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حین تعرف أن كل شيء یتغیر اال حقیقة وجودك 
تصبح الحیاة رحلة، حلم، تجربة  
لكن حین تكون نائماً عن ھذه الحقیقة فحتى وجودك 
یصبح ھامشیاً أمام الحیاة 

(سحر الحیاة) 

ھذه العملیة السحریة المسماة بالحیاة،  

قائمة في جوھرھا على مبدأ وممارسة ثابتة ونمطیة  

على مختلف البشر واألزمنة والحضارات 

إعطاء األشیاء المجردة معاني،  

خلق ُعمق في التجربة واختبار األشیاء. 

أما األول؛ فإعطاء الكلمة، إعطاء الشيء، إعطاء الشخص معنى؛  

ھذا أمٌر ازدواجي.  

فال شيء في الحیاة یملك معنى في جوھره  

إن كان یملك جوھراً على أي حال، 

ویشمل األمر -بال شك وال استثناء -االنسان ذاتھ وجوھره  

كما یعرف أنھا "الروح"؛ فال معنى لھا 

بل أن اإلنسان ال یملك روحاً بالمعنى الوجودي؛ ھي مجرد فكرة تجریدیة 

أعطیت معنى عمیقاً عبر اختبارھا وتجربتھا بشكٍل مستمر  

ویتم تعزیزه من شخص آلخر ومن زمن آلخر. 

ما سیصدم اإلنسان حقیقةً، ھو إدراك أن لیس فقط األشیاء في الحیاة ال تملك معنى في 
ذاتھا وال تملك حتى جوھراً أو ذات، وال حتى أن الحیاة ذاتھا ال تملك جوھراً ومعنى 

ومغزى؛ بل أن تعرف أن الوجود كلھ بال معنى! بال مغزى! 
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ال یوجد جوھر لھذا الوجود،  

ال معنى للوجود؛ كل ما في الوجود فكرة تجریدیة،  

لیست فكرة ألن ھناك مفكر فّكر! 

الوجود بحقیقتھ، بأصلھ، بأساسھ لیس شیئاً، لیس معنًى؛ 

وبالطبع لیس عمقاً یُختبر ویُجّرب! 

وألنھ كذلك، ألنھ بال جوھٍر وال عمق نعطي األشیاء معاني ونخلق فیھا التجارب وفي 
الوجود- كتجربة الحیاة- تجربة فریدة إال أنھا لیست وحیدة 

فھناك تجارب كثیرة وعدیدة! 

وال شك أنكم أكثر من یعرف تعداد األشیاء في الحیاة فال یحتاج أن استطرد في ھذا 
الجانب، إال أن ھذه األشیاء على كثرتھا وتعددھا وتنوعھا وتباینھا واختالفھا؛ ال تملك 

في جوھرھا أي معانٍي وال مغزى وغرض؛ ھي وجدت ألنك أوجدتھا، ولھا معنى 
ألنك أعطیتھا. 

أنت كإنسان وجدت ألنك أردت أن توجد،  

وأعطیت نفسك مغزى ألنك أردت أن تجرب العمق! 

قبل أن تكون إنسان، أنت حالة 

أنت فكرة مجردة لیست منتَجة من شيء؛ بل منتِجة لكل شيء وأي شيء. 

یجب أن تفھم، فلیس كل شيء كاٍف لتعریف األمر ووصفھ، فعندما أقول (كل شيء)، 
فإني أتحدث عن جزء بسیط من اإلمكان الذي یستطیع الوعي أن یخلقھ، ألن العقل 

محدود! (أي شيء) ھو ما بعد العقل وما ال یمكن حتى أن یفكر بھ العقل! 

كل ما علیك حقیقة ھو أن تراقب مخیلة البشر في تخیل النعیم -الجنة في بعض 
األدیان- وسترى لو تأملت بصدق مدى محدودیة ھذا النعیم، بل وحتى الجحیم! 
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بل أن في ھذه الحیاة في التجربة المادیة، من أنواع وأصناف العذاب مالم یذكر، 
وربما لم یذكر في أي جحیٍم أتى دین على ذكره أو حتى جماعة اعتقادیة ولیست دین 

(Cult) مثالً! 

الحقیقة، أن تجرد وجودك بأصلھ وأساسھ (وعیك)؛ قبل كل شيء، قبل حتى الزمن؛ 
ھناك حیث ال زمن وال أشیاء وال معاني وال عمق وال وقت، تجد أن ال شيء یرتقي! 

كل شيء یختنق -قبل أن یصل إلى ھذا المستوى- ویموت! 

قد وصفنا األمر في السابق وشبھناه بالبحر، سترى ألوان وأطیاف الجمال في عمق 
البحر لكن ھذا التعمق یحتاج إلى أن تعتقد أن لیس ھناك غیر البحر! أن تحبس 

أنفاسك وتغوص لتسبر أغواره، أما عندما تطفو على السطح فال یعود البحر لھ معنى 
سوى كونھ بحر! وربما ترى أنھ لیس إال عنصر ماء! وإن لم تكن تعرف، وتخیل 

األمر لو أنك ولدت ووقفت أمام البحر ألول مرة وأنت ال تعرف ما ھو، ال معنى لھ 
ولم تعطھ معنى بعد ولم تختبر عمقھ!  

األن، تخیل األمر وكأنك تغادر األرض، تماماً كما یحدث عندما تترك البحر وال تعود 
ترى تفاصیلھ وال مالمحھ وال تعود جزًء منھ، ویختنق كل ما في البحر عندما یغادره 

وال یبقى إال ما یعیش خارج؛ كذلك یحدث لإلنسان عندما یغادر ھذه التجربة ولیس 
األرض! 

فالكواكب والمجرات والفضاء والكون المحیط بنا -حتى ال نجمعھا نقول كون واحد- 
ھي جزء من ھذا المستوى، من ھذا البعد، ینتھي ھذا المستوى عندما تطفو عن 

مستوى البعد الثالث، عن مستوى التجربة، عن مستوى المادة؛ إلى مستوى یختنق 
معھ عقلك تماماً كما تختنق السمكة، حتى في وجود الھواء خارج البحر ھي ال تتنفس 

الھواء. 

عندما تغادر ھذا المستوى، یموت عقلك! حرفیاً، ال معنى لھ وال وجود لھ وال شيء 
یمكن أن تصفھ بھ؛ ناھیك عن أن تجرب وتختبر عمقاً بھ. 
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فأنت أمام خیار فلسفي،  
إما أن تبحث عن المالمح، التجارب، المعاني والجوھر وتتعمق، •
أو أن تطفو وتتجرد وتتعرى وربما یختنق بعضك أو كلك! •

فأنت ال تعرف عن نفسك إال عقلك الذي سیزول ما أن تخرج، وال یبقى سوى ما كان 
وكنت وال تزال وستكون علیھ قبل وبعد وأثناء الحیاة، بل ویحویھا ولیس فیھا. 

نسمیھ (وعیاً) وال معنى للكلمة إال ما نعطیھا إیاه من معاني.. 

أنت لست وعي! 

إال أن ھذه اللغة القاصرة التي قدمھا عقل قاصر ال تجود علینا سوى بھذه الكلمة التي 
تلیق بفكرة وجودك، بكینونتك التجردیة التي لیس لھا جوھر وال فیھا من العمق 

شيء، تماماً كما ترى الماء قبل أن تُسمیھ بحر، تسمیھ بحر عندما ترى أن ھناك 
أنھار وبحیرات وبرك، ویصبح األمر أكثر تشویقاً عندما تتعمق في كل منھم وتفصل 

فیھم. 

أما فوق ھذا المستوى، فكل أنواع المیاه تصبح میاه، وال فرق بینھا على اإلطالق! 

تأمل األمر وأسقطھ على ما تعرفھ عن الحیاة، وستعرف أنك تخوض تجربة انتقائیة 
وتصف األشیاء من (منظورك المستقل الفردي)، بصفات ال یصفھا بنفس الطریقة 

غیرك من البشر الذین تمیزھم بما تصفھم بھ من أوصاف.  

وال أعني یھذه الكلمات العنصریة والتمییز وأن أقول أننا كلنا بشر؛ بل كلمة بشر ھي 
األخرى وصف ومعنى وخلق لعمق تجربة الحیاة البشریة! 

أنت ال شيء، وفیك كل شيء 

 إن صح التعبیر.
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أكبر خدعة في الحیاة 
أن تعتقد أن ھناك من یخدعك 

(خدعة الحیاة) 

كلما قلنا بأن ھناك ما ومن یحكم ھذه الحیاة، تقفز العقول لتفترض أن ھذا أو ھذه 
األحكام، صنعھا من یرید اختبارنا، من صنعنا لیجربنا! 

فال شك بإن ھذه الحیاة محكومة منظمة مصنوعة ومتقنة، قد استخدم صیغة الماضي 
إال أنھ في فراغ ال زمن فیھ، فھي تُصنع في كل لحظة أو فیما تسمیھ أنت اللحظة، 

تماماً مثل الزمن الذي یتشوه وال یعود لھ معنى في ھذا الفراغ؛ كذلك الھویة، فأنت 
مقابل من یصنع واحد. 

تماماً كتالشي الزمن تتالشى حدود الھویة والذات؛ إال أن عقلك سیستمر بالقفز 
لیفترض بأنھ موضع اختبار وتجربة، وال بأس، ففي جوھرَك ما یدرك عمق األمر 
وما یعلم صحتھ، لیس األمر وكأنك معلٌق بخیوط تحركھا أیٍد علویة، األمر أنك أنت 

من یحرك ھذه الدمیة ویتقن فعل ذلك! 

سیناریو وحواٌر ومشاعٌر حتى انخدع ھو بخدعتھ! 
ولیس أجمل وال أكثر إتقان ومثالیة من خدعة تنطلي على صانعھا! 

 أسعدتم مساًء.
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(األسئلة) 

 ⭕
الشخص المتنمر ھل إذا جاریتھ بنفس أسلوبھ یتأدب، أو أتجاھلھ؟ 

 🔴
نعم. 

 ⭕
اسقاط قرأت ب كتاب ما، ھذه العبارة: 

"The Universe is mental, The Universe being wholly mental, 
it follows that it may be ruled only by mentality." 

 🔴
For the intellect, for the mind, everything is mental. 
The mind is nothing but an instrument a mental instrument, or 
perhaps, instrumental. 

 ⭕
األبراج ھل ھي حقیقة أم خرافة؟ 

 🔴
في الحقیقة األبراج كغیرھا، ھي كال األمرین في نفس الوقت؛ ھي حقیقة وخرافة، إذاً 

فاإلجابة منوطة بالسائل من یسأل ومتى یسأل أیضاً. 
فال غرابة أن یكون األمر حقیقي لشخص ما وخرافي لشخص آخر. 

