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الشعب البترولي. إال أن ال زال الفقر والمرض والطمع موجود. 
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 احلميمية، أن أثق بنفسي ويف اآلخر
 المقدمة

ن تكشف نفسك أمام األلفة والمودة.. الحميمية تعني أ الكل يخاف من الحميمية، ومن

فسنننننننا، ألننا لم نعرف نيعرف اآلخر، فنحن غرباء حتى عن أ غريب. وكلنا غرباء، ال أحد

 أنفسنا بعد.

ز زالة الحواجإالحميمية تقربك أكثر للغريب، عليك أن تزيل كل الحواجز، بمجرد 

بك حي تحضننننننر تا هد  المحبة والحميمية. ولكن الخوف ين ما  ما تفكر إذا  مت كل الحواجز ن

خبئ يفعل بك؟ إننا نوألغيت كل الدفاعات بينك وبين الغريب، فما الذي يمكن للغريب أن 

عنا من ن  ننا م  . ال نخبئها عن اآلخرين فقط، بل حتى عن أنفسنننا. وألمور داخلنا.الكثير من األ

الكثير من المكبوتات ا لنا اإلنسننننننانية المريضننننننة، مع همور فرضننننننتأمور، ونشننننننىنا على أ

 1.والمحرمات والتابو

إن الخوف الذي تشعر به مع الغريب، هو نفس الخوف الذي تشعر به أثناء تواجدك 

ن هناك مسننافات تفصننل ثالثون أو أربعون عاما من الغربة. سننتجد أمع شننخت تعيش معه 

خاف منه . تتضع دفاعاتك وحواجزك أمان، في تلك المسافةبر مسافات عت  بينكما، مسافات ت  

طوط عنه خلف تلك الخ تختبئهشناشنتك الداخلية فيسنتغلها، ولهذا تحاول أن  أن يعرف نقاط

 الحمراء التي خلقتها بنفسك.

لكل ن اأكثر وأكثر، أل الكل يخاف من الحميمية. المشنننكلة أصنننبحت وال زالت تتعقد

من  في هذا العالم، يريد المحبة واأللفة. والكل يري الحميمية، فلوال الحميمية لكنت وحيدا  

ن أي أحد تسننتطيع من دون أي أحد يمكن الوثوق به، من دو دون صننديق.. من دون حبيب..

ر، أن تغطيته تعرضه للخط ن تفتح جروحك له. والجرح ال يمكن شفاءه إال إذا كشفته، غير  أ

 تعرضه لاللتهاب، والسرطان.

ن يكون حميما معك، م أالكل يتوق إليها. تريد من أحدهالحميمية حاجة ضنننرورية، ف

تريده أن يكسننننننر دفاعاته وحواجزه ويصننننننبح بين يديك ليفتح جروحه ويرمي أقنعته كلها، 

من ن يقف عاريا كما هو. هذا من جهة، وشننننخصننننيته الزاهفة التاهرة.. تريده أويتخلى عن 

حميمية مع اآلخر، ولكنك ال ن الكل يخاف من الحميمية. تتوق أن تعيش الجهة أخرى، فإ

ع بين األصننننننندقاء وبين ن تتخلى عن دفاعاتك وحواجزك. ومن هنا يكمن الصننننننراد أتري

كامل وصادق..  ن يصل إلى عر ي  العشاق. ال أحد يريد أن يتخلى عن أقنعته، ال أحد يريد أ

 األثنان يتوقان للحميمية.  ويبقى

معات تإذا لم نسقط كل المكبوتات والمخاوف التي وهبتها لنا األديان والثقافات والمج

عيش الحميميننة مع أي أحنند.. عليننك أن تكون أنننت  اواألهننل والتقننالينند، لن يكون بننإمكننانننن

 بكشف حقيقتك وتتخلى عن أقنعتك. المبادر.. أن تبدأ

                                                 
التابو هي كلمة تستخدم للداللة على الخط األحمر الذي ال يمكن الخوض فيه أو تحريفه أو التطرق له، قد يقرنه البعض بمفهوم الحالل  1

 ا.والحرام ولكنه يدلل أيضا على الخطوط االجتماعية واألعراف والسياسية والثقافية أيض
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و كبت، لن يكون لديك أي بيطات أو ردع أو تثلكن إذا لم يكن لديك أي ضننغوطات أ

خوف من الحميمية. سننتكون جروح أيضننا . إذا عشننت حياة بسننيطة وطبيعية، لن يكون لديك 

تجربة ممتعة غامرة لشنننعلتين تقتربان وتندمجان مع بعضنننهما لتصنننبحا لهيب واحد.. شنننعلة 

واحدة. وسنننيكون هذا اللقاء مشنننبع ووافي ولطيف. ولكن قبل أن تقدم على الحميمية وتخطو 

شنننننكل ب، عليك بتنتيف منزلك الخاص بشنننننكل كليخطوتك.. عليك بتنتيف فناهك الداخلي 

 .كلي

ه ، ألن، ال يوجد لديه ما يخبئههو القادر على أن يحقق الحميمية المرء الذي يتىمل،

قد تخلى عن كل ما يسنننبب له الخوف من اآلخرين.. سنننيكون عنده الصنننمت والقلب المحب 

 المنفتح.

ن اآلخر أ سك بكلتها، فكيف تتوقع منعليك أن تقبل نفسك كلها. وإن لم تستطع على تقبل نف

ذا تستمر ن تلوم نفسك. ولهن اللوم من قبل اآلخرين، وتعلمت أتعرضت لكثير ميتقبلك؟ لقد 

تخجل وتخاف المزيد من لوم اآلخرين ومعاتبتهم. تعرف بىن شنننننر  ألنكفي اخفاء حقيقتها، 

ل موقفك وتتقبل نفسنننك كىحد  يختبئما  فيك، أمور شنننريرة حيوانية تقبع داخلك. البد أن تحو 

 الحيوانات على األرض.

ليست سيئة. إنها ببساطة تعني "حي/حياة" أتت من كلمة  Animalلمة حيوان إن ك

"Anima"  نسننننننننان: بننىنننه ليس حيوان، وأناإل ن  ق  ، فكننل مننا هو حي فهو حيوان. ولكن ل 

مرتبة الحيوانات أقل من البشننر، وأنتم مرتبة بآخر و الحيوانات تختلف عن البشننر بشننكل أو

 حت نفسها مرتبة عالية ولكنها مرتبة مزيفة.نكم بشر، اإلنسانية اليوم منأعلى أل

ود جميع بالنسننننبة للوجو الدونية. الوجود ال يقبل التكبر والفوقية أالحقيقة أقولها، إن 

.. بالنسننننبة للوجود، كل شننننيء البشننننريةمور متسنننناوية.. األشننننجار، الطيور، الحيوانات، األ

 و مكروه.تماما كما هو، ال يوجد أحد ناقت أمقبول 

م ود في العالشننهوتك دون نقد أو لعن، إذا قبل بىن االنسننان نفسننه وكل موج إذا قبلت

ة.. إن بمجرد قبولك ذلك، هش، والحياة هي خيط ضننننننعيف جدا  ممكن قطعه في أي لحت

سننتفهم ببسنناطة أن الكل  -2و محمد علي الثالثسننكندر العتيم، أنك االبى-نا الكاذبة تسننقط األ

ي، وكل إنسنننان لديه ضنننعف، ألن الضنننعف جزء من اطته، بطبيعته، إنسنننان عادجميل ببسننن

. داهرة حياتك تقع نسننان، فىنت لسننت مصنننوع من سننتيل، بل من جسنند لحمي هشطبيعة اإل

ن حياتك صغيرة جدا وبسيطة محصورة في اثني عشر فقط. أي أ 111والـ 89بين درجة الـ

على ت أصننعد ه الدرجة، فإنك من عداد الموتى، أودرجة من الحرارة. فلو هبطت أسننفل هذ

ر لكثيمن تلك الدرجة، كذلك سننننننتكون من عداد الموتى. ويمكن أن تطبق هذه الفكرة على ا

ب وأ ح  ياجات، أن تكون محتاجا ألحد، أن ت  لك االحت حد ت فة. وأ تك المختل ن من أمور حيا

ق، أن تكون مقبوال من أحد ما. ولكن ال أحد يتقبل ذلك الجزء من طبيعته.. أعت   ن ن يكوشنننننن 

 ضعيفا.

                                                 
2 ClayMuhammad Ali  مالكم أمريكي ، اعتنق االسالم، ولقب بمالكم القرن، وحصل على رقم قياسي في أسرع لكمة على مر :

 (Ali.com). 1892التاريخ. من مواليد 



 

- 6 –  
 

ها المجامالت والنفاق إلى درجة أن نحن نعيش حياة تملؤها المتاهر واألقنعة، تملؤ

مق الزلت انسنننننان عالحميمية تشنننننكل خوف بالنسنننننبة لنا. قد يبدو ااهرك قديسنننننا ، ولكن بال

 مخلوق كوني ضعيف، لديك ما لديك من الرغبات واألحالم.

ت بالرغم من عادا ن تقبل نفسننننننك كلها،ل خطوة هي ان تقبل نفسننننننك كما هي. أأو

 نالجنون. عندما تقبل نفسنننننك كما هي، فإ نسنننننانية كلها نحوالمجتمع. العادات التي قادت اإل

ال يمكنك  و تفقد أبهتك،ميمية سيختفي. ولن تستطيع حينها أن تفقد احترامك أالخوف من الح

. وتعود .ببسننناطة تكون قد تخليت عن ذاتك ألنكو السنننموم التي تحيط حولها، أن تفقد األنا أ

البشنننننناعة ها يمكنك أن تكشننننننف ما بداخلك. كالطفل الصننننننغير، بريء تماما. عند ببسنننننناطة

حاجز ومانع، قد اختفت اليوم.. وسنننيكون كل  باألمسوالمكبوتات والضنننغوطات التي كانت 

للحميمية، وسننننتشننننجع  حاضننننرا  سننننتكون  ما هو باطني فيك أصننننلي وخالت ونقي. عندها

معك. انفتاحك وكشفك لباطنك سيساعد اآلخر ألن يكون ضا ليصبح حميم الشخت اآلخر أي

تع بتلقاهيته ن يسننتم، بسنناطتك التلقاهية سننتسننمح ل خر أمنفتحا أيضننا. بسنناطتك الغير متعمدة

 والحب واالنفتاح. وبراءته

ا نهقاقن يكتشننننننف اآلخر حالمعتقدات الغبية، ولهذا نخاف أنحن نعيش في سننننننجن 

ود. شاشة في الوجت هشة جدا، بل نحن المخلوقات األكثر هالداخلية. في الحقيقة إننا مخلوقا

الطفل البشننننننري أكثر األطفال هشنننننناشننننننة في عالم الحيوان. ألن أطفال الحيوانات األخرى 

سننننموت  اإلنسننننانمن دون عاهلة.. ولكن طفل ومن دون أب، وم، تسننننتطيع البقاء من دون أ

و احتقارها، إنها أعلى أو لعنها أرقة ال يحبذ الخوف منها أو سننننننبها على الفور، لذا فهذه ال

حاجة  . فالليسننت حجر ألنهابطبيعتها هشننة،  الجوريمسننتويات التعبير عن الوعي. فزهرة 

 كالزهرة ولست كالصخرة. ألنك باإلثملك لتشعر 

عندما يصبح شخصان حميمان من بعضهما تختفي الغربة بينهما، ال يعودان غرباء 

عرف بىنك ليس أنت فقط من يحمل ضننننعف بداخله، عن بعضننننهما. هذه تجربة جميلة  أن ت

ر يكون العنص وإنما اآلخر أيضا لديه ضعف أيضا .. وربما الكل مليء بالضعف. فداهما ما

و التعبير األعلى في الكيان هو األضعف من جميع العناصر أو الصور األعلى في الكيان، أ

الزهرة نفسنننها ال يمكن أن تكون األخر. فلنىخذ الزهرة مثال، جذور الزهرة قوية جدا، ولكن 

في الصننباح تتفتح بتالتها لتسننتقبل شننعاع الشننمس، ترقت  رقيقة. ألنهاقوية، وجمالها يكمن 

 أوراقها.. وهنا تكون فتنهمرطوال اليوم مع الريح، تحت المطر، وفي المسنننناء تنام البتالت 

 قد ذبلت.

دوم كل شننننننيء لك  لكنك تريد أن يثمين وجميل، نجده مؤقت ال يدوم. كل ما هو 

بينما تعلم جيدا بىنك لسنننت واثقا كيف  بىنك سنننتحبه طوال حياتك، هد  وتع  فتحب شنننخت ما، 

، تعطي وعود زاهفة. ويكون األجدر بك أن تقول: "أنا أحبك في سيكون عليه مستقبل حياتك

 ..ةهذه اللحتة، وسىعطيك كل المحبة بهذه اللحتة، إنما ال أعلم ما ستجلبه لي اللحتة القادم

 .ن تغفر لي"ال أعرف شيء عنها.. كيف أستطيع أن أعدك بشيء ال أعرفه؟ يجب أ
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ولكن العشننننننناق اليوم يقدمون أنواع كثيرة وألوان من الوعود التي ال يسننننننتطيعون 

فىكثر،  كثرىتي الغباء وتكبر الفجوة بينهما أالوفاء بها. وعندما يقدمون مثل تلك الوعود ي

، في حياة وعالقة كان لها معنى أن تصننننننبح أحلى ل والنضننننننالعندها يبدأ الصننننننراع والقتا

 طول.وأسعد وأ

ن تحول ذلك إلى تجلي عتيم لك، إذا كنت واعيا بىنك تخاف من الحميمة، يمكنك أ

وثورة.. وذلك إذا نترت إلى ما تحمله في داخلك، وأخذت بحذف ومحو كل شننننننيء تخجل 

 ، بل كما هي. أنا ال أعطيك تعاليم كين تكونقبل طبيعتك كما هي، ليس كما يجب أمنه، فتت

التعاليم التي تعلمك وتوجهك على أن تكون كما "يجب" تجعل عقل تكون كما "يجب"، ف

المرء مريض. على المرء أن يتعرف على جماله دون أن يحقق الـننننننننننن"يجب" االجتماعية، 

ل أن من أج يناضننننلن تختفي الكينونة منه ويختفي هو ككاهن منفصننننل عن الوجود بمعنى أ

ن يننذوب في الوجود.. وهنننا يكمن البهنناء والجمننال ورونق الكينوننة يكون كمننا يجننب، بننل أ

العتيمة للطبيعة العتيمة، فاألشنننجار ال تعرف الوصنننايا العشنننر، والطيور ال تعرف الكتب 

المقدسنننة. فقط اإلنسنننان الذي خلق مشنننكلة لنفسنننه، العن بذلك طبيعته الخاصنننة وناقدا  لها.. 

قهري، وأخذ يعاني من انفصنننننام ووسنننننوا   حياته، أصنننننبح يعاني منح مبتور عن أصنننننب

 بالشخصية.

ليس فقط النا  العاديين، ولكن حتى النا  المميزين مثل سننننننيجموند فرويد، الذي 

ل ما هو تعي كيدعوك ل، حيث كان ه. طريقته كانت تحليليفهم عقل اإلنسانأسهم بعتمة في 

أنه بمجرد أن شننننننيئا ال واعيا فيك يصننننننبح  . وهذا هو السننننننر،داخل عقلك الباطن خفي فيك

ر ا خفت اوزا. كلما ذاب الالوعي وأصبح واعيا، كلمعيا، فإنه يتبخر وتغدو أنتف وأخفوا

 كثر.الالوعي عليك أكثر وأ

الغرب هذه حقيقة كبيرة ال محدودة. الشننننننرق أدركها منذ أالف السنننننننين، ولكن في 

. كانت مساهمته هوسيكولوجيتالشرق ن يعرف أي شيء عن قدمها سيجموند فرويد، دون أ

 ن فرويد مسنننتعدا لكي يصنننبح مادة للتحليل.تلك فردية، ولكن سنننتندهش إن عرفت أنه لم يك

يحلله. وزمالهه أصننننننروا مرة تلو ن لنفسنننننني، وهو فرويد، لم يقبل ألحد أمن أوجد التحليل ا

ى أال يتم ذا تصنننر علخرى: "لقد قدمت لنا طريقة للتحليل النفسننني، ولقد حللتنا جميعا، لمااأل

هذا الموضننوع" لقد كان خاهفا من كشننف نفسننه، لقد أصننبح  انسننواتحليلك أحد؟"، أجابهم: "

عبقري عتيم، وكشنننف نفسنننه أمام اآلخرين سنننينزله إلى مسنننتوى النا  العاديين، سنننيدرك 

أصحابه بىن لديه المخاوف نفسها والرغبات نفسها والمكبوتات نفسها الموجودة لدى جميع 

نا  بل كان يسننننننتمع فقط ال نه لم يتحدث عن أحالمه قط،  اآلخرين. وكانوا  ألحالم. كما إ

مك". لكنه لم حال: "سننننننيكون من العتيم أن نعرف عن أويتسنننننناءلونزمالهه متعجبون جدا 

 ن أحالمه كانت عادية كىي فرد آخر، وهنا يكمن خوفه.يتحدث عن أحالمه، أل

ضافة التىمل للمجتمع، كما ساهم فرويد إذا لم يخاف التىمل، لقد ساهم في غوتاما بو

بابتكار التحليل النفسنننننني لخدمه المجتمع، لقد قدم بوذا نوع خاص من التىمل، كما إنه لن 

يئا، .. فىحالمه تتبخر شيئا فشرجل يتىمل ألنه -لو عرض له ذلك-يخاف من التحليل النفسي 

وعندما يىتي  .اتيكون في عقله زحمة أحالم ورغب ويبقى في صنننننمت وسنننننكون عقلي، لن

 واقع، رغبات وأمنياتوى أفكار لم يعشننها اإلنسننان في الن ما األحالم سننالليل ينام بعمق، أل

 ن يكمل رغباته على شكل أحالم أثناء النوم.ق في الواقع، ولهذا يحاول المرء ألم تطب
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وجها. ولكن سننننيكون من تحلم بز مرأةامن الصننننعب أن تجد رجال  يحلم بزوجته أو 

بننىزواج الجيران. الزوجننة  المرأةن تحلم جنندا أن يحلموا بزوجننات اآلخرين، أو أالشننننننناهع 

ا، ولكن سننننننتتل زوجة الجار داهما أحلى، همتوفرة للزوج، ولهذا ال يتم كبت رغباته اتجاه

يتل العشنننب أكثر اخضنننرارا في مزرعة الجار. والذي ال يمكن الوصنننول إليه يخلق رغبة 

األقل  ليه وتملكه علىن تحصل عكه طوال اليوم، تستطيع أما ال تملدفينة بالحصول عليه. و

 . والزالت األحالم مجانية، لم تصادرها ضريبة الحكومة.في األحالم

حالم ون األحالم أيضننننا، وطرق مصننننادرة األمر، فقريبا سننننيصننننادرولن يطول األ

إن كنت تحلم، وقد  ن يراقبوا نشننننننناط عقلك ويعرفوا، يسننننننتطيعون أمتوفرة وموجودة اآلن

ك، كهرباهيين في رأسننن نقطبي يتوصنننل العلم ألن يعرض حلمك على الشننناشنننة. يتم توصنننيل

لم تم عرض ذلك الحيسا لك، تقوم بمضاجعة زوجة جارك. ووستنام سريعا، وتحلم كما يحلو

 حقيقة الرجل الذي كان مؤمنا متزمتا  قديسا . ونفوسيكتشالسينما.  على شاشةكفلم 

لى، عء النوم، راقب جفنه األا كان الشننخت يحلم أثنان ترى ما إذبهذا القدر يمكنك أ

 ، فإن تواجدت تلك الحركة أثناء النوم، يعني إنه يحلم.م الإن كان هناك حركة تحت الجفن أ

لم يوما يجبرونك على ح يىتييوما ما يتم فيه عرض حلمك على الشنناشننة. وقد  يىتيربما قد 

الشننننننيء، الزال النننا  أحرار بمننا  معين. ولكن إلى اآلن لم يوجنند معهنند تحنندث عن هننذا

 يحلمون. إنه حق من حقوقهم.

لك. بوذا يعيش في  حدود عق عد من  تذهب أب قة ل مل طري تى ما بوذا ال يحلم. ال تا غو

صننمت كامل أربعة وعشننرين سنناعة، ال توجد صننخور وال دواهر في بحيرة عقله، ال أفكار 

ل النفسننننني، ألنه يعرف بماذا وال احالم وال رغبات. لكن سنننننيجموند فرويد يخاف من التحلي

 يحلم.

، 3يكوفتشننننن  عتيمينلقد سنننننمعت عن حادثة حصنننننلت لثالثة رواهيين روسنننننيين 

. لقد كانوا ين على مرتفع في حديقة ويغتابون أحد ما.. كانوا جالسنننننن5، تولسننننننتوي4جوركي

وا قصت عتيمة لدرجة أنه أصدقاء مقربين وعتيمين. لقد كانوا عباقرة جميعا، وقد صنع

ن تعد اليوم أفضننننل عشننننرة قصننننت في العالم، فسننننيكون خمسننننة على األقل من أ إن أردت

 نصيب هؤالء الرواهيين الرو  قبل الثورة.

ور مإليه وقال بعض األ نضماكان تشيكوف يروي عن النساء في حياته، وجوركي 

عنهم. ولكن تولسنننتوي بقي صنننامتا. تولسنننتوي كان أورثذكسننني متزمت، متدين مسنننيحي. 

ثالثة أشننننننخاص كمعلمين له، أحدهم كان المهتاما غاندي وضننننننع ت أن سننننننتتعجب لو علم

 تولستوي.

 

                                                 
3 Anton Chekhov :1904)-(1860 
9 Maxim Gorky( :1936-1868) 
5 Leo Tolstoy :1910)-(1828 
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كان كابت لنفسننننننه بدرجة كبيرة، لقد كان من أغنى األغنياء في تولسننننننتوي  يبدو أن

اء، طوبى للفقرولكنه عاش كمتسننول فقير، ألن " -كان عضننوا  في مؤسننسننة النبالء-روسننيا 

 هذه ال تعتبر بساطةمستعد للتخلي عن مملكة هللا. لهذا لم يكن  6"فإن  لهم ملكوت السماوات،

وتواضننننع، وال تعتبر "الالرغبة أو انعدام الرغبة" إنها رغبة شننننديدة اإللحاح. بل إنها طمع 

ن حياة صغيرة، ويريد أ ألنهاكبير، وغريزة بصورة كبيرة. إنه يضحي بهذه الحياة ومتعها 

، ناجحة ومساومة جيدة.. إنها تشبه لعبة الحظ يستمتع بجنة هللا ومملكته إلى األبد. إنها صفقة

 .هكيدأولكن نهايتها 

 فقط الطعام النباتي. كان تقريبا كقديس، ويىكلتولسننننننتوي كان يعيش حياة عزوبية. 

يسننننننننىالنننه:  "جوركي"و "جيكوب"خننذ أحالمننه بشننننننعننة. عننندمننا أن تكون أومن الطبيعي 

ن أقول أي شننيء عن النسنناء.. أع قال: "ال أسننتطي ،"أنت صننامت؟ قل شننيئا  "تولسننتوي لماذا 

ذا اقتربت من القبر، سنننىضنننع قدم واحدة في القبر إنما إواحد، ليس اآلن و شنننيئابل سنننىقول 

 .وسىقول ما لدي ثم أقفز في القبر"

جدا من قول شنننيء ما، لقد كان يغلي في داخله، شنننيء ما  فن تفهم لماذا كان يخاأتسنننتطيع 

تسنننتوعب اآلن بىنك لن تكون هناك حميمية مع وسنننوف  إلى حد الغليان.في الداخل وصنننل 

 رجل يشبه تولستوي.

تي ىالحميمية ببسننننناطة تعني أن أبواب القلب مفتوحة لك  دروب القلب ترحب بك لت

الذي  . القلبقلب ليس فيه كبت او خوفكان لك  إذاوهذا لن يحصل إال  وتدخل وتستضيف.

ال ينحرف عن  الننذي، هو القلننب نواع المكبوتننات والحواجز واالنحرافنناتأال يغلي بكننل 

طفال أبرياء.. عندها لن يكون هناك كما هي الشننننننجرة طبيعية كما هم األ الحق. قلب طبيعي

 خوف من الحميمية.

ن تخفف الحمل من الوعيك، أن تخفف الثقل عن أهذا ما أحاول عمله: أسننننننناعدك 

ها يمكن يا. وعندعقلك. لكي تصبح طبيعيا، ليس هناك أفضل من أن تكون بسيطا عاديا ونق

نك ال تخاف من على عالقة حميمية قدر اإلمكان، ألن تحصننننل على أصنننندقاء حميميين، وأ

 كون كالكتاب المفتوح، يمكن للكل قراءته، ال يوجد شيء لتخفيه.ستشيء. 

 7.كننل سنننة يننذهب نننادي الصننيد إلننى منطقننة الننتالل فنني مونتننان

لطننننبخ، يعمننننل األعضنننناء قرعننننة ليقننننرروا مننننن الننننذي سننننيتولى أمننننور ا

الطبنننال النننذي ووافقنننوا علنننى إننننه منننن يتنننذمر عنننن الطعنننام سنننيحل محنننل 

د بضننننعة أيننننام إنننننه لننننن يكننننون هننننناك عننننوأدركننننوا ب ال يعننننرف الطننننبخ.

ن أقننننرر  8"ساندرسننننون"ن يننننتكلم أحنننندهم وينتقنننند الطعننننام. وأاحتمننننال 

، الرنننننةيقننننوم بخطننننة ياهسننننة، حيننننث وجنننند بعننننض فضننننالت حيننننوان 

عض بي تلننك الليلننة بنندأ الننلحسنناء. وفننقبضننتين منهننا فنني كفننه ل وأضنناف

          منننننننة.وبالتنننننننذمر بىصنننننننوات خفيفنننننننة غينننننننر مسنننننننموعة وغينننننننر مفه

                                                 
رجمات أخرى لإلنجيل )طوبى للفقراء بالروح، فإن لهم ملكوت السماوات(  و)هنيئا للمساكين في الروح، الموعتة على الجبل، وفي ت 6

 ألن لهم مملكة هللا(
7 Montana.والية في شمال أمريكا : 

8 Sanderson 
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طننننق بصنننوت مسننننموع. إال أن فجنننىة كسننننر يأحننند أن  يجننننرءولكنننن لنننم 

أحننند األعضننناء الصنننمت وقنننال: "هنننذا الشنننيء طعمنننه كطعنننم فضنننالت 

 ان، ولكنه جيد"والحي

لة م تعد وحدة متكامخر.. لآر بشننيء وجوه عديدة في الداخل، تفكر بشننيء وتعب  لديك 

 نأصننننحية وعضننننوية بذاتها. اسننننترل وحطم الشننننرل الذي خلقه فيك المجتمع. قل ما تريد 

 يعهاتضنننننن المور. إنها حياة صننننننغيرة ا لتلقاهيتك، وال تهتم لعواقب األتقول، تصننننننرف وفق

 خرى.بالتفكير بما سيحدث هنا أو في الحياة اال

ن ثل الكتاب المفتوح.. متاح ألي كان يعيش المرء بكليته، بمتعة.. بالضننننبط مأيجب 

أن يقرأ. وبالطبع لن يتم تسننننننجيل اسننننننمك في كتب التاريخ بهذا الترف. وما الهدف من أن 

 تصنع اسمك في كتب التاريخ؟

عش وال تفكر بىن يذكرك اآلخرون، سننننننتكون ميت في المسننننننتقبل، فماليين النا  

أنت هنا ه الحقيقة البسننننيطة، ل هذعاشننننوا على هذه األرض، وال نعرف أسننننماءهم حتى. تقب  

.. النفاق والخوففي  تقضنننيهان أوهذه األيام القليلة ال يجب  لبضنننعة أيام، وبعدها سنننتذهب.

 ن تحياها بتهلل وطرب واحتفال.هذه األيام يجب أ

 -ربما وعلى االألرجح–ال أحد يعرف شنننيء عن المسنننتقبل، جنتك وجحيمك وإلهك 

منها علميا. إن الشيء الوحيد الذي بيدك هو حياتك.. كلها فرضيات. ولم يتم اثبات أي شيء 

غنى. ، بىن تفتح نفسك لكل النا ، ستصبح أبالحميمية بالحب اجعلها غنية بقدر ما تستطيع.

وإذا كنت تعيش بحب عميق، بمصنننننننداقية عميقة، بحميمية عميقة مع أنا  كثر، تكون قد 

المكان، لن يهم طالما تعلمت  عشننت بطريقة صننحيحة. وفي أي مكان تتواجد، مهما كان هذا

 سعادة.. فإنك ستتمتع أينما حللت.ن تعيش بأ، وهي هذا الفن

إذا كنت بسنننننيطا، محبا، منفتحا، حميميا، سنننننتخلق جنة الفردو  من حولك. أما إذا 

كارك، أحالمك حدهم أفأن يكشننننف أفسننننك، داهم القلق من نكنت منغلقا، وفي حالة دفاع عن 

ماكن أهنم فيك وكذلك الجنة. إنها ليسنننت يش بجحيم أينما كنت. جوالتواءاتك وعيوبك. فسنننتع

 بل مقامات روحية يعيشها المرء. جغرافية.

نتف نفسننك، والتىمل ال شننيء سننوى تنتيف النفس من كل القمامة التي تجمعت في 

سننتعداد وسننتكون على ا بح غنيا.عقلك. عندما يتم تنتيف العقل يصننبح صننامتا، والقلب يصنن

مة من دون أي خوف عة عتي بل بمت نك أ،  فإ ية  بدون الحميم يا مع اآلخر. و ن تكون حميم

ن. مع الحميمية سنننتعيش مع األصننندقاء جميعهم.. يسنننتعيش وحيدا هنا بجانب الغرباء اآلخر

 مع أنا  يحبونك.. الحميمية تجربة عتيمة، وعلى المرء أال يفوت تلك الفرصة أبدا.
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 احلميمية ..ألف باء تاء

 
طرق جديدة للوجود. مل، الصالة، الناس يخوضون في بحث عن التأ

 نعمق، البحث األساسي هو كيف تتصل مرة أخرى باألكواولكن البحث األ
سمه صالة.. أو أي  وتكون موصول بجذور الوجود مرة أخرى. سمه تأمل،

 دء األساسي هو كيف لك أن تغرس جذورك في الوجوشيء تريده. لكن الشي
لقد أصبحنا أشجار مقطوعة الجذور. وال يوجد أحد مسؤول  خرى.مرة أ

لغبية التي تتصارع مع الطبيعة ، نحن كلنا مسؤولون، بأفكارنا اعن ذلك
 حاول هزيمتها والتغلب عليها.وت

ى رحنحن جزء من الطبيعة، كيف للجزء أن يتغلب على الكل؟ باأل
ة، .. شيئا فشيئا بهذه الصداقن تثق بهيجب أن تصادق الكل، يجب أن تحبه، أ

محبة والثقة تشرق الحميمية وتصبح أقرب لها. تقترب منك الطبيعة بهذه ال
ماطة اللثام عن وجهها، فتكشف لك عن أسرارها، فتظهر لك أكثر، فتبدأ بإ

وتوحي أسرار األلوهية. أسرار األلوهية تتكشف فقط لمن هم أصدقاء الكون 
 والطبيعة.
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سننننان نة.. لكن البحث يسننننتمر.. ويبدو اإلفي هللا، وفي الرحمة، وفي الحب والتىمل والصننننال

 وكىنه مريض بـ"داء البحث".

داهما يىخذك إلى مكان آخر.  ثن البحأن تكون هنا اآلن، ألالبحث ال يسننننننمح لك 

، هو رغبة، إنه موجود بسننننننبب الفكرة التي تقول بىن ما تبحث عنه ما البحث عن عرض

خر، أخر.. ما تبحث عنه موجود، ولكنه موجود في مكان أموجود في مكان آخر، في زمن 

نت تقف، بل هناك حيث أنت لم تصننننننل. إنه موجود بالتىكيد ولكن ليس بهذه أليس هنا حيث 

ي عليك، يسنننتمر ف باإللحاحيبدأ "داء البحث"  اللحتة، ليس اآلن ولكن في مكان آخر. ولهذا

خر، يستمر في رميك إلى الجنون ك من كان على آسحبك من مكان إلى آخر، يستمر في دفع

 كثر.. وال يجعلك تكتفي أبدا.أكثر وأ

 سمعت قصة عن متدينة صوفية، هي رابعة العدوية:

، كنننان هنننناك القلينننل منننن فننني مسننناء أحننند األينننام، والشنننمس تغينننب

لنننننا  رابعننننة جالسننننة علننننى الطريننننق فنننني الطريننننق. وجنننند االضننننوء 

ان، عجننوز، وعيناهننا كانتننا ضننعيفت امننرأةث عننن شننيء مننا. كانننت تبحنن

سنننىلوها:  اعدتها.ن لمسنننينننرالنننذا أتنننى إليهنننا الج كاننننت تنتنننر بصنننعوبة.

 "عما تبحثين؟"

وإن  "هننننذا السننننؤال غيننننر صننننحيح.. أنننننا أبحننننث قالننننت رابعننننة:

 "استطعتم مساعدتي فساعدوني.

ن إيننننا رابعننننة، هننننل جننننننت؟ أنننننت تقننننولين "الوا: ضننننحكوا وقنننن

ن كننننت ال تعنننرفين عمنننا تبحثنننين، فكينننف إسنننؤالنا غينننر مقبنننول، ولكنننن 

 "؟نقدم المساعدةن أنستطيع 

بنننرة، إأننننا أبحنننث عنننن  -ألرضنننيكم فقنننط–حسننننا "قالنننت رابعنننة: 

 "برتي.إلقد فقدت 

أن الطرينننننق كبينننننر دركنننننوا أبالمسننننناعدة، ولكنننننن فنننننورا  بننننندأوا

جنننندا. لننننذا سننننىلوها: "أرجننننوك قننننولي لنننننا أيننننن يء صننننغير شننننبننننرة واإل

فقنننندتها بالضننننبط، حننننددي لنننننا المكننننان، ألن مننننن الصننننعب أن نجنننندها 

بننننرة ل.بنننند.. أيننننن أن نبحننننث عننننن اإلويمكننننن  .فننننالطريق طويننننل جنننندا

 فقدتها بالتحديد؟"

 أنا فقدتها في المنزل. -ألرضيكم فقط–قالت رابعة: حسنا 

 تعبوا: "فلماذا تبحثين هنا؟"

ابعننا أنهننا قالننت: "ألن هنننا علننى الطريننق يوجنند وقنند نقننل عننن ر

 نور، وداخل المنزل ال يوجد نور"

هذا الحديث له دالله ومؤثر فعال. هل سنننىلت نفسنننك عما تبحث؟ هل حدث وجعلتها 

نقطة تنطلق منها للتىمل لتعرف عما تبحث؟ ال، حتى في لحتة الغموض، لحتات الحلم، 

 إلى ما تبحث. لكنها ليسننت دقيقة وكافية،ر يلديك بعض اللمحات، بعض اإلشننارات التي تشنن

 ما تبحث عنه.على تعريف واضح إفحتى هذه اللحتة لم تصل 
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ف الشننننننيء، كلما قلت حاجتك للبحث عنه. البحث  فإذن حاول تعريفه، ألن كلما ع ر 

غير  موركان بها الشيء غامضا. البحث يستمر حينما تكون األن يستمر في حالة أممكن له 

ا تستمر بالبحث، مشدود برغبة داخلية، مسحوب نحو الشيء.. بسبب الحالة واضحة، ولهذ

ن تبحث. هذه هي الحاجة الداخلية أالداخلية الطارهة. شننننننيء واحد تعرفه: بىنه يجب عليك 

 للبحث، ولكنك ال تعرف عما تبحث، وإن لم تعرف عما تبحث، فكيف ستجده؟

نه موجود في المال،  قد أ نه شننننننيء غامض، تعت و البروسننننننتي  أو أسننننننلطة و الأإ

 لبحث وشننننننعورا مناالحترام.. ولكنك ترى النا  المحترمين، ذو النفوذ يجوبون في حالة 

ما تبحث  نا  ذو الثراأمن النقت.. هم أيضنننننننا يبحثون ك لك ترى ال فاحش،  ءنت. وكذ ال

ى لن نيجوبون في حننالننة من البحننث.. يبحثون ويبحثون إلى آخر يوم في حينناتهم. فننإذن الغ  

 ، والسلطة لن تنفع.. البحث يستمر على الرغم مما تملك. ينفع

ن يكون البحث عن شيء آخر، هذه األسماء والملصقات التي يتم تعليقها على أيجب 

نها فقط تسننناعدك إنها فقط عناوين ترضننني العقل. إاألشنننخاص: المال، السنننلطة، الوجاهة.. 

 ي عرف.. شعور غامض جدا.  زال لملتشعر بىنك تبحث عن شيء ما. هذا الشيء باٍق وال

ن م ول األمور مهمة للباحث الحقيقي )الباحث الذي أصننننننبح واعيا قليال ويقتا(أإن 

ف البحث، أن يكون لديه فكرة واضننننننحة عما هو "البحث".. عليه أالمهم له  ن يجلبه أن ي عر 

 ه ويقفأن يواجهمن مسننتوى ووعي الحلم، إلى مسننتوى الوعي العميق، فينتر له مباشننره، 

تتوضننننننح "البحث"  بدأوجها لوجه امامه. وفي هذه اللحتة تحول ما يبدأ بالحدوث.  إذا 

 ا تالشى من الوجود. بمجردمامك فيه. كلما حددت هوية البحث، كلمهتستبدأ تفقد اصورته، 

يكون في  له، حينما تنتبهفه بصننورة واضننحة، فجىة يختفي.. إنه يتواجد فقط حينما ال أن تعر

 .فجىة تسلط عليه ضوء الوعي، يموت الالوعي، وحالما

. البحث يتواجد فقط عندما عندما اكون نائما فقطيتواجد البحث كرر هذه الجملة: 

 تكون غافل، البحث يتواجد فقط في حالة الالوعي.. الالوعي يخلق حالة البحث هذه.

نه ال يوجد نور وال وعي  لداخل ال يوجد نور، وحيث أ نعم، رابعة على حق. في ا

كثر أالداخل فإنها سننتسننتمر بالبحث في الخارج، ألن في الخارج يبدو أن العملية أسننهل وفي 

 وضوحا.

حواسنا خارجية، العين تفتح على الخارج. اليد تتحرك وتنتشر في الخارج. األرجل 

كل ما هو متاح لك  تتحرك في الخارج، واألذن تسننننننمع األصننننننوات الخارجية واإلزعاج.

ر، تشنننع ،ناك، حتى ترىهبالبحث  أالخمس خارجية، ولهذا تبد ل حواسنننناك مفتوح للخارج.

 تلمس، تتذوق.. نور الحوا  الخمسة موجود في الخارج، إنما الباحث يتواجد في الداخل.

 ن النور فيهذه التقسننننننيمة يجب أن يتم فهمها. الباحث يتواجد في الداخل. ولكن أل

باحث طامحا، محاوال إيجاد ما  بدأ يتحرك ال نه الخارج. ي نا أ يبحث عنه في الخارج، اا

له. ولن يحدث هذا أبدا. ال يمكن لهذا  ن يحدث بطبيعة األشياء.. إن لم تبحث أسيرضيه ويكم 

، من نتأمن  رفةمور ال معنى لها. إذا لم تصنننننننل لمععن الباحث بذاته، فإن جميع تلك األ

ة من دون معرف ن كل عملية البحث ستكون فاشلة، ألنك لم تعرف من هو الباحث.تكون؟ فإ

  حيح، في االتجاه الصحيح؟ مستحيل.الباحث، فكيف لك أن تسير في الطريق الص
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 بعين االعتبار. التي يجب أن توضع هذه هي النقطة االولى

مرين: األول أن تعرف ما تبحث عنه بشننننكل واضننننح جدا، ما أاذن ما يهم اآلن هو 

وركز اهتمامك على مادة  تذهب تتخبط في التالم. عك، فالضننننننوهي مادتك وما هو مو

                    بحثنننك، عمنننا تبحنننث حقنننا ؟ ألنننننا نريننند شننننننيء منننا وننننذهنننب لنبحنننث عن شننننننيء آخر.. 

ما نبحث عنه. فهل رأيت هو لهذا ننجح بالحصنننول على شنننيء ولكن ما نحصنننل عليه ليس 

 النا  الناجحون؟ هل تسننننتطيع أن تجد فشننننل أعتم من ذلك؟ لقد سننننمعت بالمثل القاهل "ال

ود أن أقول "ال شيء يفشل كما النجاح" والبد أشيء ينجح كما النجاح" إنه مثل خاطئ، بل 

 ن ال شيء يسقط كما النجاح.ىأن هذا المثل أخترع من قبل أنا  أغبياء.. أنا أكرر ب

لقد قيل عن ألكسننننننندر العتيم إنه في اليوم الذي أصننننننبح فيه هازم العالم ومالك له، 

، ذلك بالنواح.. ال أدري إن حد هذا الشننننننيء أم ال، ولكن إن حدثأغلق أبواب غرفته وبدأ 

 فيكون االسكندر في غاية الذكاء.. لقد اضطرب الجنراالت الذين كانوا معه:

مننا الننذي قنند حنندث؟ لننم يجنندوا الكسننندر العتننيم ينننوح أبنندا.. لننم 

يكنننن منننن هنننذا الننننوع منننن الرجنننال، لقننند كنننان محاربنننا عتيمنننا، وجننندوه 

زق والصننننعوبات الشننننديدة، فنننني حنننناالت يخننننوض ويخننننرج مننننن المننننآ

كثينننننرة واجنننننه مخننننناطر كثينننننرة، حينننننث المنننننوت كنننننان وشنننننيكا ، ولنننننم 

يشنناهدوا دمعننة واحنندة مننن عينيننه. لننم يجنندوه باهسننا فنني أي لحتننة مننن 

لحتننننات حينننناتهم معننننه. فمننننا الننننذي حنننندث اآلن؟ عننننندما نجننننح  عننننندما 

 أصبح هازم العالم؟

لمنننناذا دقننننوا البنننناب، دخلننننوا، وسننننىلوه.. مننننا الننننذي حنننندث معننننك؟ 

 تبكي كالطفل الصغير؟

قننننال: اآلن وقنننند نجحننننت.. عرفننننت الفشننننل أيضننننا . لقنننند أدركننننت 

ال زلننت أقننف فنني المكننان الننذي كنننت أقننف فيننه  بننىننيفنني هننذه اللحتننة 

لقنند  قبننل أن أبنندأ بكننل هننذا الهننراء، حينمننا تغلبننت علننى العننالم وهزمتننه.

دركنننننت بنننننىن ال يوجننننند عنننننالم ثننننناني ألهزمنننننه، وإال السنننننتمريت فننننني أ

واآلن ال يوجننند عنننالم آخنننر  هنننزم مكنننان آخنننر، عنننالم آخنننر..رحلتننني أل

 .هكذاال يوجد شيء آخر ألفعله، بل سىجلس مع نفسي  ألهزمه.

ه ، ألنمجل الناجح داهما يجلس مع نفسننه بالنهاية، وعندها سننيعاني من عذاب جهنرال

ه ، والزال قلبالخارجي ق النجاحبكل شيء يملكه. حق أضاع كل حياته، بحث وبحث، خاطر

 وال عطر وال بهجة. لهاخاليا وروحه ال معنى 

. وأنا مصر لذا، أول األمور مهمة ها هنا هو أن تعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه

ن تعرف ما الذي تبحث عنه، فكلما ركزت بناارك على شننننيء ما عندما تبحث عنه، أعلى 

حث عنه تفي ما تبكلما بدأ هذا الشننننننيء باالختفاء. عندما تكون عيناك ثابتتين تماما، فسننننننيخ

فجىة، فسننننننتتجهان عيناك ناحيتك.. عندما ال يكون هناك مادة للبحث عنها، عندما تختفي كل 

          ذا الفرا  هو منننا يجلنننب لنننك التحول.. لنننالمواد، يحيط بنننك الفضننننننننناء والخلو والفرا .. 
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ث عنه حعندها تعي ما بالداخل.. تنتر فجىة لنفسنننك. في تلك اللحتة تدرك أن ال يوجد ما تب

 9خارجا. وعندها تولد عندك رغبة جديدة، رغبة التعرف على هذا الباحث.

اذا توافر لك ما تبحث عنه خارجا، فىنت رجل دنيا، إما أذا لم يتوافر لك ما تبحث 

ن تسنننىل: عمن يكون هذا الباحث؟ من أعنه خارجا، واختفت جميع األشنننياء.. عندها يمكنك 

لمهم لك أن تتعرف على نفسنننك. بهذه الطريقة يمكن لي هو هذا الباحث؟ واآلن يصنننبح من ا

أن أعرف رجل الدنيا ورجل الدين. إذا الزلت حتى اآلن تبحث عن شننننيء ما، قد يكون هذا 

ال  ،مهذا ال يهقد يكون في الجنة، الفردو ..  و في هذه الحياة،أالشنننيء في الحياة األخرى، 

ى لو كنت تبحث عن شنننننيء ما يتعلق يشنننننكل فرق.. تتل ال زلت في خانة رجال الدنيا، حت

ك، مامأمور التي كنت تبحث عنها واختفت من كالجنة مثال . إذا توقفت جميع األباآلخرة، 

ة صننننننرت مهتما لتتعرف على هذا الكاهن الباحث الباطني فيك، ما هي الطاقة التي ىوفج

.. ويبدأ غيرنت؟ عندها تكون لحتة التحول، وكل القيم التي تعرفها تتأتدفعك للبحث؟ من 

خرى على أاهتمننامننك يتوجننه نحو الننداخننل، نحو البنناطن.. وعننندهننا لن تجلس رابعننة مرة 

الطريق لتبحننث عن االبرة التي فقنندتهننا في مكننان مننا داخننل المنزل المتلم.. داخننل المننة 

 روحها.

. إن رابعة محقة نحو التالم أن التلمة شننننديدةعندما تبدأ تتجه نحو الداخل، سننننتجد 

ن تدخل نحو أالمنزل، وذلك بسننننننبب العديد من الحيوات التي حييتها دون داخل الشنننننننديد 

الداخل، كانت حواسنننننك متجه تنحو الخارج، نحو العالم الخارجي. هل شنننننعرت مرة بتالم 

سنننناطعة في الخارج، المنزل، حينما تعود من رحلة قضننننيتها خارج المنزل حيث الشننننمس 

وء ضنننننالعينين مركزة وبشننننندة على ال نإبتلمة شنننننديدة .  فتشنننننعر فجىةبيت عندما تدخل ال

تالم ما في الأمام العين، فالبؤبؤ يتقلت. أشديد ساطع  ءالخارجي، وعندما يكون هناك ضو

حة البؤبؤ ما في النهار ففتأكثر. في التالم فتحة البؤبؤ أكبر، أفالبؤبؤ يسننننننترخي ويتوسننننننع 

 الصورة. حالعين في عملها لتوض   هأصغر. وهكذا هي الكاميرا. والكاميرا تشب

لذا عندما تدخل فجىة المنزل بعد رحلتك في الخارج، يبدو المنزل متلم بشدة، ولكن 

ستقر وقد تستطيع  شيئا ويزيد النور، وعينك ت شيئا ف ن أإن جلست لفترة، فإن التلمة تختفي 

لداخل. لحيوات عديدة كنت تعيش تحت الضننننننوء السننننننناطع  تنتر وتعرف ما يوجد في ا

ن تدخل إلى باطنك تكون قد نسننننننيت كيف الوصننننننول إلى أتحاول الخارجي، لهذا عندما 

خرى. والتىمل ليس إال إعادة استعادة الرؤية في التالم، أالداخل، وكيف توازن نترك مرة 

 واعادة تنتيم عمل البؤبؤ، واعادة هيكلة النتر والرؤية.

ادة أع في الهند نسننننننمي هذه بالعين الثالثة، إنها ليسننننننت عين فعلية في مكان ما، إنه

د ذلك مع التالم. شيئا فشيئا يدنو التالم وال يعد بعتوافق وتتكيف تتوازن لرؤيتك، لتتآلف و

متلم. بل وتبدأ تشننعر بىن نور ما بدأ يشننرق من الداخل، وكىنه نور كهرباهي غامض.. وإذا 

سنننتشنننعر بىضنننواء جميلة تشنننع من  ئوببطتدريجيا  -مع الوقت–اسنننتمريت بالنتر للداخل 

ء الشمس عند التهيرة، بل أنوار ضواء ليست هجومية شديدة شرسة كضوه األباطنك. هذ

                                                 
ر ي في النهار وال يتغيتذكرني هذه السطور بقصة النبي ابراهيم، عندما كان يبحث عن الجمال المطلق واإلله المطلق الذي ال يختف 8

كبر الذي خلق السماوات ال القمر وال الشمس، بل هو هللا أاوجهه في الليل.. فىدرك بىن ما يبحث عنه هو هللا، وان هللا ليس هذه النجوم و

ن هكذا يكوو على في مراتب الوعي.داخليا في نفس النبي ابراهيم، وأخذ يتحول من طبقه إلى أ واألرض. كىن هذه القصة تبدو حوارا

 التفكر.
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يكسنننر العين وال يزغل النتر، إنه ضنننوء بارد وحنون ولطيف، إنه  أشنننبه بالقمر، ضنننوء ال

 مريح كمن يربت على كتفك بحنان. إنه كراحة يد المعلم المستنير.

