئي
بانوا حوله قاموا باالنتحار ليكونوا معه.
وراد اإلمبراطور هذا ون يتمح لهةم حةارس الجهةة بالة خول معةه حتة يةر ا بيةف
سيهحت اسمه ...فما المتعة إن مهبت ههاك لوح ك لتهحت اسمك؟ ال وحة سةيراك ..بةل
بانت فتوحات األرف ممتعة وبثر حيث يون الهاس سهظر ستذبر.
قال له الحارس" :اسمع نصيحتي ألن هذه مههتي التي رثتها بةان وبةي حةارس
ال ه بان حارس بوابة ويما لم ة قر ن لقة بةان حةارس بوابةة "سةامير " اسةمع
نصيحتي ومهك لوح ك ال سأخذهم معك إال سته م".
اإلمبراطور لم يتةتطع ون يفهمةه لكهةه ويمةا لةم يتةتطع سجاهةل نصةيحته ..فمةا
األص قاء م دخولهم معه؟!
الفائ ة التي ستعود راء مهع األقار

Sumeru 15
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الحارس سح ن ثانية قال" :إما بهت سري مصر إمهك ونت و ال انحت اسةمك لة
ه ي وي ا تراف حتة اآلن إن بهةت
الجبل ثم ار ع خذهم معك إما وردت .انا لي
ستأخذهم لكة فةي حةال إن قةررت ون يعةود ا ودرا هةم فيكةون األ ان قة فةات..
سيكونوا معك حيهها ..لذلك امهك لوح ك اآلن"
بانت الهصيحة قهنية ..فقال اإلمبراطور" :حتها سأمهك بمفردي ..ونحةت اسةمي
و ود ود وبم ميعكم لمشاه سه" .قال الحارس" :إني موافق ل ملك".
بل التامير يلمع سحت خالف مة الشةموس –
دخل اإلمبراطور إل ال اخل
بل مهبي
اح ة بل خالف
ففي الجهة ال يمكهك ون سكون فقيرا سكون ه ك ام
وببر بكثير م الهيمااليا ..الهيمهيا سقريبا طوله ولفي ميل -لةم يتةتطع الر ةل ون يفةتح
متاحة بافيةة ليكتةك اسةمه
يهه في الب اية ..بان الموء ساطع ا ..ثم ب و يبحث
فيها ..لكهه سعجك حيهها ..فلم يك ههاك متاحة ااغرة ..بل الجبل بان مهحوت ليةه
وسماء الكثيري  ..لم يتتطع اإلمبراطور ون يص ق يهيه آل ل مرة يعي مةا يحة ن فةي
العالم ..فإل هذه اللحظة بان يعتق ونه هو التةوبرمان الةذي يتحقةق بةل ة ة خالف
ون المهيي م التةوبرمانات فةي الماضةي بمةا ون بهيةي مة
م التهي  .لكهه
التوبرمانات في المتتقبل ستأسي.
لهذا اد مرة وخرى إل البوابة ودرك ما بان يقصة ه الحةارس حيهمةا نصةح بةأال
ي خلون األص قاء األقار معةه .بةان مة الجية وال يةر ا الجبةل لة األقةل ليؤمهةوا
يص قوا ون امبراطورهم بائ نادر يول مثله بل ة والف م التهي .
هةةك سةةأله متةةتغربا .." :لك ة ال يو ة مكةةان
وخةةذ اإلمبراطةةور الحةةارس ل ة
قال الحارس" :هذا ما بهةت وقولةه لةك مةا بةان ليةك ملةه هةو ون
السمي!"
د قليل م األسماء سكتك اسمك هذا ما بان يحة ن طةوال الوقةت..
سمتح اسما و
طوال ظيفتي هها ااه ت ما يفعلونه ..بما ون وبةي ة ي وخبرانةي بةذلك ..لةم يجة
بل التامير متاحة خالية"
وفراد ائلتي يوما ون ل
حيهها يتو ك ل "اابر فارسي " ون يمتح بمع وسماء ليكتك اسمه فهذا يعهي ون
ميعهم .ألن الكثيةر مة المةرات سةم متةح وسةماء
الجبل ال يمم ساريس الشابرا فارسي
نحتت وسماء وخرى .بع ون رف االمبراطور الوضع قال لةه الحةارس" :قةم بعملةك
ببتاطة امتح اسم ابتك اسم ..بع ها إن وردت ون ي خلوا وقاربك لمشاه ة اسةمك
ستتطيع ون س وهم لل خول"
و ا االمبراطةور" :ال ال ورية ون وريهةم ال حتة ورية ون وبتةك اسةمي مةا هةي
الفائ ة حيث سيمحيه وح هم في يوم م األيام ..بل حياسي وصبحت ال معه لهةا لقة
بان هذا وملي الوحي  ..ون "التامير " بل الذهك في الجهة الذي سيهحت ليه اسمي..
لهذا ونا شت لهذا ونا خاطرت بحياسي ..لق بهت متتع ون وقتل العةالم بلةه مة و ةل
ملك ..فما فائ ة بتابة اسمي ل هذا الجبل فق بهت وبتبه في حياسي التابقة!"
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التبك .فأ ا الحارس " :هةذا غريةك لقة
ضحك الحارس فتأله اإلمبراطور
سمعت و ادي ون الة"اابرا فارسي " يأسون ير ن الحكايات يعةود ن ال يرية ا ون
يكتبوا اسمهم ..ونت لتت ي  ..فأي وح ه ه مباء سيفعل األمر نفته"
في هذا العالم بله إما بامكانك ون سربح سجهي ..فما الةذي يمكة لةك ون سأخةذه
معك؟؟ البر ستي االحترام وموالك سلطتك اهاداسك ..ال يمكة وخةذ وي اةيء مههةا
اطهقا .بل ايء سترميه هها يجك ون يظل هها .في اللحظةة التةي سفهةم هةذا الكةهم
سعيشه إن بل ما ملكت ليتت ونت ..إن فكرة التملك خاطئةة ..بتةبك فكةرة التملةك
الخاطئة هذه ونت فت ت زيادة لكةي سزية مة ملكةك مالةك قوسةك لتغلةك اآلخةري
سقهرهم ...بهت سقوم بأمور مشيهة .بهت سكذ بهت سخادع ..بهةت سلةب المهيةي مة
الو وه سهافق الهاس ..لم سك حقيقيا لو للحظة اح ة حت لهفتك لم سكة صةادقا
ل ستتطيع ون سكون بذلك ..ليةك ون سكةون بةام  ..ألن بهةذه الوسةيلة سصةبح نةا ح
الصحة ل ستا ك في هذه الحياة.
بالحياة .األصالة الص ق ل سفي ك الصوا
م د ن األمهك الهجاح الشهرة ..م ونت بالمب ؟؟ بالطبع ال س ري ..فهةل ونةت
اسمك و الفخامةة التةي حولةك؟ هةل ونةت سةلطتك؟؟ مة ونةت؟ بةل سلةك الممتلكةات
بو ودك الزائف ..هذه هي األنا06.
المظاهر سصبح هويتك ..سعطيك اعور بام
األنا لي ايء غامك .إنما هي المظةاهر بلهةا ببتةاطة .ونةت ال سعلةم مة ونةت
سعيش د ن ون سعرف م ونت ..فإما لم سعرف م ونت فما الذي سفعله هها فةي هةذه
الحياة؟ وي ايء ستفعله سيكون ال معه له اطهقا ..و ال خخةرا يجةك ون سعةرف مة
ونت ...بع ها يمكهك ون سفعل وي ايء يشفي غليل طبيعتك يجعلك سطمةئ يوصةلك
إل بر األمان.
ال و لم م ونا وستمر بتلك األمور التي سشبع األنةا لة ي ..لكة بيةف وسمكة مة
الوصول إل ما وري ه؟ ونا ولهث هها ههاك ..لك بيف لي ون و رف الهقطة التةي ورية
سحقيقها ..بيف لي ون وقول" :نعم اآلن ق صلت إل ما وري ه ..هذا هو المكةان الةذي
بهت وبحث هه"
ونت ال سعلم م ونت لذلك سحتاج إل نةوع مة الهويةة المزيفةة ببة يل ة هويتةك
األصلية ..ممتلكاسك سعطيك هوية مخاد ة .وسيت إل هةذا العةالم بشةاه بةريء ..الكةل
يأسي بالطريقة نفتها بخامة الو ي نو يته نفتها ..لكهةك سبة و بالمتةا مة مةع ةالم
البالغي الكبار الذي يكون ل يهم الكثير م األمور ليق موها لك بيهما ل يك اةيء احة
لتق مه ..هذا الشيئ هو سماسكك احترامةك لهفتةك ..لةي لة يك الكثيةر إنمةا اةيء
اح يمكهك ون ستميه ما ائت ..البراءة الرقي الذباء ..األصالة.
الطفل بطبيعته يهتم بكل اي يهظر حوله دائما يحا ل الوصول إل هذا و ماك..
هذا هو طبع البشر .إما نظرت إل طفل صغير ..حت لو ح يث الوالدة ستتطيع ون سرى
ايء ما ..يحا ل ون يصل إل وي ايء ...هذا يعهي إنه ب و برحلته.
ونه ب و يبحث
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في هذه الرحلة سيفق نفته النك ال ستتطيع ان سحصل ل وي اةيء فةي هةذا
ة ا
العالم د ن ان س فع بالمقابل ..الطفل المتكي ال يعلم ونه سةيق م اةيء ثمةي
مقابل بل ما في العالم ..الطفل ال سو ل يه هذه الحتةبة ..ال يمكهةه ان يعةرف بيةف
يقايك العالم يعق صفقة رابحة .هذه هي المشكلة ..يحصل ل ما يرية يعتقة
هذا العالم07.
إنها سحصيل حاصل .بيهما هو يق م برائته في المقبل بي يحصل ل
سأقول لكم قصة ق سوضح مقص ي..
ههاك ر ل غهي غهي ا ..وصبح غاضبا ا في الههاية -هذا نتاج طبيعةي لكةل نةا ح
ه ما سكةون خاسةرًا .بمجةرد ون
حيث ال انهيار يشابه انهيار الهجاح .الهجاح له معه فق
ا م قبةل العةالم بلةه مة قبةل الهةاس المجتمةع-
سهجح بع ها س رك إنك بهت مخ
التهم التةكيهة فةي
الر ل هذا ل يه بل الثر ة لك ال راحة في باله .ب و يبحث
الراحة فةي قلهةم فةي
د الهاس الذي يبحثون
قله .هذا ما يح ن في ومريكا
فةي
سزاي متتمر في ومريكا وبثر م وي مكان في العالم .بما إني لم وصادف اخ
راحة المع ة و ال بيهما راح البةال فإنهةا
راحلة البال .بل إنهم يبحثون
الهه يبحث
راحة البال ..بالطبع هة ما
بعي ة ا بألوف األميال .لك في ومريكا الكل يبحث
سبحث هه فالهاس مو ود ن لتق يمه لك .هذا قانون بتي في االقتصةاد :حيثمةا يكةون
ههاك طلك يكون ههاك سلبية و إم اد له .ال يهم إن بهت فعه في حا ة لمةا سطلبةه .ال
وح يهتم بالفائ ة التي يق مها لك هذا الطلك ..هةل هةو مجةرد ا ةهن محةك د ايةة
فق  ..وم إنه ومر ضر ري؟
إن معرفة هذا المب و البتي إنه حيثمةا ههةاك طلةك يو ة ههةاك سمةوي األمبيةاء
المحتالي الخبيثي يذهبون خطوة وبع م هذا حيث إنهم يقولون" :األن لي ههةاك
فة
حا ة ون سهتظر الطلك لكي يتحقق بل ستتطيع ون سخلق الطلك" هذا هو ملخ
ال اية هو ون سخلق الطلك .قبل ون سقرو اال هن لم يك ل يك هةذا الطلةك وبة ا لةم
سشعر ون هذا المهت سحتا ه لك وثهاء قراءة اال ةهن سشةعر فجةأة بحا تةك المزيفةة
سقول في قرارة نفتك" :يا إلهي بهت وفتق إل هذ الشيء بيف بهت وحمق بحيث لم
المو ود ه ي!" فقبل ون يقوم وح هم بصها ة ايء ما ل م ى ثةهن
و لم بالهق
و وربعة سهوات ..يب و باال هن ة هةذا المهةت لةم يتةوفر األمةر بالتةوق بعة لكة
قةل الهةةاس مة و ةةل ون يخلةةق الطلةةك
اال ةهن يتةةبق المهةةت  ..بحيةةث يصةةل المهةةت
الحا ة في ونفتهم ..بع فترة سيتوفر المهت الذي وخذ مكانه في قول الهاس.
برنارداو 08صرح ونه ه ما بان ي ا في التةاحة األدبيةة حيةث نشةر بتابةه األ ل
برنارداو
بالطبع لم يك ههاك طلك ليه ألنه لم يع ههاك وح ق سمع م قبل
فإن لم يتمع وح هه بيف سةيكون ههةاك طلةك ليةه؟ "ورية قصةة ةورج برنارداةو
بةان هةو نفتةه الهااةر
االستعراضية؟" هذا ما بان يفعله طوال يومةه .طبةع الكتةا
بأمواله الخاصة بع ون معها .م ثم مهك مة متجةر بتةك إلة خخةر سةائه" :هةل
ورج برنارداو؟" هم يجيبونه متعجبي  " :ورج برنارداو؟ نح لم
صل ل يكم بتا
 17في استقراء وربط هذا الموضوع بالمواضيع األخرى ،نجد أن براءة الطفل في مقابل حسابات العقل التجاري الذي يريد أن يربح أكثر
مما يخسر ..بينما الطفل ال نجد عنده هذه الحسبة ..ولهذا نجد الطفل دون أن يعرف األمور المترتبه على مساومته كل ما يملك وهي
برائته ،في عالم البالغين الذين انخرطوا في معايير المجتمع ومفاهيمه.
 ،George Bernard shaw 18جورج برنارد شو ،)1950 - 1856( :مؤلف أيرلندي شهير.
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نتمع بهذا االسم م قبل" هو يجيبهم" :غريبة مثل هةذا الر ةل العظةيم مو ةود لةم
ستمعوا به م قبل ونت س ير مكتبةه بهةذه! هةل ونةت قة يم ال سطلةع لة التطةورات
ستابع األخبار و ل بأ ل؟ و ل ما يتو ك ليك فعله هو الحصول ل بتا برنارداو"
بتك ي ة فلو بهت ستقوم بهذه
اح لك ب و باال هن
برنارداو نشر بتا
اح ال يجعل المةرء
اح فق ؟ بتا
الجوالت إل مكتبات الم يهة فلماما سهشر بتا
باسبا ظيما.
بان يذهك بمهب مختلفة مرة بقبعةة مةرة بهظةارات .الهةاس بة ؤ ا باالسصةال
بجورج برنارداو في مهزله .بان ليه القيام بكل ملك اال هن التمويل ..هكةذا قةام
ببيع و ل بتبه .بان يتأل الهاس في الشارع" :هل سمعتم هه؟ إنهي وسةمع الكثيةر ة
برنارداو" إن اآلخةر ن يقولةون بأنةه بتةا رائةع ..هةل
ي
بتا معي بتبه اخ
سمعتم باسمه و قةراسم الكتةا ؟" يجيبونةه" :ال وبة ا لةم نتةمع بةذلك" فيةرد لةيهم:
"غريك بهت و تق ون له ن مجتمع متحمر بالكامل" .بذلك مهك إل المكتبةات األن يةة
بل مكان ممك ون يخلق فيه احتمالية ود الحا ة الطلك ق خلةق الطلةك بةاع
الكتا وخيرا ..هذا ما يفعلةه دائمةا ..بالههايةة وصةبح و ظةم الكتةا فةي صةره .هةو
بهفته ق خلق الطلك.
لك إما نجحت فه حا ة ألي وحة ون يخلةق طلةك إلة راحةة البةال .إما نجحةت
فإنك سفق راحة البال سماما .هذا ال رس طبيعي هذه هةي الطريقةة الطبيعيةة .الهجةاح
بل ايء مميز بالحياة التةهم الهة ء
يأخذ بل راحة البال م المرء .ببتاطة يمت
المتعة الحك .ستتمر بأخذ بل ايء بعي ا هك .بالههاية سصبح ي ك مليئة بالهفايات بةل
ما بان م قيمة ق فق سه .فجأة سكتشف ون راحة البال ضر رية مطلك هام.
ه التر ة الممولي مو ودي الذي ال يعلمون وي اةيء ة العقةل
ل
راحة البال قروت مرة بتا اسةماه صةاحبه "راحةة العقةل" بةان
ال يعلمون ايء
باسك يهودي اسمه واوا ليبمان 09لق قروت الكتا بله ..الر ل ال يعرف اةيء ة
العقل لك بان ر ل و مال ر ل سجاره ق مل مه ية ا
التهم اليعرف
راحة العقل و راحة البال.
د ن ون يعرف وي ايء
يري راحة البال سةيج فةي
بتابه حقق وفمل المبيعات في العالم ألن وي اخ
الههاية "ليبمان" بتابه "راحة العقل" ق بتبه بصورة ميلة إنه باسك ي مؤثر بالقارء.
لك راحة البال ستبق بعي ة المهال بعي ة وبثر م مي قبل ..ربما سبتعة راحةة البةال
وبثر بع قراءة الكتا .
في الحقيقة إما رف المرء ما هو التهم الراحة ما هو العقةل ال يكتةك بتةا
اسمه "راحة العقةل" ألن العقةل هةو التةبك فةي بةل الهسةهم المو ةود بةل ة م
الراحة.
التهم يتحقق في حالة ال يكون العقةل فيهةا يعمةل ..فةي حالةة ال -قةل إمن سربيبةة
"راحة العقل" غير مو ودة وساسا ..ال يو سهم بو ةود العقةل .ال يجتمعةان معةا .إما
19
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بان العقل مو ود فالتهم غير مو ود إما بان التهم مو ود فالعقةل غيةر مو ةود..
لك ون سكتك بتا بعهوان "سهم العقل" 31فل يك له معه ألح  ..لك هذه هةي
الحقيقة بالمب .
الطفل غير ا ي بما لك معه م العالم اآلخر .هذا الر ةل الغهةي بةان فةي الحالةة
نفتها الخاصة باألطفال ..بان ل يه الغه بلةه اآلن يبحةث ة التةهم راحةة البةال.
ق سهقل م ر ل دي إلة خخةر بلهةم قة موا نصةائح ظيمةة لةه ..لكة الهصةيحة
بطبيعتها ال ستا وح .
فةي الحقيقةة فقة الحمقة هةم مة يقة مون الهصةائح الحكمةةاء يتةردد ن با طةةاء
الهصائح .ألن الر ل الحكيم يعرف بالتأبي ون الشيء الوحي الذي يعط به بلفةة هةي
الهصيحة الهصيحة ال يقبلها وح  ..الكل يتتهي بها .فلماما يكلف ل نفته؟
الر ل الحكيم يجعلك حاضر و ال يهيئك حت ستتطيع سقبل الهصيحة .إنه ببتةاطة ال
يعطي الهصيحة .يجك ليك ون سكون مهيئا .هذه التهيئةة قة يأخةذ سةهي  ..سةهي ليةتم
سحمير التربة حيهما سكون التربة اهزة يمك حيهها ون سرم البذ ر فيها .سيكون مة
الغباء ون ستتمر برمي البذ ر ل الصةخور الحجةارة مة د ن حتة ون سرا ةي ملةك
سبذر سترف بالبذ ر القيمة .بل و لئك المت يهون ق موا نصائح لك ال ايء صل فةي
قلك ملك الر ل الغهي .في نهاية المطاف ر ل ما بان يعتق اآلخةر ن إنةه مجهةون و
وبله القرية ..و قفه في مهتصف الطريق قال" :إنك سه ر قتك م غير ضر رة .ال وحة
مههم حكيم و مت ي إنهي و رفهم سماما ..ألني مجهون ال وح يصة ق حتة إنةك ربمةا
بمجرد إنةي رويتةك معةذ باسةتمرار باحثة،
ل سص قهي ..لكهي و رف ر ل ما مت ي
ت إنه م المر ري ون ودلك ل الشةخ  .إال ونهةي مجهةون ال وحة
التهم
الهصيحة ..ونا ال وق م وي نصيحة ألي وح  ..لك األمر اآلن بحمل ثقيةل لة
يتأل
متعةذ لهةذا بتةرت صةمتي ..ونصةحك بةأن سةذهك إلة ملةك
ظهري ون وراك بائ
الر ل في القرية المجا رة"
مهك الر ل الثري بتر ة بحقيبة مليئة بالمجوهرات ل حصةانه الجميةل .صةل
ملك الر ل ..هةذا الر ةل بةان معةر ف لة ى الصةوفيون باسةم "مةه نصةر
ههاك
ال ي " سأل الر ل مه نصةر الة ي " :هةل ستةتطيع ون ستةا ني ألحصةل لة راحةة
البال؟" قال مه" :متا ة؟ نعم وستطيع ون وق مها لك" فكر الر ل" :هةذا غريةك ..و ال
المجهون اقترح ..بتبك اليأس قررت ون خسي إل هها ..لك هةذا يبة مجهةون ا ظةم
م سابقه ..حيث يقول باستطا ته ان يق م راحة البال لي ..لق مهبةت إلة انةواع مة
ميعهم نصحوني ..ان ا مل هذا ا مل ماك ..نظم حياسةك قة م
المت يهي العارفي
ص قات سا الفقراء افتح متتشفيات ..إلس .نصحوني بكل ملك .فةي الحقيقةة لقة
قمت بكل لك ..لك ال فائ ة ..في الحقيقة المشابل سزداد وبثر وبثر ..هذا يقةول انةه
باستطا ته ون يق م لي راحة البال؟" .ثم قال مةه لةه" :مةاما سحمةل فةي حقيبتةك حيةث
سمعها بالقر م قلبك؟" و ةا " :هةذه الحقيبةة فيهةا مجةوهرات ثميهةة ..إما و طيتهةي
التهم ال اخلي فتأق م لك هذه الحقيقة"
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لك حت قبل ون يزي بالكهم ...وخذ مه الحقيبة هر بعي ا .للحظةة مةا الر ةل
الغهي بان في ص مة لم يك يعلم ماما يفعل م ثم قرر ون ليه اللحةاق بمةه نصةر
لكهه في م يهة مه نصر ال ي حيث هذا األخير يعرف بل الطةرق االختصةارات
ال ي
فيها ..بان يربك الر ل الغهي لم يربك فةي حياسةه قة بةان سةميها ويمةا ...وخةذ
يهيةه ..قةال فةي
بصةعوبة دمةوع ستتةاق مة
يبكي يتأفف يتهه يخرج الةهف
نفته " :إنهي خُ ت سماما ..هذا الر ل وخذ بل هودي ملي طوال حياسي ..وخذ بةل
ايء.
سجمع وهل الم يهة وخذ ا بالمحك ليه قال لهم" :هةل ونةتم حمقة ؟ هةل هةذه
قفةتم هةا ههةا
الم يهة مليئة بالمجاني ؟ لق دمرت سماما ب ل ون سقبموا ل اللة
إنه ر ةل رفةاني" رد لةيهم" :ر ةل مةا مجهةون
سمحكون؟" قالوا له" :إنه لي ل
في قريتي قادني إليه إل المشابل".
بطريقة ما صل مه إل الشجرة التي رب الر ل الغهي حصانه بهةا .قةف ههةاك مةع
حقيبة المجوهرات سحت الشجرة ..وس الر ل الغهي إليه بابيا ناحبةا .قةال مةه لةه" :خةذ
الحقيبة اآلن ..بيف سشعر؟ هل سشعر ببعك الراحة في قلك؟"
و ا الر ل الغهي" :نعم يو اعور بالتهم العميق .ونت غريك لةك طريقةة غريبةة
بالتعامل".
رد مه" :لي ههاك طرق غريبة ..بل هي حتبة مةا .فةإن بةل مةا سملكةه سأخةذه بملةك
سحصيل حاصل إنه لك يجك ون سكون لك فرصة ون سختره ه ها فجأة يكون
خال
ل يك ي بما خترسه .لم سكتك ايء ي  .إنها الحقيبة نفتها التي بهت سحملها قبةل
قليل .لك ب ن راحة بال ..اآلن سحملها قريك م قلبك الكل يةرى الراحةة التةهم
الهاس.
ل محياك ..مظهرك وصبح مطمئ  ..هيا إمهك إل مهزلك ال سز
هذه مشكلة الطفل إنه يأسي بةالبراءة هةو متةتع ون يشةتري وي اةيء يقة م
براءسه في المقابل .متتع ون يشتري لعبة ما .ما العالم إال لعبةة؟ متةتع ون يشةتري
يختةر نفتةه .لة ية رك خطةورة األمةر إال هة ما يكةون بحوزسةه ميةع
هذه األلعا
رؤية وي انجاز و بمةال .هة ها
األلعا مع اعوره بع م الرضا المتعة .مع جزة
يصبح م ربا لما فق ه ..نفته الذي فق ها ..نقا سه التي فق ها .بل ائلةة سةتتعلم مة
صغارها ب ل ون سعلمهم .ألنك األببةر األقةوى سبة و بتشةكيلهم لة صةورسك د ن ون
سهظر إل ما صلت إليه ما هو حةال المةك البةاطهي .ونةت بةارة ة دمة خيطيةة
سري الشةيء نفتةه يحة ن لطفلةك؟ ال وحة يفكةر إال لتعلمةوا الهةاس مة وطفةالهم
المها ألنهم متةتج ن ههةا ..انقيةاء..
الصغار .األطفال يجلبون الكثير م الحكمة إل
يحملون الهقا ة العذ بة في قلبهم ..ال زالوا يحملون صمت الرحمة صمت الو ود.
دائما سذبر ونه الب م الثقة بالمجهول .المعلوم هو العقل .بيهما المجهول ال يمكة
ون يكون العقل .ق يكون ايء خخر لك ال يمك ون يكون العقل .ايء احة هةو
العقل هو بل ما هو معلوم متةرابم .لةذا مةثه ..إما وسيةت إلة مفتةرق الطةرق يقةول
قلك" :إمهك بهذا الطريق المألوف" ..هذا هو العقل .لكة إما اسةتمعت إلة بيانةك
سيكون بودك الذها إل اله مألوف ..الكيان دائما مغامر .العقل دائمةا "و رثومبتةي"
معارف متحفظ ا ..يري ون يتحرك ل المممار ل المتار المعب متبقا.
إمن دائما استمع إل

المجهول .و مع الشجا ة بي ستحرك نحو المجهول.
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ون سهمي قة رسك سصةل إلة المجهةول سحتةاج إلة اةجا ة ال سحتةاج خةوف .األفةراد
المليئي بالخوف ال يتةتطيعون الممةي وبعة مة المعلةوم .المعلةوم يعطةي نةوع مة
المواساة األمان التةهمة .ألن الفةرد فيةه يصةبح اع سمةام بيةف سيتصةرف يتعامةل
معه ..ألنه ببتاطة معلوم .يمكة للفةرد ون يتعامةل معةه هةو نةائم ...ال حا ةة لةه ون
يكون متيقظ صاحي ..هذه هي الرحلة مع المعلوم.
ألن مةع المجهةول
في اللحظة التي ستخط فيها حة د المعلةوم الخةوف يتصةا
اهه فه سعرف بيف ستصرف معه ..ل سكون متأب مة وي خطةوة سخطوهةا.
ستب
يمكهةةك ون سرسكةةك وخطةةاء يمكهةةك ون سمةةيع .هةةذا الخةةوف هةةو الةةذي يجعةةل الهةةاس
يتقية بةالمعلوم فهةذا يعهةي إنةه
مربوطي بحبل قوي بالمعلوم .ه ما يُرب الشخ
ميت.
بخطورة ال يو ههاك طريقة وخرى لتحياها .الحيةاة غيةر مو ةودة
الحياة سعا
في مكان إال في الخطر ..في الخطر الحياة سصل إلة نمةجها مر سهةا .الفةرد بحا ةة
ألن يكون مغامرا ..دائما متتع للمخاطرة ..لل خول في المجهول .بمجرد سذ ق متعةة
الحرية ...فل يه م وح و يتحتةر ألنةه يوصةلك إلة معهة ون سعةيش الحيةاة المثلة ..
ه ها سعرف معه ون سشعل امعة حياسك مع المجته ي  ..حيث سكةون اةعلة احة ة
مفردة م الكثافة القةوة الحة ة ..هةذه الشةعلة هةي واة امبيةة مة حيةاة باملةة
سعيشها بمتتوى متوس رسيك معلوم.
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عندما يطرق الجديد بابك ،إفتح له!
األ ر اجلديد الغوري عورو  ،ود ي وون وديق و ود ي وون نودو ..ول يود طر ق وجود ريقوة
للتعر نليه ..إمنا الطريقة الوحيدة للتعر نليه هو أن سمح له أن يتواجود بقربو  ..و ول هنوا
شعر باخلو .
ةزء مهةك بةل بتةبك
الخوف ال يُخلق فيك بل يأسي مة المهطةق ..الخةوف لةي
سوا الماضي في روسك ..فق شةت بطريقةة مةا فكةرت بطريقةة مةا حييةت حيةاة
مريحة نتيجة المعتق ات ..فجأة اةيء ية يطةرق بابةك! بةل نمة حياسةك الماضةية
سوف يتشو  .إما سمحت للج ي ون ي خل فل ستتمر حياسك الماضية لة مةا هةي
ليه ..حيهما ستمح لما هو ي ون يكون يتحقق فه وح يعلم إل وي سيهتهي بكمةا
المطاف .بل ما هو ق يم معر ف مألوف ..فق شت معه لم ة طويلة .إنمةا الج ية
ا ..مة ية ري مة الةذي يطةرق بابةك؟
غير مألوف وب ًا ق يكون ص يقا ق يكون
لهذا يهتابك الخوف م فتحه استقباله.
بما إنك ال ستتطيع ون ستتمر في رفك فتح البةا لمةا هةو ية  .ألن القة يم لةم
يق م لك ما سري ه بع  .بهت سأمل م القة يم ومةرا مةا بةان هةذا األخيةر يو ة ك بكةل
وده لك لم يوفي بها بعة  .القة يم مةألوف لكهةه لةم يعة مفية ا ..بيهمةا
خير ..لك
الج ي ق ال يكون مريحا لكهه يحمل احتمالية ما فرصة ما ق سجلك لك الهعةيم .لةذا ال
ظةيم يتصةا فةي
يمكهك ون سرفك و ون ستقبله فتج نفتك سترنح سرسجف ..ةذا
بيانك .هذا ومر طبيعي ..لي ههاك خطأ ما في خوفك ..هذا ما بان ليه األمر .هةذا
ما سيكون ليه األمر باستمرار.
حا ل ون سفهم وسبا ظهور الج ي ومامك .الكل في العالم يري ون يصبح ي ا ال
وح راضي ل ما هو ق يم ال وح سيرض بالق يم .ألنه مهما بانت قيمتةه ودسةه
فإنك سعرف حيهما يصبح المعر ف مكرر بمجرد ونه يصةبح مألوفةا ..فإنةه سةيكون رسيبةا
مةا يةوفر المغةامرة مةا
مهه يبحث ما هو ية
ممه يحا ل المرء ون يتخل
يحقق التج ي له .لك حيهما يطةرق الج ية البةا يةهكمش المةرء يهةز ي يهتةحك
ليختبئ خلف ما هو ق يم .هذه هي المعملة.
بيف نصبح ي ي ؟ الكل يري ون يكون ي  .نحتاج إل اةجا ة ليتةت اةجا ة
ادية بل اجا ة غير ادية .العالم مليء بالجبهاء لةذلك الهةاس سوقفةوا ة الهمةوج
الهمو .بيف سهمو إن بهت بان؟ في بل فرصة ستوفر لك فإنك سهةز ي سغمةك يهيةك.
بيف سري ون سهموا بهذه الحالة؟ بيف سرية ون سحقةق ةودك الحقيقةي؟ إنةك ستظةاهر
بأنك سحيا حياسك بكليتها لكهك لم ستتطيع ون سهمو بما يتو ك لهةذا فإنةك سبحةث ة
الب ائل لهموك .ال ستتطيع ون سهمو لك رصي ك في البهك يمكهه ون يهمو ..هةذا بة يل ال
يحتاج إل اجا ة متهاغم ا مع خوفك ..رصي ك يتتمر بةالهمو سبة و باال تقةاد بأنةك
ونت الذي سهمو! في هذه الحالة ونت سخادع نفتك .اسمك لي لك ال اهرسك .رصةي ك
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في البهك لي بيانك .لك إن فكرت بكيانك الحقيقي سبة و سرسجةف سهتةز .إما وردت ون
سهمو يجك ون سرمي بل خوفك بهك.
بيف نتج د؟ نح ال نتج د م ونفتها التج د الح اثةة يأسيةان مة الو ةود .العقةل
دائما ق يم العقل دائما رسيك ألنه يجمع الماضي .إنما الح اثة سأسي م الهمح د مة
الم الغيك الحجك ..إنها هبة م هللا إنها م الغيك ..بل هي الغيك نفته.

الهمعلوم الذي ال يعلم هه وح  ..الغيك ي خل قلبك يل فيةك .ألنةك فةي الحقيقةة
لم ستحقق م سلقاء نفتك هكذا ..لم ستوا هها لوح ك ..ونت لتت زيرة بمعزل
الكون .ربما ونت نتيت هللا لكهةه لة يهتةاك .ربمةا يهتة الطفةل ومةه لكة األم ال
سهت الطفل .ربما يعتق الجزء الصغير إنه مهفصةل ة الكةل لكة الكةل يعلةم إنةه
الجزء .الكل مو ود فيك مغر س ويما ال يزال يتوا معك .لةذلك
لي مفصول
الج ي يتتمر بالق م ل الرغم إنك ال سرحك به ..يأسيك بةل صةباح يأسيةك بةل متةاء
بأالف الطرق .إما بانت ل يك يهي فإنك سوف سرى ستراه بصورة متةتمرة خسيةا إليةك..
يتتمر الو ود يفيك ليك يمطر ..لكهك مغلق العيهي ستةذبر الماضةي سعةيش بةه.
مثلك مثل القبر .وصبحت به احتاس بتبك خوفك بتبك خوفةك فقة ت احتاسةك ..ون
سكون حتاس وي ون سشعر بما هو ي  ..ون سشعر باالثارة التي يثيرها فيك بل ية ..
االحتاس بالمغامرة التي سرسفع سب و سحربةك إلة المجهةول ..المجهةول الةذي ال سعلةم
إل وي سوف يأخذك.
الماضي .لك هللا دائما ي لهذا نح
العقل يعتق إنه م الجهون ون ستخل
ال نتتطيع استخ ام صيغة الماضي و المتتقبل لله .ال نتتطيع ون نقول "بةان هللا" ال
نقول "هللا سةيكون" .بةل نتةتخ م صةيغة الحاضةر "هللا هةو" ..ألنةه دائمةا حيةوي خنةي
متج د متفا ل حي ..هللا هو الموصول بك.
إما
سذبر وي ايء ي ية خل حياسةك هةو هبةة مة هللا إما قبلتةه فأنةت متة ي
رفمته فإنك غير مت ي  .اإلنتان بحا ة ون يتترخي قليه قبل ون ي خل الج ي حياسةه
يجك ون يكون مهفتحا وبثر لي خل الج ي حياسه .افتح طريق ،لله لي خل حياسك .هذا هةو
المعه الحقيقي للصهة التأمل ..ون ستفتح ون سقول "نعم" ..30سقول "ودخل بهت انتظةر
ودك .ونا اابرا لك ألنك وسيت" ..دائمةا اسةتقبل الج ية بفةرح ظةيم حتة لةو بةان
م الراحة ..يبق ونه يتتحق االختبةار المخةاطرة ..ألن مة
الج ي وحيانا يقودك إل
خهل المخاطرة سجربة الج ي الفةرد يةتعلم ..فقة مة خةهل الصةعوبات العقبةات
الفرد يهمو يتطور ..الج ي الب ون يجلك المصةا ك .مة ههةا يهبةع سشةبثك بالقة يم..
المصا ك ..بل ما هو ق يم يعتبر ملجأ للمشردي .
ألنك سعزي نفتك سبتع
اقبل الج ي بعمق بكليتك ..الج ي يمكهةه ون يحولةك ..ال يمكهةك ون سجلةك الج ية
لحياسةةك بةةل هةةو مة يةةأسي إليةةك .مةةا ليةةك إال ون سقبلةةه و سرفمةةه .إما رفمةةته سبقة

 21لتكن مشيئتك ،كما قالها المسيح وكل األنبياء.
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بالحجارة مغلق ميت .إما قبلته ستكون بةالزهرة سبة و بةالتفتح ..بهةذا التفةتح يكةون
االحتفال.
فق ب خول الج ي يب و التحول فيك التطور .ال سو طريقةة وخةرى لةذلك .سةذبر
القيةام بتةلوبياسك
هودك .هذا ال يعهي ون ستوقف
ون لي ههاك هقة بيهه بي
ليةك ون ستصةرف بة ن إرادة بتلقائيةة
و و مالك ..مع دخول الج ي في حياسةك لةي
ب افع م خبرسك الماضية ..البحث في المتتحيل يختلةف بليةا ة البحةث العةادي ..بةل
بيف سبحث هه ونت ال سعرفه بع لم سختبره؟
مفتةوح لة مصةرا يه .ال وحة
الج ي سيكون بحث استكشاف سق
البحث
يعرف مةا سةيح ن معةه بةل يبة و بالبحةث د ن ون يتوقةع اةيء .يتحةرك ببةراءة مثةل
األطفال ..باثارة بحماس.
ال ستتطيع ون سفعل ايء لتخلق الج ي ..ألن مهما بان الذي سقوم به سيكون نابعةا
الحربةة ..إن الحربةة بالعزيمةة االصةرار
م ماضيك .لك هذا ال يعهي ون ستوقف
يكون ب افع الماضي خبراسه التي طبعت فيك ..بل سحرك م د ن ملك ..هذا مةا يعهةي
ون ستحرك بتأمل ..وي ستصرف بعفوية سلقائية حيث سجعل اللحظة هي التي سقرر.
ال سفرف قرارك ألن قرارك سيكون نابع م الماضي الذي سي مر الج ية  .سصةرف
بهذه اللحظة اسرك نفتك بليا معها ..سةتج ون بةل يةوم سةيكون افتتاحيةة لج ية مةا
لموء ي ما .هذه الحكمة الهظرة الج ي ة للحياة هي التي ستتتمر بتغييرك .يومةا
ما فجأة سترى إنك ستج د في بل لحظة .لة يكةون للقة يم نصةيك فةي ملةك .الج ية
غالي.
سيعيش حولك يتعلق بك بالغيوم فوقك ..ونت بقطرة اله ى ..نفي
هذا هو المعهي الحقيقي لهنبعان إما فهمةت هةذا الشةيء فتةتتحرر مة الةذابرة
ستبق في سج د دائم .ستكتشف ون الذابرة ليتت حق ال يمك ون سكون بةذلك ألن
الحقيقة دائما حية ..ال حياة للذابرة .إنما الحياة في التج د االستمرار الذابرة متةتم ة
م الماضي الميت ..إنما الحقيقة في سج د اسةتمرار ..الةذابرة سعةيش فةي ةالم مة
األاباح ..في الحقيقة نح هم األاباح ..الذابرة ستجهها ..سخلق لها ق ة سربطها فةي
ملك العالم ...الم األنا  Egoطبيعيا هذا الو ود الزائف هذه األنا الزائفةة سخةاف مة
الموت .لهذا دائما ما سخاف م

الج ي حيهما يطرق بابك.

هذه األنا التي سخاف ليتت ماسك الحقيقيةة .الكيةان الحقيقةي فةي الفةرد ال يعةرف
الخوف .لكة األنةا هةي التةي سعةرف الخةوف ..األنةا سخةاف مة المةوت ألنهةا زائفةة
ة ومور مرببة مع بعمةها يمكة
اصطها ية ..إنها شوائية متجبرة ..إنها مكونة م
لهذه األمور ون سهوى ستتاق  .لهذا ه ما ي خل الج ي حياسك يهتابك الخوف .األنةا هةي
التي سخاف ومام الج ي فإن ما بان متماسكا بهفتةه بالبهيةان الواحة يواةك ون يههةار.
لهذا فإنك ال سقبل الج ي بفةرح ..األنةا ال ستقبةل موسهةا ..بيةف لهةا ون سقبةل المةوت بفةرح
متعة؟ بمجرد ونك سعرف بأن حقيقتك ليتت "األنا" هة ها ستةتطيع ون سحصةل لة
ه ما سعرف ون األنا بارة ة ماضةيك ال اةيء وبثةر مة ملةك ..األنةا
الج ي  .فق
العقل اللذان يخزنان الماضي ..هما مجرد "بمبيوسر حيوي" بمعهة ونهمةا وداسةي خلتةي
ميكانيكيتي لي إال .لك ونت وبع م هذا بكثير ..ونت الو ي المةمير الكةوني .ونةت
لتت الذابرة لتت العقل .الذابرة ةزء مة الةو ي ...الةذابرة ومةور خخةرى يحتةوي
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ليها الو ي ..الذابرة زء م
ونت هو الو ي.

هذه األمور التي هي مجةرد ةزء بتةي

مة الةو ي.