أعتقد أننا قد أّصلنا وفھمنا ھذا األمر على مر ما مرینا من تجارب وتعمق فیما نسمیھ 
بالتنویر، لكن األكثر غرابة أن تعرف أنك أنت من سنة ألخرى، تنظر لألمر على أنھ 

حقیقي ثم یصبح خرافي وربما نظرت إلى ھذا األمر خرافي ومن ثم أصبح حقیقي 
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لك، وال شك أن ھذا األمر قد یحدث على فترات أقرب من ساعة ألخرى ومن دقیقة 
ألخرى حتى ولكن األمر یمر مرور الكرام بالبشر دون أن یستیقظوا أو أن یستنكروا 

ویستغربوا على األقل ألنھم اعتادوا التشكیك في عقولھم! 
ففي السیناریو األول عندما یكون اإلنسان یصدق شيء واقعي ولدیھ •

األدلة ثم بعد مرور زمن معین یصبح األمر خرافي، یظن بأنھ كان غبیاً 
قاصراً محدود الفكر وأصبح واٍع مثقف وعالماً؛ ونستخدم ھذه اآللیة 

كثیراً. 
أما في حالة العكس فاألمر أكثر طرافة ومفارقة؛ عندما یكون اإلنسان •

یرى أن األمر خرافي ثم یصبح األمر حقیقي لھ فأنھ أیضاً یستخدم نفس 
اآللیة ویظن أنھ كان محدود الفكر، محدود الثقافة وأصبح یعرف أكثر 

ویعي أكثر؛ أي أنھ كان مغمض العینین وأصبح ذا عقل متفتح! 

فنحن نلجأ إلى االنتقاص أو التقلیل من قدراتنا العقلیة رغم أننا نفاخر بعقلنا بكل ما 
نؤمن بھ أنھ حقیقي، في ھذه اللحظة وفي ذات اللحظة التي نفاخر بھا بعقلنا وقدرتھ 

نشكك فیھ قبل زمٍن ماضي. 
فاألبراج في ھذه اللحظة ھي حقیقیة وخرافیة؛ حقیقیة وكذب لك من لحظة إلى أخرى 

وإلى البشر من واحد إلى آخر. 

البعض یقرأ األبراج ویتحقق لھم ما یتحقق من تنبؤات وتحلیالت والبعض ال یجد فیھا 
أي صلة، یمر الزمن.. وربما األخیر یجد أن فیھا شيء من الحقیقیة وما أن یبدأ 

بالتصدیق حتى تصبح حقیقیة جداً لھ. 

اآلن دعونا ننھض بعقولكم قلیالً أو األصح أن أقول بوعیكم قلیالً، بعیداً عن عقولكم 
النائمة. األبراج في ذاتھا موجودة لھا مالمح تشكلھا المعتقدات التي نبنیھا حول ما 

یسمى باألبراج كل معتقداً نبنیھ، كعدد األبراج مثالً أنھا ١٢، أسماء األبراج، مواقعھا 
في السماء، ما یرتبط بھا من أحداث السمات والصفات التي نصفھا بالعناصر األربعة 

-الناریة المائیة أرضیة أو ھوائیة- ومن ثم النجوم التي تدخل في كل برج؛ ھذه 
معتقدات تشكل مالمح ھذا المعتقد األكبر. 

النور الذي یسلط ھو (نورك)  
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یسلط على ھذا المعتقد على ھذا الكیان الشامخ الشاخص الشخصي، فھو شخصیة وإن 
كانت لیست بشریة فھو شاخص أنشأناه، صنم أن أحببت وثن أن أردت.. 

ال شك وبطبیعة الحال الفیزیائیة، فإن الجانب الذي یسلط علیھ النور ویكون مضیئاً 
والجانب المعاكس یكون مظلماً بفعل الظالل؛ ھذا ھو ما نسمیھ بالحقیقي والكذب. 

الجزء المنیّر الساطع علیھ النور حقیقي والجزء المظلم كذب. 
لیس ألن الجزء اآلخر غیر موجود ولكن ألنھ مظلم ال یمكن لنا أن نرى حقیقة األمر؛ 
فعندما نرید أن نكذب شيء فإننا نلجئ إلى الجانب المظلم منھ وننظر إلیھ فنجد أن ال 
مالمح لھ وال صحة لھ وال حقیقة وتجسید وتَّشُكل وما أن نلتف -حرفیاً نلتف- حول 

ھذا المعتقد حتى نرى الجزء المنیّر منھ حیث كل شيء واضح المالمح وعالي التباین 
في التفاصیل، فیصبح األمر حقیقیاً. 

اآلن كما قلت لننھض بالوعي قلیالً، ما یعنیھ األمر أن ھذا الجسد الشاخص یملك 
الجانبین ھو أنك إذا كنت على مستوى معین من الوعي (نسمیھ التنویر)؛ فأنھ یمكن 

لك أن ترى الجانبین في نفس الوقت، ترى كیف یمكن لألمر أن یكون حقیقي 
وكیف أن ذات األمر الذي یجعلھ حقیقي یجعلھ كذب لشخص آخر، وعندما تقدم ھذا 

التفسیر تتوقف العقول عن التفكیر وتبدأ أعین البشر باالستفاقة، ھذا ما نسمیھ 
بالتنویر. 

ینطبق األمر على كل معتقدات الحیاة إال أربعة سبق وقدمتھا؛ الوجود: فال یمكن 
للوجود أن یملك نقیضاً، ال یمكن للوجود أن ینتفي، كل ما ھو موجود اآلن قد یغیر 
ھیئتھ وصورتھ، قد یغیر مكانھ وزمانھ قد یموت إال أنھ وحتى في كل األدیان یقال 

بأنھ موجود في مملكة أو عالم أو مستوى أو حیاة أخرى. 
ال أحد یدعي انعدام الوجود أو انتفائھ، حتى قبل الوالدة ال أحد یدعي بأن اإلنسان لم 

یكن موجود، كان موجود على ھیئة، حتى أولئك المادیین الذین ال یعتقدون بأي شيء 
روحاني فإنھم یعلمون بإن اإلنسان كان حیوان منوي، كان جزء من جینات إنسان، ثم 

تدخل فیما یسمى بنظریة التطور والداروینیة وتجد أن اإلنسان یعود إلى تلك الذرة 
التي انفجرت، في النھایة ال یمكن للوجود أن ینقطع وحتى وإن أدعى إنسان أو 

شخص بأن الوجود یمكن أن ینتفي ویكون لھ نقیض ھو مجرد كالم فالوجود أمراً ال 
یقبل النقیض. 

ثم ھناك االنعكاس ووحدة الوجود ودیمومة واستمراریة التغییر. 
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لن أطیل ولن أتحدث عن الثالثة، ولكن ما یھم حقیقة ھو أنھ بعیداً عن ھذه األربعة 
أن كل شيء آخر خاضع لھذا التعریف الذي سمیتھ بازدواجیة المنظور، جانب منیر 

حقیقي وجانب مظلم غیر حقیقي. 
(اإلنسان النائم) ینظر إلى الجانب الذي یلیھ أن كان منیراً یقول بأن األمر حقیقي وال 

یصدق بأنھ كذب وإن كان منكراً كافراً بھ فأنھ ینظر إلى الجانب المظلم ویتمسك بھ 
ویقول بأن األمر غیر حقیقي وال یقبل أي رأي آخر ھؤالء ھم البشر النیام. 

وان كان (اإلنسان مستیقظ) فإنھ یستمع إلى الطرف اآلخر ویعطي بعض المصداقیة 
لھ ویقبل بأن ھناك جانب آخر لھذا الشاخص أو المعتقد بغض النظر كیف یكون 

وربما تجرأ على أن یلتف مع ھذا اإلنسان وینظر من منظوره فیرى بأم عینھ وبنفسھ 
أنھ حقیقي أو غیر حقیقي حسب الحال ھؤالء ھم المستیقظون. 

ثم ھنالك (المستنیر) الذي ال یحتاج أن یتحدث عما یراه أو أن یسأل عما یراه أو یلتف 
لكي یرى فھو أعلى من ھذا الشاخص على مستوى سامي أن صح التعبیر، برزخي 

على المادیات والمعتقدات؛ یرى الجانبین في نفس الوقت، یرى لماذا یُصِدق من 
یُصِدق ویكّذب من یكّذب، ویرى أن من یلتف یرى األمر یتغیر ویتمایز ویتباین. 

األبراج كانت حقیقیة ثم اندثرت في فترة ما یسمى بالصحوة واآلن عادت إلى 
الحقیقیة. 

أال ترین النمط؟! 
ھناك نمط، عندما تمسكنا بالدِّین الذي یحرم األبراج أصبحت غیر حقیقیة وعندما 
بدأنا باالنفالت من الدین الذي یحرم األبراج إلى ما یعطي لغیر الدین مصداقیة  

كاألبراج وعلم الطاقة وغیرھا بدأت ھذه المعتقدات والبحار من المعتقدات باالزدھار 
والزھو! 

ھل ألن األبراج حقیقیة ھل ألنھا كذب أم كان الدین كذباً أو حقیقیاً؟ 
في الحقیقة ال شيء ینجو ویستثنى ویعفى ویملك حصانة من ھذا الكالم، فكل ما في 

الحیاة من معتقدات خاضع لما اقول فیھ جانب مشرق وجانب مظلم؛ تنظر إلى ما 
تنظر إلیھ وفقاً لما تتبناه من معتقدات وإن قبلت المعتقد النقیض لرأیت بأم عینك 

وجربت العمق في النقیض الذي تظن بأنھ خاطئ. 
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فلنفرق بین أن یكون األمر حقیقي وكذب وأن یكون صحیح أو خاطئ فاألمر صحیح، 
أن تكون األبراج حقیقیة واألمر صحیح أن تكون األبراج كذباً؛ كال األمرین 

صحیحین یجب أال نخلط بین الصحة والحقیقیة، فكُل شيء حقیقي وكل شيء كذب، 
ِكال األمرین صحیحین ال یوجد ما ھو خاطئ ان كنت أنت ال ترى األمر فال یعني أنھ 

خاطئ لغیرك! 
ھذه ھي فلسفتي عندما عرفت الحقیقة المطلقة، قلت بأن: الحقیقة المطلقة ھي أن كل 

شيء حقیقي وما تؤمن بھ تراه وأن ما ال تراه ال یعني أنھ غیر حقیقي فھناك من 
یراه ممن یؤمن بھ. 

أو شيء من ھذا القبیل فأنا ال أحفظ ما أقول ولعلي ال أدري ما أقول! 

أعرف أني احبكم حباً یأتي بي كل مرة إلیكم ألذكركم بما ال تریدون أن تتذكروا 
فإن أردتم فافتحوا أعینكم وأذانكم وستتذكرون من أنتم وما أقول ألنھ انعكاس لكم ال 

شيء أكثر وال أقل، ال أسلبكم وال أعطیكم فقط أقف أمامكم بصدق ألعكس لكم ما 
تخفونھ خلف ھذه المعتقدات التي تتبنون. 