صننندر لهذا الضنننوء. شنننيئا فشنننيئا عندما تكون قد تآلفت مع الضنننوء، سنننتجد أنك الم

الباحث هو مادة البحث. عندها سننننننترى أن الكنز منك وفيك. وكل المشننننننكلة هي أنك كنت 

في تبحث عن هذا في الخارج، كنت تبحث عن هذا في مكان آخر بالخارج، إنما هو موجود 

 مر.داخلك. إن هذا كل ما في األ

ر الذي وفر كل شنننيء متوفر لك، بقدر ما هو متوفر ألي شنننخت آخر، كما هو القد

كل المشكلة إنك كنت تنتر  . إنه متوفر لك أيضا..10الكثير لبوذا، لموسى، لمحمد، لبال شيم

إلى الجهة الخاطئة. وبما يخت اهتمامنا بالكنز، فنحن لسنا فقراء.. الواحد منا ليس أفقر من 

ن هللا أل أن يخلق رجال فقيرا.وال يمكن أن يحدث  -هللا لم يخلق انسنننننان فقيرا -بوذا أو محمد

نات من  لذي ينهر ة، فكيف للغني أنناه اإللهيأيخلق الكاه أنت  ،يخلق فقيرا ؟ أنت نهر هللا ا

دود، غناك ال حدود حنت غني، غنى بال أن يخلق رجال فقيرا ؟ جزء من وجوده، كيف هلل أ

 له، كما هي الطبيعة.

ك لن  يعني أنتفوتك، وهذا ال نت تنتر باالتجاه الخاطئ، ولهذا الفرص كانتلكنك ك

العالم  ين ال شنننيء سنننيرضنننيك فمكنك النجاح. ولكنك سنننتتل فاشنننل، ألتنجح بحياتك، بل ي

ن تحصننننل عليه من العالم الخارجي كما هو العالم الداخلي، ال الخارجي، وال شننننيء يمكن أ

يمكن المقارنة بين هذا وذاك.. الكنز الحقيقي يوجد هاهنا في الداخل. النور الداخلي، الرحمة 

  لداخلية واللطف الداخلي أيضا.ا

في الحالة العادية، فإن كل ما تعرفه عن  .يمكن معرفة النفس عند التناغم الباطني

نفسنننك تسنننتخلصنننه من رأي اآلخرين بك.. يقولون لك: "أنت جيد" فتعتقد أنك جيد. يقولون: 

 لنا "أنت جميل" فتتن أنك جميل. يقولون: "أنت سننننيء" أو "أنت بشننننع".. أي ما يقوله ا

عنك، تسننننتمر في جمعه، ومن ثم يكون ذلك هويتك الخاصننننة. وهذا بالطبع أمر خاطئ، فال 

نت غير أن تعرف نفسك بنفسك. إن اآلخرين يعرفون أأحد يمكنه أن يعرفك، أو يعرف من 

مزجة الفورية التي تعيشنننننها وفق ناعية من كيانك.. إنهم يعرفون األجوانب ما، جوانب صننننن

يمكنهم الوصنننول إلى جوهرك. حتى  كنهم ال يسنننتطيعون اختراقها، الالمواقف المختلفة، ول

 عماقك. في ذلك العمقصنننل إلى عمق أيسنننتطيع أن يخترق وي ، فالهو حبيبكلو كان اآلخر 

 ن يعرف نفسه من يكون.وحدة تامة، هناك فقط يمكن للمرء أالبعيد، أنت وحيد، تعيش 

خرون، يعتمدون على آراء النا  يعيشننننننون طوال حياتكم يصننننننندقون ما يقوله اآل

نك سننننننيء، ى. فإذا اعتقد أحدهم بالبعضاآلخرين، ولهذا تجدهم يخافون من آراء بعضننننننهم 

تصنننبح سنننيء. وإذا وبخك، تبدأ أنت بتوبيخ نفسنننك. إذا قالوا إنك مذنب تبدأ تشنننعر بالذنب. 

م. هفكارأ دي  ن تؤكد وتىأوذلك ليس إال ألنك مضننطر لالعتماد على آراههم، وما عليك سننوى 

 وإال فسيغيرون آراههم اتجاهك نحو األسوأ.

 

                                                 
10 shem-Baal حاخام يهودي صوفي، مؤسس حركة الحاسيديم. )موسوعة ويكبيديا(1689)-(1760/بعل شيم توف : 
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مامك.. بينما يسننننننتمر الكثيرون من النا  بتغذية عقلك مشننننننكلة أخرى قد تتهر أ

ما موجود  كلذا سنننتجد أن هناك ارتبا -اآلراء المتصنننارعة–المتناقضنننة  بمختلف من اآلراء

قف؟ هذا الموب نك غبي، كيف سنننتقرر هويتكبداخلك. شنننخت يقول بىنك ذكي، وآخر يقل بى

. سترتاب وتحتار من تكون.. تتىرجح بين المتناقضات والتعقيدات. لهذا ستجد نفسك مقسوم

 وهذه التعقيدات كثيرة، ألنك تعيش بين آالف من النا .

نا ، وكل فرد منهم يغذي فكرة ما في عقلك.  كل يوم تتواصنننننننل مع الكثير من ال

نت ال تعرف نف ما، حتى أ ما كار وليس هناك من يعرفك ت هذه األف كل  فإذن  ما.  ما سنننننننك ت

ستجد فيك أصوات  والصور الذهنية عن نفسك تتقاتل في باطنك.. فتخلق حالة من الجنون. 

من ما مامك. اجابة ابات تحضننننر أجنفسننننك: من أنا؟ فإن العديد من اإل عديدة.. كلما سننننىلت

ن المسننتحيل أن . منهايةجابات عديدة من معلميك.. وهكذا إلى ماال ا، أبوكواجابة من  ،مكأ

هو المعيار الصحيح؟ وهكذا يضيع الفرد  تقرر أي االجابات هي الصحيحة، كيف تقرر؟ ما

 في دوامة الجهل بالذات.

في  نإلى باطنك. ألن تصل أ تعتمد على اآلخرين، لهذا تخشى الوحدة.. تخشى ألنك

في –ك نفسننن أ تشنننعر بالخوف من فقدانفيها إلى الوحدة الباطنية، سنننتبد اللحتة التي تصنننل

 صنننننعتها من اآلخرينولكن أيا كانت "النفس" التي  -نت ال تملك نفسننننك أسنننناسنننناالحقيقة أ

تترك كل هذا وتنطلق في الوحدة.  ن تتركها خلفك.  لهذا من المرعب انوآراءهم، يجب أ

كثر كلما قل نصيب معرفتك بنفسك. كلما تعمقت في الوحدة كلما جهلت نفسك.  كلما تعمقت أ

دة، قبل أن تتعرف على نفسننننننك، هذا الدرب، درب معرفة النفس، باتجاه الوح وإن كنت في

الصور  ن كلك بالتخلي عين تصل على الوحدة عليك برمي كل األفكار عن نفسك، علقبل أ

كون هناك نوع من الالشننننيء.. تصننننبح أنت ون هناك ثغرة، سننننيالذهنية عن نفسننننك. سننننتك

 نرفه من قبل يصنننبح سنننراب، ال يمكنك أتعن كل ما كنت الالشنننيء. سنننتكون تاهه تماما. أل

 ن يكون حقيقة فلم تعرفه بعد.. وما يمكن أتتقبله

ن يمر بها كل يجب أ 11ن الحقيقيون يسمونها "ليلة المة الروح"المتدينون المسيحيو

ها، يبز  الفجر، والشنمس تشنرق. وألول مرة يقف المرء أمام نفسنه، انسنان. وبمجرد تخطي

ومكتمل. سنيسنمع تغريد العصنافير  ن كل شنيء كافٍي وصناف  أ أما شنعاع الشنمس، وسنيرى

 ألول مرة 

 

 

االسنننتقامة الحقيقية تعني االصنننالة والثبات، وال تعني الكذب وال تعني لبس األقنعة. 

 مهما كان شكل وجهك الحقيقي.. ااهره مهما بلغت التكلفة.

بتهم. هم من عيدين بكذتذكر، هذا ال يعني أن عليك تعرية اآلخرين.. إذا كانوا سنننننن

                                                نننننت. ال تننننقننننوم بننننخننننلننننع قننننننننناع أي شننننننننننخننننت.يننننقننننرروا طننننريننننقننننهننننم ولننننيننننس أ

                                                 
11 The dark night of the soul 
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 ن يكونأهذا الشننننننخت  ىفالنا  داهما ما يفكرون بهذه الطريقة، يقولون في أنفسننننننهم  عل

ئ ، لماذا تختبلونويتساءصادق وصريح معي. ومن هذا المنطلق يحاولون تعرية اآلخرين، 

 نت ال حاج لك بها. خلف األقنعة؟ فى

. أنت لسننننت محتاج ألن مسننننتقيم وصننننادق بنفسننننك : ال.. أرجوك تذكر كنأقول لك

اآلخرين. إن اسننننتطعت أن تنمي وتحول نفسننننك نحو األفضننننل فهذا يكفي. ال  تعري وتوجه

 رهم. إنأن تغي  ن تعلمهم أيضنننا، وال تحاول كيل اآلخرين كما يجب، وال تحاول أتحاول تشننن

 نت، فهذا كافي كرسالة موجة للكل.تغيرت أ

 تبقى أصننيل نن تكون حقيقي وصننادق مع نفسننك. كيف لك أأن تكون أصننيل، هو أ

 صادق؟

فهناك ثالثة أمور يجب أ تذكرها: أوال، ال تلت لك اآلخرو تن ت ما يقوله  ، كيف نل

 ن حياتك هباءال ستكون تكون وكيف جب أن تتهر. اسمع داهما لصوتك الداخلي. وإيجب أ

، ون شنننناعرن تكمنثورا. أمك تريدك أن تصننننبح مهند ، والدك يريدك طبيب، وأنت تريد أ

أغنى النا  هم المهندسون. واألب فما العمل؟ بالطبع فكرة أمك سليمة وتفكيرها اقتصادي، 

 .ن يكون المرء طبيبا فهذا جيد في المجتمع، وله وزنه في سننوق العملا رأيه معقول، أأيضنن

ن الشننعراء ملعونين، وال أحد يريدهم، جننت؟ هل أصننابك الخبل؟ أال تعلم أشنناعر؟ هل  أما

 ندون شننننننعراء، ولكن ال يمكن للعالم أن يتواجد ب حاجة للمجتمع بهم. يمكن للشننننننعر أوال

يمة حد فإن ال قك ولهذا لك قيمة، وإن لم يحتاجك أهندسنننننين، فالمجتمع يحتاجميتواجد بدون 

 لك بتاتا.

شحاذا. ردت أن تصبحإن أ شعر. ولكن قد ال تصبح غنيا شاعر، قد تكون  سبب ال  ب

في الحالة األخرى فإنك لو صرت مهندسا فستكون عتيما في المجتمع وستكسب الكثير من 

ن تكون أالمال. ولكن في الحقيقة لن تحصننل أبدا على اكتفاء. سننتتل مشننتاقا متلهف تشننتهي 

 شاعر.

ئل مرة: عندما جراح وقد نال جاهزة نوبل، س  طبيب  سمعت عن أحد العلماء العتام،

ألمر؟ أجابهم: "طوال حياتي وأنا أود تسنننلمت جاهزة نوبل، لم تبد السنننعادة على محياك فما ا

حا حا أن أكون راقت، لم أرد أن أكون جرا بل جرا حا فقط،  ، ولكن اآلن لم أصننننننير جرا

. الزلت راقصنننننا حقيرا غير كون راقصنننننا فقط.ح. وهذا حمل ثقيل علي. كنت أريد أن أناج

حدهم يرقت أشننننننعر بالبؤ ، أشننننننعر هذا ألمي، هذا عذابي. كلما رأيت أناجح بالرقت. 

ل الجاهزة إلى موهبة وحي يمكن عمله في جاهزة نوبل؟ لن تتبسننننننعير جهنم داخلي، فما الذ

 12رقت لي، لن تعطيني رقصة"

                                                 
في أغلب األحيان ومع النا  البسطاء يستمر هذا األمر، وقد يحصل مع جميع النا ، فكل فرد وقد تخبط في بداية حياته في أي  12

مجال يدخل في البداية يحب الشعر أو الغناء أو الموسيقى أو الطيران أو التجميل. وهي أمور تلفت نترنا كصغار، ولكن التروف 

تىخذنا في مجال آخر، أو قد نحب المجال الذي نعمل من أجله. في حالة النا  البسطاء، قد تتل رغبة الطفولة تزن  في قلوبهم وعقولهم. 

 أو الواعي، يمكنه أن يتحكم برغباته ويحب ما يعمل له ويلغي الرغبات الماضية بإرادته.بينما المرء الذكي 
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 طر، حينها اطعخاقد يؤدي بك إلى الم تذكر، كن مخلصنا وحقيقي لصنوتك الداخلي.

ن في هذه الحالة قد تصنننل في يوم ما أابق صنننادقا  مع الصنننوت الداخلي. وواذهب للخطر. و

 ترقت مع رضا وتسليم داخليين.

هم و بك ويسنننيطروا عليك. االعبوى كيانك، وال تسنننمح ل خرين أن يتالتفت داهما إل

جاه الذي لم تسننننىل ن يغيرك، الكل جاهز لكي يعطيك االتكثيرون.. فالكل حاضننننر وجاهز أ

 عنه. الكل يقدم لك دليل لحياتك. إنما الدليل موجود فيك، أنت تحمل الخريطة الكاملة.

 .مع نفسننك. إنها ااهرة خطرة جدان تكون حقيقي أأن تكون حقيقي أو اصننلي، هي 

تموه فإنكم تحققون مر. ولكن متى مارسننننننمن النادر أن يسننننننتطيع المرء ممارسنننننننة هذا األ

شيء ما من الجمال، من الرشاقة، من التناسق، من اللطف ستحيل. تحققون وتصلون إلى الم

 والرضا واالطمئنان والسرور.. شعور ال يوصف.

كل حانقا  ألن ال أحد اسننتمع لصننوته الداخلي. أردت أن تتزوج فتاة، لالسننبب هو أن ا

مع لن نت هندوسي براهمي. لم يرض والداك بهذا الزواج. والمجتوأ 13ولكنها كانت محمدية

يتقبننل بننه ألنننه خطر على المجتمع. الفتنناة فقيرة وأنننت غني، لننذا فننالزواج من فتنناة غنيننة 

مقبول من جميع النواحي ولكن ليس من ناحيتك وسننننننية من طبقتك مقبول من الجميع وهند

أنت. ولهذا أنت تعيش حياة بشعة، فتذهب للدعارة، ولكن حتى العاهرات لن يساعدوك، فلقد 

ه رت  بكل حيا  تك، وأسرفت بحياتك كلها.ع 

 نالوساو  حولك، ألتسمع ألي أحد، فهناك آالف  الداخلي، الاستمع داهما لصوتك 

ي ، والكل يسننتمتع فعليك، إنه سننوق عالمي من النا  يعرضننون بضنناعتهم المتجولةالكثير 

. هذا ك الداخليغلق عينك واسننتمع لصننوتل خرين. الكل صننار باهع متجول. ا بيع بضنناعته

 ن تتىمل، أن تستمع لصوتك الداخلي. هذا أول الطريق.ما عليك.. أ هو كل

ا تننىتي فقط حينمننا تخطو نهننالثننانيننة التي أود الحننديننث عنهننا، إ مر اآلخر، النقطننةاأل

الصننوت يجعل الخطوة الثانية  لهذاولى وتسننتمع لصننوتك الداخلي، فإن االسننتماع الخطوة األ

كنت غاضننبا، كن غاضننبا. إنها مخاطرة ولكن  أال تلبس األقنعة. إذا وهيحاضننرة للتطبيق، 

بتسننم حتى ن تف عن حقيقتك. لقد علموك أنه يجب أال تبتسننم ألنها سننتكون مزيفة كاذبة تختل

لو كنت غاضبا. ولكن ابتسامتك ستتل زاهفة، إنها فقط حركة على الشفتين وال شيء آخر. 

 زاهفة. . بالطبع ستتهرمليء بالغضب بالسم، بينما الشفه تبتسمالقلب 

ن تبتسم في وقت الغضب. فإنك أن هناك أمور أخرى تحدث أيضا، عندما تريد أثم 

تعطل نتامك الميكانيكي في ردة الفعل، فتصنننننبح عديمة الفاهدة ومنتهية الصنننننالحية. فوقت 

تك كاني  ن ميأفجىة ستجد كراهيتك تحب.. وعندما تىتي لحتة العشق،  غضبك تبتسم، ووقت

كي تبتسننم. ن تبتسننم ل، فإنك سننتجبر شننفتيك أم في لحتة من اللحتاتن تبتسننال تعمل. تريد أ

شعر بغصة في ا مليءسيكون قلبك  سامتك ال تلقلب وعبرة في الحنجرة، إال أن اببالفرح، ت

 ن تجعلك سعيد ولم تتسامى معهاتتهر بسهولة، وإن اهرت فستكون ابتسامة باهتة ميتة. ل

 حولك وينشر الفرح.على. ولن تكون ابتسامة كشعاع يشع من ل.

                                                 
 مسلمة. 13
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ضحك. ب، اغضب. الغضب ليس خطى. إذا أردت أن تضحك، إضغعندما تريد أن ت

شيء خاطئ ستجد أإن  الضحك ليس خطى.. ال  شيئا  شيئا ف  كن كيانضحكت بصوت عال. 

بكامله، سننننننيكون له صنننننندى وأثر على من حوله. . وعندما يعمل ىأخرليعمل مرة  ه عادكل

 19السليمة، السيارة التي تعمل جميع اجهزتها بتناغم. بالضبط كما يعمل صوت السيارة

تشننعر ، سننتسننبكفاءةيمكنك أن تشننعر بذلك أيضننا، حينما تعمل ميكانيكية شننخت ما 

برنين حوله. إنه يمشننني، ولكن مشنننيته تبدو كىنها رقصنننة. يتحدث ولكن كلماته تحمل شنننعر 

ة. ة الدافئ، بل كالشننننمع، بها نغم غامض. إنه ينتر لك، ولكن نترته ليسننننت كالماء الباردما

ن تشنننعر بالطاقة تسنننري في جسننندك، تردد قوي من الحياة ينتقل عندما يلمسنننك، تسنننتطيع أ

 إليك. ولك ليس إال أن ميكانيكيته تعمل بكفاءة.

. ن انسننندادات في ميكانيتك، سنننتتكوترتدي األقنعة. وإال سنننتخلق عطل في كيانك ال

ن في جسنننننندك. ألن الشننننننخت الذي يكبت ن هناك الكثير من تلك االنسنننننندادات اآلوطالما أ

ضنننب يتصننناعد نحو حنجرته، ويصنننل إلى فكه، غضنننبه، فإن فك ه يصنننبح مسننندود. كل الغ

مال لن ترى جال يحتويان على الحركة المنسننجمة. و بشننعتان، ويتوقف هناك. يداه تصننبحان

وتتوقف الطاقة عن  غضننننب يصننننل إلى األصننننابع ويقف هناك،وتناسننننق بهما. وذلك ألن ال

ن للغضب مخرجان لكي يتحرر: أحدهما األسنان، واآلخر هو األصابع. كل ق. تذكر أالتدف

ديها. إذن ي فرنانها. وتبدأ بتقطيع فريسنننننتها بىااالحيوانات عندما تغضنننننب فإنها تعض بىسننننن

 تان يتحرر الغضب من خاللهما.لافر واألسنان هما النقطتان الاألا

لجسد يناضر تلك المشاعر التي إذا عملت على كبت أي شيء، فإن هناك جزء من ا

فر  البكاء، فإن عيناك سننننتفقد بهاههما ورونقهما، ألن الدموع عملت على كبتها. إذا لم تسننننت

لنحيب، وتشننرع بالبكاء مرة ومرة اهرة حية ومنعشننة. عندما تشننعر باضننرورية، الدموع ا

الدموع  أدادقة وتذوب في ذلك البكاء، تصبح أنت البكاء نفسه، تبخرى، تبكي بصورة صوأ

تنهمر من عينك، فتنتف الدموع عينك وتصننننبح منتعشننننة من جديد، تصننننبح شننننابة ونتيفة 

 كاألطفال.

إنما الرجال فقدوا جمل، ألنهن الزلن يسننننننتطعن البكاء. لهذا النسنننننناء لديهن عيون أ

ء، تنت على أن الرجال ال يبكون وال يجب ن لديهم فكرة خاطئة حول البكاجمال عيونهم أل

إذا بكى طفننل صننننننغير مرة، يحنناوالن الوالنندين ايقننافننه بقولهمننا: "لمنناذا تبكي . أن يبكون

 -ةلمرأالرجننل وا– الم ليس لننه معنى. ألن هللا اعطنناككننالفتيننات؟" إن ذلننك هراء وغبنناء، ك

دد ي، فلن يخلقه هللا بغن يبكخلق الرجل على أسننا  أنه ال يجب أ الغدد الدمعية نفسننها. وإن

ها عند عية عند المرأة نفسالبساطة. فلماذا تتواجد نسبة الغدد الدم قدير المسىلة بغايةدمعية. ت

من  بن تبكي وتنتحبكاء والنحيب. وهو شننننننيء جميل جدا أألن العين تحتاج إلى ال الرجل؟

 15عماق قلبك.أ

                                                 
نتذكر هنا أن األطفال يعيشون بتناغم، بدون أقنعة.. ألنهم لم يتىثروا بعد بآراء اآلخرين، ولم يصبحوا سياسيين ذو أقنعة متغيرة..  19

 ولهذا تجد ضحكتهم تملئ المكان فرح.
الفقرة، نلتمس القانون أو المعيار الذي يعتمد عليه أوشو، وهو قانون الطبيعة، فكل ما يوجد في الطبيعة هو قانون هللا. وهو  في هذه 15

القانون الحقيقي الذي يمكن من خالله أن نعرف شريعة هللا. بينما المبدأ الذي يقول أن الرجال ال يجب أن يبكوا، فهو مبدأ اجتماعي ال 

طبيعة بصلة. ومن هنا يمكن أن نقي م كل ما نمر به من أحداث ووقاهع ونقاشات، نقيسها بمقيا  الطبيعة، القوانين يمت للحقيقي/ال

ا مالطبيعية. وال تتوقع أن جميع النا  يتقبلون هذا االمر )ألنه يعتمد على قانون الطبيعة( فمنهم من يؤمن بىن الطبيعة فيها ما هو خير و

اإلنسان على الخير والشر ليبلوهم أيهم أحسن عمال، فيجب على اإلنسان أن يقمع أو يكبت أو يتخلى عن  هو شر لإلنسان، فاهلل فطر
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قلبك، فلن تسنننتطيع الضنننحك تذكر، إذا لم تكن قادر على البكاء والنحيب من أعماق 

الننا  النذين  نإالضننننننحنك والبكناء قطبين متقنابلين.  اق قلبنك. وذلنك ألنمنعأيضنننننننا من أ

ال  ء. والنا  الذين ال يسنننننتطيعون البكاءيسنننننتطيعون الضنننننحك، أيضنننننا يسنننننتطيعون البكا

 يبدؤونيسنننتطيعون الضنننحك. ربما الحتت أحيانا أن األطفال إن ضنننحكوا عاليا ولمدة ما، 

األمهات يقولون مرة أن بعضننننننهما. سننننننمعت بمرتبطان  ثنانء بعد الضننننننحك. ألن االبالبكا

بناههم: "ال تضحك عاليا وإال ستبكي الحقا".. إن ذلك صحيح تماما.. إنه يشرع بالبكاء ما أل

 إن تنتقل الطاقة من قطب إلى آخر. كن صريحا مهما كانت التكلفة.

ما حاضننر في والشننيء الثالث بخصننوص الصننراحة واألصننالة، هو أن تكون داه11

و من ألقنعة تدخل عليك إما من الماضنننننني أكاذيب واهذه اللحتة "اآلن"، ألن الزيف واأل

ك إن مضنننننى، ال تهتم به، وال تحمله كهم أو ثقل أو ذنب  ألنالمسنننننتقبل. كل ما مضنننننى قد 

بطبيعتك وحقيقتك في الحاضننر. كما أن كل ما لم حملت الماضنني على عاتقك فلن تتصننرف 

يسننكن معك ن القلق سننإال فإتقلق وال تهتم بالمسننتقبل. ود.. ال يصننل لك بعد، فإنه لم يصننل بع

في حاضرك وفي هذه اللحتة التي تعيشها. كن مخلصا للحاضر، وبعدها ستكون صريحا 

نقيا. أن تكون حاضنننرا ها هنا اآلن، هي األصنننالة الطيبة، ال ماضننني وال مسنننتقبل، وكل ما 

 ستقوله سيكون حق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
نصفه السيء، لكي يفوز باالستنارة أو الجنة..إلخ. هناك دراسة سلطت الضوء على القباهل البداية كالهنود الحمر في استراليا، يؤمنون 

رحمهن عبر السباحة في البحر. وليس عبر التزاوج الجنسي الذي يقومون به. وهذا  أن النساء تحبلن عن طريق دخول األرواح في

 اإليمان نابع من أساطيرهم الدينية التي جعلتهم ال يعاينون حقيقة الواقع الذي يعيشونه.
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ت دوادة ترافقك طوال حياتك. وكلما تعوإنما أصبح النفاق جزء من شخصيتك، أصبحت ع

 وسع.عليها ومارستها، أصبح الشرل بين باطنك وااهرك أوسع وأ

فيما بينهما، وال يعد هناك جسنننننر بينهما، فإننا نسنننننمي  عندما ال يلتقي طرفي الكيان

 لق، فإنك تخذلك شننننيزوفرينيا. عندما ال تسننننتطيع التواصننننل مع النصننننف اآلخر من كيانك

شيزوفرينيا، المرض  شى مرض ال شخصين بدل أن تكون شخت متكامل بذاته. ومن هنا ين

النتر ووضعنا شخت عادي وشخت مريض بالشيزوفرينيا،  العقلي الحاد. وحتى لو اعدنا

وذلك ألن حتى الشخت العادي بنترك هو مقسم، وإنما بدرجة أقل من  لن نجد فرق كبير،

  الشيزوفرينيا.

نت عليه في هذه اللحتة. س على المرء التتاهر، فقط كن ما أما أقصننننننده هو أن لي

د هر بالسعادة. لقن تتتاحزن ال داعي ألسعادة، إن شعرت بالإن شعرت بالسعادة عبر عن ال

ن تتل ثابت وتبقى بهذه الحال. إن شنعرت بالحزن، وفجىة قد يختفي الحزن علمنا المجتمع أ

 للحتة ما بدون سنننننبب، وفجىة سنننننتبدأ بالضنننننحك. إن هذا التصنننننرف لن يفعله إال األطفال

أن لكل سنننننلوك سنننننبب،  ألنهم علموا مر من النا  العاديين،والمجانين. وال يتم توقع هذا األ

 16ن تنتتر موقف ما حتى تبدأ بالضحك واالبتسامة..فإن كنت حزين، عليك أ

بل األمر أيضننا أعمق من ذلك، ليس فقط أنك تتتاهر بالسننعادة عندما تكون حزين، 

فة التي بسنننبب الفكرة السنننخي نك تتتاهر بالحزن أيضنننا، وذلكإبل حتى لو تريد أن تبتسنننم، ف

خطى، كل لحتة ن ومتماسننننننك في كل لحتة. وهذا هو الزأن يكون متتقول بان المرء عليه 

بالتعبير عن نفسننننننها، وال تحتاج أن تجعل اللحتات متماسننننننكة مع لها طريقتها الخاص 

بعضها، الحياة نهر جاري مستمر ومتغير مزاجيته. ولهذا على المرء اال يقلق بشىن الثبات، 

ذي يهتم كيف سننننيكون ثابتا فإنه سننننيعيش أال يهتم كيف يكون متماسننننك وثابت. إن المرء ال

ته، ولكن الحق داهما متغير، الحق يحتوي على  ثاب كذبة، ولن يعيش الحق. األكاذيب تبقى 

 متناقضات، ولهذا تجد الحق غني وضخم وجميل.

 و سنننيء.د أو كره أو تقييم كونك جيد أإذن، إن شنننعرت بالحزن كن حزينا، بدون نق

 ن تتركه يرحل..حزن، عليك أو جيد. وعندما ينتهي الء أال يوجد حاجة لتعرف إن كنت سي

عندما تشننعر بالفرح ابتسننم، وال تشننعر بالذنب ألنك كنت حزينا قبل قليل فكيف لي أن أبتسننم 

 وة المناسننننننبة لكي تبتسننننننم، ال تنتتر أحد ليقول نكتة أو يحطم الثل  أر اللحتتاآلن؟ ال تنت

سنعيدا كن  كون، ألن هذا يعتبر نفاق. عندما تتبتسنم، ال تنتتر اللحتة المناسنبةيرقت حتى 

 ن تتتاهر بىي شيء.سعيدا، ال حاجة بك أ

ل لحتة ك ن كل لحتة حقيقة قاهمة بذاتها، ال تتصل بالماضي وال بالمستقبل..تذكر أ

ن اللحتات ال تلحق بعضننننها بتتابع، وليسننننت على خط مسننننتقيم هي بذاتها لحتة عتيمة. إ

                    حتى تعبر عن نفسننننننهنننا.. سنننننننننب لهنننا في الحيننناة واحننند. كنننل لحتنننة تجننند مكنننان مننننا

                                                 
شب، و لو كان يحمل الخهنا أيضا نجد أوشو يحبذ التلقاهية، كالنهر الذي يمشي، فإنه ينهر في أي وقت، لو كان يحتوي على الطين أ 16

فإنه يستمر بالمشي وبالتعبير عن نفسه. وهذا نتام الطبيعة، أن تشعر بالغضب وقتما تشعر به، وأن تعبر عن الفرح وقتما تشعر به، دون 

 أن تنتتر "سبب" منطقي يدفعك ألن تعيش حال مختلفة عما كنت تعيشه. إن انتتارك لـ"سبب ما" يعني أنك تعتمد على نتام عقلي

منطقي وليس على نتام الطبيعة الذي يدعوك بالتغيير والتحويل دون انتتار األسباب "العقلية" لذلك. إن انتتار "السبب العقلي" يعني 

أنك تعمل بنتام كما هو الكمبيوتر التي تنتتر أحد ليكبس عليه الزر حتى يؤدي األوامر، وهذا مخالف لفطرة اإلنسان، الذي له إرادة 

 ومخزون من الطاقات المكبوتة الماضية التي قد تطفح على السطح في أي وقت.حرة ومزاجية 



 

- 23 -  

يك أ ون كذلك، أن تعيش هذه اللحتة ال أن تعيش لحتة أخرى.. وهذا في ن تكوكذلك عل

 ن تكون على الحق.صميم ما نعني به، أ

مانة، الحق ليس منطق، إنما هو حالة ني األصننالة، الحق يعني الصنندق واألالحق يع

ا إن الحق ليس مثاليات. ألن المثاليات زاهفة. فإذا فكرت أن تكون كبوذا، يعيشننننها المرء. كم

تجلس مثل  نال بوذا على طبيعتك. نعم تسننننننتطيع أفلن تكون حقيقي نقي أبدا. سننننننتفرض مث

، ماقك لن تكون سوى نفسكالتمثال من الرخام، ولكن في عمق أعبوذا، تستطيع أن يجلس ك

موجود  ن ما تقلده سيكونده، لن تكون صادق مع نفسك. ألقليبتلن تكون مثل بوذا. وهنا تبدأ 

ة ن تقلده، فتغير حقيقتك األصلية حتى تجلب حقيقخارج، وهناك مسافة بينكما وعليك أفي ال

 مزيقة لتمثلها.

، إنما يعيش لحتة بلحتة، يعيش كما يشننننعر أعلى توجد لديه مثلياإلنسننننان الحق ال

 .. األصنننالة، ريده من الناومزاجيته، وهذا ما أاعره وعواطفه حترم مشنننيفي هذه اللحتة، 

 نفسهم.الحقيقة، الصدق واألمانة مع أ

 

 

يمكنك أن تعرف ما في بال  ن تنتر حولك. الأل ةال حاجاسننننتمع داهما لمشنننناعرك. 

نت ال يسنننننننت حقيقية، بالضننننننبط كما أن وجهك أن وجوههم لالنا  بمجرد النتر إليهم، أل

ن متهرك يختلف خارجي يختلف عما في داخلهم، كما أهره شنننكلهم اليعكس حقيقتك. ما يت

 عما في باطنك.

مننا بننداخلننه، يخبئ وجهننه  ال ينترهننذا هو النفنناق في كننل المجتمعننات، أن المرء 

الحقيقي.  ويتهر هننذا الوجننه للشننننننخت الحميم فقط، ولكن من هو هننذا الحميم؟ ألن حتى 

جههم األصننننننلي لبعض. فهم ال يعرفون العشننننننناق اليوم ال يتهرون حقيقتهم ويكشننننننفون و

بعضنننهم، يثقون ببعض في هذه الدقيقة فقط، وليسنننت في الدقاهق اآلتية. ومن هنا ينعزل كل 

 منهما عن اآلخر، ويصبح كالجزيرة في عرض المحيط.

ن يتفوا على السنننطح.. ر لنفسنننك فقط، واترك ما في العمق أتنتر ل خرين، انت ال

 عطر دعتم من الكبت، إذا قمعت باطنك فسوف تفقوجد خطر أا كان ما تخاطر به، ال يمهم

لسنننم نه سنننيكون بمثابة االحياة إذا اسنننتمريت في الكبت، أل الحياة والشنننغف فيها. سنننتفقد كل

 لكيانك كله.

اسنننتمع لقلبك، وأي شنننيء يخطر بقلبك ااهره للخارج، وبعد فترة سنننتصنننبح ماهر 

قة، ن تدرك كيف هي الحقي. بمجرد أباطنك، وسننننوف تسننننتمتع بذلكبالتعبير عما يجول في 

سنننتشنننعر بالسنننعادة ولن ترضنننى مجددا ألن تكون خداعا زاهفا. نحن نسنننتمر بالزيف ولبس 

 تتبإن الحقيقة قد ك عنه ابدا. نتخلىمتى ما ذقنا الحق لن قنعة ألننا لم نذق طعم الحق، فاأل

                 ، مننننذ نعومنننة أضننننننفنننارننننا، وقبنننل ان يصننننننبح الطفنننل واعينننا للحق، علموه أن يكبنننت
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بطريقة غير واعية، بطريقة ميكانيكية يستمرون ويساعدونه على كبت وقمع نفسه الحقيقية، 

 دون أن يعرف ما هي الحقيقة وكيف تكون.

خرى غيرها، المرء مسنننؤول اتجاه كيانه، توجد مسنننؤولية أ كن أصنننيال لنفسنننك، ال

ت ، بل سيسىلك لماذا لم تكون أنرفىنت جواب لنفسك وهللا لن يسىلك لما لم تكون شخت آخ

 نت.كما أ

، كان اسنننمه جوزياه 17هودي من جماعة الحاسنننيديينيهناك قصنننة تحكى عن راهب 

Josiahن ىىكد ب، وكان في حالة احتضار.. سىله أحدهم لماذا لم يكن يصلي هلل، حيث كان مت

 ذا أنا لسننتا واحدا ، هللا لن يسننىلني لماموسننى سننيشننهد على ذلك. فىجابه: "سننىقول لك شننيئ

 .جوزياه"موسى، سيسىلني لماذا أنا لست 

جميع  ن، كيف تكون نفسك. وعندما تستطيع أن تكون نفسك فإهذه هي كل المشكلة

 وا، وليسننت علة ألت. عندها سننتكون الحياة كلغز جميل تحياهالمشنناكل األخرى تكون قد ح  

 مشكلة تفكر بها.

 

 

ر بنفسننك أوال. إن الثقة بنفسننك هو أم ثقتقا إذا والثقة واأليمان بالحق يمكن أن يتحق

بالوجود. ون تثق بالنا  ت بنفسننك تسننتطيع أن تثق بي، تسننتطيع أقأسنناسنني وأولي. فإذا وث

 ولكن إن لم تثق بنفسك فلن تثق بىحد أبدا.

ثق ن يي المرء. المجتمع ال يسننننننمح للفرد أالمجتمع يد مر الثقة ويقتلعها من جذوها ف

المعبد تثق بالكنيسنننننة ب نألخرى للثقة، أن تثق بالوالدين، أك كل الصنننننور ابنفسنننننه. إنه يعلم

بنفسه،  ن يثق المركن الثقة األساسية األولية، وهي أن تثق بالوالية باهلل..إلخ. ولبالمسجد، أ

ن كل صور الثقة األخرى ستكون مصطنعة، وتميل ألن تحمل تماما. وبعدها فإفإنه يدمرها 

داخلهننا. ويبقيننان اإليمننان والثقننة بالسننننننتيكيين مثننل الورود  لون من ألوان الغضننننننننب في

 البالستيكية، فال جذور لها حتى تنمو الورود حيث العطور.

الذي يثق بنفسنننننننه يكون خطرا على  ءالمجتمع يدمر الثقة متعمدا، لهدف ما. فالمر

لعبودية. ا عبر نا لابالمجتمع الذي يسنننتثمر كثيرا  مع الذي يعتمد على عبودية افراده.المجت

تتوقع  وبنفسننننه، سننننيكون مسننننتقل. فال تسننننتطيع أن تسننننتنت  أفإن الرجل الذي يؤمن ويثق 

سلوكياته، سيمضي بطريقه الخاص حيث الحرية والحياة الحقيقية. سيثق فقط عندما يشعر، 

متى  ة بالحق والحياة. ولكنته عتيمة وهاهلة. ثقته ستكون مليئ. عندها ستكون ثقعندما يحب

                                                 الننثننقنننة هننناهننلنننة مننلننيننئنننة بنننالننحننيننناة؟ فننقننط عنننننندمنننا يشننننننننعننر بننهنننا. سننننننننتننكننون هنننذه 

                                                 
17 Hasidim :حسيديه الرهيسي هو رمبم . مؤسس الالقرن السابع عشرنشىت في  يهوديةهي حركه روحانيه اجتماعيه  الحاسيديم

حولها إلى حركه كبيره ومؤسسه. الفكر ، الذي بدوره نشر وعمم هذا في جميع أنحاء شرق أوروبا وتالماجيد من مزريتش وتلميذه

الحسيدي وخصوصا  في األجيال األولى تميزت بالدعوة إلى عبادة الرب وطاعته ومحبة إسراهيل واتباع الصالحين. وفي األجيال 

 األخيرة تمتاز الحسيدية بشكل أساسي بوضع مزارات حسيديه مخصصه حول سالالت الحسيديم.
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ال أن يخاف ويحسنننب األموال ويحلل.. بل يثق عندما يرقت قلبه ويكون جاهز ألن يخاطر 

 ق، فقط عندما يرقت قلبه لها. وإال فالنها الحهذه الثقة. فقط عندما يشننننعر بها بىفي سننننبيل 

 تستطيع أن تجبره على أي نوع من االعتقاد.

سننلوب التنويم المغناطيسنني األوتوماتيكي. المجتمع يعتمد على المعتقد، أسننلوبه هو أ

هدفه هو صننننع رجال آليين وآالت، ليسنننوا بشنننر. المجتمع يقوم على النا  الغير مسنننتقلين، 

  ما ألدولف هتلر، ن يكونوا تحت سننننننيطرة لقوة ما، لطاأن يتلوا داهما يحتاجون أبحيث 

ن يلة حولناها إلى سننجن كبير، بحيث أهذه األرض الجم 18لموسننليني أو سننتالين أو ماوتزو.

نسننانية كلها ويحولونها وسننوون، اسننتطاعوا أن يقللوا من اإلقوة صننغيرة بىيدي أشننخاص مه

 إلى حشد. ولن يبقى المرء بينهم إال إذا رضية بسخافات ذلك الحشد، المجتمع.

ما تطل جفحين باهلل، لن ي ما أن يؤمن  لك معنى.. ليس ألن هللا ليس  دب من طفل  لذ

موجود، ولكن ألن الطفل بعده طفل، ولم يشننننننعر بهذا العطش الذي يىخذه نحو هللا، لم تولد 

يذهب ليبحث عن الحق،  قة الحياة ألديه الرغبة بعد. الطفل ال يكون مسننننننتعد ل و عن حقي

ث عن حقيقة الوجود. إن ويبح يتسنننننناءلعمر حتى ناضنننننن  بذلك اليكون الطفل  المطلقة. ال

ط إن لم يكن هناك أي معتقد تتحقق في يوما ما، ولكنها تحدث فقعالقة الحب هذه البد أن 

تاج بمعتقدات، ال يح تعليم الطفل وتلقينه منذ نعومة أافاره مكروه على االيمان به. إذا تم

تقليد اعمى، ويعيش حياة مليئة  لها في ذلك الوقت، عندها سننننننتكون حياته كلها عبارة عن

 بالمعتقدات الميتة التي ال تحرك فيه ساكن.

ن هللا هو هللا. علموه بصورة سلطوية، وقيل له نعم، سيتحدث عن هللا ألنهم قالوا له أ

 لرهبان والمعلمين، قالوا له أنمن قبل النا  ذوي السننننننلطة عليه منذ طفولته، كاألبوين وا

تطاعته  و حياة. ولم يكن باسنند.. فبدت عليه القضننية كقضننية موت أتقذلك المعبعليه أن يلتزم 

ن يعيش. كان من الخطر عليه أن الديه، ألن من دونهما لن يسننننننتطيع أأن يعترض على و

 يقول ال، بل عليه أن يقول نعم. ولكن قبوله هذا واستسالمه ليس صادق به أبدا.

سننب لك ا كوسننيلة سننياسننيةكيف سننتكون "النعم" الخاصننة بالطفل صننادقة وهو يقوله

لى شخت متدين بل جعلوه شخت دبلوماسي، جعلوه سياسي. رضا الوالدين؟  لم يحولوه إ

وبهذا تكون قد دمرت نواته التي تجعله صننادقا حينما يكبر.. بهذا الطريقة تكون قد سننممته، 

. .غف للمعرفةوعطلت ذكاهه الفطري.. ألن الذكاء ال يتهر إلى عندما تكون هناك رغبة وش

ي لذجابات جاهزة منذ صنننغره، فلن يتواجد شنننغف المعرفة والتسننناؤل اواآلن بعد أن لقن بإ

جابة قد قدمت له سنننننننابقا، غذي قبل أن يجوع، عرف يىخذ روحه في رحلة الحياة، ألن اإل

هذا الطعام الذي أدخل قسننننننرا  في  . ومن دون وجود الجوع، فإنيتسننننننناءلالجواب قبل أن 

يب األناب  وجود للجوع حتى يتم هضمه. لهذا النا  يعيشون مثل، فالمعدته ال يمكن هضمه

 ن تهضمها.التي تمرر المواد دون أ

 على المرء أن يكون صبورا جدا مع االطفال، وحذر ويقظ وفطن بىال يقول شيء

و محمدي. إلى هندوسي أو مسيحي أ قد يعرقل فطنتهم وذكاههم من الوصول، أال يحولهم

ويوما ما ستحدث هذه المعجزة، عندما يبدأ الطفل ير محدود. الفرد يحتاج إلى صبر غ

                         الجاهزة المعلبة..  باإلجاباتفال تزوده  يتساءلبالتساؤل.. وحتى عندما 
                                                 

18 dongs-Maoze 
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ن تساعده في رفع باهتة وغبية.. عليك فقط أ ألنهافهذه االجابات الجاهزة لن تفيد أحد، 

يتوقف عند حدود اجاباتك المعلبة.. قدم له الطرق  درجة ذكاهه بدل أن تجعل ذكاهه

التحديات، افتح مداركه لكي تعينه على أن يزداد ذكاء وفطنة،  والحاالت التي تقدم له

ن يخترق السؤال عمق ذاته، ويصبح السؤال ستجده يسىل أسئلة أكثر حدة وعمق.. بحيث أ

 كسؤال الحياة والموت..

ين يخافون والمجتمع يخاف أيضننا... فإذا أصننبح هذا األمر غير مسننموح به، فالوالد

األطفال أحرار، فمن يدري؟ قد ال يعودون مرة أخرى إلى حضننننننيرة الوالدين أبدا.. قد ال 

سة أيع و المسجد، قد ال يعودوا ليدخلوا تحت متلة كاثوليكية ودون إلى مكان تعبدهم، كالكني

الوضع وما الذي سيحدث  ن عليهو ذاك  من يدري كيف سيكوو هذا أاو متلة بروتستانتية أ

سات المجتمع في إن صاروا أ سيا سيطرة أحد، وستتعطل  ذكياء بىنفسهم؟ فلن يكونوا تحت 

 السيطرة عليهم.

ء يفعله المجتمع ومؤسننننسنننناته هي أن يحطموا الثقة  ثقة ول شننننيلهذا السننننبب، إن أ

ان. جعلونه مهزوز وجبيملكها. فهم ي جرأةوبالتالي ال اعتماد وال اطمئنان وال  الطفل بنفسه،

وبهذه الحالة يمكن التحكم به. إن كان واثق بنفسننننه فال يمكن السننننيطرة عليه.. بل سننننيحافظ 

رضنننني ، ولن يفعل ما يعلى نفسننننه وثباتها، وسننننيقوم بما تمليه عليه فطرته وذكاهه الطبيعي

، دحي رغبات اآلخرين، ولن يقلد أو يؤدل سنننيذهب برحلته الخاصنننة، ولن يفي أاآلخرين، ب

 و جامد كالموتى، بل سيكون مليء بالحياة.كون مقلدا  أبدا.. لن يكون باهت أفلن ي

خذت قوته، وسننننيكون وتكون قد أخصننننيته.. بهذا تكون قد أدمر ثقه الطفل بنفسننننه، 

ن عليه، يوجهه ويىمره. واآلن يمكن أداهما بال قوة وال حول وبحاجة داهما لشنننننخت يهيمن 

 ، مسيحي جيد، محمدي جيد، هندوسي جيد.يصير جندي كما يجب، مواطن جيد

يكون فرد حقيقي أصننيل. ، ومسننيحي جيد..إلخ، ولكنه لن دنعم، سننيصننبح مواطن جي

ياته، سنننننيعيش من دون جذور، ومعنى أن جذور، سنننننيبقى بال جذور طوال ح لن يكون لديه

ن تعيش في بؤ ، في جهنم.. بالضنننننبط كما األشنننننجار التي تحتاج تعيش بدون جذور هي أ

، وإال سيعيش حياة در في األرض، فاإلنسان أيضا  شجرة، يحتاج إلى جذور في الوجوجذو

 غير مفهومة، عديمة الذكاء.. حياة غبية جاهلة.

 في األمس كنت أقرأ قصة..

ن، كنننانوا أصننندقاء لوقنننت طوينننل، التقنننوا يومنننا منننا ثالثنننة مجرمنننو

أوا ن تحننننت الشننننمس، بنننندوعلننننى شنننناطئ البحننننر. وبينمننننا هننننم مسننننتلق

ول: التقينننت صننندفة منننع رجنننل فقننند رجلينننه والتفننناخر، فقنننال األ بالمباهننناة

عيان، وكاننننت معجنننزة، فقننند أصنننبح صننننا نقننندمافننني الحنننرب، أعطيتنننه 

كبنننر العنننداهين فننني العنننالم، وهنننناك فرصنننة لنننه لكننني يصنننبح بطنننل منننن أ

 ويفوز في األولمبياد القادم.

يت التققد نكرة بالنسننبة لما حصننل معي أنا، ل قال الثاني: هذا شننيء

سحق تماما، ع اصدفة م سقطت من الطابق الثالثين، كان وجهها قد  مرأة 

عنها  تالجراحة البالستيكية. وباألمس قرأخضعت لعمليات عتيمة ب دوق

 في الصحيفة أنها أصبحت ملكة جمال العالم.
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اللت الثالث كان متواضعا، نترا إليه صديقاه وسىاله: "ماذا فعلت 

 مؤخرا؟ ما الجديد؟

لي الكثير، وليس مسموحا لي أن أقول أي شيء فىجابهم: لم يحصل 

 عن ذلك..

ازداد فضول صديقاه، وقالوا: ولكننا أصدقاء، نستطيع أن نحتفظ 

 سرك قط. ننشربسرك، ال تقلق، لن 

ك، إذا وعننننندتموني بالكتمنننننان. قنننننال: حسننننننا إذن، إذا كننننننتم كنننننذل

رجننننل قنننند فقنننند رأسننننه بحننننادث سننننيارة، كنننننت قلقننننا أوتنننني إلنننني بفقنننند 

لنننى صنننديقتي، فقنننط منننن أجنننل لنننذي سنننىفعله لنننه، هرعنننت إومحتنننار بمنننا ا

، ة وجنننندت أمننننامي قننننرنبيطأن افكننننر مننننا الننننذي يجننننب أن أفعلننننه، وفجننننى

مكننننان الننننرأ .. أتعلمننننون  القننننرنبيطجنننند شننننيء آخننننر، زرعننننت ولننننم أ

 19؟ لقد أصبح ذلك الرجل رهيس الواليات المتحدة.شيئا

 ات المتحدة. الأن تدمر الطفل، ويتل باسننننننتطاعته أن يكون رهيس الوالي بإمكانك

ن تكون ناجح بدون فطنة ونباهة وذكاء. في الحقيقة، من الصنننننعب أن يكون توجد مالزمة أ

لذكي خالق ومبدع، وداهما يىتي االمرء ناجع حينما يتمتع بالفطنة والذكاء، ألن الشننننننخت 

 قبل وقته المناسب، ولهذا يحتاج اآلخرون وقت لكي يفهمونه.