فمثه حيهما سرى وح هم يمشي ل الطريق ..فإنك ستذبر هه لكهك ال ستةتطيع
ون ستذبر اسمه .إن بهت ونت الذابرة فعليك ون ستةذبر األسةم ويمةا .لكهةك سقةول" :لقة
هه لكهي ال ومبر اسمه" حيهها سب و سبحث ة اسةمه فةي مابرسةك سلة
سعرفت ل
داخل الذابرة سبحث في هذا الجانك في ملك الجانةك ..فجةأة يظهةر االسةم ومامةك
حيهها سقول" :نعم هذا هو اسمه فعه" ..الةذابرة هةي سةجلك ..هةي وراةيفك لتةت
ونت ..ونت الباحث داخل هذا التجل ..ونت لتت الذابرة نفتها.
سح ن ة مرات لو بهت ممغوطا ا سري ون ستذبر ومرا ما يصبح األمر وصعك
ل بيانك ال يتمح للةذابرة ون سطلةق سةراح
في سذبره ..ألن االرسباك ح ه المغ
المعلومات لك .ونت سحا ل سحا ل ون سذبر اسم وحة هم لكة ملةك االسةم ال يةأسي..
ه ما سقول بأن االسم ل طرف لتانك لتهطق به ..بهذه الحالة ونت سعرف بأنةك
حت
سعرف االسم ..لك يبق ملك األسم غير حاضر بع .
فإن بهت ونت الذابرة إمن ما الذي يمهعك ون ستذبر االسةم؟ مة هةذا الةذي يقةول:
"ونا و رف االسم لكهه غير حاضرا بع "؟ م ثم سحةا ل اهة ا بلمةا حا لةت بلمةا
وصبح وصعك وبثر .ه ما سمل م األمر بله سذهك للمشي للتتوق فجأة سقول" :إنةه
هها ..لق ظهر االسم فجأة.
مابرسك لتت ونت .ونت الو ي ..الذابرة هي الو اء هي الكأس ..الذابرة هي بةل
غيةر
طاقة األنا ..الذابرة بالطبع ق يمة ..هي سخاف الج ي  ..الج ي ق يكةون مةز
مهموم بفاية ..الج ي يجلك المشابل ..سيكون ليك ون سجهةز نفتةك سعية سجهيزهةا
في بل لحظة يكون الج ي حاضرا اريا ومامك ..سةيترسك هةذا ليةك ان سصةي نفتةك
ي سرسك و راقك مرة وخرى.
م
لكي يصبح المرء ي ا ليه وال يعرف نفتةه بةة"ونا" هة ما ال سكةون مهة مجا مةع
األنا فإنها سب غير مهمة .بالهتبة للمةوت فهةل سقبةل ون يأسيةك المةوت و سةذهك إليةه
ونت؟ مع األنا سكون ميتةا بحةق .ألنةك حيهمةا سهة م ستوحة مةع األنةا سكةون هةي التةي
يك يختفيان ..لهذا ال سجعل األنةا ستةتخ مك بةل ونةت
ستتخ مك بالتالي فإن ماسك
م ستتخ مها .األنا سخاف م الموت دائما ألنه شوائي .م هها وقول بةأن الخةوف ال
يةك همةا الحيةاة
يك م نفتك بل إنه يأسي م األنا .ماسةك
يأسي م ماسك م
فكيف للحياة ون سخاف الموت؟ الحياة ال سعرف الموت وصه.

األنا ستوا بتوح األمور االصطها ية الزائفة المةال الشةهادة التجةارة المهبة ..
سه م هةذه األمةور بطريقةة مةا ستربةك مةع بعمةها سشةكل األنةا .فتكةون األنةا زائفةة
األنا بل ما سجت ه له ..بمجةرد ون سمةوت األنةا
مصطهعة .بمجرد سخلي اإلنتان
ي  .ون سموت األنا هي ون سحيةا مة
ي يول م
يصح اإلنتان الميت يُبعث م
ي سعيش الو ود الكيان الحق.
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الج ي هو رسول م هللا الج ي هو رسالة مة هللا .إنةه دا ةي ..اسةتمع للج ية
ود الخوف امهك إل الج ية المجهةول..
إمهك للج ي  ..ادرك خوفك ..بالرغم م
وغهة  ..سةةيكون بامكانةةك يومةةا مةةا ون سطلةةق العهةةان
مةةع هةةذا سةةتكون حياسةةك وغهة
لهمح د المو ود فيك للكرم المو ود فيك.
نح بحالة فق ان دائم ألاياء ي ة في حياسها ..فق بتبك إنهةا نفتقة الشةجا ة.
فةي الحقيقةةة ال نحتةاج إلة مجهةةود لكةةي نحقةق نصةةل إلة مةا نرية ه ..نحتةةاج فقة
الشجا ة .م ثم األمور بلها المطلوبة سب و بالق م إليها ب ل ون نةذهك نحة إليهةا ...و
ل األقل في العالم ال اخلي يكةون األمةر بةذلك .بالهتةبة لةي ...فإنةك هة ما سكةون
لطيفا ملطوفا ليك هي و ظم اجا ة .إنمةا ون سكةون بوسةا بائتةا فةإن هةذا هةو
الخوف .في الواقع ال سحتاج ألي ومر لكي سكون مرحوما ليك ..ألن الخةوف يمكة ون
يح ن بتهولة ..الكل باستطا ته ون يكون بائتا .لك ون سكون رحيما مرحومةا ليةك..
فإنها سحتاج إل اجا ة ظيمة ..الشجا ة سجعلك سصةع التةل حتة سصةل إلة الرُبة
العالية.
في الحالة العادية نح ال نفكر بهذه الطريقة ..بل نتأل دائمةا" :مةاما نحتةاج لكةي
نكون سع اء الكل يري ون يكون سعي ا" هذا بهم صحيح سماما ..نادر ا م يرية ون
ما متتع ليكون سعي ا .الهةاس لة يهم اسةتثمار ببيةر
يكون سعي ا .نادر ا ون اخ
في البؤس ..يحبون ون يكونوا بؤساء ..هم يتتمتعون في هذا البؤس الذي يعيشونه.
ههاك الع ي م األمور التي يجك ون نفهمها ..إال سيكون م الصعك الخةر ج مة
بادسك العميانية لهذا البؤس.
و ل األمر ال وح يجبرك ون ستمتك بةالبؤس ونةت مة يقةرر ون يقمةي حياسةه فةي
سج البؤس .ال وح ي فع وح لذلك .المرء المتتع ون يخرج خار ةه يتةتطيع الخةر ج
في وي لحظة يري  .ال يو وح ما متؤ ل هه .إما بان وح مةا بائتةا فهةو المتةؤ ل
الوحي  .البائ ال يتقبل المتؤ لية هةذه هةي طريقتةه للبقةاء فةي البةؤس .دائمةا مةا
يقول" :وح ما يجعلهي بائتا" إم يلقي باللوم ل اآلخري ال يتحمل متؤ ليته.
ما يجعلك بائتا فما الذي سفعله ونت ما هو د رك؟
إما بان اخ
ملةه
ونت م سجعل نفتةك بائتةا ..ونةت مة سختةار ون سكةون بائتةا .اةيئا مةا يمكة
ببتاطة ...ألن الموضوع بمجمله في ي ك ونت ونت سكون بائتا و ال سكون .لذلك الهةاس
يتتمر ن بإلقاء المتؤ لية مرة لة الةز ج مةرة لة الز ةة مةرة لة العائلةة
مرة وخرى ل التربية الطفولةة ..األم ..األ  ..وحيانةا المجتمةع ..التةاريس القة ر هللا..
يتتمر ن بالقاء اللوم ل اآلخري  .األسماء سب مختلفة لك الحيلة اح ة ..اإلنتان
يصبح إنتان حقيقي ه ما يتقبل المتؤ لية ..المتئولية باملة .هو المتؤ ل ة حالةة
مهما بان ضعها .هذه هي الشجا ة الشجا ة العظم .
م الصعك ا ون سقبل ملك ..ألن العقةل يتةتمر بقولةه" :إما بهةت ونةت المتةؤ ل
ة البةةؤس فلمةةاما صةةهعته؟" لتجهةةك هةةذا التةةؤال سقةةول ون ههةةاك وح ة مةةا ةةه
المتؤ لية إليك .ثم سقول" :ماما بي ي ألفعله فما بالي حيلة ونةا ال حةول لةي ال قةوة..
لي م هها ههاك بقوى ظم و ظم مهي ..ال وستطيع مةل
ونا ضحية .سم المغ
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ايء ..لذا ل األغلك وستطيع ون وبكي ل بؤسي وصبح م بأس وبثر بالبكاء" بل
ايء يزداد بؤسا فيك إلة و ماقةك ..سغةرق فيةه وبثةر وبثةر ..ال وحة ال قةوة وخةرى
ستتطيع مل ايء لك بهذه الحالة .إنه ونت فق  ..ونت.
ملتةه ستةتطيع ون
هذه هي فلتفة الكارما .إنه ملك بارما سعهي مل .ونت م
سعمل ايء خخر ويما يهتهي بؤسك ..ال حا ة لك ون سهتظر و سؤ ةل ..ال يحتةاج األمةر
إل سفكير ضياع الوقت ..ببتاطة وقفز خارج البؤس ..هذا بل ايء.
لكهها استأنتها بالبؤس ..فإنها ب ن البؤس سهشعر بالوحة ة ...سةوف نختةر وقةر
رفيق لها ..هو البؤس الذي وصبح ظلها ..إنه يتبعها في بل مكان .هة ما ال يكةون ههةاك
وح فإنه ل وقل القليل حزنها سيتبعها .اإلنتان متز ج بحزنة ..إنه ز اج طويةل ..قة
بقيها متز ي به حيوات طويلة.
اآلن وس الوقت لتطلّق الز ج هذا ..هةذا مةا وسةميه الشةجا ة العظيمةة ..ون سطلّةق
البؤس ويم.،
العادة الق يمة للعقل البشري ..بذلك
البؤس ..ون ستخل
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شجاعة الحب
اخلو ق شيء سوى ياب احلب .م بأنمال كما جيب ..انوس اخلوو  .إ ا أحببوص ب ودق
فاخلو خيتفي.
إما وحببت بعمق فإن الخوف يتب د .الحك هو غيا التلبية .ليك ون سفهمه بعمةق.
ل يكون باستطا تك فهم الخوف طبيعته وب ا .إنه بالظهم ..الظهم ال ود لةه ..يبة
ونه مو ود ..لكهه في الحقيقة الظهم يعهي غيا الهور .الهور يةأسي فيختفةي الظةهم..
ي .
ازح الهور يظهر الظهم م
الظهم ال ود له ال ستتطيع إبعاد الظهم افعل ما سري فعله ..ل ستةتطيع إبعةاد
الظهم ..ل ستتطيع ابعادة ل ستةتطيع احمةاره و رميةة .إما وردت ون سفعةل اةيء
بالظهم ليك ون سفعل ايء للهور ..ألن الهةور هةو مة ستةتطيع التعامةل معةه لةي
الظهم .اطفئ الهور يأسي الظهم ...هكذا ال يمكهك ون ستعامل مع الظهم مباارة.
الخوف هو الظهم ..إنه اختفةاء الحةك ..لة ستةتطيع مةل اةيء حيةال الخةوف..
بلما حا لت وبثر مع الخوف بلما وصبحت خائفا وبثةر ..ألنةه بقة ر مةا سحةا ل اال سشةعر
ملك .سصبح المشكلة بالتةالي معقة ة وبثةر وبثةر.
بالخوف بق ر ما س رك إنك ا ز
إما صار ت الظهم سةتُهزم ..ا لةك التةيف قاسةل الظةهم ..بالههايةة سةترهق نفتةك.
بالههاية فإن العقل سيفكر :الظهم ا قوي ونا ال حول لي ال قوة ومامه!
ةا ز ضةعيف الظةهم
لك في الحقيقة العك هو الصحيح .ونت لتت اه
هو المعيف .في الواقع الظهم غير مو ود ..ال ود له لذلك ال ستتطيع هزيمتةه .بيةف
سهزم ايء ال بيان له وب ا؟ ال سحار الخوف ألنك ستخاف وبثر وبثةر نةوع ية مة
الخوف سوف يتول فيك ..هو "خوف الخوف" هذا الخوف خطيرا ة ا ..فةي المقةام
األ ل الخوف هو غيا الهور في الثاني الخوف م الخوف هةو الخةوف مة سوا ة
الهور ..م ثم سجهح إل الجهون!
الخوف لي سوى غيا
بشكل صحيح الخوف يتقل

الحك .افعل ايء مع الحةك انة الخةوف ..إما وحببةت
إما وحببت بعمق الخوف يتب د يختفي سماما.

بلما بهت في حالة م الحك مع وح مةا حتة لةو للحظةة احة ة ..إن بةان ههةاك
سهاغم بيهكما لقاء حقيقي في لحظةة مة الوفةاق التهةاغم لة يكةون للخةوف مكةان
بيهكما وب ا .بالمب بما لو سشعل امعة حيث يختفي الظهم بليا ..هذه هةي القا ة ة
الترية :وحبك وبثر.
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إما وحتتت بأن ههاك خوف في بيانك و شق وبثةر .بة اةجاع فةي الحةك بة
الخةوف.
ألنةه بلمةا وحببةت بلمةا سهةاق
مغامرا في الحك ..ا شق مة د ن اةر
الصم 33.
ه ما وقول "حك" فإنهي و هي وربعة طبقات للحك ..م الجه إل
تة ك .إما بةان
إما وحببت بعمق في العهقة الجهتية فإن الخوف سةيختفي مة
حيث لم سقةم بعهقةة هتةية
ت ك يرسجف خوفا فإن الخوف هذا هو خوف الجه
باملة ميقة بو ي بكليتك لهذا ت ك يهتز غير مرساح في العهقة هذه.
وحبك بعمق الذر ة الجهتية ستطرد بةل الخةوف إلة خةارج تة ك ونةا هة ما
وقول "سطرد" ال يعهي إنك ستصبح اجا ا ألن ما سةراه مة الهةاس الشةجعان ليتةوا إال
بهاء متهكري  .ه ما يختفي الخوف و هي إنه ل يكون ههاك خوف ال حتة اةجا ة.
حيث ون الخوف الشجا ة التي سراها ه الهاس هما هي للخوف نفته.
ونظر إل األبطال الشجعان ستج إنهم خائفون في مق و ماقهم لكةههم فقة
خلقوا درع م الشجا ة حولهم ..هذا ال رع ال يعهةي ون الخةوف قة اختفة بةل هةو
مغط ب رع الشجا ة ..خوفهم محمي ب رع الشجا ة..
ه ما يختفةي الخةوف بشةكل حقيقةي يختفةي الخةوف سمامةا ال ون سغطيةه بة رع
الذي انته الخوف ه ه لة يَشةعر بةالخوف
الشجا ة الظاهرية ومام الهاس .الشخ
وب ا ل يجعل اآلخري يشعر ن بالخوف ويما.
الهشوة الجهتية العميقةة الحقيقيةة سعطةي البة ن اةعور بالراحةة ..صةحة حقيقةة
سح ن لك ألن الجت يشعر إنه متكامل .ثم الخطوة الثانية هةو ون سحةك ..وحبةك الهةاس
في مههك ه ها ل يكون بمق رك ون سحك
به ار  .إما بان ل يك بعك الشر
حوا ز .الحك هو ما يفي ك لي الشر  ..لهةذا
ستكون بارة
وب ا ألن الشر
يقة م الكثيةر مة
اهتم بما يفي ك هو الحك ..الحةك الغيةر مشةر
ال سهتم بالشر
الصحة لك .ال ستأل وي ايء فةي المقابةل .إما صةلت إلة حالةة ون سحةك الهةاس بةه
فإنك هكذا ب وت بالهمو الهم طرد الخوف مهك حيةث يختفةي الخةوف سمامةا
ار
وب ا ..ستحك لمجرد ون ستمتع بحالة الحك نفتها.
بالحالة المعتادة فإن الهاس يحبون ه ما ستحقق ار طهم .هم يقولون إنةه يجةك
ون سكون بذا بذا..إلس حيهما سفعل بذا بةذا..إلس حيههةا سةأحبك .األم سقةول لطفلهةا:
"سأحبك ه ما ستصرف ي ا" سقول لز ها" :يجك ون سكةون لة سلةك الحالةة حيههةا
فإن الحك سيختفي سمامةا .الحةك ال نهةائي بمةا
سوف وحبك" .حيهما يخلق الكل ار
التةةماء غيةةر متهاهيةةة ..ال ستةةتطيع ون سمةةغطها سجبرهةةا ون سكةةون فةةي فمةةاء ضةةيق
مشر طة مح دة .إما ما لبت هواء نقيا في مهزلك م ثم وغلقت الهوافةق األبةوا
بلها ..فإن هذا الهواء سيصبح ق يم بال .الحك زء مة الحريةة ..الهةواء الهقةي ةزء
م الحرية فإما ما دخل مهزلك ثم ا ص ت بل المهافذ فةإن الجةو يصةبح رابة ا محبوسةا
قذرا.
 22يقول في وضع آخر بأن الحب له أربعة طبقات ،الطبقة األولى هو العالقة الجنسية التي هي أدنى مرتبة من الحب ،ثم الحب الفكري
أو العاطفي ثم التوافق الذبذبي.
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هذه المشكلة ميقة ويصةة سقةود البشةرية إلة الها يةة ..إنهةا مشةكلة سحة ن
ميه ا نقي حيث في ب ايتةه ال سحة د الشةر
للجميع .ه ما سقع في الحك يب
يتو هان لبعمهما يعيشان و ل ويامهما ب ن ار  .بمجرد ون األمةور ستةتقر بمجةرد
ون يممهوا بعمهم لبعك ..ه ها يفرف التشكيل التشةفير" :يجةك ون سكةون بةذلك..
ه ها سوف وحبك" ..وصبح الحك بأنه متا مة مقايمة.
يجك ون سصبح هكذا
طريق قلبك بكليتةه فإنةك ستةا م بالحةك ستةا ر .سرية ون سحةك
ه ما ال سحك
ه ها سوف سحبةه بكليتةك لكة إن لةم يحقةق مةا سرية فإنةك
اآلخر إن قام بما سري
ستهقك هذا الحك.
حيهما سحةك لكة لةي بكليتةك فإنةك ستةا م بالحةك حيةث ستةتخ مه بعقةا و
بتعزير ..هذا ال يعتبر حك حقيقي .في هذه الحالة سحةا ل ون سقة م الحةك و ستمتةك
هي الغايةة.
به ..لك في به الحالتي فإن الحك لي هو الغاية إنما سحقيق الشر
هذا ال يعتبر حك .إن بهت ز ج فإنك ستجلك اله اية لز تةك حيةث سكةون سةعي ة سبة و
ه ما ال سجلك اةيء للمهةزل سحة ن فجةوة بيهكمةا ستوقةف
بتقبلك التعلق بك .لك
التقر إليك .ه ما يح ن هذا الموقف معك مع اآلخري فإنهم يهتةون ون
ز تك
الحك مفي لهم هم ويما لي فق لم يحبون .فةي المقةام األ ل الحةك مفية لمة
يحك في المقام الثاني فهو مفي لم قع ليه الحك.
الهاس يأسون يقولةون" :األخةر ن ال يحبةوني" لةم يةأت وحة ليقةول" :ونةا ال وحةك
اآلخري " ..الحك وصبح مطلك" :اآلخر ال يحبهي" ..إنة ومةر هةذا اآلخةر الحةك ظةاهرة
در ة إنك إن وحببت ستههئ ستلذم سفرح ستتمتع32.
ميلة إل
بلما وحببت وبثر بلما وصبحت معشو ق .،بلمةا وحببةت وقةل بلمةا طالبةت اآلخةري ون
يحبوك .ر ي ا ر ي ا سصبح مغلق محصور محبوس فةي األنةا حيةث األفةق المةيق مةع
األنا Ego

ه ها سصير وحمق ..ألنه حت

لو اقتر

مهك وح ليحبةك سةتخاف مهةه ..ألن

في بل حالة حك ههاك احتمالية ون يرفمك و يهتحك م

حياسك.

ال وح يحبك ..هذه الفكرة التي وصبحت مغر سة فيك .بيةف لمة وسة ليحبةك ون
ون ههاك ايء مزيف هل يحا ل خ ا ك؟ ال ب انةه يته ةك
يغير قليتك سلك؟ الب
يخادع لهذا سب و في حماية نفتك سب و برفك ون يتقر وح هم مهك ليحبك سمهةع
نفتك م حك اآلخري  .هكذا يتكوّن الخوف .حيهما سخةاف سصةبح حية ا فةي العةالم..
سفتقر للتواصل حيث ال سواصل مع اآلخري في حياسك وب ا بأي اكل م األاكال.
ما هو الخوف إمن؟ الخوف هو اةعور بأنةك غيةر موصةول بهةذا الو ةود .هةذا هةو
م االسصال مع الو ود .ونت حي الطفةل حية يبكةي فةي
سعريف الخوف :حالة م
العائلةةة بلهةةا مهبةةت إلة المتةةرح ..الطفةةل يبكةةي يهتحةةك فةةي
المهةةزل ..األم األ
سريرة ..سرك حي ا به اسصال .ال وح يواسيه ال وح يحبه ..ح ة هائلة سحي به .هةذه
 23بالطبع الحب مفيد لصاحبه ،متى؟ حينما يحب بدون شروط ،بدون أن يتوقع من اآلخرين مبادلته هذا الحب أو معاملته بالمثل ..ولكن
من يتوقع ذلك ولم يتحقق مطلبه فإنه سييأس ويكتئب ويكره الحب بذاته .بينما نجد أن من يحب اآلخرين بدون شروط نجده في سعادة
ونشاط دائم حتى لو لم يتحقق التبادل بين الطرفين.
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هي حالة الخوف ..هذا ما هو ليه األمر ..سكون ميت رسيك بطريقة ال س ع للحك مجةال
ون يتحقق في حياسك.
اإلنتانية معاء سعلموا مارسوا ومورا وخرى بثيرة لك لي الحةك .نحة سة ربها
للقتل ..الجيو مو ود ن سهوات م التمرد القتل ..للجمع الحتا المةادي دُربهةا
الجامعات الكليات مو ودة سهوات سهوات مة التة ريك المتواصةل فقة مة و ةل
الجمع الحتبة ال قيقة حت ال يغشك وح فةي التجةاره بةل ونةت مة سخة هم .لكة
لي ههاك وي فرصة متوفرة ستمح لك بأن سحك ..بل سحك بحرية مطلقة.
في الحقيقة لي فق هذا بل المجتمع يعرقل وي فرصة للحةك .اآلبةاء ال يرية ن
أل الدهم ممارسة الحك .ال وح يحك ملك ال وم سحك لول ها ملك .مهما ب ا ظةاهرهم..
ال وم سحك ون يقعوا وبهاؤهم بالحك ..بل إنهم يحبون الز اج المرسك متبقا.
ال و
لماما؟
العائلة ليخلةق ائلةة ية ة
أل نه ه ما يقع اا في الحك مع فتاة ما فإنه يبتع
العائلة الق يمة بالطبع فهو متمرد في هةذا الموقةف
التي هي ائلته هو .إنه يخرج
حيث يقول" :اآلن ونا ماهك بعي ًا سوف وصهع مهزلي الخا " يختةار ز تةه هةو حيةث
بعمهم.
ون ال دخل لأل في الموضوع ال األم ..يب ا بأنهم انقطعوا
إنهم يري ن الز اج المهظم يري ن ون يهظموه ألبههم" :ونت اصهع لك مهزل ائلة
لك اسربها لههظمه لك حتة يكةون لهةا بصةمة فةي المتةألة هةذه ..ال سقةع فةي حةك
الوحية " .إما بةان
ز تك ألنه ه ما سقع في حبها فإنها ستكون هي المةك الخةا
الز اج مرسك فإنه سيكون م اأن ا تما ي ال دخل للحك فيةه .ز تةك لة سكةون بةل
حياسك .إمن بلما بان الز اج مهظم فإن ائلتةك التةابقة ستتةتمر معةك بلمةا قعةت
في الحك فإن العائلة ستبتع سمعف بصمتها في حياسك الج ي ة.
إنك سرى اآلن المهطق في الرغبةة بةالز اج المةهظم .العائلةة الق يمةة سرية ون سبقة
طريةق الحةك فةإن العائلةة
متتمرة في الز اج الج ي بمجرد ود فرصة للز اج
الق يمة ستذمر ..لي مهم ون سحةك ز تةك –بمةا يعتقة ن -مة الممكة ون يمةح
بز ا كمةا مة و ةل اسةةتمرارية العائلةة الق يمةة .إما دبةةر ز اج مةهظم فةإن العائلتةةان
سترسبطان مع بعمهما .لك إما اا ما يقع في حك فتاة ما و إما فتاة مةا سقةع فةي
لوح هما يرية ان التحةرك نحةوه بعية ا
حك اا ما ..ه ها يخلقوا المهما الخا
ائلة بل مههما حيث الخصوصية .ال يرية ن حةولهم بةل هةؤالء الهةاس األ مةام
العمات الخاالت األبهاء..إلس .ال يري ن بل هذا المةجي حةولهم بةل يرية ن حياسهمةا
العائلة بالطبع.
المهما الخا  .هذا ما يز
العائلة ض الحك .الب ونكم سمعتم ون العائلة هي مص ر الحةك لكة وقةول بةأن
العائلة ض الحك ..العائلة استم ت ودها بقائها بقتل الحةك ..لةم ستةمح للحةك بةأن
يح ن ..المجتمع ال يتمح للحك ألنه إما ح ن ون قع وح ما في الحك بل دخل فةي
العشق ..فل يتتطيع وح هم ون يبتزه و يته ك به .لة يتةتطيع وحة ون يرسةله إلة
الحر حيث سيجيبهم" :إنهي سعي حيث ونا فلماما سرسلهي إل الحر ؟ لمةاما ومهةك
ألقتل غريبا؟ ربما يكون هو ويما سعي في طهه؟ بمةا ون لةي بيههةا صةراع ال سصةادم
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الجيل الج ي وبثر وبثةر فةي الحةك فةإن الحةر سةيختفي..
بالمصالح...إلس" إما غا
مجاني بي يذهبوا إل الحر  .إما وحببت سذ قت ايئا مة
ألنه ل يكون ههاك حمق
الحياة ل سكون راغب ،بالموت قتل الهاس .ه ما ال سحك ل ستذ ق اةيئا مة الحيةاة
حيث سقتر م الموت.
الخوف يقتل الخوف يري القتل .الخوف يحك ال مار .إنما طاقة الحك طاقة خهقة.
ه ما سحك يكون بودك ون سُب ع ربما سود ون سغهي وغهية .و سرسةم ..و سكتةك قصةي ة..
لك ل سذهك لتقتل سفجر ستحق العالم بالمجهون الذي يذبح اآلخةري المجهةولي
لم يعرفهم وب ا بما إنه مجهول بالهتبة لهم ويما.
الذي لم يتح ن معهم ق
ه ما سحك ..ه ما يحي الحةك مةرة وخةرى
فق
م بل الحر
العالم سيخل
بيهها .التياسيون ال يري نك ون سحك ..المجتمع ال يري ك ون سحك ..العائلةة ال ستةمح لةك
بالحةةك ..بلهةةم يرية ن ون يتةةيطر ا لة طاقةةة الحةةك لة يك ..ألنهةةا الطاقةةة الوحية ة
المو ودة هها بيهها اآلن .لذلك هم يخافون إما ما لتةت ههةا فهمتهةي ية ًا .إرم بةل
المخا ف وحبك وبثر ..وحبك م غير ار  ..ال سفكر ون سعمل ومةر خخةر حيهمةا سحةك..
ألنه حيهما سحك فإنك ونت المتةتفي األ ل ..هة ما سحةك فإنةك سفية مصةلحتك .لةذلك ال
سشر حبك بحك اآلخري لك ..ال سهتظرهم ون يحبوك ..بل وحببهم طالمةا وحبةوك و لةم
يحبوك.
ب ونانيا الحةك ونةاني .وحبةك الهةاس ..ستشةعر بأنةك مكتفةي خةهل هةذا الحةك..
وبثةر وبثةر فةي و ماقةك.
ستحصل ل وبثر وبثر م اللطف اإللهي .الحك سةيغو
الخوف سيختفي بو ود امعة الحك.
ال ة يانات
م ة ثةةم ههةةاك المرحلةةة الثالثةةة م ة الحةةك ..هةةي الصةةهة .الكهةةائ
المؤستات ال يهية األخرى يأمر نك بالصهة .لك في الحقيقةة هةم مةانعي للصةهة.
ألن الصهة سلقائية ظةاهرة طبيعيةة سلقائيةة ..ال يمكة سعليمهةا ألحة  .إما بهةت متة ي
سعلمت الصهة فةي طفولتةك ..فإنةك سةتكون قة مهعةت مة سجربةة ميلةة بةان مة
الممك ون سح ن لك .ألن الصهة هي ظاهرة طبيعية سح ن.
يجك ون وقول لكم قصة وحبها" .ليةو سولتةتوي" 34بتةك قصةة قصةيرة ..سقةول هةذه
القصة ون في مهطقة ما في ر سةيا الق يمةة بةان ههةاك بحيةرة هةذه البحيةرة بانةت
مشهورة لو ود ثهثة ق يتي بالقر مههةا ..البلة بلةه متةتمتعا بهةم .اآلالف يةذهبون
بحهت لتلك البحيرة لير ا هؤالء الق يتي  .هؤالء الق يتون لم يأخذ ا اهادة و همةة
ما بأنهم ق يتي و نتاك ظام م قبل الكهيتة .حيهما يتألوا الهاس ةههم يجيةبهم
اآلخر ن" :م الذي و طاهم اهادة لهذه المهزلة العظيمة؟" هذا ما سفعلةه المتةيحية
إنها اح ة م وحمق األمور .سق م الكهيتة اهادة "هذا الر ل ق ي " بأنةك ستةتطيع
ون سجعل م ر ل ما ق ي لمجرد ون سق م له اهادة!!
لك الهاس وصبحوا يتزاحمون إل البحيرة يتمعون ون ههاك رهبةان ظةام فةي
سلك البحيرة .لذلك مهك الق ي التابع للكهيتة إلة سلةك البحيةرة ليةرى مةا هةو الوضةع
 ،Leo Tolstoy 24ليو تولستوي (1910-1828م) :مؤلف روسي.
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فيها .مهك بالقار إل البحيرة حيث يعمل هؤال الفقراء الثهثة ..لق بانوا بتاطة وفةراد
فقراء ..لكههم سع اء ا ألنهم وغهياء باطهيا ..ل سج لغهاهم مثيل وب ا.
التي سحت الشجرة يمحكون متةتمتعي مغمةوري بةالفرح .رو ا
بانوا سعي ي
ق ي الكهيتة فانحهوا له حيث قةال لهةم" :مةاما سفعلةون ههةا؟ ههةاك إاةا ات سقةول
بأنكم ق يتون ظماء الهاس سأسي إليكم .هل سعرفون بيف سصةلون؟" ودرك القة ي
هةةذا بةةأنهم غيةةر متعلمةةي غيةةر مثقفةةي  ..مصةةبوغي بص ةبغة م ة الجهةةون التةةعادة
بال را يش.
نظةةر بعمةةهم لةةبعك قةةال وحة هم" :نأسةةف يةةا سةةي ي نحة لةةم نةةتعلم الصةةهة
الصحيحة التي ستلوها الكهيتة ألنها هلة .لكة اختر هةا صةهة سخصةها ..صةهسها صةها ة
مهزلية .إما لم سشعر بالمهانة فإنها سهتلوها لك"
و ا الق ي " :نعم وسمعوني وياها بيف سصلون"
قالوا" :نح حا لها فكرنا بالطبع نح لتها مفكر ن ظام بل نحة بتةطاء مجةاني
قر يون ههء حيث قررنا ون نصلي الصهة البتيطة .في المتيحية يعتق بالله بثالون
األب الر ح الق س .نح ويما ثهثة .لذلك قررنا بالصهة التاليةة :ونةت
حيث هللا اآل
ثهثة نح ثهثة ..ارحمها يا هللا هذه هي صةهسها ونةت ثهثةة نحة ثهثةة ..ارحمهةا يةا
هللا "
غمك الراهك ا ا في حالة م الثورة العارمة قال لهةم" :هةاما هةراء! لةم
نتمع بصهة بهذه م قبل و قفوها ..بهذه الطريقة ال يمك ون سكونوا ق يتي  ..ونةتم
مجرد وغبياء".
انحهوا ل ق مه قالوا" :ونت لمها الصهة الحقيقية..الصهة التي هةي وفمةل مة
صهسها" .ثم لمهم بيف سكون الصهة المتعةارف ليهةا المعتمة ة مة المتة يهي مة
الكهيتة األ رثومبتية .بانت صهة طويلةة بهةا الع ية مة األمةور الكلمةات التراسيةل
القوية بالصا قة .هؤالء الثهثة نظر ا إل بعمهم ..بان بالهتبة لهم مة المتةتحيل ون
يتلوها بلها ..اعر ا ون وبوا الجهة ق وغلقت في وههم فقالوا له" :ور ةوك اسلوهةا
لها مرة وخرى ..ألنها طويلة نح غير متعلمي  ..لم نحفظها بع " بررها الق ي مةرة
وخرى لهم .قالوا" :ور وك مرة وخرى لةم نحفظهةا قة نقةول اةيئا مةا خةاطئ وثهةاء
سه سها ح نا" مرة وخرى بررها لهم .ثةم اةكر ه مة بةل قلةوبهم اةعر القة ي
بالراحة ألنه فعل ومر ما ي ا بالهتبة لهؤالء المجاني الذي علهم يتبعون الكهيتة.
وبحر ق ي الكهيتة را عا بقاربه إليها .بمجرد صوله لمهتصف البحيرة لةم يصة ق
ل المةاء!
هؤالء المجاني الثهثة بانوا قادمي إليه رابمي
يهيه ...هؤالء األاخا
قالوا له" :لحظة لحظة ..مرة وخرى اسلوها لها ..لق نتيها الصهة".
لم يصة ق يهيةه! قةام الراهةك نةزل لة وقة امهم قةال" :سةامحوني ونةتم ابملةوا
صهسكم".
طاقةةة الحةةك هةةي الصةةهة .األديةةان الكهةةائ المهظمةةة المعابةة المتةةا
المؤستات ال يهية دمرت طاقة الحك هذه .ق موا صةهة ةاهزة مصةهعة فةي قوالةك.
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إنما الصهة هي مشا ر فياضة م الحك .مشا ر سلقائيةة يااةة لية ة اللحظةة .سةذبر
سلك القصة ه ما سصلي .ا عل صهسك سلقائيةة .ظةاهرة طبيعيةة .إما بانةت صةهسك غيةر
سلقائلة فما الذي ستكون؟ إما بهت حت مع هللا مجهز متبقا معلةك مةهظم إمن وية
سيكون ما هو حقيقي وصلي طبيعي في حياسك؟
قل األمور التي سود قولها .سح ن مع هللا بما إنك ستح ن لر ل حكيم .لكة السةذبر
الرسميات الكهم المعلك في الحوار .العهقة الرسمية ليتت هقة ل األطةهق .إن
وصبحت رسميا مع هللا فإن العفوية سفوسك .ا لك الحةك إلة الصةهة ..هة ها ستةتطيع
التح ن مع هللا .إنه ايء ميل ا ..حوار مع الكون.
هل ااه ك وح يفعل ملك؟ إن بهت سلقائي فالهةاس سةيعتق ن إنةك مجهةون .إما
مهبت إل اجرة ب وت بالح يث إليها و إل زهرة ..الهاس سيعتق ن إنك مجهون .وما
إما مهبت إل الكهيتة وخذت ستح ن إل الصليك و إلة صةورة هللا لة يعتقة ا بأنةك
مجهون بل يعتق ا بأنك مت ي  .إنةك ستحة ن إلة حجةر فةي المعبة الكةل يعتقة ونةك
مت ي  ..هذه هي الصيغة المعتم ة م المت يهي .
ردة التي هي فعه مليئة بالحياة وبثر م الصورة الجام ة في
وما إما سح ثت إل
الكهيتة الوردة التي فيها م األلوهية وبثر م وي سمثال ..إما سح ثت مةع اةجرة حيةث
ذ رها ضاربة فةي و مةاق األلوهيةة وفمةل مة وي صةليك فةي المعبة  ..ألن الصةليك
التماثيل الح ي لي لها ذ ر ..بل هي ومور ميتة .إنمةا الشةجرة حيةة ةذ رها فةي
و ماق األرف وغصانها الية في التماء ..مرسبطة موصولة باإلله بالكةل ..بالشةم
الهجوم .سح ن مع الشجرة .ق سكون هذه هي نقطة الب اية لح يثك مع األلوهية.
لك إن سح ثت بتلك الطريقة سيعتق ن اآلخري بأنك مجهون .التلقائية يُعتق بأنهةا
صورة م صور الجهون وما الرسميات فيعتق بأنها صورة م صور العقهنيةة .بالمةب
العك هو الصحيح ...ه ما سذهك إل المعبة ونةت سةردد الصةهة المحفوظةة فإنةك
ببتاطة وحمق مجهون يتو ك ليك الحصول ل ح يث م القلك إل القلةك ..حيةث
الصهة الجميلة التي سب و سول في باطهك.
الصهة ستحقق حيهما سكون اقعا في الحك مع الو ةود بلةه .وحيانةا سصةبح غاضةبا
م الكل ال سري التح ن وب ا ..هذا ميل حيهما سقول" :ل وسح ن معةك وبة ا ..يكفةي
هذا لم ستتمع لي ق !" إنها لفتة لطيفة لك ليتت ميتة .وحيانةا فإنةك ستةق الصةهة
سماما ألنك سعتق ون صهسك ال يتةمعها هللا .إنهةا همةة ميقةة مهةك فيهةا الكثيةر مة
المشةةاربة االنفعةةال الغمةةك .اغمةةك وحيانةةا واةةعر بالشةةكر االمتهةةان فةي وحيةةان
اخرى ..وحيانا سشعر بأنك ابتفيت ..احيانةا سشةعر بالشةوق الولةه ..إنهةا ومةور ية ة ون
سحرك مشا رك في هذه العهقة ...ا علها هقة حيةة .هة ها فقة الصةهة الحقيقيةة
ستحقق معك .وما ه ما سردد بل يوم االسطوانة نفتها ..فهذه ليتت صهة وب ا.
سمعت يومةا ون ههةاك محةامي بةان ر ةل مبةي ة ا ..يحتةك
ل سةريره
ملي .بل ليلة يذهك إل الهوم
األمور بالمكيال
يهظةةر إل ة التةةماء يقةةول" :يةةا هللا بالمةةب بمةةا هةةي األيةةام
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التابقة" يذهك إل الهوم .لقة صةل مةرة احة ة فةي حياسةه
بع ها في بل ليلة يري ون يصلي يقول فقة " :يةا هللا صةهسي
هي بما األيام الماضية" ثم يهام.
إنه يحتك بل ايء بميزان ...فما اله ف مة سردية الصةهة نفتةها مةرة وخةرى؟
سواء سقول فق "يا إلهي" و سردد العبارة باملة ..فل سشعر إنك ح ك الةذي ستحة ن..
االستجابة دائما ستكون مو ودة .الصهة سأسي لحالها بتلقائية بر الةزم األيةام .هة ما
سشعر باالستجابة ..إنك لتت الوحي الذي يتح ن ..حيهما سح ن االستجابة بةان ههةاك
احة  ...حيههةا ال سكةون مجةرد المتحة ن بةل بةذلك
حوار بي اخصي لةي اةخ
المتتمع ويما.
ونا وقول لك ون الكون بلة الو ود متتع لهستجابة بمجرد ون سفتح قلبك بله لةه
حيث ون المعبود سيتتجيك .ال ايء مثل الصةهة ال حةك يمكة ون يكةون مةيه بمةا
هي الصهة .مثلما ال ه يمكة ون يكةون مةيه بمةا هةو الحةك .ال حةك يمكة ون
يكون ميه بما هي الصهة.
لك يبق بع ملك المرحلة الرابعة التي وسميها التأمل .فإن الحوار بي اخصةي
يختفي .بل في التأمل يكون الحوار صةامتا .الكلمةات سختفةي ألنةه حيهمةا يكةون القلةك
ممتلئا ل يتتطيع التح ن .ه ما يكون القلك ااقا بص ق فةإن الصةمت سةيكون هةو
سيلة الحوار .ه ها ل يكون ههاك طرفي في الحوار بل سكون ونت اح مع الكةون.
ل سقول ايئا ل ستمع ايئا..ألنك ستكون اح مع الواح األح مةع ملةك التةكون
مع الكل الفرد الصم  .الوح انية التوح هي التأمل.
هذه هي المراحل األربعة للحك .في بل مرحلةة يختفةي الخةوف وبثةر يتبة د .إما
ح ن الجه بصورة ميلة فإن خةوف الجتة سةيختفي .وثهةاء الجةه حيهمةا سراقةك
وحاسيتك بالحك ..ستتطيع ون سراقك حيهما سختفي األ تةاد يحة ن لحظةورك ةود..
حيهما ستهاغم األ تاد سختفي يكون لحمةورك ةود ..ومةا حيهمةا لةم سكتفةي بةالجه
فإنك لم سصل بع إل العمق.
في المرة األخرى إما ح ن الحك فإن الخوف سيختفي م العقل .ستحصل ل
حياة وخرى مريحة ..ال خوف سيأسي ال بوابي  .إما ح ثت الصهة الحقيقية مع الحةك
فإن الخوف سيختفي بليا .ألنك بالصهة سصبح اح ا ..ستب و بالشةعور العميةق بالعهقةة
الواح ة مع الكةون بلةه .الخةوف سةيختفي مة الةر ح ..لة يكةون ههةاك خةوف مة
الموت ..هذا يتحقق إن سحقق الحك في الصهة .لي قبل ملك.
ه ما ستأمل لو لتا ة اح ة ..الخوف سيختفي بةذلك "الةه-خةوف" سةيختفي
ويما .ال ايء يبق م بيانك بل إنك سةتختفي يبقة حمةورك هةو المو ةود حيةث
الطهارة العذرية البراءة الصفاء.
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الحب ليس عالقة ،وإنما حال
الحك ليتت هقة .الحك حالة ود .ال يحتةاج للحةك ون سمارسةه مةع وحة بةل إن
الحك لي مجرد حالة ود ..إنما الفرد بذاسه يصبح هو الحك ..هو مص ر الحك ..ال ون
يكون في حالة الحك إنما هو الحك نفته.
م يتتطيع ون يكون هو الحك؟ بالتأبي إما لم سعي م ونت ل ستتطيع ون سكةون
الحك نفته مهك الحك يهبع .بةل سةتكون ونةت الخةوف مهةك الخةوف يهتشةر .الخةوف
ك الحك .سذبر ون الكراهية ليتت ض الحك .المقابل الحقيقةي للحةك هةو
بالمب
الخوف .في الحك الفرد يتوسع .في الخوف الفرد يهكمش يصةغر .فةي الخةوف الفةرد
يصبح مهغلق .في الحك الفرد يتفتح .في الخوف الفرد يشك في الحك الفرد يثةق .فةي
في الكل .لذا ال مجال للوح ة
الخوف الفرد يترك حي ًا في الحك المرء يختفي يذ
الحك الخوف35.
وب ا بي
بيف يتوح المرء بالكون؟ بل هذه األاجار الطيور التحك الشموس الهجةوم
المجرات سكون فيك مهطوية ..الحك هو ه ما سعرف سمائك فماؤك ال اخلي.
ة الخةوف إما
الطفل الصغير خالي م الخوف األطفال يولة ن هةم بعية ي
سةةا المجتمةةع سةةان هم فةةي ون يبقةةيهم بة ن خةةوف يتةةا هم فةةي ون يتتةةلقوا
األاجار الجبةال يتةبحوا فةي المحيطةات األنهةار ..إما سةا هم المجتمةع فةي بةل
إمكانية ون يصبحوا مغامري  ..مغامري إل المجهول .إن اسةتطاع المجتمةع ون يخلةق
ستاؤل بحث ظيم ل ى األطفال ب ل م سق يم لهم معتق ات ميتة ا ابةات ةاهزة..
ظماء ..محبي للحياة .هةذا هةو الة ي الحةق.
ه ها األطفال سيتحولون إل محبي
لي ههاك دي وفمل م الحك.
غ ّ امهك و مق و مةق مةع نفتةك ..اسةتمع إلة الطيةور بصةبر
سأمل ورق
اهتمام ..انظر إلة األزهةار بانبهةار سعجةك .ال سصةبح م معلومةات ثقافةة فائقةة .ال
ستتمر بتعليك األمور لصق الملصقات ل األاياء .هذا االد اء بالمعرفةة هةذا مةل
الثقافة ..ون ستمي األمةور بأسةمائها سمةع الملصةقات ليهةا بأنهةا بمةا ة .سقتةمها
سفرزها.
قابل الهاس خالطهم ا ل معهم بلما استطعت ملك ..ألن بل فرد مههم يعبر ة
ة ك.
الو ةه اآلخةر .سعلةم مة الهةاس ..ال سخةف ..الو ةود لةي
ه لله يختلف
الو ود يح إليك بما هي ومك ..هذا الو ود متتع لمتان سك بكل الطرق الممكهة.
ستب و سشعر بهوع م الطاقة الصا ة داخلك ..سهبثق هذه الطاقة مة الحةك هةذه
الطاقة سري ون ستلطف سرحم بل المخلوقات .ألنه وصه بهذه الطاقةة المةرء يشةعر ونةه
ملطوف بك مةاما ستةتطيع ون
ملطوفا به م قبل األلوهية .ه ما سشعر بأنك محبو
سفعل غير ونك ستتلطف ل بل م حولك ل الكون بابمله؟
الحك هو رغبة ظيمة ميقة ون ستلطف ل الو ود بله.
" 25الخوف من الحب خوف من الحياة ،والخوف من الحياة ثالثة أرباع الموت" (براتر اندراسل)
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هذه الكعكة لذيذة!
الحك نادر ًا .ون سلتقي مع اخصا ما في مةق و ماقةه فةي بةاط بيانةه هةذا
مةق اخصةا
يعهي ونه يجك ون سعبُر إل ههاك خهل ثورة ما ..فإن وردت ون سصل إل
ما يجك ليك ون ستمح له ليمر يصل إل و ماق بيانك ..يجك ون سكون سهل المهةال..
يجك ون سكون في متها ل ي الطرف اآلخر .إن وصبحت سهل المهةال فهةذا ومةر خطةر..
إنها مخاطرة ون سجعل وح ما يصل إل و ماقك بةاط بيانةك ..إنهةا مجازفةة ألنةك ال
سعرف ما الذي سيفعله الطرف اآلخةر بةك .بمجةرد ون يعةرف ميةع وسةرارك ..هة ما
سكشف ميع ما بان خافيا ..ه ما سكون اضحا سمامةا ..فإنةك وصةبحت فةي متهةا ل ية
اآلخر ل سعرف ما سيفعله اآلخر .م هها يكون الخوف ..لذلك نح ال نفتح و ماقهةا
ألي بان.
الةذي يرافقهةا ..نظة ون الحةك هةو مةا يجمعهةا لكة لقاؤنةا ال زال
مع الشةخ
سطحي ..لقاء لي بعميق بيهما نظة ونهةا قة سقابلهةا فةي و مةاق بعمةها انتةجمها.
لك في الحقيقة فإن لقاءنا ال زال لة التةطح ..لة الحة د فقة  ..لة سةياج
البتتان .نح لتها سياج فق  ..بل التياج هو ح دنا حيث يب و العالم الخار ي.
ااوا مع بعك لتهوات ي ه هم مجرد رفةاق .ربمةا لةم
حت المتز ون الذي
وبثةر نتةيت باطهةك وبثةر..
يعرف وح هما اآلخر حت اآلن ..حيث بلما شت مع اخ
وصبح باطهك مجهول مختفي.
هقة الرفقةة بةة "حةك" ..قة
لذا فاألمر األ ل الذي يجك ون يُفهم هو وال سأخذ م
سمارس معه الجه  ..ق سكون ملتصق به هتيا لك حت الجه سطحي ..الجةه
ال يعهي ونكما التقيتم في الباط الجةه مجةرد سقابةل تة ان ..سقابةل الجتة ان ال
إل و ماقك ه ما ال يكةون
يعهي سقابل باطهكما معا .إنك ستمح للطرف اآلخر بالغو
للخوف نصيك في نفتك.
ههاك نو ان م الهاس وح هم يتحرك ب افع م الخوف اآلخر يتحرك ب افع مة
الحك .فالحياة المرسبطة بالخوف ال سحقق هقات ميقةة ..سبقة خةائف مة ملةك ال
ستمح لآلخر بعبور سيا ك ليصل إل و ماقك ...ق ستمح له في لحظة ما لكة إلة
هذه الخطوة سطرده إل خارج سيا ك مةرة وخةرى بةل اةيء
ح د ما سترا ع
يتوقف.
الةةذي ال يخةةاف م ة
إنمةةا الحيةةاة المو هةةة م ة قبةةل الحةةك هةةي حيةةاة الشةةخ
ال يخاف مة الهتةائ و العواقةك ..بةل يعةيش الحاضةر اآلن ههةا .ال
المتتقبل اخ
الذي يخاف هو م يفكر بالهتائ  ..ب حاضرا هاهها بليةا..
سك مهتما بالهتيجة الشخ
سصرف بكل وارحك بكليتك ..ال سك باآللة الحاسةبة ..الر ةل الةذي يخةاف هةو مة
يحتك يهظم ..بأنه ر ل األم التهمة حياسةه سمةيع بتلةك الطريقةة د ن
يخط
ون يحياها.
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سمعت قصة راهك "زن":
بان ل سرير الموت .وزلف اليوم األخير حيث و ل الراهك ونةه
فةةي هةةذا المتةةاء سةةيغادر ت ة ه .لةةذا ميةةع اسبا ةةه سهميةةذه
األص قاء ب ؤ ا بزيارسه .بان له الكثير م العشةاق حيةث وخةذ ا
ميةع المهةاطق القريبةة البعية ة .وحة التهميةذ
يأسون إليه مة
ه ما سةمع ون التةي هةذا سةوف يمةوت مهةك إلة
الق يمي
التوق .فتأله وح الحاضري متعجبا" :التي يحتمةر فةي مهزلةه
فلماما ونت ماهك إل التوق؟"
فأ ةةا  " :و ةةرف ون التةةي يحةةك نةةوع معةةي م ة الكعةةك لةةذا
سأاتري له مهها".
بان م الصعك إيجاد هذا الهوع م الكعك .لكة فةي المتةاء
حصل ليه بطريقة ما ..وس رابما بالكعك .الكل بان قلق ،بان
الراهك بأنه يهتظر ايئا مةا .بةان يفةتح يهيةه يهظةر حولةه ثةم
يغممها مرة وخرى .ه ما صل التلميذ قةال الراهةك له":حتةها
ه
لق صلت ..وي الكعك؟" ق م التلميذ الكعك له فب ى ل
المعلم التر ر.
هو يحتمر ومتك التي بالكعك لك ية ه لةم سكة سرسجةف..
لكة ية ه لةم سرسجةف فتةأله وحة هم" :ونةت
بان ببير بالت
ل حافة الموت خخر نف وخذ يخرج مهةك
في الت
طا
لك ي ك لم سرسجف!".
و ا الراهك" :لةم ورسجةف ونةا ألن ال واةعر بةالخوف ..تة ي
ه ما يفه
وصبح جوزا لكهي ال زلت اا  ..سأبق فتيا حت
ت ي".
بع ما وخذ قممة ب و يممخها ..سةأل وحة هم قةائه" :مةا هةي
خخر رسالتك سي نا؟ ستتربها قريبا ماما سري نا ون نتذبر؟"
ابتتم التي قال" :خه الكعك لذيذ ا"..
هذا الر ل يعيش هذه اللحظة اآلن هها ..يعيش حاضره حيث قال :الكعك لذيةذ .حتة
الموت بالهتبة له غيةر مقبةول فةي هةذه اللحظةة ال مكةان للمةوت فةي هةذه اللحظةة.
اللحظة القادمة ال معه لها هة ه ..هةذه اللحظةة حيةث الكعةك لذيةذ .إما اسةتطعت ون
سكون هها في هذه اللحظة ...ون سكةون فةي الحاضةر حيةث الفةيك الهعمةة ستة فقان
ه ها فق يمكهك ون سحك سعيش الكمال.
الحك زهرة نادرة ستفتح وحيانا .مهيي مهيي م البشر يعيشون بر هةة الهظةر
الخاطئة حيث يعتق ن ونهم شاق ..يعتق ن ونهم يحبون بعمهم ..لك يظل ا تقاد
بهم.
فق  ..ا تقاد خا
ه ما ال يع للخوف ةود.
الحك زهرة نادرة ستفتح وحيانا زهرة الحك ستفتح فق
هذا يعهي ون الحك يح ن في ر ح ميقة ا ..ر ح مت يهةة .فةالجه محتمةل متةوفر
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م الباط العميق الشةخ
للجميع للشخ
للكل ..لي متوفر لم يشعر بالخوف.