كنت قد أردت أن أتحدث عن تجربة من التجارب كتجربة السحر مثالً، نعلم أن 
السحر موجود لمن یؤمن بالدین ولكنھ ال یمس من السحر وال یضر من السحر ثم 

تأتي ھناك كتب یحذر البعض من قراءتھا ككتب السحر وقد أوردت أمثلة كثیرة علیھا 
وال أرید أن أورد أمثلھ ألن البعض یأخذه الفضول وھو ال یعرف كیفیة التعامل مع 

مثلھا لیس ألنھا حقیقیة -مجدداً- ولكن ألن من یصدقھا قد یعیش تجربة حقیقیة فقط ال 
غیر. 

عندما تقرأ ھذا الكتاب فإن ما فیھ من كلمات تجعل بعض الخوف یساورك ھذا 
الخوف ھو تحرك من الجانب المظلم إلى الجانب المشرق أي أن ما في الكتاب بدأ 

بالتحول من أن یكون كذب لك ألن یكون حقیقة لك لذلك یساورك الشعور بالخوف. 
أن تنتقل من ذات إلى ذات، من انسان -حرفیاً- من انسان رقم واحد إلى انسان رقم 

أثنین؛ شخص مختلف تماماً مستعد أن یقبل ویجرب تجربة السحر وقد یقع تحت 
طائلتھ. 

أنا ال أتوانى وال أتردد في أن أقرأ أي كتاب في أي زمان في أي وضع وال أخشى 
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بل وال یمكن أن یقع لي أي شيء ألني أعلم معنى ما أقول لكن عندما تملك ھاجساً أن 
ما تقرأه قد یضرك فأنھ سیضرك، إن وجدت الخوف یسري ویساور روحك فإنك قد 

بدأت بخوض التجربة، األمر لك طبعاً. 

وینطبق األمر أیضاً على الكتب المقدسة، إجابة على سؤال: 
ھل الكتب المقدسة ھي وعي خالص  

أم یدخل علیھا شيء من المتلقي لھا یعكس نفسیتھ؟ 

أنا أعتذر أنني بدأت بإجابة السؤال الثاني مع السؤال األول، ولكن ربما أسھل لمن 
أراد االستطراد في اإلجابة. 

الكتب المقدسة ینطبق علیھا ما ینطبق على كتب السحر تماماً، إال أنھا تملك الكثیر 
من الخیر وما فیھا ھو انعكاسات شخصیة بال شك، أن اولئك المسمیین بالرسل 

عندما یرتقون بوعیھم إلى الوعي األعلى، لیس بالضرورة أن یستنیروا بعضھم یرى 
الحیاة من منظور ازدواجي رغم علوه، فیتمكن من وصف الحیاة وصف كلي، یجعل 

لھذه الكلمات قدسیة عظمـة وسمٌو ال یملكھ غیرھم. 
ألن االستنارة عندما ترتقي إلى الوعي األعلى فترى الوجود كما ھو ولیس فقط الحیاة 

من نظره ازدواجیة فإنك تصف الوجود على أنھ شامل كامل وأنت منھ وفیھ وھو 
فیك، إذاً ال یبقى للكلمات مكان فكل شيء صحیح. 

فبالضرورة من یكتب كتاباً مقدساً ھو یعطیھ صبغة شخصیة بال شك وقلما تكون 
حاضرة، غالباً ما تكون مرتبطة بخلفیتھ اإلیدلوجیة.. 

أما ما یخص المتلقي، 
فإن كلمات الكتب المقدسة أو الكلمات التي تأتي من وعي أعلى عادة ما تستطیع أن 

تأخذ وعي اإلنسان من مستوى عقلھ المحدود إلى مستوى أعلى قلیالً، ال شك بأنھ 
یتأثر بما یؤمن بھ لكن عندما یعطي ھذه الكلمات قدسیة فأنھ یتحرر من عقلھ فیصبح 

متناغماً متماشیاً مع ما یقع، لیس بالضرورة أن یفھم معنى الكلمات؛ ربما من كتب 
ھذه الكلمات یعني شیئاً مختلفاً وكل البشر من بعده یفھمون شيء آخر ویشتركون 

علیھ ویتفقون علیھ، لكن لھذه الكلمات القدرة على أن تجعلھ یرى نظرة أعلى وأكمل. 
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ال تستغربوا ممن یقرأون كتبھم المقدسة ثم یمتنعون عن االستماع ألي منطق 
حتى وإن كانت تنادي باإلرھاب كما نسمیھ الیوم، یََرْون أنھا مطلق اإلنسانیة؛ ألن في 

ھذه العلویة یمكن أن ترى أن اإلرھاب/ الترھیب سیجلب اإلنسانیة، سیجلب الخیر 
والسالم بطبیعیة الحال وأنھ الطریق الوحید! لیس ألنھم یكذبون ولیس ألنھم یدافعون؛ 

ولكن ألنھم ال یََرْون األمر إال بھذه الطریقة.  
ففي الواقع المتلقي ال یُأثِر كثیراً على فھم الرسالة بل تتأثر معتقداتھ وفق لھذه 

الرسالة، یمكن أن یملك معتقدات متناقضة وال یبالي ألنھ ال یستطیع أن یؤثر على 
الرسالة ھو یأخذ الرسالة كما ھي.  

أتمنى أن اإلجابة واضحة. 

 ⭕
لو سمحت أخي أسقاط ابغى امثلة على البندوالت وكیف اتجنبھا كثیر اتابع 

ھاشتاقات تویتر. 
 🔴

ال أعرف حقیقةً یا صدیقي إن كنت تملك مادةً تشرح معنى البندوالت فإني مھتم 
كاھتمامك. 

في الحقیقة مفھوم البندوالت ھو مفھوٌم آخر، ھو یشیر إلى كون اإلنسان یمكن بأن 
یعلق باھتمام معین، فیأتیھ وعیھ األعلى لیعطیھ المزید والمزید والمزید من ھذا 

الشيء. ولكنھ أخذ طابعاً مادیاً، طابعاً مفاھیمیاً أكثر من الالزم؛ ال یوجد بندوالت 
وكأنھا تیارات نھریة تجرف االنسان، كل ما في األمر أنك تھتم بمعتقٍد جدید فترى 

من حولك یتبنون ھذا المعتقد لكي یدعونك الیھ ألنك ترید منھم أن یؤمنوا بھ ویدعونك 
الیھ، ھذا كل ما في األمر.  

أنت متردد في أن تتبنى ھذا المفھوم وترید درجة من المصداقیة لكي تتبناه  
فتتمنى لو كان من حولك یؤمن بھ، وألنك تتمنى ذلك فإنھ یتحقق، فتجد كل من حولك 

یردد ھذا األمر، فعندما تتبناه یصبح وكأنھ اھتماماً جمعیاً، ووعیاً جمعیاً 
ولكن في الحقیقة لیس إال اھتماماً فردیاً منك كان انعكاس رغبتك بأن یبدأ بھ غیرك 
قبلك، أن یُصبح ما یُسمى بالبندول؛ على األقل ھذا فھمي القاصر والمحدود لھ وإن 
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كان لدیك مادةً تشرح األمر بشكٍل واع أكثر ومستنیر أكثر فال تبخل على من یحاول 
أال یبخل معك. 

 ⭕
البندول ، أمر ُمعین یتغذى بالتركیز علیھ بالفكر والمشاعر، ینعكس على كل من 
حولك ، ویصبح بندول ِعمالق باتحاد التركیز ، یؤثر على الشخص ویتأثر بھ إذا 

سمح لنفسھ أن یكون جزاء منھ بال وعي. 
 🔴

مجرد معتقد. 

 ⭕
البارحة والول مرة والول تجربة لي مع التامل احسست بان جسمي ثقیل وبعد ذلك 

لم اعرف بجھة جسمي وراسي ھل ھذه بدایة موفقة ناجحة؟ 
وثانیاً ماتفسیركم لذلك 

 🔴
اھالً بك. 

ما یخص تجربتك في التأمل ھي بدایة نجاح ولیست نجاح تام إن صح التعبیر، معنى 
أن یصمت الفكر، أن تتشجع، أن تتخلى عن كل معتقداتك على أن تكون لمره واحدة 

على األقل مجرد وعي، مجرد وعي، مجرد وعي، أعني مجرد وعي ال أكثر. 
وعٌي نقي ال یشوبھ فكرة، وال یخالطھ شعور،  

وال یلوثھ معتقد، مجرد وعي  
أن تكون موجوداً دون انحیاز 

ال لصٍح أو لخطأ 
ال صدٍق أو كذب 

ال باحٍث وال صامت 
وجوٌد محض 

األمر صعب، خصوصاً على من لم یعتد أن یكون..  
أن تكون ال یعني أن تفعل ما تفعل كل یوم، فھذا الفعل یُمیز ویُباین كینونتك، الكینونة 

النقیة ھي أال تفكر ولو للحظة! 
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قد خلى الكثیر من الصالحین والقساوسة والرسل بأنفسھم بعیداً عن البشر كي یصلوا 
إلى تلك اللحظة النقي من الوعي ورأوا ما رأوا وجربوا ما جربوا أما الیوم مع كل 
ھذه التقنیة وھذه الضوضاء والصخب فلیس من السھل أن تتعرى وتتجرد من ذاتك 

الوھمیة في لحظة وتكون مجرد وعي موجود، كائن 
ولكن عندما تبدأ بالنجاح ستشعر بما شعرت بھ تقییمي لما شعرت بھ ھو أنھ بدایة 

نجاح ولیس نجاح. 

ال یھم حقیقةً أن تصل إلى الوعي األعلى عن طریق الخشوع في الصالة أو الطرب 
في أغنیة أو الخلوة في صحراء وحیداً بعیداً عن كل البشر، المھم أن تصل إلى تلك 

التجربة، حیث أنت موجود وال شيء غیرك. 

(أنت؛ أعني الوعي) 
لیس أنت الشخص (Persona) التي صنعت من محصلة المعتقدات، وفوقھا 

المشاعر واألفكار. 
أنت وعٌي محض ال یعرف أي شيء ویعرف كل شيء في نفس اآلن،  

وتداخل الجھل والمعرفة المطلقة معاً یُصبح مجرد صمت. 

ففي حال معرفة أنك تعرف كل شيء وال تعرف أي شي بُصبح وعیك صامت  
فال داعي للتبریر أو للھجوم أو الدفاع، فأنت كال الطرفین في نفس اآلن وفي تلك 

اللحظة تحدیداً تسمو عن كونك انسان. 

أقیّم تجربتك على أنك بدأت بالنجاح وال أكثر. 
أھالً بك. 