ة ويتىقلم بسننهول يتالءمنه ه اآلخرون بسننهولة، ألذكي يمكن أن يفهم الشننخت الغير

، لى األشخاص العاديينمع نازية المجتمع. المجتمع باستطاعته أن ينس  نتريات ويحكم ع

 م غير ناجح.. ولكنهم يحتاجون لسنوات طويله حتى يقي موا العباقرة.ويقيمونه بىنه ناجح أ

يمكنه أن يكون ناجحا.. بل  أنا ال أقول أن الشننننننخت الذي ال يتمتع بذكاء وفطنة ال

شقاء والبؤ . فىنت ال  سيبقى تقليد فقط.. وهذه هي حالة ال سينجح، ويصبح مشهور. ولكنه 

 حياة يوميا وتمطرها عليك.. لن ترىال ة والنعمة والسننننننعادة التي تغسننننننلك بهاتعلم ما البرك

ن ترى بدا أنك أا، لن يكون بإمكاجمال الوجود إذا لم تكن لديك تلك الحسنناسننية لتتعرف عليه

المعجزة العتيمة التي تحيط بك، والتي تعبر وتمر عليك ماليين الطرق والصور يوميا، لن 

 ارة ليفهم، ليشعر، ليدرك بها.بتراها أبدا، فمن يدركها سيحتاج إلى قدرة كبيرة ج

ه بالسلطة، مبنى على القوة.. المجتمع هذا حازم جدا وبربري. قله  هذا المجتمع موج 

تم المجتمع ي  -، المتحكمون بالماليينالبروفسنننننوراتالسنننننياسنننننييون، الرهبان، –  من النا

التحكم به بحيث أن ال يسننمح ألي طفل أن يكون فطن وذكي ونبيه. وبالصنندفة القليل جدا أن 

يصل مستنير ما األرض، بطريقة ما من زمن آلخر، شخت ما يهرب من قبضة وأصفاد 

ن هذا يحدث ا غير مسموم بسموم المجتمع.. والبد أالدهر يبقى شخت م المجتمع.. مرة في

ر هذا الطفل فإنه سننننننينجح تماما في أمبسننننننبب ما، لخطى ما في المجتمع.. ولو علم المجتمع 

نتدمير جذوره وثقته بنفسنننننننه. وبمجرد أن يحدث هذا لن يكون  ثق بىي أحد.. تأن  كبإمكا

تحب أي احد آخر.. هذه حقيقة ان  بإمكانكبمجرد أنك ال تستطيع أن تحب نفسك.. لن يكون 

مؤكدة، وال توجد اسننتثناءات لهذه القاعدة. تسننتطيع أن تحب اآلخرين فقط إذا أحببت نفسننك. 

 حب النفس، ويسميها أنانية أو نرجسية. نولكن المجتمع يلع

                                                 
 النكت لتمرير ما يريد قوله.يستخدم اوشو  19
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 ن يتحول كل حبأن يصننننبح أنانية، ولكن ليس بالضننننرورة أنعم، حب النفس يمكن 

ن يتحول إلى نرجسننننننية إذا لم يتحرك عن النفس، يمكن أالنفس نفس إلى أنانية. يمكن لحب 

دون غيرها.. وإال سنننيكون حب  سأن يتحول إلى نوع من األنانية إذا اقتصنننر على حب النف

 النفس نقطة بداية لحب اآلخرين.

الشخت الذي يحب نفسه عاجال  او آجال  سيزدهر الحب حوله.. الشخت الذي يثق 

ثق باآلخرين، حتى هؤالء الذين يخدعونه، وحتى الذين خدعوه ن ييمكنه إال أ بنفسنننننننه، ال

ستطيع أال يثق بهم، ألنه يعرف بىن الثقة واإليمان والتصديق أكثر قيمة من  سابقا . نعم، ال ي

 أي شيء آخر.

أن تخدعه؟ تستطيع أخذ بعض المال تستطيع أن تخدع شخت ما، ولكن بماذا يمكن 

ي يعرف جمال الثقة بنفسنننننه وباآلخرين، ال يتشنننننوش بىي و الممتلكات منه. ولكن الفرد الذأ

ها تحدث  بك. وعند تل يحبك، ويثق  عات الصننننننغيرة. سننننننوف ي خدا هذه األمور وال من 

 .. من المستحيل.هخداعالمعجزة.. إذا وثق بك شخت بصدق، من المستحيل 

نك تثق بشنننننخت ما، فإنه من االسنننننتحالة أن ث هذا كل يوم في حياتنا.. طالما إيحد

خداعك. تجلس في محطة القطار ك. كلما زادت ثقتك به، قلت فرصننننننة ، أو يخدعيغشننننننك

وحقاهبك بجانبك، تقول للشنننخت الذي بجانبك: لو سنننمحت سنننىذهب لشنننراء تذكره، راقب 

حقاهبي. ثم تغادر صالة االنتتار وأنت واثق بالغريب. وهل صدف وأن خدعك هذا الغريب 

 به.الذي وثقت به؟ يمكن أن يخدعك إذا لم تثق 

 ك هذا وانتهذا ينبع من داخلك، كيف يخدع الثقة فيها من السنحر ما فيها.. والسنحر

 أبدا مسامحة نفسه إذا خدعك. بإمكانهقد وثقت به؟ كيف يتدرك وينحط ويخدعك؟ لن يكون 

ق وأن يوثق به. الكل يسننتمتع أن ن يثامة أسنناسننية في وعي االنسننان، وهي أهناك خ

حترامهم له. ويحدث هذا بشكل أكبر إذا وثقت بغريب تعبر عن اخرون، ألن ثقتهم ثق به اآلي

ن تسننننننتمر الثقة موجودة بينهم. بثقتك د سننننننبب لوجود الثقة بالغرباء.. ولكما. ألنه ال يوج

لغريب ما، فإنك ترفع درجته عاليا، وقيمته بقيمة غالية جدا. ومن المستحيل له أن يسقط من 

قط من ذلك المقام، فال يمكنه مسامحة نفسه، وعليه المستوى العالي الذي وضعته به، وإن س

 أن يحمل ثقل الذنب طوال حياته.

نسننان الذي يثق بنفسننه يصننل لمعرفة جمال ذات األشننياء األخرى، يصننل لمعرفة اإل

أنه كلما وثقت بنفسنننننك، كلما تفتحت، وكلما أصنننننبحت بحالة من الراحة واالسنننننترخاء وأال 

بح صوكلما صار المرء متفتح ومستقر وأصيل، كلما أ تتعلق باألمور المزعجة وتقف عنها.

 يتغلغل فيه عميقا إلى ءوهذا الهدو بالثقة باآلخرين.. يصننننننير أكثر هدوء، وكذلك يبدأ أهدأ

داخل كيانه. كلما وثقت بنفسك أكثر كلما حلقت عاليا.. الذي يثق بنفسه يستطيع أن يعرف ما 

 هو اإليمان، ويمكنه أن يثق بالمجهول.

سك، إذا لم تحب نفسك سك، هذا در  جوهري ومهم.. ابدأ بنفالوثوق بابدأ ب حب نف

فمن سننننيحبها؟ ولكن تذكر، إن أحببت نفسننننك فقط دون غيرها، سننننيكون هذا الحب شننننحيح 

 وضعيف.
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، قال: "إن لم يكن المرء لنفسه، فمن سيكون له؟" 20متدين يهودي عتيم، اسمه هليل

التي سننتثري عمرك أبدا؟".. جميلة تلك العبارات، وأيضننا "إذا كنت لنفسننك فقط، فما الغاية 

ألنه اذا لم تحبها، لن يكون باسننننتطاعة أي أحد أن ها: أحب نفسننننك ركرى عتيم، ولها مغز

 يحبك.

لن تسنننتطيع أن تحب شنننخت يكره نفسنننه.. وعلى هذه األرض مسنننكينة الحال، فإن 

أحببته  يوبخ نفسننه؟ وإنالكل تقريبا يكره نفسننه.. الكل يلعن نفسننه.. كيف تحب انسننان داهما 

ي حبه؟ ألنه داهما سيشكك، ويتن ففلن يصدقك، ألنه لم يذق طعم الحب مع نفسه.. كيف ست

فيك بىنك تحاول خداعه باسننم الحب، سننيكون  هناك خدعة ما ضننده، أو مصننيدة. يشننككن أ

أيضا. إذا كنت تحب شخت يكره نفسه، فىنت  را ويقظ.. وشكه هذا سيسمم كيانكداهما حذ

ية وله عن صننورته الذهنل تدمير فكرة الكراهية اتجاه نفسننه، وال يوجد أحد يتخلى بسننهتحاو

التي اعتاد عليها.. ولهذا ستجده يتعارك معك، وسيثبت المزيفة نها ترسم هويته عن نفسه، أل

 لك إنه الصحيح وأنت الخاطئ.

بين هذا ما يحدث في جميع عالقات الحب.. أو ما يسننمى بعالقات الحب. هذا يحدث 

 كل زوج وزوجة، كل حبيب ومحبوب.. كل امرأة ورجل.

، تدمر الصورة التي Egoنك تدمر هويته، تدمر األنا إإذا دمرت فكرته عن نفسه، ف

لى عن نه لن يتخعرف نفسننه. بالطبع إنها مخاطرة، أليعرف بها نفسننه.. إذا سننلبتها منه فلن ي

يسنتحق الحب، إنما يسنتحق الكره.  نه الصنورته الذهنية بسنهولة.. وسنيحاول أن يثبت لك بى

ك.. أن يحب دانت أيضا.. فىنت تكره نفسك.. ولن تسمح ألي أحمر هذا معكىوكذلك يحصل األ

فىي أحد يىتي لك مع حرارة من الحب في قلبه، فإنك تنكمش على نفسننننننك، وتحاول الهرب 

نك تبدو أ وتشعر بالخوف.. بهذه السلوكيات، تعرف تماما أنك ال تستحق الحب. ترى نفسك

عماقك، تحتفظ بالبشنننناعة. وإذا سننننمحت لهذا هر حسننننن، بشننننكل الهق، ولكن في عمق أبمت

 نت وما هي حقيقتك الباطنية.ك، فإنه عاجال أو آجال سيعرف من أالشخت أن يحب

ولبس قناع ما، مع شننننننخت مكانك أن تسننننننتمر بالتتاهر كم من الوقت سننننننيكون بإ

طيع أن تستمر في لبس القناع هذا في السوق، ن تعيش معه حالة حب؟ قد تستيفترض منك أ

أدوار  ك طوال الوقت، قد تلعب في تلك األماكنأو النادي، أن توزع ابتسنننننننامات هنا وهنا

يش ة سننننتعهل سننننتسننننتمر في تلك اللعبة مع رجل أو امرأجميلة وتقوم بىعمال جليلة.. ولكن 

طيع المستمر، لن تستلتعب والضغط معها طوال اليوم أربعة وعشرين ساعة؟ بل ستشعر با

عبة، سننتكون األقنعة الجميلة مت ن تسننتمر باالبتسننام طوال اليوم.. سننتكون االبتسننامة متعبة،أ

نها مزيفة.. ستحاول أن تحافظ على عضالت وجهك مبتسمة ولكن سترهق تلك العضالت أل

 وتتعب.

سام ستمر باالبت سطح في لحتة  كيف ت ستتهر لل طوال اليوم؟ مرارتك وسوداويتك 

العسل، ألن في هذا الشهر يكون اللحتات، لهذا السبب ينتهي كي شيء مع نهاية شهر  من

بعضننهما تماما، وخلعا االقنعة التي ترهقهما، وكل شننيء يتهر للسننطح ال  االثنان وقد عرفا

 محالة.

                                                 
20 Hillel 
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ن تضننننننع مع اآلخر، أن تكون حميميا يعني أ ن يصننننننبح حميمكل واحد منا يخاف أ

يسننننناوي  نه المنا بى جانبا ، وتبين حقيقة نفسنننننك. ويدرك كل واحد القناع والدول التي تلعبها

يك  يك ومعلم لد لك وا يل  ما ق هذا  قذارة فقط..  بل  باطنه،  ها في  له يحمل مة  ئا، ال قي شنننننني

ة و حثالة، وال قيمولك والسنننياسنننيين جميعهم، أخبروك بىنك عبارة عن قذارة أوالمتدينون ح

ر عقبل مشناعر الحب والقبول واالحترام، ولم تشن لك وحدك، ولن يتقبلك أحد. إذ لم تتلق من

ن الوجود سننيفتقدك ويحن إليكن وأنه لن يكون كما هو بىهمية وجودك وبىنك ضننروري، وبى

ر من جزء كبي السننابق لو رحلت عنه، بل سننيكون الوجود خاليا من المعنى بدونك، وسننيفقد

 لشيء.حدهم لك مثل هذا اختفي النغمة من أغنيته.. لم يقل أقصيدته ت

هذا هو عملي هنا: أن أدمر عدم الثقة بنفسنننننك، وأمحي كل اللوم الذي فرض عليك، 

قبل الوجود بكاملك.. هللا خلقك آلخذه منك بعيدا، وأعطيك شعورا  بىنك محبوب ومحترم من 

 نه يحبك.. لقد أحبك كثيرا بحيث أنه لم يقاوم فكرة أن يخلقك ويبتدعك  أل

داهما كان يرسم الشمس..  21"فان كول"م ألنه يحب.. نه يرسعندما يرسم الرسام، فإ

طوال حياته أحب الشنننمس كثيرا.. في الحقيقة الشنننمس هي من قادته إلى الجنون. لمدة سننننة 

ويرسننننمها.. كانت الشننننمس حارة.. حياته كلها تتمحور  الشننننمس أمامبكاملها كان يقف دوما 

ن يرسننمها كان دوما يتمنا أرسننم الرسننمة التي حول الشننمس. يكون راضننيا وممتن، عندما ي

خرى كثيرة، ولكنه لم يرضا سم هذه اللوحة كان عليه أن يرسم لوحات أكما يجب.. ولكي ير

نعم هذا رضننني وقبل بها، قال في ذلك اليوم: "عنها.. وفي اليوم الذي رسنننم رسنننمة ما حيث 

مر األث قال: "عملي انتهى، لقد حققت أرسننننننمه". لقد انتحر، حيأريد ان  هو الشننننننيء الذي

 الذي أتيت ألجله.. قدري قد أتم وال معنى لحياتي هنا"

نه كان مجنون بحب الشننمس، لقد كان ياته كانت مخصننصننة لرسننمة ما، البد إكل ح

حرارتها  تى دمرت الشنننمس عيناه ونتره، وقادتهيسنننتمر بالنتر إلى الشنننمس مدة طويلة ح

 إلى الجنون.

ية. هللا خلقك، ورسننننننمك، غنحبه ل. بسننننننببعندما يؤلف شنننننناعر أغنية، يفعل ذلك 

 نة هللا، فال تشننننننعر بالقلق، يمكنك أنه يحبك.. إن كنت ال ترى أي معنى في كلموأغناك، أل

 وجدك ها هنا؟ه الكل.. الوجود يحبك، وإال لم  أتسميه الوجود.. تسمي

د بحجمة الكبير نك مدلل ومعزز من قبل الكل.. هذا الكل وهذا الوجواسننننننترل، أل

ن تشنننعر بهذا االحترام والحب أ.. مجرد ، أنت نبض له وحياةمن خاللك سيسنننتمر في التنف

والثقة العتيمة من الكل اتجاهك، سننننننتبدأ حينها تنمو الجذور في عمق كيانك.. سننننننوف تثق 

ق ن تثق بي، وتثق بىصننندقاهك وأبناهك وزوجتك، سنننتثبنفسنننك.. وحينما تثق بنفسنننك يمكنك أ

يثق  أنب عيش الفرد هذه الثقة.. ال يعيش بىسننننننلوباألشننننننجار والحيوانات والنجوم والقمر. ي

زء من كيانه.. أن تثق ببسنننناطة، هي ما جما يعيش الثقة بنفسننننها وتصننننبح عندو ذاك، بهذا أ

 نعني نحن بالتدين.

                                                 
21 Vincent van gogh( :1890-1853) 
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يه األمر.. ا وكيف تكون حواري، صننننننحابي.. هي أال تعمل كل م 22هذا ما هو عل

 السنننياسنننيينلدين ضننندي، وكذلك ن يكون جميع رجال ايعمله المجتمع.. فليسنننت مصنننادفة أ

ها ليست مصادفة.. بل أنا أستطيع ناء ضدي وكل مؤسسات المجتمع ضدي، إضدي، واآلب

فأ هذا المنطق..  نه معكمن أفهم  ما يعملو نه معكم.. وأال أكرر  ما يعملو نا أعمل خالف  .. ى

 وبفعلي هذا أهشم كل نتم مجتمع العبيد هذا.

ر هو أن يثق بنفسنننه.. إذا اسنننتطعت أن أجعلك هجهدي هو أن أخلق ثوار، وبداية الثا

 فسها.مور المتبقية ستىتي من تلقاء ناج بعد هذا شيء آخر، ألن جميع األتثق بنفسك. فلن تحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
: وهو مصطلح لحياة التلميذ أو المريد الذي يريد أن يعرج في المقامات الروحية ويصل على درجة من sannyasأن تكون سانيا   22

 النض  والبلو  الروحي. وهذه المقامات األربعة في الهندوسية تسمى بـ أشرام.
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 الثانيةاحلميمية مع اآلخرين هي اخلطوة 

 

لآلخر، عندما ال يخافا من بعضهما  يفتح كل عاشق بابهعندما 
ئا عن بعضهما.. هذه هي الحميمية.. عندما يقول كل البعض وال يخفيا شي

و يتألم من ذلك.. إن كان شيء دون خوف على اآلخر بأن يهان أشيء وأي 
المتحدث يعتقد أن اآلخر سيهان، فإن الحميمية بينهما ال تكون عميقة بشكل 

صورة من الترتيب والتنظيم العقلي الذي بدوره قد  دكافي بعد. عندها تتواج
 حميمية.يحطم ال

وجود ما يخفيه عن  الشعور بعدمن العاشقي ولكن عندما يبدئان
مكان كالهما البوح بكل شيء، بحيث تكون الصلة قد وصلت اآلخر، وأنه بإ

إلى أعماق كليهما، وهنا سيفهمان بعضهما دون البوح بشيء.. وهنا يكون 
 االلتحام، بحيث يصبح االثنين واحد.

 

 

وإن لم تدرك ذلك، ولكنها ح . وإن لم تصنننننننل إلى الحب، تبقى الحياة  الحياة ح ،

ح . إن لم تصنننل إلى الحب، فلن تصنننل إلى أي مكان، بل تسنننتمر بالدوران والحركة.. ولن 

تىتي لحتة االكتمال والرضننننى طالما باسننننتطاعة المرء أن يقول "لقد وصننننلت إلى هنا، لقد 

ت أريد ان أكون، إن البذرة اكتملت اآلن اصنننبحت ما كان يجب أن أكون، لقد صنننرت ما كن

وقد تفتحت ازهارها..". الحب هو هدف الحياة، والحياة هي رحلة، والرحلة بدون هدف 

 ،تكون رحلة عبيطة مختلة.. ستكون رحلة بال اتجاه، فمرة تتجه للشمال ومرة تتجه للجنوب

بة كون كما هي خشننو جنوبا.. سننتوسننتبقى تتلفت يمين وشننمال، وأي أمر قد يسننوقك شننماال أ

على الماء، تتجه أينما توجه الموج.. ولكن إن كان هدفك واضح، فاالتجاه والطريق سيكون 

ستكون رحلة األلف ميل ليست طويلة، خاصة  ستركز عينك على الهدف، وحينها  واضح. 

إن كنت تتحرك في االتجاه الصننننننحيح، عندها لن تكون رحلتك بتلك الصننننننعوبة مهما بلغت 

وأنك تكون ثابت وال تتحرك بىي اتجاه  تجاه الخاطئ أكن إن كنت تتحرك باالمسننننننافتها. ول

نك تتحرك بكل االتجاهات، عندها ستبدأ الحياة باالنهيار. وهذا هو مرض على االطالق أو أ

األعصننننننناب، انهينار وتحطم للقوى، وال تعرف أين تنذهنب ومناذا تفعنل.. مرض االنهينار 

و شق، خوف ثابت متكرر داهما يتصاعد في داخلك. العصبي يخلق فجوة في داخلك، جرح أ

حد،  هذا الخوف أو يغطونه كي ال يراه أ ما يخبئون  خاهفين يرتجفون، رب نا   جد ال هذا ت ل

عيشننون بالخوف. لهذا تجدهم يخشننون أن يلتحموا ويصننبحوا حميميين ولكنهم سننيسننتمرون ي

 له باالقتراب منك.حد ما.. ألن اآلخر سيعرف هذه الفجوة وهذا الخوف إن سمحت مع أ

تىتي من جذور التينية، والتي تعني باطنك العميق، أو )الحميمية(  intimacyكلمة 

ع أي م ن تكون حميمين لديك شيء في باطنك، فلن يكون بإمكانك أصميم داخلك. إن لم يك

رون الثغرة الباطنية والخواء ينهم سننننننوف أحد، ولن تسننننننمح بالحميمية أن تقترب منك، أل
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لباطني فيك. سننننيدركون أنك ال تعرف من أنت، رجل بال اتجاه كالمجنون الذي ال والجرح ا

ون حياتك فوضى، وتختفي األغنية الكونية جاهه، أين هو ذاهب.. ومن هنا ستكيعرف أين ات

 منها.. هذا هو سبب الخوف من الحميمية.

رسان احتى العاشقين، فإنهم نادرا ما يكونون حميميين مع بعضهما البعض  إنهم يم

 لحب الحقيقي. كما يمكنفقط االتصننال الجنسنني وليس الحميمية.. والجنس هو أمر سننطحي ل

عنند آخر كليننا. إنهننا تعني ن تكون في الجنس أو في غير الجنس. الحميميننة هي ب  للحميميننة أ

السماح ل خر بىن يدخل فيك، وأن يراك كما ترى نفسك بنفسك.. أن تسمح ل خر بىن يراك 

لحميمية هي دعوة اآلخر ليصننننننل إلى أعمق لب ونواه في كيانك.. في عالمنا من الداخل.. ا

المعاصر، أخذت الحميمية تختفي شيئا فشيئا.. حتى العشاق ليسوا حميميين. وحتى الصداقة 

هو السبب؟ السبب هو أنه ال يوجد لديك ما تشارك به، ليس لديك  أصبحت مجرد كلمة.. ما

يا ترى يسنننمح ل خرين بىن يرى خواءه الداخلي؟ الواحد ما تتشنننارك به مع اآلخرين.. فمن 

منا يحاول التتاهر بالغنى ويكرر أمام اآلخرين: "أنا غني، أنا وصننلت إلى مبتغاي، أعرف 

 .ما الذي أفعله.. أعرف اتجاهي في الحياة"

المرء اآلن ليس مسننتعد أو شننجاع بما فيه الكفاية ليفتح نفسننه ويري فوضننته الباطنية 

اءه ل خرين. ألن لو أدرك اآلخر ضنننعفك الباطني السنننتطاع أن يتالعب بك، وخوضنننعفه و

وهنا يكون مصنننندر الخوف من الحميمية. يصننننبح اآلخر مهيمن جدا حينما يرى فوضننننتك.. 

كما إنك داهما ما تبحث عن سيد ما أو قاهد أو مرشد، ألنك لست سيدا بعد على كيانك، ولها 

سننننننيدك.. لهذا الكل يحاول حماية نفسننننننه لكي ال  يمكن ل خر أن يلعب هذا الدور ويصننننننبح

 يعرف أحد عجزه الباطني، لكي ال يتالعب به العالم.. وهذا العالم مليء بالالعبين.
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 النفسننننننيونانتحرت، والمحللون   23الممثالت، هي مننارلين مونرو أبرزواحننده من 

النسنننننناء،  جملماذا انتحرت؟ لقد كانت واحدة من أعن السننننننبب.. لأطالوا كثيرا في البحث 

قعننا  بحبهننا، ن رهيس الواليننات المتحنندة جون كينينندي كننان واوواحنندة من أنجحهن. حتى أ

قد كثر منها. لوالماليين من النا  أحبوها.. الواحد ال يمكن أن يفكر ألن يحصل على شيء أ

 كانت تملك كل شيء.

كيانها الداخلي في متناول الجمهور.. وهي  ا عامة النا ،نت مادة يتداولهلكنها كا

كانت تعلم بذلك. حتى في غرفة الحب مع الرهيس كينيدي، والتي كانت تسنننميه بـننننننننن"السنننيد 

ين مارل وكىن المرء ال يقيم عالقة مع شخت ما بل مع مؤسسة بكاملها.. نعم كانتالرهيس" 

. .. مؤتمر ال يمكن أن يكون فيه أمر مخفيخباره النا .ر الذي يتداول أكالمؤسسة أو المؤتم

مرة من  فيوشيئا فشيئا أصبحت واعية بما يجري.. فال شيء من الخصوصية في حياتها. 

باحية. وقد سننىلها أحدهم: "هل الكاميرا عارية لطباعة روزنامة إ مام عدسننةالمرات، وقفت أ

 كنت تضعين أي شيء خالل وقوفك للروزنامة؟"

 اك شيء ما.. الراديو"أجابت: "نعم، كان هن

قد انتحرت، فهو الشنننيء الوحيد الذي كانت مكشنننوفة عارية، ال شنننيء خاص لها.. ل

ن تقوم به وحدها، لم تسنننتطع ذلك.. فكل يام به بخصنننوصنننية.. كان من الممكن أتسنننتطيع الق

سها ذي من الممكن أشيء كان معلن ومشاع. لقد كان االنتحار األمر الوحيد ال ن تقوم به بنف

 ا.. وتشعر بنوع من الحميمية والسرية مع ذاتها.وحده

عبر االنتحار يمكن لهم  كان داهما لها ميل لالنتحار.. ألن إن النماذج المشننننننهورة

 الحصول على شعاع من نور، يخبرهم بمن هم حقيقة.

أة تمار  الحب؟ داهما باطني.. باطني يعني خاص.. هل رأيت امركل ما هو جميل 

حب بعيون مفتوحة، يبقى عينهم.. إما يغلقون أ مار  ال فالرجل ي ما،  ما هذا ت نهم يعرفون 

شننناهدا منفصنننال عن الحدث. إنه لم يندم  كليا مع الحدث بل يبقى منعزال قليال وبعيدا عنه.. 

ولهذا يبقى مراقبا ، وكىن شخت آخر يمار  الحب عنه، بينما هو يشاهد كما لو أن الحدث 

تتناغم مع باطنها، فتغلق عينيها لكي تشننننننتم عطر الحب هذا على التلفاز. ولكن المرأة فهي 

 وشذى باطني ما.

ر الماء ودعه يتسننناقط، وبعدها مر مرة، عندما يحل الليل، افتح صننننبوجرب هذا األ

ثر كأعد تشننغيل النور.. سننتالحظ بىن صننوت الماء أصننبح أ نوار الغرفة للحتات، ثماطفئ أ

فما الذي  ندما يكون الضننننوء مفتوح.وضننننوحا أثناء التالم، ولكن سننننتخف حدة الصننننوت ع

 يحدث في التالم؟

دا.. فكننل شننننننيء يختفي حولننك، وتبقى أنننت ن ترى جيننفي التالم، ال تسننننننتطيع أ

خافتة، ويضننننعون الشننننموع،  تهاوالصننننوت. ولهذا تجد أن كل المطاعم المشننننهورة إضنننناه

ع، وويتجنبون األضننواء السنناطعة.. حيثما يكون المطعم منار بضننوء خافت أو بضننوء الشننم
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يكون التذوق أعمق، وتىكل جيدا وتتذوق جيدا.. وشنننننذى الطعام يحيط بك.. وإن كانت انارة 

 المطعم ساطعة، فإن المرء سيتشتت ولن يركز على تذوق الطعام.

قال: إن النتر أعلى حاسنننننننة  ،ميتافيزيقياكتابه الفي أول جمله قالها أرسننننننطو في 

 منا جدا، بحيث أنه احتكر النفس كلهامهي حقيقة ليس كذلك، إن النتر أصنننبحنسنننان. في اللإل

ودمر الحوا  األخرى وأخننذ مكننانهم.. إن أفالطون، وهو معلم أرسننننننطو يقول أن هننناك 

ما، فال ما نه مخطئ ت قاع.. ولك مة، واللمس في ال يب هرمي في الحوا ، النتر في الق  ترت

لها.  تيبيوجد ترتيب هرمي للحوا ، كل الحوا  في المسنننتوى نفسنننه، وليس هناك أي تر

عين من حياتك كلها، حيث تدور وتتمحور حول ال %91ولكنك تعيش عبر العينين، بنسنننننبة 

ن تلمس.. . يجب اعادة بناء التوازن.. يجب أيضا أ.طوال الوقت، وهذا ما ال يجب أن يحدث

ل جو الرأة التي تحب أألن اللمس فيه شننننننيء حيث العين ال تعطيك.. حاول أن تلمس المر

سند يكشنف الج ضنوء سناطع، ثم أعد الكرة في التالم.. سنتجد أن في التالم الذي تحبين في

 ، وفي الضوء الساطع يختبئ.أكثر نفسه

هن معجزة ما.. الكثير ألجسننند النسننناء؟ في اجسننناد 24"رينوار"هل رأيت رسنننومات 

؟ ينوار.. ما الفرقن رسموا الجسد النسوي، ولكن ال يوجد مقارنة بينهم وبين رمن الرسامي

ا حسه اليدين.. لهذجسد كما تراه العين.. أما رينوار رسم الجسد كما تموا السامين رسكل الر

 مامك.والقرب كما لو كن النساء حقيقة أ تجد لوحاته فيها من الدفء

عندما تلمس شننننيئا، فإنه يصننننبح قريبا منك. عندما ترى شننننيئا بعيدا في التالم، في 

 ح ذلك فيه عندما تراه تحتمكن أن يتضننف، ال يالخصننوصننية والسننرية، فإن شننيئا ما يتكشنن  

 و في األماكن العامة. لو نتر اآلخرون إلى ما عندك في الباطن، فإن ما تحمله فيالضنننوء أ

اعة، رن يزهر.. كما لو إنك تضننع البذور في التربة للزالباطن يتقلت وينكمش، وال يمكن أ

لحبوب الن تبرعم تلك  ن يرى البذور تلك وتبقى تلك التربة مفتوحة والكل باسننننننتطاعته أ

ن ترمى بعمق، عمق األرض، في االم األرض الدامس حيث ال أبدا.. تحتاج تلك البذور أ

ها. في حد وال يرا ها أ جذور األ يصننننننل لك التالم العميق تكون  بذرة ذ ناك تكمن  زهار، ه

 الشجرة العالية.

ان حمتناغمان يذوبان في بعضنننهما، وال يبقى منهما شنننيء، بل يصنننب ثنانعاشنننقان ا

ن يحدث ذلك إذا كان هناك من يراقبهم د االنسنننجام والذوبان.. وال يمكن أواحد.. عبر االتحا

او يشاهدهم من بعيد.. ال يمكن أن يطلقوا العنان ألنفسهم لكي يذوب كل منهما في اآلخر إذا 

كان هناك شخت ما ثالث يراقبهما.. إن عيون اآلخرين بذاتها تتحول لحاجز مانع. ذلك ألن 

 ما هو جميل، كل ما هو عميق يحدث في التالم الدامس. كل

نسننننانية.. ولهذه السننننرية سننننبب لكي صننننوصننننية ضننننرورية جدا في العالقات اإلالخ

تتواجد.. تذكر ذلك، وداهما تذكر ذلك.. سننننننتتصننننننرف بحماقة في حياتك إذا لم تكل لديك 

لشارع ا كما لو أخرجت بطن جيوبك للخارج.. كل ثرواتك ستسقط في ستبدوخصوصية.. 

تكون اجتمننناعي تتواصنننننننننل مع الننننا ..                           نليس هنننناك خطنننى في أ ولن تالحتهنننا.

                                                     لننننحننننينننناة الننننكننننلننننيننننة.. لننننكننننن تننننذكننننر إن هننننذه الننننحننننينننناة الننننخننننارجننننيننننة جننننزء مننننن ا
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 حياتك الكلية.. بل حافظ على الخارجية كل جتماعيةوليس من المعقول أن تصنننبح حياتك اال

 أن تكون فقط جزء بسيط من حياتك الكلية.

ن تمار  تنقالتك في التالم.. ألن النور له جماله وله سننننننبب لكي ال أقصنننننند في أ

حصنننننننل على شننننننمس يتواجد.. إذا بقيت البذور في التالم ل.بد، ولن تصنننننننل إلى النور لت

تى تبقى في التالم لتبرعم، لتجمع القوى حن الصباح، فإن تلك البذور ستكون ميتة.. عليها أ

ور صننننننبح جاهزة تخرج للنن تج للنور، لتصننننننبح مليئة بالحياة، لتولد من جديد، وبعد أتخر

رة .. على البذمام العالم وتتنفس الهواء تحت نور الشنننننمس وتواجه الرياح والمطروتتواجد أ

خارجي، وال يمكن أ أن حدي ال بل الت خارجي تق حدي ال بل الت جذور إن تق ها  نت ل كا ال إذا 

 عماق االم األرض.. بقوة.ضاربة في أ

عني حتى أن تغمض عيننننك وتغوص في ال أعني أن تهرب من النور، وال أ أننننا

أعماقك وال تخرج أبدا.. بل أعني أن تبقى في الداخل في التالم في السنننننر حتى تسنننننتخرج 

ها ى بثرواتك.. تعرف عليطاقتك الكامنة بحب وبرحمة ومودة.. قم برحلتك الداخلية واسنننتغن

ستخرج ملك. غت داخل نفسك  سوال.. ولكن  تمتع بها.. حتى إذا خرجت للنور لن تكون مت

رك به وتثري به الحياة حتى تكون أجمل. واعرفها.. لكي تخرج للعالم ويكون لديك ما تشنننننا

عماقك، سنننتصنننبح أغنى وأغنى.. وتذكر داهما، إذا ما شنننعرت بىنك مرهق، ح  إلى باطن أ

. أغمض ي للطاقة الموجودة فيك.وهر القوى ضننننعيف، ادخل إلى باطنك، ألنه مصنننندر قخا

 رحل إلى العمق.عينك وارحل إلى الداخل.. ا

ن ثير من عالقات داخلية أيضننا.. طبعا سننيكون لديك الكن عالقات خارجية، وكو  كو  

القات ع نك تتنقل وتتحرك تحت نور الشمس، سيكون لديك حتماالعالقات الخارجية طالما أ

عالقات عمل.. دع عالقات  ن تكون جميع العالقات في حياتكعمل، ولكن ليس من الجيد أ

هو  ولكن البد أن يكون لك ماخذ مجراها الطبيعي بمسننننننناحة محدودة في حياتك، العمل تى

 ن تجد نفسك الحقيقية في تلك العالقات.خاص، بحيث يمكن لك أ

مرأة مشهورة وحياتها معلنة عنها على كل ما افتقدته مارلين مونرو. كانت ا هذا هو

لسان.. شخصية عامة.. شخصية ناجحة، ولكن في حقيقتها فاشلة تماما. وبينما هي في قمة 

نجاحها، قامت باالنتحار.. لماذا انتحرت؟ ال أحد يعرف، بقيت مسنننننننىلة انتحارها كاللغز.. 

شنننهرة أكثر من ذلك  جله.. ال يمكنك الحصنننول علىألنها كانت تملك كل شنننيء لتعيش من أ

لك وكاريزما وجمال وصننحة أكثر من ذلك.. لقد توفر لها كل شننيء.. وال ونجاح أكثر من ذ

مما كانت عليه.. ولكن بقي شنننننيء ما مفقود.. باطنها كان  ن ل.مور أن تصنننننبح أفضنننننليمك

 خاليا، خاويا.. ولهذا كان االنتحار هو الطريق الوحيد.

ية لكي فا مارلين مونرو تنتحر  قد ال تكون جريء ك قد تكون جبان  كما انتحرت 

كثر من سبعين عام.. ولكن االنتحار هو االنتحار .. قد تطول مدة انتحارك إلى أءببطفتنتحر 

سريعا أم بطيئا. إذا لم يتوفر لديك ما يجعلك مسرورا داخليا، فال يمكنك االعتماد على شيء 

 25خارجي. ولهذا السبب تنتحر ببطء.

                                                 
 يشير هنا أنك لو لم تنتحر بسرعة فإنك تنتحر ببطء، إن لم تعش كما يجب  حيث داهما يشير إلى أن النا  أموات ينتترون يوم الدفن. 25
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 ن يكونثم تشنننع حياتك في السنننماء.. البد أ ا المصننندر الداخلي،الحياة تشنننرق من هذ

نك كتابا مفتوحا.. يمكهناك توازن.. أنا داهما أشجع على التوازن.. فإذن ال أدفعك لكي تكون 

.. لو فتحت كتاب حياتك كله فقط. وليس الكتاب كله ن تفتح ل خرين صننننننفحات معدودةأ

ريا، وفقط سيكون بجانبك "جهاز مذياع".. فستكون عاهرة، ستكون كمن يقف في السوق عا

 كما دار الحديث مرة مع مارلين مونرو:

أحدهم سألها: هل كان معك أي شيء بينما كنت عارية للتصوير 
 للروزنامة؟

 أجابت مارلين: نعم، كان معي شيء ما.. المذياع.

 إذا كان كتابك مفتوح، سنننتكون نهار من دون ليل، كما الصنننيف داهما بدون شنننتاء..

ك.. وأين ستتوجه حينما يكون العالم كحمل ثقيل ال يحتمل؟ يكون ملجئفىين سترتاح، وأين س

أين سننننتذهب لتصننننلي وتتىمل؟ حافظ على األمور في الوسننننط.. اترك نصننننف كتابك مفتوح 

للجميع، في متناول الكل، واجعل النصننف اآلخر من الكتاب سننري جدا بحيث أال تسننمح إال 

 .هبقراءتللقليل من الضيوف 

نادرا. هذه هي الحالة التي يجب أن  ال تدع أي شننننخت يدخل ليتجول في معبدك إال

بالدخول والتجوال، فعندها لن يكون المعبد معبدا.. قد كله حشننننننند تكون. إذا كان يسننننننمح لل

 حد يدخل معبدكنتتار في المطار.. ولكن ال يمكن أن يكون معبد.. ال تدع أيصننننننبح غرفة ا

 حب.إال نادرا.. وهذا هو ال

م، ال يترك وحيدا أبدا.. حن نعيش داهما مع اآلخرين.. منذ أن يترك الطفل رحم األن

بل يمضننني حياته مع األم والعاهلة.. مع األصننندقاء والزمالء.. وتنموا العالقات والصنننداقات 

أكثر وأكثر.. ويزداد الحشنننند حول الشننننخت.. هذا ما نسننننميه الحياة. وكلما زاد عدد النا  

 دت أن لديك حياة غنية..حولك كلما اعتق

عندما تبدأ بالدخول والتجوال في باطنك، فإن كل تلك الوجوه تبهت وتذهب بعيدا.. 

.. حتى ألقرب تودع الكل وتقول لهم "مع السننننننالمة"كل هذا الحشننننننند يختفي، وعليك أن 

لحتة ما، حتى أقرب صننديق ال يمكن مع السننالمة... ب :ن تقولاألصنندقاء واألحباب، عليك أ

خرى فضنننناء آخر، كما كنت في السننننابق هذه هي اللحتة حيث تدخل مرة أ ون معك..ن يكأ

لم  ، لذام لم تعرف شيء عن الصحبة والجماهيرفي رحم األم. ولكن حينما كنت في رحم األ

نه لم يكن هناك مقارنة تشننننعر بالوحدة.. بل يكون الطفل سننننعيد عندما كان في رحم األم، أل

نه لم يعرف األقران واألصحاب.. لهذا ال يشعر عر بالمتعة.. ألمع أقرانه، بل كان وحيدا يش

 بالوحدة.. بل كان رحم األم هو الواقع الذي يعرفه وال يعرف غيره.

لكنننك اآلن تمضنننننني حينناتننك مع الحشننننننود، والعالقننات، تعيش الفرح والحزن في 

ي هذا ويبدأ العالقات االجتماعية.. إن التوجه مرة أخرى للداخل.. يبعدك عن العالم الخارج

بح المرء . ويصباالختفاء تدريجيا.. يصبح كالصدى.. بل حتى الصدى يختفي رويدا رويدا.

ضاهعا تماما. ولكن هذا ااهر األمر، إنما لو يدخل المرء أكثر نحو الباطن فإنه سيجد نفسه 

فجىة.. للمرة األولى سننننيجد نفسننننه.. وعندها سننننيندهش.. ألنه سننننيعرف إنه كان ضنننناهعا في 

بدا بعدها.. الحشننننننند نه لن يضننننننيع أ             .. واألن يعرف نفسنننننننه بعيدا عن الحشننننننند، ويعرف إ
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كان ضنناهع في األدغال، العالقات االجتماعية.. واآلن فهو قد وصننل إلى المنزل.. وفي هذه 

 كنه سيكون شخت آخر مختلف كليا.نه أن يعود إلى العالم الخارجي ولاللحتة يمك

لن تعتمد عليه.. بالطبع سننننوف تحب أحد، ولكن حبك  بالطبع سننننترتبط بىحد.. ولكن

لن يكون حاجة.. سننننوف تحب أحد ولكنك لن تتملكه.. سننننوف تحب ولكن لن تكون غيورا .. 

ك.. بل يكون حب قدسنننني إلهي. وبعد أن عرفت وعندها سننننيكون الحب دون غيره دون تمل  

 ، يمكنك أن تقضي الوقت مع النا .نفسك الحقيقية

لحقيقة.. الحقيقة في باطنك عليك أن الوهم وأين ان تكتشننننف أين هو إن الفكرة كلها أ

 ن تعيش مع حلم العالقات االجتماعية بىمان.تعرفها، ومن ثم يمكنك أ

إذا لم تعرف من أنت ولم تكن على حقيقتك الباطنية، كيف لك أن ترتبط بشننننننخت 

ن، مام اآلخرييتنا ألم تكن على حقيقتك أنت، كيف لك أن تكون مع اآلخرين؟ إن هو آخر؟ إن

 نحن نخلقها بىنفسنا.. إنها ضالل وخدعة.

عماقه، إن لم يعرف من يكون، ال يمكنه أن يرتبط إن لم يصنننننننل المرء إلى مركز أ

تقد اآلخر يعباآلخرين.. العالقة التي تسننننتمر من دون معرفة النفس هي عالقة وهم فقط. إن 

نت وال هو يعرف من أنت تعرف من أأنه على عالقة بك، وأنت تتن بىنه مرتبط به.. ال 

هو.. إذن من الذي يرتبط بمن؟ بل تتل عالقتكما بين الك وال الطرف اآلخر.. ال وجود 

بعضننننها البعض،  ا الداخلي النفيس. وهذا ما أشنننناهده باسننننتمرار: النا  ترتبط معلجوهركم

نوا ن يكويء جوهري بينهم.. إنهم يرتبطون مع بعضننهما البعض ألنهم يخافون أولكن ال شنن

وحيدين ويشننننننعرون  سننننننيكونونن يقوموا بهذا االرتباط.. وإال فإنهم أحرار.. ولهذا عليهم أ

باآلخر. باط  لذا داهما ما يبحثون عن االرت ياع..  ن يقيموا عالقات.. أي نوع من وأ بالضنننننن

العالقات، أفضل من ال شيء لهم. على األقل يبقى المرء مشغول بشي ما.. وفي الحقيقة فإن 

.. طريقة مؤدبة للعراك والنضنننال وعالقاتكم العاطفية ليسنننت سنننوى نوع من العدوانيةحبكم 

ة هي طريق إن العالقات العاطفية لهيمنة على اآلخر األنين، وتكرار األمور لحد الملل، واو

 متحضرة في تعذيب اآلخر 

ي تلك المساحة، استجمع شجاعتك لتصل لما في لذا عليك الولوج في هذا الفضاء ف

 . ولكن ال يوجد ما تقلق بشننىنه، ألن هذا ما علينا.. قد يعطيك شننعور بالحزن والوحدة.مقالع

ن كل شنننيء سنننيتغير أن نصنننل إلى مصننندر تلك األمور، فإأن نغوص به جميعا.. وبمجرد 

فع ثمنه، شنننئنا أم أبينا.. ن ندطنك شنننخت مميز جدا، هذا ما يتوجب أبا كليا.. وسنننتخرج من

اختيننارنننا إلى بواطننننا قبننل أن نكون مجبرين على الولوج داخال ن نلوج بوعينننا وبننعلينننا أ

 26بشكل ال واعي.

 

 

                                                 
(.. هو عن طريق الواقع الذي يكشف لنا 22(( )البقرة نوإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وهللا مخرج ما كنتم تكتمووفي القرآن يقول هللا )) 26

حقيقة أمرنا لنا ليكون حجة علينا. وكذلك أشار اوشو في وقت آخر أن التطور فطرة الكون، فلو أن اإلنسان لم يغوص إلى أعماقه 

 بإرادته، فإن الحياة ستدفعه لذلك، حتى تحافظ على قانون التطور والتحول.
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لفرد.. الشننخصننية هي ااهرة هذا هو الفرق الذي داهما ما أميز به بين الشننخت، وا

متىثرة باآلخرين.. إنما الفرد فهو حقيقة مميزة عن اآلخرين.. الشخصيات هي األقنعة  زاهفة

اط رتبويمكن ل.فراد االالخالقة والصنننفوة.. الجوهر واألسنننا   نما الفردية فهيوالتالل.. إ

ا األشننخاص المختلفين يسننتطيعون يعيشننوا. إنما الشننخوص او باآلخرين فعال.. يسننتطيعوا أ

 27دوار.ؤدوا أن يقوموا باأللعاب ويفقط أ

 

 

كيانك يرقت، فرح. عندما تشننننعر بىن بال عندما يشننننعرالحب هو حالة وعي المرء 

النبض من حولننك.. يهتز من الننداخننل ويرتعش، فننإن هننذا االهتزاز يطفوا على السننننننطح كنن

 ن يصننلسنناء وإلى الرجال، ويمكن أيمكن لهذا النبض أن يصننل إلى الن ويصننل إلى النا ،

 إلى الصخور واألشجار والنجوم.

لذي ال يسننننننمى  حب ا حب.. ال هذا ال فإنني أتحدث عن  حب،  ما أتحدث عن ال عند

سننتخدم كلمة حب.. إنني .. داهما تذكر هذه الحالة عندما أـنننننننن"العالقة" وإنما هو حالة وجودب

أسننننتخدمها للتعبير عن حالة وجودية، وليسننننت عالقة اجتماعية. العالقة العاطفية هي نترة 

ضنننيقة للحب.. وفكرتك عن الحب بىن أسنننا  الحب هو العالقة.. هي نترة ضنننيقة جدا عن 

 الحب الحقيقي.

ة ضنننننرورية فقط عندما ال تسنننننتطيع أن تكون بمفردك.. ألنك غير قادر حتى العالق

 اآلن على التىمل. والتىمل هو واجب عليك ممارسنننته حتى تسنننتطيع فعال أن تحب. يجب أن

تماما، وعليه أن يسننننننتمتع بهذه الحالة أيضننننننا.  يمتلك الفرد القدرة كي يكون وحده.. لوحده

حبك حاجة لعالقة وإنما يكون من باب المشنننننناركة. وعندها يمكن أن يحب. عندها لن يكون 

 .. بل ستشارك من تحب الحياة.. هذه هي المشاركة الطيبة.لن تكون معتمد على من تحب

عادة هو أ حدث  ما ي نت تحمل ولكن  به  ال أ حب في قل ن كال الطرفين ال يحمل ال

الحب من الحب وال الشننننننخت الذي تتن بىنك تحبه يحمل الحب في قلبه.. والكل يطلب 

.. ولهذا من بعضنننكما تسنننوالنطلبان الحب وتاآلخر.. كالكما متسنننوالن، شنننحاذان تالطرف 

يحدث الصنننراع والعراك والجدال المسنننتمر بين العشننناق.. وداهما ما يكون على سنننخافات، 

 على أشياء ال جوهر لها، على أشياء غبية.. يعرفان ذلك ويستمرون في الجدال.