التةطحي ..لكة

الحةك لةي

متةوفر

ه ما ال سكون خائفا ه ما ال يو ة اةيء سخبئةه ..حيههةا يمكة ون سكةون متفتحةا
فةي
اآلخر فةي و ماقةك ..اآلخةر سيتةمح لةك ون سغةو
حيث ال حوا ز سعيق غو
و ماقه ..حيث الثقة المتبادلة ..ه ما ال سشةعر بةالخوف فةإن الخةوف يتبة د هة اآلخةر
ويما.
وما في الحك الذي سعيشه اليوم فإن الخوف مو ةود دائمةا .الةز ج يخةاف الز ةة
الز ة سخاف الز ج .العشاق دائما في حالة خوف .إمن هةذا لةي بحةك ..بةل مجةرد
اسفاق سهظيم لشخصان خائفان يعتم ان ل بعمهما يتتغهن بعمهما الةبعك يبتةز
ليةه يمتلةك بةل مههمةا اآلخةر ...لكة ال يعيشةان
بل مههما اآلخر يتيطر ليه يهمةي
الحك.
إما اسةتطعت ون ستةةمح للحةك ون يتحقةةق ال حا ةة للصةةهة ال للتأمةل ...ال حا ةةة
للكهيتة و وي معب  ...حت إنك ستتطيع ون سهت موضةوع هللا لةو اسةتطعت ون سحةك..
ألنه م خهل الحك فأن بةل األمةور األخةرى سكةون قة سحققةت فةي داخلةك ..التأمةل
الصهة هللا ..بل ايء طاهر نقي يكون ق سحقةق فيةك .هةذا مةا يقصة ه يتة
ه ما قال الحك هو هللا ..هللا المحبة.
لك الحك صعك ..يجك وال يكون في داخلك خوف حت سعيش الحك ..هةذا هةو
األمر الغريك ..إنك سشعر بالخوف بيهما لي ل يك ايء لتختره وصه..
قال الصوفي "ببير" 36في يوما ما" :ونظةر إلة الهةاس فأ ة هم
ا ..ال و لةذلك سةبك فلةي لة يهم مةا يختةر نه..
خائفي
العاري الذي ال يتبح في الههر ألنةه يخةاف ون
إنهم بما الشخ
يبلل مهبته.
لكهك قلق دائما ل مهبتك.
هذه هي الحالة ونت ار به مهب
ماما ل يك لتختر؟ ال ايء ..هذا الجت سيأخذه الموت قبل ون يأخذه المةوت ق مةه
للحك ..فكل ايء ل يك سوف يؤخذ مهك يومةا ..قبةل ون يُؤخةذ مهةك تة ك فلمةا ال
هة ما
سشارك به وحة ؟ هةذه هةي الطريقةة الوحية ة التةي ستةتطيع ون سملكةه ..فقة
ستتطيع ون سشارك به.
إما استطعت ان سشارك به وح فأنت التي ليه .هو في نهايةة المطةاف سةيؤُخذ مهةك
ل وي حال الموت سيأخذ بل ايء مهك.
الكفاح الحقيقي هو بي الموت الحك ..إما ومكهك العطاء فل يكون ههاك موت.
قبل ون يُؤخذ مهك وي ايء سيكون قبل ملك ونك ق مته ألح اسةتغهيت هةه ..صةهعت
مهه ه ية ل يكون ههاك للموت نصيك.

 ،Kabir 26كبير (1518-1440م) :شاعر وصوفي هندي.
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ل يكون ههاك موت للعشاق ...الذي ال يحك في بل لحظة سيكون مةوت متوا ة
سيكون ههاك ايء يترق يختطف مهه بلمح البصر ..ت ه يذ ي يفقة بةل اةيء
حت يصل الموت إليه بل ايء يفه .
ما هو الخوف؟ لماما سشعر بالخوف؟ حت لو بل ايء معلوم هك قة وصةبحت
بالكتا المفتوح لما الخوف؟ بيف له ون يؤميك؟ إنه الفكر الزائةف البرمجةة المتةبقة
التي صهعها المجتمع ..حيث يتو ك ليك ون سختبئ ون سحمي نفتةك يجةك ون سكةون
لك دائما ض ك..إلس.
دائما بمزاج متصارع ون الكل
في الحقيقة لي ههاك وح ض ك! حت لو اةعرت ون وحة هم ضة ك فهةو لةي
بذلك ..ألن الكل مهموم بهفته مشغول هك .ال يو ما سخشاه ..يجك ون سة رك ملةك..
لي ههاك وح ما ض ك ..يجك ون س رك ملك قبل وي هقةة حقيقيةة يمكههةا ون سحة ن
لك .ال يو ما سخافه.
في و ماقك ..ال سخلق وي حةا ز بةل بة
سأمله ..اسمح لآلخر بأن يغو
المفتوحة دائما ب ن وبوا و اقفال ..ه ها سيتحقق الحك.

بالقهةاة

ه ة ما يتهق ة باطهةةان مةةع بعمةةهما يتحقةةق الحةةك .الحةةك ظةةاهرة بيميائيةةة بمةةا
الهي ر ي األ بتجي  ..يتقابهن فيهبثق ايء ثالث هةو المةاء ..األمةر الج ية الةذي
خلق م سزا ج طرفي  .م الممك ون يكون ل يك هية ر ي و بتةجي لكة إن
بهت طشان فه فائ ة م هةذي العهصةري طالمةا إنهمةا لةم يلتقيةان يكونةان المةاء
لتشربه .يمك ون سحصل ل وببر بمية مة األ بتةجي وببةر بميةة مة الهية ر ي
طشك ل يهتهي.
لك
ه ما يلتقي باطهك باط الطرف اآلخر ..فإن ايء ية سةيخلق .الشةيء
فق
الج ي هو الحك ..هو بالمب بالماء ..الحك الذي ير ي طش األر اح الغليلةة .حيهمةا
يتحقق الحك سصبح فجأة مرساح مطمئ راضي البال ..هذه داللة اضحة للحك .سصةبح
راف سماما بما لو إنك حققت بل ايء اآلن ال يو ما سحققه وبثر فق صةلت إلة
البذرة وزهرت وثمرت.
اله ف .ال يو ه ف وبع  ..الق ر سم انته
االطمئهان العميق راحة البال داللتي اضحتي للحةك .الحةك ال يمكة ون يُةرى و
لك القها ة الرضا العميقتي همةا مةا يحة بهمةا فةي الةهف  ..بةل نفة
يُلم
ستهفته بل لحظة سمر ليك يكون بيانك بله راف ..ق ستعجك هة ما وقةول لةك ونةه ال
ايء ل يك لتختره ..ال يو ل يك ما سختره .حيث إنك سرغك بهذه األمور إن حصةلت
لك هذه األمور سصبح مطمئ راف البال حيث الشعور بالكفاية .إن الرغبةة لة يك هةي
م الراحة.
دليل م
ه ما يكون ههاك حك باطهان يلتقيان يةذ بان فةي بعمةهما فةإن مةادة ية ة
سُولَ  ..الرضا يتوا حولك يول م داخلك ..يصةير العةالم بأنةه متوقةف ..ههةا سكةون
اللحظة الحاضرة هي اللحظة الوحية ة المو ةودة لة يك حيةث سعيشةها بكليتةك ..هة ها
يمكهك ون سقول "خه الكعكة لذيذة" ..حت الموت ال يعهي ايء لر ل ااق متيم.
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عالم ال حدود له
ل

الم ال ح له ..إل
الحك هو انفتاح لوج إل
يهتهي وب ا ..يب و لك ال يهتهي وب ا .له ب اية لي

الم ال نهاية له ..الحةك يبة و لكهةه
له نهاية.

سذبر اةيء احة  :إن العقةل بشةكل طبيعةي يتة خل ال يتةمح للحةك ون يتةتمر
سعطيه فمةاء ال حة د لةه ..بيانةك يصةبح بالعةالم يحتةوي
يُخل  .إما بهت سحك اخ
الحةةك يهمةةو ر ي ة ا ر ية ا معةةك ..العقةةل يتة خل يحةةا ل ون يتملةةك يتةةتحوم ل ة
الشخ  ..في هذه اللحظة الحك يت مر .العقل طماع ا ..العقل هو الطمع العقةل
سام ا ..لذا إن وراد وح ون يمك يخترق الم الحك لة الفةرد ون يلغة العقةل.
ل الواح ون يعيش في الحك د ن س خل العقل ..العقل يعمل ي ا فةي مكانةه فةي
قل .لك ال حا ة للعقل في الحةك .قلةك
قته المهاسك فق  ..التوق بحا ة إل
سحتا ه ه ما سحتك ميزانيتك لكة ال سحتا ةه هة ما ستجةول فةي فمةاءك الة اخلي.
قلك ه ما يكون ل يك حتابات رياضيات ورقام ..لك ال سحتاج له هة ما
سحتاج إل
يكون ههاك سأمل .لذا فالعقل له ود اسه استعماالسه في العةالم الخةار ي .إنمةا العةالم
ال اخلي فالعقل غير مقبول ..ب محبا ايئا فشيئا ..محبا به اةر  ..بة ونةت الحةك..
مهفتحا ل العالم ..ببتاطة ب محبا.
الطيور األاجار األرف الغيوم الر ال الهتاء ..الكل يمكهةه ون يفهةم .ههةاك
لغة اح ة هي لغة الكون ..لغة الكون هي الحك .لذا فتح ن بهذه اللغةة ..مجةرد ون
ستح ن بهذه اللغة ..فإن الم ي ومامك يهفتح ..الم به ح د.
دائما سذبر ون العقل هو التبك في دفع الهاس ألن يكونوا مهغلقةي  .العقةل يخةاف
اةعور الشةخ
م الخوف .بلما سهةاق
بثيرا م االنفتاح ..ألن العقل باألساس
معه استعماله للعقل .بلمةا زاد خوفةه زاد اسةتخ امه للعقةل هة ما
بالخوف سهاق
يكون ههاك قلق ه ما يكون ههاك ما يشةغلك ..يةأسي العقةل فةي الصة ارة يخة مك.
متردد قلق يكةون العقةل م ةودة فةي هةذه األثهةاء .حيهمةا ال
ه ما سكون مرسا
سكون قلقا فإن ال حا ة للعقل.
ه ما سكون األمور ل ما يرام ال ود للخوف فإن العقةل يجلة فةي مةؤخرة
المربك .ه ما ستوء األمور يقفز العقل إل مق مة المربك يصبح القائ  .في و قةات
الخطر العقل يصبح القائ  ..العقل مثل التياسي .ود لف هتلر بتك فةي التةيرة الذاسيةة
له "بفاحي" 37يجك ليك دائما ون سجعل البل في حالةة خةوف إن وردت ون سبقة فةي
مقام القيادة .ا عل البل بله في حالة خوف د ه دائما في حالة هلع ر ك مة البلة
المجا ر الذي ق يهجم ون ههاك بلة سخطة للهجةوم ون ههةاك حالةة سحمةير دائةم
للحر  ..استمر في خلق االاا ات .ال سترك الهاس متتريحي وب ا .ألنهةم إن بةانوا فةي
ضع االسترخاء ل يهتموا للتياسةيي  .هة ما يكونةوا فةي ضةع طبيعةي مةريح حيةث
االسةةترخاء فةةإن التياسةةيي ال معه ة لهةةم .حةةافظ ل ة حالةةة الخةةوف ه ة الهةةاس..
ستحافظ ل قوة التياسيي .
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بلما بان ههاك حر يصبح التياسيون وبطةال ظمةاء ..اراةل هتلةر سةتالي
ما  ..بلهم نتاج الحر  .إن لم يك ههاك حر ثانية المية لما بان ههةاك اراةل و
هتلر و ستالي  .بل هؤالء ثمرة الحر التي سخلةق فرصةة ألفةراد ون يهيمهةوا يصةبحوا
قادة ..بالمب األمر نفته يح ن في سياسة العقل.
ملةه ..فةي التأمةل ال سشةعر
التأمل ال ايء سوى خلق حالة حيث العقل ي نوا
بالخوف بل بالمحبة ..سشعر بالتةهم التةر ر الرضةا فةي التأمةل سكة راضةيا مهمةا
يح ن فالعقل لي ل يه ما يقولةه .فةي التأمةل ية نو العقةل اةيئا فشةيئا إلة مةؤخرة
التفيهة ..فةي المةؤخرة يقبةع سةزداد المتةافة وبثةر وبثةر بةي العقةل بةي مق مةة
التفيهة.
يوما ما العقل يترا ع يتقهقر يتهح  ..ملك اليوم هو اليوم الذي سصبح فيةه بةوني.
ه ها ل سكون مقتةرن بجتة ك غيةر مةرسب بةأي اةيء ..بةل محلةق اليةة ..سكة
بالفماء الفتيح الهقي الصافي .هذا ما هو هللا ..هللا فماء نقي.
الحك هو طريق نحو الفماء الهقي ..الحك سيلة هللا هو الغاية الههاية.
لة الحةك العظةيم .الخةوف هةو
الهاس الذي يشعر ن بالخوف هم الهاس القةادري
ه سلبي للحك .إما لم يتمح المرء للحك ون يهتا يتحول الحك إل خةوف .ومةا إما
سمح للحك ون يههر فإن الخوف يختفي .لهذا فإن فةي لحظةات الحةك ال يو ة خةوف.
فإن الخوف يترا ع يختفي فجأة .العشاق هةم الهةاس الوحية ن
إما وحببت اخ
الذي ال يخافون ..حت الموت ال يخلق مشكلة لهم ..العشاق هم الذي يموسون بصةمت
هائل ال خوف في األمر ل يهم.
لك ما يح ن اليوم هو ون المرء بلما وحك وبثةر بلمةا ارسعةك وبثةر .لةذلك الهتةاء
يشعرن بالخوف وبثر م الر ال ألن ل يه إمكانية وببر للحك .فةي هةذا العةالم ههةاك
القليل م االحتماالت لتحقيةق الحةك .لةذا يبقة األمةر معتمة ليةك ونةت .إن احتماليةة
العمل ق سهقبل إل نميرها ..إلة مةا هةو كة
سحقيق الحك المعلقة المتوقفة
الحك .بأن يتحول الحك إل غيرة الغيرة ويما زء م الخوف .ق يتحول الحك إلة
سمّلك ..هذا ويما زء م الخوف .ق يهقبل الحك إل بره هذا ويما زء م الخةوف.
لهذا ب محب ،وبثر وبثر ..وحبك م غير ار  ..وحبك بكل الطةرق قة ر المتةتطاع...
المرء يمك ون يحك بمهيي الطرق.
يمك للمرء ون يحك غريبةا مةارا بةالطريق ومامةه .يمكة ون سحبةه ثةم سةذهك فةي
طريقك ..ال حا ة لكمةا حتة للحة يث و التواصةل .يمكة الشةعور بهةذا الحةك بة ن
سواصةةل .يمك ة للمةةرء ون يحةةك صةةخرة ..و اةةجرة ..و التةةماء .يمك ة لةةه ون يحةةك
األم .يمكة للمةرء ون يحةك بمليةون طريقةة مختلفةة.
األص قاء الةز ج األ الد األ
سذبر ون الشجا ة ال سعهي "ال خوف" و ون الخوف ق اختفة  .إما بةان المةرء ال يشةعر
بالخوف ال نتتطيع ون نتميه اجاع .اآللة ال سشعر بالخوف لك ال يمكهةك ون ستةميها
اجا ة .الشجا ة سو فق في بحر الخوف ..الشجا ة زيرة محاطة بةالخوف .فةي
قت الشجا ة يكون ههاك خةوف لكة الفةرد الشةجاع يأخةذ مجذافةه يجةذف حيةث
يخترق الخوف المجهل .الفرد الذي ال يخاف ال يذهك فةي الظةهم لكهةه يبقة سةابها
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حيث هو .لك الفرد الشجاع فإنه يذهك يخترق الظهم بالرغم م اعوره بالخوف..
الشجا ة ال سعهي وال يشعر المرء بالخوف بةل ون يمتلةئ المةرء بةالخوف يعمةل لة
اختراق ملك الخوف38.
مةا فةإن
األمر األ ظم يتفاقم ه ما سممي في طريق الحك ..ه ما سحك اةخ
الخوف يتعلق بر حك ..ألنه ه ما سحك وح هم فهذا يعهي بأنك سموت ...ون سمةوت فةي
في اآلخر .إنه موت و ظم بثيرا م الموت العادي .فةي المةوت العةادي
اآلخر ون سذ
الجت يموت ..لك في موت الحك األنا هي م سموت .ون سحةك وحة هم سحتةاج إلة
روة ظيمة ..سحتاج إل إنتان يكون قادر لة ون يتةتمر فيةه لة الةرغم مة بةل
المخا ف التي سصبح حوله ..المجة التي سح ن حوله.
بلما بانت المجازفة ظيمةة احتماليةة الهمةو الهمةوج سكةون و ظةم .لةذا ال اةيء
يتا اإلنتان ل الهمو وبثر م الحك .حيث ون الهاس الذي يشعر ن بالخوف حيةال
قو هم بالحك فإنهم يبقوا طفوليي غير ناضجي لم يح حصادهم قطاف ثمةارهم
بع  ..نار الحك هي التي سعطي للور د بيرها حيث الثمار.

األمر ليس صعبا ،وال سهال ،إنما هو طبيعي جدا
الحةةك حالةةة طبيعيةةة للةةو ي .الحةةك لةةي صةةعبا ال سةةهه إن هةةاسي الكلمتةةي ال
ه ما ..بةل إنةه بةالتهف ..
سهطبقان ل الحك وب ا ..إن الحك لي بتلوك يحتاج إل
ب قات القلك ..ب ران ال م في الجت .
الحك هو بيانك الحقيقي ..لك وصبح اآلن متةتحيل ..ألن المجتمةع ال يتةمح بةه
يعمل ل برمجتك حت يكون الحك متتحيل الكره يصبح هو الممك الوحي لهذا
الكره سهل ا لك الحك لم يعة فقة غيةر ممكهةا إنمةا متةتحيل .اإلنتةان اةوه
نفته ..التياسيي المت يهي بانوا طوال الزمان في سحالف مؤامرة ..بةانوا فةي حالةة
متةةتمرة فةةي محا لةةة لتقليةةل در ةةة اإلنتةةانية فةةي البشةةر ..مة اإلنتةةانية إلة العبية
األسباع ..إنهم ي مر ن بل إمكانيةة للتمةرد الثةورة ..الحةك ثةورة سمةرد صةيان..ألن
يفعل ما يأمره.
الحك يتتمع للقلك فق
الحةةك خطةةر ألنةةه يجعةةل الفةةرد متميةةز فري ة م ة نو ةةه ..إنمةةا ال لةةة الكهيتةةة
المؤستات ال يهية ال يرية ن وفةراد متميةز ن ال يرية ن وفةراد بةونيي  ..بةل يرية ن
قطعان م الهعاج ..يري ن وناس يب ن بمةا البشةر لكة ور احهةم متةحوقة سمامةا..
حت سب ا ون ال فرصة فيها لهصهح الرقي مرة وخرى.
وفمل طريقةة لتة مير اإلنتةان هةي ون نة مر سلقائيتةه فويتةه للحةك .إن حصةل
االنتان ل الحك فل يكون ههاك ومةم د ل .ألن األمةم سقةوم لة الكةره ..الههةود
يكرهون البابتتانيي البابتتانيون يكرهون الههةود .إما ظهةر الحةك فإنةه مة الممكة
 28إن خفتم من شيء فادخلوا فيه.
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لكةةه البل ة ي ون يكونةةا متوا ة ي متةةتمري بةةاقيي باسةةتمرار الحةةك ..حيههةةا الح ة د
ستختفي .م سيكون متيحي م سيكون يهودي إما ظهر الحك؟؟ بةل حتة األديةان
ستختفي.
إما انتشر الحك فم سيذهك إل المعابة الكهةائ ؟ لمةاما يةذهبون إليهةا اليةوم؟
هللا ..هللا ال اةيء سةوى إنةه بة يل ة الحةك
ألن الحك مفقود لهذا فإنك سبحث
المفقود .ألنك لم سعش اللطيفيةة التةهم ..ألنةك لتةت فةي نشةوة ال فةي حةال مة
المعاب  ...لو بان األمر مغةايرا
هللا في المتا
الو  ..لهذا ونت سبحث
الطر
فم سيكترن بالمعاب هذه؟ إما بانت حياسك رقصة فإنةك سكةون قة حصةلت لة هللا
متبقا حيث ون القلك المليء بالحك مليء بالله ..حيهها فل يكون ههاك حا ة للبحةث
و الصهة و زيارة المعب و ألي ر ل دي .
لهذا التياسيون المت يهون ..هذان االثهان هم و اء اإلنتةانية يحيكةون المةؤامرة.
ألن التياسي يري د ون يحكم ت ك ر ل ال ي يري ون يتآمر ل ر حك .التةر و
طريق س مير الحك .ه ما ي مر الحك فاإلنتةان
الخلطة الترية هي نفتها لإلثهان:
يبق خا يا ر حيا ..فما ة ال معه لهةا ..بعة سحقيةق هةذا الفةراغ الة اخلي ستةتطيع
مل وي ايء مع االنتانية حيث ال وح سيتذمر و يثور ..ال وح سيكون ل يه الشةجا ة
الكافية ليهتفك.
الحك يعطي الشجا ة ..الحك يأخذ بل الخوف بعية ا هةك إنمةا مة يةتحكم فيةك
يعتم ل خوفك ..بل إنه يخلق الخوف فيك يخلةق والف المخةا ف ..بةل يجعلةك بمةا
ونةةت اآلن محةا بالمخةةا ف مليةةئ بالر ةةك الخةةوف ..فةةي و ماقةةك سرسجةةف .فةةي
ظاهرك سحتفظ بو ه مبتتةم مزيةف لكة فةي الة اخل ههةاك طبقةات طبقةات مة
الخوف.

اإلنتان مليء بالخوف مليء بالغمك ويما ..اإلنتان المليء بالخوف يصةبح وبثةر
وبثةر ضة الحيةةاة بة ل ون يكةةون مةةع الحيةةاة ..ألن المةةوت يبة مريحةةا للمةةرء الملةةيء
الذي يشعر بالخوف يكون اخصا انتحاريا حياسةه سةلبية .ألن الحيةاة
بالخوف .الشخ
سب له خطرة .لكي سعةيش ليةك ون سحةك ..إن وحببةت فإنةك سةتحيا ..بمةا ون الجتة
بحا ة ون يتهف بي يعيش ..الر ح بحا ة للحك بي سعيش .إنما اآلن فالحةك متةموم
سماما.
مهةك فيةك..
في داخلك
بتتميم حبك طاقته ق خلقوا ارخ فيك خلقوا
علوك في صراع دائم .فةي الصةراع الة ائم
لق اطر ك إل قتمي  ..خلقوا حر
هذا طاقتك ستتهزف حياسك سفق طرها الفواح ااراقات نورها .سصةبح حياسةك غيةر
مهتابه مع الطاقة الجميلة التي خلقت لك ..بل سب باهتة غثة سافهة بةه طعةم ال رقةي
الحقيقة.
فيها ال مباء ..سب حياة ممتوخة سماما
الحك يقوي الذباء بيهما الخوف يجعلك غبيا باهات مظلم .م الذي يري ك ون سكةون
المعا بذبائك؟ بالطبع لي هم مة فةي التةلطة ..بيةف لهةم ون يرية نك مبيةا هةم
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يري ن التحكم فيك؟ فلو بهت مبيا ستكتشف بل االستراسيجية اللعبةة المحابةة ضة ك..
يري نك غهيا متوس الذباء ..هم بالطبع يري نك مةاهر بالهتةبة لمةا يتعلةق بالعمةل
لك لي المع الذباء الفطري الكةوني .لهةذا اإلنتةانية سعةيش فةي ودنة متةتوياسها..
بأقل امكانياسها التي هبها هللا.
األبحان العلمية وصحابها يقولون ون اإلنتان العادي يتتخ م فق  %5م ق رسةه
مبائه في بل حياسه .الر ل العادي فق يتتخ م  ..%5فمةاما ة الر ةل العبقةري؟
ولبرت ويهشتاي  ..موزارت ..بيتهوف ؟ حتة هةؤالء يقةول ةههم البةاحثون ونهةم
ماما
موهوبون لكههم لم يتتخ موا وبثر م  %01فق .
فكر في الم حيث الجميةع يتةتخ م  %011مة قة راسهم ..هة ها اآللهةة ستشةعر
بالغيرة م األرف ه ها اآللهةة سةود لةو لة ت لة األرف ..هة ها األرف سةتكون
هة ..حاليا هي حيم.
إما سرك الفرد ب ن ون يُتمم ه ها الحك سيكون بتيطا ا سةهه ..لة يكةون
ههاك مشابل سيكون بما الماء المههمر لألسفل و البخةار الصةا لأل لة  ..األاةجاء
سيهع الطيور سغهي ..سيكون الحك سلقائي ا طبيعي.
ليه متتع
لك الفرد ال يترك لوح ه ..ه ما يول الطفل فإن م يكبت يمغ
ألن يقفز فوقه يتحق طاقته ليشوهها ل ر ة ميقة بحيث يكبةر الطفةل يجعلةه يحيةا
حياة خاد ة ليتت الحياة الحقيقية ..حياة لي بما يهبغي له ون يحيا ليهةا ..بةل يعةيش
خ ة الحياة البهستيكية حيث يعيش ال بما قُة ر لةه ون يعةيش ..بمةا لة ليعةيش بةل
يعيش ايء اصطها ي مطاطي بأن الحياة مرببة سربيبة بيميائية .هةذه ليتةت ر حةه
الحقيقية ليتت الحياة الحقيقية .لهذا مهيي الهاس يعيشون في بؤس نفتةي ألنهةم
يشعر ن ونه في مكان ما وضلوا الطريق الحقيقي ..إنهم ليتةوا هةم ..ليتةوا ونفتةهم..
إن حياسهم في وساسياسها ق اسجهت اسجاه خاطئ مغاير لما هو حقيقي.
الحك يصبح سهل حيهما يتمح للطفةل ون يهمةو بطريقةة سةليمة .إما حصةل الطفةل
ل ما يعيهه لكي يهمو بتهاغم مع الطبيعية مع نفته .إما حصل ل اإل انة لكي يهمةو
بكل التبل الممكهة بحيث يهتعش يشع ليكون طبيعيا مع نفته مع محيطه ..فتيشةع
الهور في داخله ه ها يكون الحك ممكها ..سيكون الطفل محبا للجميع.
بيهما الكره سيكون متتحيه ألنه قبل ون سكره ويا بان فإن مةا يجةك ون يتوا ة و ال
هو التم في داخل نفتك ..بحيث إنك سق م مةا لة يك فةي الة اخل ..ههةا ستةتطيع ون
ه ما سكون ممتلئ بالكره ..ون سكون ممتلئ بةالكره يعهةي ون سجةرح نفتةك
سكره فق
و ال قبل ون سجرح وي وح خخر .ق ال يهجةرح اآلخةر ن مهةك هةذا األمةر يعتمة لةيهم.
لك لكي سحا ل ون سجرحهم فإنك سجرح نفتك و ال هذا ومةر مؤبة  ..ون سخلةق الكةره
ليةك ون سمةر خةهل معانةاة
اسجاه نفتك لكي سكره اآلخري  ..قبل ون سكةره األخةري
طويلة ااقة ..لي م الهزم ون يتتقبل اآلخر مشا ر الكره مهك يمكهةه ون يرفمةها
بوما ..ق يمحك ببتاطة لة مشةا ر الكةره التةي
ال سؤثر به .ق يكون هذا الشخ
سحملها ..ق يتةامحك يغفةر لةك .قة ال يكةون ههةاك رد فعةل مهةه قة ال ستةتطيع
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رحه ..ألنه ق يكون غير متتع لرد الفعل ..إما لم ستتطع ون سجعلةه ممةطر
به معه .
ستشعر بالفارغ ومامه اخ

فإنةك

إمن لي م المحتم ون يتألم يهجرح اآلخةر .لكة اةيء احة وبية  :إما برهةت
ليك ون سكره نفتك سجرحها بطريقة و بأخرى ..ليك ون سكةون مليةئ بالتةموم
وح
لكي سرمي بها ل اآلخري  ..الكره غير طبيعةي الحةك حالةة صةحية طبيعيةة ..الكةره
ه ما سختل الطبيعة .هة ما
حالة م المرف .بما ون المرف غير طبيعي ..يح ن فق
ال سكةةون متهةةاغم مةةع الطبيعةةة ال مةةع الو ةةود ال مةةع باطهةةك حيههةةا يح ة ن المةةرف
الجت ي الهفتي .الكره رمز للمرف الحك رمز للصحة الكمال الق اسة.
يجك ون يكون الحك وح األمور الطبيعية .لكهه لي بذلك اآلن ..بل لة العكة
وصبح م وصعك األمور سقريبا ..وصبح م المتتحيل .الحك لي سهه بل الكره هةو مةا
س ربت ليه ...ون سكون هه سي هةو ون سكةون مليةئ بةالكره للمحمة يي للمتةيحيي
لليهود .ون سكون متيحي هي ون سكون مليئ بالكره لألديان األخرى .ون سكةون محمة ي
هي ون سحمل نظرة فوقية لألديان األخرى .ون سكون طهي هي ون سحمل مشا ر فيهةا
الكثير م األحكام مهها الكره لأل طان األخرى.
هي م خهل بره اآلخر ..وي ونةك ستةتطيع
حالي ،فإنك سحك بطريقة اح ة فق
طةههم ..ستةتطيع ون سجة حبةل لة ار بادسةك
طريق بره اآلخري
ون سحك طهك
بك ه ما سكره د ر بادة اآلخري  .لهذا ونت في حالة فوض .
الخا
الحةك ..بةل مةا يفعلونةه فةي الة ي هةو
ما يتم باألديان التي ستتمر ستح ن
الحةك هةم
خلق المزي المزي م حالة الكراهية لألخري  ..المتيحيون يتح ثون
الحك ق خلقوا الجهاد و الغز ات
الصليبية .المحم يون يتح ثون
يخلقون الحر
الحك لك سرى في نصوصهم المق سةة مليئةة بةالكره..
ال يهية .الهه س يتح ثون
بره األديان األخرى .نح نقبل بل هذه الهراءات! نحة نقبلهةا مة د ن وي مقا مةة..
ألنها برمجها ل سقبل األمور ُلمها ون هكذا هي األمةور ..هكةذا سكةون األمةور األمةور
بع ها ستتمر بانكار طبيعتها الحقيقية.
الحك سُمم لكهه لم يُ َّمر بع  .التم يمك طرده إلة الخةارج ..إلة خةارج بيانةك
بحيث سصبح نقيا نظيفا مهه .ستتطيع ون سلقيةه خةارج تة ك ة طريةق إلقةاء بةل مةا
و برت ل سقبله بامكانك إسقا معتق اسك بل برمجاسك التابقة ..ستتطيع ون سكةون
حر .المجتمع ل يتتطيع ون يظل محتفظا بك بعب إما قررت ون سكون حر.
لق حان الوقت ون سلق بل الهمامج الق يمة سبة و بطريقةة ية ة للحيةاة طريقةة
لحياة طبيعية طريقة لحياة ليش ص الحياة ..حياة ليتةت بارهةة نةافرة مة الحيةاة..
حياة هي احتفال سذ ق لرحيق الحياة .في سلك الحياة حيث يصبح الكره متتحيه اةيئا
فشيئا .الكره هو الجهة المقابلة الممادة للحك ..الفكرة نفتها حيهما نقول ون المرف
نمير الصحة ..ال يهبغي ليك اختبار المرف.
المرف فيه القليل م
ليك ون ستعلق به و س م