 ⭕
حتى النوم یا اسقاط اثناء التامل یعتبر نجاح للتأمل؟ 

 🔴
ال 
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 ⭕
لماذا بتجربة االسقاط عرضت عليَّ حكمة مكتوبة قراتھا لكن لم احفظھا كلھا (ھو 
ان الرجوع لنقطة البدایة غیر موفق ، ، .او شيء من ھذا القبیل)المھم اجماال ھذا 

ھو الكالم من الحكمة لكن لماذا لم احفظھا رغم تركیزي  
ھل الني مبتدئ 

 🔴
سیكون فھمي بالرسالة خاص بي، المھم ھو ما تفھمھ أنت. 

ما تعنیھ لي ھذه الجملة ھو أن عقلك یمنعك من أن ترى ما أنت متشوق لرؤیتھ، 
الكتشاف ما تملك فضوالً لتكتشفھ، ألن تعرف أصلك، ذاتك، وبدایتك. 

ھذا ما یمكن فھمھ لغویاً منھا، أما سیاقھا فال أعلم حقیقةً متى وأین وما تعتقد من ایمان 
ومعتقدات. 

 ⭕
اسقاط ، احیانا من كالمك احس اني راح احصل على كل شيء حرفیاً  

و احیان احس انھ معنویاً فقط  
 🔴

كالمي لیس للحصول على شيء، بل لتفھم لما تحصل او ال تحصل. 

 ⭕
س: أین هللا ؟ ماذا تعرفون عنھ؟ 

••هللا مجرد فكرة 

س: كیف مجرد فكرة؟ 
••الرب لیس موجودا ككیان، ال بمكان او زمان، لیس البدایة او النھایة؛ انت كل ھذا 

لكن حین ال تدرك انك كل ھذا تصنع صنما من حجر وتصفھ انھ الرب وحین یأتي 
من ینتقد كون الحجر االصم الھ، یقدم فكرة تجریدیة عوضا عن الوثن، لكنھ یبقى 

مجرد صنم، رمز لقدرتك الالمتناھیة والتي نسیتھا عمدا واالن عقلك متأكد ان ھذه 
القدرة موجودة عند احدھم والن العقل ازدواجي فال بد من فصل الذات عن االلھ. 

للمدرك، االثنان واحد. 
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س: تقصد انھ غیر موجود نھائیًا وال موجود بس غیر معروف مكانھ؟ 
••غیر موجود إطالقاً لكن اثره موجود وبشكل مختلف من انسان آلخر، تماما كما ھو 

اثر االصنام المصنوعة او االوثان الغیر مرئیة كآلھات اإلغریق. 
ذات الرب غیر حقیقیة، اثر الرب حقیقي؛ لیس الن االثر منھ لكن ألنك ترید لھذا 

االثر، الشيء، الحدث، االمنیة ان تحدث (وكأنھا من الرب). 
الیوم الناس تسمیھ قانون جذب او احتماالت او تجسید، نفس االثر مع اختالف من 

ینسب الیھ الفضل. 

س: یعني األثر نفسي؟ 
•نفسي ومحسوس أیضا. 

س: بس األصنام موجودة وقتھا أمامھم یعني یقبل العقل إن یكون لھا أثر، المشكلة 
في شيء غیر موجود كیف یصیر لھ أثر؟  

••ھل العقل یقبل ان یكون االثر من حجر أصم؟ 

كل من یھتم بھذا السؤال، كنت قد فصلت فیھ في أحد التسجیالت ولكن.. نقول بأن 
ذات الرب لیست إال فكرة، لیست إال رمزیة، رمزیةٌ للقدرة القصوى والمعرفة 

الكامنة؛ ھاتین المیزتین لدى اإلنسان قبل أن یأتي إلى ھذه الحیاة بل وھو في ھذه 
الحیاة ھي لھ ولكن على مستوى وعي أعلى ولكون العقل ھو المسیطر على منظورك 

لھذا الوجود فإنك ال ترى إال حدود ھذه الحیاة نظراً لمحدودیة العقل  
وألنك ال ترى إال ھذه الحیاة فأنت تعلم أنك لست إال ومجرد إنسان وألنك مجرد 
إنسان فال یمكن لك أن تملك معرفةً أكثر مما تعلمت وال قدرةً أكثر مما تستطیع  

ورغم ذلك فإنك تتمنى ما تستطیع وتحاول أن تعرف ما تجھل. 
ألیس كذلك؟! أال یفعل كل البشر ذلك؟! الم یكن یفعل البشر كلھم ذلك منذ بدء 

البشریة؟! 
لذا كان لزاماً أن ال نخرق معتقدنا بالمحدودیة و أن ال نستسلم عن األمل بأن نحصل 

على ماال یمكن لنا أن نحصل علیھ من علٍم أو قدرة؛ فأتت فكرة الرب العبقریة أن 
تنسب القدرة المطلقة والعلم الكامل إلى فكرة تظن تؤمن وتعتقد بأنھا موجودة 

وستعطیك ما تُعطیك، بشرط فعل ما تفعل من مقدسات أو طقوس أو عبادات أو 
ممارسات دینیة.  
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ھذه األفعال البسیطة تعزز التجربة تجعل لھا عمق تعزز وتكثف المشاعر التي 
تضاعف الزخم تجاه تجسید ما تتمنى أن یحدث؛ فعندما یصلي مثالً إنسان لالستسقاء 

ھذا الشعور باالرتباط بالرب كان أو لم یكن موجود، الشعور بحد ذاتھ كافي أثناء 
التوسل وارتفاع األمل واالعتقاد بأن المطر سینزل إن كان صادقاً صدق تاماً، ھذا ھو 

الشرط الحقیقي ال یھم من تعبد المھم أن تكون صادق في عبادتھ. 
نفس الشعور الذي كان یشعر بھ عباد األصنام ونفس النتیجة التي كانوا یحصلون 

علیھا عند تقریب القرابین وتأدیة الطقوس وممارسة العبادات ھي ذاتھا التي یشعر 
بھا األغریق الذین توقفوا عن عبادة األصنام المصنوعة إلى األصنام المتخیلة  

ثم آتى اتباع األرباب السماویة حیث الرب لیس موجود على ھذه األرض وال ھویة 
لھ. 

البعض صور الرب والبعض لم یصوره، البعض تخیل الرب ولم یتخیلھ  
البعض وصف ولم یصف، إال أنھم یشتركون في أن الرب غیر موجود على ھذه 

األرض وأنھ سماوي، الیھودیة والمسیحیة واإلسالم ثم تفرع منھا ما تفرع من أعداد 
ال محدودة من الطوائف والمذاھب وغیرھا إال إنھا تشترك في ھذه الصفة. 

وما ستالحظ أو تالحظھ، ھو أن بعض ھذه المذاھب أخذت جزء من ھذه القدرات 
والمعرفة لتولیھا إلى أشخاص حقیقین ولیسوا افكار تجریدیة بعضھم أعطھا إلى 

أولیاء صالحین أنبیاء وربما كالشیعة مثالً اإلثنى عشریة إلى ھؤالء األئمة  
البعض كالسنة واتحدث عن سنة الخلیج وبذات السعودیة توقفوا عن ھذا النوع من 

التنازالت ومازالوا یصرون على أن القدرة المطلقة والعلم الكامل لدى الرب وموجود 
في السماء وأنھ غیر راضي ولن یعطیك ما ترید حتى یرضى ولن یرضى إال بفعل 
واحد اثنان ثالثة وتطول القائمة بالطلبات، المسیحیة أقل شروطاً لذا یحصلون على 

أماني أكثر قلیالً.. 

لكن بعیداً عن ھذا، الرب الفكرة التجریدیة الموضوعة في السماء ال وجود لھا لیس 
موجوداً في مكان وأدل ما یكون على ھذا األمر ھو أن ال یوجد على مر كل الرسل 

الموثقین في كل الكتب الثالثة من شاھد الرب یسمعونھ و ال یرونھ  
رغم أن رؤیتھ ال تعني بالضرورة كما نعرف الیوم أن رؤیة الشيء تعني أنھ موجود 
فنحن نستطیع أن نجسد ما نشاء من كائنات في أي وقت وفي أي زمان لكن مع ذلك 

لم یروي أحد أنھ رأى الرب. 

22|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                                                           



 

والیوم نرى أن البعض ممن یسمون أنفسھم ربوبیین ملحدین مادیین أو روحانیین أو 
ربما متدیین لكنھم ال یمیلون إلى فعل العبادات أو ممارسة الطقوس الدینیة المعتادة 
ممن یمارسون قانون الجذب -وال أعلم صراحة الترندز األخیرة في مجال التنمیة 

البشریة لكني اسمع عن تحقیق احتماالتك او االنتقال إلى عالم موازي حیث نسختك 
األفضل ھناك-، فكلھا معتقدات كل ما فیھا انك ترید أن تفعل تحصل على شيء تحبھ. 

ھل الرب موجود وجودیاً؟ ال. 
ھل یمكن أن تشعر بوجوده حقیقةً؟ نعم. 

ھل األمر صعب على العقل أن یدرك؟ نعم. 
فاعتاد العقل أن یربط األثر بمؤثر أن یربط البعرة بالبعیر كما یقول العرب، لذلك 

استلزم األمر أن یكون ھناك رب. 
مادام ھناك بعرة فھناك بعیر  

مادام ھناك أرض فھناك من خلق األرض 
ھناك مطر فھناك من أنزلھ  

ھذه الفكرة البدائیة ھي سبب كل ھذا.. 

ولكن ال بأس فینسى ویتناسى البعض أن المؤثر من یُنزل المطر ھو من وقف حقیقةً 
للصالة للدعاء للتمني، وجود ذاك الوسیط الذي یحقق األماني لیس إال عذراً كي ال 

یكتشفوا أنھم ھم المؤثر ھم األساس والمصدر، ھم األعظم واألقدس واألكبر، ھم 
الذین یملكون القدرة المطلقة والعلم الكامل تركوھم نسوھم وال زالوا یعلمون غریزیاً 

أنھم یستطیعون تحقیق كل شيء ویعرفون كل شيء ولكن دون أن یخرقوا ھذا االتفاق 
المؤقت أن یعیشوا كھیئة بشریٍة محدودة لذلك خلقوا صنماً أو وثناً أو رباً 

سماویاً واألن بدأو یقدسون ذواتھم ولكن یبقى األمر دائماً شائك ولن یدرك العقل 
حقیقةً من ھو األساس. 
صباح الخیر للجمیع. 