نه ال يحصننننننل على ما هو حق له كفاية. يعتقد بى الجدل األسنننننناسنننننني هو أن الزوج

لزوجة بىنها مخدوعة، والزوجة تعتقد بىنها ال تحصنننننننل على ما هو حق لها كفاية. تعتقد ا

                 ن يعطي، يكمن الحنننب في ذلنننك؟ ال أحننند ينننىبنننه أ ننننه مخننندوع.. أينويعتقننند الزوج بنننى

                                                 
الفردية هي حقيقة المرء، وأن الشخصية هي القناع، فلو مثلنا الحياة كمسرحية، فإن الفردية هي حقيقة الممثل  يمكن أن نتفق على أن 27

التي ال تتغير، إنما الشخصيات فهي األقنعة واألدوار التي يلعبها الممثل في المسرحية.. الشخصيات مصطنعة، خيالية، زاهفة.. الفردية 

 هي حقيقة الممثل.
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فلن يحصننل عليه أحد، وسننيشننعر  ث . وإذا كان الكل وراء األخذ يلهالكل يريد أن يحصننل.

 الكل بالضياع والخواء والتوتر.

عمدة له. سنوف كمن يصنب  ويزين المعبد الذي ال أ إن األرضنية األسناسنية مفقودة..

 زلت في تكرار وتدهور.. وال وهل تعرف كم مرة قد تهدم حبكيتهدم وينهار في أي لحتة. 

 خرى الخطى مرة تلو األ

 ش. ال ترى ما الذي تفعله بحياتك وبحياة اآلخرين. تعيأنت تعيش في غفلة كبيرة.

بميكانيكية، مثل الرجل اآللي.. مكرر األنماط القديمة.. وتعرف جيدا بىنك تمار  سننننننلوك 

ونمط حياة قديمة موجودة في السننننننابق، وتعرف المخرج من هذه الميكانيكية وكيف تتغير، 

تعيد تكرار الماضي وتحصل  يد..ولكن في عمق أعماقك تحمل حذرا ما، خشية مما هو جد

 ما.هدانفسها النتاه   على

بح كثر، وتصننمن الفشننل في الحب، سننتصننبح واعيا أ إذا تعلمت، أو اسننتطعت التعلم

متىمل أكثر.. إن مارسنننننت التىمل سنننننتتعلم كيف تسنننننتمتع وحيدا.. ولديك قدرة على اسنننننعاد 

ن سننننبب محدد على نفسننننك.. إن قلة من النا  يسننننتطيعون أن يعيشننننوا راضننننين فرحين دو

 ن هؤالء مجانينبفرح الوجود  واآلخرون يعتقدون بىاالطالق. يجلسون بصمت ويشعرون 

جميلة  بامرأةالن فكرة السنننعادة تىتي من الخارج، من شنننخت ما، من سنننبب ما  إن التقيت 

رفتك ن تجلس بصمت في غأ . ولكنسعيدةستكوني  ستصبح سعيد، إن التقيت برجل وسيم

البد أن تكون مجنون بهذه الحالة.. وسيشك النا   لنشوة والطرب والفرح؟ دا وتشعر باوحي

 بىنك تتعاطى المخدرات.. بىنك سكران.

تىمل هو نه يحررك من المخدر الالمحدود.. إ نعم، ال نه يطلق كل قواك الروحية، إ

يانك.. ي كسعيدا فرح داهما.. كنوع من االحتفال الذي يتصاعد فالحدود والسجون.. وتصبح 

ن تتواصنننننننل مع النا  وع من العالقات.. ومع ذلك يمكنك أي نحيث تتحرر من الحاجة أل

 وتتشارك معهم هذا الفرح.. وهذا هو الفرق بين الوصال وبين العالقات.

نيها مع ة تغالعالقات هي شيء لتتعلق به، بينما التواصل فهو رقصة، معزوفة أغني

 ر كلما حصنننننلتاآلخرين، وكلما قدمت أكثن لديك حب كبير لتمنحه الطرف اآلخر. تحبه أل

كثر.. تفهم هذه القاعدة: كلما قدمت حب أكثر، حصننننننلت على حب أن عليه أكثر.. وبمجرد أ

 بمجرد أن تعرفوهذا بالضننننننبط عكس القوانين االقتصننننننادية التي تدير العالم الخارجي.. 

ر.. ما لديك أكثكثر وتشنننارك بذلك.. إذا كنت تريد حب أكثر، ومتعة أكثر.. يجب أن تعطي أ

وأيا من يسنننننمح لك بهذه المشنننننارك معه، سنننننتشنننننعر بالمتعة واالمتنان له.. ولكن لن تكون 

 ل بينكما.كالنهر الذي ينسكالعالقة العادية، وإنما 

ياها وساقيا لها، يرقت ، فيقول لها: اهال وسهال، غاسال إالنهر يمر بجانب الشجرة

ا.. والشننننننجرة ال تقول له: "إال أين أنت به أمامها ويرحل.. ال يتعلق بالشننننننجرة أو يتمسننننننك

تذهب تحتاج أن تطلقني  على األقل خلع  إلى أ بل أن  نت ين ذاهب؟ نحن متزوجان  وق أ

مامي؟ لماذا سقيتني منذ البداية؟" ريد تركي فلما رقصت بصورة جميلة أن كنت تذاهب؟ وإ

ينهر ويرحل، والريح تىتي ال، إنما الشجرة تمطر بىزهارها في النهر بامتنان عتيم، والنهر 

 وتداعب الشجرة وتمضي قدما، والشجرة تفوح بعبيرها الشذي في الريح وتشكرها.
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نسننانية.. فإن بشننرية يوما ما، وعاشننت هذا الحب بإصننال.. إذا نضننجت الهذا هو الو

يمنة أو هالنا  سننننتتقابل، سننننتتشننننارك. ال وجود لمالمح التملك والعبودية بينهم، ال مالمح لل

 و العكس.. وإال سيتل الحب مجرد استعمار واستغالل.لرجل على المرأة أسلطة ا

 

 

ال يمكن أن تنض  إذا كنت تمنع نفسك وتراقبها داهما لكي ال تخوض في المخاطرة.. 

تمريت في التفكير لحماية نفسنننننك، وأن تحافظ فتتراجع للخلف خطوات وخطوات.. إذا اسننننن

"أمان".. في هذه الحالة فإن الشخصيات تلتقي في بعضها، األقنعة تلتقي في  ما فيعليها داه

بعضها، وإنما جوهركم لن يلتقي أبدا.. قناعك هو من يلتقي باآلخرين وليس أنت بذاتك.. في 

أي عالق من هننذا النوع، يكون هننناك أربعننة وجوه وليس اثنين.. وجهين غير أصننننننليين 

ناعين يعود إليكما. ووجهين حق يان منلق ، رفصننننننلين ال يعرف أحدهما مالمح اآلخيقيين يبق

 فيبقى عالمك منفصل عن العوالم األخرى.

المخاطرة موجودة، إذا خلعت قناعك هذا وأاهرت وجهك الحقيقي.. من يدري ما 

إذا لهذه العالقة القدرة على تذوق الحقيقة واألصننالة والمتانة السننتمرارها ففي الصننلة بينكما 

شديدة. نعم المخاطرة موجودة، عالقة تطوف تحت العواصف وبين الرياح احتى لو كانت ال ل

تقال..  نولهذا يقولون األمور التي يفترض أنها موجودة فالنا  يبقون محترسننين منها.. وأل

والحب يتحول إلى فريضننننة وواجب على  بفعل السننننلوكيات التي يفضننننل القيام بها.يقومون 

مننا الننذي يبقى؟ تبقى العالقننة الحقيقيننة جنناهعننة،  عنند هننذاة أن يتهره ل خرين.. ولكن بالمرأ

كاذيب وزيف الشننننخصننننيات تبقى عبء إن أ والروح العطرة تبقى عطشننننى.. تنغم وتتكدر..

نعم المجازفة موجودة وال يوجد  نسننننان..روح الخالصننننة العذبة.. على روح اإلوثقل على ال

ة، ويقولون لك إن هذه العالقات عالقات اآلمنلها ضننمانات.. ولهذا يفضننل النا  البقاء في ال

 .الممارسة تستحق المزيفة

ن هذه العالقات المزيفة تنكسننر.. فمن األفضننل أن يبقى المرء منفصننل أغلب التن أ

ناع مزيف.. لن  عن اآلخرين وله وجه حقيقي، على أن يكون في عالقة مع اآلخرين مع ق

بدا.. بل ات أتىتي من تلك العالق ترضننننننيك تلك العالقات المزيفة أبدا.. والبركات اإللهية لن

 ن تنقذك.ستبقى جاهع وعطشان تنتتر معجزة ما أ

وجهك  اظهارن تفعل شننننيء ما، وهو أن تبدأ في أولكي تحدث تلك المعجزة، عليك 

ل حقيقتنك كمنا أننت دون اقنعنة، أي أن العالقنة ال وفي حنالنة أن العالقنة لم تحتمن الحقيقي.

ن العالقة هذه.. حينها سننتنهار العالقة وتبقى عالقة عابرة أكبر م تحتمل حقيقتك ألن حقيقتك

 .. لهذا يجب اجتياز هذا االختبار.ال تستحقك

مور كثيرة وقد ق، وإال لن تبقى سننننننعيد.. قد تفعل أخاطر بكل شننننننيء من أجل الح

ساوم  ستتحتكسب أمور أكثر حينما ت سعيدا..  ك رفي ثمن الحقيقة وتبيعها.. ولكنك لن تكون 

ة بالجوع، فتتخيل ببسننناطنها تشنننبه حالتك حينما تشنننعر خر ولكنك لن تصنننل.. إمن مكان آل

يال.. نه خمجرد خيال لن يتحقق في الواقع أل . الخيال سننيبقىهطيبماهدة من أشننهى الطعام وأ
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 نوجود في خيالك.. للحتات ما يمكن أن تخدع نفسننننننك، يمكنك أال يمكنك تناول الطعام الم

ر منك أمو ذلمبدع.. ولكن لن يقدم لك الحلم شننننيء.. بل سننننيىختعيش عالم جميل من الخيال ا

 كثيرة.. ولن يقدم لك شيء في المقابل.

خصية زاهفة.. سيضيع ببساطة ولن يىتي مرة نت متقمت شالوقت الذي تمضيه وأ

خرى. إن مثل هذا الوقت الذي قضيته مع الزيف، يمكنك أن تقضيه عبر حقيقتك األصيلة.. أ

. إن تخف. تة واحدة أفضنننل من حياة شنننخصنننية مزيفة بكاملها.. ال، اللو تعيش حقيقتك للح

اآلمن  في الجانبن تحمي نفسننك واآلخرين، وتحافظ على مكانك بى بإقناعكعقلك سننيسننتمر 

 من العالقات.. ألن ببساطة، هكذا العالم يعيش 

يامه األ قة، يقول فيهاإن "فرويد" في أ لة لصننننننندي نه من خالل  خيرة كتب رسنننننننا أ

نا  بعمق وثبات واصنننرار، ولم وهو فعال لقد راقب ال-ه لحياة النا  اته ومالحتتاسنننتقراء

جدا: إن النا  ال  مراقبته .. ويبدو أكيد وصنننننننل إلى اسننننننتنتاج واحد عبر -يكن أحد مثله

يسنننتطيعوا العيش بدون أكاذيب. الحقيقة خطرة. األكاذيب لذيذة ولكنها غير حقيقية. تسنننتمر 

 بين أصنننننننابعك ويديك، تنزلق الحياة من ءحبيبك، وبهذه األثنافي قول الكالم المعسننننننول ل

 موت.ويقترب الكل أكثر فىكثر نحو ال

شيء واحد: يجب أقبل أن يىتي الموت، يجب أن  ن يعاش الحب كما يجب قبل تذكر 

أن يموت المرء. على هذا أن يتحقق، وإال ستكون حياتك هباء منثورا، عبثا باطال.. ستكون 

ك.. ن يتحقق في حياتيىتي الموت، تذكر أنه على الحب أ الخالية. قبل أنحياتك كالصنننحراء 

حد.. ليكن هذا قانونك األساسي: ي أولن يتحقق هذا إال مع الحق، ولن تساوم أبدا بالحق مع أ

 ولنلحق والحب، ى بنفسننني وبحياتي.. سنننوف أضنننحي بها من أجل احتى لو كنت سنننىضنننح

قق لك السعادة القصوى.. وبركات لم تحلم بها بهذا ستتح .أضحي بالحق من أجل شيء آخر

 تنهمر عليك.

بمجرد أن تكون على حقيقتك وجوهرك األصلي، فإن كل شيء ما دون ذلك يصبح 

حدث، ن ية وتتقمت شننخصننيات.. فال شننيء يمكن أممكنا ، بينما إذا كنت زاهف، ترتدي أقنع

 الحق إال الحق نفسه. يحدث مع وال .نفسه.ن يحدث مع الزيف إال الزيف كن أألن ال يم

 يتسنننناءلونأنا أفهم المشننننكلة بين كل المحبين.. يحملون في داخلهم خوف ما.. حيث 

حقيقتي؟" ولكن كيف لك أن أن أكشننننف مل كفاية لكي تحت باسننننتمرار "هل هذه العالقة قوية

كىنك و ن تتحرك فيها لكي تعرف.رف مسننننننبقا إن كانت تسننننننتحمل حقيقتك أم ال؟ عليك أتع

ع مقاومة العاصننننفة وتقف في وجهها أم ال.. المنزل وتتسنننناهل إن كنت تسننننتطي تجلس داخل

الصنننح مام العاصنننفة.. ومن ثم سنننتعرف الجواب   إن ارتكاب اذهب للخارج، تحرك، قف أ

بهذه الهزيمة ستصبح أقوى  والخطى هو الطريق الوحيد.. اذهب وانتر، ربما ستهزم. ولكن

 مما أنت عليه سابقا.

زداد يئا سننتتي إليك.. شننيئا فشننة واحدة، فإن تجربة أخرى سننتىتجرب إذا خسننرت في

نك تمشي قدما وبشدة في العاصفة.. وهذه التجارب ستجعلك أقوى التجارب صعوبة طالما إ

وأقوى. يوما ما سترقت أمام العاصفة، ستغني أمام االعصار.. وحينها ستتحول العاصفة 

 من عدو إلى صديق. هذه هي فرصتك لتكون حقيقي.
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ال تتحقق وأنت مسننتريح.. وإال لحدثت للجميع. ال تكون حقيقي بيسننر  28ه الكينونةهذ

 .وانتهت المشاكل وسهولة، وإال لحدث هذا للكل

سننننننير بالخطر. والحب هو أكبر تقترب من حقيقتك عندما تقبل المخاطرة، عندما ت

 ها.ندعتمه في الوجود.. يتطلب حياتك كلها للتضحية بها وليس له حدود يقف عخطر وأ

ن تعيش عالقة الحب، وإذا انقطعت تلك ، ال تخف.. جرب الحب.. شننننيء جميل ألذا

العالقة، فهو شننيء جميل أيضننا، ألنها عالقة زاهفة لم تسننتحق تلك المعاناة. واآلن سننتكسننب 

تجربة وتصننننبح لديك قدرة أكبر في المضنننني بعالقة جديدة أصنننندق وأكثر صننننالبة وعمقها 

 يصل إلى عطر الروح فيكما.

.. إيجابيةبلكن تذكر داهما، الخداع والزيف ال ينفع.. يبدو أن له قيمة ولكنه ال ينتهي و

ية تبدو الحقيقة ال تسننننننتحق ولن تفي الحق فقط هو من يختتم األمور باإل بدا يجابية. وفي ال

بغرضنننننها، وتبدو غير جديرة بكل هذا.. هذا إذا نترت لها من الخارج. تبدو الحقيقة خطرة 

ن الحق لكن إذا دخلت في باطنها، فسنننتعرف أولكن هذا شنننكلها من الخارج. وجدا وفتيعة، 

ر تذوقه، سوف تطلبه أكثن بدأت بالتلذذ به والوحيد الجميل دون غيره، وبمجرد أهو الشيء 

 نها ستجلب لك الرضا والقناعة والسرور والبهجة واالكتفاء.وأكثر أل

مع الغرباء دون األقرباء؟  هل الحتت أنه من السننننننهل عليك أن تكون على حقيقتك

يبدأ النا  في السننفر بالتحدث مع الغرباء، ويصننرحون لهم بىمور لم يخبروها ألصنندقاههم.. 

تين و ساعينك وبين الغريب، وبعد نصف ساعة أإنه ألمر غريب.. ال يوجد شيء مشترك ب

 ..ستركب القطار ويذهب كل في طريقه، ستنسى ما قلته له وسينسى ما سمعه منك

ا  الذين يتحدثون مع غرباء أصنننندق، حيث يكشننننفون عن قلوبهم، ولكن الحديث الن

يوجنند خوف عميق  -خننتألم األب، الزوج الزوجننة، األل األا-مع األصننننننندقنناء واألقننارب 

مر، فقد تؤذي مشنننننناعره، وال تفعل يقولون لك: "ال تقل له عن هذا األورهبة في الالوعي. 

ة أمامه، فهو كبير السننن وقد يصنندم من ذلك.." هذا إن كنت تحبه، ال تتصننرف بتلك الطريق

م.. وشيئا فشيئا سيرمي الحقيقة في سرداب كيانه المتل ذا يبدأ الفرد بالسيطرة على نفسهوهك

ويصنننبح أكثر ذكاء ودهاء بالتعامل مع الزيف وتغطية الحقيقة.. يسنننتمر باالبتسنننامة ولكنها 

مات جميلة، ولكن القلب ال يعنيها.. تين.. تقول كلابتسننننننامة زاهفة.. حدودها تقف عند الشننننننف

و من الوالد، ولكنك تسنننننتمرين في قول "أنا سنننننعيدة وأنت تشنننننعرين بالملل من صنننننديقك أ

لرؤيتك" وحقيقتك تقول "اتركني لوحدي ".. ولكن تتتاهرين بالحب والسننننننرور. وكذلك 

 ن النطاقالطرف اآلخر يقوم بمثل هذا األمر.. ال أحد يعي ما يدور، ألننا كلنا نتحر ك ضنننم

 نفسه، ونبحر بالقارب نفسه.

إما ويقول:  29ي يخرج من هذا القارب ويخاطر بحياتهإن الشنننننخت المتدين هو الذ

أن أكون حقيقي، أو ال أستحق الحياة.. لن أعيش كذبة زاهفة". مهما كانت المجازفة، جربها، 

           الكمننا.ولكن ال تمضنننننني في حينناة الزيف.. قنند تكون عالقتننك هننذه قويننة وتتحمننل حقيقننة ك
                                                 

 to be and beingن تكون، هي الكينونة، أ 28

قد يتكشف لي معنا جديد حينما يقول الصوفي "ال تىخذ زادك للطريق، بل توكل على المنعم الرحيم".. قد يكون ما يقصده هو  29

مل مع االمخاطرة والدخول في المجهول وكسر القوالب القديمة للتعامل مع األشياء.. حيث يحتاج المرء للوعي واالنتباه المستمرين للتع

 تلك األمور.
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وعندها سننننننتزداد العالقة متانة أكثر. إذا لم تكن شننننننخت دون أقنعة مع من تحب، فمع من 

كشف تخاف منه أن ينك تحبه، إذا كنت ي تعتقد أستكون؟ إذا لن تنزع القناع مع الشخت الذ

خاف أ تك، وت نت تختبئن تكون عرحقيق مه، إذا ك ما نا  روحيا أ تك مع من  يا وتغطي حقيق

 فىين ستجد المكان والمساحة والشخت المناسب لتكون حرا معه على سجيتك؟تحب، 

شنننننخت ما نكون عراة كليا.. نعرف بىنه يحبنا،  هذا هو معنى الحب، في حضنننننور

.. ولهذا يمكن له أن يحبنا، لهذا يختفي الخوف في حضننننننورهفلن يسننننننيء الفهم.. نعرف إنه 

 .ب كياننا لندخل ونتشارك ما لدينانفتح أبوا

ن ب مشنننناركة، الحب هو أن تلعب دور في حياة اآلخر.. لذا وعلى األقل، ال تكوالح

ن تذهب إلى األماكن العامة وتكون على حقيقتك الخطيرة.. مزيف مع الحبيب.. أنا ال أقصد أ

فهذا سننيخلق مشنناكل غير ضننرورية في الوقت الراهن. ولكن لما ال تبدأ أن تكون حقيقي مع 

م مع النا  األبعد واألبعد؟ شنننيئا فشنننيا سنننتتعلم أن تكون حقيقي.. من تحب، ثم مع العاهلة، ث

 وسيكون الحق هو سبيلك في الحياة.

رب من أجلهما مع أولئك المقربون جدا الحب والحقيقة، يجب أن تتعلم عليهما وتتد

 نهم سوف يفهمونك.منك.. أل

 

 

دما نتصننننل بهم بشننننكل ر مباشننننرة، ولكن عنينحن موصننننولون باآلخرين بطريقة غ

مباشننننر، فإننا نمضنننني بالدردشننننة والحديث عن ألف وألف أمر ال أهمية له وال داعي.. في 

 فقط  نتحدث لتمضية الوقتالحقيقة ال شيء مهم البتة، إننا 

ولكن عندما تشننننعر بىنك قريب من شننننخت ما، تبدأ تتصنننناعد في داخلك مشنننناعر 

ن كل كلمة تكون مهمة. عن أي شنننيء، ألطيع الدردشنننة بسنننهولة الحميمية، وعندها لن تسنننت

خذ لها داللة ما ومعنى ما. وسنننيكون هناك فجوات تلعب بسنننهولة بالكلمات، فكل كلمة تىفلن 

من الصنننمت. وقد يشنننعر المرء بالغرابة في بداية األمر.. فالمرء غير معتاد على الصنننمت. 

 ن؟وري سيعتقده اآلخوالمرء يشعر بىنه البد أن يقول شيء وأال يكون صامتا، وإال ما الذ

كلما اقتربت أكثر، وكلما زاد الحب بينكما، يزداد الصمت، إلى أن يصل إلى درجة 

لتقوله له. مع أن هناك الكثير لتقوله  والطويل.. في الحقيقة، ال يوجد شننننننيءالصننننننمت التام 

نكما، ك صننمت مطبق بيل.صنندقاء، ولكن ال شننيء لتقوله للحبيب.. وسننتشننعر بالثقل ألن هنا

 على هذا الصمت بعد. تعتاد ولم

بالتىكيد لم تسمع عن موسيقى الصمت، عن سمفونية هذا السكون والهدوء العميق. 

بالتىكيد لقد مارسننننننت طوال حياتك اللغة اللفتية من خالل الكلمات واألفكار والعقل. ولكنك 

ديم ق رف على طريقة القلب في الحوار.. من القلب إلى القلب.. لقد كبرت على نتاملم تتع

                                                                لننننلننننتننننواصننننننننننل، وال يسننننننننننعننننف هننننذا النننننننننتننننام طننننمننننوحننننك وتننننطننننلننننعنننناتننننك.. 

                                                       عننننمننننا يننننجننننول فنننني خنننناطننننرك..  بننننل يننننكننننون داهننننمننننا مننننقصننننننننننرا لننننلننننتننننعننننبننننيننننر
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لتواصل غير اللفتي. كلما نض  الفرد، كلما أصبح نوعا جديدا من ا لهذا عليك أن تنمي فيك

 صامت أكثر، ألنه يستخدم لغة الصمت للتواصل.

نحتاج اللغة الكالمية ألننا ال نعرف كيف نتواصنننننننل ونتحاور. عندما نعرف كيف 

نتواصنننننل، فلن نحتاج إلى لغة منطوقة. ويصنننننبح الصنننننمت لغة اللغات. اللغة المنطوقة هي 

تعتمد عليها المدار . إنما الوسنننيلة الحقيقية هي الصنننمت. لذا ال  مرحلة ابتداهية، مدرسنننية،

 حتى ال تتوقف عن النض  والنمو. ع بشكل خاطئتفهم الموضو

لن تخسنننننر شنننننيء حينما تنقت أهمية الكالم في حياتك. وإن كنت تعتقد ذلك فهناك 

ديد قد طرأ هذا يعني بىن شننننننيء جرويدا رويدا، خطى ما في هذا االعتقاد. حينما تخبو اللغة 

نضنننننن ، أهميته. هذا يعني بىنك توأخذ النتام القديم في التعبير تتناقت كميته و على كيانك،

ك نجديدة على قياسننك. ولن يعني هذا بىن تبدل مالبسننك القديمة بمالبس وتكبر، لهذا عليك أ

تخسننر شننيء ما في حياتك، وإنما يعني بىن شننيء ما قد أضننيف لك، هدية ما من الوجود قد 

 ت لك.وصل

هاية وفي الن ، وصننرت موصننوال أكثر باآلخرين.كثركلما تىملت أكثر، كلما أحببت أ

الوحيدة للوصننننال. ال، في المرة  األداةيصننننبح فيها الصننننمت هو  سننننيصننننل الفرد إلى لحتة

ة.. ألن ، بل بالسننننعادا بالكلمات.. ال تشننننعر باالنزعاجالمقبلة، إن التقيت باآلخر ولم تتحاور

 وصار يخدمك.. اسمح لهذا الصمت أن يقوم بالحوار بدل الكلمات. الصمت قد وصل لك،

 –نحن نحتاج للغة لكي نتواصنننل مع أنا  ال نعيش معهم حالة حب. بينما الصنننمت 

أنا  نعيش معهم الحب. على المرء أن يعود إلى حالة البراءة مرة نحتاج لها مع  -لغةالال 

م، يشنبك بيديها.. ويبقى صنامت.. ينتر ألمه، يبتسن يومئخرى.. كما هو الطفل الصنامت.. أ

مع حبيبه هكذا.. يتقابل، يندم   إلى عينها وال يفعل شننننننيء آخر غير ذلك. ويعيش المحب

غريب.. ال أحد يشعر به يختبر كل منهما شعور عميق  حدهما باآلخر، وينغمس ويغوص..أ

 نه شعور عميق جدا، ال يمكن التعبير عنه بكلمات.غيرهما، أل

جد هلة من الزمن ستوتذوقه، استنشق عبيره.. وبعد  ا الصمت.. اشعر بهاستمتع بهذ

أنه صنننمت ولكنه نوع من الحوار والتواصنننل الجديدين عليك.. وسنننتعرف إنه أعتم وأعلى 

 وأعمق من أي تواصل كان.. ستشعر بىنه تواصل مقد ، وفيه نوع من الطهارة.
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 املزالق األربعة

 

التي تحرك مشاعرهم، ويخافون من الناس يخافون من الموسيقى 
ي ف مبدأ عالقة الحبالشعر الجميل.. الناس يخافون من الحميمية العميقة. 

م ميعقول الناس هي "اضرب واهرب". ال يسمحون ألنفسهم أن ينغمسوا بص
الخوف.. يوجد في ينتج مق كيان اآلخر، كيان اآلخر، ألن بالغوص في ع

ما نغمس كل منها... لهذا يخافوا أن يتعكس صورة الخوف فينيرة حالباطن ب
 تعكس تلك البحيرة شيء؟في اآلخر. ولكن ماذا لو لم 

 

 

مر أرد الفعل هو نتاج الماضننني، ولكن التجاوب هو نتاج الحاضنننر. أنت تنفعل ألي 

بالفعل، نتيجة األ نك، وبسننننننرعة وترد الفعل  ها. أحدهم أها قديمة التي اعتدت علي نماط ال

هانك النا  وتصننننننرفت معهم بطريقة أ ية تبدأ برد الفعل فتهينه. ألن في الماضننننننيميكانيك

معينة، فستتصرف بالطريقة نفسها في المرة القادمة. حينما يهينك شخت ما في الحاضر، 

فت إلى م تلت. لعادة قديمة ليس إال هانة، ولكنك تكررال تتجاوب معه أو تنفعل بهذه اإل فىنت

سننابقتها أم ال، بل تتصننرف كاآللة  انة الجديدة، هل هي مختلفة عنههذا الشننخت أو إلى اإل

لتي مة ا. يمتلك المرء ميكانيكية خاصنننننة في داخله، نتيجة الصنننننور واألنماط القديالمبرمجة

قا، فيضننننغط الزر في أي لحتة مشننننابهة ويقول: "هذا الرجل عاشننننها أو تعرف عليها سنننناب

 أهانني"، ثم يقوم برد الفعل.

لم ك أسقطت ف. ألنيست حالة حقيقية، إنها شيء كىنه عرض سينماهي.إن رد الفعل ل

 الماضي كله على هذا الرجل الغريب.

ا أسننننفل شننننجرة، يتحنننندث مننننع حنننندث مننننرة أن بننننوذا كننننان جالسنننن

أتباعنننه. جاهنننه رجنننل وبصنننق فننني وجهنننه. مسنننح بنننوذا البصننناق ثنننم سنننىل 

الرجنننل: "ثنننم مننناذا؟ منننا النننذي تريننند قولنننه بعننند ذلنننك؟" احتنننار الرجنننل 

حنندهم ألولننى فنني حياتننه يننرى شننخت وقنند بصننق أ. ألنننه للمننرة اقلننيال.

م يمننننر بهننننذه فنننني وجهننننه، فيسننننىل المعتنننندي عليننننه "مننننا التننننالي".. لنننن

التجربنننة فنننني الماضنننني. ألنننننه أهننننان أننننا  كثننننر، وكننننل شننننخت كننننان 

و عننننندما يكونننننوا يغضننننب عليننننه ويننننرد هننننذا الفعننننل بفعننننل مشننننابه.. أ

ل. ولكننننن جبننننناء وضننننعفاء، كننننانوا يبتسننننمون محنننناولين تهدهننننة الرجنننن

يشننبه أي مننن تلننك األنمنناط القديمننة  لننم يكننن غاضننبا ولننم يكننن بننوذا لننم 

و جبنننان.. ولكنننن قالهنننا بصننندق: "ثنننم مننناذا؟".. كنننان تسننناؤل منننا، مهاننننا أ

 ولكن لم تكن ردة فعل.
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 غضنننب أتبننناع بنننوذا، وكنننان لهنننم ردة فعنننل. وأقنننرب تلمينننذ لبنننوذا

أكمننننل هانننننة كبيننننرة ولننننن نتحملهننننا.. كننننان اسننننمه "أناننننندا" قننننال: هننننذه إ

ن ينننراه حتنننى ال يكنننرر تعليمنننك بنننوذا ونحنننن سننننري الرجنننل منننا يجنننب أ

 "معك وإال الكل سيقوم بالتصرف نفسه فعلته.. يجب أن يعاقب

.. يابقنننوا صنننامتين، لنننم يهنننني، ولكننننكم أننننتم أهنتمنننون قنننال بنننوذا:

ن سنننمع منننن الننننا  شنننيء منننا عنننني، قننند إننننه جديننند، غرينننب، البننند وأ

يرمننني بالننننا  خنننارج سنننمع عنننني بنننىني رجنننل كنننافر، رجنننل خطنننر، 

ن هننننذا الكننننالم قنننند شننننكل مسننننار الصننننحيح، ثننننوري، مفسنننند" والبنننند أال

لدينننه فكنننرة خاطئنننة عنننني.. إننننه لنننم يبصنننق فننني وجهننني وإنمنننا بصنننق 

نتننننر واآلراء التنننني فنننني علننننى أفكنننناره.. لقنننند بصننننق علننننى وجهننننات ال

 نه ال يعرفني مطلقا، فكيف يبصق علي؟رأسه عني. أل

وذا: لقنننند بصننننق علننننى إذا فكننننرتم وتننننىملتم بعمننننق، لقنننند قننننال بنننن

ن هنننذا الرجنننل المسنننكين لدينننه لنننه، وأننننا لسنننت جنننزء مننننه، وأننننا أرى أعق

شنننيء آخنننر ليقولنننه.. ألن هنننذه الطريقنننة طريقنننة رجنننل يريننند أن يقنننول 

ذلننننك صننننق هنننني الخطننننوة األولننننى للتعبيننننر عننننن شننننيء مننننا بعنننندها.. الب

ن تننننننات تشننننننعر فيهننننننا أن اللغننننننة ال يمكننننننن أألن هننننننناك لح الشننننننيء..

أثنننناء الغضنننب، أثنننناء الكنننره، أثنننناء الصنننالة..  تسنننعف منننا تريننند قولنننه،

ن عليننننك ان تفعننننل وتر فنننني تلننننك اللحتننننات. ولهننننذا تشننننعر أولهننننذا تتنننن

شننننيء مننننا.. عننننندما تكننننون فنننني حننننب عميننننق فإنننننك تقبننننل الشننننخت أو 

كنننننون هنننننذا التصنننننرف بىننننننك تحبنننننه.. وعنننننندما تتحتضننننننه، وتقنننننول ب

عنننن شنننعور و تبصنننق علينننه.. فتعبنننر ، فإننننك تضنننرب أحننند منننا أغاضنننبا

جننننل وأعنننرف أن لديننننه ا التصنننرف.. ولهننننذا أننننا أفهننننم هنننذا الرمنننا بهننننذ

 شيء ما ليقوله.. ولهذا سىلته: "ثم ماذا؟.."

صننننار الغريننننب متعجننننب أكثننننر  ثننننم قننننال بننننوذا لتالميننننذه: "أنننننا 

نكنننم تعرفنننوني، وقننند عشنننتم سننننوات معننني، والزلنننتم مهنننان بسنننببكم، أل

 "تعاملون بردة الفعل ت

ش، لنننم يسنننتطع عننناد الرجنننل الغرينننب إلنننى منزلنننه محتنننار مشنننو

الننننوم لنننيال.. ألننننك عنننندما تنننرى بنننوذا، فمنننن الصنننعب والمسنننتحيل أن 

م يسننننتطع تفسنننير هنننذه التجربننننة تننننام كمنننا اعتننندت النننننوم منننن قبنننل. لننن

أصننبح أسننير تلننك التجربننة.. مننا الننذي حنندث لننه؟ لننم يلتننق بىحنند  لنفسننه

 من قبل ليشوش عقله هكذا وينسيه ماضيه.

غريننننب إلننننى بننننوذا الرجننننل ال وفنننني صننننباح اليننننوم التننننالي، عنننناد

ورمنننى نفسنننه علنننى قدمينننه. سنننىله بنننوذا منننرة أخنننرى: "ثنننم مننناذا؟" ألننننك 

ك هنننذه حينننث رمينننت نفسنننك علنننى لنننم تقنننل شنننيئا حتنننى اآلن، وطريقتننن

الكلمننننات  قنننندمي، فإنننننك تعبننننر عننننن شننننيء لننننم تعبننننر عنننننه بلغننننة، فكننننل

 .عندك أصبحت بال معنى، ضيقة ال تعبر عما تريده وتشعر به

أنتنننر ينننا أنانننندا، هنننذا الرجنننل حضنننر قنننال بنننوذا لتلمينننذه أنانننندا: "

 مرة أخرى هنا، إنه يقول شيئا ما، لديه عاطفة عميقة وقوية"
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نتنننر الرجنننل إلنننى بنننوذا وقنننال: "سنننامحني لمنننا فعلتنننه بننناألمس". 

وأجنننناب بننننوذا: أسننننامحك؟ ولكننننني لسننننت الشننننخت نفسننننه الننننذي قمننننت 

بالبصنننننق علينننننه بننننناألمس  النهنننننر يسنننننتمر بالجرينننننان، والمننننناء يتغينننننر 

نهننننر، فالرجننننل الننننذي بصننننقت  عبننننارة عنننننل انسننننان باسننننتمرار. وكنننن

علينننه لنننيس موجننندا هننننا.. نعنننم شنننكلي يشنننبهه ولكنننني لسنننت هنننو نفسنننه.. 

لقننند حننندث أمنننور كثينننرة خنننالل األربعنننة والعشنننرون سننناعة الماضنننية  

 لقنننند اسننننتمر النهننننر بالجريننننان والتغيننننر طننننوال ذلننننك الوقننننت.. لهننننذا ال

نننننت أ.. كمننننا إنننننك ننننني ال أحمننننل ضننننغينة ضنننندكيمكنننننني مسننننامحتك أل

أيضنننا انسنننان آخنننر جديننند علننني.. ويمكننننني أن أرى بىننننك مختلنننف عنننن 

الرجنننل النننذي كنننان بننناألمس هننننا، ألن ذلنننك الرجنننل كنننان غاضنننبا جننندا، 

فقلننند بصنننق علنننى وجهننني، ولكننننك اآلن علنننى قننندمي لتلمسنننها، فكينننف 

جنننل، إننننك مختلنننف تكنننون الرجنننل نفسنننه بننناألمس؟ أننننت لسنننت ذلنننك الر

لسننننابق.. لننسننننى ذلننننك كليننننا.. لننننذا لننسننننى كننننل مننننا حنننندث فنننني اعنننننه 

.. فكالهمنننا قننند اختفينننا الشخصنننان، النننذي بصنننق والنننذي تلقنننى اإلهاننننة

 "مر آخر..ود.. اقترب أكثر مني ولنتحدث عن أمن الوج

 هذا هو التجاوب.. وليس رد الفعل.

منطلق العادة، من عقلك ردة الفعل تحدث بسننبب الماضنني. فإذا كانت ردة فعلك من 

دت رة عقلك من يتصنننرف ويرد الفعل، وليس أنت. إن أقحقيالذي يسنننجل الماضننني ، ففي ال

 تكون حي كليا هنا اآلن، وتتجاوب أن تتواجد كليا في اللحتة، عليك أن تجلب الوعي بحيث

 مع مختلف المواقف بمختلف االسننننننتجابات. إن التفاعل هو ااهرة جميلة مليئة بالحياة إنما

لماضننني البعيد. إن تسنننعة وتسنننعون في مقبرة ا ة، تعود إلى، بشنننعرد الفعل فهو ااهرة ميتة

من حياتك تتصننرف بدافع من تجاربك السننابقة الماضننية وتسننمي ذلك اسننتجابة حقيقية.  المئة

ولكن هذا ليس صننننننحيح، فنادرا ما تسننننننتجيب وتتفاعل مع الموقف بوعي كلي. حاول أن 

فعل كما لتتفاعل مع المواقف بوعي أكثر من السننننننابق.. تفاعل مع المواقف وال ترد الفعل با

حصننل مع تالميذ بوذا.. كلما قمت في االسننتجابة والتفاعل، تحصننل على قبس ونور جديد، 

 كلما قمت في ذلك تدخل إلى حياة جديدة وتغوص في المجهول الجديد.

والتفاعل، وليس رد الفعل.  التجاوبارجع إلى منزلك وانتر إلى زوجتك من باب 

 النتر إليهن  نم لمدة أربعون عام، وقد توقفوا عإنني أشاهد النا  الذين عاشوا مع زوجاته

كبيرات في السن".. يعرفون بىنهن نفس النسوة التي تزوجوا بهن منذ يعرفون بىنهن "نسوة 

لذي ينهر طوال  زمن.. وقد حفتوا شننننننكلهن ومالمحهن. ولكن كل امرأة عبارة عن نهر ا

تزوجتها ال وجود لها التي  ةالتي تزوجتها في الماضنننننني.. فالمرأ ةس المرأالوقت.. فهي لي

ن تنتر لها كليا وتتجدد باسننننننتمرار، من المهم أة التي أمامك هي امرأة جديدة اآلن، والمرأ

 بوعي وانتباه مستمرين جديدين طوال الوقت، وتتفاعل معها.

كنننننل لحتنننننة تمنننننر، يصنننننبح المنننننرء مولنننننود منننننن جديننننند، وفننننني كنننننل لحتنننننة 

ى إلنننننى زوجتنننننك، أمنننننك، ر منننننرة أخنننننرتمنننننر يمنننننوت المنننننرء ويحينننننا منننننن جديننننند. انتننننن

 توقفنننننت عنننننن النتنننننر إلنننننيهم العتقنننننادكصنننننديقك.. انتنننننر لهنننننم بنننننوعي، ألننننننك  أبنننننوك

          اص تعننننننرفهم مننننننن الماضنننننني ومننننننا الهنننننندف بننننننالنتر إلننننننيهم مجننننننددا؟خبننننننىنهم أشنننننن
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عنننننند وانتننننننر إلننننننيهم نتننننننرة واعيننننننة جدينننننندة مرتبطننننننة باللحتننننننة الحاليننننننة هنننننننا اآلن. 

ة قننننند ن تلنننننك المنننننرأت غرينننننب. وسنننننتتعجب كينننننف أانتنننننر لهنننننم كمنننننا تنتنننننر لشنننننخ

 تغيرت عما في السابق.

ل شنننننيء ر كيا.. الحياة تتغير باسنننننتمرار وتغيآالف من التغيرات الكثيرة تحدث يوم

حي.. ولكن الماضنننني ال يتغير، إنه ميت والعقل الذي يرتبط بالماضنننني ويخزنه فهو يخزن 

، ألنك ةنك تعيش حياة ميتيخزن ذلك الماضي فإشيء ميت.. وإذا تصرفت وفق عقلك الذي 

ك بشكل اتيح ياة ماضية ميتة، ولهذا ال يمكنك أن تحياتتعامل مع الحياة الحية وفق منتور ح

 صحيح.

ثر كاوب الحقيقة والتفاعل مع الحياة أارم جانبا ردة الفعل والماضنننني، واسننننمح للتج

ك، فسنننن نعن تكون مسنننؤول ني أوأكثر.. وأن تسنننتجيب للمواقف الجديدة والنا  حولك يع

 ن.هنا..اآل

 

 

دة في الوجود.. وليس من توجنند عالقننة مضننننننمونننة أبنندا.. وال حتى عالقننة واحنن ال

 عالقة ما نوع من األمان والضننمان ن تكون العالقات مضننمونة، وإن كان في أيالطبيعي أ

ن يسنننننتمتع بعالقته، فيجب أال أفإنها سنننننتفقد جاذبيتها. وهذه هي االشنننننكالية، إن أراد المرء 

تفقد ا، سنننضنننمانات والوعود، إن كانت العالقة مضنننمونة النتيجة فلن تسنننتمتع بهيضنننع لها ال

و بذاك.. العقل تقنع عقلك بهذا، فلن يرضنننننى بهذا أ نسنننننحرها وكل جاذبيتها.. وإن أردت أ

ن تبحث عن عالقة جميلة حية وتكون مضمونة يش داهما في صراع وفوضى. كيف لك أيع

نسننان أو العالقة، ال يمكن يء مليء بالحياة، كاإلل، ألن أي شننفي الوقت نفسننه؟ هذا مسننتحي

ية، نسان حي والعالقة حيقوم به أحدهم.. وألن اإل وبما سيحدث أ التنبؤ، ال يمكن التنبؤ بهما

ة، ثراء القة حيو عحي أفي تغير داهم مستمر، ولهذا اللحتة التي تقضيها مع انسان سيكونا 

 داهما. وغنى

دها ن اللحتة التي بعاإلمكان، تعيشنننننها بكليتها.. أل عليك أن تعيش هذه اللحتة بقدر

ي قد ال تىتي أبدا، قد تكون هذه اللحتة هي آخر اللحتات، ولن يكون بعدها زمن لتقضنننننن

و ال يتواجد حبيبك بعد دقيقة من وقتك مع من تحب. قد ال تتواجد أنت بعد دقيقة من اآلن، أ

ا مفتوح، مجهول، غير متنبى به، جميع اآلن. كل االحتماالت تبقى مفتوحة، المسننننننتقبل داهم

االحتماالت واردة، بينما الماضي داهما مغلق، داهما ميت ال يمكن تغييره. وما بين المستقبل 

والماضي يكمن الحاضر.. ما بين المستقبل والماضي لحتة واحدة فقط، وهي "اآلن" التي 

ر والماضننني.. يهتز.. ر داهما يتىرجح بين الحاضننن.. الحاضنننتعيشنننها وتتنفسنننها وتشنننعر بها

 يتذبذب بفعل الحياة التي تداعبه.

 



 

- 51 –  
 

، قد حدث وانتهى، ال يمكن تغييره، كل شننننننيء دثالماضنننننني مغلق تماما، كل ما ح

به. بينما الحاضننننننر ها هنا موجود في هذه  التنبؤمغلق.. والمسننننننتقبل مفتوح داهما، ال يمكن 

المسنننتقبل، ولهذا ينفصنننم ه األولى في الماضننني وأخرى في ماللحتة. ولكن العقل يضنننع قد

 العقل وينقسم بين الطرفين.. ويعيش في شيزوفرينيا.

وال يمكن أن نفهم كيف تسننننير األمور.. إنها تسننننير بهذا الشننننكل.  اليوم نحن بحاجة

من الضنننمانات، إذن عليك أن  ل على عالقة فيها الكثيرصننن. فإن أردت أن تحتغيير هذا أبدا

متع بها كما لو كان هذا الرجل على قيد الحياة.   ولكن لن تسننننننتتحب رجل ميت في القبر

بالضبط هذا ما يحدث للرجل عندما يصبح زوج  الزوج هو المعشوق الميت، والزوجة هي 

المعشننننننوقة الميتة. لقد حدث الحب في الماضنننننني واآلن أصننننننبح زواج.. . وفي الحقيقة فإن 

ميت والحاضننر يصننبح كمن في الماضنني الزواج ال يملكون مسننتقبل لحبهم.. ألن الحب ياأل

زواج. كل منهما امتلك اآلخر وضننننننمن اآلخر. وكل شننننننيء انتهى، المغامرات والمخاطرة 

 30الماضية قد انتهت، والضمان قد حل محل المغامرة. لهذا تفقد العالقة بريقها.

ولكن عندما نجده نشننعر بالملل  اهما وباسننتمرار،األمان هو األمر الذي نبحث عنه د

وه الزوجات واألزواج.. لقد وجدوا األمان الذي كانوا يحلمون به.. وصل منه. التفت إلى وج

لهم الضننننننمان وحصننننننلوا عليه.. وكان هو نهاية المطاف.. وكل شننننننيء قد حل في الجيب.. 

.. وكل شننيء يسننير على ما يرام.. في رتابة.. والمحكمة تقدم الضننمانات ألي طار  القانون

سمع من هذا وذا شعر الذي ي سحر وال سية. األزواج ك، قد ضاع.. والوكل ال  وجود للرومان

حياء قلوبهم تنبض بالحب. ألنهم ببسنننناطة يتعاملون أصننننبحوا أموات بعد أن كانوا عشنننناق أ

ولكن ماذا لو كانوا واعيين [وفق أنماط الماضنني، يتعاملون وفق صننندوق الذكريات الميتة. 

 31 ]منتبهين طوال الوقت؟

بعضهما.. الزوجة تذكر داهما أن زوجها ال  عن وهم يتحدثوناستمعت إلى األزواج 

ه خرى. يا ليحبها كما في السننابق، ثم يتحدثون عن اللحتات القديمه وشننهر العسننل وأمور أ

يد الحياة.. يمكن أمن هرا  ال يد الحياة وال زال زوجك على ق ن تعيشنننننني هذه زلت  على ق

يكون اليوم هو شنننهر  نأ مما كانت.. يمكن ن كما هي في السنننابق وأجمللة اآلاللحتة الجمي

ن تعيشننننني جنتك مع زوجك اآلن. ولكنك تتحدثين عن الماضننننني وتحاولين العسنننننل. يمكن أ

 اعادته... هذا هراء 

وال ترضنننني  إن وجننننود الضننننمانات، ومحاولننننة لخلننننق اننننروف آمنننننة، ال تشننننبع

      ضننننمان فيهننننا للمسننننتقبل، ن يعننننيش فنننني عالقننننة الالمننننرء.. وكننننذلك ال يحننننب المننننرء أ

                                                 
أذكر هنا أن حتى العالقات الزوجية يجب أن يكون فيها نوع من المفارقة.. أنت معي اآلن ولكن ال أضمن وجودك داهما، وأخشى أن  30

بة.. يأفقدك في يوم من األيام. إن وجود هذه المشاعر والمفارقة داهما، تعطي لذة أكبر في العالقة من العالقات المضمونة التي تكون رت

وهذه الطريقة ليست برمجة للعقل، وإنما هو واقع، فالعقل يعال  األمور ويتوقع ويضع االحتماالت والخيارات ويعالجها، فيخلق حالة من 

 المغامرة والمجهول الذي تلذذ العالقات.
الوعينا وما نحتاجه.. إنه داهما اوشو ليس ضد الزواج، وإنما هو يشرح الواقع بشكل أو بآخر إليصال رسالته ولمحاكاة ما بطن في  31

يدعوا إلى االنتباه والوعي واليقتة الداهمين. أي أن يتصرف المرء مثل بوذا، حيث يتجاوب وال يقوم برد الفعل بدافع من معطيات 

ما يتوقفوا نالماضي وتجاربنا السابقة فقط، بل أن نكون يقتين بحيث نتعامل مع كل موقف على حدة. فما الذي سيحدث بين األزواج حي

عن معاملة أنفسهم من معطيات الماضي وذكرياته الميتة؟؟ سيكونوا يقتين لالحتماالت المفتوحة التي تكمن في مخاض المستقبل، قد 

إلخ. هذه االحتماالت التي تجعل المرء واعيا، وبالتالي سيعيش المغامرة التي كان يعيشها .يخسر أحدهم اآلخر، قد يفارق أحدهم اآلخر،.