الحتهات التي ال يمك للصةحة ون سقة مها .مةع هةذا لةي
ليةك ون
ليه .الكره ويمةا فيةه القليةل مة المزايةا ..لكة
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المريك يحصل ل العطف م الجميع .ال وح يجرحه
سكون يقظا ا .ألن الشخ
الكل يبق حذرا لما يفعله ألنه مريك ا ..يبقة هةو محةور حة يث الكةل ..العائلةة
األص قاء ..يصبح اخصية مربزية الكل يهتم به.
إما وصبح المرء مهوس بهذا الموقف ألن اهتمةام اآلخةري ونعةش األنةا هة ه فةه
يحا ل ون يتطبك م مرضة يتعال  ..بل سيتعلق بهذا المرف .لماء الهف يقولةون
ون ههاك الع ي م األفراد الذي يتعلقون بةالمرف بتةبك هةذه المزايةا التةي سوفرهةا
حالة المرف .لق استثمر ا مرضهم لم ة طويلة ا بحيث نتةوا ونهةم هةم المتعلقةون
بهذا المرف.
فكما سعلم ونت ه ما يصبح الطفل الصغير مريك فإن بل العائلةة سر ةاه ..هةذا
ًا ..ه ما يصبح الطفل مريك ا تهي بجت ه لكة ال سقة م لةه الكثيةر
ي
ومر لي
م االهتمام االنتباه ..هذا غالبا ما يح ن إما سكرر المرف مرة سلو المرة األخرى..
حيهما يصبح الطفل مريك يصبح هو مربز لكل العائلة ..األ يةأسي يجلة بجانبةه
صحته الطبيك يأسي الجيران يب ؤ ن بالق م األص قاء يتصلون يتألون
يتأل
هه ..اآلخر ن يجلبون له اله اية .يمك لهذا الموقةف ون يعجةك المةريك ألنهةا سلمةع
وناه سغذيها ..م الممك ون يتجهك الشفاء .اما قع هذا في قله فمة المتةتحيل
ون يصحو م مرضه .فةه د اء يهفةع اآلن حيةث إنةه يصةر مة ا بقةرار دائةم بالتمتةك
بالمرف .هذا ما يح ن مع وغلك الهاس.
بأناه يتوح بهةا هة ها سصةبح الكراهيةة سةهلة بيهمةا الحةك
ه ما يتمثل الشخ
صعك ..ب يقما ااه  :الكراهية هي ظل األنا الحك يحتةاج إلة اةجا ة ظيمةة..
سحتاج إل اجا ة ظيمة سمحية باألنةا لكةي سختبةر الحةك .فقة هةؤالء المتةتع ن
األنا يتتطيعون الحك ..لم يتتطيع ون يجعل باطهه خاليةا فاضةيا مة األنةا
للتخلي
قادر ألن يتتقبل ه ية الحك م المجهول ليملئ باطهه م ال اخل.
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كن بعيدا عن الحشود
التأ ل هو الشجانة أن ون ا تا وحيدا.
ويوودا ويوودا ،سووتن ر لنفس و وول ن ووو جديوود ،وحيوواة جديوودة ولوود في و  ..كوواء و ووي
جديد ..كاء و ي مل ستعره ل أحد بل ينمو عو وفيو  ..ولوه جويفو يف وجووتك أنوص..
وإن مل ي م للخو ن يب في فإن أزها ك ستزهر و عطر ومثا ك ست رب و نضج.
ال وح يعيش بما قرر له الو ود ون يعةيش ال وحة سةار بمةا رسةم لةه الو ةود ون
يتير .المجتمع الثقافة ال ي التعليم بلهم بانوا يتآمر ن ل الطفولةة البريئةة .لة يكم
بل التلطة بيهما الطفل ال حول له ال قوة معتم ل اآلخري لذا فإنهم يتتطيعون
القيام بأي ومر اسجاهه ..ال يتمحون ألي طفل ون يمشي اسجاه ق ره الطبيعةي بةل بةل
هودهم هو ون يحوّلوا المخلوقات البشرية إل ود ات ..م يمم إما مةا سةرك الطفةل
بحيث يهمو بما رسم له الق ر فهل سيكون له فائ ة وم ال؟ لهذا المجتمع غير متتع ون
يقبل االحتماالت ..إنه يمتك بالطفل يب و بتشكيله بالعجيهة سحويله إل ايء يحتا ةه
المجتمع.
بمعه خخر فإنةك سقتةل ر ح الطفةل سعطيةه هويةة غيةر حقيقيةة بحيةث إنةه يفقة
الشعور بر حه بيانةه ومةا مةا ال يفقة ه فهةو ر حةه المزيفةة بيانةه الخةادع .الهويةة
الخاد ة الب يلة .الب يل هذا مفي فق مع الحشود الذي مهحوك هذه الهوية ..لك فةي
اللحظة التي سكون فيها حي ا فإن الزيف يب و بالتتاق إل و زاء الحقيقةي المكبةوت
نفته.
الممغو يب و يعبر
لهذا يو خوف ب اخل الفرد ألن يكون حي ا فيقابل نفته الحقيقية.
ال وح يري ون يكون حي ا .الكل يري ون يهتمي إل حش  ..لي إل حش احة فقة
ة حشود .يري ون يهتمي إل حش ديهي ما إل حز سياسي مةا إلة
لك إل
نادي رياضي ما ..ههاك الع ي م المجاميع الصغيرة التةي مة الممكة اإلنتمةاء لهةا
الفرد يحك ون يتان يق م المتا ة  34سا ة يوميةا ألن الهويةة الزائفةة مة د ن ون
سق م متا ة د م لآلخةري ال ستةتطيع القةوف الصةمود .اللحظةة التةي يكةون فيهةا
الفرد حي ا يب و يشعر بشعور غريك بشعور غريك هون ما .للع ي مة التةهوات قة
ص قت نفتك اخصيتك ..بع لحظة م لحظات الوح ة سشعر فجأة ونك لتةت ملةك
الشخ  ..إمن م ونت؟
سهوات م ضغ المجتمع ببته سوف يجعل لما هةو حقيقةي فيةك ون يعبةر ة
نفته بع م ة م الزم بع االنشقاق ة المجتمةع .الفجةوة بةي االثهةي قة اطلةق
ليها الحكماء "الليلة الظلماء للر ح" و "خ ة الر ح" إنه سعبير صحيح سماما .ونةت لتةت
حقيقتك بع  ..الزلت ال س ري م ونت ..بل حائر في الوس .
م المزيفون لم سعبّر
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فةي الغةر  ..المشةكلة معقة ة وبثةر ألنهةم لةم يطةور ا وي
ه الخصو
ل
طريقة ليكتشفوا الجانك الحقيقي م ونفتهم بالتر ة الممكهة بهذا فالليلةة المظلمةة
للةةر ح يمكةة سقصةةيرها اختصةةارها .الغةةر ال زال ال يعةةرف اةةيء ةة اهتمامةةات
سو هات التأمل ماهية التأمل .التأمل هو مجرد اسةم ألن سكةون حية ا هادئةا صةامتا
مل سقوم به و سةلوك
مهتظرا لما هو حق ون يظهر يعرّف بهفته ومامك .التأمل لي
ما بل هو استرخاء صامت .ما سفعله مهما بةان فإنةه سةيخرج مة نفتةك الزائفةة مة
اخصيتك الغير حقيقية ..بل وفعالك التي سمارسها لتهوات طويلة سخرج مة سلةك الةذات
ادة ق يمة ..العادات سمةوت بصةعوبة .سةهوات طويلةة سعةيش
الزائفة ..إنها بارة
بشخصية زائفة مفر ضة ليةك مة قبةل الهةاس الةذي سحةبهم الةذي سحتةرمهم ..هةم
ةيهم بةان
يقومون بعمل سلك األمور م و لك ..بانت نوايةاهم حتةهة بةالطبع لكة
ةي بةافي ليقة موا الةو ي لةك ..الة يك
م
فارغا بان صفر ..لم يكونةوا واةخا
م رستك ر ال ال ي التياسيي  ..لم يكونوا وناس ا ي  ..بانوا ال ا ي  .حت الهوايةا
الجي ة في الي اله ا ية ق ستحول إل سم.
لذا حيهمةا سكةون لوحة ك خةوف ميةق يهتابةك ألن الزيةف فجةأة يبة و باالختفةاء..
الحقيقي يأخذ قت لكي يظهةر .اآلن ونةت فاقة لمةا هةو حقيقةي مهةك لعة ة سةهوات
ليك ون سمع فةي اال تبةار ون فجةوة سلةك التةهوات هةذه يجةك ون سُةرب مةع
ممت
بعمها البعك سصهع بيهها تر.
في حالةة الخةوف يُحة ن المةرء نفتةه" :ونةا وختةر نفتةي احتاسةي قلةي..
العقهنية هي بل ايء ل ي" ..فالهوية التي مهحك إياها اآلخر ن سحتوي لة بةل سلةك
األمور ..سيب لك بأنك سُتج إما خترت هذه األمور .في لحظات سكون فيهةا حية ا
فإنك سلقائيا ستقوم بعمل ما يشغلك لتبق مهشغه بةه حتة سحةافظ لة هةذه الهويةة
المزيفة سكبت هويتك الحقيقية م الظهور ومامك .إن لم يو وناس حولك سحةا ل ون
سقوم بعمل ما لكي يبق مةاهو زائةف فيةك مهشةغه ال يمةوت ..لكةي ال سظهةر هويتةك
هويتك المكتتبة.
ما هو زائف..
الحقيقية فتتخل
لهذا الهاس وصعك ما يوا هون هي طلة نهاية األسبوع فهم يعملون خمتة ويةام
يأملون في نهايةة األسةبوع ون يتةتريحون .لكة نجة ون نهايةة األسةبوع هةي وسةوء
األ قات ل األطهق ..حوادن سير في نهاية األسةبوع ..وبثةر الهةاس يحةا لون االنتحةار
في نهاية األسبوع رائم سرقات وبثر ا ت اءات هتية في نهايةة األسةبوع ..هةؤالء
طلةة
الهاس بانوا مرسبطي لم ة خمتة ويام في العمل لم يك ههاك مشابل .لك
نهاية األسبوع ق مت لهم الخيار إما ون سكون مشةغول فةي اةيء مةا و سرسةاح ..لكة
الراحة مخيفة! ألن الشخصية الزائفة سختفي ..لهذا يبق المرء مهشغه يعمل وي اةيء
فارغ غبي ال معه له ..الهاس يربمون فةي الشةاطئ الشةوارع مزدمةة ..إن سةألتهم
الزحةام" يبتعة ن ة الحشةود
إل وي سذهبون؟ ستج هم يجيبون "نري ون نبتع
الزحام لك بل الزحام ماهك معهم! هم ماهبون ليجة ا الخلةوة الصةمت متةاحة
م اله ء ..بلهم ماهبون إل ههاك.
في الحقيقة لو بقوا في مهازلهم لكان مة األفمةل لهةم حيةث التةكون الصةمت
مكان ما مهعزل بعي ة الزحةام.
االنعزال ..ألن بل الحمق ق مهبوا في بحث
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هم يت افعون مثل المجاني ألن نهاية األسبوع يومان فقة
يصلوا إل مكان ما لك ال ستألهم إل وي !

يهتهةون بتةر ة يجةك ون

ل الشواطئ سج هم مزحومي وبثر مة زحةام األسةواق ..بغرابةة بةل الهةاس
يشعر ن بالراحة بتهولة ههاك حيث التباحة حمامات الشم  ..شرة خالف اخ
ل الشاطئ الواح ال يمك االسترخاء هكذا لك المرء يعرف ون خالف األاةخا
نفتهم في مكةاسبهم هةم نفتةهم فةي
حوله متترخي فيتترخي معهم .األاخا
الشارع بذلك في التوق اآلن هم نفتهم ل الشاطئ.
الجموع الحشود هصر وساسي ألن يبق مةا هةو زائةف فةي المةرء ..فةي اللحظةة
التي سكون فيها حي ا سب و سشعر بالغرابة ..هها يجك ل المرء ون يفهم قليه التأمل.
ال سقلق بل ايء يختفي هو ما يتتحق ون يختفي ..ما يختفةي يعهةي ون ال معهة
لو وده ..ال معه للتعلق فيه ..ما يختفي يعهي ونه لي ملكك ..إنه لتت ونت.
ونت الواح الذي يبق بع ما يختفي ما هو زائف فيك ..ونت الحيوي الةذي يولة اآلن
في بل لحظة ..ونت البريء الهقي ..اإلنتان الطاهر الغير ملةون سةيأخذ مكةان مةا هةو
زائف ما هو فاني ..ال وح سةيق م إ ابةة لتةؤالك مة سكةون ..بةل سةتعرف الجةوا
بهفتك في هذه اللحظة ..في لحظة اختفاء ما هو فاني ظهور ما هو حقيقي فيك.
ل ون س مر ما هو زائف ..سقهيات التأمل ال سعطيك ما هةو
بل سقهيات التأمل ستا
الحقيقي ألنه لي ومر ما يُمهح و يُه ى .فما يمك مهحه سق يمةه ال يمكة ون يكةون
ل الزائف ون يختفي و ال ليظهر الحقيقي.
حقيقي ..الحقيقة سملكها ونت متبقا ..لك
ممك ون نقولها بطريقة مختلفة :إن المرا يأخذ األاةياء التةي ليتةت ملكةا لةك بعية ا
هك يعطيك ما هو حقا لك.
التأمل ببتاطة هو الشجا ة ألن سكةون صةامت لوحة ك .اةيئا فشةيئا سبة و بشةعور
مال ي مباء نقةي ية  ..الةذي لةم يتةتعار
ي
مختلف اسجاه نفتك انتعا
بانا فتةتثمر
م وي وح بل يهمو م خهلك ذ ره ضاربة في و ماقك ..إن لم سك
سزهر.
فق الشجعان م ل يهم روة يمك ون يكونوا مت يهي  .لةي مة يةذهك إلة
د ر العبادة فهؤالء بهاء .لي الهه س و المحم يي و المتيحيي ألنهم ض البحث
ال خول في المجهول ..إنهم نف الحش الةذي يحةا لون ون يجعلةوا هةويتهم الزائفةة
وبثر سماسك صهبة.
لق ُل ت وسيت إل هذه ادنيا مع ي بوني ا ي الحتاسية انظر ببتةاطة إلة
يهيه ..إلة سلةك الحيويةة االنتعةا  .الشخصةية الزائفةة قة
الطفل الصغير ..ونظر إل
بفرت بذلك الجمال نكرسه.

- 67 -

الشجاعة :متعة العيش خبطورة __________________________________ أوشو

ال حا ة لك ألن سخاف نعم فأنت قادر ل ون سفقة مةا يمكة فق انةه ..بةل مة
هه بأسرع قت .ألنه بلمةا بقة وبثةر بلمةا وصةبح وقةوى ..فةالمرء ال
األفمل ون ستخل
الغ ..
يعرف وي ايء
ال سموت قبل ون سعرف بيانك األصلي.
ااوا مةع بيةانهم األصةلي الحقيقةي
إن هؤالء الهاس القلة القليلة المحظوظون الذي
ماسوا معه يعرفون ون الحياة خلود الموت قصة ير يها ماهو زائف فيها.

سياسة األرقام
ههاك سوقةع وبية فةي المجتمةع إنةك ستتصةرف بمةا اآلخةري  .فةي اللحظةة التةي
ستصرف فيها بطريقة مختلفة سصبح غريبا الهاس يخةافون مة الغربةاء فةي وي مكةان.
و فةي القطةار و بانتظةار البةةا  ..ال
فةإما بةان ههةاك اخصةي فةي محطةة البةا
يمكههما الجلوس بصمت .ألن بالصةمت سةيكونا غةريبي  .فهةم بتةر ة يُعةرّف وحة هما
بهفته لآلخر يتأل :م ونت؟ إل وي ونةت ماهةك؟ مةاما سعمةل؟ يتةألون ة بعةك
األمور بع ها يه ئون .ونت بطبيعة الحال مثلهم.
الهاس بصورة دائمة يري ن ون يكونةوا ضةم حشة حيةث بامكةانهم التةأقلم معةه.
في اللحظة التي يتصرفون فيها بشكل مختلف فالحش بله يصبح اكاك مرسةا ألن
ههاك ايء ما خاطئ! لق بانوا يعرفونك ي ا قبل ون سقبل بذاسك الحقيقية سفةرح بهةا
سرضا ..اآلن فجأة ير ن إنك قبلت بهفتك رضيت بها!
في مجتمع بهذا ال وح يرضة بهفتةه .الكةل يلعة نفتةه .هةذا نمة الحيةاة فةي
ل حياسك إما بانةت قابةل لهفتةك
ل نفتك إن لم سك ساخ
المجتمع :التخ
المجتمع ..المجتمع ال يرا ي فةرد انشةق ة الر يّةة ..ألن المجتمةع
فإنك مهشق
يعيش ل األ اد ..إنها سياسة األ اد ه ما يكون ههاك و اد ببيةرة يشةعر الهةاس
بحالة ي ة فاأل اد المخمة سجعل الهاس يشعر ن بأنهم األغلبية بأنهم لة حةق ال
يمك ون يكونوا مخطئي ألنهم االغلبية ..ألنهم األبثر دا .مهيي الهاس سقف بجةانبهم
ما إن يهشق ههم وح ما سب و وسئلة س ر في قله :ال وح معي اآلن ..ما هو الممان
الذي يجعلهي ل حق؟...إلس.
لهذا وقول ون سكون فري في هذا العالم هي و ظةم اةجا ة .سكةون لة يك ةذ ر
معشقة في األرف م الهخوف هكذا سصبح مهفرد مميةز خةارج القطيةع .ال يهةم إن
بان العالم بأبمله ض ك ما يهم هو ون سجر ما هو صالح ..ونا ال ونظر لأل اد ال بةم
م األفراد معي ..بل انظةر لصةهحية سجربتةي حقيقتهةا ..ورى مةا إما بهةت نتةخة مة
اآلخري وردد بلماسهم بالبغبغاء وم ونا مهفرد مص ر لتصريحاسي وقةوالي؟ ال يهةم ..ال
الةذي يحملةون خراء
وحتاج لتصويتهم م و لي لكي واعر بأني ل حق ..فاألاةخا
األخري هم الذي يحتا ون لتأيي اآلخري .
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هذه هي الطريقة التي يعمةل بهةا المجتمةع هةذه األيةام هةذه هةي الكيفيةة التةي
يبقون فيها مع الجموع .إما بانوا حزيهي يري ن ون يعبةر ا ة حقيقةة ونفتةهم ..فةإن
الجموع يةؤدي إلة
الجموع غير متموح به ألن االختهف
االختهف االنشقاق
الفردية ..المجتمع يخاف بثيرا م األفراد المتميز ن .إما ما وصةبح الفةرد متميةز فرية
فهذا يعهي إنه وصبح متتقل خارج القطيع .إنه ال يأبه لو لةذرة احة ة للحشة ال لإللةه
معبودهم ال لعلماء ديههم و نصوصهم ال يهية ..بل هذه األمور ال معه لهةا هة ه .بةل
وصبح ل يه بيانه طريقته الخاصة نم حياسه الخاصة ليعيش يمةوت يحتفةل يغهةي
بها ..هها يكون ق صل إل المهزل اآلم .
يرق
ال وح يتتطيع ون يصل إل ملك المهزل إن بان مع قطيع حشود ..بل فرد يصل إلة
مهزله حي ا.

أنصت إلى احساسك الباطني
بان ههاك صبي يحك روسه دائما ..نظر إليه ال ه في اح ى المرات سألهَ " :لة ي
لماما دائما سحك روسك؟" فأ ا الول " :حتها ..ا تق ألني ونةا الوحية الةذي و ةرف إنةه
يحكهي" .هذا هو االحتاس ال اخلي إنه ونةت الةذي سعرفةه ال وحة سةواك .احتاسةك
ال اخلي ال يمك ون يُرى م الخارج .ه ما يكون في داخلك صراع فأنةت الوحية الةذي
سعلم به ال ستتطيع اثباسه ألح  ..ه ما سكون سعي ا ونةت الوحية الةذي يعةرف ملةك ال
يمكهك ون سثبته لآلخري  .ال يمك ضع احتاسك لة الطا لةه ليتحقةق مهةه اآلخةر ن
ليحللوه يهتق ه.
في الحقيقة الشعور الة اخلي هةو داخلةي بحيةث إنةك ال ستةتطيع حتة إثبةات ونةه
مو ود .لذلك العلم يتتمر بهكرانه لك نكةران العلةم لةه خةاطئ غيةر إنتةاني .ألنةه
حت العلماء يعرفون ونه ه ما سشعر بالحك فإن الحك اعور داخلي .البة ون يكةون
ههاك ايء ما في ال اخل ..ال يعهي ونةه اةيء وي إنةه اةيء مةادي مة الممكة ون
سبرزه ومام اآلخري  .لكهه ايء بائ مو ود في الباط ال يمك نكرانه.
للشةةعور الة اخلي نةةوع مة التةةرية الصةةهحيات الخاصةة بةةه .لكة بتةةبك الةةهه
العلمةةي فةةإن الهةةاس فقة ا ثقةةتهم باالحتةةاس الة اخلي و الحة الة اخلي .وخةةذ ا
يعتم ن ل اآلخري بصورة ببيرة بحيث ون لو قالوا لك "سب سعي ا ا اليوم" ..سب و
ون يجعلةوا مهةك سعيتةا يتةتطيعون
سشعر بالتعادة بص ق .إما قةرر شةر ن اةخ
ملك ليهم ون يكرر ا طوال اليوم ليك" :سب سعيتا اليوم! ما األمر هل وحة هم مةات
ا حصلت لك بارثة؟" فتب و بالشك :الع ي م الهاس يقولون لي إنهةي سعةي اليةوم ال
ب إنهي سعي فعه بما يقولون!
سعتم ل روي اآلخري سعتم ل رويهم بصورة ببيرة ل ر ة إنةك فقة ت طريةق
الح ال اخلي هذا الح ال اخلي الذي يجك ون ستكتشفه .ألن بل ما هو ميل بةل
ما هو حت إلهي يمك ون سشعور به فق م خهل الح الباطهي.
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سوقةةف ة ون سكةةون متةةأثر بةةآراء اآلخةةري  ..لك ة اب ة و انظةةر بال ة اخل ..اسةةمح
الحتاسك ال اخلي ون يخبرك بما يري  ..ثق به ..فإنك ستهمو سهم  ..إما ثقت بةالح
ال اخلي فإنك ستغذيه سيعلوا صوسه وبثر.
فيفيكانه ا مهك إل رامابراها 39قال" :ال يو ما يتةم باللةه!
مهطقةةي ة ا اةةكاك
ونةةا وسةةتطيع اثبةةات ملةةك" بةةان اةةخ
باحث بان مثقف ا مفكةر فيلتةوف غربةي .رامابراةها لةم
يك متعلم بل ومي فوافق راما له لكي يثبت سلك المتألة.
فيفيكانان ا سح ن بثيرا قة م بةل البةراهي التةي يمتلكهةا بةان
رامابراها يتتمع ثم قال له " :لكة حتةي الة اخلي اةعوري
يقوالن ون هللا مو ودن هذه هي التلطة الههائية ليّ بةل مةا
سقوله هو ال ..ما هو اعورك ال اخلي اسجاه هةذه القمةية؟
ماما يقول لك؟"
لم يفكر فيفيكانان ا باألمر فق هز بتفيه ..إنه قرو الكتك مةع
البراهي األدلة حا ل ون يقرر هل هللا مو ود وم غير مو ةود
بهاء ل سلةك اإلثباسةات .لكهةه لةم يهظةر فةي باطهةه لةم يتةأل
ملك وب ا.
احتاسه ال اخلي
هةو
م الغباء ا ون يحصل هذا األمةر ..العقةل هةو المرسةا
الغبةةي ..العقةةل المهطقةةي غبةةي ةة ا .رامابراةةها قةةال" :ونةةا ال
وستطيع إثبات ملك لكة إن وردت وسةتطيع ون و ُريةك ملةك" لةم
يقةةل وح ة لفيفيكانان ة ا إن هللا يمك ة ون يُةةرى .قبةةل ون يجيةةك
بانان ا بأي بلمةة قفةز رامابراةها – بةان ر ةل مهة فع -ضةع
ق مه ل ص ر بانان ا! ح ن ايء ما طاقة مةا قفةزت غةا
بانان ا في لحظة سجلّ لمة ة ثهثةة سةا ات ..هة ما فةتح يهيةه
بان ر ه مختلفا بليا.
سأله رامابراها" :ما قولك اآلن؟ هل هللا مو ود وم غير مو ود؟
ة ا
ماما يقول لك احتاسك ال اخلي اآلن؟" بان الر ل مطمئ
هادئ يحي به سكون لم يك يعرفه مة قبةل ..بةان ههةاك
االبتهةاج البشةارة فةي
الةرق
حالة مة التهلييةل التقة ي
داخلةه ..صةةحة بونيةةة لةم سحة ن مة قبةل اةةهل مة التةةهمة
الكونية..
انحهي لم ق م رامابراها قال" :نعم هو هللا".
إنما الشعور الباطهي المطلق بالو ود الوهةاج الشةعور المطلةق
هللا لي اخ
باألمان بأنك في المهزل الشعور الههائي حيث سشعر بأنك سهتمةي لهةذا الكةون الكةون
هذا العالم هو االساس العالي بةأن "بةل هةذا العةالم
يهتمي إليك إنك لتت غريك
متصل بي غير مهفصل" التجربة هي هللا لك هذه التجربةة ممكهةة فقة إما سةمحت
لحتك ال اخلي الرقيق ون يعمل.
 Ramakrishna 29راماكرشنا (:)1886– 6381صوفي هندي شهير في القرن الـ.19
 :Vivekanandaالتقى مع راماكرشنا ،وانضم إلى حركته ،وأصبح من أفضل التالميذ الذي طور الهندوسية وأدخلها إلى العالم
الغربي ،حيث عرضها مرة في برلمان أديان العالم عام ( .1893ويكبيديا)
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اسمح له ون يعمل امهحه الفرصةة بلمةا اسةتطعت ال سهتظةر سةلطات خار يةة
سهظر آلراء اآلخري  ..ب متتقه واعر وبثر فكر وقل.

ال

إمهك انظر إل زهرة ال سكرر بما البغبغاء "إنهةا ميلةة إنهةا ميلةة" قة سكةون
هذه العبارة مجرد روي نقلوه الهاس م بعمةهم الةبعك .مهةذ الطفولةة ستةمع "الةورد
ميل إنها زهرة ظيمة" هكذا بلما رويت ردة ببتاطة ستذبر سكرر العبارة بما اآللةة
"إنها ميلة" ..هل فعه سشعر بهذا الجمال؟ إما لم سشعر بهذا الجمال يهبك م داخلك
فه سهطق بتلك العبارة.
انظر إل القمةر ال سقةل إنةه ميةل إال إما حةرك ملةك اةعور حة مةا بة اخلك..
سةتتفا ئ ألن ستةةعة ستةةعون بالمائةةة مة األمةةور المةةواد التةةي سحملهةةا فةةي قلةةك
متتعارة .بالتتعة التتعي بالمائة م سلك المةواد ال فائة ة مههةا ال ة ى مههةا بةل
هةي بالهفايةة .الواحة بالمائةة مفقةةود .ارم سلةك المعلومةات المعةةارف افةتح الغطةةاء
احتاسك ال اخلي.
ابشف
م خهل االحتاس ال اخلي يمك ون سعرف هللا.
ههاك ستة حواس :خمتة خار ية يخبر ك ما ليةه العةالم العيةون سخبةرك ة
الموء فم غير العي ل سعرف ما هةو المةوء .األمن سخبةرك ة الصةوت مة د ن
الصوت ايء .ههاك حاسة سادسةة .الحة الة اخي هةو الةذي
األمن فل سعرف
نفتك ة مصة ر األمةور المطلقةة الهمحة دة .هةذا الحة
يريك يخبرك ومور
يجك ون يُكتشف ون يعاد احيائه مرة وخرى .التأمل ال ايء سوى ابتشاف هذا الح
ال اخلي.
و ظم المخا ف في العالم هي المخا ف م خراء اآلخري  .اللحظة التةي ستوقةف
الخوف م الجموع ستوقةف ة ون سكةون بةالخر ف ..بةل سصةبح وسة زئيةر
فيها
ظيم يتصا مهك م قلبك زئير الحرية.
بوما اسماه "زئير األس " فعه ما يصل المرء إل الصمت المطلق يزور باألس  .للمرة
األ ل يعرف ما هي الحرية .ألن في هذه اللحظة يموت الخوف م خراء اآلخةري مةا
سيقولونه الهاس .ال يهم إن اسموك ق يتا و مذنك فه وسةاس لحكمهةم .بةل الحةابم
القاضي الوحي الكامل الكلي هو هللا .ال نقصة بكلمةة هللا بشخصةهة اآللةه ..بةل هللا
ببتاطة يعهي الكون بله.
ما ليحابمةك بةل ليةك ون سوا ةه األاةجار
إنها ليتت متألة بأنك ستوا ه اخ
زء مهه .ال حا ة بةك ألن سخةاف
األنهار الجبال الهجوم ..الكون بله .هذا الكون نح
مهه ال حا ة بك ون سختبةئ هةه .فةي الحقيقةة مهمةا حا لةت ون سخبةئ اةيئ مةا فلة
ستتطيع ..بل ما هو مو ود يعرف بعمه بل الو ود بله يعةرف هةك وبثةر ممةا سعرفةه
نفتك.
الهقطة الثانية لها داللة وبثر :هللا ق حَكَم متبقا .قماؤه لةي ومةرا سيحصةل فةي
المتتقبل بل ح ن بالفعل لق قمي ومره .فإمن حتة الخةوف مة الحكةم يتهاة .
الحكم لم يؤ ل إل يوم الحتا الذي سيح ن في المتتقبل .ال حا ة بك ألن سرسجةف
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م الخوف م يوم الحتا و القيامة ألنها ح ثت في اليوم األ ل مهذ ون خُلقت ..لقة
حكم ليك في و ل لحظة م الدسك .هللا يعرفك ونت م خلقه ..فإما ح ن ايء مةا
خطأ فهو متؤ ليته ليتت متؤ ليتك .ألنك لم سخلق نفتك .إما رسةمت لوحةة فهيةة مةا
ح ن ايء ما خاطئ في اللوحة فل سقول ون اللوحة هي سبك الخطأ الذي فيها بةل
إن م رسمها هو المتؤ ل.
ليك ون سخاف م الحشود و م إله خيالي في نهاية العالم يأسي ليتةألك
لذا لي
ما فعلته ما لم سفعله .لق حكم ليك متبقا هذه داللة اضةحة ..الحكةم قة حة ن
متبقا لهذا ونت حر في اللحظة التي سعرف بها إنك حر بليا سكون نفتك الحقيقية قة
ظهرت ..سب و الحياة بحيوية ي ة .الخوف يخلق قي بيهما الحرية سخلق و هحة.

الحرية من ذلك ،أم الحرية ألجل ذلك؟
ال سفكر بأن ستحرر م "اةيء مةا" بةل دائمةا فكةر ون ستحةرر"م و ةل اةيء مةا".
الفرق ااسع بيههما
ال سفكر بأن سكون حرا م ايء ما .بل حرا مة و ةل للةه .بة حةرا مة و ةل الحةق
لك ال سفكر ون سكون حرا م الحشود و حرا م الكهيتة و حرا م هذا و ماك .ق
سكون في حالة "حر" م ايء مةا ..قة سكةون سةعي ا ليةوم احة لكة لة ستحقةق
ليك.
الحرية م ملك الشيء وب ا سيتبك ملك نوع م المغ
لماما سخاف م الجموع؟ إما ال زال فةي داخلةك انجةذا نحةوهم فةإن خوفةك هةو
سبك هذا االنجذا لهم ..فحيثما مهبت فالجموع هي م ستتحكم بك ل ستحرر مههم
اب ا.
ما وحا ل قوله هو ون سهظر إل حقيقة ونك لتت بحا ة ألن سفكةر بعقليةة الجمةوع
إنما فكر بكيانك ونت فقة  .ممكة ون ستتةرك الجمةوع اةأنهم فةي هةذه اللحظةة ال
سقا مهم ه قا متهم فل ستحقق حريتك .ال فائ ة م مقا متهم.
الجموع ليتت مشكلة بل المشكلة هي ونت .الجموع ال ستحبك إليها إنما ونت مة
طريق البر ة المتبقة في اله ي .دائمةا سةذبر وال سلقةي المتةئولية
سهتحك إليهم
ما .ألنه حيهما سلقي المتةؤ لية لة وحة مةا فلة
ل وح ما و حادن ما و اخ
ستحرر مهها .في الباط ونت هو المتؤ ل في مق و ماقك ونت هو المتؤ ل ..فلمةاما
ستخذ موقف ض الجموع سهاظرهم؟ الجموع متابي  ..الحشود متابي لمةاما يتو ةك
ليك ون سقف ض هم؟ لماما سحمل هكذا ضغيهة رح لهم؟
الحش و الجمةع ال يمكهةه ون يفعةل بةك وي اةيء إال إما سعا نةت ونةت معةه .إمن
الموضوع موضوع سعا نك ونت معهم ..ستتطيع ون سههي التعا ن اآلن ..فق هكذا بكةل
بتاطة .إما حيهما سبذل مجهود سقا مهم فإنك سخلق مشكلة ما .إمن افعلها اآلن سحةرر
م الجموع بشكل سلقائي .ما إن سب و التعارك الحر ض الجموع فإنةك سعتةرف ضةمهيا
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بأن الجموع مو ود فيك يثبت نفته بثبةات هةذه المعربةة .المعربةة بةالطبع سةتكون
خاسرة.
م الهتاء حيةث قةاموا بعمةل
هذا ما يح ن مع مهيي البشر .وح هم يري الهر
ملك في الهه لمئات التهي ثم وصبحوا ايئا فشيئا مهوسةي بةاألمر محتكةري داخلةه
بالتالي بل قلهم يصبح هتي يفكةر ن فقة بةالجه
م الجه
يري ن التخل
ال ايء خخر ل الرغم م إنهم يصومون لة يةذهبوا للجمةاع بةل يقومةوا بعمةل
يوغا سأمل صهة خالف م األمور غيرها ..لم سف هم هذه األمور .بلما قةاسلوا الجةه
وبثر بلما غرز ه فةي نفوسةهم وبثةر بلمةا ربةز ا ليةه وبثةر .وصةبح األمةر مي وهميةة
خطورة وببر وخذ الموضوع نصيك األس م بي المواضيع األخرى م األهمية.
ا خائفي  .األمةر نفتةه
هذا ما ح ن مع بل األديرة المتيحية .وصبحوا مكبوسي
ق يح ن لك إما خفت مة الحشةود .ال يمكة للحشةود ون يفعلةوا لةك وي اةيء إال إما
يك يقظتك ..ال ستعا ن معهم.
سعا نت معهم .إمن األمر يتعلق في انتباهك
هذا هو األمر مهما يح ن معك ونت المتؤ ل .ال وحة يفعةل معةك اةيء مةا إال
ونت م وردت ملك ون يح ن .وح ما سه ك بك ألنك ونت م وراد ون يةتم الته ةك بةك.
وح هم ضعك في التج ألنك وردت ونت ون سُحب  .ق يكون ههاك سفتير معي قة
ستمي التج نوع م الممان األمان ربما ستميه بأسماء مختلفة لك ال سهكر إنةك
في وساس األمر بهت سلهةث بةي يةتم سةجهك ..ألن بالتةج ومةان ال يو ة مةا يقلقةك.
بذلك الجموع حيث ال يو ما يقلقك.
إن سم سجهك ال ستعارك مع ران التج بل انظةر فةي داخلةك ونظةر إلة ملةك
الولع باألمان بيف ون الحشود سبتزك .الب إنك طلبت م الحشود ايئا ق طلبةت مةههم
ون يهظر ا إليك بمهتمي يهظر ا إليك بهظةرة سكةريم سشةريف احتةرام .قة سطلةك مةههم
االحتةةرام ..إن طلبةةت مةةههم ملةةك فإنةةك سةةت فع ثمة التةةؤال ..هة ها فتةةيقولون لةةك
الحشود" :حتها نح نعطيك االحتةرام ونةت سعطيهةا حريتةك" ..إنهةا مقايمةة بتةيطة.
لك الحشود لم يبادر ا باألمر م سلقاء نفتهم إنما المبادرة مهةك ونةت ..لهةذا ليةك
الحشود لي هم.
ون سبتع

اعثر على وجهك األصلي
ببتاطة ب ما ونت ليه ال سأبه للعالم .ه ها ستشعر براحة ظيمة سهم ميةق
في قلبك ..هذا ما وطلقوا ليه وفراد الزن بة الو ه الحقيقي المرساح الذي ال يشعر بتوسر
ال يتظاهر ال يهافق د ن ون يكترن بمهه "مةا يجةك ون سكةون ليةه بيةف ستصةرف
ومام اآلخري ..إلس" ..الو ه الحقيقي هو قصي ة اعرية ميلة .لك هذا ال يعهةي ونةك
هةك بةل إن هةك األصةلي سةيفق بةل التةوسرات
ه مختلف ة
ستحصل ل
سيشعر بالراحة ..الو ه نفته هذا هك الحقيقي الذي ال يحكم ل البشةر ال لة
اآلخري بأنهم غرباء هه ..و غيرها م األحكام.
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ههاك مثل ق يم يقول :البطل العظيم هةو الفةرد الةذي لةم يملةك الشةجا ة بةأن يكةون
بان.
إمن بهت بان فما الخطأ في ملك؟ إما بهةت بةان فهةذا ومةر حتة  ..نحتةاج إلة
الجبهاء ويما إال م وي سهحصل ل األبطال؟ ونت هي الحا ةة ملحةة لكةي سعطةي
سبك للشجعان ون يخلقوا.
ب نفتك بكل بتاطة مهما بهت المشكلة ونه لم يقل لك وح مة قبةل ون سكةون
نفتك بل الكل يت خل في ومورك يقولون لك ونه ليك ون سكون ل هذه الشابلة و
سكون ل سلك الهيئة ..حت في األمور العادية البتيطة.
في م رستي حيهما بهت مجرد صبي صغير لكهي بهت وبره ون يقول وح لي بيف
يجك ون وبون ب ؤ ا الم رسون يرا نهي" :إما سصةرفت بطريقةة صةحيحة فتتتةتطيع
ون سصبح بقري"
فأقول لهم" :ليذهك الجحةيم مةع العبقريةة ونةا فقة ورية ون وبةون نفتةي بهةت
ق مي ل الطا لة بةل مة رس يشةعر باإلهانةة بةانوا يتةألونهي" :مةا نةوع
و ل
التصرف هذا؟"
ونا وقول" :الطا لة ال سعترف ل ملك إنه ومر بيهةي بةي الطا لةة فأنةا لةم وضةع
ق مي ل روسك ليك ون ستترخي بمةا ونةا متةترخي ونةا بهةذه الهيئةة وبةون وفمةل
ألفهم ما سشرحه م هراء"
بان في الجهة المقابلة نافذة ميلة بان في الخارج واجار طيور الوقواق دائما
بهت ونظر خارج الهافذة الم رس بان يأسي يقول" :لماما وسيت إل الم رسةة باألسةاس
إما بهت سهظر إل الهافذة؟"
ونا وقول" :ألنه مهزلها ال يو فيه نافذة ميلة مثةل هةذه حيةث سطةل لة التةماء
بلها بما ون لي ههاك واجار حول بيتي ال طيور الوقواق ..مهزلي في الم يهة محةا
دهم ببير بحيث ون الطيةر ال يةأسي ههةاك طيةور الوقةواق ال سشةعر ون
ببيوت وخرى
ههاك وناس يتتحقوا ون يُغرد ا لهم وناس غير مباربي حت يطربةوهم بغهةائهم .انة
فكرة وني وسيت هها ألسمعك ونا ودفع رسوم ال راسة ونت سؤدي خة متك .فةإن رسةبت
في االختبار فل خسي أللومك إما رسبت ل واعر بةالحزن لكة إما مةرت التةهة باملةة
ونا وسظاهر بأني وسمعك بيهما ونا وستمع لتغري الطيور في الخارج هذا سةيكون ب ايةة
الحياة المهافقة ونا ال وري ون وبون مهافق"
سلك األيام في م رستي الم رسون البر فيتوريون األساسذة في بل ومر يري نك
ون سقوم به بطريقة معيهة ربما حتة هةذه األيةام القبعةة ضةر ري ارسة اؤها – ونةا ال
وحمل ايء ض القبعات مهذ ون سربت الجامعة ب وت ولب القبعات ..لكهي لةم ولةب
وي قبعة حت سربت الجامعة -و ل معلم بان قلقا لي حيث قال" :ونت سشةو الهظةام
بالم رسة هةل
الم رسي وي هي قبعتك؟" و يبه" :خسي لي بتعليمات التلوك الخا
ههاك وي مبر ون ل بل طالك ون يرس ي القبعة؟ إما لم يك ههاك قانون بهذا فإنك
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سفرف ايء ض لوائح الم رسة" ثم وخذني إل م ير الم رسة حيث قلت لهذا األخيةر:
"ونا اهز سماما ورني وي مكتو ون القبعة ا بارية؟ إن بانةت ا باريةة فةإني سةأسرك
الم رسة لك و ال ورني القانون هذا إن بان مكتوبا"
لم يك ههاك به يذبر القبعة لذا قلت له" :و طهي سبك يه للةب القبعةة؟ هةل
ستزي م رقيي مبائي؟ هةل سةتطيل مةري؟ هةل سةتعطيهي سةهف وفمةل؟ هةل
ستعطيهي صحة وفمل؟ فهم إدراك وبثر؟ ..بالهتبة لمعرفتةي المحة دة البهغةال هةو
المكان الوحي في الهه حيث القبعات ال سُتتخ م بيهما هو وبثر األماب مباء في الههة ..
هةي ببيةرة ة ا بةان
ك ملةك سمامةا حيةث ون قبعةات سوربةان
ل
البهجا
مبائهم سيهر مههم بيهما هم يتمتكون بالقبعة يلبتونها حت ال يهر مباؤهم مةههم
لذ هم يحا لون االمتاك به هكذا هو وبثةر األمةاب مبةاء فةي الةبهد" و ةا الهةاظر:
"ههاك بعك المهطق فيما سقةول لكهةه نظةام م رسةة .فةإن سوقفةت ة لبتةه فةإن
"إمن لما الخةوف؟ مةا الةذي سةيح ن
لبتها" فأ بته:
اآلخر ن سيتوقفون ويما
إما سوقف هذا التصهع التظاهر؟"
ال وح يتمح لك ألن سكون نفتك حت في األمور التي لي لها وهميةة و مغةزى.
لق ا ت ت ونا صغير ون يكون اعري طويه ا ..بان لة يها دبةان متصةل فةي مهزلهةا
بان المهزل خلف هذا ال بان يحتم لي لل خول إل المهزل ون ومةر بةر هةذا الة بان
الذي بان وبي يعمل فيه .حيهما بهت ومرّ بانوا الهاس يتةألون وبةي " :إبهةةُ مة هةذه؟"
بان اعري طويل بحيث إنهم ل يتخيلوا ون م يحمله لة  .بةان وبةي يخجةل ون يقةول
لهم بأنه ل ه ألنهم سيتالون لما بل هذا الشعر الطويل؟
في يوما ما بان وبي ل غير طبيعته بان خجل ا صةبي حيةث ةاء قة
قطع القما فةي دبانةه قة
الذي بان يتتخ مه لق
اعري بي ه ..لك المق
اعري .لم وفعل وي ايء له ق سعجةك مة ومةري حيةث سةألهي" :ولةي لة يك مةا
سقوله؟" فأ بته" :سوف ورد ليك بطريقتي الخاصة".
سألهي" :ما الذي سقص ه؟"
قلت له" :سوف سرى" ..مهبت إل حهق ما بان م م بةان ل يةه محةل للحهقةة
ومام مهزلها بان هو الر ل الوحي الذي وب له االحترام .لقة بةان ههةاك صةف بامةل
لكهي وحببت هذا الحهق بان نو ية فري ة ق بان يحبهي ..بها نتحة ن
م الحهقي
لم ة سا ات.
هة ما
مهبت له قلت" :احلق اعري بله سماما" ..في الهه يُحلق الروس بلةه فقة
اد لحواسه قال" :مةاما حة ن؟ هةل
يموت الوال للحظة ما حت هذا الحهق الم م
مات ال ك؟"
قلت" :ال سهتم سشغل بالك في هذه األمور افعل ما وطلبه مهك الموضوع ال يخصةك ال
سهتم لألمر احلق اعري بله"
و ابهي" :ونت ل حق إنه موضوع ال يخصهي وب ا إن بان مات فهو ق مات"
ت للمهةزل مةررت بة بان الة ي بةل الزبةائ بةانوا يهظةر ن
حلق روسي سماما
قالوا" :ماما ح ن؟ اب م هذا الذي مات ال ه؟"
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ونا حي ال زلت

لكهي لمت إنةه بصة د مةل اةيء مةا

قال ال ي لهم" :هذا ل ي
ي "
ق و ابهي باسلو
بلما مررت بأناس يتألونهي" :ماما ح ن لوال ك؟ لق بان بصحة ي ة"
وقول لهم":الهاس يموسون بأي مر ونتم قلقون ليه ق مات لكهكم ال سقلقةون لة
اعري!"