 ⭕
س: ومن قال أن هللا مجرد فكرة؟ 

فقد حصر وجود هللا تعإلى بوجود اإلنسان، وھذایعني أن هللا تعإلى لم یكن موجود 
قبل وجود اإلنسان، فأفكار اإلنسان الحقة لوجوده ولیست سابقة لھ؟ 

••لمن یتأمل منطقك، یدرك أنك عاري منھ.  
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س: النصوص تثبت أن هللا یمكن رؤیتھ، وما كان یمكن رؤیتھ فھو محسوس، كما 
أن هللا تعالى كلم موسى علیھ السالم مباشرة وإفادة الرؤیة والسماع ھو من طریق 

الحواس. ولو تفضلت تعطیني مصدرك لزعم ان اھل السنة والجماعة 
یقولون أن هللا سبحانھ وتعالى غیر محسوس، وعلى العموم لیس ھذا موضوعي، 

موضوعي ھو مناقشة قول القائل: "هللا فكرة" سبحانھ وتعالى عما یصفون. 
••"ما كان یمكن رؤیتھ فھو محسوس" 

ھو مثال على استنتاج غیر منطقي، فالضوء مرئي غیر محسوس 
والحلم مرئي غیر محسوس. 

  
س: الضوء غیر محسوس؟ 

••أجل تحس الضوء؟ 
أما احساسك بالشيء، فأنت تحس بالخوف، ھل الخوف أیضاً مادي؟ 

فسر یا حبیبي كیف تحس بالفوتونات؟ 
  

س: الحواس منھا ما ھو باطني: كالجوع والخوف ومنھا ما ھو ظاھري وھي 
الحواس الخمس: بصر شم ذوق سمع لمس، على كالمك؛ حتى دماغك مجرد فكرة 

ألنك لم تره ولم تلمسھ! 
•• ھل أفكارك ملموسة؟ 

قبل أن آتي ألناقشك ھنا، ناقشت الشیعة والنصارى وناقشت الالدینین  
الحیل ھذي ال تنطلي على شخص یستخدم المنطق مع نفسھ قبل أن یستخدمھ مع 

شخص یبحث عن انتصار زائف في قروب في تلقرام. 
ركز معي، ألني ال ابحث عن انتصار معك، كون الفكرة غیر محسوسة ال تعني أن 

مصدرھا غیر محسوس، العلم لم یؤصل بعد أن األفكار مصدرھا الدماغ كما سمیتھ. 
أتمنى توضیح مفرداتك عندما تقصد كلمة دماغ ماذا تقصد ھل ھو العقل؟ 

ذاك الحیز الفراغ الذي یدور في خلده تلك األفكار التي تراودنا أم ھو الجمجمة وما 
فیھا من مخ؟ 
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التحایل في الكلمات ال ینطلي على انسان عربي وبال شك أن یكون المنطق ھو الحكم 
فال أعتقد أن احدنا یحتاج أن یتحایل على اآلخر، فإن كنُت مخطئاً فمنك أتعلم وان كان 

الھدف انتصار فابحث عنھ في مكان آخر. 
  

س: بل عنیت بالدماغ المخ وما حوتھ الجمجمة فھو غائب عن رؤیتنا ولمسنا، ومع 
ذلك ال ننكر وجوده وكونھ ذاتا لذلك نعتبر المحسوس ھو ما أمكن اإلحساس بھ ولو 

لم نحسھ نحن فعدم الوجدان ال یعني عدم الوجود، وما ال تراه أنت قد یراه غیرك 
وكون هللا تعإلى لم یره أحد من األنبیاء ال ینفي إمكانیة رؤیتھ وھو ما وعد بھ أھل 
اإلیمان یوم القیامة وكونھ غیبا ال نراه في الدنیا سبحانھ ھو لحكمة وعدم اطالعنا 

على الحكمة ال یعني انتفاؤھا 
••أحسنت. 

اذن فلم یرى هللا احد بعد، ھذا تأصیل جید. 
  

الرب لكل من یھتم، ھي فكرة طفولیة إن صح التعبیر، فھي مطلق القوة وكامل 
المعرفة ھي كل ما ال یملك االنسان، وكل ما یتمنى االنسان، كل ما یفتقد االنسان 

حتى لو لم یكن ھذا ھو الواقع، أن لم یرى أحد الرب من قبل. 

لو أن البشر رأوا الرب ولما نفترض عندما یكون لدینا ثاني أعظم دیانة على األرض 
عدداً- وال قدسیة- المسیحیة، یفترضون أن الرب ثالثة وأن أحدھم عیسى المسیح، 

جسٌد مادٌي ملموس محسوس، ھذا الجسد مشى على األرض، وربما مشى على الماء، 
وفعل ما یفعل البشر وما ال یفعل البشر، یبقى انسان بمعجزات 

نعرف أن في موروث اإلسالم ھناك من یملك الكرامات وینكرھا بعض الطوائف 
والمذاھب. 

ھذا التنوع في االعتقاد ال یترك مجاالً للصحة، فلدیك حقیقة ولدى غیرك حقیقة؛ وكٌل 
مستعد لیقتل اآلخر من أجل ھذه الحقیقة. 

أنا أقول بأن الجنة والنار والرب كلھم أفكار أما االنسان فإن كان فكرة -وھو كذلك- 
فھو في تجربة مادیة أما الرب- وإن كان موجوداً وأنا ال أنكر وجوده ألني ال أؤمن 

بھ، فغیري یؤمن بھ فھو موجوٌد من أجلكم إال أنھ لیس مادي، كل ما ھو مادي یتكثف 
في ھذا الوسط/ ھذا المستوى وكل ما ھو فوق مادي فمكانھ فوق المادة. 
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ذاك النعیم الذي وصفھ محمد في اإلسراء والمعراج أو الجحیم تلك المستویات من 
العذاب التي رأھا لمن ینم ومن یسرق، ومن یأكل مال الحرام ویشھد زوراً، وغیرھا 

من األمثلة التي أوردھا لم تكن مادیة! 
لم یكن ھناك بشٌر بأجسادھم یُعانون العذاب، حتى زمنیاً ال یُقبل األمر، إال أن مفھوم 

الزمن مشوه على ذاك المستوى الفوق مادي. 

إذا كنت منفتح العقل بما یكفي لتدرك معنى ھذا األمر، ستعرف أن ما فوق المادة وما 
بعد الحیاة لیس مكاناً، وال حیزاً، وال فراغاً تدور فیھ األحداث بشكٍل نمطي خطي 
متتابع متوالي وإنما كتلة أحداث تحدث في لحظة واحدة تمتد وكأنھا األبد إال أنھا 

لیست خطیة! 

لیس فیھا أیام وال رزنامة، كحلم ال تعلم طولھ حتى تستیقظ على الفرق من الحیاة التي 
تملك نوعاً ما بعض التباین والتمایز في مالمحھا. 

أتمنى أن یكون ھناك بعض الفائدة لك أو لغیرك، فال أھتم حقیقةً بإثبات أن هللا فكرة 
لك، فربما رأیت هللا ولمستھ وصافحتھ وإن كان یُغضبك ذلك فال أعلم لما تغضب من 

كونھ فكرة!  
  

ال تلقین عندي. 
أصبح رتیبا أن ترى من یردد ما حفظ على مر السنوات، وكأنھ یفك أسرار لغز 

الوجود أو على أقل تقدیر، یشرح أصعب النظریات! 
لدى غیرك كما لدیك؛ كتلة معتقدات بعضھا فوق بعض ما إن تصل آخرھا حتى تجد 

نفسك عند أولھا فال تجد مخرجاً وال مھرباً من ذاتك ومعقداتك، سوى تكرارھا. 

 ⭕  
I have a question please, Can a person change his reality in 
one night or a week ? Like completely a different home? 
With a new husband? And just everything is Different 
literally? 
If yes, How ? 
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 🔴
 A big NO
 So, the whole notion is built on defying all what u know to be
 .true
 Technically, everything is possible
 In this life, only what you believe is possible, can be manifested.

 ⭕
شلون یصیر اشیاء سحریھ بالدنیا ؟ 

شلون صارت معجزات ؟ 
شلون نغیر واقع لواقع مغایر بفترة قصیره ؟  

 🔴
-ال یوجد شيء سحري یصیر في الحیاة، كل ما في األمر أن اإلنسان أحیاناً یجد 

النمط الصحیح من األفعال، األفعال ولیس النتائج. 

ما یدور في بالك والصورة اللي دائماً ترینھا وتتمنینھا بیت جدید، زوج جدید، عائلة 
جدیدة، ھذي صورة بنتیجة؛ لما تركزین علیھا أنت تفرضین على نفسك أنھ یجب أن 

تحصلي على ھذا الشيء، ولعل الوضع المثالي لك ھو أبعد ما یكون عن ھذه الصورة 
المفترضة افتراضاً. 

لو ركزتي على األفعال في اللحظة؛ كعتبات السلم قد ال ترین من علوه الشاھق 
نھایتھ، ولكن تنشغلین بالعتبات والدرجات درجة درجة، تستمتعین بھا.  

اختاري السلم الممتع؛ ما یعجبك من أفعال وقومي بھا خطوة تلي خطوة حتى ما إذا 
وصلِت قمتھ وجدتي ما لم تكوني تتوقعین ومع كل خطوة تتكشف أموٌر أكبر وأكثر لم 

تكوني ترینھا أو تتوقعینھا حتى! 

نعم تحدث أمور سحریة ولكن لیس كما تتخیلین، ال یوجد تغییر لحظي؛ لیس لدى 
البشر، وال یوجد تحول تام؛ لیس لدى البشر، على األقل لیس في ھذا الزمن، فتوقفي 

عن ھذه األماني الساذجة فھي ما یعطل حیاتك البسیطة. 
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ربما حیاتك جمیلة الیوم ولكنك منشغلة عنھا وإن لم تكن جمیلة فھناك طریٌق یأخذك 
بعیداً عنھا إلى الجمال لكنك أیضاً منشغلة عنھ، في ماذا؟ في ھذه الصورة الفرضیة 

عما یمكن أن یكون علیھ واقعك المثالي. 

 ⭕
یتحدث إسقاط عن مفھوم انھ ل تتجلى الرغبة یجب ان تتحول ل حاجة ؛ لكننا حین 

نحتاج فھذا قد یصبح تعلق و یعیق تجلي الرغبات حسب المدارس االخرى التي 
تتحدث عن القبول ألي وضع حتى یمر بسالسة ؛ اتمنى ان نناقش ھذه المفاھیم من 

خالل استخدام زیادة الوزن ك مثال او اي مثال اخر لمن یستوعب الفروق. 
 🔴

ال نحتاج لتدقیق مفاھیم،  
ھم یعطونك مفاھیم، فدققي ما شئت معھم اما ما اقولھ لك فھو ان رغبات البشر مبنیة 
على مشاعر، مبنیة على معتقدات (ان الرشاقة أفضل، أو السمنة اخطر) في حین ان 

الحاجات مبنیة على حقیقة ابسط. 

ركزي معي،  
من ال یعیش یومھ یسمن وبھا یقصر عمره ویموت النھ ال یحتاج إلى طول العمر. 