وجود الزواج، المغامرات التي كانت تحمل مخاطرة وصعاب. والمغامرة الموجودة بعد إتمام الزواج هي مخاطرة لوجود احتمالية  قبل

 أن يفقد أحدهما اآلخر بىي شكل من األشكال.
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ن يخسنننر تلنننك العالقنننة ويفقننندها ل.بننند. ولكنننن هنننذا الجنننزء.. جنننزء المخننناطرة أألننننه يمكنننن 

شنننيء يمكنننن  هنننو الجنننزء األهنننم النننذي يحفنننظ لنننك أن تعنننيش وتحينننا العالقنننة.. نعنننم، كنننل

كنننند أ و مضننننمون.. وهننننذه المخنننناطرة تمنننننح األمننننور تلننننك فقدانننننه.. ال شننننيء محننننت م أو مؤ 

ن ا وتضننننيعها. إن أردت ألننننك اال تفقنننند أي لحتننننة أو تفننننرط فيهننننبالجمننننال، ومننننن المهننننم 

تحنننب شنننخت فىحبنننه اآلن، هننننا.. أحنننب كنننل منننن تحنننبهم، ألن ال أحننند يعمنننل منننا النننذي 

 ن ومنننن ثنننميكنننون لنننك الفرصنننة لتحنننب بعننند دقيقتننني سنننيحدث بعننند دقيقتنننين منننن اآلن. قننند ال

ن تحنننب وتحينننا ذروة حياتنننك فننني الماضننني.. سنننتندم طنننوال حياتنننك. ولقننند كنننان باإلمكنننان أ

شنننفق وتخسنننر فرصنننتك، ست تلنننك الننندقيقتين تنقضنننين عننند أ.. ألننننه بوفرصنننتك هننني اآلن

 ذنب عميق.. كما لو كنت تقوم باالنتحار.وتشعر بم تندعلى حالك و

ها. ومن يو ضنننننمان أي شنننننيء في الحياة، وال أحد يسنننننتطيع تىكيد أال شنننننيء أكيد ف

 ةاألفضل أال يضمن أحد فيها شيء. وإال.. ستكون حياة ميتة، رتيبة. ولكن ألن الحياة منتعش

ن يكون شننننننجنناع همننا ومتجننددة، تخطو نحو المجهول، هننذا هو جمننالهننا. يحتنناج المرء أدا

، عش بهذه اللحتة، ومغامر، حتى يمضنننننني ويتحرك وينضنننننن  في الحياة. لذا.. كن مغامر

ها. بذروت ها  قادمة. إعش هذه اللحتة كما هي حتى الن عشنننننن باللحتة ال ن خاع، وال تفكر 

ي عليك فعله. فكما حييت في الماضني وعرفت كيف وصنلت اللحتة القادمة سنتعرف ما الذ

شننكل ل سننتتصننرف بالمسننتقبل بتتصننرف، كذلك سننتعرف في المسننتقبل كيف تتصننرف.. ب

 ن خبرتك قد ازدادت. لهذا ال تفكر بالمستقبل، بل عش هذه اللحتة.أفضل، أل

ذا ام ال، إنما ما لحبيب في المسننتقبل أا سننؤال المهم ال يكون ما اذا سننيتواجدلهذا، فال

إن كان ها هنا، فاعشنننننقه، وال  أم ال؟ هذا هو السنننننؤال األهم كان متوفرا في هذه اللحتة لك

تضننننيع هذه اللحتة في التفكير والقلق على المسننننتقبل.. ألن هذا عبارة عن انتحار. ال تىجل 

لحتة العشق للمستقبل، وال تفكر في المستقبل، ألنك ستهدر طاقتك ووقتك.. اعشق ما لديك 

 يعشقك هو أيضا.اآلن وس

 نفمن المحتمل جدا أ، ا الموضنننوع هكذا  إذا أحببت بكليتك في هذه اللحتةإنني أقر

أنا أقول "احتمال" وال هذا الشخت معك في اللحتة القادمة أيضا ولن ينقطع عنك.  يستمر

واالحتمالية أعتم، ألن اللحتة القادمة سننت بنى على اللحتة الحاضننرة اآلن.  دك بشننيء أوع

ما شننننننعر المرء بىنه محبوب في هذه اللحتة وبىنه مغمور باللطف اإللهي، والعالقة فإذا 

في المسننننننتقبل؟ إال اذا طر  كانت جميلة جدا وراهعة ومليئة بالنشننننننوة فلماذا يترك ويغادر 

 نتيجة الحياة المتغيرة طار ، 

بهذا و إذا ما كنت قلقه باسنننننتمرار، فإنك في الحقيقة تجعلينه وتجبرينه على الرحيل.

 ، وستكون اللحتة المستقبلية مبنية على هذه اللحتة. وسيحققستضيع هذه اللحتة من يدك

بل بعد   وفي المسننننننتقواألفكار التي تفكرين بها وتقلقين بشنننننننىنها كنبوءاتالفرد جميع لك 

مغادرته ستقولين: "نعم، كنت أشعر منذ البداية أن هذه العالقة لن تدوم، ولقد تىكدت من هذا 

حقيقة، مسنننتقبل  في الوعندما تقولين هذا، تشنننعرين بذكاء ما وبىنك حكيمة متنبئة بال اآلن "

ت على تحقيق هذا الحدث المؤسف، جبركنت حمقى، ألنك لم تتنبئي بشيء، وإنما أنت من أ

 الفرصة التي كانت متوفرة لك. هدرت الوقت بقلقك وتفكيرك.. خسرت  نك األ
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لتفاهات جانبا كل ا يي المسننننننتقبل، ارمإذن، عيشنننننني الحب الذي معك اآلن وانسنننننن

إن استطعت ان تعشقي، فاعشقي اآلن. وإن لم تستطيعي عشق من  والتفكير بشىن المستقبل.

 .تضيعي الوقتبين يديك، فاتركيه واحصلي على أحد آخر.. ال 

و ذاك الشننخت.. إنما الموضننوع موضننوع ليس الموضننوع متعلق بهذا الشننخت أ

فعله ن ما تعتمد عليك أنت بالدرجة األولى، ألمر يسننننه. األبنفالحب نفسننننه. أن تعيش الحب 

مع هذا الشنننخت، سنننتسنننتمر وتفعله مع شنننخت آخر. فإذا جعلت شنننخت ما سنننعيد، فلماذا 

يتركك  ، فإنني أدفعه بنفسنني لكي؟ ولكن إن لم تجعله يشننعر بالسننعادةسننيتركك في المسننتقبل

كك، ألنه سننيقاتل الجميع من أجل حد على ترن جعلته سننعيد فلن يقدر أن يشننجعه أويرحل  إ

 أن يتل معك.

لهذا، كن سننننننعيدا أكثر، اغتنم الفرصننننننة والوقت الذي لديك، وال حاجة للتفكير في 

هذه ن تعيش بفيه وعيشننننه. من هذه اللحتة، حاول أالمسننننتقبل.. ألن الحاضننننر كافي للتفكير 

ن تحياها بكاملها. بكليتها. عش هذه اللحتة ليس من أجل أن تقلق، ولكن من أجل أ اللحتة

راهعة الجمال. فاللحتات الصننننننغيرة التي تمر مور الصننننننغيرة جدا قد تتحول ألمور ألن األ

اآلن، عن ساهمت بها بقليل من السعادة واالهتمام، بقليل من المشاركة.. تصبح الحياة كلها 

 جميلة وعتيمة.. فما الحياة إال هذه اللحتات التي تمر اآلن.

هو  األناوال يدري بىن هذه  32،السننننيكولوجي األناه نوع من إن كل فرد يخلق لنفسنننن

 ن.. ألاألمان . انتر إلى النا ، تجدهم يحيطون أنفسهم بكل أنواع الضمانات وصورسجنه

بر كألنفسنننننا. ولكن هذه الحماية تصننننبح أالرغبة باألمان تىتي طبيعية فنصنننننع هذه الحماية 

عد عن جل أن نبتفة حولنا، نصنع الحمايات من أوأكبر، فكلما انتبهنا ألنواع المخاطر المختل

كثر وأكثر، نعيش داخلها محميين من فترى الحجرة التي نعيش بها تصننننغر أتلك المخاطر، 

 المخاطر. فتصبح حياتنا مستحيلة داخل تلك الغرفة الصغيرة.

نه جوهري وأساسي للحياة ن الحياة بين المخاطر. من المهم أن نفهم هذا األمر ألتكم

 تصنننع لنفسننك الضننمانات فلن تجد األمان. وفي الوقت ذاته ا  إن نترت في عمق الحياةكله

وتى في قبورهم ن الحماية هي الموت لحياتك. فالموالحمايات  وبهذا تدمر حياتك كلها، أل

ن يقع عليهم وليس من الممكن أ ن يحدث.محميون جيدا، فال أحد يؤذيهم، وال خطى يمكن أ

 خطر ما أبدا.

فننني الحقيقنننة، جمينننع الننننا  صنننمت القبنننور؟ هنننل تريننند أمنننان القبنننور؟  هنننل تريننند

ن يعلمنننوا بنننذلك. إن طنننرقهم مختلفنننة بالسنننعي لهنننذا، ولكنننن تعمنننل منننن أجنننل هنننذا، دون أ

الهنننندف نفسننننه، الوجهننننة نفسننننها.. عبننننر المننننال، عبننننر السننننلطة، عبننننر البروسننننتي ، عبننننر 

. قطيننننع النننندين، االمتثننننال وتقلينننند المجتمننننع واالننننندماج معننننه، عبننننر االنتمنننناء للقطيننننع.

عمنننا تبحثنننه أننننت؟ إن المخننناوف السياسنننة، الفلسنننفة.. االنتمننناء إلنننى العاهلنننة، إلنننى األمنننة.. 

قنندر مننا تسننتطيع.  زفتختلننق الحننواج انننب، وتبنندأ فنني الحمايننة نفسننكك مننن كننل جتحننيط بنن

رد أن تعننرف هننذا سننتفعم جننولكننن بعننض هننذه الحننواجز سننتعيقك عننن الحينناة نفسننها. وبم

              ، أن تكننننننون مننننننن الصننننننفوة والنخبننننننة الخالصننننننة.asSanny33ن تكننننننون مننننننا يعننننننني أ
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ن ترمننني هنننو أن تقبنننل الحيننناة بننندون ضنننماناتها، ألنهنننا غينننر آمننننة فننني حقيقتهنننا. يعنننني أ

ن تتملكننننك وتلتننننف حولننننك. هننننذه الخطننننوة يننننع الضننننمانات جانبننننا وتسننننمح للحينننناة أجم

حينننناة خطيننننرة. ولكننننن هننننؤالء الننننذين قبلننننوا بننننىن يىخننننذوا بزمننننام المخنننناطرة وقبننننول ال

منننن ثنننراء وعتمنننة... إنمنننا اآلخنننرون هنننم بخطورتهنننا كمنننا هننني، يكنننافئوا بقننندر منننا للحيننناة 

 الحياة الحقيقية. فقط يتنفسون دون أن يشعروا بثراء

د هلبقاء وبين الحياة. البقاء يعني أن تجرجر جسنننندك المتثاقل من المهناك فرق بين ا

ي أثناء قطعك للمسننننننافة الت فلخو. ولماذا تشننننننعر بالى اللحد، تنتتر موعد الدفن في القبرإ

فالموت محتم على الجميع، وليس لدينا شننننيء ما لنخسننننره.  -من المهد إلى اللحد؟-تخطوها 

فلقد أتينا منذ الوالدة بدون أي شنننيء، وسننننموت أيضنننا بدون أي شنننيء. إن المخاوف التي 

. فلو كان الموت غير محتم على الجميع، سنننتكون 34نشنننعر بها ما هي إال اسنننقاطات نفسنننية

تكون فكرة ذكية جدا، ومن فكرة الحواجز وفكرة الضنننمانات فكرة راهعة لتجنب الموت، سننن

ت ن يتجنب الموت، فالمو أحد يسنننتطيع أولكن ال الذكاء أن نخلق حواجز بيننا وبين الموت 

 يك.قد كل سلطته وسلطانه عللفكرة وجود الموت، فإنه يفمحتم على الجميع، وبمجرد قبولك 

لنننذاهبون إلى الحرب يرتعننندون، وفي أعمننناقهم من المعروف جيننندا، أن الجنود ا

. ال يعرفون من سننننننيعود ومن لن يعود. يعرفون بىنهم في المسنننننناء قد ال يعودوا إلى الوطن

فس ى الوطن.. ولكن الحتوا علماء النومن المحتمل أن كل جندي يشننننننعر بىنه لن يعود إل

ريبة: عندما يصننننننل الجنود إلى الخطوط األمامية، فإن جميع مخاوفهم تتالشننننننى، ااهرة غ

نوا قموت، يختفي ألمه عنك.. بمجرد أن يتيويبدهوا بالقتال بشننجاعة وذكاء. أي عندما تقبل ال

نهالجنود من  فإنهم ينسننننننو ما وجود الموت المحتم حولهم،  نت مرات كثيرة مع ت قد ك ما. ل

قاء كثيرو الجيش، لدي أصننننننند نا   نو يعملون في الجيش.. ومن الغريب أنهم من أكثر ال

ومع ذلك تجدهم  .. في أي يوم، قد يسننننمعوا النداء "انتم إلى القوات"اسننننتمتاعا واسننننترخاء

 يلعبون الورق والجولف ويشربون ويرقصون.. يستمتعون بالحياة إلى ذروتها وبكليتها.

تل ن تلته: "كيف تسننتطيع أن يىتي إلي، سننىومرة قلت ألحد الجنراالت الذي اعتاد أ

سعيدا، بينما أنت تحضر نفسك للموت في كل يوم وكل لحتة؟" فقال لي: "وهل يوجد شيء 

 .آخر أستطيع عمله؟ فالموت مؤكد ال محالة"

نهبمجرد أن يكون الموت م به أو الهروب م بدل حتم ال تسننننننتطيع تجن ها يت ، وعند

ال نقضنني حياتنا هكذا؟ لما ال نعش كل  البكاء والنحيب والشننكوى بالرقت واالسننتمتاع.. لما

لحتة بكاملها، حتى لو لم تىتي اللحتة األخرى في المسنننتقبل، حتى لو نموت بهذه اللحتة.. 

كليتها، ولن نندم بىننا أضعناها بالبكاء والحزن. بإمكان على األقل نكون قد عشناها بفرح وب

 نه عاش بفرح.المرء أن يموت بفرح، أل

 

                                                 
عنا ثروة بل خلقنا عرايا. ولكن ما خلقه اإلنسان من مال أجد أن الحياة بطبيعتنا لو نترنا إليها، ال توجد ضمانات، ألننا لم نىتي وم 34

وسلطة وأبهة، تجعل فكرة الضمانات مرافقة لما صنعه اإلنسان. أي أن الخوف من فقدان األمور التي صنعها اإلنسان بنفسه. ولهذا 

خوف من الغد. ولو نترنا إلى الخوف هو اسقاط نفسي على كل ما ابتكرته وصنعته النفس. ولكن في حقيقة الحياة الطبيعية، ال 

الحيوانات سنجد السنجاب مثال يخزن البندق تحت التراب في أماكن متفرقة، لكي ال يخسرها كلها، ألن فكرة المخاطرة موجودة وال 

 يوجد ضمان لديه. فلو وجد الضمان لكان قد خزن جميع حبات البندق في مكان واحد واستراح.
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هم السننيكولوجية فنني داخلهننم. فبنندل كيننف تعمننل حينناتفهمننوا  لكننن قلننة مننن النننا 

خننننذوا يضننننعون أن يعيشننننوا ويحيننننوا الحينننناة ويسننننتمتعوا، بنننندؤوا فنننني حمايننننة أنفسننننهم، أ

الحنننواجز كنننني ال تنطلننننق طاقنننة الحينننناة والفننننرح والنننرقت، وصنننناروا مغرمننننون بمزينننند 

ون نهم يحولنننومزيننند منننن الضنننمانات المختلفنننة. بهنننذا فنننإمنننن المنننال ومزيننند منننن السنننلطة 

، يحولونهنننا منننن الحنننب الطاقنننة نفسنننها التننني منننن الممكنننن أن تكنننون فنننرح وابتهنننال وحنننب

 ويحبسونها في سجن الزواج.

عراف والتقاليد نون وباألاالقفال وفق القامن حكم الزواج حالة من ضننننننمان الحب ب

وما، لحب ين تكسننننره، ألنك تراعي ما سننننيقوله النا .. قد يختفي ايمكنك أ االجتماعية. وال

مام النا . قد يختفي الحب، ألن الحب ليس بيت لتملكه، وال سيارة ك تستمر بالتتاهر أولكن

تحصننننننل على مفاتيحها في يدك، إنما الحب يىتي مثل النسننننننيم، ويغادر كما يغادر النسننننننيم. 

وهؤالء من لديهم وعي وبصنننننيرة سنننننيرقصنننننون مع النسنننننيم، يتلذذون به وبعطره. وعندما 

نسننيم من المجهول، وقد يىتي مرة  هدية لقد كانن من أجله. يؤسننفون ويحزنويغادر، فهم ال 

لمجهول أيضننننا. صننننحيح، يرقصننننون حتى يىتيهم  النسننننيم ليرقصننننوا أكثر مرة خرى من اأ

الصننننبر العميق وحسننننن االنتتار. ولكن معتم البشننننر يفعلون  ببطئخرى. وبهذا يتعلمون أ

بابيك واألبواب ربون منه.. يقفلون هالعكس تماما، يخافون من نسننننننيم الحب، وي كل الشنننننن

نه أل أنفسهم بعيدا عن النسيم،منون ق في سقف بيتكم هربا منه. هكذا يضويسدون كل الشقو

عبر ما يسننمى بـننننننن الزواج.  نفسننهمتي من المجهول وال يسننتطيعون التحكم به. يضننمنون أيى

دران جق في الن أغلقوا جميع النوافذ واألبواب، وبعد أن سدت جميع الشقوولكن األن، بعد أ

شنننذي يهب عليهم  لن و نسنننيم .. أو يحاولون أن يسنننتنشنننقوا عبير ماوالسنننقوف.. ينتترون أ

 نفسهم عن جمال النسيم العليل بىيديهم.يجدوا إال ريح بالية، هواء ميت عكر. ألنهم فصلوا أ

 ن يعيش فيشيء ما في الحياة يمكن اصطياده وأسره وتملكه. على المرء أال يوجد 

ممتنا وشننناكرا حتى النخاع طالما  سنننامح لكل التجارب أن تحدث، ويكون الفضننناء المفتوح،

ن التجارب مسننتمرة.. ممتنا شنناكرا ال يقلق بشننىن الغد. وإذا كان اليوم قد جلب لي صننباحا أ

؟ ا فيها، فلما القلق بشننىن الغدمشننرقا جميال فيها من تغاريد الطيور ما فيها وعبير الزهور م

دة لطيور جديدة.. وربما قد ات جدييدا، وصننباح جديد وتغريدكون يوما جدلغد سننيىتي وسننيا

احبها صنن، ربما تغني الطيور أغاني جديدة، ربما يألوان مختلفة مختلفةشننعة الشننمس تحمل أ

 ذا هو فن الجمال، فلكل يوم جماله الخاص به.هريح.. مطر، أو 

كررا يكون م وكل يوم الن تستمر األمور بالتغيير، وال تبقى على حالها. من الجيد أ

.. وهكذا تكون اثارة وابتهاج وانجذاب الصننننننوفي للحياة.. وإال سننننننيشننننننعر المرء كسننننننابقه

وجعلوها آمنة جدا.. يشعرون  نوا حياتهمبالضجر.. لهذا النا  يشعرون بالضجر.. الذين تب

صنننننبح والدهم، وملوا من أصننننندقاههم.. الملل اليوم أة وملل، فقد مل وا من زوجاتهم، وأبرتاب

الجميع، على الرغم من أنهم يتسننننننمون ليخفوا ذلننك األمر، ويقومون بننالعنندينند من تجربننة 

 نشطة ليخفوا هذا الملل.األ
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نع دموعي.. أنشغل متتن بىني رجل سعيد، أنا أبتسم أل يقول "ال 35فريدريك نيتشيه

سام لكي أ سمباالبت سىضطر ألن أ منع دموعي.. إن لم أبت ترك دموعي تنهمر" وهذه وجهة ف

ئننة تمننامننا   لقنند تعلموا النننا : اخف دموعننك، حننافظ على المسنننننننافننة بينننك وبين نتر خنناط

ط نقا سننننننيعرفوناآلخرين، ذراعا على األقل، ال تسننننننمح ل خرين باالقتراب منك، فعندها 

 36"تحملها وتخجل بسببهامراض التي ضعفك، ومساحة عذابك، وأنواع األ

سبب أنناجميع اإل سانية اليوم مريضة ب سمح للحيا ن صبح ن ية والمخاطرة فيها ألم ن

ان لنا، علومنا هي ضنننمان لنا، دينا  لنا. آلهتنا أصنننبحت ضنننماننا وأعمالنا الخيرية هي ضنننم

 دع حياتنا كلها في تركيب الخيال ووهمه، ونقي  قاتنا االجتماعية ضننننننمان لنا. نحن نضنننننني  عال

وم ى مجهود نقلزهد ال شيء سوعمال الخيرية والتقشف واأنفسنا بين الضمانات.. إن كل األ

 ن نعيش بىمان بعد الموت.. مجهود لندخر لنا رصيد في البنك في العالم اآلخر.به أل

ولكن في هذه األثناء، فإن الحياة الجميلة تنهر وتنسننناب من بين يديك  إن األشنننجار 

وانات البرية تملك عتمة و من نهاية العالم. الحيال تعرف الخوف من الغد أ ألنهاجميلة جدا 

تتراقت تحت الشننننننمس وتحت المطر،  ن كان هناك موت، األزهارة ألنها ال تعلم إوفخام

  بتالتها سننننتذبل، وكما أزهرت من المجهول، نها ال تقلق بشننننىن المسنننناء وما سننننيحل بهأل

ستختفي مرة أخرى إلى المجهول... ولكن في هذه األثناء.. بين هاتين اللحتتين، من البرعم 

دة.. إما تقضننيها باليى  والتذمر هناك فرصننة ولحتات معدو الصننغير إلى الذبول والجفاف،

 و بالرقت واالبتهال.أ

يها لحياة التي ليس فإن المرء الحاضننننننر أبدا، يلقي بفكرة األمان جانبا ويبدأ يعيش ا

مان شنننيء.. فهذه سننننة الحياة، وال يمكنك تغييرها.. وما ال تسنننتطيع تغييره عليك أن من األ

ن تضنننرب برأسنننك عرض الحاهط، إنما ببسننناطة اعبر الضنننرورة أ تقبله بفرح. إنه ليس من

 من خالل الباب بسالم ويسر.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Friedrich Nietzsche :900)1-(1844 

ينكر أوشو على "نيتشيه" ذلك، ألنه لو بكي نيتشيه ال ألفر  الحزن من داخله، ومن ثم توازنت نفسه. اقرأ الفصل الثاني من كتاب  36

 "األلم في المسرح الديني" نترية التطهير عند أرسطو. الموجود في مكتبة الموقع.
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 :37حكاية رمزية من جان  تزو

كان هناك رجل منزعج جدا من ظله، لم يعجبه شكل ظله.. كان 
 منزعج وحزين.. وقرر يوما أن يتخلص منه.

قام وركض سريعا  ن يهرب من ظله ويدعه بعيدا عنه.. لذاقرر أ
جدا.. ولكن في كل مرة يضع قدمه على األرض، ويخطو خطوته التي ال 

 يحبها، يجد الظل قد عاد معه دون أي صعوبة.

نه لم يركض بسرعة الكافية حتى يهرب بعيدا عن ظله، لهذا أوظن 
 ركض أسرع وأسرع، من دون توقف. وفي النهاية سقط ميتا على األرض.

ظل، بل أن يدنو من هرب باالتجاه المعاكس لليلم  لم يدرك أنه لو
، فإن الظل سيختفي من نفسه.. لو أنه جلس على األرض دون أن يكون الظل

 !تقلص وينكمشله سيهناك خطوات، فإن ظ

 و يخلق همومه بنفسننه، ألنه يسننتمر في رفض نفسننه، يشننعر باليى  هو مناإلنسننان 

في سننننلسننننلة من التشننننويش والفوضننننى  من نفسننننه، ال يقبلها كما هي.. ولهذا يغوص التذمر

الداخلية والبئس والشنننننقاء. لم ال تقبل نفسنننننك كما أنت؟ ما الخطى في ذلك؟ كل الوجود يقبلك 

 كما أنت، إال نفسك التي ال تقبل نفسها 

لديك أهداف عليك  ا داهما نحو تالحقه اف التيهداأل يقها، هذهتحقنعم، أعرف أن 

 -فال وجود للهدف في الماضي أو الحاضر –المستقبل  ن يكون الهدف فيالمستقبل.. والبد أ

ولكن المسننتقبل ال وجود له، المسننتقبل ال يوجد اطالقا، بل لم يولد بعد ولن يولد. ولكن ألنك 

وضعت هدف لنفسك، لهذا أنت تعيش في المستقبل، والذي هو ال شيء سوى حلم تحلمه في 

تعيش هنا واآلن.. بسننبب هذا الهدف  الحاضننر  وبسننبب هذا الهدف المثالي، فال تسننتطيع أن

 الذي فرضته على نفسك، فىنت تدين نفسك وترفضها.

رمك، ألكل األيدولوجيات والم يك وت ج  يا تحكم عل نهم يخلقون صننننننور في ثل العل

ذهنك. وعندما تتواجد هذه الصننننننورة في ذهنك تبدأ في مقارنة نفسننننننك مع تلك الصننننننورة 

يوجد في الحقيقة شننننيء  يك، وشننننيء ما مفقود. الالذهنية.. سننننتشننننعر داهما أن هناك نقت ف

 ن لديك احتمالية للكمال.هع، راهع كما أنت، طالما أمفقود فيك، أنت ممتاز ورا

القصنننة  حاول أن تفهم هذا الشنننيء، ألن لو لم تفهمه بشنننكل صنننحيح، فإنك سنننتىخذ

ك وعقلك وتتصنننرف على جمل القصنننت. فتنغر  في أعماقالسنننابقة على إنها قصنننة من أ

 ثل العليا والقيم الجمالية.مات في سبيل الم   ها، وتتن أن الرجلنحو

                                                 
37 Chuang tzu :لقرن الرابع قبل الميالد أثناء فترة الممالك المتحاربة، أي في زمن فيلسوفا  صينيا  واسع التىثير وقد عاش حول ا

 المدار  الماهة للفكر وهو العصر الذهبي للفكر الصيني.
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هداف العليا في عقلك؟ لماذا ال تكتفي بنفسننك كما أنت؟ في لماذا تسننتمر في حمل األ

من  38هذه اللحتة التي نتحدث فيها، لماذا ال تصننننير كما اآللهة السننننامية السننننعيدة الطاهرة؟

ن تسلك هذا الدرب؟ في هذه اللحتة التي نتحدث يتدخل ويعوقك؟ من الذي يمنعك في أالذي 

ع مانع والعاهق ألن تتمت؟ أين هو الوالرحمة والعناية اإللهيةفيها، لما ال تسننننننتمتع بالعطايا 

 ي هذه اللحتة؟اآلن فبكل هذا، 

 ن تسننتمتع وأنت مليء بكثير منالعاهق أو السنند يىتيان من األهداف العليا. كيف لك أ

أوال على الغضننننب أن يختفي.. وقبل أن يختفي ة؟ رغبة الجنسننننيالغضننننب ومن الشننننهوة وال

ت مليء نلهة التي تحتفل في هذه اللحتة وأيذهب. كيف تصبح كاإل الغضب على الجنس أن

ير صنننيع ما سنننبق أن يختفوا، ومن بعدها تبكثير من الطمع والشنننهوة واالنفعاالت؟ على جم

 كاآللهة.

العليا. وإنما دون الخطوات السابقة، فإن بهذه الطريقة الصحيحة يضع المرء أهدافه 

ث ل. قد ك انك ستقارن نفسك مع تلين عليك وستحتقر نفسك بسبب أالمثل العليا ستصبح د   لم 

ن لنسبة لك. فستتل تقارو شخت ما مثال أعلى بايديولوجية ما، أو ايكون المثل فكرة ما، أ

حيل. حتى لو قلت لي "لو.." ذه الصننور الذهنية ولن تكون كامل.. بل من المسننتنفسننك مع ه

عندها ستكون مستحيل عليك العناية اإللهية.. الن الـننننننن"لو.."  ]وصلت إلى المثل العليالو [

 هي أعتم فوضى.

، واسنننتوفيتها جميعها ني وصنننلت إلى المثل العليا أو المثال األعلىلو إإذا قلت لي "

ك. ثانيا، حتى بلوفى من ق  مستحيلة لن تست المثلهذه  حبستصفاهلل سيرحمني ويلطف بي".. 

ن تحتفل الوقت قد ضننننننناع ولن يكون بمقدورك أ فسننننننيكون اكتملت،قد  المثلذه ن هلو أ

 رى.خليها أل ع  ث  وتستمتع. ولو استوفيت هذه الشروط فإن عقلك لن يتوقف، وسيخلق م  

ثل عليا وأحيوات عديدة، تضنننني  هكذا أنت داهما ول داف هع حياتك كلها وأنت تختلق م 

والدونية والسننفالة، بسننبب أن عقلك يحلم بخياالت بعيدة عن  باإلدانةوعندها تشننعر  سننامية،

 واقعك الذي تكرهه.. تلك األهداف واألحالم تجعلك مضطرب منزع  داهما.

. اشننننعر بالغضننننب.. اشننننعر كن كاآللهة في هذه اللحتة. أنا أقول لك العكس تماما:و

ثر، كفشنننيئا سنننتشنننعر باالحتفال والنشنننوة أ ابالشنننهوة.. اشنننعر بالطمع.. احتفل بالحياة. وشنننيئ

، وسنننيقل الطمع فيك ويبدو وسنننيمحى الغضنننب ويصنننير أقل وأقل، وتبدأ تتهر فيك الرحمة

لطريق الصنننحيح. وال كثر متعة، وسنننتدنو شنننهوتك.. عندها تكون قد خطوت على االعطاء أ

اة ل بالحين يحتفذا الطريق. وعندها يسننننننتطيع الفرد أخرى إال من خالل هيتم بالطرق األ

ما هو خطى وي ها.. وكل  ها إلى ذروت تك سننننننيختفي. وحيا نه لن يختفي من خالل محاول لك

 إلخفاهه واالبتعاد عنه 

 

                                                 
أشار هنا إلى اآللهة، التي تكمن في وعينا البشري وتراثنا، بىنها حرة طليقة قوية سعيدة غنية سامية، ليس كما البشر الذين يعيشون  38

نه يرى أن البشر هم من فرضوا على أنفسهم واقع ما، وبعيدا عن المشهد الكبير لإلنسانية جمعاء، إن التفت كل فرد على األرض. حيث أ

 على ما لديه اآلن في هذه اللحتة، فسيجد أنه يعيش كاآللهة التي تشعر بالسعادة والرضا دون ألم أو معاناة. حتى لو كان دون بيت أو مال

 باختبار الحياة وتذوقها. فال شيء ليخسره.أو ولد، طالما أنه يستمتع 
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 ننك تقول: أريد أن أشننننعل شننننمعة، وقبل أبالضننننبط كما لو كنت تقاتل التالم، وكى

نتهي من التالم حتى أجلب الشننننمعة شننننمعة يجب أن أطرد التالم أوال، يجب أن أأشننننعل ال

يفعله الجميع اآلن. يقولون يجب أن ننتهي من الطمع أوال وعندها سننننعمل  أشنننعلها. هذا ماو

وال ومن ثم نشعل الشمعة. مقى. إنهم يقولون: سنطرد التالم أجل الكرم والعطاء  هم حمن أ

شمعة شعال  و صالبة،   ليس للتالم وجود، ليس له مركز أوكىن التالم عاهق يعيقهم عن ا

شعل النور.. ضوي وال حضور حقيقي له. إوهم، خيال،  إنه نه عبارة عن غياب الضوء.. أ

 المصباح والتالم سيختفي.

ن السنننننعادة العتمى، وكل ما هو خطى سنننننيختفي م احتفل، وكن الشنننننعلة التي تمنح

و أي ما كان تطلق عليه.. كل ما هو سنننلبي في الوجود الوجود. الغضنننب، الطمع، الجنس، أ

اليجابية.. اشعر بنشوة الحياة، وجميع ما دون ذلك سيختفي إلى ال يعني شيء سوى اختفاء ا

 األبد.

فليس بمقدورك اآلن أن تشننعر بالفرح الحقيقي بدون مسننبب خارجي.. ولهذا تشننعر 

ك ال نفالن.. إنما السننننبب الحقيقي هو أل بالغضننننب.. تشننننعر بالغضننننب ليس بسننننبب فالن أو

ضنننب. وما غير ذلك إال أعذار فقط، هذا تشنننعر بالبؤ  والغتسنننتطيع االسنننتمتاع بحياتك ول

 39،غضبك الذي ينبع منك. وكل هذا ألنك لم تعرف كيف تستمتع بالحياة شماعة تعلق عليها

ولهذا ال يمكن للحب أن يتحقق معك، فتجد نفسنننننننك مهو  بالجنس.. والعقل يبدأ ويخدعك 

بنشننوة  ويسننعدك ويشننعرك[ويقول: أوال حقق الشننروط المطلوبة، ومن ثم سننيهبط هللا عليك 

 نسانية.. براءة اختراع البشرية األولى، توارثتها األجيال.هذه واحدة من تفاهات اإل] الحياة

سىل نفسك.. ما الذي من الصعب عليكم في هذه اللحتة أن تكونوا كاآللهة   ولكن، ا

تفتقر إليه؟ ما الشننيء الذي تفتقده لتكون كذلك؟ انتر إلى نفسننك.. حي ترزق.. تتنفس.. واٍع 

يات الحياة.. ما الذي تحتاجه بعد؟ في هذه اللحتة كن كاآللهة، حتى لو شننننننعرت بىنك لمجر

ن أنا أريدك أ ..".. افترضت في نفسك: "إنني أفترض بىنني إلهحتى لو فكرت وقل تتصنع..

تىتي ريبا سنننتفترض. ابدأ في: "كما لو كنت إله".. وال تهتم بشنننعورك بزيف الموضنننوع. فق

، فإن كل البؤ  نا. وبمجرد أن تبدأ تشننننننعر بىنك إلهك موجود ها هنالحقيقة إلى واقعك، أل

 والتشويش والتالم سيختفي ويصبح نور. وهذا التحول ليس له شروط لكي يكتمل.

 خرى:لحكاية الرمزية مرة أسىحكي هذه ا

كان هناك رجل منزعج جدا من ظله، لم يعجبه شكل ظله.. كان 
 منزعج وحزين.. وقرر يوما أن يتخلص منه.

كل فرد. هذه هي الطريقة التي  ي.. هذا الرجل موجود فتذكر، إن هذا الرجل هو أن

جود التل؟ تتصرف بها داهما. وهذا هي قاعدتك: أن تهرب من التل. لماذا؟ ما الخطى في و

                    ن تضننننننطرب من النننك؟ هنننذا الرجنننل مضننننننطرب من النننه وحزين. لمننناذا علينننك أ

                                                 
قد يسىل ساهل، نحن نستمتع بالحياة، ونتلذذ بالطعام ونسافر. فىرد عليه: ال يقصد أوشو هذه المتع الخارجية، إنما يقصد المتعة  39

جة الحياة في عينك. لهذا الداخلية للحياة دون أي شيء خارجي.. فالمال واألصدقاء والشهرة كلها أمور خارجية، إن اختفت، اختفت به

 هي بهجة خادعة ليست أصلية.
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هذا الرجل كان  " االل اليس له اآللهةن قد قالوا يوما "بىقد سننننننمعت الموهومون ربما 

 .اآللهةمضطرب بسبب 

، ألن اله االلفيها، ولكن ال  تمشنننني واآللهةيقولون أن في الجنة تشننننرق الشننننمس 

قول لك: إن هذا مجرد حلم. ال يمكن أن يتواجد شننننيء ما . ولكني أمرهيةغير  شننننفافة اآللهة

يضنننا. وإن اختفى هذا الشنننيء، ن التل سنننيتواجد معه أشنننيء موجود فإبدون ال، إن كان ال

ه، نت فيال. والغضنننننب الذي أفي أيضنننننا. أن تكون موجودا يعني أن يرافقك فالتل سنننننيخت

وشننننننهوتك الجنسننننننية، وطمعك، كلها االل ترافقك. ولكن تذكر، أن تلك األمور ما هي إال 

 ني غياب النور. فإن وقفتاالل.. وال وجود حقيقي للتالل. فال متانة مادية للتل.. التل يع

 أمام الشمس، فإن التل سيكون موجود.. وإن غابت الشمس، فسيغيب التل أيضا.

ذا السننبب يتهر التل ويختفي ولكنك تتل هليس للتل جوهر.. أنت هو الجوهر، ول

شننننبح ما، فإنك لن تجد لك ال.. والمالهكة في الجنة ليسننننوا إال أشننننباحا ..  موجود. ولو كنت  

هذا الرجل  .هداف العليا المثاليةومعتنقي ايديولوجيتك ومبتكري األم  بهم أمثالك أشنننننباح ي حل  

 ن يختفي الك ، بمجرد أإلهمضطرب، ألنه قد سمع بىنك ستصبح 

كان هناك رجل منزعج جدا من ظله، لم يعجبه شكل ظله.. كان 
 منزعج وحزين.. وقرر يوما أن يتخلص منه.

سننتجد إنه مجرد ال.. لماذا يضننطرب المرء ما هي اضننطراباتك؟ إن تفكرت بعمق 

من اله؟ أنت الجوهر.. وأنت المركز، وألنك المركز وذو كيان مادي، ليس كالشبح، فالتل 

د سمع ن يقبل به. ولكنه قاالنسان أ عبارة عن شبح يختفي باختفاهك ويتهر بوجودك، وعلى

تواجد إال في العقل. وال ن هذا مجرد حلم، ال يهة ليسننت مادية وليس لها ال. إاآللقصننة أن 

توجد هذه الجنة التي يتحدث عنها إال في عقله. وال يمكن التعامل مع تلك الجنة الموهومة، 

ما... هذه هي الطبيعة، وإن حاولت أن تصننل لها أو تتعامل معها فال تسننتطيع، وسننتخطئ داه

ة النهايومهما حاولت، في  ن تفرض مبادهك عليها، بل هي من تفرض نفسننننننها،ال يمكنك أ

و هدف. والتل قانون طبيعي، إن تواجدت األجسننننام سننننتدرك أنك لم تصننننل إلى أي مكان أ

 المادية، فسيتواجد التل معها. وسيرافقك التل حتى الموت.

بلت نفسنننك فسنننتحدث معجزة. تحدث قبل أن يطرق الموت بابك، اقبل نفسنننك.. إن ق  

تة، فإن كل واحد منكم هارب من قبل نفسنننننك وال تهرب منها. في هذه اللحالمعجزة عندما ت  

ن نفسننننك. لهذا ال يمكنك فهذا جزء من هروبك م 40نفسننننه.. حتى لو أتيت إلي  في هذا المكان

و الحلقة المفقودة. إن أتيت إلي  نت تهرب من نفسننننننك. هذه هي الفجوة أإن ك الوصننننننول إلي  

جعلك تهرب .. ألن كل جهدي هو أال أكجزء من هروبك من نفسك، فال يمكنك الوصول إلي  

تحاول الهرب من نفسنك. وال يمكنك أن تصنير من نفسنك بل أن تعود مجددا إلى نفسنك. فال 

 نت منفرد بذاتك ونادر ومتميز.. ال تهرب من نفسك حتى تصير مثل اآلخر.أي أحد آخر، أ

كمنننننا أن إبهامنننننك يصننننننع بصنننننمة فريننننندة وننننننادرة، هنننننذه البصنننننمة لنننننم تكنننننن 

نهنننننا خاصنننننة لنننننك. فلنننننن تجننننند مثنننننل فننننني الماضننننني ولنننننن تكنننننون فننننني المسنننننتقبل، أل

                           بصننننننننننننننمتك أبنننننننننننننندا. والفكننننننننننننننرة نفسننننننننننننننها مننننننننننننننع كيانننننننننننننننك وفردانيتنننننننننننننننك.. 

                                                 
 يقصد إلى اوشو نفسه والمكان الخاص به. 40
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ي و أيمكنننننننن مقارنتنننننننه منننننننع أي كنننننننان منننننننن قبنننننننل أ فوجنننننننودك ممينننننننز وفريننننننند وال

ن تحتفننننننل بوجننننننودك وحياتننننننك التنننننني لننننننن سننننننيكون فنننننني المسننننننتقبل. لهننننننذا عليننننننك أ

ه لهننننا.. هننننذه الهديننننة التنننني أنننننت تلعنهننننا تتكننننرر.. هللا قنننند اعطنننناك هديننننة قيمننننة ال شننننبي

ىنننننك حكننننيم أكثننننر طننننوال الوقننننت.. تطالننننب بشننننيء أفضننننل مننننن هننننذا، وكىنننننك تقننننول ب

 ل وتخطى.من الوجود، تحاول أن تصير أفضل من الرب؟ عندها ستض

نه أن يكون أ متذكر، أن الجزء ال يمك حاول أكثر حك ما ي كل. ومه له ة من ال ن يفع

ياته ن يقوم بعمل يضيع به حال يمكنك تغييره. يمكن للجزء أ، والجزء، فإن الكل هو المنتهى

 ولكنه لن يحقق شيء بالنسبة إلى الكل.

الكل فسيح وضخم وشاسع وكبير.. أنت فقط عبارة عن خلية صغيرة، قطرة ماء في 

هذا شننيء مسننتحيل.  ن تكون حلوة الطعم؟تحاول أ محيط عميق. كل المحيط مالح، والقطرة

"السننهل هو الصننحيح" كل  بىن أن تفعل المسننتحيل. يقول جان  تزو ولتحا egoولكن األنا 

ل بل ذاتك؟ لماذا ال تقبشنننيء يسنننهل القيام به يكون هو الصنننحيح. فلماذا ال تكون سنننهل وتتق

تفي .. وسنننيخاث بهن تقبل التل فإنك سنننتكف عن االكترالك بدل أن تتعارك معه؟ بمجرد أ

 .من أمام عينك

ذا نصنننع مشننكلة من ن يخلق مشننكلة؟ لمال؟ كيف للتل ألمشننكلة من تواجد التفما ا

كان  نت في كل يوم تخلق مشكلة من ال شيء. هذا الرجل في القصة الذيوجود التل؟ ها أ

ن يتخلت من مضننننننطرب وحزين من اله  كان يمكن أن يكون كاآللهة بال ال، كان يود أ

 اله.

. ن تكون غير ذلككنك أ، وال يمولكن في حقيقتك أنت اآلن وفي الماضني كما اآللهة

يقي، انك الحقوكل محاولتك للتقرب نحو حياة اآللهة، هذا يعني بىنك تحاول االقتراب من كي

جلك.. قد تهيم، قد تجول، قد تطرق أبواب اآلخرين.. ولكن ال يزال والذي هو موجود من أ

 .. وقاتن األنفسنننننهم في كثير مميضنننننة الذي قد يلعبها األطفال مع أهذا عبارة عن لعبة الغ

رق بابك ، وتتهوه عن منزلك، ولكن سننننننيتل منزلك موجودا وسننننننتطتطرق أبواب كثيرة

صنننر، و قوحا بال أقفال  ولكن إن طال الزمان أقد تجده مفت وأ. وسنننتجد بىن المفتاح في يدك

نه. ال لتك البعيدة عفإنك سننتصننل إلى بابك، وحينها سننتتيقن بىن بابك ال موجودا طوال رح

، التاو، األلوهية، موجودة فيك وأنت موصول ىخذه منك.. الوجود، الطبيعةن يأحد يستطيع أ

 ن يىخذها منك أبدا.بها.. وال يمكن ألحد أ

كان الرجل منزع  ومشننننننوش من اله. واختار طريقة أن يهرب بعيدا عن اله  

طق خبيث وشننرير وهذه الطريقة هي المعتمدة في هذه األيام من الكل... يبدو أن العقل له من

ل: ستفعله؟ سيقول لك العق ثال، إذا شعرت بىنك غاضب، فما الذيمور  ملتعامل مع تلك األل

ثر كتكبت هذا الغضننب.. وكل مرة سننتكبت أ"ال تغضننب، خذ العهد على نفسننك وانذر".. سنن

دها لن تكون كثر وأكثر. عنالغضننننننب وأسننننننكته سننننننيتجذر في أعماقك أ وأكثر، وكلما كبت

بت الكثير من الغضننب سننتكون غاضننب بصننورة داهما.. ك غاضننب من وقت آلخر. ألنه إذا

سيكون كالسم الذي ينتشر في أحشاهك، وسينتشر هذا السم في كل عالقاتك، حتى لو كانت 

 .ر بسننننبب ذلك الغضننننب المكبوت.. سننننتتدمب التي تكن لها كل التقدير واالهتمامعالقة الح

بها.  يمكن الشننعور سننيصننير الغضننب رفيقك الحميم، وسننيكون الفرح والحب حالة صننعبة ال
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حد ما، فإن هذه المساعدة ستكون عبارة عن سم، ألن تصرفاتك حتى لو حاولت أن تساعد أ

، لم نت لم تتحكم بنفسنك كما يجبأسنتعكس ما تحمله في نفسنك  وحينها سنيقول لك عقلك: "

شكل الكافي.. اضغط أ تضغط سك بال سيزداد الغضب "كثر واحكم غيضك على نف  وهكذا 

 41ر.أكثر وأكث

عقلك اآلن داهما يميل إلى الجنس والشننننهوة، ذلك بسننننبب الكبت. حتى لو كنت تكره 

الجنس.. ليس بالضننننننرورة أن يقودك الكبت إلى االدمان الجنسنننننني، وإنما قد يجعلك تكره 

يب كثر على نفسك، ابتكر طرق وأسالستمر في لعبته معك ويقول: "اضغط أالجنس. العقل ي

طهارتك" ولكن في الحقيقة لن تزدهر الطهارة بهذه الطريقة. أخرى لتبتعد عن هذا وتزداد 

بت إلى الفكر أيضا. سيصل الك لن يقف عند حدود الجسد فقط، بل إنه سيصعد كبت الجنس

ع مرة تفكير بما هو ممنوإلى الفكر، وسننيكون الضننغط فكريا أيضننا، وسننيسننتمر الفكر في ال

 ة إلى العالم .. ومن هنا جاءت فكرة األفالم االباحيتلو األخرى

كفيهم امرأة واحدة؟ بالطبع ماذا يحب النا  رؤية صننننننور النسنننننناء العاريات؟ أال تل

 ؟. ولكن لماذا يسنننتمتع المرء في رؤية صنننور العرايا؟ ما الحاجة إلى ذلكتكفي امرأة واحدة

ة الحقيقية لها جسننند وال، ويقول أحدهم بىن الصنننورة مغرية أكثر من المرأة الحقيقية. المرأ

خلفها.. بينما  وقع خطاها، وسنننيتشنننكل الها ون خطواتها موجودة، وسنننيسنننمع المرءكوسنننت

كالحلمالصننننننورة تكون المرأ ها  ها ال. المرأة في ية ليس ل ثال ية سننننننتعرق حين .. م ة الحقيق

 ةي الصننورة لن تعرق.. قد تغضننب المرأة فيفرز جسنندها الراهحة، بينما المرأ المجامعة وقد

ينما ح عجوز، بة الحقيقية وتصنننننبغضنننننب أبدا.. قد تهرم المرأتالحقيقية، بينما الصنننننورة لن 

ورة ة الحقيقية سترتبط بجسد المرء.. بينما الصمرأة فيها شابة ل.بد.. الالصورة ستبقى المرأ

ا، فإن الكبت الذي يتعدى الجسد إلى الفكر فإن صاحبه ذسترتبط بفكر المرء ال بجسده. وهك

سننيفكرون بالجنس والشننهوة، وسننتكون عرايا. سننيصننبح مهو  بالجنس الفكري.. بصننور ال

م الخي رة يقومون بها بدافع عمالهوسننننتجد أ[حاديثهم مبطنة بالجنس وااليحاءات الجنسننننية.. أ

هذا هو مرض ووباء  ]ن يصننلوا إلى العالم اآلخر الذي سننيمارسننون فيه الجنس مع النسنناءأ

 العصر. هذا 

ذهب، وتناول الطعام. ي ذلك.. الحاجة للطعام، فال بى  فإذا كنت تشنننننعر بالجوع وا

تعاني من مرض ما هذا يعني بىنك ولكن إن كنت تفكر بالطعام طوال الوقت وباسنننننتمرار.. 

. المرء الطبيعي يشننننننعر بالجوع، فيفكر بالطعام، يىكل ثم تتالشننننننى فكرة الطعام من وهو 

له هذا هو .عق جة ف حا جة وعند غير ال حا بالطعام عند ال ما  لذي يفكر داه المرض  والمرء ا

 والهو .