هذا بان خخر ايء مله وبي معي ..لألب  .ألنه لم ون اإل ابةة قة سكةون وخطةر!
قلت له" :ونت خلقت بل هذه الفوض ماما بان ههاك لتخجل مهه بتةبك اةعري؟ قةل
ليةه التة خل فةي اةأني بالطريقةة
لهم "هذه ابهتي" فل ا ترف لذلك" لك لم يك
اعري.
سلك ..بان هيف بربري .في ص د مهاقشتي قام ببتاطة ق
ال وح يتمح ألي وح ون يكون نفته .ونت سعلمت هذه األفكار وصبحت زء مة
و ماقك مع الوقت سعتق ونها وفكارك ونت ..استرخ ببتاطة ون بل هذه األمور التي
سآمرت ليك برمجتك اكلتك ل مزا ها ارم بل سلك البرمجات بمةا ستةق األ راق
ل األغصان ..م األفمل ون سكون اجرة ارية م غيةر و راق لة ون
اليابتة م
سحمل و راق بهستيكية ر د بهستيكية بشعة.
ليك وي نوع م األخهقيةات
الو ه الحقيقي ببتاطة يعهي ونك لم ستتغل و يتل
ال ي سعاليم المجتمع و الوال ي و المعلمي و المت يهي  ..الو ه الحقيقةي هةي ون
سحيا حياسك مه فعا بحتك ال اخلي ..لة يك احتةاس قلةك لتتةتفتيه ..ستحصةل لة
الو ه الحقيقي.
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متعة العيش بخطورة
هؤقء الشجعان ،هم املتهو ون السريعون اليفيل يبحثون نل كل فرص اخلطو ة ..فلسفة حياهتم ق
تبع شركات التأ ني نلى احلياة .فلسفة حياهتم هي فلسفة تسلقي اجلبوا  ،اكوأ أ ووال البحور.
وهم ق يركبون األ ووال اخلا جيوة بول يركبوون أ وواجهم العميقوة الدفينوة ..وق هوم ورت تسوابقني
يتسلقون جبا األلب أو اهلماقيا ،بل يبحثون يف مم جباهلم البا نية.
ون سعيش بخطورة يعهي ون سحيا إن لةم سعةش بخطةورة فإنةك لةم سحيةا ..الحيةاة
سشرق سزدهر فق بالخطورة ..العيش ال يزدهر باألمان بل يزهر في م األمان.
إما ب وت بالحصةول لة المةمانات فإنةك سصةبح بربةة رابة ة هة ها لة ستحةرك
طاقتك ..سشعر بالخوف ألنه ال وح ي ري بيف ستخطوا فةي المجهةول ..لمةاما سةذهك
للمجازفة؟ فماهو معر ف مممون مو ةود ..هة ها سصةبح مهةوس بمةا هةو مةألوف
ل يك ..ه ها ستتمر بحالة م الملل سكتفي مهها سيأس ..لكهك سبق مرسةاح فمةاهو
مألوف مريح ..بيهما المجهول يخلق ر فة فيةك ..فكةرة المجهةول حة ها سطةرو ليةك
فتشعر ل الفور بع م األمان.
ههاك نو ان م الهاس في هةذا العةالم نةاس يرية ن ون يعيشةوا براحةة هةؤالء
الموت ..يري ن قبر مريح .وناس يختار ا ون يعيشةوا بخطةورة ألن الحيةاة
يبحثون
ستتمر ه ما يكون ههاك مجازفة.
نفتها سبق
هةةل ربةةت مةةرة ون سةةذهك لتتةةلق الجبةةال؟ بلمةةا ازداد االرسفةةاع بلمةةا اةةعرت
الشبا الذي يهبك ب اخلك ..بلما ارسفعت بلما ازداد خطةر التةقو بلمةا
باالنتعا
ازداد الوادي التحيق ..بلما وصبحت حي ،وبثر.
بي الموت الحياة ه ما سكون معلق بي االثهي بي الموت الحيةاة ..هة ها لة
يكون ههاك ملةل هة ها لة يكةون ههةاك غبةار الماضةي ال رغبةة للمتةتقبل .هة ها
هذه اللحظة هي حادة باللهك ..هذه اللحظة سكفةي ألن سعيشةها بمةا
الحاضر يتوا
هي ..ون سعيش في "هها" "اآلن".
و حتة ربةةو األ اج و التزحلةةق و الطيةةران الشةةرا ي ..ويهمةةا بةةان ههةةاك خطةةر
لختارة الحياة يكةون ههةاك متعةة هائلةة ..ألن خطةورة ختةران الحيةاة سجعلةك حةي
بصورة هائلة ..لهذا ههاك م يهجذ إل الرياضات الخطرة.
الهاس يذهبون لتتلق الجبال وح هم سأل إي مون هيهري" :21لماما سحةا ل ستةلق
قمة ايفرست؟" و ا هيهري" :طالما القمةة مو ةودة ههةاك فالتحة ي متةتمر" بانةت
خطرة ا الكثير م الهاس ماسوا قبل ون يصلوا إلة ههةاك ..مةا يقةر مة سةتون و
 :Edmund hillary 30متسلق جبال إيرلندي ،وصل إلى قمة افرست عام .1953
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سبعو ام المجاميع يذهبون للتتلق
يذهبون ههاك فما الذي يجذبهم ههاك؟

بةان المةوت قريبةا مةههم ..لكة

ال زال الهةاس

صعود القمة سجعلك بعية ا ة الحيةاة الر سيهيةة سحولةك لتصةبح
الوصول لأل ل
مخلوق بريء سصبح ةزء مة حيةاة الحيوانةات سعةيش بماألسة الهمةر سعةي بةالههر
بالطيور سحلق في التماء ..بل مةا هةو خمة مة ميزانيةة البهةك المجتمةع العائلةة
المرء سبتع وبثةر وبثةر
المربز ال يهي البر ستي يختفي يصبح باهتا بعي ا ا
بلما صع ت وبثر وبثر نحو قمة افرست.
لهذا الهاس يهتمون بالرياضة لكة فةي الحقيقةة هةذه الرياضةات ال سشةكل خطةر
ليهةا ..إنهةا
حقيقي ألن مع الوقت يصبح المرء ماهرا حيث يتتطيع ون يتعلمها يت ر
ل صعود الجبل سأخةذ بةل مةا يلزمةك..
مخاطرة محتوبة حيث إنك ستتطيع الت ر
بذلك القيادة بتةر ة اليةة ستةتطيع الةذها لمئةات األميةا لتةا ة احة ة سةيكون
الخطر مو ود بما اإلثارة لك ق سصبح ماهرا ..الخطر فق ي ر ه الهةاس الةذي
ير نك في الخارج ..بالهتبة لك حيهما ست ر يختفةي الخطةر فةي ملةك .حتة لةو بانةت
ليتت نفتةية
المغامرة مو ودة لكهها هامشية ..ق سصبح المخاطرة ت ية فق
ألنه ت ك هو م يتأثر يتمرر.
ه ما وقول لك ش بخطورة ونا و هي وال سعةش حيةاة اديةة محترمةة إنةك
لك
و مو معية مهمة ..و زير و ل يك ظيفة ي ة و سحصةل لة
رئي مهطقة
وموال حيث ستتمر بالشرابة في البهك بةل اةيء يتةير حتةك األصةول ..هةذه لتةت
حياة .ه ما يتير بل ايء بشكل مهاسك فإنك ستج نفتك سموت ألنه لة يحة ن لةك
هةذا بةل
ايء ي غير ون الهاس يحترمونك ه ما سموت سقام لك مراسيم الة ف
انك نشر صورسك في الجري ة ق يكتك هك ة مقاالت بع ها الهةاس
ايء إل
ستهتاك ..لق شت حياسك فق لتلك األمور ..هل يعقل؟
الفرد يتتطيع ون يفق بل حياسه العادية بل األمور بل األصهام بل األحجار يمك
للمرء ون يفق ها .ون سكون ر حاني يعهي ون سفهم ون هذه األمور الصةغيرة ال يجةك ون
سوليها بل هذا االهتمام .ونا ال وقل إنه ليك وال ستع لهةا ألن ال فائة ة دنيويةة فيهةا ونةا
لك لي المعه الذي سظهه ونت.
وقول ون لتلك األمور معه
نح بحا ة إل المال لك المال لي اله ف ال يمك ون يكةون الهة ف .نحة
بحا ة ل مهزل بالتأبي إنه ضر ري ..ونا لتت زاه ا ال وري ون ودمر المهةازل وهةر
للهمااليا .نح بحا ة للمهزل ..ال وبثر م ملك فه ستيء فهم األمةور ..فكمةا ورى قة
اختلطت األمور ل الهاس ..هم مو ود ن بأن المهزل هةو مة يحتةاج لو ةودهم و
ودهم ضر ري للمهزل ..إنهم يبقون أل ل المهزل ..يذهبون للعمل م و ل المهزل...
ببتاطة هم يجمعون المال م ثم يموسون .لم يعيشوا و يحيوا الحياة بما يجةك .لةم
يعيشوا للحظة اح ة لم يشعر ا بهبك الحياة الحية لم يجر ا مع نهر بالحياة ..بةانوا
وسرى للممانات بل ما هو مألوف في المجتمع.
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م الطبيعي ون سشعر بالملل م حياة سجرى بتلك الصورة .بانوا الهاس يةأسون إلةيّ
يخبر نةةي بةةأنهم يشةةعر ن بالملةةل يشةةعر ن ونهةةم ةةالقي  ..يطلبةةون الحةةل ..إنهةةم
و لةي لهةا معهة سهحةل
يعتق ن ون بمجرد ون يكرر ا مانترا 20معيهة لها معه خا
مشابلهم بهذه التهولة هكذا بانوا يعتق ن .إنما ليهم ون يغير ا بل نم حياسهم.
وحبك ا شق لك ال سعتق ون غ ا ستكون المروة مو ودة لك ..ال ستوقع ال سقلل
قيمة المروة إل ز ة .ه ها ونت سعيش الخطورة .ال سقللي سة ني الر ةل إلة در ةة
الز ج ألن الز ج ايء بشع .ا علةي ر لةك ر لةك ا عةل امروسةك هةي امروسةك 23.ال
سجعل غة ك متهبةأ بةه .ال ستوقةع اةيء بة متةتع ا لكةل اةيء ..هةذا هةو العةيش
بخطورة.
وما ما الذي نفعله نح ؟ نقع بالحك مع إمروة نةذهك فةورا إلة المحكةة و إلة
هذا األمر م و ل الز اج .ونا ال وقول إنةه
المأم ن و إل الكهيتة و وي مكان يرخ
ليك وال ستز ج .إنها م الرسميات ..حتها الز اج وساس المجتمع لك داخليا بعقلةك
بأ ماقك ال ستملك هذه المروة .ال سقةل لةو للحظةة احة ة "ونةت سهتمةي إلةي" فكيةف
للفرد ون يهتمي لك؟ ه ما سب و لتمتلك المروة سب و المروة ستةتملك ..فةي هةذه اللحظةة
يتوقف الحك بيهكما سب و حالة سحق قتل بعمكما البعك ..بةل احة مهكمةا يشةل
حربة اآلخر.
و شق لك ال سهزل بمتتوى شقك إل الز اج .ا مل فأنت بحا ة للعمل لكة
ال سجعل ملك هو حياسك الوحي ة .اللعك التتلية هو الذي يجك ون يكون حياسك مربز
حياسك .العمل يجك ون يكون سيلة اسجاه اللعك .ا مل في المكتك ا مل في المصةهع
و ال بان .لك ليك ل يك قت للعك.ال سهةب بحياسةك سقلةل مة قيمتهةا إلة ر سةي
العمل ..ألن ه ف الحياة هو اللعك هو االبتهاج الفرح.
اللعك يعهي ون سعمل ايء أل ل الشيء نفتةه .إما اسةتمتعت بكةل اةيء أل ةل
الشيء نفتةه سةوف سكةون حةي وبثةر .بةالطبع حياسةك بلهةا سةتكون فةي خطةر فةي
مجازفة .لك هكذا سكون الحياة الحقيقية .المجازفة زء مة الحيةاة الحقيقيةة .فةي
الواقع وفمل زء في الحياة هو المجازفةة ..يمكة ون سة رك وهميةة المجازفةة ونةت
ستهف الهواء ي خل رئتيك سزفر الهةواء للخةارج ..فةي هةذه العمليةة مخةاطرة ..حتة
الزفير إل الخارج م ي ري إن بان هذا الهف سيعود إليك لتتتهشق و ال ..إنةه اةيء
غير مؤب ايء ال ضمان فيه.
هللا هةم
ه ما يتح ثون
ضمانات .حت
لك ههاك وناس ديههم هو بارة
هللا باألمان األ ل المطلق .إما فكر ا بالله يفكر ن فق ألنهم خةائفون..
يتح ثون
إما مهبوا ليصلوا سأملوا يذهبون فق للصهة التأمل ليبقوا في صورة ي ة ومام هللا..
لكي يعلم هللا –إن بان مو ودا -ونهم ق انتظموا بالذها إلة دار العبةادة إنهةم بية

 Mantra 31مانترا :هو مصطلح هندي ،قريب فكرته من فكرة التسبيح ،حيث يتم ترديد صوت أو مقطع من كلمة او كلمات ،يعتقد انها
تؤدي إلى التنور الروحي.
 32يقصد هنا بأن الحب والحياة تستمر أكثر عند العشاق الذي ليس هناك رابط رسمي وهو الزواج حيث يحاول بعد عقد الزواج كل
منهما أن يمتك اآلخر ويضمنه .عالقة الحب تكمن في احتمالية خسران كل منهما اآلخر وتموت في حال ضمان كل منهما اآلخر.
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ي ن إن هللا يشه بأن هؤالء العبي يصلّون دائما ...بهذه الطريقةة وصةبحت صةهسهم
سيلة فق لممان األمان.
ون سعيش في خطورة هي ون سعيش بأن بل لحظةة هةي اللحظةة األخيةرة .بةل
لحظة لها قيمتها الحيوية ..حيهمةا سكةون اةجاع فإنةك سعلةم ون المةوت مو ةود سقبةل
حقيقة ون الموت مو ود ..ال سختبئ م الموت و سقف ض ه حيهما سكون خائف ستتمر
فةةي مقابلةةة موا ةةة المةةوت ..ستةةتمتع بلحظةةات موا ةةة المةةوت الجتةة ي الهفتةةي
الر حي.
ه االستمتاع بتلك اللحظة التي سوا ه فيهةا المةوت بصةورة مبااةرة سكةون لة
اسصال مباار به حيث الموت يصبح اضع ومامك هو مةا و هيةه هة ما وقةول ون سعةيش
بخطورة.
هؤالء الشجعان الذي يتةوقون التةيارات بتةر ة سعتقة ونهةم متهةور ن ..إنهةم
الخطرة ..فلتةفة حيةاسهم ال سحتةوي لة المةمانات ...فلتةفة
بل الفر
يبحثون
حياسهم فلتفة متتلقي الجبال راببي البحار األمةواج بةل مةا يحةي حولةه الخطةر..
هم ال يتتلقون بال الهمااليا الخار ية و األلةك هةم يتةعود داخةل اديهةم التةحيق
يصع ن قممهم ال اخلية.
لك سذبر اي اح  ..ال سه ف المخةاطرة وبة ًا وبة ًا ..متة مةا ة ت الفرصةة
لكي سغامر ال سفوت الفرصة ليك .ل سموت وب ًا ..فالمغامرة هي الممان الوحي لكةي
سكون حيا في الحقيقة.

مهما فعلت ،ستظل الحياة لغز
العقل ل يه صعوبة في سقبل فكرة ون ههةاك ومةور ال اةرح لهةا .العقةل ل يةه رغبةة
هونية ون يحلل بل ايء ..ون يُشرح له بةل اةيء ..إما لةم يُشةرح لةه ..هة ما يبقة
الشرح بعي المهال يبق األمر لغةزا محيةرًا يةأرق العقةل .بةل سةاريس الفلتةفة الة ي
العلم الرياضيات لها نف الجذر ..العقل ماسه "الحكة"ماسها ..ق سحك تة ك بطريقةة
ما يفعل الحكة نفتها بطريقة مختلفة .لكة الحكةة يجةك ون سُفهةم ..الحكةة
اخ
ظةاهر..
هي المب و الذي يأب بأن الو ةود لةيش اةيء غةامك ا خفةي إنمةا بتةي
العقل يشعر ونه في طهه مرساح حيهما يحل لغز الو ود.
ال ي حل الموضوع مع ابتة اع فكةرة هللا و الةر ح القة س و ابة هللا الوحية ..
ال يانات المختلفة خلقت واياء مختلفة ..هذه هي طريقتها لكي يملئوا فجةوة و ثغةرة ال
يمك ملؤها مهما فعلت .في الحقيقة بلما حا لةت ملةئ الفجةوة وبثةر بلمةا سظهةر لةك
باصرار وبثر ..بيهما ستتائل ونت بتعجك سخاف سترا ع م هذه الفجوة ..ه ك سبذلةه
خوفك فيما إما بان وح ما سيرى هذه الفجوة.
لتغطية الثغرة يعبر
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إن ساريس العقل البشري بله بمختلف وفر ه بان يحا ل رقع اخفاء هةذه الفجةوة
– خصوصا في الرياضيات .ألن الرياضيات لعبة قلية نقية .ههةاك رياضةيي يعتقة ن ون
الرياضيات ليتت سامة و مهطقية بما ون ههاك لماء دي يعتقة ن ون هللا هةو اقةع..
إنما هللا هو مجرد فكرة .لو بان للخيةول وفكةار بمةا نحة لة يها وفكةار سةيكون إلههةم
حصان ..هل ستتطيع ون ستأب ما إما بان إلههم ل يكون بشر؟
ألن اإلنتان بان مهذ الق م متوحش ا مع الخيول ..بةذلك سةيكون اإلنتةان هةو
الشيطان لي هللا .هكذا بل حيوان سيكون ل يه فكرة خاصة ة هللا بمةا ون بةل
هللا.
رق إنتاني ل يه فكرة خاصة
األفكار ب ائل حيث الحياة حيهما يكون لها غموف ما فراغات حيث ال يمك للواقةع
س ها ..فتوف سمأل هذه الفراغات باألفكار ..ل األقل سوف سب و سشعر بالرضا هة ما
سرى إنك ب وت سفهم الحياة بهاء ل سلك األفكار.
هل فكرت م
مكونة م

مقطعي

قبةل بكلمةة  understandالتةي سعهةي الفهةم و االسةتيعا

إنهةا

" "Under/standسعهي ون يقف األمر وسفل مهك .إنةه غريةك فةي

ون هذه الكلمة وخذت ايئا فشيئا معهة بعية ة المعهة الحرفةي لهةا ..فةأي اةيء
سجعله يقف سحتك و وسفل مهك ..يكون سحةت ية ك سحةت قوسةك سحةت سةلطتك سحةت
حذائك حيث سكون سي ه.
الهةةاس حةةا لوا ون "يفهمةةوا" الحيةةاة بالطريقةةة نفتةةها حتة يمةةعوا الحيةةاة وسةةفل
وق امهم يعلهوا" :نح التادة نحة وسةياد الحيةاة ال يو ة اةيء غيةر مفهةوم فةي
ال نيا ل يها"
لك هذا ومر متتحيل فمهما فعلت الحياة سبق غاممة.
دائما سيكون ههاك ما هو وبع و مق م سلك المعرفة .22نح محةاطون بمةا هةو
هو ما يقال هةه "هللا" ..هةذا األ مةق البة
و مق في بل مكان محاطون في محي
ون نخترقه ..إنه بها فيها ..إنه دائمةا مو ةود بة نها فيهةا معهةا .إن نتةيته بمةا نفعةل
ادي
ادة ..ألنه م غير المريح ون سهظر إلة مةا هةو ميةق ..بمةا لةو ونهةا نهظةر إلة
سحيق مخيةف فهبة و باالرسجةاف ..يبة و الفةرد يشةعر بةالمرف ..إما نظرنةا إلة الها يةة
المظلمة إل حفرة ميقة سةحيقة نبة و بإاةاحة الهظةر إلة اسجةاه خخةر ..نبة و بتجهةك
الحقيقة .الحقيقي هي بالها ية المظلمة ..ألن الحق الفراغ العظيم الفماء الفتيح..
إنه بالتماء الكبيةر المةخمة بةه حة د ال حةوا ز .يقةول بةوما" :د رانجامةا" 24وي بة
حاضرا ةاهزا للمةا راء للخفةي للمجهةول .ال سقتصةر لة الجوانةك و سكةون حبةي
الح د دائما سع ى هذه الح د سخطاها ..اصهع الح د هة ما سحتا هةا لكة دائمةا
سذبر ونه يجك ون سخطوا خطوة إل الخارج ..ال سصهع سج لك.
نح نصهع ألنفتها ونةواع متعة دة مة التةجون :العهقةات المعتقة الة ي  ..بلهةا
سجون .الفرد يشعر براحة ألنه ال يو ة ريةاح متةعورة اصةفة امحةة سهة ده الفةرد
 33فوق كل ذي علم عليم.
durangama 34
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يشعر إنه محمي بالح د حت لو بانت هذه الحماية زائفة فالموت سيأسي يجرك إل
ما هو وبع م ملك إل ما هو وبع م هذه الح د ..قبةل ون يةأسي المةوت يتةحبك
إل ما هو وبع  ..امهك إليه بهفتك وقتل نفتك قبل ون سمةوت ..وقتةل نفتةك بتخطةي
الح د ..موسوا قبل ان سموسوا.
سقول قصة وح ر ال الزن المت يهي ونه في يوم ما بان يحتمر ..بان ببيةر التة
في مر يهاهز التتعي  ..فتح يهيه فجأة قال" :وي حذائي؟" قةال المرية " :إلة وية
الطبيةك قةال ونةه ال يو ة ههةاك
ونت ماهك؟ هل ههت؟ إنك سحتمةر لة الفةرا
احتمالية لحياسك دقائق مع دة فق "
قال المت ي " :لذلك وسألك ة حةذائي و د الةذها إلة المقبةرة ألنةي ال و د ون
وسحك إل ههاك سوف ومهك بهفتي و ا ه الموت ههاك ال وري ون يحملوني وربعةة
ر ال"
مشي إل المقبرة لي ملك فق بل استلق في قبرة ضيق فتحته..
مثل هذه الشجا ة ..ون سقبل المجهول ..سلك هي الشةجا ة ون سةذهك بهفتةك سرحةك
بالمجهول ..سرحك بما هو خلف الح د ..ه ها الموت سيتحول ل يع المةوت مجةرد
موت.
مثل هذا الر ل الشجاع ال يمك ون يموت ..بل الموت يقلةق مة و لةه .مثةل هةذا
الذي يةذهك إلة
الر ل الشجاع الذي يذهك وبع م ح د الموت ..مثل هذا الشخ
المجهول ما خلف الح د ل يكون الموت بالهتبة له موت ..بةل إن المجهةول سةيرحك
به سرحيبا ..إما رحبت بالمجهول فالمجهول سيرحك لك ..المجهول دائما يةردد مةا سةردده
إنه ص ى لك ..إنه ص ى لو يك.

الحياة دائما وحشية
األنا دائما سحي بك بالحائ  ..سقهعك ون باحاطتها لك بالحائ سشةكل حمايةة لةك.
هذا إغواء األنا ..ستتمر في قولها لك مةرة سلةو المةرة" :إن لةم وسوا ة ونةا حولةك فلة
سكون محمي وب ا سوف سصةبح ضةعيف البهيةة الكةل يتةتطيع ون يصةلك يفترسةك
ستجازف بثيرا بهفتك لذا ا علهي وحميك وحي بك بالج ار"
نعم ههاك نوع مة الحمايةة فةي األنةا الجة ار يمكهةه ون يصةبح سةج  ..نةوع مة
الحماية ..م سيحتمل البؤس الذي سجلبه األنا لوال هةذه الحمايةة ..بمةا ون األنةا سحميةك
الكل.
م الع فإنها سحميك م وص قائك ويما إم سعزلك
سختبةئ خلفةه ألنةك سخشة العة .
األنا سحي بك بالج ار بما لو ونك سغلق البةا
ه ها ق يأسي ص يق يطرق بابك حيهما يكون البا مغلق ال يتتطيع الة خول ..إن
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بهت سخش الع ون ي خل م البا فحت الص يق ل يتتطيع ون ي خل ..إن فتحةت
معه ويما25.
البا لي خل الص يق فإن في هذه مخاطرة ون ي خل الع
ل الواح مها ون يفكر و مق قليه إنها احة ة مة و ظةم المشةابل فةي حياسهةا.
قلة قليلة ا م الجريئي يعرفون بيف يق ر نها بصورة صحيحة اآلخري يصةبحون
بهاء يختبئون ..الذي يختبئون ستميع بل حياسهم.
الحياة مجازفة الموت ال خطورة ال مجازفة فيه ..وثهاء الموت ل سهتابك مشكلة ال
وح يتتطيع قتلك ..بيف سيقتلك ونت ميةت وصةه؟ إدخةل القبةر يكةون موضةو ك قة
إنته فةي حالةة المةوت ال يو ة مةرف ال ورق ال وي مشةكلة ..ونةت خةارج دائةرة
المشابل بلها.
لك إن بهت حيّ سرزق فتتكون محا ببهيي م المشةابل بلمةا امتلةئ الفةرد
بالحياة وبثر بثرت حوله المشابل وبثر ..ال يو ايء خطأ ألن الكفةاح يتحقةق بو ةود
المشابل القتال مع التح يات ..هي الطريقة التي نهمو بها نكبر نهم .
األنا غاممة بالج ار الغامك حولك ..ال ستمح ألي وح ون ية خل هة ك ..فتشةعر
بالحماية األمان ..لك ومان األنا بما ومان الموت ..حماية األنا بما حماية الهبتةة داخةل
البذرة ..الهبتة سخاف ون سهمو سبر م سخمر فمة ية ري بيةف سةتكون الظةر ف فةي
الهبتةة سةتكون فةي بة ايتها هشةة
الخارج ههاك خارج البذرة؟ العةالم مليةئ بالفوضة
نا مة ..بيهما هي في سبات خم داخل البذرة داخةل ة ار الخليةة ..بةل اةي حولهةا
يحميها.
بذلك الجهي الصغير في رحم األم ..بل ايء متوفر له مهما وراده و احتا ه فإنه
ه ه ورق ال قلق ال ارِ يؤميةه ال متةتقبل ..الجهةي ببتةاطة
سيج ه فورا ..ال يو
يعيش حياسه اللطيفة الهانئة بل ما ورادة فاألم ستلبيه له.
لك هل سحك ون سبق دائما وب ا في رحم ومك؟ إنه رحم محمي م المخةاطر..
فلو سرك لك الخيار هل ستختار ون سبقا دائما في رحم ومك؟ إنه مريح هل ههاك وبثةر
راحة م داخل الةرحم؟ بةذلك العلمةاء وقةر ا ونهةم ال يتةتطيعون ون يةوفر ا طريقةة
مريحة وبثر م رحم األم نفته .الرحم هةو األ ل األخيةر الةذي يةوفر الراحةة المطلقةة
لتابهه ..الرحم مةريح ة ًا ال قلةق ال مشةابل ال حا ةة للعمةل ..فيةه مةا فيةه مة
التعادة الههاء ..حيث بل ايء متوفر و سوماسيكيا حيهما يحتاج الجهي ومر فإنةه يجة ه
فورا ههاك .ال يو في داخل الرحم وي مشكلة ال وي مجهةود يبةذل مة قبةل الجهةي
الجهي  ..ال اهتمام و قلق م طعةام ا اةرا ..
حت التهف االم هي م ستهف
هيهها.
األم هي م سأبل
مع ملك ..هل سود ون سبق فةي رحةم األم لألبة ؟ رحمهةا مةريح ة ا لكة هةذه
ليتت حياة حقيقية ..الحياة دائما في البرية الجامحة المليئة بالحماس ..الحياة دائما فةي
الغابة في الصحرة في المحي ..
" 35من يخشى أن يكون له أعداء ،ال يكون له أصدقاء" (زينون)
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بلمة الهشوة اإلنجليزية  Ecstasyلها داللة مؤاةر .سعهةي ون سقةف فةي الخةارج..
 Ecstasyسعهي الهشوة هي ون سخرج إلة

الخةارج ..ون سهتهةز الفرصةة سهةر

بعية ا..

خارج القوقعة قشورها ..خارج بل الحاميات بل ونواع األنةا بةل الراحةة ..خةارج بةل
بأنها قبر .ون سكون نشوان هةي ون سخةرج إلة الخةارج ..ون ستحةرر ..ون
ونواع الحوائ
ستحرك في دنيا اسعة ..ون سكون متتع لكل ايء حت ون الريةاح سجةري سمةر مة
خهلك26.
و قات نردد بارة "لق بانت هذه التجربةة خةارج العةادة خةارج الوضةع الطبيعةي"
هذا بالمب هو معه الهشوة ..ي غير ادي .ه ما ستكتر البذرة يبة و يظهةر المةوء
الخفي فيها ..ه ما يترك الطفةل رحةم األم يولة ساربةا خلفةه ملةك المهة اآلمة بةل
الراحة متحرك نحو العالم الج ي المجهول هذه هي الهشةوة .هة ما يكتةر العصةفور
قشرة البيمة يطير في التماء ..هذه هي الهشوة.
ليك ون سخرج خار ها ..ب نشوانا! اخةرج بعية ا ة المحميةات
األنا هي البيمة
األصة اف المةةمانات ..هة ها سةةتملك مةةا هةةو وفمةل و ظةةم هةةو العةةالم األ سةةع
الهمح د ..ه ها ستكون حي سحيا الحياة ه ها ستعيش بكلية ال نهاية لها.
لك الخوف هو م يعرقل متيرسك ..الطفةل قبةل ون يخةرج مة الةرحم البة ون
يكون متردد هل وخرج وم ال؟ يكون و ال يكون؟ الب ونه يأخذ خطةوة لألمةام خطةوة
إلة الخلةف .ربمةا لهةذا التةبك ستةةألم األم .الطفةل متةردد اليكةون متةتع ألن يختبةةر
الهشوة ..ألن الماضي يتحبه إليه بيهما المتتقبل يهاديه ..الطفل ممطر بي اإلني .
هذا حائ الهقرار حائ يجعلك ستعلق بالماضي ستعلق باألنةا ..ونةت سحمةل هةذا
الحائ معك ويهما سذهك .في لحظات ما لحظات نادرة حيهمةا سكةون يقةظ ة ا حةي
حاضر بامكانك ون سرى ملك الحائ  ..ل الرغم م إنه حائ افاف ة ا ..لهةذا لة
يراه الكل لكهه يعي إنه يعيش داخل خلية سج مغلقة م بل انك ال نوافةذ فيهةا
ما وسماه الفيلتةوف "ليبهتةز" بكلمةة " 27"monadوي ال وبةوا
سماما

لكهها افافة غرفة به مهفذ لكهها م

حوائ

ال نوافةذ غرفةة مغلقةة

ز ا ية.

هذه الغرفة هي األنا التي يجك ون سه م حوائطها ل الفرد ون يجمةع الشةجا ة
يحطم هذه الحوائ  ..بيهما الهاس يتتمر ن في سغذية األنا بمهيي الطرق ال يعلمون
إنهم يغذ ن ههم الخاصة بهم.

 36ولهذا نجد أنفسنا دائما نبحث عن النشوة بشتى صورها ،البعض يبحث عنها في الصالة حيث النشوة الروحية ،والبعض في الموسيقى
والشعر والفن حيث النشوة الفكرية ،والبعض في الحب حيث النشوة العاطفية ،والبعض في الجنس حيث النشوة الجنسية .وكذلك مدمني
الخمر والمخدرات واأللعاب الخطرة ،يبحثون عن النشوة لتخطي الحدود ،قد يكون حدود الواقع ،حدود النفس والفكر إلى عالم بال حدود.
 : Monad 37وهو اسم كائن ذي خلية واحدة ،ويقصد منها هو عدم تواصل هذا الكائن مع العالم اآلخر ،ألن درجة تفاعل الكائن في بيئته
تعتمد على الخاليا المختلفة المستغلة التي لها وظائف مختلفة ،كالخاليا العصبية والذهنية..إلخ .وكلما تعقدت الخاليا في الكائن تعددت
قدراته.
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ز

هةا المتةوفي.

التي ة "بو ران" 28بانت اقفة بجانةك بفة
انبها .اح سلو اآلخر يقول يردد:
ابهها إل
"ال يشعر بأي ولم اآلن"
فتأل التي بر ي "ما سبك فاسه؟"
فأ ابت األرملة" :متكي  ..مات م مرف التيهن"
وست سي ة وخرى فهظرت إلة التةابوت قالةت" :اسةتراح اآلن مة
المةةرف فهةةو يحمةةل ابتتةةامة امتهةةان ه ة ء اآلن ..مةةا سةةبك
فاسه؟"
ا ابت األرملة ""لق مات م مرف التيهن"
فجأة سحك الول رس ومه قال لها" :ومي ..هةذا اةيء فظيةع
وبي ..لق مات م االسهال لم يمت م التيهن"
سقوليهه
قالت األم" :و رف هذا الشةيء لكة األفمةل ون يعتقة ا إنةه
هتيا ب ل الفمهت البراز الذي بان فيه"29
نشي
مات بشخ
إل خخر لحظة ستتمر في اللعك الخ اع ..األنا ال ستمح لك بةي سكةون ونةت ماسةك
ليك بي سكون خادع بام مزيةف .األنةا هةي الكذبةة لكة الفةرد
ستتمر في المغ
يحتاج إل اجا ة ظيمة ألنها سحطم بل ما بان يغذي هذه األنا .الشجا ة سحطةم لةك
خخر ب ل األنةا ..سةيظهر فيةك مةا هةو نقةي طةاهر غيةر
ماضيك سماما ..سيظهر اخ
ال فاس م الزم الماضي ..ه ما يظهر مةا هةو نقةي فيةك لة يكةون ههةاك
م ن
في مجاهل الهمح د ب ن وي حوا ز.
ار ..بل سغو
ون الهادلةة
ر ل ببير في الت دخل الهادي المفمل ل يه
المعتاد ليها ق ب لت بواح ة وخرى .بان غير سعي فةي الب ايةة
لك قال لها برقة بأنها "و مل إمروة رخها مهذ فترة طويلة"
الهادلة الج ي ة المتعجرفةة هةذه و ابةت بحة ة" :ونةا خسةفة لة
وستطيع ون ورد هذه المجاملة"
قال لها" :و ه حتها زيزسي ..ولة ستةتطيعي ون سفعلةي بةل مةا
فعلته ونا سكذبي لي؟"
بل رسمياسها ال معه لها سوى إنها سهفس ونا اآلخري  ..بلها بذ سردد ملة ما لة
اآلخةةر هةةو يةرد ليةةك يةةردد ملةةة مشةةابهة ..ال ونةةت صةةادق ال هةةو صةةادق ..نحة
متتمر ن في لعك لعبة األسيكيت الرسميات حيث نلب األقهعة المزيفة.
إمن ليك ون سوا ه الحائ  ..ايء فشيء سيصبح الحائ سةميك ة ًا بحيةث لة
ستتطيع ون سرى وي ايء خهله ..سيكبر الحائ بل يةوم وبثةر وبثةر ..لةذا ال سهتظةر إما
ح ن صلت إل اعور إنةك سحمةل هةذا الحةائ ويهمةا مهبةت قة وصةبح ثقةيه ..ارم
انبا اقفز هه إل الخارج ..القفز يحتاج ون ستخذ القرار بكةل بتةاطة ال سحتةاج
الحائ
cochrane 38
 39يكون سبب السيالن غالبا التهابات بسبب االتصال الجنسي.
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إل ومر خخر غير اسخةام القةرار .ال سغةذ هةذا الحةائ وبثةر ..هة ما سشةعر إنةك سجعةل
فعل ملك ..خهل ويةام سةتج ون الحةائ قة
الحائ سميك وبثر بتصرفاسك سوقف
سه م ألن الحائ يحتاج إل متان ة متتمرة ..يحتاج إل رضةا ة ..فةه سقة م لةه هةذه
المتان ة حت يته م.

الشجاعة القصوى :البداية وال نهاية
ههاك الع ي م المخةا ف لكة هةذه المخةا ف سهطلةق مة خةوف احة بةل
المخا ف هذه وغصان لشجرة اح ة ..اسم الشجرة هي الخةوف .قة ال سكةون ا ةي
ون هذا الخوف يتعلق بالموت ..لك في الحقيقي بل خوف يتعلق بالموت.
الخوف مجرد ظل ..ق ال سرى الخوف م الموت ه ما سخاف م اإلفهس لكهةك
سخاف ون سعيش به مال سصبح فريتة سهلة للموت .الهاس يتمتكون باألموال بحمايةة
م الموت ل الرغم إنهم ال يعرفون ي ا ونه ال يو طريقة اح ة ليحتموا بهةا ة
الموت .لك يشعر ن إنه يجك مل ايء ما حيال موضوع الموت لة األقةل يبقةوا
الموت ..ابقاء الهف مشغوله دائما هو نوع م اله ةي
ونفتهم مهشغلي بعي ا
نوع م المخ رات بي ال نوا ه الحقيقة.
نوع م الهر
بما هو الحال مع م مهي الكحول ههاك م مهي العمل يبقون ونفتةهم مهخةرطي
مشغولي بشيء ما ..ال يري ن ال يتتطيعون سرك العمل ..العطلة سةر بهم سخةيفهم..
ال يتتطيعون الجلوس به ء ..يب ؤ ن بقراءة المجلة مرة مةرسي ثهثةة ..يرية ن ون
يبقوا مشغولي ألن ملك يحفظ التتار بيههم بي المةوت .نعةود إلة وسةاس الموضةوع
هو ون الخوف الوحي هو الخوف م الموت.
اُةعك سفر ةات نتةتطيع ون
م المهم ون ن رك ون المخا ف األخرى بارة
نحل األمر ه ما نصل إل الجذ ر ..فإما بان الموت هو الخوف األساسي فةإمن اةيء
اح يجعلك في حالة ال خوف فيها ..هذا الشيء هو سجربتةك الخاصةة بحالةة ال مةوت
فيها ..لو ي ال موت فيه ..هذا هو الحةل اليو ة ومةر خخةر يمكة ون يحةل خوفةك مة
الموت ال وموال ال و الد ال قوة ال سلطة ال بر ستي  ..ال يو ومةر يمكة ون يةؤم
لك ض الموت غير التأمل العميق الذي هةو وفمةل مة الصةهة بةأ وام طويلةة .التأمةل
الذي يكشف لك بأن ت ك سيموت قلك سيموت لكهك وبع م هذه الح د ..ونةت
وبع م سربيبة قل ت  ..وساسك وهرك نواسك األصلية مص ر حياسك الحقيقيةة..
بان لك قلك سةيبق لةك قلةك بعة ة واةكال نمةامج ..لقة سطةور خةهل الع ية مة
المراحل لكهه لم يختلف وب ا مهذ ون بان في الب ء إن بةان ههةاك ب ايةة لة يختفةي
في الههاية إن بان ههاك نهاية ..ألنهي ال و م بأي ب اية ال نهاية.
الو ود ال ب اية له ال نهاية ال ح الو ود دائما مو ود
ستغير الهمامج األاكال سختلف الحياة الظر ف.
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في و ل يوم صلت فيه إل رحم ومك لم سك وببر م الهقطةة التةي سحةت همةة
االستفهام وما ق موا لك صورسك سلةك فلة سعةرف إنةه ونةت فةي الحقيقةة لة سعةرف
نفتك حت قبل دخولك إل رحم امك..
اخصان بانا يتجادالن بم يتتطيع وح هما التذبر ما الم ة التي يتتطيع سذبرها
وح هم يتتطيع سذبر طفولته حيهما بان قرابة الثهثة سهوات .قال اآلخر" :هذا ال يعهيلةي
ايء ألني وسذبر اليوم الذي مهبا فيه ومي وبي إل رحلة ه ما مهبا في سلك الرحلةة
ونا بهت في وبي ..ه ما نا م الرحلة صرت داخل ومي!"
فهل ستتطيع سمييز نفتك ه ما بهت داخل ال ك؟ ق يكون ل يك صورة يمكة ون
سراها يمك ون سكبّرها حت سراها بأم يهك لكهك ل س ربها رغم إنهةا مصة ر الحيةاة
الذي سهبك في داخلك اآلن.
ه ما سكون مولود ي ق مر ليةك
المرء يتغير بل يوم ونت ستغير بل يوم حت
يوم اح فق ل ستتطيع إدراك نفتك سوف سقول" :يا إلهي وهذا ونةا؟" بةل اةيء
سيتغير سوف سصبح جوز ابابك يذهك طفولتك بانت مهذ زم بعية المةوت خسةي
قريك ..إنما الموت سيأسي للشكل للمظهر للهمةومج لةي للعطةر األساسةي الكيةان
األصلي لي لر حةك ..فمةا بةان يتغيةر طةوال حياسةك هةي الهمةامج األاةكال لةي
الجوهر.