العكس اآلن، 
من یعیش یومھ بجنون، شغوف بالتجارب، یحتاج ان یكون صحي أكثر ما یمكن 

لذا ال یسمن؛ اال ان فرط التجربة احیانا یكفیھ كل ما تبقى من الحیاة فیموت في حادث 
مثال النھ لم یعد یحتاج للتجربة. 

االحتیاج، ھو تعاظم الشعور تجاه التجارب، تالشي الشعور، یفضي إلى تقصیر 
التجربة (احیانا بشكل مفاجئ). 

ھذا ما لدي، وارجو عدم مشاركة ما تتعلمینھ في المدارس االخرى 
فلسنا مدرسة، وانت لست طالبة ھنا. 

ھنا كلنا معلم 
لنفسھ. 
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 ⭕
عادي اني بوضع شككت بكل شي معتقداتي اللي قبل و الجدیده و اللي استخدمتھا 

واشتغلت و حتى الجذب و شككت باللي حولي و بنفسي حتى فیكم و كالمي عن 
التنویر مع ان من ٢٠١٤ مع اسقاط و صرت ابي ارجع للعادات و التقالید و 
االعراف الموجوده یعني انا بحالھ ابي ارد للقیود و للدین مع علمي انھا فیھا 

اخطائھا  
 🔴

توضأي، استقبلي القبلة كبري واقرأي بعد الفاتحة ما تستطیعین،  
إن اكملت صالتك فقد عدت.  

وجودك ھنا مماطلة. 

 ⭕
سؤال لو سمحتم 

ما معنى ان یھیئ االنسان نفسھ إلجازة ممتعھ من بعد شقاء 3 سنوات دون 
توقف، .وعند اإلجازة رغم كل الظروف التي من المفترض ان تجعلھ سعید یجد ان 

الوقت أصبح ال یمشي ابدا فیرغب بشده بالعودة للعمل والشقاء من جدید وقطع 
اإلجازة. مع العلم انھ سابقا كان یأخذ اجازه كل عام ویستمتع فیھا ویحزن ان 

انتھت، .ما لذي حدث???? 
••درس قاسي. 

ما الذي دفعك للتخطیط 3 سنوات؟ 

س: لم اخطط كنت بشقاء. 
••االنتظار، التخطیط ال یھم، كلھا مبنیة على تأجیل السعادة. 

تخطیط السعادة، عزلھا وتنحیتھا عن مكانك وزمانك 
وجعلھا في مكان وزمان اخرین؛ ھذا االعتقاد، ینزع السعادة ویستبدلھا بحزن، 

حزن یصاحبك، یالزمك، اینما حللت متى كان االمر، أصبحت ال تعرف اال ھو؛ 
"الشقاء" كما سمیتھ. ال یعلم االنسان معنى السعادة، یظنھا شيء او حدث، 

شخص او مكان او زمن معین محدد. 
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س: االسقاط ممكن تفھمني؟ انا اعمل عمل شاق، 
وكنت متعود اخذ اجازه بالسنھ مره ارفھ فیھا عن نفسي لكن منذ 2014 حتى ھذا 

الشھر، حصلت لي ظروف لم أستطع على أخذ أي إجازة وعندما أخذت إجازة أخیراً 
لم أستطع تحمل یومین أو ثالثة حتى بدأت أشعر أن الوقت ممل وكأن الیوم مدتھ 

40 ساعة. 
••السعادة، أال ترى إال ما تحب، ولو لم یكن ھناك سوى شيء واحد تحبھ بین مالیین 

األشیاء واألشخاص الذین تكرھھم، أال تسمع إال صوت تحبھ في ضجیج الحیاة، 
واألھم؛ أال تفعل سوى ما تحب وإن تعددت الخیارات. 

السعادة لیست ھدف، السعادة طابع یكسو بعض البشر؛ من ینزعھ ال یجده مھما 
حدث! 

اخبرتك،  
ال تعرف نفسك وال تّرفھا اال بالشقاء، ھو ما یعطیك قیمة ویمنح حیاتك معنى.  

أسعد باالجتھاد وتوقف عن تسمیتھ شقاء، أنت تحبھ!  
وفي المحبة جمال، وبالجمال سعادة. 

 ⭕
ھل ھناك رب یجلس على العرش كما قال محمد؟ 

 🔴
عندما تخلق عرشا وتنظر إلیھ،  

سیجلس علیھ من تشاء، كیفما تشاء. 

 ⭕
ھل من الممكن ان أكون مثل محمد ویوحى إلي؟ 

 🔴
طبعا، افعل مثل محمد؛ اصدق في كل قولك، احفظ كل أمانة، اعتزل البشر، 

تنسك في غار ألیام وازھد في كل متع الحیاة، ادع واعبد بإخالص وسیوحى الیك. 
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غیر أنك ان كنت من اتباع محمد فستناقض نفسك حین تتوقع ان یوحى الیك وأنت 
مؤمن أنھ خاتم الرسل. 

⭕

إسقاط،  
في لحظة من لحظات اإلسقاط رأیت نفسي بصورة الالشيء، مجرد، ال یوجد 

صورة، قد ال أستطیع وصفھا بالكتابة أو الكالم سوى كوني بصورة بیضاء -إن 
صح التعبیر- وھي الالشيء!  

ھي لحظة ولكن لیست كاللحظات، تفسیرك؟  
بعدھا لم یرد عقلي أن یصمت فشعرت بالملل وقمت. 

 🔴
لیس لك ھویة. 

أنت تظن ان اصلك انسان ومنھ تتحول وتتحور  
إال أنك بھیئة االنسان متحول بالفعل! 

أصلك، جوھرك؛ ال شيء وكل شيء، فال فرق!  
اال ان العقول ال تدرك 

لكنك رأیت بعینك واحسست كیف تكون ال شيء ومع ھذا موجود. 

 ⭕
 إسقاط ارید تفسیر منك؟  

اذا كان لم یكذب / فكالمة عن هللا الواحد صحیح 
 وما السر انا كل من عیسى وموسى ومحمد وغیرھم من األنبیاء دعوا إلى عبادة 

هللا الواحدة؟ 

 🔴
حین یخبرك طفل انھ رأى العنقاء في منامھ،  

ھل یكذب؟  
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 ⭕  

نفسي استوعب الفكرة؛ یعني كیف اشوف شخص مثال قذر جدا في المنظر و نائم 
في الشارع و یتسول لیعیش، و ال افكر بأنني افضل منھ او أخطط حتى ال أكون 

مثلھ؛ و اشعر بأننا واحد ؟؟  
اتمنًى افھم و اقدر استیعابك بدون انتقاد و أشكركم.  

 🔴

 ال بأس یا (New paradigm) لم افترض انك تنتقدین أو تنتقد وافترض أن 
السؤال لغرض الفائدة. 

اإلجابة حقیقة تكمن في سؤالك كلمة (Paradigm) من أصل التیني معناھا أن 
یكون إظھار جانب الشيء فقط أو شيء من ھذا القبیل، فعندما تصنف لیس امراً 

خاطئ بل یكاد أن یكون حتمیاً على العقل البشري أن یصنف ویفاضل ومن ثم یخطط 
ویقرر، بل أن االنسان ال یمكن لھ ان یختار دون ان یقارن ویفاضل، وسبق أن 
اسھبت في شرح دور العقل في المفاضلة والمساعدة على االختیار  من خالل 
القناعات المبنیة مسبقاً في ما یسمى "كي ال نضیع في الزحام" ھذا اسم البث 

٣ساعات یمكن لك الرجوع إلیھ وموثق كتابةً ایضاً وسیكون وارد في الكتاب اللي 
على وشك أن یصدر . 

اآلن، لیس خاطئاً ویكاد یكون حتمیاً أن یصنف اإلنسان ویفاضل أن تري المتسول 
وترین منظر سيء وتكرھین أن تكونین فیھ وتحاولین بل تسعین وتفعلین ما یتطلبھ 

األمر لكي ال تقعین في نفس المكان كل ھذا طبیعي. 
ما اقولھ بأن جوھر الوجود واساسھ -أنك ومن ترین واحد -أن ھذا الفرق الذي ترینھ 

بینك وبینھ ھو شكلي یراه العقل، قبل ھذا الفارق وبعد ھذا الفارق فوق ھذا الفارق 
واسفل من ھذه المعتقدات أنتم واحد، أنتم مرتبطین، ال یمكن للعقل أن یرى ذلك، ال 

یمكن للعقل أن یرى إال الفوارق واالزدواجیة واالنفصالیة. 
ما نعنیھ حقیقةً،  

ھو افتراضك بأن ھذا االنسان أسوء منك ھو مبني على قناعة، ولو اكتشفِت ان ھذا 
االنسان غني لتغیر منظورك، ویحدث ما یسمى (Paradigm Shift) المفروض 
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تعرفین (Paradigm) یتغیر منظورك ویشل العقل یتساءل بحیره لماذا یقدم انسان 
غني على فعل مثل ھذا الفعل؟! 

ولن یجد تفسیر فسیكون فضولي لیعرف تفسیر، ھذا الفضول نابع من عدم یقینھ من 
أن ھذا الوضع دائماً سيء ھو یفترض أن معظم المتسولین اضطروا إلى ھذا 

األمر لكن عندما یكون انسان غني اختار أن یفعل ھذا األمر یبدأ بالتشكیك ویفترض 
ربما أنھ أمر جید. 

األمر األخر أننا ال نعلم حقیقة مدى سعادة ھذا اإلنسان بال شك ان األغلب منھم غیر 
سعداء من جوٍع وفقٍر وبرد لكننا ال نعلم، نحن نفترض كل ھذا ال نعلم واختیارك أن 

تفترض ھذا االفتراض یعني أن یكون ھذا اإلنسان یعیش حیاة مأساویھ فیصبح لك 
األمر حقیقي. 

ولكن لو اخترت أن ترى انھ أمر جید وترى مزایا االمر فقط ألصبح أمراً جید، 
وأصبح أیضاً حقیقي أن مثل ھذا الوضع وضٌع جید ولیس سيء والحیاد بین االثنین 

أن تسأل أو أن تجرب حتى ھذا الوضع ثم تحكم ولكنك بالخیار ال نقول بأن التصنیف 
والتفضیل أمران سیئان ھي طبیعة البشر. 

نقول بأنك قبل ان تصبح ما أنت علیھ وقبل أن یصبح ھو ما ھو علیھ -أنتما واحد 
كبشر وأنتما قبل أن تكونوا بشر حرفیاً شيء واحد ھذا ما نقول ھذا كل شيء- بعد ھذا 

الكالم التجربة لك فیھا مطلق الحریة أن تفعلي ما تشائین أن تمایزي تفاضلي تبایني 
وتختاري. 