 

                                                 
اقة الذين يستطيعون تحويل الط ءقد يتناقض في الوهلة األولى مع ما نعرفه عن "الكاامين للغيض" ولكن الكاامين للغيض هم هؤال 41

ألنهم يستطيعون تحويلها. ولكن معتمنا في حالة من الغفلة التي يسحبها العقل لما السلبية إلى ايجابية في نفسهم. وهذا ال يولد الكبت 

يهوى حسب مجريات الواقع والمجتمع حولنا. ولهذا نكبت الغضب وال نحوله في معتم األحيان إال ما شذ وندر لمن يراقب أفكاره 

 ويراقب هللا في أفعاله وافكاره واقواله.
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مريضنننة، وقننند اجرينننت لهنننا  42كاننننت زوجنننة منننال نصنننر الننندين

عملينننة منننا. وقننند عنننادت إلنننى المننننزل قبنننل عننندة أينننام.. وأخنننذوا الننننا  

يسنننىلون منننال نصنننر الننندين: "كينننف هننني زوجتنننك اآلن هنننل شنننفيت منننن 

العمليننننة؟" وكننننان داهمننننا يقننننول: "ال لننننم تتشننننافى بعنننند، فهنننني ال زالننننت 

 تتحدث عنها "

ر خطه داهما، فسنننيتل موجود. وقد يصنننبح أي شنننيء ما وتتحدث عنإن كنت تفكر ف

من السنننابق.. ألن الجسننند قد يشنننفى، ولكن ال يشنننفى العقل وسنننيتمر إلى ما ال نهاية بالتفكير 

بالمرض واأللم. الجسنند قد يتعافى ولكن لو العقل لن يتعافى إن اسننتمر المرء يفكر بالمرض 

 أو األلم.

فإنه يغير طريقه ويذهب إلى العقل. إن القمع ال يحل إذا ما قمعت الجوع في الجسد، 

المشنننننكلة ولن يطرد الجوع خارج الجسننننند، بل يىخذها أكثر نحو الداخل.. اكبت أي شنننننيء 

صل هذا فإن العقل سيفكر  وسيقول: إن حوإن  لى العمق أكثر، إلى الجذور أكثر.وسيدخل إ

نك فإ ية،  بدا يل عند ال بالمجهود القل لة  لك المشننننننك تحتاج لمزيد من الجهد لتحل  لم تحل ت

ر كثر وأكثر نحو العمق وتتجذلتخفي المشننكلة.. والمشننكلة تدخل أ المشننكلة، لمزيد من القمع

 فيك 

ظل، بل أن يدنو من لل المعاكستجاه اللم يهرب باانه لو م يدرك ل
 الظل، فإن الظل سيختفي من نفسه..

ال أو الهرب.. أم الهرب. النضالقتال،  لدى العقل خيارين فقط: المقاومة، أو الهرب.

هرب من المشننننننكلة. وكال إن العقل يفكر  إما أن أكافح أو أعندما تتهر أي مشننننننكلة ما، ف

 الخيارين خاطئين  إن قاتلت المشنننكلة، فسنننتسنننتمر متواجدا مع المشنننكلة بصنننورة داهما.. إذا

 .للة ليست في الخارج بل في الداخ، ألن المشكقاتلت وناضلت فسيتشتت عقلك أكثر

ومقاتلته، فما الذي سننننننيحدث؟  مثال، إن كنت تشننننننعر بالغضننننننب، وحاولت مقاومته

ول متعاطف النصف اآلخر سيكون ضد الغضب.. األنصف كيانك سيكون مع الغضب، و

تقاتل وتقطع يدك اليسنننننرى  من الذي سنننننيفوز؟  محارب. وكىنك تجعل يدك اليمنى  واآلخر

د. قد تخدع نفسنننننك وتقول لها بىنك ببسننننناطة سنننننتتشنننننتت وتتدهور طاقتك، ولن ينتصنننننر أح

المنتصنننر على الغضنننب.. ولكنك مخطى، ألن الغضنننب قد يختبئ ولكن لن يموت، سنننيختبئ 

 ن تجلس داهما على الغضننب ولن يسننمحتجلس عليه.. وسننيكون مطلوبا منك أ وسننتجد نفسننك

الغضننب أن تطفوا على ن تشننعر بالغضننب.. وإن سننمحت لذرة من لك أن تىخذ إجازة بدون أ

لى ليك الشاقة في أن تحافظ عمام اآلخرين، فستخسر جميع انتصاراتك ولياح وتتهر أالسط

 43.ويكبته يدو  على الغضب جسدك الذي

ما  ستجدهم داهما يجلسون على كبتون شيئا، سيجلسون عليه داهما.إذن النا  الذين ي

      ؟ هالاذا لم يعد االسننننترخاء سننننوترون ال يسننننتطيعون االسننننترخاء.. لم. سننننتجدهم متيكبتوه

                                                 
42  Mulla Nasruddin والذي تنسب له معتم قصت جحا العالمية. حيث تختلف نصر الدين خوجه الروميالشيخ التركي : هو اسم ،

 الشخصيات التي تنسب لها قصت جحا من تراث أدبي إلى تراث ادبي آخر.
 هذا يحدث داهما مع جميع األحاسيس واالنفعاالت. 43
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 ال تدع ذالماذا اهرت فنون االسننترخاء ومدارسننه اآلن؟ لماذا ال تسننتطيع النوم بسننهولة؟ لما

لكثير من نك قمعت اضنننننني في طريقها وترحل؟ الجواب هو ألالمشنننننناعر واألحاسننننننيس تم

بته في ك ن تسترخي قليال وترخي عضالتك، فيطفوا من تحتك مااألحاسيس.. ولهذا تخاف أ

نت متدينون، ال يسننتطيعون االسننترخاء، يعلمون ما إن يسننترخوا تسننميهم أ الماضنني.. إن ما

 عماقهم.هر العدو الذي يكرهونه، يتهر من أحتى يت

و تهرب، إن قاتلت فسننننتكبت ما تقاتله.. وإن هربت؟ فإلى أ العقل يفكر، إما أن تقاتل

لحق بك ست جبال الهمااليا، فسيلحق بك غضبك. ألنه الك. أين ستهرب؟ حتى لو ذهبت إلى

 نها الك.. أينما كنت سيكون الك معك.الشهوة الجنسية، أل

ن يهرب من ظله ويدعه بعيدا عنه.. لذا قام وركض سريعا قرر أ
جدا.. ولكن في كل مرة يضع قدمه على األرض، ويخطو خطوته التي ال 

 يحبها، يجد الظل قد عاد معه دون أي صعوبة.

يكن هناك صننننننعوبة للتل أن يتبعه  ا  كان يركض بسننننننرعة، ولكن لمكان متعجب

و يتنفس بصنننعوبة. لم يكن هناك صنننعوبة من حتى أن التل لم يلهث كما الرجل أ بسنننهولة،

ي ا لن يتعب فذجانب التل كي يلحق بالرجل. ألن التل ليس شننننننيئا حقيقيا، إنه ال أحد وله

مل هبت سننننتحيثما ذال الهرب وال حتى القتال والمقاومة تفيد.. أين سننننتهرب؟ ح اللحاق بك.

 ل من هذا المكان إلى مكان آخر.. سيتواجد التل معك داهما.نفسك مع الك وترح

نه لم يركض بسرعة الكافية حتى يهرب بعيدا عن ظله، ظن الرجل أ
لهذا ركض أسرع وأسرع، من دون توقف. وفي النهاية سقط ميتا على 

 األرض.

ية له. إن للعقل منطق كون ضنننننحعلى الفرد أن يفهم منطق العقل. إن لم تفهمه فسنننننت

طق نشننننكلها كالداهرة تماما، الداهرة مسننننتديرة، ليس لها بداية وال نهاية، فإن تبعت م خبيث 

و نحو الخارج، بل سننننننتتل في حدود الداهرة بدون نهاية وال العقل فلن يىخذك نحو الداخل أ

لن  ه،تصنرفبداية. داهرة مفرغة. هذا الرجل في القصنة منطقي تماما، ولن تجد أي خطى في 

ما كما هو أرسننننننطو.تعثر على أي هفوة في منطقه. إ ما نه بطيء في  يتن نه منطقي ت بى

ا اسننننننتطاع التل أن يلحق به، وعليه أن يركض بسننننننرعة حتى يعجب التل ذالركض وله

 ختللشنن هذاالتل  ، مهما زادت سننرعته، ألنباللحاق به. ولكن بقي التل يالحق الشننخت

 هذا فإن المنطق صحيح تماما.. إن كان هذا، وليس لشخت آخر

سيكون المنطق صحيحا  ن الرجل حيث أ-لو كان هناك أحد ما يلحق الرجل، عندها 

ولكنه كان مخطئ، ألنه لم يكن هناك  -هرب من صاحب التللم يركض بشكل سريع حتى ي

 الرجل من منطقه الذي مصدره العقل.. ولهذا لم يستفد أحد غير هذا الرجل
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. والتىمل مفيد لنفسنننك. العقل ل خرين، والالعقل تعامل مع اآلخرينلعقل مفيد في الا

كل  44 ..الحاسنننيديملنفسنننك.. هذه هي القاعدة التي يؤكدها الصنننوفيون، والزن والجان  تزو 

ن لكي هؤالء من بوذا إلى عيسننننننى، إلى محمد.. كلهم عرفوا هذه القاعدة.. كل تركيزهم كا

 مل لنفسك.تستخدم عقلك ل خرين، والتى

ه، والعقل له نتامه المعتاد في نه اسننتخدم العقل لنفسننهذا الرجل دخل في مشننكلة، أل

القضايا.. العقل يقول له اركض أسرع وأسرع حتى تهرب، إذا ركضت كفاية فإن التل  حل

 كافية السرعة اللن يلحق بك. لقد عزا فشله لحقيقة إنه لم يركض ب

يركض  ولكن العقل ال يسننننتطيع قول نه كان ن الفشننننل موجود في المقام األول ألكا

 نإنه مثل الكمبيوتر الذي ينفذ األوامر، يجب أ هذا. لم يتعلم العقل هذه الطريقة في التفكير..

قدم أي شننننننيء  ية.. ال يمكن للكمبيوتر أن ي كانيك ية مي ها عمل نات واألوامر.. إن يا تعطيه الب

وأي شننيء سننيمنحه لك يسننكون  سننابقا.. لعقل لن يعطيك إال ما قمت بتخزينهجديد.. وكذلك ا

مستعار، ليس إال. وإن كنت مدمن على سماع عقلك فستكون تلك هي مشكلتك التي اعتدت 

عرف كثر مما ينفعك إن لم توسيعيقك عقلك عن التقدم والنض  أكثر.. سيضرك أ ممارستها.

 متى وأين وكيف تستخدمه، ومتى تضعه جانبا.

مننننن  جنننناء لنننندينمننننال نصننننر اابننننن لقنننند سننننمعت أن حنننندث مننننرة أن 

دراسننننته العليننننا فنننني المدرسننننة إلننننى المنننننزل، ومعننننه كتنننناب عننننن الدراسننننات 

ليصنننل دا وتنتتنننر عنننودة زوجهنننا نصنننر الننندين الجنسنننية. كاننننت أمنننه قلقنننة جننن

إلننى المنننزل، علننى أن يقننوم علننى ايقنناف هننذه المهزلننة التنني يقننوم بهننا الولنند 

 الشاب، بسبب هذه الجامعة 

معنننه زوجتنننه وأرتننننه حينمنننا وصنننل نصنننر الننندين المنننننزل، تحننندثت 

 الكتاب 

ارتبنننك نصنننر الننندين أيضنننا، وأخنننذ يبحنننث عنننن ولنننده فننني المننننزل.. 

ل الخادمننة  فقننال لننه: "ابننني صننعد إلننى األعلننى، فوجنند ابنننه فنني غرفتننه يقب نن

، تعنننال إلنننى األسنننفل، سننننتحدث ينننز، عنننندما تنتهننني منننن هنننذا الواجنننبالعز

 معك بشىن أمر ما"

ل خطوة تبنى على السنابقة إلى ما ال للمنطق خطواته الخاصنة، وكهذا منطقي جدا، 

ع  وأسرلى عقله ليتخلت من اله عبر الركض أسرع نهاية. فزع الرجل من اله، فتوجه إ

 ن يتوقف من الركض حتى سقط ميتا في النهاية.دون أ

نننك لم تعش لحتننة واحنندة بكنناملهننا ؟ أي أهننل الحتننت أن الحينناة لم تتحقق لننك بعنند

بىنك لم تختبر ولو للحتة واحدة من اللطف والنشوة التي  لك أؤكدولتستمتع بالحياة الراهعة؟ 

عاش بها بوذا ومحمد وعيسننى. ما الذي سننتختبره أذن؟ لن تختبر شننيء سننوى الموت.. كلما 

نك تعتقد بىن كلما أسرعت بالركض كلما نجوت تربت من الموت كلما ركضت أسرع، ألاق

 بنفسك بعيدا عن شبح الك الذي يخيفك 

 

                                                 
44 Chuang tzu -Hasids .تم تعريفهم في هوامش الصفحات السابقة : 
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هكذا؟ اإلنسان وعقله مهو  بالسرعة، كما لو إننا سنصل  بسرعة إلى أين تركض

س سرعة بكل إلى مكان ما، وكىن ال رعة ضرورية لتحقيق هدف ما  لهذا أصبحنا نمار  ال

كثر وأكثر.. إلى أين سننتصننل؟ في النهاية سننواء كنت سننريعا أو بطيئا، سننتصننل إلى شننيء أ

.. ولن يتىخر أحد عن هذه اللحتة، الموت  والكل سنننيصنننل إلى الموت في اللحتة المناسنننبة

ولن يهرب أحد من هذه اللحتة.. لحتة الموت  قد سنننمعنا أن قله من النا  قد وصنننلوا إلى 

خر عن الموت.. لقد وصل البعض إلى موعدهم، ولكن لم نسمع بىن هناك أحد تى الموت قبل

 را قبل موعدهم بسبب أطباههم الموت باك

 الظل نحو اتجهيدرك لو أنه  لملقد ركض وركض حتى سقط ميتًا. 
ن يكون هناك رض دون أنه جلس على األفإن الظل سيختفي من نفسه.. لو أ

 !له سيتقلص وينكمشخطوات، فإن ظ

من السننننننهل عليه إن ركض باتجاه التل حيث ال وجود للشننننننمس، ال أن  سننننننيكون

سننننت تحت شننننجرة يركض باتجاه الشننننمس. التل سننننيختفي ما إن تختفي الشننننمس.. إن جل

ة، فإنك سننننتدخل في التل ولن تجد التل.. ولكن إن وقفت بعيدا شننننمس فوق تلك الشننننجروال

 عن الشجرة فإنك ستقف تحت شعاع الشمس وسترى التل موجود أمامك.

ال تستمع للعقل، ة هو الصمت، هو ما يسمى بالسالم الداخلي. هذا التل تحت الشجر

لصنننننمت الداخلي حيث ال وجود العتمة، نحو السنننننالم وا نحو فيء الشنننننجرة، نحو فقط ادنو

 شعة الشمس.أل

ن يجلس تحت النور داهما. هذه هي مرء داهما في الخارج، ويحرص على أيبقى ال

المشننننكلة. تتعامل مع الضننننوء، مع العالم الخارجي، ولهذا تخلق الك بنفسننننك. اغلق عينك 

عد ت وتحرك نحو التل.. إن اللحتة التي تغلق بها عينك سنننننتختفي الشنننننمس من حياتك ولن

ى حثك علهناك مشننننكلة بين التل والضننننوء. لهذا كل التىمالت تحث على اغالق العينين، ت

ن ال وجود للتل وال للضننوء في الداخل. أما في الخارج فسننتجد التوجه نحو الداخل، حيث أ

دركت يوما مختلفة وأشنكال من التالل المختلفة.. هذا هو المجتمع. هل أأشنعة من األلوان ال

هوتك وطمعك وطموحك ما هي إلى جزء من المجتمع؟ إن تركت المجتمع أن غضننبك، وشنن

  خارجا وتوجهت نحو الداخل، فلن تجد للغضب مكان، ولن تجد للشهوة نصيب

غلقت عينك، فهما ليسننننننتا مغلقتين تماما، ألنك ال زلت تحمل تذكر، بىنك حتى لو أ

في باطنك. ولكن  صننور وأصننوات من الخارج على الداخل، وسننتجد المجتمع نفسننه منعكس

م آجال سننيغادرك تلك المجتمع وتتل وحيدا و اسننتمريت بالتحرك نحو الداخل، فإن عاجال أل

 في الباطن، حيث الصمت والسالم الداخلي.

في المركز، في وسننننننط ذلك الباطن الهاد ، داخلك، ال وجود للغضننننننب وال وجود 

م وال للعنف وال للتسنننننننامح كرللمقنناومننة وال للجنس وال للتبتننل والعزوبننة وال للطمع وال لل

 الحقيقي النقي، ال كفي باطن األمور هي عناصننننننر تتعلق بالمجتمع.ن كل تلك نصننننننيب، أل

النقية  كوجود لتلك األفكار أبدا. إن حقيقتك التي ال تتبدل وال تتغير وفق التروف هي حقيقت

ما كما هو نك شنننننناهد فقط، تمان ذو وعي موجود في هذا الكون.. بىنك موجود وبىنك كاهبى

حاسننيس تصننارع بعضننها بعضننا، بل هللا. هذا ما أعنيه أن تكون إله، فرد نقي بال أفكار أو أ

 وعي نقي خالت.
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 ك باتجاه الظل، فإن الظل سيختفي!تحر لو نهلقد فشل في إدراك أ

نه جلس، لبقي ثابتا، ولن يسننمع صننوت خطواته الذي كان يكره. لقد كان الحل ولو أ

لبسننننيط السننننهل، كان صننننعب على العقل أن يفهمه أو يقبله أو لحل اسننننهل جدا. ولكن هذا ا

ن العقل يجد الركض أسننهل، الفرار أسننهل، القتال أسننهل.. فمن خالل تلك األمور يدركه. أل

يكون العقل منشغل في فعل شيء ما، في ممارسة شيء ما. ولكن إن آمرت عقلك بالتوقف 

 مر، وقد يطلب منكذلك، وسننيسننتصننعب األفإنه لن يتقبل  عن ممارسننة أي من تلك األفعال 

أن تردد أو سنننب ح، أو تردد تعويذة ما، مانترا ما.. أووووم أوووم، رااام رااام. سنننيطلب منك 

  "كيف لي أن أبقى صننامتا دون أن أقوم بشننيء ما، دون أن سننيتسنناءليقوم بشننيء ما، أن 

 و أقاوم ما أجده أمامي؟"أفكر أو أركض أو أهرب أ

 نشاط..-كينونة هي الالالعقل نشط.. وال

ن يعمل، يحب الركض. لكن أن يتحقق المرء في كينونته، أي أن يعيش العقل يحب أ

عمق الحياة والوجود، البد عليه أن يجلس. ألن السننننننطح الخارجي التاهر يحب الحركة.. 

بينما العمق والمركز فهو صنننننننامت ال يتحرك. انتر إلى العربة المتحركة  تجد العجالت 

المرء، كيانك العميق ثابت ال يتحرك،  احرك ولكن المركز ثابت في مكانه.. هكذتدور وتت

صنننة الدراويش الصنننوفية، وسنننطحك الخارجي هو الذي يتحرك. وهذا األمر نتذكره في رق

امة. عندما تمارسنننها، سنننتجعل جسننندك هو السنننطح الذي يدور ويتحرك، وباطنك تىمل الدو  

.. هو التاهر، هو السنننطح، لعربة. الجسننند هو العجلةالعميق ثابت ال يتحرك.. تماما كعجلة ا

م من حركة الجسنننننند نت هو الباطن الثابت. وبعد وهلة من الزمن سننننننتدرك أنه على الرغوأ

الداهرية السنننريعة، سنننتشنننعر بالداخل بىنك ثابت... ولكما زادت سنننرعة حركة الجسننند كلما 

 دراك ذلك.فة بين باطنك وااهرك وصار أسهل إلزادت المسا

ل داهما يدفعك المرء يتحرك داهما مع جسنننننده، هذا ال يخلق االنفصنننننال. والعقولكن 

بسننناطة هكذا؟ تنشنننغل به. هذا ال يخلق انفصنننال.. ولكن ماذا لو جلسنننت بألن تقوم بعمل ما 

ح لكل شننيء أن يسننتقر ويسننكن..   اغلق عينك واسننتريح جالسننا، واسننمدون أن تقوم بشننيء

. كنت داهما تخلق السننننننتقرار لحياة عديدة.تغرق هذا وقت، ألنك لم تشننننننعر باسننننننيسننننننوف 

المسننىلة مسننىلة وقت، ال يتوجب  ولكن لهذا سننيىخذ السننكون وقت كي يتحقق. االضننطرابات.

رجال الزن على هذا  حيال هذا. فقط اغمض عينك واسنننترح. يطلقونعمل أي شنننيء  عليك

 .الجلو  دون العمل أي شيء اطالقا ".. وهي عبارة عنZa-zen"بـاألمر 

 و:زما يقوله جان  تهذا 

نه لو خطى نحو الظل فإن الظل سيختفي. ولو إنه فشل في إدراك أ
 بقي ثابتا في مكانه فلن يكون هناك صوت وقع خطوات يكرهه.

مر الوحيد الذي كان ولم يكن هناك حاجة للهروب. األ لم يكن هناك حاجة للقتال،

 ثابتا .و التل ويبقى صامتا  بحاجة له هو أن يتجه إلى العتمة أ

ال تحاول الهرب من أي هذا ما عليك عمله طوال حياتك. ال تتعارك مع أي شيء. و

خذ مجراها.. ببسنناطة اغمض عينيك واتجه نحو باطنك، حيث ال يوجد شننيء. دع األمور تى

"أن ليس هلل ال"..   ألشعة الشمس وجود. وال يوجد أيضا ال.. وهذا هو ما تعنيه أسطورة
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إنما يعني جد في مكان ما وأنه لو وقف أمام الشننننننمس لما كان له ال   ال تعني أن هللا يتوا

ليس له ال، ألنه ليس شيء ااهري خارجي.. هللا داهما متواجد في  وفينيبىن هللا الذي فيك 

 داخلك.

، التاو هو طبيعتك الداخلية العميقة.. في اللب، في Tao45جان  تزو يسمى التل بالـ 

 ز.الجوهر، في العمق، في المرك

 إذن، ما الذي يجب عمله؟

العقننل أداة جينندة ل.مور التنناهرة  ال تسننننننتمع للعقننل، هننذا أول نقطننة مهمننة. نعم،

مور الباطنية. المنطق جيد للتعامل مع النا  من رجية. ولكنه يعتبر عاهق لجميع األوالخا

 ن تعال  مشننننننكلة مان فإن المنطقيد للتعامل مع نفسننننننك. حينما تريد أحولك، لكنه غير مف

ن عتمد على األيماتمد على مبدأ الشنننك.. إنما الدين يوالشنننك ضنننروريين. إن جميع العلوم تع

لطة في هذه والثقة. اجلس ببسننننناطة بثقة عميقة.. صنننننمتك وجوهرك العميق هو من له السننننن

، واصبر.. جميعنا نحتاج للصبر في هذه اللحتات. ومهما تحدث عقلك األثناء. انتتر ببساط

 معك ال تستمع إليه.

ة في العالم، ال تسننننتمع للعقل في مور الخارجيقلك من أجل التعامل مع األاسننننتمع لع

عليك.  يؤثر التىمل. قد ءلسننت بحاجة للتعامل معه أثنا ألنكمورك الباطنية. بل ضننعه جانبا أ

. مع العقليمان والثقة. اإليمان ليس صراع خرى. هذا هو التدين واإلولكن ضعه جانبا مرة أ

ن يضع بصمته عليك، وتذكر، حتى األصدقاء لن يكون و يمكنه أفإن العد إن تصارعت معه

 نهألحد بصننورة مسننتمرة، سننتتىثر بهم، كما هم األعداء. إذا تصننارعت مع أ لهم تىثير عليك

ابهين، ومن بح الطرفين متشن تستخدم التقنية نفسها لتحاربهم. وفي النهاية يصعليك حينها أ

 و مختلف معه.. داهما يتىثر العدو بعدوه.نعزل أالصعب أن تصارع العدو وتبقى م

ور ما فالسننننفة عتام. ربما يتحدثون عن أهؤالء الذين يتعاركون مع العقل يصننننبحو

يخالفون فيها العقل ويقولون "ال للعقل" ولكن يبقى حديثهم صننننننادر من العقل. ربما يقولون 

 تيةقل. حتى عداهيتهم للعقل آ"نحن ضننننند العقل، والعقالنية" ولكن كل ما يقولونه آتيا  من الع

ن تصير مثل أعداهك إن كان لك أعداء.. وشيئا فشيئا يستقر من العقل. هذا هو المبدأ، عليك أ

 46األعداء ويتشابهون فيما بينهما.

تذكر داهما، أال تتقاتل مع العقل. وإال سنننيتحتم عليك اللجوء إلى المصنننطلحات حتى 

ن إحتى تقنعه أو يقنعك.. وهذا هو مربط الفر ،  تقنع عقلك، وبهذا تمار  الجدل مع عقلك

ن تسنننتخدم الكلمات. والكلمات هي كل المشنننكلة. لهذا إن أردت اقناع عقلك بشنننيء، فعليك أ

أردت ان تتحرر، فضع الكلمات جانبا. إن وضعت الكلمات جانبا لن تكون ضد العقل، إنما 

أدواتك على الطاولة وال تحملها  نك تضعالعقل ذاته، إنها ببساطة تعني بى هي أبعد من حدود

                           فوق اهرك  أو كمنننا لو خرجنننت خنننارج المنزل فننناسننننننتخننندمنننت حنننذاهنننك للمشنننننني،

                                                 
45 aoT  أو الطاوية، أو الداوية: مؤسس هذه الديانة هو الوتسو، ومعنى التاو حرفيا هو السبيل أو الطريق. حيث يعرف الوتسو بىنه

صاحب حكمة الصمت، ألنه اعتقد أن الطاوية هي طريقة الطبيعة، وما هي باألصل إال االمتناع عن التفكير، وذلك ألن التفكير عند 

 )موسوعة األديان الميسرة، دار النفاهس(ارضي سطحي ال خير فيه، ويضر الحياة أكثر مما ينفعها. الطاويين ما هو إال أمر ع
وهنا يشير إلى أتباع مذهب الديونيزي الغير عقالني، الغريزي أو الطبيعي، في مقابل مذهب األبولي وهو المذهب العقالني والمنتم.  46

 في الفلسفة واألدب اليوناني.
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من هذا القبيل. لن  ثم عدت إلى المنزل ونزعت عنك الحذاء. لم تتعارك مع الحذاء وال شيء

لحذاء خارج المنزل ن تضننننع اتى تضننننعها جانبا  بل ببسنننناطة تقرر أحذية حتتعارك مع األ

 وتدخل بسالم وببساطة. وهكذا هو التعامل مع العقل.

إن الطريق السننهل هو الطريق الصننحيح، ال يوجد عراك.. السننهل هو الصننحيح، ال 

تحتاج للصننراع والكفاح والمقاومة.. ضننع عقلك جانبا، واجلس. فلن تقاوم التل ولن تسننمع 

تكمن فطرتك. ولهذا أقول لكم.. أنتم صننننننوت وقع خطواتك.. وهكذا تصننننننبح كاإلله.. وهنا 

 و تقنعون بىقل من ذلك.اآللهة، وال ترضون أك

 

 

نسننننان ذكي جدا في ابتداع القيم الكاذبة  القيم األمر الذي يجب أن تتذكره، هو أن اإل

نعم،  ة جدا.فهي رخيصنننننن حياتك كلها.. بينما القيم الخادعةالحقيقية تكلفك كيانك كله، تكلفك 

ا في نك ممارسننننننتهنها تبدو كالحقيقية، ولكنك لن تسننننننتخدم كيانك كله في عيشننننننها، بل يمكإ

 .الرسميات االجتماعية فقط

فمثال، في حالة الحب، الثقة.. لقد خلقنا قيم زاهفة لهذين الموقفين، وهو "الوالء".. 

ميع ج فستجد الشخت الذي لديه والء، ستجد يمار  هذا الوالء بسطحية جدا.. نعم يقوم في

ايماءات الحب والوفاء، ولكنه ال يعي شننننيء منها، لم يذق شننننيء منها.. قلبه ينطق عبارات 

 رسمية محددة صنعها المجتمع.

سننننانية نبد بوالهه لمن قللوا من قيمته اإلالعبد لديه والء  ولكن هل تعتقد أن يحتفظ ع

وإن وجد  كرههمسيعماقه؟ بالطبع زه وكبرياهه؟ هل سيحب أسياده من أووضعوا من اعتزا

سيكون و السطحي سيعبر عن والهه الزاهف.. الفرصة لكي يقتلهم فسيفعل  ولكن على محياه

"مواٍل لهم"  هذا الوالء لن يكون نتاج محبته وفرحته بوجود أسنننيادهن ولكنه نتاج الخوف.. 

الذي يكرر عبارة  فسننننيكون والهه ليس صننننادرا من القلب إنما من العقل المبرم  والمشننننفر

 لسيدك" هذا هو والء الكلب لسيده ن تكون مواٍل أليك "ع

أعمق من هذا. يحتاج إلى اسننننننتجابة ال تىتي من فرض  الحب يحتاج إلى اسننننننتجابة

ي اسننتجابة تىتي من رغبة فالواجب ولكن بفرض من ضننربات القلب حينما يشننعر بالفرح.. 

 مشاركة الحب والحياة.

ء محترم وذو قيمة عالية، ذلك كشنننيإن الوالء أمر بشنننع  ولكن ال آلالف السننننين 

ن تكون موالية لزوجها، النا  بطرق شنننننتى  يجب على الزوجة أن المجتمع قد اسنننننتعبد أل

لدرجة أن وصننننلوا في الهند إلى درجة من التطرف المفرط، حيث يجب على الزوجة انهاء 

ها ميتا، وجزحياتها حينما تنتهي حياة زوجها عند الوفاه، فتقفز في النار التي تحرق جثمان 

خرى معه. لقد كان هذا أمر محترما لدرجة أن المرأة تدان طوال حياتنا إن وتموت هي األ

لم تفعل هذا. وسننننننتعامل كخادمة في عاهلتها. ويفسننننننروا عدم قفزها في النار، بىنها غير 

 مخلصة لزوجها.
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 جل الحقيقة  يمكنك أن تنتر لها بعكس ذلك، لم يتواجد رجل واحد أن قفز فيمن أ

أحد أن يطرح السننننننؤال هذا، فهل يعني هذا أن  ي تحرق زوجته المتوفاه  ولم يتجرأالنار الت

ال يوجنند رجننل مخلت لزوجتننه؟ هننذا هو المجتمع ذو المعننايير المزدوجننة.. معيننار خنناص 

 للسيد، للمالك، للرهيس ومعيار خاص للعبد، للزوجة، للمملوك.

الحب تكون مشننننننغوف ومىخوذ الحب تجربة أخطر من ذلك بكثير، ألنك في حالة 

ن تمار  الحب بمنه  ما، بخطوات ال يمكن السنننيطرة عليه، ال يمكنك أبشنننيء أكبر منك، 

معينة ما، وإال فإن الحب سيختفي، وليس هناك طريقة لتعيده إليك من جديد. وكل ما لك هو 

 التتاهر بالحب وتنافق من كنت تحب.

تحصننننل على ما تريد.. الوالء يتواجد أو الخطوات التي تخططها لالوالء هو المنه  

–بفعل من العقل وليس من القلب.  يىتي التدريب حينما تتدرب على ممارسنننننننة ثقافة ما 

مرء اليبدأ  -بالضننننننبط كما تمار  أي تدريب آخر، أي مكان فيه تمرين وتوجيه وترويض

كر  تو بتصننننديق تمثيلك. الوالء يتطلب منك داهما أن تخلت بالتمثيل، وشننننيئا فشننننيئا تبدأ

و لم يرد. وهذه هي العبودية حياتك ومماتك لشننننخت أو شننننيء ما.. سننننواء أراد قلبك ذلك أ

 النفسية.

قنند يبنندوان متشنننننننابهين في  إنمننا الحننب هو الحريننة.. بينمننا الوالء يجلننب العبوديننة.

تاهر، و يا.ال باطن فهم مختلفين كل مة من معنى لكن في ال كل للكل  .مختلفين، متضنننننننادين ب

والي.. ن تكون مقفت على أيت وتث  ر سننننننلوك تقوم به.. ترب  ن العقل، وهم يعتبالوالء يىتي م

ولكن الحب إن بدى، فإنه يبدو جامحا عاصفا.. وجماله يكمن في جموحه البريء.. يىتي كما 

م.. يملئ قلبك، وصننننننحراء قلبك ت غطى بالزهور.. لن النسننننننمة التي تحمل عطر وعبق عتي

قلبك.. ولن تتعرف على طريقة لتجلبها من مكان ما.. تت تلك الروضننننننة إلى تعلم من أين أ

هي تنتقل بنفسننننننها وتبقى في قلبك مدى يقررها الوجود. وكما أتت في يوم ما، كالصنننننندفة، 

كالضيف الغريب.. ستغادر في يوما ما... ليس هناك طريقة لتتمسك بها وليس هناك طريقة 

 لحبسها في قلبك.

بها،  ؤالتنبلى مثل هذه التجربة التي ال يمكن بالطبع، المجتمع ال يمكنه االعتماد ع

، ولهذا ابتعد المجتمع عن الحب التي ال يمكن االعتماد عليها. فالمجتمع يحتاج الضننننننمانات

تماما ووضنننعوا عقد الزواج بدال منه  الزواج يعرف الوالء.. الوالء للزوج، البد من الوالء 

كذلك سننننيكون بين يدي الزوجة  للزوج ألنه رسننننمي مصنننندق باألوراق الرسننننمية.. والزوج

ما.. ولكن ال هذه يمكن أ داه قارن  بل ال يمكن أن ن بدا..  حب أ بال لة  حا ن نتخيل أن تكون ال

 عالقة الزواج تلك كقطرة في محيط الحب 

المجتمنننننع سنننننعيد وراضننننني بهنننننذا النتنننننام ألننننننه يمكنننننن الوثنننننوق بنننننه. يمكنننننن 

ونين مواليننننه لننننه نننننه يعلننننم بىنننننك سننننتكالوثننننوق بننننك فنننني اليننننوم وفنننني الغنننند، أل للننننزوج

لننننزواج، عالقننننة الحننننب كمننننا أنننننت اليننننوم. بينمننننا عالقننننة الحننننب مختلفننننة عننننن عالقننننة ا

حنننننند الطننننننرفين ل خننننننر.. والغريننننننب فنننننني األمننننننر هننننننو أن للحننننننب ال يمكننننننن ضننننننمان أ

ضننننننمان السننننننتمرارهما  الثقننننننة وااليمننننننان العتيمننننننين فنننننني اللحتننننننة هننننننذه، ولكننننننن ال

شنننننكل كبينننننر اآلن، فننننني المسنننننتقبل  فننننني هنننننذه اللحتنننننة فىننننننا منننننؤمن بنننننك وأثنننننق بنننننك ب

الحنننننب واأليمنننننان بنننننك؟ ..  منننننا النننننذي سيحصنننننل وهنننننل سنننننيدوموالكنننننن ال أعلنننننم غننننندا 
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تبقنننننى اللحتنننننة القادمنننننة فننننني الحنننننب مفتوحنننننة جمينننننع االحتمننننناالت متاحنننننة. قننننند ينمنننننو 

الحننننب أكثنننننر أو يتبخننننر. النننننزوج يرينننند زوجنننننه لتكننننون أمامنننننه طننننوال حياتهنننننا.. فهنننننو 

مننننننت  عقلننننني مننننننتم ال يثنننننق فننننني الحنننننب، فصننننننع المجتمنننننع شنننننيء مشنننننابه للحنننننب.. 

 نسان.وهو الزواج.. الزواج نتاج عقل اإلومخطط 

خرى من الحيناة.. فقند قنة الحنب، ولكن حتى في الجواننب األهنذا ليس فقط في عال

لى مدى التاريخ، بينما قضنننننني على ذكاء وادراك اإلنسننننننان  للوالء مكانة عتيمة ع أعطي  

للوم على الرجل يمكن أن نلقي ان يكون موالي للدولة وللشننننننعب. ولهذا فال على الجندي أ

نه قوم بواجبه، ألازاكي  ألنه ببسنننننناطه كان يالذي ألقى القنبلة الذرية على هيروشننننننيما ونك

ندرك ن ي لمن هم في السنننننلطة.. وهذا يمكن أوهو موال  لقد أمروه بفعل ذلك موالٍي لدولته 

ى ر قادر عل. على مدى السنننننوات دربوك حتى جعلوك غيكيف يتم تدريب الجيوش جميعهم

الثورة.. تخاف من الثورة والتمرد.. ليس فقط في الجيش، ولكن حتى ضننمن نطاق أسننرتك  

لد فعل خاطئ.. ولكنك مدرب ومروَّض حتى  به منك وا قد طل ما  تدرك أن  حتى لو كنت 

 النخاع على تقبل أي أمر، فتقول في نفسك "حسنا، سىفعل ما هو مطلوب مني".

جل رالذي ألقى القنبلة على هيروشنننيما ونكازاكي كان نتخيل أن الرجل يمكن أن  ال

طفال.. أمه عجوز مسنننة وأبيه، ك ومثلي تماما  وكان لديه زوجه وأآلي  بل كان له قلب مثل

و مدرب على اتباع التعليمات دون سننننؤال أ نهسننننان كما هو أنت.. ما يفرق لديه هو أنكان إ

 مر.في األ لقد طبق األمر حينما تلقاه.. هذا كل مااعتراض  

من المعقول أنننه لم يفكر  خرى في عقلننه في تلننك األثننناء  هننلتفكرت مرة تلو األ

ستدمر وتقتل ما يقارب مئتي ألف شخت؟ هل من المعقوويتخيل أ  لن القنبلة التي بحوزته 

، ولن أقتل مئتي ألف شننننخت، ومن األفضننننل أن أنه لم يقل في نفسننننه: "ال.. لن ألقي القنبلة

رة تلك الفك أنني لم أتبع أوامره " ربما لم تطرمن سنننيدي الجنرال أل الرصننناص يطلق علي  

 عليه أبدا.

بىمور  بدأ هذا الوالء  قة خاصنننننننة حتى يخلقوا فيهم الوالء.. ي يعامل الجيوش بطري

 صغيرة.

ض موكب عسننننننكري قد يتسنننننناءل المرء، لماذا يقوم الجنود ولسنننننننوات طويله بعر

فة لك؟ " ويتبعوا أوامر سننننننخي ناء ذ فتأث فتيسنننننننار،  الت عد إلى ارجعيمين..  الت  للخلف.. 

األمام..." لمدة سننناعات وسننناعات، من دون أي هدف على االطالق؟ إنما الهدف مخفي في 

تلك األوامر السننننننخيفة  رقي الجندي وفطنته وذكاءه كانسننننننان، يتم تدميرها بتلك الطريقة.. 

ه تي اليوم الذي يعطي لالطريقة يتم تحويله إلى رجل آلي. انسنننننننان ميكانيكي. حتى يىبهذه 

ن تدير رأسننننك ار.." ولن يسننننىل عقله "لماذا؟". ألنه لو طلب أحدهم أيسنننن األمر: "اسننننتدر

سار، فستسىل: "ما سار؟ أريد أهذا الهراء؟ لماذا ع للي ستدير إلى اليمين"لى االستدارة ي  ن ا

تبع يولكن الجندي ال يفترض أن يسننننىل تلك األسننننئلة أو يشننننكك أو يسننننتفسننننر.. بل عليه أن 

 ق الوالء في النفو .خل  والبرمجة.. ومن ثم ي   عليمات ببساطة. هكذا يكون التشفيرالت

إنهنننننا طريقنننننة ممتنننننازة منننننن أجنننننل طاعنننننة الملنننننوك والقنننننادة.. يكنننننون الجنننننندي 

، ولننننيس كاآللننننةمطيننننع وتننننابع بننننوالء لمننننن هننننم فنننني السننننلطة.. هكننننذا يعمننننل الجننننندي 

ال مننننننوالين لهمننننننا.. مننننننريح والسننننننهل أن يعننننننيش األبننننننوين مننننننع أطفننننننكالبشننننننر. مننننننن ال
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منننننن األوامنننننر. قننننند ن الطفنننننل المتمنننننرد يخلنننننق المشننننناكل ويعتنننننرض علنننننى الكثينننننر أل

فإننننننه ننننننه طفنننننل صنننننغير، يخطنننننى األبنننننوين، وقننننند يكنننننون الطفنننننل علنننننى حنننننق. ولكنننننن أل

 له من األعلى. يتبرم  على أن يقوم بتنفيذ األوامر اآلتية

نا أعلمك أ كون لديك ء ين تكون انسنننننننان جديد، حيث ال وجود للوالء وبدل الوالأ

الذكاء، الفطنة، القدرة على قول "ال".. بالنسننننننبة لي، إن لم تكن قادر على قول "ال"، فإن 

الـنننن"نعم" التي تقولها، ال معنى لها. الـنننن"نعم" التي تقولها تسجل فقط على آلة التسجيل، أنت 

 .نعم" ألنك ال تستطيع قول شيء آخرتقول "

بنا المجتمع على الذكاء والفطنة تلف لو در  ن تخارة كان من الممكن أضننننالحياة والح

كثر. كان يمكن لنا أن نمنع الكثير من الحروب السنننننننابقة لو كنا مدربون على قول "ال".. أ

ن النا  كانت تسىل "ما سبب الحروب؟ ب الماضية كان يمكن تجنبها لو أالكثير من الحرو

. نت لديك والء لبلد آخر.واحد، وأ ولكنهم لديهم والء لبلد .لماذا علينا قتل النا  األبرياء؟

سيون سيا سيي البلدين يتقاتلون ويضحون بالشعب. إذا كان ال سيا قتال كثيرا، يحبون ال وكال 

، وتذهب النا  إليهم للمشننناهدة فبإمكانهم أن يحصنننروا قتالهم في حلبة مصنننارعة أو مباراة

 ما هي مباراة كرة القدم ك

ء اال يذهبون للحرب، إنما النا  البسنننطلكن رؤسننناء الدول والسنننياسنننيين والوزراء 

هم لقتننل اآلخرين هم من يننذهبون إلى الحرب، ومن ثم الننذي ال شننننننيء لننديهم وال حنناجننة ل

. يحصنننلون على صنننليب النصنننر وأنواع أخرى من المكافآت لكونهم يكافؤون على والءهم.

حوا بير ذكاء وال فطنة، يكافئوا ألنهم أصنننننر إنسنننننانيين، لكونهم أصنننننبحوا بغصنننننبحوا غيأ

 كاآلالت.

.. جميع 47  المعتقد، الواجب، واالحترامالوالء ليس إال مجموعة هذه األمراض كلها

مور ضننننننند نموك الروحي، ولكنهم مهمون في . جميع تلك األegoنا تلك األمور تغذي األ

 مركزك االجتماعي وبريقك الزاهف التاهري.

عندما  كنألنهم يعلمون أ ىل أي أسننننئلة تتعلق بمعتقداتهم،ال يريدك المتدينون أن تسنننن

لمعتقدات، فإنهم بذلك يفتقرون لإلجابات المناسنننننبة ن تناقش اتصنننننل إلى مرحلة يمكن فيها أ

. إن االجابات على التساؤالت حول المعتقدات تشفي غليل لك.  وأي إجابة فلن تشفي غليلك

هدم إن من لديه والء فقط.  كل منتومة معتقدات سنننننتجدها خادعة ومزيفة، ألنها سنننننوف تت

كثرت التسننننننناؤالت حولها.. وهكذا تتشننننننكل الديانات الكبيرة التي تتم تحت ابطها ماليين 

 النا .

الننننننندين فننننننني المعابننننننند والمسننننننناجد، مالينننننننين  البابنننننننا فننننننني الكنيسنننننننة، رجنننننننال

: "كيننننف يتسنننناءلن شننننخت النننننا  تحننننت جننننناحهم.. ألننننم يتواجنننند بننننين تلننننك المالينننني

  ى هننننننو ابننننننن هللا المختننننننار؟ هننننننو دليننننننل أن عيسنننننن ن تلنننننند طفننننننال؟ مننننننالفتنننننناة عننننننذراء أ
                                                 

وتلبية الواجب االجتماعي، واحترام اآلخرين لمكانتهم الوايفية )كالوزير( أو مكانتهم العاهلية )كالجد األكبر واألب(،  المعتقد الديني، 47

كلها صور مختلفة للوالء، فالمعتقد الديني يعني بىن المرء موالي لهذا الدين، وفي لهذا الدين وينصر هذا الدين، وكذلك تلبية الواجب، 

بواجبه ألنه واجب عليه أن يقوم به، ما يعني بىنه موالي لهذا المجتمع، فهو يقوم به حتى لو لم يكن يرغب بذلك، يعني أن المرء يقوم 

كاألب مثال عليه أن يرعى عياله حتى لو لم يحبهم، ألنه واجب عليه االهتمام بهم. وكذلك بالنسبة الحترام اآلخرين. وحينما يقوم المرء 

مور المشابهة، فهذا يغذي األنا بشكل أو بآخر. ألن تلك األمور تشكل هوية المرء االجتماعية، كعضو في بهذه األمور أو غيرها من األ

 المجتمع الديني والعاهلي والوايفي، مما يشكل ويعزز األنا كهوية ااهرية مزيفة لإلنسان.
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صنننننل علنننننى هننننننذا حلمننننناذا اختنننننار هللا هنننننؤالء األنبيننننناء بالنننننذات ولمنننننناذا نحنننننن لنننننم ن

هننننو النننندليل علننننى أن األنبينننناء قنننند أنقننننذوا البشننننر علننننى مننننر العصننننور مننننن  ؟ منننناهبننننةال

البننننننؤ  والشننننننقاء؟" ولكننننننن ببسنننننناطة ال تطننننننرح هننننننذه التسنننننناؤالت ألن جميننننننع تلننننننك 

فرضننننننية  ال شننننننيء سننننننوى فرضننننننية  ي إال فرضننننننيه، حتننننننى هللاالمعتقنننننندات مننننننا هنننننن

يحننننننناول المتننننننندينون اثباتهنننننننا عبنننننننر آالف السننننننننين. وجمينننننننع األدلنننننننة المطروحنننننننة 

منننننناهي إال نتريننننننات كاذبننننننة مننننننن غيننننننر جننننننوهر وال فحننننننوى وال مننننننادة، وال يوجنننننند 

 د نفسه.. ولكن ال أحد يسىل نفسه.تىييد من الوجو

ألنه سنننننيكون والء، ول من حياة المرء على األرض، يتم تدريبه على المنذ اليوم األ

اج أن ا بك، مريح ل.زوومريح للسنننننياسنننننيين أن يتالعبو من المريح للمتدينين أن يتالعبوا.

بىوالدهم، للمعلمين أ لدين أن يتالعبوا  بالزوجات، للوا لكل  ن يتالعبوا بتالميذهم.يتالعبوا 

ن م ضننروري، ولكنه يقلل ن يسننتثمرها في البشننر  الوالء ببسنناطةيمكن أ من لديه مصننلحة

ساؤل وفتح تنسانية، فيكونوا معاقين متخلفين، وال تسمح لالندفاع واالنطالق والشىن كل اإل

 ، وال يسننمح للنا  بىن يكونوا أذكياء. والمرء الذي المنافذ جديده في عقلك. ال يسننمح للشننك

يكون لديه مقدرة على الشننك والتسنناؤل وقول "ال، عندما يشننعر بىمر ما خطى.. فإن مسننتواه 

 تدنى إلى ما دون البشرية.قد ي

دم الحنب دون  إذا كنان الحنب مطلوب مننك، عنندهنا يتحول الحنب على والء. إذا قن 

مجانية، عندها يرتقي الحب بوعيك أكثر وأكثر. إذا كانت دم الحب كالهدية السننننننؤال، إذا ق  

 ننت الثقة نابعة منك دون تدخل ممنك، فتكون قد أسنننننرت كالعبد، ولكن إذا كا الثقة مطلوبة

حد، بل نابعة من قلبك، فتكون انسننان خارق للعادة. الفرق بسننيط جدا، يكمن في ما إذا كان أ

حدهم للقيام به.. وهنا يكون الحب والثقة مرت أو دفعك أينبع الشنننننيء من قلبك أو تكون قد أ  

ها في جوهرك، فسننننننتحدث حينها  قة بنفسنننننن زاهفين. ولكن عندما يتهر الحب وتنشنننننننى الث

يحررك الحب والثقة من أال تكون عبد، بل يجعالنك أمير على نفسننننننك، وهكذا  .المعجزات

كون الثقة . وهنا تتي تكنها للغير فهي ثقة تابعة لكألن الحب الذي تحبه فهو حبك، والثقة ال

وجه لم تجبر أو ت تابعة لك والقلب الذي يحب تابع لك وليس لشنننخت آخر كما يكون الوالء.