إن مظهرك يتغير بكل لحظة الموت ال اةيء سةوى إنةه بةارة ة سغييةر سغييةر
حيوي وساسي ق يكون سغييرا سريعا بعك الشيء لي بالت ري بما سعودنةا ..مة
الطفولة إل الشةبا ية رك المةرء التغيةرات ..ية رك إنةه بةان طفةه اآلن يتحةول إلة
مة الشةبا إلة الشةيخوخة ..فةي التغييةر الحيويةة العةادي بةل اةيء يتةير
الشبا
ت احة مة
س ريجيا ..إنما الموت هو سغير ببير المتتوى هو قفزة نو ية ببيرة م
اكل اح إل اكل خخر ..لكهه لي الههاية.
المرء لم يول لم يمت ..بل يتحول.
ونت دائما مو ود هها إنما األاكال سأسي سذهك نهر الحياة يتةتمر يتة فق ..إما لةم
سختبةةر هةةذا الشةةيء فخةةوف المةةوت ل ة يتربةةك وب ة ا ..التأمةةل فق ة هةةو مةةا يتةةتطيع
المتا ة.
المق سة ستتطيع قولها لك هةذا لة يتةا ك
ونا وستطيع قولها بل الهصو
ممك ون يبق فيةك اةك فمة ية ري؟ ربمةا هةؤالء يكةذبون يخة ون يوهمةون
ي هم بأناس خخري ثقافات وخرى؟ إن بقي الشةك بقةي
الهاس ق يكونوا مخ
م اليقي في موضوع الموت.
الخوف مو ود ..الخوف يتتمر ببقاء الشك
التأمل يمعك ها لو ه مع الحقيقة ..بمجرد معرفتك الشخصية مةا هةي الحيةاة
بع ها فلة سهشةغل بموضةوع المةوت ..يمكهةك ون سةذهك للتتعةرف
سصل إل اليقي
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ل ما هو وبع م الحياة إنه م حقك ون ستعرف لة ملةك ..لكة
ه صغير لهنتقال التحرك م العقل إل حالة اله قل.

ليةك ون سبةذل

إن اللحظة التي يول فيها الطفل سظ ون سلك اللحظة هي ب ايةة حياسةه؟ هةذا غيةر
صحيح .اللحظة التي يموت بها ر ل ببير في الت سعتق إنها نهاية حياسه؟ هذا ويمةا
لي صحيح.
الحياة وببر و سع م مجرد الدة موت ..الوالدة الموت لةي الطةرفي للحيةاة.
إن الع ي م الوالدات الع ي م الوفيات سح ن في الحياة ..الحيةاة نفتةها لةي لهةا
ب ايةة لةي لهةا نهايةةة ..الحيةاة الخلةود متتةا يان .لكهةةك ال ستةتطيع اسةتيعا ملةةك
بتهولة ..41فكيف للحياة ون ستحول إل موت؟ إنه م المتتحيل ون سقبل ملةك و ستةلّم
باألمر.
ههاك بع األمور الغير مقبولة و الغير معقولة في العالم احة ها هةي ون الحيةاة
نفتها ستحول إل موت ..في وي نقطة و همة يمك ون نقول بأن الحياة ههةا سوقفةت
ب و الموت اآلن؟ بيف سهح د هذه العهمة نرسةم هةذا الخة الواضةح الفاصةل بةي
الحياة الموت؟ هل هي ه ما يول الطفل و ه ما يكون هةي قة انتقةل مة وبيةه
للتو؟ لك قبل ون سُغرس الهطفة في الةرحم فةإن بويمةة األم بانةت حيةة قبةل ملةك
الحيوان المهوي بان حي ويما لم يأسيا م الموت بل بانت الحياة سجةري بهمةا بةذلك
الجهي إنه وصبح حةي
لقاء األموات ل يخلق حياة ...ففي وي نقطة يمك ون نقول
اآلن؟ ال يمك للعالم ون يح د ملك .ل يكون ههاك طريقة لتق ير ملك ..ألن البويمةات
الحية التي سحملها األم فهي سحملها مهذ الدسها ..هكذا التلتلة متتمرة40.
ايء اح يجك ون يتم قبوله هو ون نصف بيانك بان في األم حت قبل ون سولة
نصف بيانك اآلخر بان في وبيك حت قبل ون يتوا الحيةوان المهةوي .هة ما يخر ةوا
ت وبيك يكونةوا وحيةاء لكة لةي لهةم حيةاة طويلةة بةل
بل الحيوانات المهوية م
ليهم ون يلتقوا ببويمة األم ..إما لةم يلتقةوا
ل يهم سا تي فق خهل هاسي التا تي
ببويمة األم وخذ ا بالتجوال هها ههاك التتكع فإنهم سيموسون.
م المؤب سماما ون بل حيوان مهةوي ل يةه خواصةه الشخصةية ..قلةة مةههم يكونةوا
زمهء بتولي  ..ه ما يربك اآلخر ن باسجاه البويمةة فالكتةولي فةي هةذه اللحظةة
بأنهم يمشون بهزهة الصباح ..بهذه الطريقةة لة يصةلوا وبة ا ..لكة مةا الةذي يمكةههم
فعله؟ فهذه الصةفات حاضةرة مهةذ ةودهم ..ال يتةتطيعون الةربك بةل يفمةلون ون
يموسوا ..ق ال يتتو بون ما الذي يح ن ما الذي سيح ن.

 40العقل البشري مدرب على فكرة البداية والنهاية ،اعتماد على الزمن ،ألن فكرة الديمومة والخلود واالستمرارية ترهقه ،ولهذا فإن
موضوع الخلود يرهقه ،حتى لو تفكر فيما يقال أن المؤمن خالد في الجنة أو العاصي خالد في النار ،فإن هذه الفكرة ترهقه ألنه ليس
معتاد عليها ،ألنه دائما ما يتعامل في حياته اليومية مع أ مور لها بداية ونهاية .ولكن طالما أن الحي الباقي والقيوم موجود ،فبه تكون
الحياة ..وهذا هو السر في الباء في بداية البسملة ..بالحي الواحد تقوم الحياة.
 41ليس هناك نقطة واضحة لنحدد حياة أحدهم أنها بدأت للتو ..ولو قدرنا ذلك بالشهر الرابع حينما يتحرك الطفل ،فإن حركته ال تعني أنه
كان ميت وأصبح حي ،إنما حركته داللة على وجود اإلرادة الذاتية للطفل ..فالنباتات ال تتحرك ولكنها مليئة بالحياة ألنها تنمو وتتحول..
وكذلك الجنين قبل الشهر الرابع مليء بالحياة وخالياه تتكاثر في كل لحظة .اقرأ عن النفس النباتية والحيوانية والبشرية.
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لك قلة مههم مثل الع ائي في األ لمبيا فورا يبة ؤ ن بةالربك سةريعا ..ههةاك
متابقة ظيمة ..بهيةي مة الحيوانةات المهويةة سةربك نحةو البويمةة الواحة ة لةألم..
بالطبع المروة ل يها مخز ن م البويمات لك سحرير هذه البويمات يكون اح ة فةي
بل اهر لهذا ل يها د رة اهرية في بل اهر ستحرر بويمة اح ة م ملك المخةز ن
لهذا اح م هذا الحش للحيوانات المهوية سيصل إل البويمة يفةوز بهةا ..إنهةا حقةا
مشكلة فلتفية ظيمة!
إنها مجرد ملية بيولو ية المشكلة ون م بي مهيي الهاس/الحيوانات المهوية فإن
اح فقة هةو الةذي سةيتم الدسةه ..فمة بةانوا هةؤالء المهيةي الةذي لةم
اخ
يتتطيعوا الوصول إل البويمة؟ بانت هةذه المتةألة سطةرح فةي مواضةيع الجة ل مة
"الشانكارا سشارياس" 43الذي هم ض سح ي الهتل.
العلماء الهه سيي المت يهي
الهه مبية في الج ل .ر ال ال ي يتح ثون ضة سح ية الهتةل لةم يقة موا ليةة
احة ة مة سلةك الجة ليات
اح ة .ل األقل الههود في المقابل ق موا ة نقااات
التكاثر؟ ه ما يكون لة يها اثهةي و ثهثةة مة األبهةاء؟
سقول :ه وي نقطة نتوقف
النهم يقولون ون "طاغور" بان االب الثالث شر لألبوان لو بان سح ي الهتل مو ةود
طبق ويامه لما سوا طاغور!
سب ان الحجة سب صالحة ألن سح ي الهتل يعهي التوقف ه طفلي ا ثهثة بح
وقص فالج لية ال سعطي وي احتمال ما إما مات وحة هم ا حة ن لةه اةيء مةا و إن
بان باستطا تك انجا طفلي ليأخذ مكانك مكان ز تك هكذا ل يح ن زيةادة فةي
التكان لك طاغور بان االب الثالث شر .لو بانوا قة سوقفةوا هة الة رزن االبة
الثاني شر فإن طاغور يكون ق فاسه القطار .اآلن بم م طاغور متتمر فةي سفويةت
القطارات؟
بهت وسح ن إل وح ر ال األديةرة الههة س الشةانكارا سشةارياس حيةث يعةاد ن
فكرة سح ي الهتل قلت له" :هذا صحيح سماما لك المتةألة ية ة للهقةا فقة ..
صحيح إنها سهفوت الع ي م طاغور لكهي وفمل ون وفوت الع ي م طاغور لو بةان
البل سيعيش بتهم ..بحيث ونهةا نحة مة الهتةل فيحصةل الشةعك لة طعةام بةافي
بافية ..لو بانوا يحصلون ل بل حا اسهم مكتفي  ..فةإن سفويةت وبثةر مة
مهب
طاغور ومر ي في مقابل ملك ..و تقة ون األمةر يتةتحق ملةك ..ونةا متةتع ون وختةر
طاغور اح  ..فهذا لي ما وهمية .ليك ون سةرى الموازنةة ..مهيةي مة الهةاس سمةوت
و ا فق لكي سهت طاغور ما؟ هل سعهي ون بل ز ةي يجةك ون يحصةلوا لة 02
شر؟"
الرابع شر الخام
مولود؟ ماما
سلك األ اد الصغيرة ..التفت إل
ون
الحيوانات المهوية في بل مرة يمارس الر
المهوية لك ال يفوز في البويمة غير اح
نعرف بم اح مههم ق يفوز بجائزة نوبل
ون بل ونواع البشر بانوا مو ودي م ضم

مهي الر ل الذي يحتةوي لة مهيةي مة
ل الحك فإنه يطلق مهيةي مة الحيوانةات
مههم المهيي سلةك يموسةون ببتةاطة .ال
بم م الرؤساء الوزراء م ضمههم ..البة
المهيي ههاك!

 :Shankaracharyas 42اسم يطلق على رؤساء األديرة الهندوس (موسوعة ويكبيديا الحرة)

- 89 -

الشجاعة :متعة العيش خبطورة __________________________________ أوشو

حتبتي هي :إما بان الر ل بطبيعة الحال يمارس ملية الحك مة التة الرابعةة
شر لغاية س الثانية األربعي فتوف يحرر بمية م الحيوانةات المهويةة مةا يتةا ي
سع اد سكان الكرة األرضية بلها .ر ل اح يمك ون يهت الكرة األرضةية بلهةا – يتزاية
التكان بةه -و ة اد التةكان اصةه متزاية  .بةل هةؤالء الهةاس سةيكونوا وفةراد نةادري
مهفردي ال يتشابهون بأي ايء سوى اإلنتانية.
ال الحياة ال سب و م هها بل سب و مما هو وبع م ملك .هذا األمر بالهتبة لةك بةارة
نظرية لي إال لك لي ونا فهي سجربة .الحياة سبة و مة الهقطةة التةي انتهةت فيهةا
حياسك التابقة .ه ما سموت فإن المةوت يةأسي لجهةة احة ة فصةل احة مة الحيةاة
الكبيرة – الذي يعتق الهاس ون هذا الفصل هي الحياة بلها .إنما ملك الجزء هةو فصةل
ة د ال
الذي يحتوي لة
م فصول الحياة بان فصل اح صفحة اح ة م بتا
نهائي م الصفحات الفصول اآليات التةي ال يكفةي مة اد قلةم ون يكتةك قصةة فةرد
اح ة سيهتهي الحبر لة سهتهةي فصةول الكتةا  ..قة يهتهةي الفصةل لكة الكتةا ال
يهتهي ..بمجرد ون سقلك الصفحة حت سب و بفصل ي ة م الو ود.
حيهما يهازع وح هم الموت يب و يحت بصةره يقةوى حياسةه التاليةة سصةبح حاضةرة
ومامه ستكون هها صور مههية ات  .هةذه الحقيقةة معر فةة ألنهةا سحة ن لةك قبةل ون
ما م نقطة قريبة م الموت بةأن
ي  ..في بل مرة يعود اخ
سقلك الصفحة م
حيههةا فةي غيبوبةة
يكون غارقا في البحر اح هم ونقذه بطريقة ما ..يكةون الشةخ
يةة
يجك ليهم ون يخر وا الماء م ص ره يعملوا سهف اصطها ي حت يعود إلة
هؤالء الذي
يخبر ما حصل له .لق بان ل حافة الموت ق سم انقامه .ق نقل
اقتربوا م الموت حقائق ممتعة بثيرة.
وح األمور هو ه ما اعر ا بأنهم يموسون ظهوا ونه ق قمةي األمةر انتهة سمةر
حياسهم التابقة بلها ومامهم بوممة قوية بفه الكاميرا – مهةذ الةوالدة حتة لحظةة
الموت .في وقل م ثانية رؤ ا بل ايء ح ن معهم في الماضةي يمةر لةيهم بةل مةا
يتذبر نه بأنفتهم ما ال يتذبر نه الع ي م األمور التي لم يلحظوها لم يك لة يهم
ي بها لم يعتق ا ونها ةزء مة مابةرسهم ..بةل اةري الةذابرة يمةر بتةر ة مة ة
ممة اح ة زء م الثانية ..ألنه حيهما يموت الر ل فه قت ل يه حت يشاه فةيلم
يمت لثهثة سا ات..
حت لو ااه ت الفلم فه يمك ون سترد قصة حيةاة إنتةان بة قائقها سفاصةيلها
بل ايء مر ومامه هةذا بالتأبية مهةم ة ا قبةل ون يقلةك المةرء
الغير مهمة حت
صفحته فهب ون يتةتجمع خبراسةه سجاربةه رغباسةه التةي لةم يحققهةا سطلعاسةه حهقةه
غمبه معاناسه متعته بل ايء.
بوما قال بلمة لهذه الظاهرة حيث وطلق ليها " "Tanhaحرفيا سعهي الرغبة

لك

سشبيها فهي سعهي ون الحياة بلها بةارة ة رغبةة .بةل هةذه األمةور التةي حة ثت مثةل
الغمك االنجةازات خيبةة األمةل الهجاحةات الفشةل بلهةا حة ثت ضةم محةي خةا
ستتطيع ون ستميه محي الرغبة.
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الر ل الذي يموت ليه ون يرى صفحته بلها قبل ون يهتقل لمرحةة وبعة لمجةرد ون
يعي الحتابات ..ألن الجت يممي لك العقل ل يممي معه هذا العقل لة يةذهك
معةةه ألن الرغبةةة المحةةررة م ة العقةةل سةةتتعلق بةةالر ح ..هةةذه الرغبةةة سةةتقرر حياسةةه
المتتقبلية ..وي ايء بقي لم يهفذ بعة فإنةه فةي مرحلتةه األخةرى سةيتحرك باسجةاه
سحقيق سلك الرغبات42.
حياسك سب و بعي ا في العمق وبع م لحظة الدسك بةل سبة و حتة قبةل ون سحمةل
ومك فيك ..حياسك سب و ه نهاية حياسك التابقة ..سلك الههاية هي ب اية حياسك هذه .حيهما
يهتهي فصل فإن فصل ي يب و حيهها .حياسك الج ي ة القادمةة سةتكون مقةررة بهتةبة
 %99حتك اللحظة األخيرة لموسك .ما معته ما لبته معك مثل البةذ ر ..هةذه البةذ ر
ستصبح اجرة محملة باألثمار الزهور .لك ال ستتطيع ون سقرو بل ما سيح ن لها م
البذرة سحمل البصمة الزرقاء بلها44.
خهل الهظر إل البذرة لك
ههاك احتمالية ون في يوم م األيام سيتمك العلم مة قةراءة برنةام البةذرة وي
نةةوع مة الفةةر ع سةةتملك هةةذه الشةةجرة بةةم سةةيطول مرهةةا مةةاما سةةيح ن لهةةذه
الشجرة ..ألن التفاصيل مو ودة لكهها ال نعرف اللغة لقرائتها ..بل اةي سةوف يحة ن
مو ود متبقا داخل سلك البذرة.
إمن ما سفعله في لحظة موسك يقرر بيف سةتكون الدسةك الج ية ة .معظةم الهةاس
يموسون متعلقي بالحيةاة ال يرية ن الة خول فةي المةوت ..يتةتطيع المةرء ون يةتفهم
رغبتهم في الحياة سلك سعلقهم بها ألنه في لحظة الموت فإن م يهةازع المةوت ية رك
ونه لم يعرف حقيقة حياسه بع ي رك إنه لةم يحيةا حياسةه بمةا يجةك ..مةرت حياسةه بمةا
الحلم فجأة طرق الموت بابه .ه ما بان ل قي الحياة ق قام ببهيي األمور الغبية
وضاع قته ب ل ون يحيا حياة الحق.
الشطرن " :ماما سفعلون" يقولون" :إنها
بهت وسأله" :ونت هرم التة ال زلةت
ونت ال زلت سةردد العبةارة نفتةها بةي
هو ملك الوقت ور وك امتك بالوقت

سألت مرة وناس يلعبون رق الكوسشيهة و
نقتل الوقت" .لق بان ي ال ك اطرن ببير
سقتل الوقت وال سرى ون الوقت هو الذي يقتلك؟
وقتل الوقت لم سعرف ما هو الزم حت و وي
وريهي إياه"...
بل هذه التعبيةرات :الوقةت يمةر بتةر ة الوقةت يممةي يةربك بلهةا ونةواع مة
التعزية .في الحقيقة ونت م يمر يممي في د امة الحياة بما الماء الذي يتتر مة
حوف التباحة إل األسةفل .الزلةت ستةتمر باال تقةاد ون الةزم هةو الةذي يممةي!؟
غيرهةا مة
الزم ي ر حيث هو لكهه ال يممي ال يذهك ..سا ة الي سا ة الحائ
اختراع للتا ات هي اختراع البشر لقياس الزم الذي يممي الذي هو فةي الحقيقةة
ال يممي وب ا.
في الهه في البهجا إما بهت متافر في البهجا فه ستأل وح "ماهو الوقةت و
بم هي التا ة اآلن؟" ألنه إما سصادف بان الوقةت فةي سمةام التةا ة الثانيةة شةرة
 43هنا نجد أن هناك تشابه أو ربط لفكرة واحدة بلغات مختلفة؛ أن البشر يبعثون في يوم القيامة على هيئتهم التي فارقوا الحياة عليها.
 44البصمة الزرقاء أو  :blueprintهي الرسمات الهندسية لبناء أو سفينة تحتوي على كامل التفاصيل للمشروع.
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فإنك ستمر ضربا مبرحا إل در ة ونك إما نجوت ستكون ا جوبة ..يح ن ملك لتبك
فلتفي ما لك ما الذي سيح ن إن صلت الفلتفة إل ي الحمق ؟
ناناك 45مؤس التيخية قال ون لحظة الصم االستتهارة سكون في قةت حيهمةا
إل الرقم اثهي شر حيث ون العقربان ال يعودان اثهان بل يتحة ا
يصه قربي التا
يصبحا اح  .لق ق م مَثَل بهذا حيث ون في لحظة الصم فإن ازد ا ية و ثهائية بيانك
سصل إل الوح انية فتعرف الواح األح  .هذا ما يح ن في قت المةوت ويمةا.
سذ
ق ارح ناناك هذا بالهتبة للمةوت ويمةا فقةال :العقربةان اللةذان يهفصةهن يتحربةان
يتقاربان م بعمهما يتوقفان يصبحان اح ة مع األح .
لذا في البهجا وصبحت التا ة الثانية شرة رمز للمةوت فةه ستةأل ة الوقةت
إما سالت وي "سردار ي"" 46بم التا ة؟" إما صادف بانةت التةا ة الثانيةة شةرة
الوقت فةي سمةام التةا ة الثانيةة شةرة
فتيب و بمربك بكل بتاطة فحيهما ستأله
يعهي إنك سغيظه و سلعهه بالموت.
حزي مكتئك يقولون" :لهة ير التةا ة ة الثانيةة
في البهجا إما ما بان الشخ
شر" ال يبقون قار التا ة سمر ل العة د اثهةي شةر .مة المةؤلم رؤيةة بيةف ون
التا ة سخاد هم سته ك بانفعاالسهم طوال الوقت .الع د اثهي شةر يةذبرهم بةالبؤس
الصةم االسحةاد بةه حيةث اةرحها
الحزن الموت .لق نتوا سماما ما قاله "ناناك"
لهم بمثال التا ة لك وصبحت التا ة طق م الطقوس الغريبة المر بةة بالهتةبة
لهم.
ما – هة ما سكةون قةار سةا ته الخاصةة لة العة د اثهةي
ه ما يموت اخ
شرة -يب و يقا م الموت يتعلق بالحياة ..في حياسه اليومية بةان يعتقة ون الوقةت هةو
الذي يممي لك في لحظة الموت يشةعر ون الوقةت متةتمر لكهةه هةو بهفتةه مة
الحياة يب و يتعلق بالحياة .لك في لحظة الموت ال يهفعه التشبث التعلةق
يممي
بالحياة لهذا يصبح المرء في لحظة الموت ميؤ س اةقاء ال يحتمةل معظةم الهةاس
يعيشون حالة م اله ي و الغيبوبة فةي لحظةة فةاسهم فيفةوسهم اسةتجماع إ ةادة
حتا حياسهم التابقة.

إما لم سك ههاك رغبة في التعلق بالحياة في لحظة الموت إما لم سرغةك ون سحة
وبثر لو للحظة اح ة وبثر إما لم سقا م الموت فتتموت بو ي فمقا متك للموت هةي
مهه .إما لم سقا م الموت فتةتموت
ما سجعلك س خل في غيبوبة لتفادي الموت و الهر
ونت يقظ صاحي ستتتجمع سحتتك ما فعلته في حياسك التابقة ..سيكون بامكانةك
رؤية ون بل ما فعلته في حياسك التابقة بان مجرد غباء.
ه ما سكون رغباسك في حياسك ق نفذسها بلها فما الذي حصلت ليه بع ملةك؟ إن
ود قبات راء سهفيذها فما الذي حصلت ليه م هةذه
لم سهفذ رغباسك انيت م
المعاناة؟ إنها لعبة غريبة حيث إنك خاسر في به األمري  .سواء ختةرت فةي اللعبةة و
Nanak 45
 :Sardarji 46طبقة من فقراء البنجاب ،تشتهر حولهم النكات في الهند.
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ربحت فه فرق في هذا .بل المتع الرغبات التي بانت سشغلك فةي حياسةك بةارة ة
سواقيع ل سطح ماء معاناسك وصبحت ال قيمة لها بقةبك الريةاح .لقة انيةت طةوال
حياسك مقابل ون سكتك ل سطح م الماء! انيت طوال حياسك لمتةع صةغيرة ال سبة
اآلن سوى ونها لعبة ل مترح .م هذه اللحظة لحظة الموت اللحظة التي سكون فيها
اليا سقلك صفحات حياسك م ملك الةوادي العميةق سةرى نجاحاسةك قةت مةا سةقطت
سها ت المتع التي اختبرسها لم سك سوى دافع للشعور باأللم حيهما س رك سخافتها.
بل وفراحك متراسك المؤقتة بانت بارة ة وحةهم ..اآلن ونةت سةارك بةل هةذا
ماهك للموت خالي الي ي  .بانت حياسك بلها بةارة ة دائةرة مة الشةر ونةت بهةت
متتمر في التحرك ضم هذه الة ائرة سة ر سة ر سة ر ..لةم سصةل إلة وي مكةان
بتبك طوافك في هذه ال ائرة فكيف لك ون سصل إلة مكةان مةا طالمةا ال زلةت سة ر
داخل ال ائرة سلك؟
ح ثت نجاحات لك ح ن ويما فشل ..غيرها م وح ان المتعةة األلةم الشةفاء
الشقاء البؤس المتعة التي ح ثت في حياسك ..بل سلةك األمةور حة ثت ضةم نطةاق
ال ائرة .بيانك بان متماثل مع سلك ال ائرة فم الصعك ون سراقك ما يح ن لةك طالمةا
ونت مشغول بما ي ر داخل ال ائرة ..بهت مهخر بال ائرة سلك بأح ا حياسك سلةك ..فةي
لحظة الموت بل ايء يتوقف يتةق مة ية ك يخةرج ة سةيطرسك ..فةي لحظةة
الموت ستوقف ما يشغلك ي ك خاليتي م وي ايء بانت سعبث به..
بران خليل بران في مله اإلب ا ي "الهبي" له ملةة مميةزة..
المصطف الهبي يأسي رابما للهاس الذي يعملون فةي المةزارع
قتي لكي ومهك .ئةت ههةا
قائه لهم" :سفيهتي صلت لق وس
فق أللقي نظرة خاطفة لكل ما يح ن بل ما لم يح ن ..قبةل
ون وربك سفيهتي بان لي ون ورى بيف بانت حياسي ها هها"
الجملة التي بهت سأمبرها لكم حيةث قةال" :بالمةب ونةا بةالههر
الذي سيعود لمجراه األخير هو المحي األ ظم المحي الةذي
يهتظر للحظة لكي يهظر بها لكل التماري التي مر بها .األدغةال
الجبال الهاس .بانت حياة غهية آلالف اآلميةال اآلن فةي لحظةة
اح ة ة .بةةل اةةيء ماهةةك للةةذ بان .الههةةر ل ة اةةفرة حافةةة
التقو في المحي إنه يهظر للخلف ..وري ون ونظر للوراء"
لك هذه الهظرة للوراء ممكهة فق إما بهت غير متعلةق بالماضةي إال فتتشةعر
بالخوف م ختران حياسك بحيث إنك ل ستتطيع ال يتوفر لك الوقت بي سراقك سهبش
الماضي في مة ة وقصةاها ثانيةة .إما مةات المةرء هةو يقةظ يقظةة باملةة متةأمه بةل
التماري التي مرّ بها الغباءات التي ارسكبهةا سةوف يولة بشةجا ة –بشةكل سلقةائي-
د ن ون يقوم بأي ه لكي يول بشجا ة.
سلك الشجا ة التي ل يّ حت هذه اللحظة" ..التةبك ونهةي مةت
الهاس يتألوني
موسكم ونةتم .هةذا هةو سةبك الفةرق العظةيم
في حياسي التابقة بطريقة مختلفة
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أل نها الطريقة التي سموت بها .هي نف الطريقة التي ستول بها .موسةك هةي
الدسك هي الو ه اآلخر م العملة نفتها.
العملة

ةه مة

اقاء هة ها ال ستوقةع ون سكةون
إما بان في ة الموت سشويش بؤس ذا
الدسك في الو هة المقابلة للعملة لون مة الةذباء الشةجا ة الوضةوح الةو ي .لة
يكون ههاك ايء م هذا القبيل ال ستوقع ون يكون.
ا لك يصعك ارحه فأنا لم وفعل وي ايء في هذه الحيةاة
لهذا األمر بتي
ليجعلهي اجاع حاد الذه مهةذ الب ايةة فأنةا لةم وفكةر بالشةجا ة و ح يةة الةذه و
الذباء المتق وب ا.
ق ودربت األمر متأخر ..ببطئ فحيهما ودربةت بيةف ون الهةاس وغبيةاء انعكة ملةك
ليّ متأخر ظهر الذباء فيّ .إنما في قت سابق لم يك ههاك اجا ة حيث ا تقة ت
ون الجميع الب ون يكونوا بذلك مثلي .في قةت متةأخر سجلة لةي األمةر بوضةوح حيهمةا
ودربت ون الجميع ليتوا ل اابلتي.
مع ب اية نموي وصبحت ا يا لحياسي التابقة بةذلك المةوت .وسةذبر بيةف بتةهولة
بان الموت يأسي بل لي مجرد سهولة إنمةا بحمةاس مةا ..بةان اهتمةامي اضةحا فةي
معرفة المجهول اآلسي بان الب م الممي ق ما ألرى و رف.
لم ونظر للخلف وب ا حيث بةان وسةلوبي طةوال حيةاسي وال ونظةر للخلةف فةه فائة ة
م الخلف حيث ال وستطيع الر وع للخلف ألغير ما به فلما وضةيع قتةي بةذلك؟
سر
بل دائما ما ونظر لألمام .حت في لحظة الموت بهت ونظر ومامي هذا ما عل رؤيتةي
اضحة ليتت مشواة ..لم يك ل ي الفرامل التي دائمةا مةا سمهةع اآلخةري مة القيةام
بأمور يري نها.
سلك الفرامل و المكابح مز دة بمخا فك م المجهةول .حيهمةا سخةاف مة التحةرك
نحو المجهول ستشبث بالماضي ..ستشبث بما هو مألوف ما هو معر ف حيث بان معةك
لة وي حةال فإنةك سعرفةه
مهذ زم  ..ق يكون هذا المألوف ل يك بشع مؤلم لكة
ق وصبح بيهكما نوع م الحميمية الص اقة يصعك ليك سربه.
ق ستعجك لك هةذه خبرسةي مةع خالف الهةاس حيةث يتمتةكون بمآسةيهم لتةبك
هو ونهم وقاموا نوع م الص اقة بيهةه بةي مآسةيهم .لقة ااةوا مة ة طويلةة
بتي
معها بحيث لو سربوها بما لو طلقوها بع هقة ز اج طويلة.
الحالة نفتها بالهتبة للز اج الطهق .الر ل يفكر ل األقل اثهي شةر مةرة قبةل
الطهق المروة سفكر ويما .لك بطريقة ما يتتطيعان س بر األمر بحيث يعيشةان مةع
بعمهما لتبك اح هو خوفهما م المجهول بع الطهق .ق يكون هذا الةز ج سةيئ
ا لك م ي ري إن بان الز ج التالي ق يكون األسوو؟ لة األقةل سكةون معتةادة
م محبته لة وي صةفة ال سحبهةا فتتةتطيع سحملهةا.
ل الز ج األ ل معتادة ل
ليها ون سب و بالتعرف ليه مة
لك مع ر ل غريك لم ستمك المروة م معرفته بع
ي  ..لهذا الهاس سمتتمر ستعلق بما ل يهم متبقا.
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راقك الهاس ببتاطة وثهاء سا ات الموت .معاناسهم لي لها هقة بالموت ..المةوت
ال يحمل وي معانات لي فيه وي خالم .ق يحمل الموت متعة معه بالتةبات العميةق
هل سظ ون الهوم العميق مؤلم؟ لك هؤالء الهةاس الةذي يتهةاز ون المةوت ليتةوا
مهتمي للموت و للهوم العميق هذا و للمتعة التي يجلبها ..لكههم قلقون لة مةا هةو
معلوم ل يهم مألفوف الذي وخذ يفلت م ي هم في لحظةة مغادرسةه لحظةة المةوت.
الخوف يعهي ايء اح  :ختارة المألوف ال خول إل المجهول.
ك الخوف.
الشجا ة بالمب
ب دائما متتع ا لرمي إلغاء ما هو معلوم ..ما هو وبثر مة االسةتع اد هةي إرادسةك
في ون سرمي ما هو ق يم مألوف ..ال سهتظر للحظةة ون سأسيةك بةاألمر بةل اقفةز لةه ارم
آللةئ
نفتك ل وي ايء ي مجهول حيهما سرى ما للج ية مة حيويةة انتعةا
سغوي ه ها سكون الشجا ة سحققت.
الخوف م الموت بالطبع و ظم خوف وبثر ه ما للشجا ة .لذا بامكةاني ون وقتةرح
ايء اح  .فلي بإمكانةك اآلن ون سعةود للحظةة المةوت فةي حياسةك التةابقة لكة
بامكانك الشر ع بعمل ايء اح هو ون سكون متتع ا للتحةرك الممةي قة ما ممةا
هو مألوف ل يك إل ما ماهو مجهول هك ل بل األصع ة المجاالت.
حت لو ودربت ان المجهول وسوو م المعلوم فليتت هذه هي نقطة الحوار إنمةا
مجرد التغيير التحمل م المةألوف إلة المجهةول وي اهزيتةك اسةتع ادك للخةوف
برحلة في مجاهل المجهول هو ما يهم هو نقطة الحوار هو الغالي الهفي  .فةي بةل
األصع ة المجاالت استمر بعمةل ملةك خوضةك لرحلةة مة المةألوف لة المجهةول
سيجعلك اهز ناض مهيأ الستقبال الموت ألنه حالما يصل الموت ل يك فه يتةع ون
سقرر ما إما وردت الموت و وردت الحياة فهكذا قرارات ال سأخذ فجأة.
ةش
ليك ون سخطو بوصة سلو البوصةة انةش سلةو االنةش ..سحمّةر ا هةز اسةتع
لحظة بلحظة ..بيهما ستهاغم ستذ ق مال المجهول سب و في الدة نو يةة ية ة مة
الحياة داخلك ..هذه الحياة مو ودة داخل لكهك لم سيقمها بع  ..قبل ون يصةل المةوت
إليك استمر باالنتقةال مة المةألوف إلة المجهةول سةذبر دائمةا ون الج ية وفمةل مة
الق يم.
يقولو ن ون الق يم هو الةذهك Old is gold

ونةا وقةول حتة

لةو ون القة يم بلةه

مهك ارمه خار ا ابتع هه اختر الج ي إن بان مهك و لم يك ملك ال يهم إنما ما
ستعلم م الج ي  ..ون سختار رحلةة فةي متاهةة المجهةول
يهم هو اختيارك لكي سجر
خطواسك في سلك الرحلة التي سخطوها ببطئ ستحفز الشجا ة في داخلك ر ي ا ر ية ا.
مويا مع بعمهما البعك.
الشجا ة إنما هما متح ي
الذباء لي مهفصل
إن مع الخوف سكون الجبانة سخلف العقل .قلية العامة المتوسطة سة م بعمةها
البعك .بيهما مةع الشةجا ة يكةون الةذباء المتقة الحةاد مةع الشةجا ة يةأسي الةذهك
االنشراح .ال يأسي مع الشجا ة قليةة الحكةم لة اآلخةري و العقليةة المتطرفةة و
المتكبرة .مع الشجا ة سحفز الق رة ل التعلم.
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اب و بهذا التمري البتي  :دائما سذبر حيهما يكون ل يك خياري اختر دائما المجهةول
اختر دائما األخطر الذي فيه مجازفة الذي ال يحتوي ل ضمان فل سميع وب ا.
حيهما سعتاد ل ملك فإن ل يكون في الموت خةوف بةل يصةبح اختبةار ابتشةاف
سجربة فيها بشف ر حي سق م رؤية حكيمة ملية ما ستكون ليةه الدسةك القادمةة.
ل سكون مجرد حكمة بل يتوفر فيها الخيار بو ود الو ي وثهاء الموت ستتطيع ون سختةار
وم سعيهك و يعيهك .إنما في الحالة العادية بمةا يمةوت اآلخةر ن يموسةون بحالةة مة
الغيبوبة م اله ي يكونوا ق ل ا بالص فة في ظر ف ما .لك الفرد حيهما يمةوت
بو ي فإنه يول بو ي ويما.
حالتي بع الوالدة –ق سكةون ههةا بيةهكم -بعة الدسةي لةم
يمكهك سؤال ومي
ق انشغلوا األطبةاء فكيةف
وار الحليك لم ة ثهثة ويام .لق بانوا قلقي مشغولي
هة هم فكةرة
للطفل الرضيع الج ي ون يعيش طالما يرفك ار الحليك؟ لةم يكة
المعانات التي و ا هها حيهما و ُ بَرَ ل ار الحليك بكةل الطةرق .لةم يكة لة ي
طريقة ما ألارح لهم ملك بما ال يمكههم معرفة التبك بأنفتهم.
شري يومةا
في حياسي التابقة قبل ون وموت بهت صائم .بهت وري ابمال اح
في صيامي .لك سم اغتيالي قبل إبمال الواح العشري يوم بثهثة ويام .هذه الثهثةة
األيام بقيت في يي حت بع الدسي الج ي ة بان لي إبمال صيامي .ونا هي ة ًا!
إال فالهاس ال يحملون سلك األمةور معهةم فةي حيةاسهم الج ية ة بمجةرد انتهةاء الفصةل
اغهقة بل ايء يتعلق به يختفي في الفصل الج ي .
لك لثهثة ويام لم يك بإمكانهم ون يمعوا وي ايء في فمي بهةت ورفةك بةل
ايء .لك بع ثهثة ويام صرت بحالة طبيعية فق اسةتغربوا" :لمةاما بةان يةرفك وي
طعام لم ة ثهثة ويام د ن ون يكون مريك و يعاني م مشكلة بع سلك األيام وصبح
طبيعيا؟" بقيت وحجيةة بالهتةبة لهةم .لكة ال وحةك ون وحة ثكم ة سلةك األمةور ألنهةا
ستبق مجرد نظريات ال سو ل ي طريقة بي وثبتها لهم لميا .ال وري ون وقة م لكةم
ويما وي معتق  .لهذا استمر ا في قطع األمور التي م الممكة ون سخلةق معتقة مةا و
نظام ثابت ما في قولكم.
ونتم سحبوني سثقون بي لهذا ق سثقون بكل ما وقولةه لكةم لكةي وصةر مةرة بعة
لة متةتوى الهظةري .ال
المرة وي ومر سعرفه لم يك مص ر سجربة اخصية سقبله فق
سجعله إيمان و معتق و م المتلم به .إما سح ثت وحيانا قة مت مثةال مةا قة يكةون
م المر ري الح يث هه ألن الهاس ق يتتاءلون" :بيف يمكهه ون يكةون حةاد الةذباء
اجاع فط في طفولته؟"
ونا لم وفعل وي ايء بل ببتاطة وبملت ما بهت وفعله في حياسي التابقة.
الشجا ة ستأسي لك.
فق اب و بها :ال يفوسك اي ي مجهول .اختر دائما المجهةول بة مهة فع متهةور
حت لو انيت فالتجربة ستةتحق المغةامرة .دائمةا سةتكون التجربةة لصةالحك سة مك
ستخرج م بل سجربة بهمو نم مباء وبثر.
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البحث عن الجرأة
تقنيات تأمل ،وإجابة على تساؤالت البعض

ال ل خيا  ،و ل احملتم أن خيا اجلميع .احلياة عطوي سوبب للخوو أن ي وون ،والنواا الويفيل ق
خيووافون وود ي ونووا ج وري ني بوود أن ي ونوووا شووجعان .ألن الشووجاع هووو وول يضووغع ويقضووي نلووى
خوفه ..كي ق خيا الفرت جيب أن يتقبل خوفه .إهنا ليسص سألة شجانة ،ببسا ة هوي ن ورة
حلقاقق احلياة وإت اك أن ل املخاو

بيعية والفرت قبد أن يتقبلها.