فلیس یمكن لإلنسان أن یختار دون أن یفاضل سیكون من المستحیل حرفیاً أن تختار 
بین شیئین وانت ال تملك أي قناعة عن االثنین ستسعى -وھذا اذكره بالتفصیل في 

البث الذي ذكرت- ستسعى إلى البحث عن أدنى وأقل وألطف فارق لكي تختار. 
لو كان ھناك إنسان ال یملك ھذا اإلیقو ھذه القناعات ھذا الـ(Paradigm) ھذا 

المنظور، ھذه االزدواجیة لم یكن لیفعل أي شيء في الحیاة فكل شيء یساوي كل 
شيء، فال یھم ان یأكل أو أن یموت جوعاً فالحیاة والموت واحد، لذلك نحتاج ألي 

التفضیل. 
فأن نرى الموت امراً سيء والحیاة شيء جید یساعدنا على أن نسعى إلى النجاة وإال 
لمات الجمیع، في نفس الوقت وبتناقض عجیب نجد أن من یختار الحیاة على الموت 
یرى أن كل الحیاة في بعض األحیان سیئة ویتجاھل الموت تماماً، ثم یختار من ھذه 
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الخیارات السیئة شيء بحریة وینظر إلیھ انھ سيء، ھذه الخدعة التي تنطلي على 
العقل رغم أنھ من یحیك ھذه الخدعة -ھي ما یجعل الحیاة حیاة - عندما تستفیق منھا 

وتصبح أوعى ال تعود الخدعة تنطلي علیك فیصبح مدى تأثیر التجربة علیك محدود. 
نعم، تغضب تسعد، ولكن لوقت قصیر لیس بعمق وطول المشاعر لدى من لم یستفق 
من ال یملك الوعي، في حین أن الواعي ربما یخاف قلیالً من أن یكون متسول ثم ال 

یكاد أن ینسى، قد یعیش النائم جل حیاتھ قلقاً من أن یكون متسوالً فتكون حیاتھ 
مأساویةً ربما أكثر من ذاك المتسول نفسھ.  

وفي تلك مفارقة عظیمة لمن یدرك. 

 ⭕

اسقاط اذكر مرا قلت ان االنبیاء مرو بفترة تنویر واعتقدوا انھا نور االلھ ومن 
بینھم محمد بس الحین انا بدیت اشك ان مو كل االنبیاء مرو بالتنویر بعضھم كانوا 

یسرقوا كالم المتنورین وینسبوا لھم مستقلین جھل الناس بذیك الفترة وصعوبة 
البحث.  

سؤالي ھو ھل من الممكن ان محمد ما مر بفترة تنویر؟  
الني اكتشفت ان معظم الي في القران ماخوذ من لغات وحضارات وقصص ثانیة. 

 🔴

االستنارة لیست مستحیلة كل من یسعى لھا سیجدھا، لكن تفسیرھا للبشر منوط بك. 
البعض، یفسرھا وفقا لمعتقداتھ من مخزون ومعرفة جمعھا من تجاربھ واخرین 

ینھجون وینحون نحواً جدیداً وفریق، یجد ان ال خالص من خذین االحتمالین اال عدم 
تفسیر االستنارة. 

من یحاول تفسیر االستنارة سیساء فھمھ ال محالة لدى النیام، لذا یحاول البعض 
قولبتھا على شكل معتقدات؛ ھذا یعتبر "كذب" اال انھ خیار البد لھم منھ حین ال 

یجدون من یدرك. 
من ال یھتم إلیصال الرسالة، تصل رسالتھ ومن یھتم، یتحكم بھ العقل، فتنحرف 

الحقیقة الى معتقدات. 
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 ⭕

نعم فخطاب الوعي االعلى ال یمكن للعقل ان یفھمھ او یستوعبھ مھما كان محلل او 
منطقي لذلك اضنھا نوع من االستدراج الال واعي للشخص حتا یصل االستنارة 

بدون ان یمنطق ما قیل او یحللھ ان یؤمن بھ ایمان واعي وستتضح الصورة جلیھ 
وسیعرف انھ كان یقوده نحوا استناره ولكن كان مراعي لفھم الناس العادي او 

للعقول بشكل ادق النیام لذ لك تجد فیھ الكثیر من التشبیھ لكي یتم اإلیضاح بشكل 
مبسط. اعتقد ھذا ما وعیتھ من الموضوع. 

 🔴

تماماً كما یحصل في الحلم، كل شيء حقیقي جداً، بما یتخطى الشك إال حین یعمل 
العقل أثناء الحلم، عندما تبدأ أول فكرة بأن ترد في ذھنك؛ بأن تسأل السؤال دون أن 
تبحث عن اإلجابة حتى ناھیك وفضالً عن أن تحلل وتمنطق وتفسر وتعلل، فقط أن 

تسأل أین أنا؟ وكیف یمكن لمثل ھذا أن یحدث؟ 
أي سؤال من ھذه االسئلة المادیة كافیاً لیجعل ھذا السراب الحقیقي یتالشى! 

في الحقیقة، ھو ال یتالشى وھذا ما أقولھ اآلن من األمور التي ال یمكن للعقل أن 
یفھمھا ولكن على سبیل التشبیھ كما قلت، یتالشى العقل مبتعداً عنھ.  

فأنت من یتالشى، فأنت تكون في وضع أسمى وأعلى وعندما تُفكر تُثقل ان صح 
التشبیھ فتتعمق الى المستوى المسمى بالحیاة المادیة أي انك تنسحب من ھذا الوجود 

الذي یُعتبر فیزیائیاً وجغرافیاً أعلى مكانیاً أعلى من الحیاة. 
وھو ال یقع فوق الحیاة وإنما ھو والحیاة في مكان واحد اال أن العقل محدود عندما 

ینظر ال یرى إال ثالثة أبعاد. 
وھذا الوجود موجوٌد في نفس المكان والزمان وال یمكن لعینیك أن تراه إال أنك عندما 

تفكر فإنك تنسحب، تنسل، وتعود الى ھذه الحیاة والعودة والذھاب والتالشي كلھا 
تشبیھات لیست حقیقیة. 

فاالستنارة أعلى من األحالم، ھي أقصى درجات التجرد من كل التجارب، فیھا 
یصبح كل شيء حقیقي دون أن تسأل ما ان تسأل حتى فعلیاً عملیة السؤال ھي نزول، 

ھي عودة. ھذا كل ما في األمر. 
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 ⭕

"لیس صعبا ان تحب، الصعب ان تحب بال سبب 
لیس سھال ان تجد من تحب حین ال تحب، اال لسبب" 

وأن ال تكره مع امتالكك لسبب؟ 

 🔴

ال، بل اكره حین تملك السبب، فما دام السبب لدیك فقد وقع المحظور 
ومن النبل ان تصدق مع ذاتك، من السذاجة ان تتجاھل السبب. 

ان كنت تصبو للمالئكیة فتخلص من األسباب، اما ما دامت موجوده فاكره كما یجب. 
الوعي ان تدرك لما تكره،  

أن تختار، ان تقیم وتعید تقییم مصدر األسباب. 

 ⭕

بس اسقاط احسھ صعب اني اشعر بالكراھیة تجاه شي او شخص مو تناقض ؟ 

 🔴

الحقیقة، ان االغلب یكرھون دون ان یعوا لما، 
وحتى لو كان مصدر السبب معروف لھم ال یعون لما یعتقدونھ او لما یستمرون بھ! 

تجاھل الكره رغم وجوده خاطئ! 
السعید من تتضاءل اسباب كرھھ وغضبھ، 

لكن حین یتحقق احداھا فلیكره ویغضب كما یجب دون امعان. 

 ⭕

اذا كرھت احد التفكیر فیھ یتعب یضطر انھ یجلس یردد انا متسامح انا محب  
وھناك في التنمیھ وعلومھا یقول لك تسامح وكأنك تضغط ع روحك  

ذا مو بحد ذاتھ تناقض؟ 
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🔴

صحیح، ھذا تناقض ومعاكس لطبیعة العقل. 
لعل األمر بسیط حقیقةً؛ فمن ینشغل في التعامل مع األحداث، العالقات؛ من یقرر أن 
یكره أو ال یكره -رغم وجود الشعور- ھو إنسان منشغل، مزدحم ومغمور ومطمور 

بل وغریق بالفكر! 
ھذه المرحلة وھذا النوع من التجارب یعتبر مأزق ووحل، األفضل منھ على مقیاس 
التحكم -ما یمكن لك التأثیر علیھ- ھو أن تتعامل مع المشاعر؛ وقدرتك ھنا محدودة 

قلیالً وأنت ال تتعامل مع الجذر، ولكن على األقل عندما تستطیع تنحیة شعور 
الكراھیة أو الغضب فإنك على األقل تتعامل مع جذع المشكلة ولیس أوراقھا. 
أما إذا كنت ترید المستوى الصحیح من التحكم؛ فھو اجتثاث مصادر الكراھیة 

والغضب من جذورھا. 
إن أثمرت كراھیة فالشجرة ما زالت موجودة، ال فائدة من نزع أشواكھا واقتطاف 
ثمارھا الخبیثة والتخلص منھا فسیظھر المزید والمزید وال فائدة من قَص جذعھا 

(فھو حل مؤقت) وإن كان لھ تأثیر جید. 

أعرف تلك األرض الخصبة وتلك البذرة التي أنبتت ھذه الشجرة التي تحجب عنك 
منظر الجمال الذي یبعث على السعادة فیجعلك تحب ما حولك. 

أما وحتى تفعل، حتى تنجح في ذلك، إلى ذاك الحین تصرف كما یملیھ علیھ قلبك، 
لیس ألن قلبك على حق أو مشاعرك صحیحة فال نتحدث عن الفضیلة والحق ھنا، 

نتحدث عن الحقیقة. 
 

ما دامت ھنا فھي حقیقیة! 
وتجاھل الحقیقة سذاجة! 
وفعل الحقیقة تزامن،  

وعش لتقاتل في یوٍم آخر، والیوم اخضع لما فرضتھ على نفسك باألمس. 
كل الحب. 
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لعلھ موضوع شیق حقیقة نزعة البعض لالنتصار وإن كان بحوار،  
وإن كان ھو سیغیر معتقده بعد زمن أو لزمن. 

الكل یبحث عن مكان لھ في ھذه الحیاة ألن الحیاة مبنیة على ھذا األساس،  
بناء الحیاة على مستوى الفكر طبقي ومرحلي وتفضیلي؛ فدائما وأبداً ھناك فرق، 

دائما وأبداً في ازدواجیة. 

عندما ترى الفرق بین البشر وتُقدر ھذا الفرق فال شك وال مناص من أن تسعى ألن 
تجد لك مكاناً ثم تقارن نفسك باستمرار بمن ھم أعلى منك، ولعل ھذا ما یمیز ھذا 

الجمع أو بعضھ؛ ھو أن لدیھم ما یجعل ھذه الخطوط والمستویات والطبقات تتالشى؛ 
لیس األمر وكأننا نصبح علویین وأفضل بقدر ما یكون األمر تكاملي. 