حب والثقة نتاج حريتك وكرامتك. وكالهما سننننننيجعالنك ال . وهكذا يكونمن قبل اآلخرين

 .أغنى إنسان

النا  سيعشقون، ولكنهم لن يقبوا أن يكون الحب نسانية الجديدة، هذه هي فكرتي لإل

م موالين نهفسنننننهم.. وليس ألن يثقوا ويؤمنوا ولكن بقناعتهم وثقتهم بىنكالواجب المطلوب.. أ

 و لرجل دين أو سياسي ما.، أد  ما، او لتركيبة اجتماعية مالكتاب مق

بك.. متوجها إلى المجهول، تماما كما هو  يك قل يه عل قا لما يمل أن تعيش حياتك وف

حد.. بل يعرف الحدود.. إنه ليس مىمور من أالنسنننننر المحلق نحو الشنننننمس، بحرية تامة ال 

 ه في السماء هو تمرين لروحانيته.اختيار ينبع من ذاته، وتحليق
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 أدوات للتحول

ن نعرفها.. المرء ال يزال من أصعب وأهم الحقائق التي يجب أ ههذ
ن نحدث من سنبقى كما أنا وأنت مهما حاولنا أمرء مهما فعل.. أنا وأنت 

تغيير وتطوير في أنفسنا.. األنا تعيش عبر "التحسين والتطوير"، لهذا فإن 
إلى  أو فكرة النماء والتقدم والتطوير، فكرة الوصول إلى مكان ما في يوم ما

ليها األنا أيضا. أن تدرك حقيقة هدف ما.. هي فكرة تغذيها األنا وتتغذى ع
ن ليس هناك تطّور في العالم.. وأن الحياة ما هي إال احتفال.. ال وجود أ

قيقة الكامنة في الحياة.. بمجرد حقيقي للمال واألعمال، االحتفال فقط هو الح
د نفسك فجأة قد عدت إلى هذه ن تفهم هذا فإن رحلة األنا تتوقف.. وستجأ

 اللحظة "اآلن" مرة أخرى.
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المسنننننننتحيل أن  مننننننننبكليتهنننننننا، لحتنننننننة كاملنننننننة إلنننننننى اقصننننننناها، أن تعنننننننيش لحتنننننننة 

تعنننننيش وتسنننننتمتع بالموسنننننيقى وتنننننذوب بهنننننا، منننننن المسنننننتحيل أن تخشنننننع فننننني صنننننالة 

ذلنننننك الهننننندف ىمنننننل، طالمنننننا عقلنننننك مشنننننغول ومتلهنننننف داهمنننننا لكننننني يصنننننل إلنننننى تأو ت

 إلى المستقبل. البعيد، الهدف األعلى.

يمكنه أن يصننننل أبدا. وهذا  و هذا المسننننتقبل لن يصننننل أبدا، الأن هذا الهدف، أ اعلم

بع من صنننننميم رغبته بالغد.. حتى لو وصنننننل الغد فإنك سنننننتخلق غدا جديد.. عندما األمر ين

لحصننول على ل إنك سننتبدأ بتخيل مسننتقبل آخر جديد. وتبدأ تشننعر بالرغبةيصننل المسننتقبل ف

تر واضننننطراب وحيرة.. ذا سننننتبقى داهما في قلق وأرق ولهفة.. في توكالمزيد والمزيد.. وه

 رون.نسانية منذ قرون وقهكذا تعيش اإل

، يهرب إنسنننننننان من هذه المصننننننيدة.. وهذا زمن مديدنادرا جدا، ولمرة واحدة في 

عي هو الذي فلت من نسنننان يسنننمى مرة بوذا، يسنننمى المسنننيح.. محمد. الرجل اليقظ الوااإل

 مستحيل ال يصدق  أمر سخيف ومهول.. الذي وجد أن كل ما يحيط به أمر مصيدة المجتمع

قفت ، حتى لو تور لن يحدثيفسننه، وأنا ال أقصنند بىن التطوال يسننتطيع المرء أن يطور من ن

من تحسننين ذاتك، فالحياة سننتحسنننها لك.  في هذا الصننفاء، في هذا االسننترخاء والتناغم، في 

حمل عروقك.. عندما لم تالحياة بمداعبتك، تبدأ الحياة تجري في  ستبدأهذا القبول والرضا، 

 قها كل من يمروتتفتح أزهارك، ويشم عبأي ضغينة أو تذمر أو شكوى.. ستزهر غصونك 

 حولك.

لهذا أقول لك: اقبل نفسنننك كما أنت. إن هذا ألصنننعب األمور في العالم، ألنه يناقض 

جميع التدريبات التي م رنت عليها  تعليمك، ثقافتك، عاداتك.. منذ نعومة أضفارك يىمرونك 

جيد كما أنت. بل يحاولون أن و ذاك. ولم يقل لك أحد بىنك يد، على هذا النحو أبىن تكون ج

، لسنننياسنننيينمن الوالدين، من المتدينين، من ا عقلك، وهكذا بدأ المرء يىخذ األوامر يبرمجوا

ف رت   على برام  كثيرة، كل هذه البرام  تقول لك: اسننتمر في تحسننين  من المدرسننين. لقد شنن 

 من نفسنننك حتى نفسنننك أينما كنت، اندفع للعمل على شنننيء مان ال ترتاح أبدأ، اعمل وطور

 الموت.

بدا.. عش  يىتي أ غد ألنه ال  نا بسننننننيط جدا  ال تؤجل الحياة، ال تنتتر ال وتعليمي أ

 الحتة الحاضرة بكليتها.

..تىملوا زنابق الحقل وكيف تنمو، إنها ال تتعب وال تغزل، يقول عيسننننننى لطالبه: "

هو  " مااحدة منها..سننليمان في كل جالله كان يلبس مثل و ]النبي[لكني أقول لكم، وال حتى 

. إنها هنا جمال زهرة الزنبق؟ جمالها يكمن في صننننننمتها التام، ليس لديها برنام  لتطوره

اآلن، ترقت في الهواء، تىخذ حمام شننننننمس، تتحاور مع الغيوم، تغفو في المسنننننناء دافئة، 

 تغازل الفراشات.. مستمتعة بلحتتها.

وح، حر، خاليا من الهموم ك عندما تكون مفتلكل الوجود يبدأ يصنننننننب كل طاقاته 

واألشننغال. عندها تصننبح األشننجار أكثر خضننرة مما هي اآلن، عندها الشننمس تبدو مشننرقة 

أكثر مما هي اآلن. عندها كل شننيء يصننبح أجمل، واأللوان تحلو أكثر. إنما اآلن بانشننغالك 

 هو حولك رمادي باهت، رتيب. في تطوير نفسك تجد أن كل ما
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 اقبل نفسك، هذه صالة.

 بل نفسك، هذا هو االمتنان.اق

، هذه هي الهيئة التي أرادك هللا بها. وإال لخلقك على هيئة نتواسننتمتع كما أ اسننترل

ومحاولة تطوير هذه  .ت، ولم يخلقك على هيئة شننننننخت آخرلقد خلقك أن شننننننخت آخر 

الصننننعة وتحسنننين نفسنننك يعني باألسنننا  محاولة التغلب على الصنننانع.. وهذا ما يعبر عن 

رء   كما حاول المرء تحسين ذاته كلما صار حانقا ومجنونا أكثر وأكثر. لن يصل غباء الم

 ت فرصة عتيمة.إلى أي مكان وال إلى أي مرتبه، وبهذا يكون قد فو  

جعل هذا مبدهك الرهيسنني، القبول والرضننا، اجعلهما جزء من حياتك، ومن سننمات ا

سترى أشخصك.. القبول والرضا التا ستفاجى،  مدك في أن تالحياة مستمرة  نمين. وعندها 

د ، والوجومعطاءةت شننحيحة وبخيلة، بل إنها كريمة بهبات جديدة، وسننتدرك أن الحياة ليسنن

عر و االستمتاع بها ألننا ال نشكن ال يمكننا استقبال هذه لوفرة أداهما غني ووفير وواسع، ول

 باستحقاقنا لها حتى نحصل عليها 

ها. النا  ا عليولمآسي تناسب برمجتهم التي نشئي، الهذا تجد النا  يتعلقون بالمآس

؟ ألن هذا يالهم برامجهم التي نشننننئوا نفسننننهم بىلف طريقة ماكرة، لماذايسننننتمرون بمعاقبة أ

بوا يعاق م المجتمع،نفسننننننهم إن لم يكونوا كما يجب وكما يتطلب منهعليها، حيث يعاقبوا أ

 عندما يكونوا باهسين. ا. لهذا النا  يشعرون براحةأنفسهم ويخلقوا المآسي له

قولها: النا  يشنننعرون بالسنننعادة عندما يكونوا حزانا، ويكونوا مضنننطربين دعني أ

عندما يشننننننعرون بالفرح. هذا ما وجدته في مراقبتي آالف وآالف من النا . عندما يكونوا 

رتهم ن التعاسننة تناسننب شننفباهسننين، يشننعرون بىن حياتهم على نحو جيد جدا، ويقبلون بها أل

 وا عليها، تناسب عقليتهم. يعربون بهذا كم هم بشعون ويعتقدون بىنهم مذنبون.نشئالتي 

لها من غباوة  يا له من هراء  اإلنسنننان ال يولد خطاؤون، يا  لقد قيل لكم بىنكم ولدتم

نسننننننان يولد بالبراءة. لم يكن هناك أي ذنب أصننننننلي.. ما يوجد فقط هي البراء بالخطيئة، اإل

ن بالذنب، نبدأ نقول له: "يجب أال يكو ، نحن من يجعله يشعرببراءة األصيلة. كل طفل يولد

يك أن تصننننننبح مهذب كما هو فالن أ يه اآلمر هكذا، وعل و فالن.." الطفل بريء ونقي عل

يعي، ، ونكافئه لكي يصننبح غير طبوبراءتهوطبيعي، نحن من نؤنبه ونغير طبيعته وفطرته 

عين غير حقيقي. وكل مكافآتنا تكون للمتصنننلكي يصننبح ماكر، نحن نكافئه حتى يلبس قناع 

ه و نضع لأي مكافىة، ال نعيره أي انتباه أ من النا ، وإن كان هناك بريء نقي ما، ال نعطيه

أي اعتبار، وال تقدير. البريء يصننننننبح مدان، ويعتقد فيما بعد بىنه مسننننننناو للمجرم. يعتقد 

نه غبي، بينما الماكر  بى بىالخداع ذو األقنعة المزالبريء   ه  ع  ن  نه ذكي، ألن تصنننننن  يفة يتن 

 . التصنع والزيف يتماشى مع المجتمع.مقبول

مجهود تبذله لتخلق عقوبات لنفسنننك أكثر وأكثر. وأي عندها ال تكون حياتك سنننوى 

عاق نفسننك بالقلق والخوف. حتى لو ن تخاف من أي متعه وتشننيء تفعله يكون خطى، عليك أ

يهرول هللا إليك مسنننرعا دون  تعة دون انذار، عندماعندما تىتيك الم-تاك الفرح رغما عنك أ

سنننك.. لحتة، تبدأ بمعاتبة نفوبدل أن تفرح وتهلل وتسنننتمتع بهذه ال -، ال تسنننتطيع منعهخبر

شعر أن البد وأ ن تضحك وتفرح وأنت شخت شيء ما خطى في الموضوع  كيف لك أ نت

 ال يستحق هذا؟ 
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وشو عن الحب، تتحدث نت يا ألك، سىلني في األمس رجل: "تتحدث أعلى شاكلة ذ

 ألقدمه لحبيبي؟" حوزتي حتى أقدمه ل خر؟ ما الذي أملكهعن تقديم الحب، ولكن ما الذي ب

؟ لم ن تملكهال أملك شنننيء" ما الذي تريد أ هذه هي الفكرة السنننرية لدى الجميع "أنا

عتم هو أألن اإلنسنننننننان –زهار الدنيا لديك جمال كل الدنيا، لديك جميع أحد بىن يقل لك أ

يد تغر ن يغني مثلك ال يوجد طير يمكن أ -اوردة على هذه األرض، أكثر المخلوقات تطور

على الرغم من جمال صننوته،  الطير مجرد أصننوات قد تصننل أحيانا إلى درجة الضننوضنناء

عتم منه.. ولكنك الزلت أ. يمكنك الغناء بشننننننكل أفضننننننل منه، بمعنى تهبراءألنه نابع من 

 لكه؟": "ما الذي أمتتساءل

ل ه.. ولكن وكثيرة، األنهار تجري محتفلة مت.لئة، النجوم األشجار خضراء جميلة

شيئا أكثر جماال من وجه إ سان؟ هل رأيت  شيء ما أجمل من عيني إن سان؟ صادفت يوما  ن

ال يوجد شننننننيء دقيق ورقيق كعيون اإلنسننننننان، ال وردة يمكن لها أن على األرض جميعها 

ه ل ن يدخلوا في منافسنننه معها. يا الجوري وال اللوتس يمكن أسنننان، النتنافس جمال عين اإل

 :تتساءلمن عمق في عيون البشر، جمال ما بعده جمال وأبعد من أي وصف. وأنت الزلت 

 ا"ما الذي أملكه ألقدمه في الحب؟" البد أنك عشنننت حياه مدينة لنفسنننك داهما، البد أنك داهم

 مثقال نفسك بالذنوب. نفسك، تضع نفسك بىدنى مستوى تقدير، مؤنبا

في الحقيقننة، عننندمننا يحبننك شننننننخت مننا، تكون متعجننب قليال   "لمنناذا يحبني هننذا 

نه ال يعرفني، فإذا ما هذه الفكرة في رأسننننننك لتجيب "نعم إنه يحبني أل الشننننننخت؟" تتهر

 محمله في داخلي، فلن يحبني بعدها أبدا" لهذا يبدأ العشاق يخفون بواطنهما أ ورأىعرفنني 

هم راريفتحون أس م عن بعضهم البعض. يبقون الكثير من األمور بخصوصية، والوحقيقته

خافون في اللحتة التي ين بىفتحون على األنهم ي قدون  الحب  نآلخر ويفتحون قلوبهم.. يعت

 ر؟ن يحبهم اآلخم في األسا ، فكيف يتقبلون فكرة أيحبون نفسه ألنهم لمسيختفي 

ناني، ولكن أ الحب يبدأ في حب الفرد لنفسنننننننه، ال أن ن يكون ممتلئ يكون المرء أ

بالغبطة في نفسه واالمتنان لها. ال تكن نرجسيا، ال تكن مهووسا بنفسك، ولكن حب طبيعي 

ن تمنح الحب اآلخرين لك ويمكنك ألنفسنننننك، وهذا ضنننننروري. عندها يمكنك أن تتقبل حب 

 لهم أيضا.

مثلك  ق، فريد لم يخلاقبل نفسننننك، أحبب نفسننننك، خلق هللا وتوقيعه عليك، أنت مميز

مر حبب هذا األيمكن مقارنتك. اقبل بهذا، أ نت مميز وفريد المن قبل وال في المسننننننتقبل. أ

 والفردانية في اآلخرين أيضنننا. وسنننترى هذا االحتفال سنننتبدأ برؤية التميزواحتفل به.. وفي 

معايير لأيضنننا فيهم الجمال الذي ال يقارن ببعضنننه البعض. الجمال الحقيقي الذي ال يخضنننع 

 النقاد والصحافيين.

الحننب ممكن فقط عننندمننا يكون هننناك تقبننل عتيم للنفس واآلخر والعننالم. القبول 

 والرضا يخلق بيئة حيث الحب فيها ينمو، وتربه حيث الحب فيها يتفتح ويثمر.
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 و:يقول التس

وهو صلب نسان، يكون طري وضعيف، بينما يموت عندما يولد إ
جاف متصلب. لذلك، متيبس؛ يولد المرء وهو لطيف ورقيق، ويموت وهو 

 مرافقة للموت، بينما النعومة واللطافة مرافقة للحياة. الصالبة والخشونة

، سيخسر الحرب. عندما تكون مندفع عندما يكون الجيش جامح
الشجرة صلبة قاسية سوف تقطع. الكبير والصلب ينتمي ألدنى قسم من 

 رة، بينما الرقيق اللطيف ينتمي لقمة الشجرة.الشج

نهمار، اسننننننتمرار بدون بداية وال نهاية. لن تجري الحياة ألي مكان الحياة نهر، ا

آخر، إنها هنا متواجدة اآلن داهما. لن تذهب الحياة من شننننننخت إلى آخر، إنها آتية من هنا 

ياة هو هنا.. ال تصننارع من أجل آلن.. المكان الوحيد للحوإلى هنا. الوقت الوحيد للحياة هو ا

ا هنا اآلن. ال ن تصنننننننل إلى حالة تحيا بها الحياة، ألنك لن تجد الحياة في مكان آخر، إنهأ

 يوجد شيء لتحمي ال للتغلب على أمر ما، ال حاجة لمجهود تقوم به.. الحاجة للكفاح والنض

ياة جب عنك إال الحن تبني أسوار عالية وحصون متينة فإنك لن تحنفسك منه.. إن حاولت أ

بوحدانيتها..  ياة وحدها.. تماما وحدها.. وجميلةنفسننننننها، ألن ليس هناك غير الحياة.. الح

 مهيبة وفاخرة بوحدتها.

 مكانك أن تنسننناب مع انسنننياب الحياة، فتصنننبحريقتين. بإن تعيش الحياة بطبإمكانك أ

ياة، تسننننتطعم نعمة أنت مهيب وعتيم كما هي الحياة، تشننننعر بالجمال والسننننمو كما هي الح

الالمقاومة، الالصننننراع، الالكفاح.. عندها سننننيكون لديك ما يشننننبه جمال األطفال والورود، 

ي لذي لم تفسنننننننده الجاهل ناعم الرقيق، الجمال ا ع الحياة ة واألهواء. إذا تحركت مالجمال ال

 ا أيضا.ا ما يعنيه الدين لالوتزو، ولي أنن. هذبانسيابية تكون متدي  

بهذا يكون الهدف هو جل هللا. عرفه النا  هو أن تصننننننارع الحياة من أالدين الذي ي

 نة من أجل أن تضننننننحي بالحياالحياة وتنكرها وتتجاهلها، عليك أن تحارب هللا، وعليك أ

و على رضنننناه. هذا هو الدين عند عامة النا . هذا هو او تحصننننل على هللا أ هللاتصننننل إلى 

جزء من العقل الذي يعيش في عنف وصننننننراع  الدين الذي نجده في كل مكان. الدين هذا

 48وتهجم.

، إذا ال يوجنند إلننه في مننا بعنند الحينناة، الحينناة هي هللا. إذا أنكرت الحينناة، أنكرت هللا

، هي كحيت بالحياة، فقد ضحيت باهلل. في جميع التضحيات التي قدمتها وتقدمها في حياتض

غير معقول،  49وردجييف غج جور. سنننننيبدو لكم ما قاله ت ال تقدم فيها سنننننوى هللاتضنننننحيا

                                    ولننكننننننه حننقننيننقنننة، قنننال: "جننمننيننع األدينننان ضننننننننند هللا " إذا كننناننننت الننحننيننناة هنني هللا،
                                                 

لحرب التجارة، الذي يفكر في استراتيجية االدين هذا نجده يتماشى مع العقل العصري الذي يحسب ويفكر برصيد البنك والبورصة و 48

واقتصاد الدولة والعالقات السياسية.. نجد الطريق واحد أو المنه  واحد  حيث المبدأ هو المقاومة وعدم الرضا عن النفس والواقع 

 ما نقرأ في هذه الصفحات.ومحاولة تطويره وتغييره. هذا هو مبدأ حياتها بشكل عامل. بينما ما يتحدث عنه أوشو فهو عكس ذلك تماما، ك
49 George Gurdjieff( :1912-1872? معلم روحاني من أرمينيا. وقد صنف من أفضل الشخصيات الروحانية في القرن )

 العشرون إلى جانب أوشو.
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ون جر ونضحي باهلل ونكفعندما ننكر الحياة ونهجرها ونضحي بها، في حقيقة األمر فإننا نه

حتى لو عرفه لقال و أالوتزو،  الكثير عن لم يعرف غوردجييفلكن يبدو أن ضننننند منهجه. 

يين قنه متدين عادي، إنما تدينه كما هم الشننعراء والموسننياألمر نفسننه، ألن الوتزو ال يبدو أ

عادي جدا، بحيث إن رأيته يبدو . إنه وفو فيلسننننوالفنانين، كمبدع وليس كواعظ أو راهب أ

 بدوا عاديا جدا بدونأن يكون وي ن يكون المرء متدين يعنيحقا   أ–. فلن تعرف إنه متدين

بل الجزء ينساب يتجانس مع الكل. دنى اختالف عن الكل، بحيث أال يشذ الجزء عن الكل، أ

 50ن ال تنفصل عن دفق الفيض وجريان نهر الحياة.أن تكون متدين هي أ

، عقله الذي ego ن يتصرف بىنا عقلهصحيح، أال يكون المرء متدين هي أ والعكس

 لنن يفوز ويصننننننل إلى مكان ما، إلى هدف ما. ارع ويفوز، أل الجهد كي يكافح ويصننننننيبذ

ن حاضر ها ن الديتضيع الفرصة عندما تفكر بالغد، ألتكون متدين إن كنت تفكر في الغد.. 

ال تفكر في الغد، انتر إلى الزنابق في المروج، وهي هنا ليس له غد، لهذا يقول عيسنننننى: "

ن يكون اآلن حاضرا في هذه اللحتة. اآلن ة أل شيء له كينونة يعيشها، كينونتتفتح اآلن" ك

 51هو الوقت الوحيد، اآلن هي لحتة الخلود الوحيدة..

ى هو أن تصننننارع الحياة وتحصننننل على ولتمالين ال ثالث لهما، الطريقة األهناك اح

يء و شحاول أن تفرض نمط حياة أهدافك الشخصية الخاصة بك.. وفي هذه الطريقة فإنك تأ

جزء صننننننغير جدا في  ل أن تجعل الحياة تتبع منهجك، وليس أنت إالما من نفسننننننك.. تحاو

ن نصننننننيبك، سننننننتفقد الكون كله معك؟ وبالطبع سننننننتكون الهزيمة م ن تجر  الحياة كيف لك أ

ا موهبتهما الحياة لك، وتتجه بهذا نحو الصننالبة والجفاف والقسننوة، ك الجمال والسننمو الذي

 .هم األموات

ن تفكر في العراك والمقاومة، سننتشننعر . بمجرد أد الصننالبة والخشننونةالصننراع يول  

ة. ر في المقاومة وستشعر بىن القسوة تغطيك كالشرنقبالشدة والصالبة التي تحيط حولك. فك  

داف هكالجزيرة المنعزلة عن الحياة. األهدافك، تجعلك فكرة بذاتها التي تتحدث فيها عن أوال

قارة الكبيرة التي ال تغرق، بل تجع لك كالجزيرة المنعزلة عن الحياة. عندما ال تجعلك كال

تكون مفصننننول عن األرض، قد تعيش قليال على األغذية المتبقية من الماضنننني، وبالتدري  

ن تكون الشننننننجرة على األرض . الشننننننجرة تحتناج إلى جنذور، تحتناج أتقترب من الموت

 مختلطة ومرتبطة بالتربة.

 

                                                 
ألن  لطبيعة..انتبه هنا إلى أن التدي ن الذي يتحدث عنه هو التدين الطبيعي الذي يكون الجزء مع الكل، بىن ال يختلف المرء مع ا 50

 رقانون هللا هو قانون الطبيعة، وما يشذ عن الطبيعة فهو ليس بقانون هللا. لهذا العلم ال يتناقض مع الدين الحقيقي. ويجب أن تنتبه ألم

آخر، هو أن يكون المرء جزء ينساب مع الكل ال يعني أن ينساب المرء مع المجتمع، إذ سبق وأشار أوشو أن من يخرج من مصيدة 

جتمع والروتين اليومي للحياة هم ما يسمون باألولياء أو المستنيرين.. فشذوهم كان شذوذ عن األمور االجتماعية المزيفة التي ليس لها الم

صلة مع الطبيعة، والقوانين االجتماعية صنعت من عقل اإلنسان، كما هي حالة الغنى والفقر أو المركز االجتماعي والسياسي.. بينما 

ن الطبيعة يعني أن يشذ الجزء عن الكل، أي أن يشذ عن قوانين الطبيعة التي وضعها هللا، وهذا الدين الحقيقي الذي يتحدث شذوذ المرء ع

 عنه الوتزو ويشير إليه أوشو.
" أي أن TO BEإلى الفعل "كن"، وترجمتها في االنجليزية هي "رالكينونة أو الصيرورة التي تشير لها الترجمات المختلفة تشي 51

إنما أمره إذا أراد )) 82 يس". وهذا ما يذكرنا باآلية حيث يقول تعالى في سورة BEINGصبح الشيء على شاكلة ما، والكينونة هي "ي

 His command is only when he intends a thing that he(( وتكون ترجمتها االنجليزية: ))شيئا  أن يقول له كن فيكون

says to it, "BE' and it is)) 
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ة، وتكون جزء منها، وتكون ل كلي مع قارة الحيان تنضننم بشننكبشننكل كامل أ تحتاج

ياة، تصنننبح ناعم ويانع حعماق باطن الحياة.. وعندما تتمسنننك بتربة الجذورك ضننناربة في أ

وراق الشننننجرة الكبيرة.. ألنك ال تشننننعر بالخوف أبدا. الخوف من الموت واالنعزال يولد كى

ار سنننننومين الحياة، الخوف يولد فكرة بناء األات وتىالصنننننالبة، الخوف يولد فكرة الضنننننمان

ا هوال شننننننيء يقتل المرء مثل الخوف، ألن فكرة الخوف بحد ذاتالعالية لحماية نفسنننننننك.. 

 تفصلك عن الحياة وتقتلع جذورك تماما.

 ننه. وليسنننت صننندفه أنك تقتات على الماضننني وتحيا معندما تفكر بالماضننني، وكى

. و المسنننتقبليقوم على مبدأ إما الماضننني أ -أي فعل، أي مجهود يقوم به المرء-يكون الفعل 

فات ف قد  ما  به؟ إن  ماذا نفكر كثيرا  ماضنننننني، ول فات  ال يمكننحن نفكر كثيرا في ال  قد 

وم به يوجد ما نق ال ت، لماذا نسنننتمر بالتفكير به؟ح. الماضننني مي  و يتصنننل  للماضننني أن يعود أ

به. ال يمكن أن تدمر الماضننني وتمحوه.  وتحيان تعيد الماضننني يمكنك أ الباتجاه الماضننني، 

 ن يدمر الحاضر ويمحوه ا بإمكان الماضي أإنم

ن يكون هناك سننننبب  يعود لكن ما سننننبب تفكير معتم البشننننر في الماضنننني؟ البد أ

 مع الحياة.. يقاتل الحياة، يسنننبح ل فرد يعيش في صنننراع داهم مع الكل،السنننبب العميق أن ك

.. لةزييقتلع جذوره بحيث صننننار بال جذور أو بجذور ضننننعيفة ه عكس تيار النهر، كل فرد

كل فرد صنننننار منغلق على نفسنننننه يشنننننعر بالوحدة، لم يعد المرء جزء من الكون الواسنننننع 

 .العتيم.. ولهذا أصبحوا النا  شحيحي اليدين، مقبوضة داهما، تتغذى وتقتات على الماضي

 في الماضي. ولهذا يستمرون بالتفكير

على  ناء، منغلق على نفسننك، سننتشننعر بالخوف، وبوطالما أنك تقتات على الماضنني

وتسننتعد للصننراع والمقاومة والقتال، ومن هنا تفكر في المسننتقبل. هذا فإنك تسننتجمع نفسننك 

نما والمسننتقبل يمدك باألمل. بي تمنح فكرة المسننتقبل شننعور األمل. الماضنني يمدك بالتغذية،

نا، آلن هااألبدية ال تكون إال بين هذين اإلثنين. عندما تفقد الحياة الحاضننرة الحياة والخلود و

 فإنك تموت، ألنك تقتات على ماضي ميت ومستقبل لم يصل بعد.

ها هنا في هذه اللحتة  ن تكون حاضننننننرهناك طريقة أخرى لتحقق كينونتك، أي أ

ن كنك أيم ن تغوص عميقا فيما تفعله اآلن. الوحيدة هي أو مستقبل، الطريقة الدون ماضي أ

ن أ والسباحة ضد النهر، إنما عليك عتحقق كينونتك وتكون في الحاضر عندما تقوم بالصرا

تسنبح مع تيار النهر، وتنسناب معه، وبهذا تكون في الحاضنر ولن تشنعر بىنك مفصنول، بل 

موصننول معه. وتصننبح جزء منه، ومغمور به، تصننبح أنت النهر إذ ال انفصننال أو اختالف 

تم األع بينكما. عندما ال تتصننننننارع مع الحياة تصننننننبح الحياة كلها. عندما ال تقاوم تصننننننبح

هند و االيمان، في الباالستسالم، أو الثقة بالحياة، أ واألضخم. في الشرق يسمون هذه الحالة

بها في  تقادالثقة بالوجود، الثقة بالحياة. ال تتحقق الثقة عن طريق االع  shraddha انسننميه

أن نثق  يمكن نسنننان بالحياة ويختبرها. الالعقل المنعزل، ولكن تكمن في أن ينغمس كيان اإل

لذي لعقل، بل أثق بالوجود اولكننا نثق بالكل الالمحدود. ال أثق با بالجزء الصننغير المحدود،

سيا يصارع الحياة. يصبح ناعميمكن أن أ سلم له. وهنا يصبح المرء ناعما بعدما كان قا  ست

ية هنه لن يقاوم الحياة. ومن هنا تختفي العدامنساب برقة، ألن ال حاجة حينها ليكون صلبا أل

ال عداوة بعد اليوم وال مقاومة ضننننند ياة، فال أسنننننوار عالية لتحمي نفسنننننك. وبينك وبين الح

 الحياة.
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 . إنما األنا عند األفراد هي الغير آمنة وغير ذي ثقة، الالحياة مضننمونة، الحياة آمنة

 ي نفسننك. األنا تخاف من الموت، األنان تشننعر باألمان عند األنا، لهذا تحتاج أن تحميمكن أ

ا يعيش المرء في قلق وحرب.. م نفسنننننها حتى ال تموت، ولهذن تعت  ترتجف داهما وتحاول أ

على  المرء ن ينفتحتننه تفتقر للبهجننة والمتعننة. بمجرد أحيننا ن يحيننا الحينناه هكننذا.ال يمكنننه أ

سيختبر األمان في الحياة والثقة واإل سوار عالية،  سيمان الحياة، بدو ضمانات وأ يذوق بها، 

 ريجها.تم عبقها وأرحيقها ويش

ن ينفتح المرء على الحينناة، تنهمر الحينناة عليننه ويشننننننعر بننالغبطننة والفرح بمجرد أ

ر، ألن الحياة كو سنننبب يذوليسنننت في لحتة مؤقته وبدون حسننناب أوالمتعة بصنننورة داهمة 

ا. وبمجرد أن يشعر المرء ويدرك ن تنشر الفرح واالحتفال داهمداهما كريمة، ومن طبيعتها أ

 هنا موجود في حضن الحياة، سيشعر بالسعادة مهما كان، أينما كان.نه ها بى

الحق،  Satchitanandaمن هنا الهندو  أطلقوا اسنم على المطلق الالمحدود اسنم 

لى الحياة فإنك تصنننننننل إلى الوعي، النعيم، الهناء. يعني أنه لو حققت كينونتك ووصننننننلت إ

خرى ة أيوجد طريق في منتهى النعيم. ال ن تكونالنعيم. أن تعيش حقيقة الحياة وصننلبها هو أ

 ليحقق المرء كينونته سوى هذه الطريقة.

ة ن تشننعر بالبؤ  والكآبإن شننعر المرء بالبؤ  يعني أنه فقد االتصننال مع الحياة، أ

ل عن النهر، كلوح الثل  الذي يعني أنك قطعت جذورك مع تربة الحياة وأصنننننبحت منفصننننن

يذب في ال يطفح يفوق النهر ولكنه لم  تذهب عكس الت ر انهر بعد. واألنا داهما ما تريد أن 

ع م يمكن ل.نا أن تقبل باالنسنننياب ال لتعرض عضنننالتها للنهر، لتقول بىنها أقوى من النهر،

لنهر، ولهذا داهما تحاول األنا أن نسنننننيابها يعني أنها خاضنننننعة وضنننننعيفة أمام االنهر ألن با

 .من تصننارعه وتقاومه فسننتشننعر بالبؤ تتحدى الكل وتعيش في صننراع داهم. وإن لم تجد 

 دما يعيشومن هنا ينبع شننننعور وفرح مزيف عن حد ما.األنا كي تعيش تحتاج أن تصننننارع أ

التحدي في كل شيء، ولكن هذا الشعور يعبر عن مرض نفسي  المرء الصراع والعراك أو

ذا تصننننارعت تصننننبح صننننلبا وتحيط نفسننننك بجدار ميت. وتفقد معها النعومة . إ52عصننننبي

 طراوة واالنسيابية والسمو واللطافة.وال

يقف بجانب االستسالم والثقة. يقول داهما: "استسلم للكون والحياة، اسمح  "الوتسو"

ن شننننننندك وينندلننك على الطريق، ال تحنناول أن تتفوق على الحينناة، ال تحنناول أللكون أن ير

ي بك وتسننننننيطر عل ياة ح، اترك الكتتالعب وتسننننننيطر على الحياة.. اترك الحياة تتالعب 

ست أنا" وقدم كل القوة للحياة وكن معها  سك "أنا ل ساطة وقل في نف سلم لها بب ست لتمتلكك.. ا

 .واسر معها"

قول: "من أنا؟ لماذا أسننتسننلم؟ لم أعد مفيدة بعد اآلن، لم ن األنا تإنه ألمر صننعب، أل

عننندمننا تختفي األنننا من الوجود، تتهر حقيقتننك للوجود، تتحقق أعنند موجودة بعنند اآلن" 

كينونتك ألول مرة في الحياة وتستطعم هذا األمر. وستشعر للمرة األولى بىنك لست محدود 

ثر كة والالحدود الذي يستمر بالتوسع أأبدا وإنك أبعد من حدود الجسد هذا.. تشعر بالضخام

 وأكثر، ال بداية وله وال نهاية.

                                                 
52 Pathological way 
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تفعله لن يفيدك نا ال تعرف عن هذه األمور شننيء. سننتردد عليك داهما قولها: "ما األ

 دراجك إلىل.نا، فإنك سننتقطع الطريق وتعود أإال خسننارة نفسننك وضننياعها" إن اسننتمعت 

فسها. نا نم األث عن لبا  جديد و"شخصية" جديدة حتى تعت  ح، ستعد تبالمرض العصابي

ات نتر إلى الشخصيعن الحياة. أ و لبست لبا  ما، كلما ابتعدتكلما أصبحت شخصية ما أ

ي الحياة، والذين صننننناروا مشنننننهورين ومهمين للجمهور، الشنننننخصنننننيات ذو التي نجحت ف

ئلة سننننات ذو األسننننماء التي ال تختفي من أاألسننننماء التي ال تختفي من التاريخ، الشننننخصنننني

 من بنى ومن حقق من فعل كذا؟ ومن قال هذه المقولة؟البرام  التلفزيونية والمسنننننننابقات، 

ء وراقبهم، سننتجدهم يعيشننون حياة مزيفة، صننحاب تلك األسننماومن غنى.. إلخ. أنتر إلى أ

يلبسننننون أقنعة، وال يتمتعون بغنى باطني أبدا، بل فارغين تماما من الداخل، أنا  مجوفين. 

 نها.م اة ولهذا يشعرون بفرا ، فيصنعون أكذوبة ألنفسهم ليعيشوا ويقتاتواال يحيون الحي

زراء، زعماء، رجال راقب النا  الذي نجحوا في الحياة، والذين صاروا رؤساء، و

دين، أغنياء، والذين حصننننننلوا على كل ما يمكن الحصننننننول عليه في العالم. راقبهم، انتر 

إليهم، تلمس حياتهم، سننننننتجد فيها الموت. لن تجد فيها قلب يدق ويخفق. قد تسننننننمع لهم قلب 

قاته قد شننننننعوره يدق ولكن د قان ف ية. الخف كانيك فارغة،  م مي يك ولكن عيونهم  ينترون إل

ون إليك ولكن ال يرون. ولن تجد لديهم شنننوق شنننديد لكي يحيون الحياة. قد يصنننافحون ينتر

عبارة عن يد ميتة،  يدك، ولكنك لن تشننننننعر أي طاقة بىيديهم، لن تجد دفء وترحيب، بل

. لن تجد عندهم الحب، انتر حولهم، سننتجدهم يعيشننون في جحيم.. نعم لقد وثقل سننتشننعر به

متعوا بشنننيء حولهم سنننوى الجحيم.. عالم، ولكن لن يتنجحوا وصننناروا شنننخت ما يعرفه ال

ف تحد ما ناجح يلن حاولت أن تكون شخصية ما وتصبح أنت ستكون على المسار نفسه إوأ

 حوله الجمهور ويتحدث عنه.

وعندها ستجد الحياة الالمحدودة  أحد،-و، ال تصير شخصا، بل كن الاليقول الوتس

ستكون عاهق وسد منيع. إن صرت ك الشخصية تنهمر عليك. وإن لبست شخصية ما فإن تل

سننع النجوم والسننماء. ال كل دفق الحياة، الذي ي أحد سننتكون واسننع يمكنك ان تحتوي على-ال

تلمت ن اسفيك. ولن تجد بعدها ما تخسره ألنك إ ن يزع  أو يضيق دفق الحياةشيء يمكن أ

 الحياة، فإنك حصلت على كل شيء.

ن الفرد يتل شننننناب اة بالتدفق نحو الشنننننخت، فإتمر الحيفي هذه اللحتة التي تسننننن

ل.بد.. قد يتقدم الجسد بالعمر ويشيخ، ولكن قلب وجوهر المرء لن يشوبه عطل أو هرم، بل 

 سننتنيرون يشننيرونيضننل نضننر يشننع الجمال منه. بل ال يموت أيضننا. إن الوتزو وجميع الم

 تخلق أي أهداف خاصننننننة ال" التاو"ن. اندم  مع هو الطريق ليكون المرء متدي   إلى أن هذا

نفسننننه. الكل  كثر من الجزءالكل يعرف مصننننلحة الجزء، يعرف مصننننلحة الجزء أ نبك، أل

لحياة. لماذا يقلق الجزء ا ه  ح  ن  وم   ءجميلة، الكل تنفس في الجز خلق الجزء وسننننواه بصننننورة

 ذك،ى حيث يىخمور هامشننية دنيوية؟ دع مسننؤوليتك على عاتق الكل، واتبع الكل إلويهتم بى

هدافه، ال تحاول أن تخطط وتجبر الكل على أن يتبع أهدافك، وال تسنننننننىله عن خططه أو أ

كون حي ن تا ستولد الصالبة فيك وتفوت فرصة أألنك بهذا ستخلق الحنق والتذمر، وعنده

 53مع الكل.

                                                 
 الكل هنا يشير إلى الكون أو المشيئة اإللهية، وال يعني الكل، بالمجتمع. 53
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سنننتجلب لك  ه هي المسنننىلة، إذا سنننمحت للحياة بإنعاشنننك، فسنننتنتعش أكثر وحياةهذ

د من ك المزيد والمزين تحيا قليال، فإن الحياة سننتجلب لمحت لنفسننك أد والمزيد، إذا سننالمزي

، وانا سىوريك الطريق الحيوية، فقط دع الباب مفتوح واستقبل . يقول عيسى داهما: تعال إلي 

لحياة ال نهاهية، حياة غنية وافرة وغزيرة، حياة منهمرة كالشنننالل، حياة مليئة بالفيوضنننات" 

كان من الممكن أن نعيش كاألباطرة، وليس هناك مسنؤول عن  .لكننا نعيش كمتسنولين داهما

 هذا سوى األنا التي سببت للبشرية الشقاء والبؤ .

 54تقول السوترا:

 عندما يولد المرء، يكون هش ورقيق.

تجده رقيق وهش انتر إلى طفل حديث الوالدة، لن تجد أي قشنننننرة جافة حوله، سننننن

ولن  .وستجد الحياة ترقت حوله بنقاهها وصفاههاستجده متفتح للحياة،  قابل للجرح بسهوله،

ل نفسه فجتماعية التي تدور حوله، وسيجد الطلحياة معه حتى تقترب الشخصيات االتطول ا

في قفت المجتمع كاألسننننير. قفت العاهلة والمدرسننننة والجامعة. حينها سننننيعيش بعيدا عن 

نشغاله لن يستطيع سماعها العماقه ولكنه أياة في عمق حسيتقيد كالسجين. ستخفق ال الحياة،

 في قفصه الصغير.

زة ما. ألن .. سننننننتحدث معجو األخرىخرى، راقبه مرة تلراقب الوليد الجديد مرة أ

 ما تجدد الحياة نفسننننننها في كل لحتة خر، وداهالحياة تحاول أن تريك الطريق بشننننننكل أو بآ

 الكهول يموتون، والصغار يولدون في كل لحتة.. ما الهدف من ذلك؟

دار من قبننل من  الواضننننننح أن الحينناة ال تقتنع بننالكهولننة والعجز. ولو أن الحينناة تنن 

دية، وهدر تصام تجارة غير رابحة، ممارسة غير اقاالقتصاديين، فستكون الحياة بالنسبة له

للممتلكات. فالرجال الكبار في السننننننن لديهم خبرة وتدريب طويل في الحياة والعالم، عندما 

عندما يعتقد إنه وصنننل إلى الحكمة، فإن الموت يىتيه ليصنننارعه يكون مسنننتعد لالسنننتثمار، 

ويسنننلبه حياته، وتسنننتبدل الحياة الشنننيخ المسنننن ذو خبرات كبيرة، بطفل صنننغير جديد دون 

خبرة تذكر  تسنننننتبدل الحياة شنننننيخ كبير ذو خبرة قديمة في الحياة بطفل صنننننغير ليس لديه 

 لون أن هذا جنون وحماقة  وعلى هللاشيء، كالورقة البيضاء؟ إن سىلت االقتصاديين فسيقو

يها  ؟  إنه يهدر الثروة ويسرف فحتى يعرف ما الذي سيفعله أن يستشير االقتصاديين اوال  

ذو خبرة في الحياة عمرها ثالثين سنننننة، يموت؟ وطفل غير مدرب، ذو ومدرب ما نسننننان إ

لك تماما؟ عندها عقل خالي تماما نسننننننتبدله ونمنحه الحياة؟ اال يجب أن يكون األمر عكس ذ

 سيكون األمر ذو استثمار ناجح بدون تبذير لثروات الحياة؟ 

إنما الحياة ال تؤمن باالقتصاد. والحمد هلل أنها ال تؤمن باالقتصاد، وإال لتحول العالم 

باالقتصننننننناد. الحياة  فال، وليس  بالعيش والتمتع واالحت له إلى مقبرة كبيره. الحياة تؤمن  ك

 نبشننباب حيويين، أنا  صننلبي الكهول بىطفال جديدة.. أنا  أموات  تسننتمر باسننتبدال النا

  والمغزى مفهوم تماما   قاسننننننيين بىنا  لينين لطيفين. واإلشننننننارة واضننننننحة في هذا األمر 

                                                 
54 Sutra هي كملة سانسكريتية، تشير إلى عبارة من العبارات أو الجمل أو النصوص المىثورة في البوذية والهندوسية. وحرفيا تعني :

 )موسوعة ويكبيديا(  عضها لمزيد من الفهم.الخيط أو االشارة أو الجذر الذي يربط األمور في ب
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تدفق ت ن تتدفق في ذلك المخلوق الناعم، لكنها الب الرقة واللطافة، ألن يمكن لها أالحياة تح

 في المخلوق الصلب القاسي.

 يولد المرء، يكون هش ورقيق. عندما

ن بنالقوة. يكمن في الحيناة ال تؤمأن خرى وهي  " يصننننننر على نقطنة أالوتسننننننو"

سننر، وتتك نه ناعم ولين. عاصننفة قوية تىتي، وأشننجار قوية كبيرة تسننقطالضننعف جمال، أل

نحني وترقت مع العاصننفة.. تمضنني العاصننفة بعد حين، فتبتسننم بينما الحشنناهش الصننغيرة ت

خرى. ألن العاصننننفة أنعشننننتهم ولم تزعجهم، لقد أبعدت رة وتزهر مرة أصننننغيالحشنننناهش ال

بح أكثر من قبل.. تصمنتعشة  ا في األمر. تصبح الحشاهش الصغيرةالغبار عنهم.. هذا كل م

ر الكبيرة والقوية جدا تتكسر وتتساقط ألنها ال نضرة ونتيفة أكثر من ذي قبل. إنما األشجا

 ن األنا عندها كبيرة وقوية.الرياح.. ألع تستطيع المقاومة، لم تنحني م

ان ىف"، وهذا يطابق ما قاله عيسى: "يقول الوتسو "الحياة تحب الضع ز  ، ط وب ى ل ْلح 

اش  إ ل ى اْلب ر   طنن  اْلع  اع  و  ينن  وب ى ل ْلج 
. ط  ، أل نَّه ْم ي ر ث ون  األ ْرض  اء  عنن  د  . ط وب ى ل ْلو  ْون  زَّ  ،أل نَّه ْم ي ت ع 

ب ع ون   أل نَّه مْ  زو" "الوتنها أقوال يحية المعاني في أقوال المسنننيح، ألت المسننن" داهما ما تفو  ي شنننْ

سى المسيح. جميع تعاليم عيله لن يفسروا المعنى الصحيح ألقوال  اويقرأو مالم يعودوا إلىه

يمن فحول يقول "إذا لطمك أحدهم على خدك األن يكون المرء حي وضنننعيف. لهذا تدعو أل

ن اعطه قميصك أيضا، وإذا ما أجبرك أحد أر أيضا، إذا اراد أحدهم معطفك له خدك األيس

.تمشي معه ميال ، فاذهب معه ميلين.  ويقول: " ، أل نَّه ْم ي ر ث ون  األ ْرض  اء  ع  د   "ط وب ى ل ْلو 

لماذا الضننعف والنعومة مباركة؟ جميع قادة العالم يوصننون الشننعب بىن يكون قويا، 

في ا من هناك سر " يطلبون من اآلخرين بىن يكونوا ضعاف  البد أوالوتز"بينما المسيح و

ن يه أن يكون صنننلب، ولكي يكون المرء صنننلبا علأن يكون المرء قوي يحتاج أل الضنننعف 

ن يقاتل التيار، ولهذا سيصبح قوي. يكون ضد الحياة. إذا أراد أن يكون المرء صلبا، عليه أ

ار، ن يسير ضد التيالطريقة. على المرء أ  بهذهقويا إال ءخرى ليصبح المرتوجد طريقة أ ال

ن يسننبح إلى األعلى، وكلما تعارك المر وتحدى نهر يصننب إلى األسننفل، والمر عليه أتيار ال

تجعل المرء ضنننعيفا،  هالتيار كلما صنننار أقوى. انسنننياب المرء مع التيار والسنننباحة باتجاه

هب معه ميلين، إذا طلب النهر وهكذا، إذا طلب النهر منك أن تذهب معه ميل واحد، فاذ

له خدك األيسننننر  رمعطفك اعطه قميصننننك أيضننننا، إذا صننننفعك النهر على خدك األيمن فىد

 أيضا.

جمال الالعنف، جمال معني بالحب والغفران،  الضنننننعف فيه جمال وسنننننمو ولياقة،

ما بجيدا وتشننعر  "الوتزو"ن تعيش بسننالم ما لم تفهم يمكن لإلنسننانية أ جمال الالصننراع. ال

 يقوله.

لعراك المسننننننتمر. كل القادة ن تكون قويا، فيجب عليك القتال واك أحدهم ألإذا حفز

ه  رون للحرب ويسننتعدون لنهم يحبون السننالم، وكلهم يحضنن  ن في العالم يقولون أيو  السننياسنن

 .ون بجمع أكوام من القوات الحربيةلون أنهم يقفون بجانب السننننننالم، بينما هم يسننننننتمرويق

كونوا م بينما يعدون عدة الحرب. وعذرهم الوحيد هو أنهم يجب أن ييتحدثون عن السننننننال

خافون من الطرف اآلخر  عدين ألي حرب، ألنهم ي والطرف اآلخر يكرر  جاهزين مسننننننت

ند تخاف من الصننين. األمر نفسننه ويردده  وهذه هي الحماقة. الصننين تخاف من الهند، واله
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مريكا تخاف من روسننننننيا، أمريكا وأ روسننننننيا تخاف من حدهم لهذه النقطة؟لما لم يلتفت أ

 نفسهما.يعدان عدة الحرب الذي يخلقونه بى وكالهما يتحدثان عن السالم، وكالهما

. في م عن السنننننالم ما هو إال حرب باردةنه قمامة. حديثكتتحدثون عن السنننننالم وكى

الواقع السننننننياسننننننيون يحتاجون الوقت لكي يعدو عدة الحرب، وفي أثناء ذلك يتحدثون عن 

لحرب. ولمدة قرون طويلة، عاشنننت الم حتى يتسننننى لهم الوقت الكافي لتجهيز عدتهم لالسننن

نسننننننانية بين مرحلتين ال ثالث لهما: مرحلة الحرب، ومرحلة التحضننننننير للحرب. هاتان اإل

 المرحلتان الوحيدتان التي عرفتها البشرية. التاريخ كله يبدوا أنه مريض بمرض عصابي.