السؤال :هل الخوف والذنب سيان؟

الخوف الذنك لي متشابهي  .الخوف الذي يتقبلةه صةاحبه يصةبح حريةة إنمةا الخةوف
الذي يرفمه صاحبه و يهكره و يلعهه يصبح منك .إما قبلت الخوف بجزء م حالة ما..
الخوف يتجت يصبح زء م حالة يكةون اإلنتةان فيهةا صةغير ة ا الكةل هةو
نقطة صغيرة ا الكل يكون محي ببير ..ههةا يرسجةف
المخم ..اإلنتان بارة
يفكر" :ق وضيع في هذا المحي الكبير ق سميع هويتي بي الجزء الكبير حولي" هةذا
هو خوف الموت ..بل المخا ف هي نابعة م الخوف م المةوت ..خةوف المةوت هةو
الخوف م اإلن ثار و اإلبادة.
م الطبيعي ون يخاف المرء يرسجف .إما سقبلت الخوف وخذسه ل إنةه ةزء مة
الحياة فإن الر ك الر فة يتوقفان حاال الطاقة نفتها التي سول الخوف ستحةول إلة
طاقة سول الحرية .حيهها ستعرف إنه لو ادت الهقطةة إلة المحةي سةتكون مو ةودة
في الحقيقة سصبح الهقطة هي المحي  .الموت يصبح اسصةال باللةه حالةة
في المحي
الهيرفانا .ه ها ل سخاف م ختران نفتك حيههةا سفهةم القةول الةذي ردده المتةيح:
"اما احتفظت ودخرت حياسك سوف سخترها إما خترت حياسك سوف سحتفظ بها".
الطريقة الوحي ة التي ستخط بها الموت هي ون سقبل المةوت .حيهمةا سقبةل المةوت
فإنه يختفي م الو ود .الطريقة الوحي ة التي ستغلةك بهةا لة الخةوف هةي ون سقبةل
الخوف ه ها ستحرر طاقة الخوف سصةبح حريةة .لكة إن لعهتهةا ببتهةا إما وخفيةت
حقيقة إنك خائف إما حصهت نفتك حميت نفتك بهت م افعا هة ها سشةعر بالةذنك
يب و يظهر بصورة وبثر ضوحا ومامك.
الذي يتصا
وي ايء يتم ببته يخلق اعور بالذنك وي ومر ال يتمح لةه بةالتعبير ة نفتةه وي
لة
ايء ض طبيعة اإلنتان يخلق الشعور بالذنك .ه ما سشعر بالةذنك سبة و بالكةذ
ل نفتك هذا ومر غير ادل بحق ماسك.
اآلخري
ستأل "هل الخوف الذنك ومةران سةيان؟" ليتةا سةيان لكة الخةوف يمكة ون
يتحول إل منك ..هذا يعتم ل سفا لك مع الخوف فإما وخطات بشةيء مةا اسجاهةه
ق يتحول إل منك إما قبلته ه ها يتحول لحرية تارة.
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نفتك إنك بشع خاطئ مذنك ..ال ستةك و سلعة نفتةك .مهمةا بة ت
ال سقل
مهما بهت ..ونت هو ما هو ونت .ال سشعر بالذنك اسجاه نفتةك حتة لةو بةان اةيء مةا
خاطئ فأنت غير مذنك ربما سصرفت بصورة خاطئة لك بيانك لي مذنك بتبك ملةك
التصرف ..بعك التصرفات ق سكون خطأ لك الكيان ال اخلي العميق دائما صحيح.

سؤؤؤال :لقؤؤد الحظؤؤت نفسؤؤي دائمؤؤا أحؤؤاول اقنؤؤاخ ان ؤؤرين أننؤؤي شؤؤخب مهؤؤم وصؤؤاحب أعمؤؤال وذو
سلطة ،لقد تفكرت بهذا الموضوخ وأعتقد إنه الخوف.
األنا سأسي م

الخوف .الشخ

الذي ال يخاف الشخ

الجتور لةي

ل يةه ونةا .Ego

األنا هي حماية هي سهح ..ألنك سخاف فتخلق انطباع حولك بأنك بذا بذا بذا ]سخلق
هالة و إيطار م

الصور المظاهر حولك بأن سكون سا ر و صاحك رسبة الية[ حتة

ال

يتجرو وح يؤميك ..إال هذه المظاهر في وساسها خوف .ي ونك ودربت بهةذا الخةوف
فيك بصورة ميقة ..بمجرد ون سرى التبك األساسي لألمةور سصةبح سةهلة الةتحكم بهةا.
وغلك الهاس يتتمر ن يتصار ون مع األنا ..األنا ليتت التبك الحقيقي .فإن بةان ههةاك
ال يعةال وسةاس المةرف .الوبةاء
مرف ما فإن المرء يجاه في إزالت و راضه فق
ت األنةا .يمكهةك مقاسلةة األنةا ون ستةتمر فةي
الحقيقي هو الخوف بتبك الخوف
هادك ..ألن األنا ليتت الع الحقيقي حتة لةو افترضةها
سمييع اله ف األساسي م
انتصرت ل األنا فل سفوز بتلك المعربة بأي ايء .ل ستةتطيع الفةوز إال إما هزمةت
الع الكام و الع المزيف و ظل العة  ..األنةا ةه مزيةف
الع الحقيقي لي
هو الخوف..
للع
ح ن مرة ون بهت ال في مهزل وح نجوم األفهم ق طلك بة رة الكثيةر مة
الهاس للق م ههاك لرؤيتي .بانت ههاك ممثلةة سحمةل سةا ة ببيةرة ميلةة وحة هم
التا ة فأصبحت قلقة قلةيه .بهةت وراقبهةا ببتةاطة
بان يجل بجانبها وخذ يتألها
وراد ون يرى التا ة لم سرغةك هةي بخلعهةا .الر ةل وصةر لة ون سخلعهةا .هة ما
رفت ما هي مشكلة المروة سلك بةان لة يها بقعةة بيمةاء ببيةرة بقعةة بهةاق بانةت
سغطيها بتلك التةا ة الجميلةة .بعة ون خلعتهةا وصةبحت سلةك البقعةة مكشةوفة فبة وت
المروة بالهرفزة التعرق.
األنا هي بذلك ههاك خةوف ال وحة يةرى خوفةه ألنةه هة ما يظهةر خوفةك يبة ا
اضح للعيان فإن حولك الكثير م الهاس الذي يجعلونك سخاف وبثر بمجةرد ون يعرفةوا
ونةةك سشةةعر بةةالخوف هةة ما يعرفةةون ونةةك سشةةعر بةةالخوف الكةةل سيمةةربك بشةة ة
األضةعف فالهةاس يتةتمتعون بالته ةك بةه
يتتمتعون باماللك .ه ما يتوا الشخ
ربله.
ل يةه خةوف ميةق فةي داخلةه يخلةق ونةا ظيمةة حةول خوفةه
لهذا بل اخ
يتتمر بهفس وناه بالهواء ليخفي خوفه حيهما سصبح بالونه األنا ببيةرة قة ستةا فةي
يحا ل إخافةة اآلخةري سأبة ونةه هةو الةذي يخةاف
عل اآلخري يخافونها ..وي اخ
وبثر .إال لماما يعمل ملك ما اله ف مهه؟ م الذي يهتم بإخافةة اآلخةري إن لةم يكة
هو م يشعر بالخوف و ال؟
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الهاس المليئي بالخوف يجعلون اآلخري خائفي لكي يرساحوا هم .حيهمةا يجعلونةك
سخافهم سهابهم يتأب ن ونك ل ستخطاهم و ستع ى ح دهم.
إن م الجي ما فعله صاحك التؤال ..هذه هي نقطة الب اية ..ال سقاسل األنا لكة
راقك الخوف حا ل سقبله .الخوف طبيعي زء م الحيةاة .ال حا ةة لهختبةاء مهةه و
التظاهر بغيره .الخوف مو ود هها بل إنتان ل يه خوف الخوف زء مة اإلنتةانية..
سقبله باللحظة التي ستقبل الخوف بها ستختفي األنا ألنه لوال الخوف لما بان لألنا ود
و حا ة للو ود .القتال ض األنا لة يفية بةل قبةول الخةوف هةو مة يتةا ك لة
سخطيه .ه ما ستقبل الخوف سوف سعرف إنها صغار ا ومام هذا الكون المخم .بيةف
لها وال نشعر بالخوف؟ طالما ون في وي لحظةة قة نختفةي قة يحة ن اةيء مةا خطةأ
نختفي بع ه ..إمن بيف لها وال نشعر بالخوف؟ هة ما سقبةل الخةوف فإنةه ر ية ا ر ية ا
يختفي ألن مع القبول ل يكون له معه  .حيهمةا سقبةل الخةوف يكةون الخةوف سحصةيل
حاصل يتب د .ونا ل وقول ونه ل يكون للخوف ود إنما وقول ونه بع سقبلةك للخةوف
ل سشعر به .سيتوا الخوف معك لكهك ل سشعر به.
ون سخاف يعهي ون سقف بع انية ض الخوف ال سري ه ون يتوا ة معةك رغةم إنةه
مو ود .بيهما حيهما سقبله يصبح زء م الطبيعة ستهاغم معه ..اإلنتانية مليئةة بةالخوف
فما العمل؟ حيهما سقبل الخوف يصبح بهذه األاجار الخمراء الواقفة ومامةك ..ال يمكة
لألاجار ون سختفي ..لك ستكون بتهاغم معها..
الخوف ظل الموت ..لهذا سقبله .ألنه ز م الحياة.
سؤال :عندما أكون وحؤد أسؤتطيأ أن أتحؤرر وأكؤون محؤب للنؤاو ،ولكؤن بمجؤرد أن أكؤون بيؤنهم
أشعر أن هناك عازل بيني وبينهم.
م الصعك ون يتحقق حبك للهاس ألن الواح مههم لة يشةبع سطلعاسةك رغباسةك .لةم
يتوا المرء ليحقق رغبات اآلخري لم يو ليفي و يُلبي سوقعات اآلخةري بةل ليةه
ون يعيش حياسه هو .لهذا بلما سعارف معك و صار ض ك و وصبح غير متهاغم معةك و
مع مشا رك و واطفك و بيانك يصبح األمر صعبا بيهكما.
الحةك .لكة مة الصةعك ون نحةك .مة التةهل محبةة
م التهل ون نتح ن
العالم بله لك م الصعوبة الحقيقية ون سحةك إنتةان بعيهةه .مة التةهل محبةة هللا
حقيقيا
ملك د ما .المشكلة الحقيقية سهشأ حيهما سصادف اخ
اإلنتانية الح يث
يعهي ون سمر بتغيير سح ظيمي .
ستقابل معه سلتقيه ..ون سلتقي بالشخ
ب ك و مملوك لك ل سصبح ونت م ممتلكاسه و ب له
ل يصبح ملك الشخ
فإن محا لة سحقيق ملك سهشأ المشكلة الحقيقية .إن صار وح بما ب لآلخةر لة يكةون
ههاك مشكلة لك المشكلة سهشأ ألنه لم يتوا وحة لكةي يلعةك د ر العبة  ..ال وحة
يتتطيع ون يكون ب و مملوك .بل فرد ميل حر بطبيعته ..بيان بل اح مهةا يحتةوي
ل الحرية ..اإلنتان حر بطبيعته.
سذبر إمن المشكلة الحقيقية لي لها دخل معةك ونةت اخصةيا .بةل لهةا هقةة مةع
مظاهر الحك بشكل ام .ال سجعلها مشكلة خاصة بك إال ه ها ستكون بمأزق .الكةل
ليه موا هة المشكلة ماسها ..معظم الذي مر ا ليّ و هم في مأزق الحةك ..وي ونهةم
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يةةر ن ون مشةةكلتهم هةةي مشةةكلة اخصةةية خاصةةة بهةةم فةةي الحةةك
المشكلة امة ستكرر مع بل اخ .

ال يةةرى ون هةةذه

م الجي ون يمر الفةرد بهةا.
العهقة نفتها سهتقل إل حالة حيث المشابل ستصا
م الحك لق بة و ا يهكةرن حةبهم يرفمةونه .وصةبحوا
في الشرق وخذ الهاس بالهر
غيةةر محبةةي لممارسةةة العهقةةات الر مهتةةية ..هجةةر ا هقةةات االرسبةةا  ..اةةيئا فشةةيئا
وصبحوا بأنهم وموات ..لق انته الحك في الشرق بقي التأمل فق .
التأمل يعهي ون سشةعر بوحة سك ..التأمةل يعهةي إنةك متصةل بهفتةك فقة دائرسةك
الكهربائية متصلة مع نفتك مكتملة ..ال سخرج خار ها ..مع التأمل بةالطبع سةتكون وقةل
مشابل ألنك متوح بهفتك ..الر ل الشرقي وقةل قلةق وقةل سةوسر بأنةه يعةيش فةي
يون اآلخري  .ال يتمح للطاقة ون ستحةرك إنةه يتةتهلك طاقةة
محمي م
بهف خا
بتيطة للتعامل مع نفته ..هو سعي بهذا لك سعادسه سلك ميتةة نو ةا مةا ..سةعادسه
ليتت احتفال ليتت ممتعة.
ل األغلك ستتطيع القول ون سعادسه ليتت سعادة .ق سهعتها بصفة سلبية بما لو
إنك سقول" :ل ي صحة اآلن ألنةي ال و ةاني مة مةرف" فةي الحقيقةة الصةحة يجةك ون
سحمل صفة إيجابية مميئة م نفتها لي فق غيا المةرف إال فةإن حتة الجثةة
الميتة صحية ألنها ال ستألم ال سعاني م مرف!
إمن نح في الشرق حا لها ون نعيش مة د ن حةك لكةي نزهة بالعةالم ..هةذا
يعهي ون نترك الحك نترك المروة نترك الر ل نترك بل االحتماالت التي يمك للحك
رهبان البوميون بلهم ال يتةمح
فيها ون يزدهر ..رهبان "الجانيا" 47رهبان الهه سيي
الهتاء ه ما يكونوا ح هم ال يتمح لهم بلم إمروة ال يتمح لهةم
لهم الح يث
ون يلقون نظرة إليها .ه ما سأسي إمروة لتتأل وح هم يجك ون يهظر لألسةفل ..يجةك ون
يهظر م طرف ونفه حت ال يرى المروة حت لو بالخطةأ فمة ية ري قة يطةرو الحةك
لحظة يصبح الفرد ضعيف ومام الحك؟
ال يجلتون في بيةوت الهةاس ال يقمةون مة ة طويلةة فةي مكةان احة ألنةه قة
ستحقق حيهها حاالت م الحك لهذا يتتمر ن بالتهقل العبور م ههةا ههةاك متجهبةي
بل ونواع العهقات ق حصلوا ل حالة م الربود ..الرهبان هؤالء غيةر مهةز جي و
العالم م هذا الجانك.
ممطربي بالعالم لكههم غير سع اء فه يختلفون
في الغر يح ن العك سماما يحا لون الهاس ون يج ا التةعادة بالحةك ..قة
التعادة في الحك فق ا االسصال مع ونفتهم لق
خلقوا مشكة ببيرة في بح ثهم
صةلوا لمرحلةة ال يعرفةون طريةق العةودة .ال يعرفةون
م اسهم
ابتع ا بعي ًا ًا
طريق العودة إل المهزل إل مهزلهم ال اخلي .لهذا يشعر ن ون ال معهة لو ةودهم
فه مهزل لهم يتتمر ن في بذل مجهود ببير وثهاء الحك مع اآلخر مع المروة و الر ل
و المثلةةي و العهقةةة األحاديةةة ..يحةةا لون بكةةل الطةةرق لكةةههم يشةةعر ن مةةرة وخةةرى
بالفما ة اختفاء المعه م الو ود ..ق يمهحك الحك التعادة لك لة يكةون فيةه
Jain 47
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وي صمت ..ه ما يكون ههاك سعادة م
مفقود.

غيةر هة ء و صةمت يظةل ههةاك اةيء مةا

ه ما سكون سعي م د ن صمت فإن سعادسك بهجتك سكةون اليةة الكثيةر مة
ل وساس ما .هذه الحميمية االبتهاج هذه الحرارة الشة ي ة
المشا ر لك لم سبه
هها ثمرة ما فقة لهةان بة ن هة ف ..فةي يةوم مةا
سخلق اضطرا فيك ل يهت
سترى س رك ون بل المجهود الذي بذلته لم يك له وسةاس سةميك صةلك .ألنةك بهةت
سحا ل إيجاد اآلخر لم سج نفتك بع .
لق فشلتا بلتا الطريقتان .الشرق فشةلوا ألنهةم حةا لوا بالتأمةل بة ن الحةك .لةم
يهجحوا الغر ألنهم حا لوا بالحةك مة د ن التأمةل .إن هة ي هةو ون و طيةك الةرب
المزج بي الهتيجي  ..التأمل مع الحك ..ل المرء ون يكون سةعي حة ه ون يكةون
سعي مع اآلخري  ..ليه ون يكون سعي داخليا ون يكون سةعي خار يةا مةع هقاسةه..
ل الفرد ون يبهي بيتا ميه داخليا خار يا ويما ..يجك ون يكون ل يةه ح يقةة ميلةة
الح يقة ليتت ض غرف الهوم غرف الهوم ليتت ض الح يقة..
إمن التأمل يجك ون يكون ملجأ داخلي معب داخلي مت مةا اةعرت ون العةالم قة
يز جك و إنه يتتهلك م طاقتك ستتطيع ون س خل إلة معبة ك ستةتطيع ون ستةتحم
ية
في بيانك ال اخلي ..ستتطيع ون سج نفتك ستتطيع ون سخرج مصلوبا قائما م
إن ا هةت
ليك ون ستوفر فيك المق رة ل حك اآلخةري
اا حيوي لتعيش لك
مشابل فه بأس ..ألن الصمت الذي يكون خاليا ال يتةتطيع موا هةة المشةابل الصةمت
ب ن الحك القيمة له ..ال يتا ي ايئا.
إنما الصمت الذي يمكهه موا هةة المشةابل يبقة صةامتا هةو الشةيء الةذي نأمةل
نتطلع إليةه نرغةك بةه ..نتةع إليةه .لةذا و د ون وقةول لكةم اةيئي إثهةي  :و ال إبة و
بالتأمل ألنه م الجي ون يب و المرء م وقر مربز إل بيانه هذا هو التأمةل لكة ال
سلتصق ههاك سعلق في باطهك.
ال سقلق ال سجعلها مشكلة ألنهةا ليتةت مشةكلة ..قة سشةعر بةالخوف حيهمةا الكةل
الةةذي ال يشةةعر ن بةةالخوف لةةي ألنهةةم اةةجعان الن
يشةةعر بةةالخوف ..االاةةخا
الشجاع هو الذي يتقبل خوفة ال يكبت خوفة .لةي الموضةوع موضةوع الشةجا ة بةل
نظةر فةي الحقةائق الحياسيةة ..ون سة رك ون سلةك
سمحي
األمر في حقيقته بارة
المخا ف طبيعية ل الفرد ون يتقبلها.
المشكلة سهشأ ألنك سرفك هذا الخوف .لق لقهك اآلخر ن بأفكةار ونانيةة ة ا" :بة
اجا ا" يا لها م سخافة بهم ال مهطق فيه بهم غبي بيف لر ةل مبةي ون يتجهةك
الخوف؟ إما بهت غبي فل يكون ل يك وي خوف هة ما سكةون غبةي لة سخةاف حيهمةا
يزمةر مة الشةارع طالبةا إيةاك ون ستحةرك ة
سقف في مهتصف الشارع ستمع البا
مكانك الغبي يقف ب ن خوف وثهاء هيجةان الثةور باسجاهةه ..الغبةي ال يشةعر بةالخوف
ل يتحرك م مكانك لك الذبي هو م يتحرك م مكانه متجهبا الثور و البا .
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ثعبان ما بي الشةجيرات حيههةا سهشةأ
إما وصبحت م م للشجا ة وخذت سبحث
المشكلة .إن لم يك ههاك وح فةي الطريةق بهةت سشةعر بةالخوف سحةا ل الهةر
حيهها يكون لخوفك مشكلة إال فإن حالة الخوف و قات الخطر ومر طبيعي ا.
م مخا فك ال و هي بذلك ونك ل سشعر بالخوف وبة ا
لذا ه ما وقول ونك ستتخل
م ى الحياة ..إنما ستصل إل حالة سعرف فيها ون ستعة ستعون بالمائة م مخا فةك
شرة و زاء م المائة هةي المخةا ف الحقيقيةة هةي مةا لة
هي مجرد خياالت
الواح ون يتقبلها ..ونا ال و عل الهاس اجعان إنمةا و علهةم وبثةر اسةتجابة حتاسةية
يقظة سهبيه ..سيعون ون خوفهم ممك ون يتتخ مونها بأحجار األرضةية لكةي يخطةوا
ليها يتير ن بتهولة ..لذا ال سك قلق.

السؤال :لماذا الزلت أ اف من الكشف والتعبير عن نفسي.

نفتةه؟ ون يظهةر المةرء نفتةه يكشةفها ومةام
م الذي ال يخاف ون يكشف يعبر
اآلخري يخلق خوف ببير ..إنه ومةر طبيعةي ..ون سكشةف نفتةك يعهةي ون سعةرف بةل
التفاهات التي سحملها في قلك ومةام األخةري  ..بةل الهفايةات التةي بانةت سترابةك فةي
قلك مهذ قر ن مهذ حيوات حيوات ية ة ..ون سكشةف نفتةك يعهةي ون سظهةر بةل
ضعفك قصورك نقا ضعفك ..ون يكشف المرء نفته يعهي ون يظهر ضعفه.
خلف بل سلك الهفايات في قلك خلف إز اج العقل ههاك بُع خخر لفمةاء بامةل..
فماء خالي د ن هللا المرء بةارة ة فةراغ ال يتةا ي اةيء مة
المرء بارة
ريةه مة فمةا سه مة هةذا الفةراغ مة هةذه
د ن ود هللا ..لهذا يخاف الفرد مة
البشا ة ..لهذا يغطيه بوردة ميلة يغطيها بمظةاهر مصةطهعة بشخصةية زائفةة ..هةذا
األمر ال يتعلق بالتائل إنما بل فرد ل متتوى العالم يمارسه ..إنها حالة ما ية.
ال وح يتتطيع ون يكشف نفته بالكتا المفتوح ومام اآلخري الخوف يقبمك" :ما
الذي سيعتق ه الهاس فيهي؟" مهذ طفولتك لموك ون سلب وقهعة ميلةة ...ال حا ةة ون
حيهمةا سغيةر
يكون هك ميه ألن القهاع الجميل سةيفي بةالغرف ..القهةاع رخةي
هةك الطبيعةي فإنةه ال
قها ك بل يوم فإنه سيكون مل يغهيك ..لك ون سعمل ل
يهفع.
هك الحقيقةي؟ بةالطبع سةيعطيك ر شةة خةوف فةي
اآلن فجأة ون سكشف
و مق و ماق بيانك ..اهتزاز ظيم سيكون ههاك ..مةا سكشةفه للهةاس هةل سةيحبه وم
يتقبله هل سيحبك الهاس و يحترمونك؟ فم ي ري؟ فةي التةابق احبةوا القهةاع الةذي
سرس يه احترموا اخصك ق مج ا بما تك وسلوبك ..اآلن يتوا الخوف فيك":إن
وصةبحت فجةأة ةار ومةةام الجميةع هةل سيتةتمر حةةبهم احتةرامهم سقة يرهم لةةي وم
سيهربون هي؟ ق ي ير ا ظهورهم هي ق وصبح حي ا"..
لهةةذا الهةةاس يتتةةتر ن بالتظةةاهر التظةةاهر نتيجةةة الخةةوف ..بتةةبك الخةةوف سهشةةأ
االد اءات المظاهر الكامبةة..المرء يحتةاج ون يكةون اةجاع لكةي يكةون حقيقةي بةه
وقهعة سخفي هه الحقيقي.
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وح القواني األساسية للحياة هو ما يلي :وي ايء سخبئه يتتمر بةالهمو وي اةيء
إن بةان صةحيحا فإنةه
سكشفه إن بان خطأ ما فإنه سيختفي يتبخةر فةي الشةم
سيهتعش ..العك صحيح إن وخفيت ايء ما .المس يب و س ريجيا بالموت إما لم يُغذيةه
صاحبه ..يحتاج إل بل الطبيعة التي ومامه المةس يمكهةه ون يهمةو بةالحق يتغةذى لة
سغذيتةه سةوف يمةعف ..الهةاس يجعلةون حقيقةتهم سمةوت مة
الحقيقة ..سوقف
الجوع ..يتربون حقيقتهم في مجا ة رهيبة يغذ ن اخصيتهم الزائفة.
هك الغير حقيقي يتغذى ل الخ ع األباميك لذا ليك باالسةتمرار فةي اختةراع
األباميك وبثر وبثر ..لكي ستان بذبة اح ة ما ليةك إال ون سختلةق مائةة بذبةة وخةرى..
ألن الكذبة الب ون ستان ها بذبة وخرى وببر .اما ما ب وت سختبئ خلف األقهعةة المةز رة
فإن الو ه الحقيقي يب و بالذبول حت الموت ..قها ك المزيف هو م يعمر معك حتة
نفتك فإن الزائف هةو مة يمةوت..
يصبح سمي وبثر وبثر ..إما ما ظهرت بشفت
ألنه ال يتتطيع ون يبق فةي الهةواء الطلةق د ن ر ايةة ..يتةتطيع ون يبقة فةي حالةة
سرية يبق في الظهم في األنفاق المو ودة في اله ةي ..إما مةا لبةت هةذا القهةاع
الزائف إل الو ي فإنه يب و يتبخر حت االختفاء.
لكهةه التةر الكلةي لألطبةاء
هذا هو سر نجاح المحللي الهفتيي  .إنةه سةر بتةي
ن في احمار بل ما هو داخل اله ي بل مةا هةو فةي الظةهم
الهفتيي  .فهم يتا
ال اخلي إل متتوى الو ي ..يحمر بل ما هو في التردا إل التةطح حتة سةتمك
ونت اآلخر ن م رؤيته ..هها سح ن المعجزة ..فبمجرد ون سراه يبة و هةذا الثةاني فةي
خخر – هذا ما سفعلةه هة االخصةائي الهفتةي-
الموت .إال ار عت نجاح العهج لشخ
سكشف نفتك لمحلل نفتي محة د ..سكشةف نفتةك لفةرد احة بخصوصةية سامةة ال
يعلههةةا المحلةةل ألح ة و يخبةةر وح ة ههةةا ..هةةذا ةةزء م ة مهمةةة المعةةالجي بشةةت
سصهيفاسهم ..هذا زء م القَتَم المههي بأنه ل يهقل خصوصية وحة ألحة  ..بةل سبقة
الخصوصية في بتمان سرية .هذه المعالجةة الهفتةية سعتبةر إنةك سكشةف ة نفتةك
بشكل مح د ..لكهه يبق مفي نو ا ما ألن فيه مة الخبةرة مةا فيةه ..قة يأخةذ األمةر
سهوات  -في حقيقة األمر يحتاج لعهج هذه المشكلة ويام فق  -ق يطول لتةهوات مةع
المعالجي وربعة و خمتة سهوات ..حت ون العهج ق ال يكتمل بهذه المة ة ..العةالم
لم يعرف حالة اح ة متكاملة لعهج نفتي ما ..و ون المعالجة لم سكتمةل قة انتهةت
وغلقت سماما ..لك لي هذا فق ..
حت المعالجي لم يعالجوا المشكلة سمامةا ألن الكشةف ة الةذات بةان محة دا
ليةه ون يهقةل مةا سقولةه
خاصة المعال يتتمع لك بأنه ال يتتمع ألنه لي
بشر
لة وي حةال فكشةفك سعبيةرك ة نفتةك
ألح لهذا ل يصغي إليك بانتباه ..لك
ما يكون مفي ا ق يزيل هك ثقل ببير ا.
ومام اخ
إما بهت قادر ل ون سكشف نفتك ديهيا –لي لمعةال مةا بةل ألقرانةك هقاسةك
اال تما ية .إنه سطبيك متتمر لهفتك .إنةه ةهج يتةتمر وربعةة شةر ن سةا ة ..فةي
إ ازة و في مل ..إنه هج نفتي في بةل الحةاالت :مةع الز ةة مةع الصة يق مةع
األقار مع الع مع الغريك م الرئي مةع الخةادم ...لمة ة وربعةة شةر ن سةا ة
سكون موصول .بالطبع يتبك هذا خوف ل يك خشية.
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إما استمريت في بشف نفتك سيكون مر ك فةي ب ايةة األمةر ..لكة بعة فتةرة
بتيطة سب و سحصل ل قوة ما ألنةه بمجةرد ون سظهةر الحقيقةة سصةبح وقةوى مةا هةو
مزيف يب و باالن ثار ..مع ظهور الحقيقة سصةبح وقةوى سصةبح متصةل بالجةذ ر المربةز..
سصبح مهفرد بشخصيتك ..الشخصية الهمطية المكررة سختفةي سبة و الشخصةية الفرديةة
سظهر ..الشخصية المميزة.
الشخصةةية هةةي هةةزل حجةةا إنمةةا الفرديةةة لهةةا ةةذر وساسةةية فةةي اإلنتةةانية..
الشخصية هي مجرد ه مزيف إنما الفردية هي الحقيقيةة ..الشخصةية مفر ضةة مة
الخةةارج إنهةةا قهةةاع اةةكل سةةطحي بيهمةةا الفرديةةة هةةي الحقيقةةة التةةي ورادهةةا هللا..
لمعة ا تما ية مزيفة باطلة يقص بها سمويه الحقائق بيهما الفردية
الشخصية بارة
هي امحة قوية قوسها مهيبة ظيمة..
إنما الخوف طبيعي ألنه مهةذ نعومةة وظةافرك هةم يعلمونهةك لة مةا هةو بذبةة
زيف ..ق سوح ت بهذا الكام المزيف .لو حا ل وح اسقا ما سعلمةه مهةذ طفولتةه
يشعر بأنه يهتحر بتبك سوح ه بما هو مزيف ..حيهمةا يحةا ل ون يكتةر مةا هةو مزيةف
يتصا في داخله خوف ما ألنه يشعر ون هويته وصبحت مه دة.
لم ة خمتي سةهة و سةتي سةهة بةان ههةاك اخصةيات نمطيةة .إن الةذي سةأل
التؤال الب ونه ق صل إل التتي خريفةا ..مة ة سةتي سةهة بهةت سرسة ي نةوع مة
الشخصيات اآلن في هذه المرحلة األخيرة م حياسك سحةا ل ون ستةق هةذه الهويةة
ت..
سب و بتعرف ل نفتك م األلف إل الياء! ايء مر ةك ون سبة و بالتة ري و
الموت يقتر وبثر وبثر بل يوم هل هةذا هةو الوقةت لكةي سةتعلم درس ية ؟ مة
ي ري إن بهت ستكمله إل اآلخر وم ال؟ ق سفق هويتك الق يمة ل يكون لة يك الوقةت
الكافي و الطاقة الكافية و الشةجا ة الكافيةة لتحصةل لة هويةة ية ة ..إمن هةل
ستموت م غير هوية؟ هل ستعيش خخر فترة م حياسةك مة د ن هويةة؟ قة يكةون
هذا ضر م الجهون ون سعةيش مة د ن هويةة..المرء يفكةر" :اآلن مة الطبيعةي ون
وستمر مع هويتي الق يمة د م األيام اإلضافية طالما إنةي صةلت إلة الههايةة ..مة
األفمل ون و يش مع الق يم المألوف المممون المريح بالهتبة لي" لق وصةبحت مةاهر
بهذه الحياة استثمرت فيها الكثير وضعت فيها ستي سهة ...بطريقة ما سمكهت خلقةت
مة بةل مةا رفتةه
فكرة ما هو ونت بيف سكون م سكون ..اآلن وقول لك سخل
نفتك ألن هذا ليتت ونت.
ال سحتاج إل فكرة ما لكي ستعرف ل نفتك ..في الحقيقةة بةل األفكةار يجةك ون
ستق  ..حيهما ستق بل األفكار ستعرف م سكون حقا.
الخوف ومر طبيعي فه سصك ام غمبك ليه سلعهه ال سشعر ونه ايء خةاطئ
إنما هو زء م التهشئة اإل تما ية .يجك ون ستقبله ستخطاه سةذهك وبعة مة ملةك
وبع م ح ده.
ابشف نفتك ايئا فشيئا فه حا ة ون سقفز قفزات ال ستتطيع ليها ..اصع التةلم
س ريجيا ايئا فشةيئا سةتتذ ق طعةم الحقيقةة سةته هش بيةف ون التةهوات التةتي
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الماضية بانت مميعة للوقت ستفق هويتك الق يمة بيهما سظهر الهويةة األصةلية الفرية ة
هة نظر ية ة .لة يكةون بإمكانةك قةول
م نو ها ..سترى األمور برؤية ي ة
"ونا" ل المظاهر إنما ستتتخ م هذه الكلمة في موضعها الصحيح حيةث سعبةر ة
المحي الذي يتخبئ خلفها حيةث العةالم المهطةوي داخةل "ونةا" الهمح ديةة الطهةارة
األلوهية ههاك.
بتربك الهوية الق يمة ل سحصل ل هوية ي ة و هوية وخرى هويتةك الق يمةة
ستختفي أل ل مرة ستشعر بهفتك بمو ة في محي هللا ..هذه ليتةت هويةة ألنةك
ليتت مو ودا فيها بل ستختفي ونت بالكامةل ألن هللا قة وخةذك وصةبحت مو ةة فةي
محيطه ..سؤخذ م قبل األلوهية م وم بها ستشعر بةالعزة فةي هةذا األخةذ ألن هللا
الذي وخذك هو المقت ر القادر.
ما هو بام فإن الحةق سةيكون لةك ..الحةق يتةتحق ون
إما استطعت ون ستخل
بةي
سجازف أل له ..ستجازف بما هو بام لتحصل ل ما هو حقيقي .اختر الرخي
سحصل ل الغال الثمي .

سؤال :أكتشفت أنني مللت من نفسي وال أشعر بنشوة الحياة .لقد قلت بؤأن نقبؤل أنفسؤنا مهمؤا كنؤا..
وأنا غير قادر على أن أقبل الحياة ،أعرف أني أفوت شيء ممتعا جدا ..ولكن ما العمل؟

لق سمعت بهوع ي م المه ئ ..يه ئك لك ال يريحك ..ربه مرة مرسي ثهثةة –
ب ومريكيا -48لك لي وبثر م ثهثة مرات إن لم سجة فيهةا فائة ة فتوقةف ال سكة
سخيفا سجربها وبثر م ثهثة مرات.
ستألهي" :ونا ابتشفت ونهي مللت م نفتي؟" هذا ابتشاف ظةيم ..نعةم ونةا و هةي
ملك! ..قلة م الهاس ي ربون بأنهم مملةي و ونهةم ملةوا سمامةا ..الكةل يعةرف ملةك إال
إنةه ممةل و ونةه اةعر بالملةل فهةي
ونفتهم ..ون يعرف الشةخ
ونهم ال يعرفون
الب اية العظيمة للتحول ههاك القليل الذي يجك ون يتم فهمه.
اإلنتان هو الحيوان الوحي الذي يشعر بالملةل الملةل ومةر إنتةاني إنةه ةزء مة
برامة اإلنتان بإنتان .هل رويت اموس يشعر بالملل؟ و حمار يشةعر بالملةل؟ إنهةم
ال يملون ..الملل يعهي ببتاطة ون الحياة التي سعيشها خطأ مة ههةا مة الممكة ون
يكون الملل ح ن ظيم هو ون س رك حقيقة األمر" :ونةا مللةت حيةاسي البة ون و مةل
ايء ما وحتاج إل بعك التحةول التغييةر" لةذا ال سعتقة ونةه اةيء سةيء ون سشةعر
بالملل ..إنه إاارة ي ة ..ب اية ي ة ب اية خيّرة لك ..ال سقف ه ح د الملل.
لماما يشعر الفرد بالملل؟ الفرد يشةعر بالملةل ألن المةرء بةان يعةيش بهظةام ميةت
ق مه لك اآلخر ن ..اسرك هذا الهظام ويا بان ..اخرج خار ه ..إب و ش حياسك بطريقتك.
الموضوع لي وموال و سلطة و مظاهر ..لك المتالة هي ون سفعةل مةا سةود ون
الهتائ  .الب إنك ستبع وفكار اآلخري  ..وي ون يةتم اراةادك لة
سفعله ..بغك الهظر

 48قد يكون السائل أمريكي الجنسية.
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ون ليك فعل األمور الصحيحة ون سقوم بها بصورة مطلوبة ...م
هها سب و رحلة الملل.

هها يب و الملةل ..مة

المتعبة صةار سياسةيا التياسةي صةار
البشرية بلها سشةعر بالملةل ألن الشةخ
الذي بان م الممك ون يكون اةا ر صةار سةا ر هكةذا بةل فةرد
رياضي ..الشخ
وخذ مكان اآلخر لي ههاك وح في مكانه الصحيح الذي يجك ون يشغله ..ل المرء
ون يغامر الملل يمك ون يختفي إن بهت متتع للمجازفة.
ستألهي" :ابتشف ونهي مللت م نفتي "..مللةت مة نفتةك ألنةك لةم سكة
معها لم سحترمها لم سحترم بيانك بله.
معها لم سك مخل

صةادقا

سقول" :ال واعر بحه ة الحياة بهشوة الحياة" بيف ستتطعم الحياة؟ طعم الحيةاة
يظهر حيهما سعمل و مال سحك ملها سقوم بما سحك القيام به.
ا بالرسم ..لم سُباع حت لوحةة احة ة
"فان بوخ" 49بان سعي
له ..لم يق ّر وح و ماله بان ائعا بان يصةارع المةوت ..بةان
يعطيه وخيه مبل صغير م المةال حتة يتةتطيع العةيش ..بةان
يصوم وربعة ويام في االسبوع يأبل في ثهثةة ويةام ..بةان ليةه
ون يصوم وربعة ويام اسبو يا ..إال لما بان سيحصةل لة قطةع
األلةةوان الفراةةاه ..لك ة بةةان سةةعي ا بةةذلك ..بةةان
القمةةا
يتتمتع بطعم الحياة.
مر الثهثةة الثهثةون ..لقة انتحةر .لكة
مات ه ما صل إل
انتحاره بان وفمل ًا مما ستمونه ونتم "حياة" ..ألنه وق م لة
االنتحار ه ما رسم ايئا بان يود ون يرسةمه طةوال حياسةه ..فةي
الشةم  ..التةي بانةت هةي
اليوم الذي انتهت فيه لوحته لغر
رغبة سخالجه طوال حياسه ..بتك رساله يقول فيها " :ملي انتهة
لق وسممت ملك سةارك العةالم هةذا ونةا ممةت لةه" ..ثةم انتحةر
لكهي ال وسميه انتحار ..لق ا الحياة بكليتهةا بشةموليتها لقة
ااعل امعته م به الجهتي  ..م الحياة م الموت..
ق سعيش ونت مائة ام لك حياسك بما العظم الهااف ثقل حمةل ميةت ..سقةول
لي " :لق قلت بأن نقبل ونفتها مهما بها ..ونا غير قادر ل ون وقبل الحياة و رف ونةي
وفوت ايء ممتعا ا.
فعه ما وقول لك اقبل نفتك ال وقص ون سقبل نم حياسك ال سحا ل اساءة فهمةي.
ونا وقص ون سرفك بل ايء خخر لكة اقبةل نفتةك ..قة وخطةات فهمةي سر متةه
بطريقتك هكذا معظم األح ان سحصل.
فور ظهوره
ل مههاس
فمائي م بوبك المريس هب
متتول سأله :ويها التةي هةل وسةتطيع ون وحصةل لة
 Vincent van gogh 49فينسنت فان كوخ/كوف ( :)1890-1853رسام هولندي.
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د الرات م

العملة المع نية الة51dime؟" قال الفمائي" :ما هةو

الةdime؟"
فكر الفمائي قليه ثم قال" :ونت لة
وحصل ل ربع د الر؟"

حةق إمن هةل يمكة ون

ونا لم ونطق بما فهمته ونت بل وطلك مهك ون سرفك بل ما فةرف ليةك مة قبةل
اآلخري  ..ال سقبله .بل اقبل باطهك ال في العميةق الةذي لبتةه معةك مة البعة اآلخةر
ه ها ل سشعر بأنةك سفقة اةيء مةا ..فةي اللحظةة التةي سقبةل فيهةا نفتةك د ن وي
سيح ن انفجار فجأة م المتعة الغبطة ..طعةم الحيةاة ابتةيرها سةيههمران
ار
ليك ستذ ق الهشوة الحقيقية.
في الت بانوا يعتق ن ونه فارق الحياة بيهما لم
بان ههاك وص قاء لر ل طا
يك إال في غيبوبة ..لك في الوقت المهاسك وراهم ااارات إنه الزال حةي ألنةه بةان
يخاف ون يُ ف  ..ه ما وفاق سألوه بيف بةان اةعورك ونةت ميةت؟ سعجةك الر ةل
"ميت! ..لم وب ميت بهت ودرك ما الذي يح ن حولي طوال الوقت و لم إنهي لم ومت
ويما ألن ق مي بانت باردة ا بهت ائع" فتأله اح مة الفمةولي  " :لكة بيةف
لهذه األمور سجعلك سعرف إنك الزلت حي؟"
و ا " :حتها بهت و رف إنهي لو بهت في الجهة لما وصةبحت ائعةا لةو بهةت فةي
العالم اآلخر فق ماي ل سكونا باردسي " .حالما ستأب بأنك ال زلت ل قي الحياة :ةائع
ق ماك باردسان ببتاطة يمكهك الههوف الهر لة قليه .سهتعش بالحياة.
ر ل فقيةر يفتقةر ويمةا للتصةرفات اال تما يةة الهئقةة الثقافةة
الكافية قع فةي حةك فتةاة مليةونيرة .قة مت لةه د ةوة ليقابةل
ال ها في قصرهم األنيةق .الر ةل الفقيةر انة هش مة األثةان
د الخ م ههاك بل ما هو ميةل ثمةي يحةي بةه.
الراقي
لك بطريقة ما استطاع ون يبة متةترخيا مةع المليةونير حتة
لة المائة ة الفخمةة الكبيةرة بةان
اء قةت العشةاء .لة
مخ را بتأثير الخمر فأطلق ريحا بصوت الي .فرفةع الة الفتةاة
ل الطعام رمةق بلبةه الةذي بةان متةتلقي ،بجانةك
بصره م
الر ل الفقير.
قال المليونير للكلك ليه ده" :ر فر!"
اعر الفقير بالراحة حيث ون اللوم قع ل الكلك لذا بع ة ة
دقائق وطلق ريح مرة وخرى.
نظةةر الممةةيف مةةرة وخةةرى إلةة الكلةةك قةةال بصةةوت ةةالي:
"ر فةةةةةةر!"

 Dime 50العملة المعدنية األمريكية.

- 107 -

الشجاعة :متعة العيش خبطورة __________________________________ أوشو

ة دقائق وطلق ريحا للمرة الثالثة فغمةك الر ةل الغهةي
بع
بشر هه م الحهق انفجر" :ر فر اخرج م هها حه قبل ون
يتبرّز ليك ويما"
الزال ههاك قت ..اخرج م سجهك الذي شت فيه إلة اآلن .يحتةاج إلة اةجا ة
قليلة ..فق قليه م اةجا ة المغةامر .ال يو ة اةيء لتختةره سةذبر انةك ستختةر
األغهل التهسل التي سقي ك .بإمكانك ون سختر مالك بامكانك ان سختر ملك الشعور
المتوا فيةك دائمةا حيةث دائمةا سشةعر بةأن ههةاك مةا يفوسةك مة ومةور .مةاما ههةاك
يتة بةوما ماهةافيرا
الحة د اقبةل بيانةك –ا تةرف موسة
لتختره؟ اخرج
براةةها -اقبةةل نفتةةك متةةؤ ليتك ليتةةت اسجةةاه بةةوما و زاراثوسةةترا و ببيةةر و نانةةاك
متؤ ليتك اسجاه نفتك فق .
ه ما استخ م بلمة متؤ ل ور وك سذبر وال سخطئ فهمي و سحرف
ب متؤ ال
الوا بات إنمةا مةا و هيةه بالمتةؤ لية هةو
المعه و سخطأ في التر مة .ونا ال وسكلم
المعه الحرفي لها :إستجك للواقع ب متؤ ال.
الب ون شةت حيةاة د ن سحمةل المتةؤ لية سقةوم بكةل انةواع المتةؤ ليات التةي
يتوقعها مهك اآلخر ن ون سفي بها .ماما ههاك لتختةره؟ "ونةا واةعر بالملةل" هةذه حالةة
ي ة ونت سفتقر إل إبتير الحياة ماما سحتاج وبثر م ملك لتخرج خارج التةج ؟ اقفةز
إل الخارج ال سهظر للخلف!
هم يقولون :فكةر مةرسي قبةل ون سقفةز .ونةا وقةول :إقفةز و ال ثةم فكةر بقة ر مةا سرية
ستتطيع!.
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تأمل الخوف من الفراغ
مارس هذا التأمل بل يوم قبل الهوم مغمك العيهي م ة شر ن دقيقة.
ادخل إل فمائك ال اخلي ..بة حاضةرا فيةه ..سقبلةه .دع الخةوف فيةه يظهةر ومامةك..
الخوف المو ود فيك المولود معك..
يتصا وبثر ..سقبله ارسعش معه ..ال سبتع
بع ممارسةة هةذا األمةر مة ة اسةبو ي إلة ثهثةة سةيكون باسةتطا تك الشةعور
بجماله ببربته ..مجرد حلول البربة ليك مجةرد ون سهمة وطرافهةا بيانةك سةيختفي
ليك مقاسلته ألنه سيتب د بهفته.
الخوف م نفته ..لي
ا ل رابعا ل األرف و بجلتة مريحة لك ..خةذ روسةك باالنحهةاء لألمةام ..قة
سصل بةك المرحلةة ون يهمة روسةك األرف ..اسةمح لهةذه الوضةعية ون سأخةذ اةكلها
الطبيعي ..ادخل إل المهطقة الواقعة سحت الترة بة ههةاك سحتة بةذلك المكةان
الذي لم سعرفه م قبل .سيكون قلك خائف مترقك ألنه قادم م مكان مختلف ة ا
زائر لمكان مجهول غير معر ف له المكان الذي ال يتةتطيع العقةل التعامةل معةه لةم
يعرف وي ايء مثله م قبل لهذا هو محتةار يرية ون يصةفه ون يحللةه ون يمةع لةه
سصور ما ايفرة ما..
إنمةةا المعلةةوم هةةو العقةةل المجهةةول هةةو هللا ..الهمعةةر ف ال يصةةبح ةةزء م ة
المعر ف .بمجرد ون يصبح الهمعر ف زء م المعةر ف لة يكةون مجهةول و مة
هللا .المجهول يبقة مجهةول حتة لةو اختبرسةه ..اللغةز و األحجيةة ال سحةل وبة ا ..اللغةز
الحقيقي في ماسه في وهرة ال يحل وب ًا يظل لغزا لألب .
في بل ليلة امهك للفماء ال اخلي سيتوا الخوف ههةاك ستشةعر بر شةة هةذا
طبيعي سماما مجرد ون ستقبله د ن ون سقا مه و سحاربه فإنةه سةيقل مقة اره سة ريجيا
يظهر االبتهاج التهامي ايئا فشيئا ..بع ثهثة وسابيع سترى فجأة صورة ال سوصف مة
الرحمة المتصا ة م الطاقة الهورانية المهبثقة م المتعة التي سغمر بيانك ..بمةا ون
الليل سيهجلي لألب يهتهي سشرق الشم في األفق.

تأمل الذابة الخوف القديم
السؤال :لقد وجدت أنني ال زلت أكرر النظام نفسه الذ تبنيته عندما كنت طفل .كلما ع ّنفني والؤد
أو قال شيء ما عني ،أشعر بالسؤلبية فؤأنغلق واهؤرأ وأعؤز نفسؤي بفكؤرة أننؤي أسؤتطيأ الصؤمود مؤن
دون الناو ،أستطيأ أن أكون لوحد انن .أرى أن تصرفي هؤذا ا ؤذ يغؤزو عالقؤاتي مؤأ أصؤدقائي ورد
فعلي متشابه معهم أيضا.
إنها مجرد ادة ق يمة إنما وصبحت قاسية صلبة ..حا ل ون سفعل العك سمامةا..
اآلخري افتح قوقعتةك اةاربهم وبثةر إن اةعرت
ه ما سشعر ونك سهغلق سهعزل
بالمغادرة فه سغادر إما رغبت بإلغاء الح يث فتحة ن إما وردت التوقةف ة الهقةا ال
ستوقف بل استمر بقوة ق ر المتتطاع.
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بلما بان ههاك موقف يخلق خوف بةان لة يها خيةاران إمةا ون نقاسةل و ون نهةر .
الطفل الصغير بصورة امة ل يقاسل خصوصا في ال ل التقلي يةة ..إنمةا فةي ومريكةا
فالطفل الصغير سيقاسل بثيرا بحيث ون وهم ما في األمر هةو ون يهةر اآلخةري لةي
هو .لك في ال ل التقلي ية المربوطة بالتقالي و حت العةائهت المربةوطي بةالقيم
التقلي ية فالطفل فيها ال يمكهه القتةال ..الطريقةة الوحية ة هةي االنغةهق ..يغلةق لة
نفته القوقعة بهوع م الحماية م هها سعلمت ونت الهر .
ابةق التصةق فةي المكةان الةذي
اآلن الفرصة المق مة هي ما إن سحةا ل الهةر
هي ا ادخل في الصراع العهيةف ..لمة ة اةهر احة فقة مةارس هةذا
سكون فيه ب
األمر حا ل ون سفعةل العكة سمامةا ..هة ما سحةا ل مةل مةا سكرهةه سيتتةاقطان
ما سحك مله ما سكرهه ..حيهمةا يتخلة المةرء ة
بههما ومامك ..يجك ون ستخل
ال العهاد فكههما خطأ..
و العهاد وبثر فإنه ال يحمل اعور بالخوف ..ال الهر
الهر
بل التصرف بحرية بو ي هو الصحيح.
وي ومر ..ه ها ستشعر بتحتة  .فكلمةا هةر
لذا لم ة اهر ب مقاسه حقيقيا
الفرد فإنه يشعر بالتوء ..م الخ ع الجبانة ون سغلق ل نفتك ..بة اةجا ا .إن
ربت المههجي سترميهما بههمةا سةترمي صةورسك بجبةان صةورسك بشةجاع ويمةا..
م الخوف.
سوف سختفي الشجا ة الجب  ..م هها ستعيش في حالة م

تأمل الثقة
إما بهت سشعر بصعوبة بالثقة إمن ليك ان سعود إل مابرسةك سحفةر ميقةا ليةك
الذها للماضي لتهظيف قلك م االنطبا ات التابقة الب ون لة يك بومةة ببيةرة مة
نفايات الماضي ال سحملها فوق روسك هذا هو المفتاح هها .إما بهت قادر لة العةودة
لي بذابرسك فق بل بكيانك بله بي يعيش التجربة ..ا عل هذا بالصهة بل يوم فةي
الليل م ة سا ة ..حا ل ون سحصل مةا حة ن فةي طفولتةك ..بلمةا سعمقةت وبثةر بةان
وفمل ..ألنها نخبئ ومور بثيرة بانت سح ن معها لكهها ال نتمح لها ون ستصا بالفقا ةة
يها الظاهر ..إنما اآلن اسمح لها ون سظهر ل التطح ..امهك في ماضيك ميقا
إل
بل يوم ..بل يوم سوف سشعر بالعمق وبثر وبثةر ..و ال قة ستةذبر اةيء مةا فةي مةر
الرابعة و الخامتة ل يكون بامكانك الذها و مق وبثر م ملةك ..سةيوا هك حةائ
ميقةا وبثةر ..لكة اةيئا فشةيئا سةتج إنةك
سور الصي العظيم يمهعك م الغةو
س خل وبثر وبثر في العمق ..ستصل إل ويام بان مرك فيها ثهن سهوات ثم سةهتي ..
وفراد صلوا إل لحظات الدسهم خخر ن إل لحظات داخل الرحم ..خخر ن صةلوا
الم خخر لحظات موسهم في حياسهم التابقة.
إل وبع م هذه الح د ..إل
لك إن صلت إلة لحظةة بهةت فيهةا مولةود ستةتطيع ون سعةيش هةذه اللحظةة
ستشعر بألم ا ي بتكرة الموت بطلةوع الةر ح بفةاح هيةف ولةم بةر  ..ستشةعر
بالوالدة ق سبكي بالطفل الذي يبكي أل ل مرة ..ستشةعر باالختهةاق بمةا الطفةل الةذي
يشعر باالختهاق هو يتتهشةق الهةواء أل ل مةرة خةارج الةرحم يظةل لعة ة دقةائق ال
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يمكهه استهشاق الهواء و التهف  ..بان يعاني م اختهاق رهيةك ..فعهة ما يصةرخ يفةتح
مجرى الهواء حيث ي خل إل رئتيه ..ق سحتاج ون سصل إل سلك اللحظة ..ة إليهةا مةرة
مرة مرة ..في بل ليلة حا ل الوصول إل سلك اللحظة ق يتطلك األمر ثهثة إل ستة
اعور بل يوم ستشعر بخفة الحمل ليك بع ملك ستشعر بالثقة المتهزمة ال ائمةة
لك ..مجرد ون يصبح الماضي صافيا اضحا ستكون حر مهه ..هذا هو المفتاح .إما بهةت
ا يا لكل ايء في مابرسك ستتحرر مهه .الةو ي يحةرر إنمةا الةه -ةي ة م االدراك
يول القيود ..حيهما س رك الماضي ما ح ن لك ه ها سكون الثقة ممكهة.

تأمل لتحويل الخوف إلى حب
ستتطيع الجلوس ل برسي بأي ضعية سراها مريحة .ضع ي يك ل حمهك مةع
بفك األيم وسفل بفك األيتر ..هذا الوضع مهم ألن الي اليمه متصلة بالجهة اليتةرى
م العقل الخوف دائما يتصا م الجهة اليترى م المس .الكف األيتر مربو مةع
الجهة اليمه 50.
الجهة اليمه م العقل الشجا ة سأسي م
الجهة اليترى م العقل هي للمهطق المهطق سبك الخوف لهذا لة سجة ر ةل
اجاع مبي بالوقت نفته ه ما سجة ر ةل اةجاع لة سجة ه مبةي ..بةل سجة ه غيةر
قهني ل األغلك غير مهطقي .الجهة اليمهة مة العقةل هةي لهحتةاس .لهةذا
هقة الطرفي .
ضع الي ي لي مجرد رمز إنما هو رب معي بي
إمن الية اليمهة سحةةت الية اليتةةرى اإلبهةةام متماسةةكي  .اسةةترخ اغمةةك يهةةك
ا عل الفك التةفلي يتةترخي قلةيه ..ال سةتحكم بةه إنمةا ارخ مةهسه بكةل بتةاطة
سهف م فمك .ال ستهف مة األنةف ..ال نرية الةهم القة يم للتةهف الةذي يعتمة ه
نم العقل ..هذا ومر سهل.
ي للتهف
قلك ون يعمل إنما نري نم
قلك بل مباارة إلة
ثانيا التهف م األنف ال يحفز العقل فالهف ال يذهك إل
متةتمر للعقةل
هة وخرى التهف م فتحة سعمل لة سحفيةز متهةا
ص رك .م
اليمي بع اليتةار و العكة يعمةل هةذا لة سة ليك هةة العقةل المعابتةة يحفةز
العقل بع بل وربعي دقيقة .ل سشعر بهذا التغيير لكهه يح ن د ن ادرابك.
ح ة في التفكير ال انفصام فيها ..نو يةة ية ة
هذا سيخلق ه ء ظيم فيك
م االسترخاء سهتابك طاقة ي ة ست فق فوقك ..ا ل به ء ال سعمل ايء لمة ة
وربعي دقيقة .م األفمةل إن اسةتطعت ممارسةته مة ة سةا ة ..ابة و بمة ة وقصةاها
وربعي دقيقة حت سصل إل ستي دقيقة ..مارس هذا بل يةوم .وثهةاء هةذه األيةام ال
سميع وي فرصة سأسيك لتقوم بعمل ايء مب ع خهق.

 51تقول علوم الطاقة ،أن الصفات اإليجابية تأتي دائما من جهة اليمين ،حيث المالك الذي يسجل الحسنات ،ولهذا تحث السنة النبوية
باألكل من اليمين والنوم على ا ليمين..إلخ .بينما الصفات ووسوسة الشيطان تأتي من جهة اليسار ،وإن تأملنا في صور الهالة نجد أن
القسم األيمن من الهالة منير أكثر من القسم األيسر من الهالة.
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والسؤال األ ير ،الخوف من هللا
التؤال :الفكرة التي سقول ون هللا هو "الشخ " الذي يراقبهةا طةوال الوقةت مةع
هوده الخاصي بمراقبتها هذه الفكرة حت لو نظرنا إليها بفرضية وليتةت لهةا فائة ة
بأي حال م األحوال؟ ألن الفكرة األخرى التي سؤب ونه يجك اسقا و التخلةي ة
يراقك ا لهاس سجعلهي ورسع بشكل مهول .ورسع مة
الصورة التي سصوّر هللا بشخ
صورة هللا بمراقك ألفعالها.
التخلي
لماما سخاف مة اسةقا هللا بفكةرة؟ فكةرة هللا نو ةا مةا سمهعةك مة ون سخةاف
هذه الفكرة سشعر فيها بالخوف .ألن الفكرة سلك سعتبر نةوع
اللحظة التي ستخل بها
م الحماية الهفتية .هذه هي المتألة الطفل مجبول ل الخةوف فةي رحةم األم ال
يشعر بالخوف لم وسمع وي طفل في رحم ومه يهتم ون يذهك للعبادة في الكهيتة و
المعب و يقرو اإلنجيل القرخن و "الجيتا" و اهتم فيما إما بان ههةاك مةا يتةم باللةه
وم ال و ايطان و هة و نار ..لمةاما يفكةر بتلةك األمةور؟ أل ةل مةاما؟ فهةو وصةه فةي
ضع وفمل مما هو فيه داخل رحم ومه.
الجهة ..ال يمك ون يصل إل
ههاك حيث يشعر بال فئ الراحة ..يطفو في سةائل الةرحم حيةث سغذيةه سحميةه..
سته هش إن لمت ون الطفل خهل التتةعة اةهور سلةك يهمةو وبثةر مة نمةوه خةهل
ستعي سهة طبعا بالهتبة إل ستعة اهور حيث يتافر فيها برحلة طويلةة إم لةم يكة
ايئا يذبر ق صار مخلوق بةائ يتحةرك ملةك خةهل ستةعة اةهور فقة يمةر خةهل
مهيي التهي م التطور م الب ء حت اآلن هو يمر في سلك الفترات.
حياسه مؤمّهة سماما ال حا ة ألي نوع مة المجهةود ..ال خةوف مة مجا ةة ألن بةل
ايء ق و له م قبل ت األم .يعيش خهل سلك الم ة داخل رحةم ومةه حالةة مة
األمان حيث ال سو مشكلة ل يه و حا ة ليهت ما يتم بال ي .
ه ما يخرج الطفل م رحم ومه فأ ل ايء يهتابه هةو الخةوف ..اضةح مةا هةو
سبك الخوف فمهزله ق ضاع ال مزي م األمان ال فء الراحة التةي بانةت متةوفرة
ةالم مختلةف ة ا ةالم غريةك ال
سلك العالم ق ضاع غادره إلة
بل ما يعرفه
يعرف ايء هه حت وبت األمور التي لم يك يفعلهةا فةي رحةم ومةه وصةبح يعتمة
ل نفته يتهف لكي يعيش.
الة سك لة
ألن سةهف
يتتغرق الطفل ة ثواني لي رك حقيقة ون ليه التةهف
يخمةه
يفي ك بع اآلن .لكي يثير ا حةواس الطفةل يعلةق الة بتور الطفةل بةالمقلو
لألسفل بقوة ..يا لها م ب اية يا له م سرحيك!
بهاء ل هذه الصعوبة يبة و يتةهف  .هةل سفحصةت راقبةت سهفتةك هة ما سشةعر
بالخوف؟ بلما اعرت بالخوف سهفتك يتغير .إن لةم سراقبةه فةي التةابق فراقبةه اآلن.
بلما اعرت بالخوف سهفتك يتغير فورا ..ه ما سكون متةترخي فةي المهةزل ال سخةاف
ايء ستج سهفتك باللح الذي يعزف ميةق صةامت ..فةي التأمةل العميةق يشةعر
المرء وحيانا بأن سهفته سوقف! إنه لم يتوقف لك بالكاد اقتر م التوقف.
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بانت ب اية الطفل هي الخوف م بل ايء ا م ة ستعة اهور فةي الظةهم
لة
يول في المتتشفيات الح يثةة هةذه األيةام حيةث االضةاءات التةاطعة حولةه
اةمعة فجةأة يخةرج إلة
ابكت يهيه التي لم سر الهور م قبل وب ا لةم سةرى بصةي
األضواء التاطعة ..هذا بثيةرا ليةه ..هةذا المةوء صة مة لعيهيةه .األطبةاء ال يهتظةر ن
لثواني قليلة ل األقل بل يأسي الطبيك سريعا يقطع الراب الذي ال زال يربطةه بأمةه
إن هذا الحبل التري هةو خخةر ومةل مة األمة األمةان ..إن الطفةل البشةري مخلةوق
ضعيف صغير ا بما سعرف ال يو مخلوق ال حول له ال قوة وبثر مهه.
لهذا الخيول لم سخترع فرضية هللا .الفيلة لةم سفكةر بفكةرة هللا ..ال حا ةة لهةا لةذلك.
مولود الفيل الصةغير يقةوم فةورا يبة و بالمشةي يبة و يبحةث مة حولةه يتتكشةف
العالم ..ال يشعر بالبؤس قلة الحيلة بما هو مولةود اإلنتةان .فةي الواقةع هةذا العجةز
قلة الحيلة الذي يشعر بهما طفل اإلنتان سعتم ليهةا ومةور بثيةرة قة سصةل بةك إلة
التعجك فالعائلة ال ي الفلتفة بل سلك األمور سعتم لة حالةة العجةز هة طفةل
اإلنتان.
اليو ههاك ائهت في رف الحيوانات لتةبك احة هةو ون الحيةوان الصةغير ال
األم ليهمةا ون يتوا ة ا معةا
ال ي  .إنمةا اإلنتةان لةه نظةام خةا  ..األ
يحتاج إل
ليعتهيا بالطفل الذي هو نتاج هقة حةك مارسةاها مهةذ الب ايةة ..هةذا الطفةل نتةاج لتلةك
العهقة .إما سرك طفل اإلنتان في حاله بما حال الع ي م الحيوانةات د ن وي سة خل
خار ي و متا ة فل يبق حيا ..مة المتةتحيل ون يبقة حةي فمة وية سةيجلك
له الطعام؟53
الطعام م سيؤم
ق يز ر الطفل األرف يخةرج للو ةود بصةورة مبكةرة ة و انةه! ههةاك قلةة مة
البيولو يون يعتق ن ون الدة طفل اإلنتان بع ستعة واهر م الحمةل هةي مبكةرة
تةم
األ ان الهزم ..ستعة واهر غير بافيةة ألنةه يةأسي ةا زا بة ن قةوة .لكة
اإلنتان ال يحتمل حمل الطفل وبثر م ستعة واهر إال سموت األم موسها يعهي مةوت
الطفل ويما!
لق ا تق ا البيولو يون إن استمر الطفةل فةي رحةم األم لمة ة لة األقةل ثهثةة
سهوات فإنه سيول ب ن الحا ة لألم و األ و العائلة و للمجتمع و للثقافةة و للةه و
للمت يهون م الرهبان القتا سة غيرهم .لك الطفةل ال يتةتطيع ون يعةيش لمة ة
ثهثة سهوات في الرحم –هذه البيولو يةة الغريبةة قة وثةرت بتةلوك اإلنتةانية معةاء
بتصرفاسهم سفكيرهم بهيةتهم العائليةة المجتمةع ..هةذه البيولو يةة اإلنتةانية هةي مةا
ونتجت الخوف.
و ل سجربة للطفل هي الخوف

خخر سجربة للكهل هي الخوف ويما.

 52أوشو يحسب ضمن المذهب الطبيعي ،حيث يرى أن الحقيقة موجودة في الطبيعة ونظامها الذي وإن اختل ،يسبب المرض لإلنسان.
وهنا أشار إلى الحيوانات التي ليس لديها نظام اجتماعي ،كالقيم والعادات واألسرة والدين واألموال ألن الحيوانات ال تحتاجها إذ ال تشعر
بالخوف منذ والدتها كما هو الحال مع اإلنسان .ومن هنا يكون النتاج االجتماعي مرتبط بظروف االنسان وقدراته .وهذا ال خالف فيه.
ولكن سؤال يتبادر ،أليس النتاج االجتماعي بشتى صوره يعتبر أمر صحي ينسجم مع طبيعة االنسان الفكرية؟

- 113 -

الشجاعة :متعة العيش خبطورة __________________________________ أوشو

هةة نظةر الطفةل ..بةان
الوالدة هي نوع م ونواع الموت سذبر ون سهظر للوالدة مة
الم بان راضيا به حيث لم يك بحا ة لشيء لم يك يطمةع
يعيش في الم خا
بشيء ألنه متوفر له ..بان يتتمتع بالهمو فجأة رمي خارج ملك العالم!!
بالهتبة للطفةل هةذه التجربةة هةي سجربةة مةوت :مةوت لعالمةه بلةه ألمانةه لبيتةه
المريح ..العلماء يؤب ن إنهم لم يتةتطيعوا ون يخلقةوا بيئةة مهاسةبة مريحةة بمةا هةو
الرحم.
لق حا لها صهع سةرير مةائي إل طائةه الشةعور يشةبه الشةعور داخةل الةرحم لة يها
حمامات ساخهة حيهما ستتلقي فيها سشعر بأنك طفل صغير هؤالء الذي يعرفون بيةف
يأخذ ا حمامات ساخهة ق يميفون القليل م الملح ألنةه فةي رحةم األم التةائل مةالح
ا بما هي ملوحة البحر ..لك بم الم ة التي ستتتلقي بها فةي الحمةام التةاخ ؟
ل يها خزانات مياة لكهها ال ستا ي وي ايء مقابل رحم األم الذي فق ناه.
سيجمون فر ي لي ر ل متتهير في الحقيقة هو غرا وحمق لك وحيانا حت
الحمق م الطيور يغهون وغاني ميلة ل يه بعك األفكار التي لها معه فمثه يعتقة
ون ملية الحك مع المروة هي ال ايء سوى محا لة ال خول مةرة وخةرى فةي الةرحم!
ق يكون لهذا بعك م المهطقية ..هذا الر ل المجهون فر ي فالفكرة سب بعي ا ة
االدراك ..لك حت ر ل مثل فر ي المجهون يجك ون ستتمع له بحذر ا انتباه.
الممر نفته الةذي وسة
الرحم
واعر ون ههاك م الحقيقة في ملك :يبحث
مهه ..ل يتتطيع الوصول ل الرحم فهذه حقيقةة .لهةذا خلةق مةا سةراه ومامةك مة
ت طةائرة
بهوف مهازل طائرات هل رويت ما يو في الطائرة؟؟ ل ستعجك إن
فيها حمامات ساخهة سحتوي ل مياه مالحة ..الطائرة يمكة ون سعطيةك الحالةة نفتةها
لك ل سكون مرضية بفاية لك.
لم يعرف الطفل ومر خخةر غيةر رحةم ال سةه لكههةا نحةا ل ون نجعلةه مرسةاح قة ر
المتةةتطاع بأنةةه فةةي الةةرحم .اضةةغ الةةزر ببتةةاطة سحمةر ومامةةك الممةةيفة ..هةةذه
المميفة ستكون مريحة ق ر االمكان لك لي بما هو الةرحم بالمةب  .ففةي الةرحم
لم يكون مطلوبا مهك ون سمغ زر ما حت قبل ون سجوع يقة م الطعةام ومامةك ..قبةل
ون سحتاج للهواء سيصل إليك ..لم سك ل يك متؤ لية ل االطهق ههاك.
لهذا إما خرج الطفل م الرحم إن بان ههاك اةعور لهةذه التجربةة فإنةه سةيكون
اةةعور بةةالموت ..لة يشةةعر بهةةا بةةوالدة فهةةذا متةةتحيل ..فكةةرة الةةوالدة فكرسهةةا نحة
الواقفون في الخارج الذي نهظر إل الوالدة حيث استقبال مولود ي لك بالهتبة له
الم لي خل في خخر مجهول.
موت فهو يخرج م
للمرة الثانية في يوم ما بع بل الجهود التي بذلها في حياسه حيث حقق ايء ما
بالمهزل العائلة الرفاق الحميمية البتيطة مّر زا ية صغيرة في هذا العةالم حيةث
يحا ل ون يرضي حت ظ اآلخري به ..حياة باملة م الكفاح ..فجأة يوما مةا سةيج
نفته مرمي خارج هذا العالم بما خرج للمرة األ ل م رحم األم.
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يأسون األطباء مرة وخةرى إليةه الطبيةك نفتةه الةذي ضةربك قة يحةا ل ون يةهعش
ل هةذا الجانةك ال نعةرف الجانةك
 ل ح لمها -اآلن نحسهفتك هذه المرة
اآلخر الجانك المتر ك للخيال ..لتلك الجهة الهار بل ونواع الخيةال الةذي مهةك امحةا
بعي ا..
ل هذا الجانك نرى ون هذا الر ل يحتمر بالهتبة لهةا نةرى إنةه يمةوت قة
نح
سكون هةي الدة وخةرى ال نعةرف ههةا اةيء! إنةه فقة مة سةيختبر الحقيقةة لة
يتتطيع ون يعود ليخبرنا ..ل يتتطيع العودة يفتح يهيه ق ال يمكهةه ون يقةول دا ةا
ي !".
للجميع ال يتتطيع ون يهطق يقول" :ال سقلقوا لي ونا لم وموت بل سأ ل م
إ ادة الوالدة ليتت إال صورة للوالدة العادية .بالهتةبة للةرحم -
فكرة الهه س
إن بان يفكر -يعتبر الجهي ق مات .بالهتبة للطفل -إن بان يفكر -يعتبةر الدسةه مةوت..
الدة بالهتبة لها ليتت موت .الفكرة نفتةها قالهةا الههة س
لك العملية بارة
هةة وخةرى قة ال يعتبةر ملةك مةوت..
هة يب إنه مةوت لكة مة
الموت فم
العالم اآلخر بيف يب .
يمك ون نتصور ومور بثيرة اآلن
الجانك اآلخر العالم اآلخةر بطريقةة مختلفةة
بل دي يصور هة ثانية و يتكلم
غرافيةة سةاخير مختلفةي  .فمةثه بةهد التيبةت ال
ألن بل مجتمع بل ثقافة سعتمة لة
ستتطيع ون سفكر بالعالم اآلخر ل ونه مكان بارد ألن البر دة مر بة بالهتبة لهةم مة
المتتحيل ون يكون العالم اآلخر بالهتبة لهم الم بارد .يعتق ن ون الميت اآلن يةهعم
المه اآلخر.
بمكان دافئ في المه الخا
في الهه ال يتتطيعون سخيل ون يعيش الميت في الم دافئ حتة لةو بانةت الههة
سغ في وربعة اهور م الحرارة إنما م المتتحيل ون يتخيلوا الم الخل في ضةع
و هزة التكييف مع ملك فإنهم يصفون هتهم بةأن فيهةا
دافئ ..لي ل يهم فكرة
هاز سكييف حيث يكةون الجةو بةاردا يتحكمةون بةالبر دة التةي يرية نها .و ون يكةون
العالم اآلخر في فصل ربيع هه ي دائم مليء باألزهار الةور د الجةو ملةيء بةالعطر
ةالمهم اآلخةر
حيث الطيور سغرد بل ايء يهبك بالحياة ..إال ال فئ فإنه متتثهي م
دائما يتذبر ن ون الجو في العالم اآلخر بارد بر دسه مهعشة لك.
هذا هو الفكر قلك يعرف فكرة ما لوالها لما اختلف التيبيتيةون ة الههة س
المحم يون .المحم يون ال يتةتطيعون التفكيةر فةي العةالم اآلخةر لة إنةه مجةرد
صحراء فلق انوا بثيرا في الصحراء العربية .المهم اآلخر ملةيء باألاةجار العيةون
الثمار العذبة ..في الصحراء ل بع بيلو مترات بعي ة يج ن احةة فيهةا القليةل مة
المياة األاجار لهذا في المهم اآلخر يكون ههاك الكثير م األاجار المياة العذبةة..
ال مجال للصحراء فيها.

الذي يموت فهذه اللحظات يكةون قة اختبرهةا
نح نتصور الكثير بالهتبة للشخ
بو يةة
م قبل ..التجربة نفتها إنها حقيقة في سا ات الموت .فةإما مةا بةان الشةخ
الو ي بأن يكون في غيبوبة الموت ..يبة و يتةذبر بةل دائةرة حياسةه هة ما
لم يغك
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ل يب ون ايء له معه  ..هو يغادر م هها فيلتفت لحياسه ما ح ن فيها ..بأ زاء
م الثانية بل رزنامة حياسه سعود بما يتحرك الفلم ومامك.
بها م ة سا تي مة الةزم
هذه الرزنامة ستتمر ستحرك ..إما سحرك الفيلم الخا
فإنه ق يغطي الع ي م التهوات لك م سيوفر هةذه التةا تي لفةيلم سةيهمائي؟
سعرف نفتها بشكل سريع فةي
لهذا الرزنامة ستتمر في الحربة طوال حياة الشخ
قت الموت ..في لحظة اح ة سومك بل ويام حياسك ومةام يهةك سقةف هة اللحظةة
األ ل م الحياة ..إنها العملية نفتها التي ح ثت للمرة األ ل  ..هها سكةون الحيةاة قة
ابملت دائرة باملة.
لماما وردت ون ستذبر ملك؟ ألن إلهك هةو مجةرد الخةوف الةذي شةته و ل يةوم فةي
حياسك الذي يتتمر معك حت خخر لحظة فيها ..بلما سق مت في العمر بلما وصبح وببةر
وببر لذا ه ما يكةون الفةرد صةغير التة ممكة ون يصةبح بةافر ملحة يتةتطيع ون
يتحمل سبعاسه لك ما إن يتق م في الت فإن فكرة ون يكون ملح سصبح صعبة قلةيه.
اما بانت ست ل ق ماه نحو القبر ستأله هل الزلت ملح ؟ سيقول" :ل ي فكةرة وخةرى
ي ة" ..بتبك الخوف ما الذي سيح ن؟ بل المه سيختفي بتبك الخوف.
سقول لي " :الفكرة األخرى التي سؤب ونه يجك اسقا و التخلي ة الصةورة التةي
ة
يراقك الهاس سجعلهي ورسع بشةكل مهةول" إنةه سوضةيح بتةي
سصور هللا بشخ
هللا فبفكرة هللا إنك سمغ خوفك لتخفيه فيها لهةذا هة ما سحةا ل
صورة الفكرة
ية  ..الفكةرة
فكرة هللا التي خبئةت خوفك فيها فإن الخةوف يهبةع مة
ون ستخل
بما هي الصخرة فإن وزحت الصخرة يهفتح مص ر نبع الخوف في داخلك.
إما سصا الخوف هذا يعهي ون ليك موا هته .ل يفي بأي حةال مة األحةوال إن
ماسك خبأسه فةي فكةرة هللا .بهةذه الطريقةة لة يكةون
غطيت هذا الخوف خبأسه
بامكانك الحصول ل األمان مرة وخرى ون سخب ء الخوف فةي فكةرة هللا يعهةي إنةك
س مر نفتك ل سحصل ل اإليمان بالله بهذه الطريقة ..ألن الشك هو الواقع اإليمةان
ر ايته ..السو ر اية سقف بو ه الواقع إال الشك ..اآلن هللا يبق مجرد نظرية صهسك ال
فائ ة مهها ألن هللا الزال مجرد نظرية بالهتبة لك ال يمكهك انكار ون فكرة هللا لم سحقق
في الواقع بل الزالت فرضية يؤم بها قلك.
بمجرد ون ستمع ستعرف ل الحقيقة فل سهتاها وب ا هذه وح مزايةا الحةق ال
حا ة لك ون ستذبر الحق .بل الكذبة سحتاج إل بذل مجهود مما ف لتةذبرها دائمةا ألن
الذي يكذ يحتاج إل مابرة وقوى مة
الكذبة ق سهت و سب ل بكذبة وخرى فالشخ
الذي يقول الحقيقة لة يهتة الحقيقةة
الذي يقول الحقيقة دائما ..فالشخ
الشخ
ستتمر في الكذ سقةول اةيء
التي ستكون حاضرة ومامه دائما لك إن بهت بام
اآلخر هكذا سلتلة م األباميك سحتةاج لةذابرة
لفهن ثم سز ّر ملك الشيء للشخ
هائلة بي ستذبر بل بذبة لم قيلت..
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الحقيقة ذراء بتول لي لها وبهاء الحقيقة فري ة ليتت متز ة بأح ال سهجك وبهاء
بمةا هةي الكذبةة 52.بمجةرد ون سة رك ون هللا لةي إال نظريةات ابتة ت مة المتة يهي
التياسيي التلطات نخبة القةوم ..سعلمهةا األحة ان ون بةل هةؤالء يرية نك متةجون
بالعبودية لهم الذي ل يهم اسةتثمارات فائة ة مة خلةف بوديتةك بلهةم يرية نك ون
سشعر بالخوف سرسجف م األ ماق ..إن لم سخف مههم فتعتبر خطر ي اهمهم.
يخاف متتع لألستتةهم التتةليم اةخ
بان و اخ
إما ون سكون اخ
ال يخةاف حيههةا
ال احترام لكيانه ..و ون سكون اخ
ال سو ل يه برامة زة نف
ستتعرف للهبذ م قبلهم ل ستةتطيع سجهةك ملةك .إمةا ون سكةون ر ةل سصة ق لة
بهمهم سؤب سياساسهم و ون سكون ر ح ثائرة .لذا هؤالء الهةاس الةذي ال يرية نك ون
سكون ثوري ألن اسجاهك نحو الثورة ستجعلك حر هةذا يجةرك بعية ا ة مصةالحهم..
اسةةتر اغتصةةابهم لعقلةةك سشةةكيله سشةةفيره فةةق المتةةيحية اليهوديةةة المحم يةةة
الهه سية بأي دي يجعلونك سرسجف م األ ماق سائها ..هةذه هةي قةوسهم ..وي ومةر
يرسب بالتلطة يج مصلحته في فرضية هللا.
إن بهت سخاف م هللا بهت سؤم بالله يجك ليةك ون سخافةه ليةك اسبةاع و امةره
سعليماسه بتابه المق س نبيه المتيح البعك ..يجك ليك اسباع األسباع بهئه.
في الحقيقة هللا غير مو ود الوبهء هم المو ود ن .إنها سجارة غريبة ..الة ي هةو
احة إنمةا الكثيةر مة الوسةطاء
ملية سجارية ل االطهق ..ال يو ة رئةي
وغر
الرهبان لماء ال ي العمائم البابوات القتا سة غيةرهم مة متةميات مراسةك
الكهانة الرهبهة ..فوق الهرم قمة الهرم ال يو وح .
يتة الممثةل
يت اسةتم سةلطته مة هللا البابةا اسةتم سةلطته مة
لك
الحقيقي الوحي له هو البابا المعصةوم المهزهةه ة الخطةأ المحةرم ق سةيا يتةتمر
هكذا دائما إل وقل متةتوى مة العلمةاء ..لكة هللا ال يو ة  ..إنةه خوفةك بةالطبع
ههاك م الهاضجي في بل مكان .ونت سطلك هةم سةيفعلون مةا سرية ه .ليةك برمةي
فكرة هللا فهذا سيتا ك لة وال سبقة سشةعر بةالخوف ليةك ون سمةر بهةذا الخةوف
سقبله بطبيعة بشرية .ال حا ة بك ون سهر مهه ..ما سحتاج إليه حقيقة هةو الةذها إلة
و مق نقطة في بيانك بلما مهبت و مق في خوفك ل سج ه ههةاك ألنةه سةيتهاق
وبثر وبثر.
ه ما سلم ورضية الخوف فةي و ماقةك ستمةحك فةي الحقيقةة ال يو ة اةيء
لتخاف مهه ..ه ما يختفي الخوف سظهر البراءة هذه البراءة هةي طةر ر ح الر ةل
المت ي الهقي.
هذه البراءة هي المعجزة المق سة الوحي ة المو ةودة ..مة البةراءة يمكة لكةل
ومر ون يح ن يتحقق لكهك ل سكون محم ي و متيحي بثمرة لهةذه البةراءة إنمةا
م البراءة ستثمر إنتان مظهر طبيعي ..سةتتقبل هةذه الصةورة لهفتةك بأنةك انتةان
 53في القرآن نجد دائما ما يذكر النور بمفرد ،وإنما الظلمات بالجمع دائما ((..يخرجكم من الظلمات الى النور)) ،النور هو واحد ال
يختلف ،وإن اختلفت لغاته ..الخير المح بة ،هللا هو واحد ،بينما الكذبة هي متعددة ،متشابهة ،تلبس الحق بالباطل.
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سعيش بمتعة ..اابرا لهم ألنهم الو ود  -لي
بتي
م قبل اآلخري .

هللا ألن فكرة هللا ق ق مت لةك

لك الو ود لي فكرة .الو ود ها هها م حولةك فيةك خار ةك هة ما سكةون
لة وسةمي ملةك بالصةهة ألن خةهل
برئ سماما ستشعر بالشكر االمتهةان العميقةي
يةزداد
الصهة فإنك سطلك ايء ما إنما سأسمي ملةك اةكر ميةق امتهةان يتصةا
فيك وصه ق م لك م قبل.
فيك وثهاءه ل سطلك ايء ما لكهك سشكر لشيء
الكثير قُ م لك فهل ستةتحقه؟ هةل سعبةت لتكتةبه؟ الو ةود فةيك متةتمر يزية ك
يمهحك الكثير بحيث إما طلبت وبثر سعتبر بشا ة مهك لكةل مةا مةهح لةك يجةك ون سكةون
ممت له .وفمل وطيةك ومةر يتحقةق هة ما سكةون ممةت وبثةر وبثةر الو ةود يصةك
براماسه ليك وبثر ابثر ..سصبح دائرة بلما حصلت وبثر بلمةا بهةت ممةت وبثةر بلمةا
امتههت للو ود وبثر بلما حصلت وبثر ال نهاية لهذه العملية األب ية.
لك سذبر نظرية هللا ق مهبت بمجرد ونك اطلقةت ليهةا نظريةة فإنهةا سكةون قة
سجم ت سقطت .سواء بهت خائفا وم ال ل ستتطيع إر ا ها ..فق انتهت.
في خوفك ..ون س خله بهة ء لةتهم
اآلن الطريقة الوحي ة ومامك هي ون سغو
ميقا ا.
و ماقه سصل إل القاع ..وحيانا ستج ون الخوف لي
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ر ل ما بان يمشي بالليل فجأة انزلق ل صخرة ببيرة .قة
خشي ون يهزلق خالف األق ام وبثر لألسف فهةو يعةرف ون هةذا
هو الوادي التحيق .متك غص بان مت ليا فوق الصةخرة ..فةي
الليل لم يرى ايء سوى هذا الوادي التحيق الةذي ال قةاع لةه..
صرخ بان يتمع سفا ل صراخة ص اه فةي األفةق ..لةم يو ة
ههاك م وح يتمعه.
ستتطيع ون ستخيل بم سعذ هةذا الر ةل طةوال الليةل ..فةي بةل
لحظة بان يخالجه الموت ي اه اصبحتا باردسي م ا ة التعك
بانتا سرسخ قبمتهما..
نظةر الر ةل لألسةفل ثةم ضةحك ..لةم يكة
وارقت الشم
ههاك ادي فق بان وسفله ست انشات حيث بانت سحته صخرة
بان بامكانه الهوم طوال الليل هانئا ..لقة بانةت الصةخرة ببيةرة
ا ستتع للهوم لكهه قمي الليل بله بالكابوس.
م سجربتي الخاصة وستطيع ون وقةول لةك الخةوف لةي سةوى
متافة ست انشات فق  ..األمر يعود إليك إن بهت سري التشةبث
بةةذلك الغص ة سحةةول حياسةةك إل ة بةةابوس و سحةةك ون ستةةرك
الغص سقف ل ر لك سرساح؟
فه يو ما سخاف مهه.
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