ا أن القوة تجلس على كرسنننني المجد، القوة ممجدة، ولكن هذا الوضننننع طبيعي طالم

ن كالهما نتاج اآلخر. فلو كان هناك شننخصننين جدة، ولهذا الوضننع يعتبر طبيعي، ألاألنا مم

م، ض متىليتصنارعان في الشنارع، وواحد يبدو أقوى من اآلخر، يسنقط الضنعيف على األر

الذي كسننننب  ع الشننننختيهما سننننتمجد وتشننننجع؟ هل سننننتشننننج  والقوي يقف على صنننندرة. فى

نك شننننخت الذي فاز فهذا يدل بى عجم الذي خسننننر؟ إن كان جوابك بىنك تشننننرعة أالمصننننا

يل.. تثير  حعنيف، وداهما سننننننتقف لصنننننننال الحروب وتؤيدها، وتجد لها مليون عذر وتحل

الحرب، شخت خطير ومريض باألعصاب. لن تجد أي شخت يشجع الرجل الذي خسر 

في  نمع الضننعيف وينتمي له، ألن يرتبط أحد يريد أ عفاء، الر الضنن  المصننارعة، ال أحد يقد  

 أعماقهم جميعا يريدون أن يصبحوا أقوياء.

ون ن أكتقول في نفسننك: نعم، هذا مثلي األعلى، أود أنا أيضننا أعندما تشننجع القوي، 

موت.. ألن كل قوة رت القوة فإنك تقدر ال، إذا قد  مثله. إذا مجدت القوي، فإنك تمجد العنف

 .متهورة مجرمة انتحارية خر أيضا.. القوةاآل تقتلك وتقتل

ولكن ما هو الضننننعف؟ الوردة  الضننننعف هي كلمة، فيها من اإلدانة والحكم ما فيها.

 ن تكونضننننننعيفة ورقيقة. بينما الصننننننخرة بجانب هذه الوردة تكون قوية جدا. فهل تحب أ

ن و تقتلعها مأ يفة جدا، ورياح بطيئة قد تكسنننرهان الوردة ضنننعكالحجر أم كالوردة؟ تذكر أ

، ومعجزة إن بقيت الوردة أمام الرياح، ألنها ضننننننعيفة ورقيقة، كيف لها أن تنجو؟ جذورها

نهم يسنننتمرون بالبقاء، ولديهم القوة الكافية الوضنننع مع الصنننخور ممتاز ومريح، أل نيبدوا أ

 لكي يواجهوا الرينناح. ولكن الوردة التي ال تجنند لهننا دعم من أحنند قنند ال تنجو من الريح.

لكنها ن تواجه الريح وتبقى ل.بد، والمصننوعة من البالسنتيك تسنتطيع أ الوردة الغير حقيقية

 نها غير حقيقية، بينما الوردة الحقيقية هيتبدو الوردة الصننننننناعية قوية جدا ألغير حقيقية.. 

نعم لحقيقية طويلة وعالية كلما صننننننارت أة ادناعمة وضننننننعيفة وهشننننننة، وكلما كانت الور

 وأضعف.

عقلك يفهم منطق الصننننننخور. ال يمكنك أن تفهم منطق ن تفهم هللا ألن سننننننتطيع أت ال

، لم يمتلك عقلك بعد الحسبة الجمالية لكي تشعر األزهار، ألن عقلك يفهم الحسابات المرتبة

المرهف هو من يفهم منطق هللا. ألن هللا هو األنعم واألرق،  بالزهور.  فقط عقل الشننننننناعر

طلقننة، الجمننال المطلق.. هللا يزهر، تبننة من المطلق، الزهرة المعلى مرلننذلننك هللا هو في أ

الراهنة، اللحتة تبقى أقل من ثانية واحدة، وهذا ما يسمى بـ الحضرة، اللحتة  ولكن أزهاره

شعر بشكل كلي حتى ت هي لحتة صغيرة نسبيا، يجب عليك أن تكون يقظ .الحاضرة الحالية

قده. هللاب كل داهم، في كل لحتة تها، وإال سننننننتفتقر إلى هللا وتف      زهرة، تفتح هلل يزهر بشنننننن
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ن عقلك مشننوش بالماضنني والمسننتقبل. بينما الحاضننر لحتاته ولكنك ال تسننتطيع أن تراها أل

ذه اللحتات السنننريعة دقيقة جدا وضنننيقة، تمر بشنننكل سنننريع، كما هي رمشنننة العين. في ه

 .الضيقة يمكن أن تشتم زهور هللا في قلبك

وهكذا يجب أن  قيقة والناعمة جدا جدا،لق داهما، لكنه كالزهرة الرعلى، المطإنه األ

ال حد له وال بعده  عتمة. له المسننتوى األعلى واألكمل،وج والألنه القمة والذروة واأل يكون

ون ن تكمنطق النعومة والضننننعف، إذا حاولت أهم هللا فقط عندما تفهم شننننيء. بإمكانك أن تف

ب للجميع، عندها سننننننتعيش في عالم األرض محاطا قويا، هازما للكل ومصننننننارع ومحار

د قيقه بعيزهار. وهللا سننننننيغدو ااهره تتحدث عنها حديثا طويال، تحبالصننننننخور وليس باأل

 ن تلتقي باهلل في أي مكان في هذه الحياة.المنال عنك. لن يكون بإمكانك أ

عندما يولد المرء يكون طري وضعيف، وعندما يموت المرء يكون 
 صلبا قاسيا.

أن تكون طريا وضننننننعيف.. ال تحاول أن تكون  ن تكون عليه حياتك،هذا ما يجب أ

سيحل ال محالةصلبا  خشنا، ألن بتلك الطريقة فإنك تجلب موتك أ  كثر وأكثر.. الموت حتما 

اليوم أو غدا.. هذا ليس مهما.. الموت ال يشنننننكل مشنننننكلة اطالقا. ولكن إن كنت تعيش حياة 

ولطيف، ألطف من تكمن المشنننكلة  الموت بحد ذاته رقيق  الموت بشنننخصنننيتك كل يوم، هنا

ن يسنننمع صنننوت يسنننمع صنننوت الحياة، ولكن ال يمكنه أأن  الحياة نفسنننها.. ألنه يمكن للمرء

ن تصننمع صننوته أبدا حتى لو للحتة واحدة. ، ال يمكن أالموت.. ألنه ناعم جدا ال صننوت له

تعيش الموت وأنت حي تتنفس، الموت ال يشننكل مشننكلة أبدا، ولكن إن كنت تخاف الموت و

. أن تعيش حياة ميتة تلك هي المشنننكلة. االنغالق، الصنننالبة تعني الموت. فتلك هي المشنننكلة

موناد، يعني منغلق كما  Monadسلوب الحياة الصلبة هذه بـنننن يسمى أ 55"ليبنيز"الفيلسوف 

 قي عليك أحدهمن يلذ لها لتنتر بها إلى الخارج، أو أهو السننجن، كما هي الكبسننولة، ال نواف

 Monadمغلق تماما ال شنننبابيك فيها، مثل خلية السنننجن. كلمة  "الموناد"نترة إلى الداخل. 

الراهننب  أيmonk أي النندير و Monastryو Monopolyأتننت من نفس جننذر كلمننة 

األحادي )شننننريط حياة واحد طوال الحياة(  جميع تلك الكلمات  أي الزواج monogamyو

راهب هو الفرد الذي يعيش وحيدا، الدير هو المكان الذي يعيش ن تكون لوحدك. التعني أ

 فيه النا  منعزلين للتعبد.

ير، كىنك تعيش في كهف، ال يمكنك عندما تكون لوحدك في خلية ميتة، تكون في د

لموت، حيث القسنننوة ن تصنننل ل خرين، وليس ل خرين امكانية الوصنننول إليك. وهذا هو اأ

آبة والبؤ ، فإنك تبحث عن وسنناهل للتخلت من هذا العنف، . وعندما تشننعر بالكواليبوسننة

 .تكون عنيدا وصننننارما مع شننننعورك الحزينتبحث عن وسنننناهل لتقاوم هذا البؤ  والكآبة، 

وبهذه الطريقة ال يمكنك أن تحل هذه المشننننكلة، لن تتخلت من الكآبة بهذه الطريقة. إنما إن 

 جاريت شعورك وكنت لينا معه، ستتخلت منه بسهولة.

                                                 
55 Leibniz 
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كن كالطفل، بنعومته ونقاهه. ال تفقد االتصنننال بالطفولة. وسنننتندهش بىن الطفل الذي 

كان موجودا قبل خمسين سنة، ال زال يعيش مختبئا في باطنك. إذا عرفت كيف تتصل معه، 

 فإنك ستكون أيضا طفل بري، ولكن ليس طفل جاهل، إنما طفل بريء يتمتع بوعي.

في باطنك، هذا ال يعني أنه مات، أو لطفل الذي إن لم تشنننعر بالطفولة ولم تتصنننل با

ى شاب إلى رجل و كهل.. ال يعني إن تحولت من طفل إلأنه بعيدا عنك أو أنه أصبح شاب أ

لك ال تفقد أي من ت مسنننن إلى كهل  ال يعني أن الطفل قد تحول وأن الشنننباب قد تغير وتبدل.

 وتختبئ في أعماقك. ال تفقد أيعن طبقات تتراكب في وعيك،  المراحل أبدا، بل هي عبارة

لك المراحل  يد من ت ته يبقى معك  فالول لذي كنت تعيش مرحل قدما  إلى األبد. ولكن مع الت

 صل تفصلك عن المراحل تلك، ولو أزيلتبالعمر ونمط الحياة االجتماعية تخلق حجب وفوا

بوع من بينشعر فيك.. ستأن الوليد والطفل ال زال موجود  تلك الحجب ستندهش عندما ترى

 بالنشوة والوجد. الطفولة يتفجر فيك. وهذا التفجر هو ما أسميه

هذا ما كان يعنيه إن لم تعودوا كاألطفال لن تدخلوا ملكوت هللا" "يقول المسننننننيح: 

إذا اخترقت قشننننننرتك الصننننننلبة، وهدمت الجدران من حول  عيسننننننى، وهذا ما أتحدث عنه.

 ع الطفولة في داخلك. وسنننتنترتفجر ينبوباطنك، ومسنننحت الطبقات العديدة المتراكمة، سننن

 ن ترى هللا.ة جديدة، بعينين تملؤهما البراءة. عندها يمكنك أخرى إلى العالم بنترمرة أ

سفية. إنما هو هذا العالم الذي ال تراه إال سه،  بعين الطفل. العالم نفهللا ليس نترية فل

ر وتحمل للدنيا نترة جديدة، ي  األزهار نفسننننننها، الجبال واألنهار نفسننننننها.. إنما أنت من يتغ

شنيء  في كل وتشنعر بجودة سنماوية، وبصنمة إلهيةخرى بالنسنبة لك، سنتكون للدنيا ألوان أ

حن من ن ع ولم يموت، نحن من نبحث عن هللا،عندما تنتر إليها بعيون الطفولة. هللا لم يضنني

 نه.نفتقد إلى هللا.. هللا لم يغب إنما هو حاضر أبدا.. إنما نحن من غاب ع

ون طريا ضعيفا، وفي لحظة الموت يكون عندما يولد المرء، يك 
األشياء والنباتات مفعمة بالحياة تكون ناعمة صلبا خشنا.. عندما تكون 

 تكون جافة وقاسية. ومرنة، وعندما تموت 

 ن يكون.لإلنسان كيف له أ تعلم، فالحياة تعلمك بطرق شتى. الحياة توضح

موت.. بينما النعومة رفيقا اللذلك، الصالبة والخشونة هم 
 الحياة. والضعف رفيقا

ين، العننذوبننة، ذن ابحننث عن رفقنناء الحينناة، اللأذا أردت أن تمتلئ بننالحيويننة أكثر، إ

حيث عش بطريقة ب خرى التي تجعلك صننننلبا، تكون رفيقة الموت.اللطافة.. بينما األمور األ

ع مرور كثر مد أن يتقي  أكثر، ال أكون حرا أكثر من اللحتة التي تسنننبقها.. اإلنسنننان يتحرر ت

 هناك نزل كبير بغرف عديدة، وفي كل غرفةمالوقت. حالتك اآلن كاآلتي: شننننننخت لديه 

لى الكراسنننننني واألسننننننرة عأالف من األلغنناز التي يجننب أن يحلهننا، على الطنناولننة لغز، و

. لم م.وأما التلفاز والحماما الشننننبابيك ألغاز، وكذلك ألغاز متدلية من السننننقف واألرضننننية وأ

ن يحل واحد من األلغاز، يعجز عن ذلك، يشننننننعر يكن بإمكانه أن يحل أي منها، فيحاول أ

ول معلق في رأسنننننه.. ليس ذلك فقط، أحيانا نتقل إلى لغز آخر. فيتل اللغز األبصنننننعوبة، في

                       للغز الثننناني..يحمنننل اللغز معنننه ليحننناول حلنننه فيمنننا بعننند.. يحننناول اآلن أن يحنننل ا
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غرفة  الثاني.. عندها ينتقل إلى ثم يحتار باللغز ولكنه يعجز أيضنننا ألنه محتار باللغز االول،

ي  أ ند بلغز فينتقل أكثر إلى لغز آخرى.. وهكذا يسننننننتمر يتق يد بلغز جديد إلى جا ب خر ويتق

 األلغاز األخرى التي مرت عليه.

 اب بمرضا فشنننيئا يصنننبمجموعة من األلغاز الغير محلولة.. شنننيئ يضنننطرب فكره

الحياة، آالف من  عصنننننابي. حتى اآلن لم يفكك اإلنسنننننان نقطة واحدة أو لغز واحدمن ألغاز

 نسان.. ويزداد عدد القتلى كلدور حوله.. وااللغاز هذه تقتل اإلنسان وتقتل أخيه اإلاأللغاز ت

 يوم.

ن الماضي انتهى.. تخلت من الماضي في كل  تحمل أمور الماضي إلى اليوم، ألال

ل ت ألغازه أتحرر من الماضنننني في كل ل لحتة، ل. وال ح  م لم ت  حتة، إن كان الماضنننني قد ح 

من الماضي إلى المستقبل، اترك الماضي للماضي والمستقبل للمستقبل وعش  ءتحمل أجزا

ن عشننت اللحتة بكليتك قدر المسننتطاع. وفجىة سننتصننل إلى ادراك أنه إحاضننرك. عش هذه 

بنفسننها. الحياة ليسننت مشننكلة يجب أن نحلها.. بل أحجية  فإنها سننتحل نفسننهااللحتة بنفسننها 

 ن تنفصل عنها وتفكر بها.يجب أن تعيشها وتندم  معها، ال أ

ن وسنننتخرج م فإن الغموض سنننينقشنننع وتكشنننف اللعبة، إذا حييت بالحياة بغموضنننها

الحياة ثريا بثراء الحياة العذبة واللطيفة، بكنوز جديدة تغني كيانك، ولن يزعجك شننننننيء ما 

 بعدها.

انك في الماضي، وإال ستصبح صلبا.. بإمك ال تستمر بتكديس اللحتات التي لم تعشا

نا إذا لم تحملأ ناعمين يمتلؤون  ن تبقى لي معك أي شننننننيء من الماضنننننني. لماذا األطفال 

يقة عيشهم هي طريقة عيش الحكماء  نهم ال يحملون الماضي وال المستقبل. طربالحيوية؟ أل

ضننب عن الغ . ال يهتم بما قاله النبيه يشننعر بالغضننب في هذه اللحتةفإن إذا غضننب الطفل،

نما يعيش الطفل غضنننننبه عن الغضنننننب، حيث قال: "ال تغضنننننب".. إ وال يهتم بما قاله بوذا

ح جميال وهو غاضنننننبا.. انتر إلى األطفال وهم بشنننننكل تام، وبكثافة عتيمة.. بحيث يصنننننب

ستجد أن جميع أ سيدمر م تنبض غضبا،الجسد الصغير الناعجزاء غاضبون،   كما لو كان 

العالم كله وينفجر بالغضنننننب. وبعد لحتات من غضنننننبه يختفي الغضنننننب تماما ويعود على 

خرى وهو يلعب، لن تصننننننندق ما يحدث.. هذا الوجه اللعب مجددا. انتر على وجهه مرة أ

 الذي كان غاضبا قبل لحتات، عاد إلى االبتسامة مرة أخرى.. وستشعر بجمالة وسعادته.

تة بكليتها، كن في تلك اللحتة ذه هي الطريقة التي عليك أن تعيشننننننها، عش اللحه

وعشننها واسننتهلكها وال تترك فيها جزء لم تعشننه وتشننعر به.. عش الغضننب بكليتك والفرح 

ثم يترك هذه اللحتة ويذهب على لحتة  . الطفل يعيش لحتة الغضنننننننب بكليتها،بكليتك.

يتطور التعليم في العالم، فلن نعلم األطفال كيف  االسننننننعادة ويترك اللحتة السنننننننابقة. عندم

تهم، يكونوا غاضبين بكليبالغضب. بل نعلمهم كيف  ون على غضبهم وأال يشعرونسيطري

ما د ذاته ليس سنننيئا، إنن الغضنننب بح يحملوا غضنننبهم إلى المسنننتقبل.. أليضنننا باالونعلمهم أ

على غضننننب فيشننننكل  ا يتراكم غضننننبن تحمله في كل وقت وكل مكان، وبهذالسننننيئ هو أ

 نب أحيانا  ألالغضب شيء جميل، بل من الضروري أن نشعر بالغض ومضات من خطر.

كثر ملوحة، وإال سننننتشننننعر لطيف في الحياة، يجعلون الحياة أ الغضننننب يعطي نغمة ورنين

حيننناة.  ل غم بنننا بينننة ون عر بنننانسنننننننينننا لن تشننننننن لغضنننننننننب  لوال ا لرخننناوة،  ترهنننل وا ل                                      بنننا
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خرج من لحتة الغضننب إن الغضننب تمرين جيد بحد ذاته.. وإن عاشننه الفرد بكليته، وتركه 

خرى التي تليها، فإنه سيشعر بالسعادة والرضا واالنتعاش.. ال خدش في هذا إلى اللحتة األ

 وال خطى أبدا.

ضنننا، يكون سنننعيدا بكليته أين الفرد الذي يمكنه أن يكون غاضنننبا بكليته، يسنننتطيع أ

ستطيع شعر المرء بالحب أو الغضب أن الموضوع ال أن يحب بكليته، أل ي  ويتعلق فيما إذا 

 ن يتعلم من كل الخبرات التي يمر بها، وال يتعلمفي اإلنسان الذي يجب أالسعادة.. بل يتعلق 

رح ولحتة الرضنننننا. إذا كان من إال من خالل تواجده بكليته في لحتة الغضنننننب ولحتة الف

تتك كون ناقت.. فتعيش لحانيتك، سننننتنسنننن، فلن تكتمل كفرد بإعليك أن تغضننننب ورالمحت

م وجزء آخر معلق في العقل، فتبتسننواحد بشننكل جزهي ال بشننكل كلي، تعيش لحتتك بجزء 

ل تكون ابتسننامة فاسنندة، ألنها تخبئ في باطنها الغضننب. ولكن ابتسننامتك ليسننت صننافية، ب

دا، تترك الغضب ليرحل عنك بعينك لم ولكنهما مسمومتان بالغضب.. هذا ألك، تبتسم شفتا

تكن حرا  الزال الماضنننني يتواجد في الحاضننننر، لم تترك الماضنننني حتى يغادرك. وبهذا ال

ن تتواجد هنا اآلن وتعيش لحتتك بكليتها عندما ال تترك الماضي بشكل كامل.. ال تستطيع أ

حيل رليرحل في حال سنننبيله. حينما يرافقك تعيش حاضنننرك وتتعلق بالماضننني الذي يريد ال

 عنك، سننننتشننننعر بالحيرة واالضننننطراب، سننننتصننننبح حياتك عبارة عن مخلفات هنا وهناك

ينها م حزينة، حن تعيش وتحيا أي لحتة كانت، سعيدة أتجرجرها أينما كنت. ولن تستطيع أ

سنننتمع تسنننتطيع أن تال  ال تسنننتطيع أن تحب  ال تسنننتطيع أن تصنننلي  ال تسنننتطيع أن تتىمل 

 لموسيقى أو شعر 

 فكار، وفي حياتنا، تتهر فجىة أالف من األقاهلين: "عندما نتىمل إلي   تون النا يى

اليومية ال تتهر هذه األفكار، فقط عندما نريد التىمل تتصننننننناعد هذه األفكار وتتهر، لما 

 يحدث هذا لنا؟"

ختبئ تإن الخبرات الغير كاملة، اللحتات التي لم تعشنننننها بكليتها تعيش في باطنك و

، أي أن تتىمل فقط دون عمل . والتىمل هو ممارسننة الالعملشننيء ماطالما أنت منشننغل في 

ليس " بهذا تقفز الخبرات الغير مكتملة إلى السننننننطح. تقفز وتقول لك:و مجهود ما. ومعين أ

ه هذ "لديك عمل اآلن، فابحث عن حل لمشنننكلتنا نحن الخبرات الغير مكتملة، أكملنا، أتممنا.

مرء فيه شنننننيء. وهكذا السنننننطح إال في وقت ال يعمل اللى الخبرات الغير مكتملة ال تخرج إ

 ل يتهر على السطح.. ومن هنا يجب أن تكمله.تهر على السطح، والحستجد أن الغضب ي

 رغبة ما تتهر على السطح، ابحث عن حل لها.

ندما تكون منشننغل في شننيء ما، سننتتهر لك هذه األمور، ولكنها ال تثير اهتمامك ع

فإنهم يحاولون أن يتهروا أمامك ويشدوا  ه، ولكن في حالة التىملتقوم بألنك تركز على ما 

أعمال غير متممة، أتمنا" هؤالء ، تتهر وتقول لك: "نحن انتباهك ألنك خالي من المشنناغل

 أشباح من ماضيك. هم

تحمل الماضننني  عش كل لحتة بتمامها بوعي كلي، عش كل لحتة بوعي بحيث أال

 وال تحتاج لى قليل من الوعي لتنجح به،قط تحتاج إر. وهذا عمل سننننهل جدا، فإلى الحاضنننن

نت ناهم كالرجل اآللي، بل عش وأنت حي يقظ. وعندها ألمر آخر أبدا. ال تمضننني حياتك وأ

         . دةسننننننترى الحياة بشننننننكل مختلف. عندها سننننننتصننننننبح ناعما كالطفل، طريا كالبراعم الجدي
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لحتة من حياتك، سنننتبقى طرية مليئة  ن تحملها معك إلى آخرهذه النوعية من الحياة يمكن أ

ل الحياة نك تحمن الموت لن يحدث لك ألإ. وإن بقيت طريا حيويا مليء بالشننباب، فبالحيوية

فيك. النا  الذين عاشننننننوا كالموتى هم من يموتون، والنا  الذي اختبروا الحياة بوعي هم 

 كل الجسننننننند، كيفمن يراقبون ويعاينون الموت كيف يحدث لهم.. يراقبون كيف للموت يى

شهدون على تلك األالموت يداعب العقل.. ولكن لن يقت ، موررب منهم الموت ألنهم هم من ي

 56سيبقون خارج الموت، يخترقون الموت ويصلون.

 ، سيخسر الحرب.مندفع عندما يكون الجيش جامح

الجيش القوي هو من يخسننننننر الحرب،  " غير منطقي، حيث يقول: أنالوتزو"يبدو 

 أن القوي هو من يفوز ونحن نؤمن 

عندما تكون الشجرة صلبة قاسية سوف تقطع. الكبير والصلب 
 ينتمي ألدنى قسم من الشجرة، بينما الرقيق اللطيف ينتمي لقمة الشجرة.

الجذور جامدة وقاسننننننية، تنتمي ل.رض، ل.سننننننفل، بينما الوردة لينة يافعة، تنتمي 

اذا كان النا  األقوياء ينتمون صننننننحي  ه التركيبة الصننننننحيحة لمجتمع للقمة، للسننننننماء. هذ

تموا نن يلشنننننعراء والرسنننننامون، والحكماء يجب أللجذور، والنا  الرقيقين ينتمون للقمة، ا

فل ن ينتموا ألسننللقمة، أي ألعلى المجتمع. بينما الجنود، السننياسننيون، رجال األعمال يجب أ

لبين القاسننيين الصننلنا  ن اكن العالم أصننبح في فوضننى عارمة، ألالمجتمع، وليس للقمة. ول

 ن يكونوا في القمة.يحاولوا داهما أ

نت األ كا تاجها   جذورها وجذورها على  تاجها على  مور وكىنهم يقلبون الوردة 

و على المجتمع. البراهمي هاهميين ينتمون ألمتوازنة في الماضنني، فمثال كان في الهند البر

كن تصنننننيف طبقي اجتماعي، وليس هذا لم ي 57نهم من عرفوا براهما.، اسننننمهم يعني أحكيم

لها عالقة بالمولد والنسب. هؤالء من عرفوا المطلق عبر تىمالتهم الباطنية هم البراهماتيين. 

لوك واألباطرة العتام هم من كانوا ينتمون لقمة المجتمع، كانوا كتيجان األزهار.. حتى الم

يقفون داهمنننا عنننند أبواب . كنننانوا الملوك توا لهم وينحنوا على أقننندامهمكنننان عليهم أن ينننى

. كانت هذه هي الطريقة الصننننننحيحة للمجتمع. مهما طالت وقويت عتمة الملك، البراهميين

ح ثا خلف الدنيا وخلف الطمورد ملك وانسننننننان مصنننننناب بمرض نفسنننننني الهإنما يبقى مج

 ن ينحني.الدنيوية واألنا، لذا عليه أ

لنندة البن بننوذا كننان قادمننا إلننى بلنندة مننا، وملننك تلننك حنندث مننرة أ

سنننتقباله. كنننان رهنننيس وزراءه كبينننر فننني كنننان متنننردد قلنننيال للنننذهاب ال

ا لنننى بنننوذينننه الحكمنننة، حينننث قنننال للملنننك: علينننك أن تنننذهب إالسنننن ولد

              ن هننننننننذا غيننننننننر ضننننننننروري، وتسننننننننتقبله. فىجابننننننننه الملننننننننك: يبنننننننندو أ

                                                 
داهما ما نردد بىن النوم موت أصغر والموت نوم أكبر.. وهناك من يحيا حياته وهو يراقب نفسه بوعي ويعش بوعي في كل لحتة  56

اهم ولكنه يقظ حي.. وهكذا يمكن يمكنه أن ينام "الموت األصغر" ويدرك في الوقت ذاته بىنه ناهم وبىنه يحلم اآلن.. يدرك بىن جسده ن

للشخت الميت أن يراقب الموت وهو يقترب منه. ولهذا شدد بعض المشايخ على أهمية حال المرء في لحتة الموت ألنه سيبعث يوم 

 القيامة على حاله وقت وفاته. ألن الوعي سيرافق اإلنسان إلى الحياة األخرى.
 لبرهمية في الهند.براهما هو الخالق أو المطلق في الديانة ا 57
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  مننا الهنندف مننن ذهننابي لننه إن بننوذا مننا هننو إال متسننول، دعننه يننىتي إلنني  

 الستقبله، أنا هو الملك وهو الشحاذ الفقير".إلى حدود مملكتي 

الفننننور، وقننننال لننننه: اقبننننل قنننندم رهننننيس الننننوزراء اسننننتقالته علننننى 

اسننننتقالتي ألنننننك سننننقطت إلننننى هننننذه الطبقننننة الدني ننننة، لننننن أسننننتطيع أن 

لنننك.أعمنننل ألجلنننك، يجنننب أن تتنننذكر أ  58ننننك ملنننك، وبنننوذا قننند هجنننر الم 

نحنننننني نعنننننم ال يملنننننك اآلن شنننننيء، ولهنننننذا ينتمننننني للقمنننننة، علينننننك أن ت

أمامنننه، وإال يجنننب علينننك أن تقبنننل اسنننتقالتي، ال يمكننننني أن أبقنننى فننني 

يحننندث هنننذا.  نالمكنننان نفسنننه النننذي تتواجننند فينننه أننننت، منننن المسنننتحيل أ

 ن يذهب الستقبال بوذا.وبهذا كان على الملك أ

بننننوذا: ال حاجننننة لننننذلك، لقنننند  انحنننننى الملننننك، قننننال لننننهعننننندما 

هنننننا، لننننيس هننننناك نننننك كنننننت متننننردد فنننني القننندوم السننننتقبالي سنننمعت بى

تنننردد، حتنننى لنننو حقنننق منننا كنننان متنننردد ن الفنننرد النننذي يحاجنننة لنننذلك، أل

ال يمكنننن فرضنننه. إمنننا أن  حتنننراماالألجلنننه، كىننننه لنننم ينننىت أبننندا، كمنننا أن 

، كننننت قادمنننا  تفهنننم أو اال تفهنننم. لنننم يكنننن بحاجنننة النحناهنننك واسنننتقبالك

ة، بننندأ ننننت امبراطنننور" وبهنننذه اللحتنننبنفسننني لرؤيتنننك. أننننا متسنننول.. وأ

 نه فهم الدر  من ذلك.ملك بالبكاء والنحيب، ألال

 الصننننحيحة للمجتمع نها كانت هي التركيبةلشننننرق، كان البراهيمي في القمة. ألفي ا

ي قت المآسن في كل العالم، السياسيون هم من وصلوا إلى القمة، وبهذا خلالصحي. إنما اآل

ل على صار ثقيل أثقوالفوضى. ومن الطبيعي أن تحدث المآسي والفوضى، ألن الطرف األ

باحثين  59ن تكون في القمة.زهار الرقيقة اللطيفة هي من يجب أمن القاعدة. األ الحكماء ال

 عن هللا، العابدين والشعراء والمستنيرون.

الكبير والصلب ينتمي ألدنى قسم من الشجرة، بينما الرقيق 
 اللطيف ينتمي لقمة الشجرة.

وة، للقمة، كن رقيقا ناعما وضننننعيفا، كن ن أردت أن تنتمي للصننننف" إالوتزو"يقول 

 ضعيفا جدا ورقيقا جدا.. وال تكن قوي كجذور وجذوع األشجار.

                                                 
قبل الميالد، في بالط ملكي، وقد غادر أسرته وطبقته وزوجته مع ولدهما األول وهام وجهه قاصدا  الغابات في  569ولد بوذا عام  58

حياة لجبال الهماليا ليحيا هناك مع رهبان الهندوسية حياة قاسية ال تحفل بمطالب البدن، وكان يكتفي من الطعام ببعض حبيبات تحفظ له ا

حتى نحل بدنه وساءت حالته البدنية، وكان مع هذا النتام المعيشي يعيش حياة تفكر وتىمل وبحث عن الحقيقة. تلك الحقيقة التي تسعف 

 االنسان كي يتخلت من اآلالم والمعاناة. )موسوعة األديان الميسرة، دار النفاهس(
صارت تتهر وتنتشر هذه األيام، والتي تشير داهما وتبحث عن دالالت في وبهذا يمكن االشارة إلى الحركة األدبية النسوية التي  59

اآلداب واألثريات عن فترة الحكم النسوي التي تنتمي إلى فترة ما قبل التاريخ المكتوب، حيث تقول الكتب التي تحدثت عن هذا 

هن لطافة وحس شاعري واحسا  جمالي، هن من الموضوع، ككتاب )الكى  المقدسة وحد السكين( لريان إيسلر: بىن النساء، االتي لدي

كن يدرن المجتمع في الماضي، قبل حوالي عشرة آالف سنة، وبهذه التركيبة االجتماعية، اوشو يشير إلى طاقة األنثى التي يجب أن 

لمجتمع تلك الفترة كانت ا تكون قمة المجتمع، طاقة األنثى هي االستنارة، الفن، العبادة.. بينما القوة في األسفل. حيث تقول الكتب أن

متساوي وكانت الحياة وثيرة، ال حروب فيها وال صراعات، حيث كانت األنثى هي في قمة المجمع، من حيث الطبقة االجتماعية 

والثيولوجيا أيضا. كانت اآللهة نساء وليس رجال. ويشير البعض أن هذه الفترة كانت هي الفترة التي تسبق زمن النبي سليمان وملكة 

 سبا، حيث أن فترة ملكة سبى هي الفترة المتىخرة من العصر النسوي.
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ويدعوا اال تكون منك فاهدة  .اهتمام عميق في كل شننيء ليس له فاهدة "الوتزو"لدى 

حد ما سننننننيىتي اهدة ما، ألنه لو كنت مفيدا فإن أن تكون للمرء فوى، يحذر جدا من أو جدأ

 ويستعملك ويبتزك. إن كنت قوي كفاية ذو فاهدة ما، فإنك ستدخل إلى الجيش.ليستغلك 

مننننننر  "الوتننننننزو" وأتباعننننننه يومننننننا علننننننى قريننننننة، ورأى رجننننننل 

األحننندب هنننذا واسنننىلوه عنننن حالنننه، إلنننى  واتباعنننه: "اذهبنننأحننندب، قنننال أل

ر جبنننألنننني سنننمعت بىننننه يواجننه مشنننكلة منننا، ألن ملنننك هننذه القرينننة قننند أ

 نضمام للجيش"اء على االكل الشباب والرجال األقوي

م: أننننننا سنننننعيد  سنننننعيد حننننندب وسنننننىلوه. فىجنننننابهذهبنننننوا إلنننننى األ

ننننا بسنننبب متهنننري، ألنهنننم لنننم يجبرونننني علنننى االنضنننمام للجنننيش، فى

" بعنننند الوتننننزو"عننننديم الفاهنننندة. وهكننننذا أعننننيش بىمننننان هنننننا" فحنننندثهم 

غينننننر ذي فاهننننندة، وإال  وان تتنننننذكروا بنننننىن تكوننننننذلنننننك: األن يجنننننب أ

 .في الحرب" ستصبحوا علف للماشية

تباعنننننه عنننننابرين خنننننالل " وأالوتنننننزو"وفننننني ينننننوم آخنننننر، كنننننان 

شنننجرة ضنننخمة. كاننننت ضنننخمة جننندا، حينننث أن  الغابنننة، ومنننروا تحنننت

تراحة تحتنننه. كاننننت لهنننا يسنننع لعربنننة مكوننننة منننن ألنننف ثنننور، لالسنننا

شننننننجارها إال هننننننذه الشننننننجرة الضننننننخمة، فطلننننننب الغابننننننة مقطوعننننننة أ

لننننم تقطننننع هننننذه تباعننننه ان يسننننىلوا عمننننا حنننندث، ولمننننا " مننننن أالوتننننزو"

 الشجرة العمالقة كباقي األشجار؟

جننننابهم: هننننذه الشننننجرة ذهبننننوا األتبنننناع وسننننىلوا النجننننار، حيننننث أ

 نيمكننننننك أ ال هننننندة كلينننننا، فاألغصنننننان ليسنننننت مسنننننتقيمة،عديمنننننة الفا

هنننننا، ينبعنننننث منهنننننا الكثينننننر منننننن ثننننناث منهنننننا. وعنننننندما تحرقتصننننننع أ

منننرة  يمكنننن اسنننتخدامها كوقنننود للتدفئنننة، وأوراقهنننابحينننث ال  الننندخان،

كلهننننا. لهننننذا فهنننني جنننندا بحيننننث حتننننى أن الحيوانننننات غيننننر مسننننتعدة أل

 عديمة الفاهدة، فلم نقطعها ولن نقطعها"

" بالضننننننحك، وقننننننال ألتباعننننننه كونننننننوا كتلننننننك الوتننننننزو"بنننننندأ 

ها لننننن يننننىتي أحنننند لننننيقطعكم، انتننننروا عننننديمي الفاهنننندة، عننننند الشننننجرة،

ينندة فنني الهننا، لننم تصننبح عمالقننة ومفلننى هننذه الشننجرة كيننف صننارت إ

 نها ليست مفيدة في شيء آخر.ذا إال ألهك

يمكن أن ننتر للحياة بطريقتين. يمكن النتر إليها كهدف منفعي  شننننننيء يسننننننتخدم 

هما األخرى، من أجل غاية ، وهنا تصننبح الحياة عبارة عن وسننيلة يسننتخدم كل منشننيء آخر

ة تل لحن ننتر للحياة وكىنها احتفال مليء بالمتعة، وليس كىداة. وهنا تصننننننبح كما. أو أ

 و هدف ما في المستقبل.مهمة بحد ذاتها بدون أي غاية أ

منهننا، حيننث  بيننتكنننت أقننرأ قصننيدة فنني األمننس، وقنند صننعقت حتننى النخنناع مننن 

ن يجنننب أ لقننند أحببنننت هنننذا البينننت. ال 60"عننننى، بنننل أن تكنننونيجنننب أال ت  يقنننول: "القصنننيدة 

          .. ينننننة وال هننننندف منهنننننايكنننننون للحيننننناة معننننننى، بنننننل يجنننننب أن تحينننننى الحيننننناة. فنننننال غا

                                                 
، يقصد الشاعر فيها بىن جمال القصيدة الحقيقي، ومعانيها Archibald MacLeish 1892–1982تعود القصيدة إلى الشاعر  60

م أو القارء من تلك القصيدة حتى لو لالحقيقية ال تكمن في رسم ونتم الكلمات ومعاني االلفاا والبالغة، بل تكمن في احسا  الشاعر 

 ".Ars Poeticaيفهم القصيدة. من قصيدة "
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تسنننتمتع بهنننذه اللحتنننة هننننا، اآلن.. أن تحتفنننل هننننا، اآلن. عنننندها ن الهننندف الوحيننند هنننو أ

ن تبحنننث عننننن بالحينننناة والحيوينننة. عنننندما تحننناول أ ن تصنننبح ليننننا طرينننا مفعنننميمكننننك أ

و هنندف مننا، تصننبح صننلبا قاسننيا. إذا حاولننت تحقيننق شننيء مننا، سننتقاتل، هنندة أو غايننة أفا

ن ليننننا وطرينننا. اسنننمح للحيننناة أن تتننندفق فينننك.. اسنننمح لهنننا م.. كنننستصنننبح قاسننني.. استسنننل

ن يكننون هنندفك هننو اسننمح أن يكننون هنندفك هننو هنندف هللا. أن تىخننذك إلننى حيننث ترينند.. أ

هننندف الوجنننود. ال تبحنننث عنننن أي هننندف خننناص بنننك.. كنننن جنننزء منننن الكنننل.. ستحصنننل 

 على جمال وسمو منقطع النتير.

األمر فيما لو فهمته أو لم تفهمه،  يتعلق ن تسننمع ما يقوله.. الحاول أن تشننعر به، وأ

 غوية.. اشعر به، اسمع ما يقوله، واجعله داهماو اللال يتعلق األمر بذكاهك أو بقدرتك العقلية أ

بمعانيها  معك. اسننننننمح لهذه العبارة أن تدخل في أعماقك وتسننننننتقر فيها: الحياة ال تكمن

بة كل الصال عما معها، وتذهبة ستصبح ناوشرحها، بل الحياة في أن تحياها وتتذوقها. فجى

لطفل الذي يكمن في داخلك، وسننننننتغدو طفال مرة ن تعيد اكتشنننننناف ابعيدا عنك. يمكن لك أ

ر ، واألشننجار تبدوا أكثىكثر زرقتا فيما مضننأخرى. يمكنك أن تنتر إلى السننماء، وسننتبدو أ

ا م. جميع التغريدات واألغاني سنننتبدو مختلفة وجميلة أكثر محيوية واخضنننرار مما مضنننى

 شارات، ولها عالقة بالحب والنعيم.مضى، ستصبح لها دالالت وإ

 نت النهر نفسه.ن طريا، انهمر مع النهر.. فتكون أاستمتع بالحياة، وستكو

 

 

 ال يحب ذاته، سوى المنافقين.بىال يمكن ألحد 

مة  ت"كل لذا يا  "أو  ك"محبا   نان مة أ  "أ خذت على محمل سننننننيء، ألن جميع ، هي كل

األديان أدانت هذه الكلمة، تريدك أال تكون أنانيا ، لكن لماذا؟ لكي نسننننننتمر في مسننننننناعدة 

 اآلخرين.

حننندث منننرة أن سنننمع طفنننل صنننغير وصنننية والدتنننه حينننث قالنننت 

لننننه: تنننننذكر داهمنننننا أن تسنننناعد اآلخنننننرين. فسنننننىلها: مننننا النننننذي سنننننيفعله 

اآلخنننننرون حينهنننننا؟ فىجابنننننت األم قاهلنننننة: هنننننم بننننندورهم سيسننننناعدون 

لمنننا . فتعجنننب الطفنننل: هنننذه خطنننة غريبنننة بالنسنننبة لننني، أيضنننا اآلخنننرين

مننننور معقنننندة بغيننننر ، بنننندل التنقننننل وجعننننل األبىنفسننننناال نسنننناعد أنفسنننننا 

 ضرورة؟

إن األنانية وحب الذات أمر طبيعي. نعم، تىتي لحتة ما، يشننننارك فيها المرء أنانيته 

قة، عند لة من الحب المنهمر والمتعة المطل ا يمكنه أن همع اآلخرين، فعندما يكون في حا

مى عون أنا  مكتئبين آخرين. فيقود األاآلن، فالنا  المكتئبين يساعديشارك اآلخرين. إنما 

 أخيه األعمى  فما المسننننننناعدة التي يمكن أن يقدمها أعمى ألعمى؟ إنها فكرة خطرة جدا،

 وهي التي سادت خالل قرون.
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ن قالننننت مدرسننننة للتالميننننذ: علننننى المننننرء أن ذات يننننوم، حنننندث أ

وع" فسننننىل التلميننننذ سننننبد علننننى األقننننل، مننننرة فنننني األء جي ننننيفعننننل شنننني

ن تعطينننننا مثننننال ل.فعننننال الجينننندة هننننذه، نحننننن ال الصننننغير: أرجننننوك أ

ة أمنننننر، إن كاننننننت انعننننرف منننننا هنننننو العمننننل الطينننننب؟ فىجابتنننننه: مننننثال  

ضنننريرة تحننناول عبنننور الطرينننق، تسننناعدها فننني ذلنننك.. هنننذا عمنننل جيننند 

 وفضيلة كبيرة.

م أحننند تنننذكر منننا يجنننب كسنننبوع، سنننىلت المعلمنننة: هنننل مننننبعننند أ

ديهم. فعلقننننت سننننبوع الماضنننني؟ رفننننع ثالثننننة أوالد أيننننفعلننننه طننننوال األ

، أن يفعننننل ثالثننننة اوالد فعننننل طيننننب بينمننننا المدرسننننة: لننننيس أمننننر جينننند

بقنننني ثالثننننة اوالد بنننناقي الفصننننل لننننم يقننننم بننننذلك  ولكننننن علننننى األقننننل 

ول: قننل لنني مننا هننو العمننل الخيننري الننذي قمننت بننه؟ طيبننين. فسننىلت األ

ت مننننا قلتنننه لنننننا بالضنننبط، سنننناعدت عجنننوز ضننننريرة أجننناب: لقنننند نفنننذ

 على عبور الشارع.

أجابننننت المعلمننننة: جينننند جنننندا، بننننارك هللا فيننننك، فسننننىلت الثنننناني: 

منناذا فعلننت بنندورك؟ أجابهننا: لقنند قمننت بنناألمر نفسننه، سنناعدت عجننوز 

ضنننننريرة لعبنننننور الشنننننارع. احتنننننارت المدرسنننننة قلنننننيال: أينننننن وجننننندوا 

وفيهننننا مننننا فيهننننا مننننن  هننننؤالء الضننننراهر؟ ولكننننن تبقننننى منننندينتهم كبيننننرة

ر. فسنننىلت الثالنننث: منننا النننذي فعلتنننه أننننت؟ فىجننناب: البشنننر العننندد الكبيننن

 ة عجوز على عبور الشارع.لقد ساعدت امرأ

حينهنننا سنننىلتهم المدرسنننة: أينننن وجننندتم هننناتن العجننناهز ضنننراهر؟ 

فىجابوهننننا: لننننم يكننننن هننننناك ثننننالث نسنننناء، كننننان هننننناك عجننننز واحنننندة 

اننننت بنننور الشنننارع، كضنننريرة فقنننط، وكنننان منننن الصنننعب مسننناعدتها لع

نهننننا ال ترينننند العبننننور، ولكننننننا تضننننربنا وتصننننرل عليهننننا، وتصننننيح أل

ن جمينننننع الننننننا  احتشننننندوا حتنننننى أأصنننننررنا علنننننى فعنننننل الفضنننننيلة. 

نفسنننننا: ال داعنننني للقلننننق، ، وشننننتمونا أيضننننا، ولكننننننا قلنننننا فنننني أحوالينننننا

 سنىخذها إلى الطرف اآلخر من الشارع.

الداخل  قيل لهم نما هؤالء فارغين من فضننننيلة. بيقيل للنا ، أن مسنننناعدة اآلخرين 

ميع م. جنفسننننننههم أن يحبوا أعداهكم.. ولكن لم يقال لحبوا جيرانكم، أحبوا أأحبوا اآلخرين، أ

م إلى درجة نفسننننهالديانات، بصننننورة مباشننننرة أو غير مباشننننرة، يقولون للنا  أن يهجروا أ

حد آخر، بل حب أي أالشنننننخت الذي يكره نفسنننننه ال يسنننننتطيع أن ين الكراهية لها. وهنا فإ

 يتتاهر في ذلك.

حب ال يحب المرء نفسه بشكل كلي، هو أمر أساسي هنا، يحب نفسه حتى يطفحأن 

من الداخل إلى الخارج ويصننننننل إلى الطرف اآلخر. أنا لسننننننت ضنننننند المشنننننناركة وااليثار 

والتضحية وحب الغير بشكل تام، بل أنا مع المشاركة. ولكن عندما تحب نفسك حتى تطفح 

لحب فتشننارك غيرك، مشنناركتك لن تكون نتاج االجبار واإللزام. بل سننتكون بدافع من من ا

ن تحب نفسك سيكون حقيقي صادق من القلب . وأي شيء سيصل منك ل خرين بعد أالحب

ه نن تشننننكره وتكون ممتنا له، ألوالشننننخت الذي يتلقى هذا منك يجب أ ويصننننل إلى القلب.

 فضك.ن يرتقبل هذا منك، بحيث كان يمكن أ
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ن يكون سنعيدا جدا، ون سنعيدا جدا في هذا، أن على المرء أن يككل اصنراري هو أ

وصنننامتا جدا وممتنا جدا وراضنننيا جدا.. وبهذه الحالة من التمام والرضنننا يشنننارك اآلخرين 

لديه الكثير ليقدمه، كالغيمة الماطرة التي تغسنننننننل وتطهر وتروي عطش  فيها. هنا يكون 

ها ألنها تريد االحتفال الغيمة ذلك بل هي تفعل هذا بطبيعة من اآلخرين.. لم يطلب أحد من

خرين.. تريد أن تعطي وتقدم الكثير لهم.. ألنها تعرف أن للعطاء متعة أكبر من متعة مع اآل

 األخذ.

ولهذا على المباد  أن تتغير، ليس من الجيد أن نطلب من النا  اال يحبوا أنفسننننننهم 

 حالة؟ فين يقدموا في هذه الالبؤ ، فما الذي يمكنهم أيشننننننعروا بن يحبوا الغير داهما، وأ

ة النفس، فما الذي يمكن فعله من نفسننهم فرصننة عتيمة في محباألسننا ، لقد ضننيعوا على أ

خرين لكونه فقط. ولهذا يسننننننناعد المرء اآلن يقدموا ما يمأجل اآلخرين؟ هم يسننننننتطيعون أ

ي يعيشننننه. هذه هي الفضننننيلة هذه األيام. بالبؤ  الذي لديه، بالمعاناة التي يحملها، بالقلق الذ

 نانيا بشكل كامل.أنا أود أن يكون المرء أ

ا وراقهة ألغصانها فقط، ألكل شجرة أنانية، تجلب الماء إلى جذورها، تجلب األغذي

هي فقط، لثمارها هي فقط، ألزهارها هي فقط.. وعندما تزهر وتتفتح، تنشنننر العطر الفواح 

فإن قطفت للجميع. لمن تعرفه ومن ال  مار،  ما تحمل الث تعرفه، للغريب والقريب. وعند

 نقلبنا األمر وكانت الشننننجرة تحب اإليثار داهما، فإثمارها سننننتعطرك تلك الثمار. ولكن إن 

نسنننننانية الميتة جميعها. ا. كما هو الحال هذا اليوم مع اإلجميع تلك األشنننننجار سنننننتموت حتم

سننننننوى قبورهم التي تنتترهم. حيننث عبننارة عن جثننث تتحرك، لن يننذهبوا إلى أي مكننان 

 يرتاحون من طريق التخبط والضياع.

ن تكون موسننيقى.. عندما تكون حياتك رقصننة يجب أن تكون الحياة رقصننة. يجب أ

ينها أن تشنننناركها مع الغير، عليك أن تشننننارك.. ليس بالضننننرورة أن وموسننننيقى، يمكنك ح

كونية.. كلما شننننناركت بىلطافك لقوانين الأتحدث عن المشننننناركة، ألن هذا مبدأ كوني، أحد ا

 .ا زاد لطفك وفرحك أكثروفرحك، كلم
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