لیست مسألة تساوي؛ فالمسألة أن الكل ھم الكل والواحد الفرد ھو الكل؛ مثل ھذا العلم 
أو المنظور بحد ذاتھ فوز عظیم وراحة كبیرة یفتقر إلیھا بعض القلقون. 
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بث بریسكوب بعنوان: 9:11 
بتاریخ: 4-1-2018 

أھالً وسھالً بالجمیع، 

نحن نعرف ما ال یعرفھ البشر، نحن ندرك أمراً لم یصل إلیھ معظم السادة والرؤساء 
وحتى الملوك؛ من یملكون المال والثروة، من یملكون السلطة والجاه یجھلون ما 

نعرف ولذلك نحن ذوي علویة -إن صح التعبیر-. نحن أعلى من بقیة البشر؛ لیس 
ألننا نملك الكثیر من المال فالمال لیس إال جزًء بسیطاً من النور. 

أقول بأننا ممیزین، بأننا علویین حتى على أولئك األسیاد، أولئك لمن یملكون الثروة 
والمال، أولئك الملوك والرؤساء بطریقة مختلفة قد ال یراھا حتى من یملكھا. قد 

تكونون تملكون شیئاً یحسدكم علیھ من تحسدون! تأملوا األمر، فھذا الحسد المشترك 
بین من یملك ما ال یعرف أنھ یملك وبین من ال یملك ما یعرف أنھ ال یملك، تأمل 

األمر؛ بین من یملك ما ال یعرف أنھ یملك ومن یعرف أنھ ال یملك ما تملكون. 

إذاً، نقول بأنكم األعلى على مقیاس مختلف عن المال، عن الثروة، عن السلطة، عن 
المقدرة، عن الوفرة، فعل ما تحب وقتما تحب في ھذه الحیاة إال أنك في ھذا الوجود 

وھو أكبر من الحیاة وأھم؛ أنت تعلم أن وجودك ھو األقدس، أنك لست خاضعاً 
لتجربة ھذه المعرفة ھذا اإلدراك بحد ذاتھ یجعلك األمیز، یجعلك األعلى ویجعلك ذو 

علویة تفوق كل مركز یصنف في ھذه الحیاة بازدواجیة. 

قد ال یفھم حتى من یملك ھذه العلویة ما أقول ولكن إن كنت أنت من ضمن القلة من 
البشر الذي یعرفون أن وجودھم في ھذه الحیاة ھو باختیارھم المحض؛ أنھم ھم من 

اختاروا أن یكونوا في ھذه الحیاة، اختیاراً واعیاً أن یكونوا في ھذه الحیاة، أن یحرموا 
أنفسھم مما یریدون وبھذا الحرمان في تلك الفجوة بین الرغبة والوفرة، ھذه الفجوة 
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ھي ما نسمیھ حیاة ونعیش فیھا لحظةً ممتدة إلى ما نسمیھ سنوات من العمر إال أنھا 
لحظة في وجودك األزلي األبدي الذي ال ینقطع وال یصنف ولكن یا أحبتي، یا من 

أحب یا من یمیزكم عن اآلخرین من البشر كونكم أمیز كونكم مختلفین عن اآلخرین 
من البشر في كونكم تملكون ما ال یملك غیركم معرفةً بأنكم األمثل، معرفتكم بأنكم 

اخترتم أن تأتوا إلى ھذه الحیاة بإرادتكم، فأي جمال غیر ھذا الجمال؟ وأي وعي 
یمكن ألي إنسان أن یصل إلیھ سوى ھذا الوعي. 

فأنت تحتاج إلى المال لتحقق رغباتك ولكن ال یمكن للمال أن یقدم لك اإلدراك بأن 
تعرف أنك أتیت إلى ھذه الحیاة بإرادتك المحضة الواعیة الحرة! ھذا األمر ال یمكن 

ألي مال أن یجلبھ وال أي سلطة أن تقدمھ. 

فیا أحبتي انعموا بما تنعمون بھ وإن كنتم ال تدركون، لكم أن تشاؤوا أال تدركوا ولكم 
أن تنعموا بھذه النعمة والنعیم، األمر لكم یا أحبتي. 

أتیت اللیلة ألذكركم بھذا األمر، وأنتم أحرار في أن تتذكروه أو ال تتذكروه فأنتم كما 
ترون بشر أذكیاء تملكون المقدرة على التحلیل، تقارنوا وفي ھذه النسبیة تخلقوا ھذه 

الفجوة التي یمكن لھا أن تشعركم بالحرمان أو أن تشعركم بالعلویة، أنت من یختار أن 
یكون أعلى أو أن یكون أدنى من بقیة البشر أما أنا فأرى فیكم ما یجعلكم أعلى من كل 
إنسان یسیر على ھذه األرض وإن لم تروه فأنتم أحرار ولیس لي أن أحرمكم من ھذه 
الحریة إال أن أذكركم تذكیراً یمأله الحب ویأطره العشق الالمشروط وأنت من یختار 

أن یصدقھ وأن یعیشھ أو أن ال یفعل. 

لكم یا أحبتي أقول أن في مثل ھذه اللیلة علیك أن تتذكر من أنت حقاً بعیداً عن ھذا 
اإلنسان الشخصیة التي عرفتھا على أنھا أنت، ھذا الوجود الذي یراقب من خالل 

عیني ھذا الجسد، ومن خالل العقل، ھذه الشخصیة. 

40|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                                                           



 

أنت إنسان یملك امتداداً ال محدود في ھذا الوجود، تحدده أنت بكل معتقد تتبناه،  

وكلما تنازلت عن المعتقدات كلما كنت أشمل أعمق وأقدم بل وأعمق في المستقبل. 

أنت حر وفي حریتك الالمحدودة یمكن لك أن تختار بال شك وقطعیاً أن تكون عبداً 
تابعاً من ضمن القطیع. 

ھل تفھمون ما أقول؟ ھل تعون ما أنطق بھ؟ 

نعم أم ال؟ أبحث عن إجابة حرفیة. 

وداعاً یا أحبتي یامن أحب. 
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بث بریسكوب بعنوان: 9:11 

بتاریخ: 1-7-2018 

أجمل ما في اللقاء معكم أني ال أعلم عن ماذا سأتحدث حین ألقاكم ورغم ھذا أجد أني 
أذھب إلى لقاءكم على أي حال، وكأني أعلم أن الكلمات موجودة كوجودي الحتمي 

ووجودكم الحتمي.  

ھناك الكثیر لنتحدث عنھ والقلیل لنقولھ عن ھذا الكثیر مما یجب علینا الحدیث عنھ. 

كل منا منشغل بشيء یشغلھ؛ من یبحث عن المال وعن تحقیق رغباتھ ومن یبحث 
عن الذات وإكمال شخصیتھ ومن ھو تائھ بین ھذا وذاك ومن یظن أنھ وجد كل ما 

یحتاج.  

على اختالفنا إال أننا نتشابھ لیس لكوننا بشر فبشریتنا ازدواجیة،  

تشابھنا یكمن في كوننا وعي یعیش داخل ھذه الجمجمة، 

ویشعر داخل ھذا القفص الصدري، 

ویؤمن في أعماق وأحشاء ذاك اإلنسان. 

كلنا نتشابھ في ھذه الثالث أوجھ، ال یھم حقیقة ما نحمل في عقولنا أو ما تخوض فیھ 
مشاعرنا ووجداننا أو ما نؤمن بھ في أحشاءنا من معتقدات، المھم أننا كلنا نملك 

معتقدات ومشاعر وأفكار، نتشابھ في كوننا وعي یملك ھذه الثالثة مستویات نتباین 
فیھا ونتمایز ألن الفرق ال یھم، لعقلك یھم األمر كثیراً لكنھ حقیقة ال یھم. 
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بث بریسكوب بتاریخ: 12-1-2018 

یقولون أن السعادة لدى غیرھم وھم بذلك صادقون  

إال أن من أعطاھا إلى الغیر ھو أنت؛  

أعطیتھا ثمناً لتحصل على الحزن ألن ثمن الحزن غالي عندما تكون تملك كل شيء.  

من یملك كل شيء وقتما یشاء یصعب علیھ أن یحزن بل یستحیل، 

 كیف لمثل ھذا أن یجرب الشيء الوحید الذي ال یمكن أن یشعر بھ؟ 

كیف لمثل ھذا من لم یملك الحرمان وملك كل شيء آخر أن یجرب الحزن والمعاناة  

إال أن یحرم نفسھ مما یملك،  

إال أن یعطي السعادة التي یملك لغیره ممن سیحرمھ منھا،  

قاً بل خالقاً بذاتھ!  ألیس ھذا إبداعاً؟ إبداعاً خالَّ

ألیس ھذا كل شيء؟ 

سؤال: لیھ إسقاط قبل أي تجربة أحیاناً یجي سؤال لیھ أبي أجرب وماذا أرید أن 
أجرب؟ وال یتجاوب على ھالسؤال، نمشي بالتجربة بدون إجابات. 

-ألنك تقلد غیرك ولَم تسأل في أي یوم لماذا ترید فعل األمر، حین تسأل السؤال یكون 
في غیر مكانھ. 

أما ماذا ترید أن تجرب فأعتقد أنك تعلم عندما تحاول ممارسة شيء فأنت تعلم ماذا.  

اإلنسان ذاتھ عندما یحاول فعل شيء فیفترض بھ كإنسان عاقل أن یعرف على ما ھو 
على وشك تجربتھ، لكن لماذا؟ ینسى اإلنسان لماذا، ینسى ألنھ یقلد غیره؛ یقلد الغیر 
ویفترض افتراض دائم بأنھم على حق حتى ما إذا استیقظ وسأل ھذا السؤال ال یعود 

األمر حقیقي. 
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بث بریسكوب بعنوان: ماھي النھایة؟ 

بتاریخ: 20-1-2018 

یسأل البعض عن ماھي محدودیة األشیاء؟ 

إلى أین ستصل كل التجارب؟ 

أي تجربة یعیشھا اإلنسان وظیفة، زواج، مال أو غیره، إلى أین ستصل؟ 

وكم یمكنك الحصول علیھ من ھذا القدر؛ القدر المحدود الذي ھو متوفر لكل البشر 
لكي یحصلوا علیھ أو یحصلوا منھ على ما یحتاجون، فھل ھناك قدر؟ وھل ھناك حد؟ 

بل هل هناك نهاية؟ وھذا ھو عنوان البث. 

أود أال أؤمن بأن ھناك حد، فمن یؤمن بأن ھناك حد ھو من یتبنى المعتقد؛ فال حد وال 
قید على ما ھو متوفر لك، الوفرة الالمحدودة. 

بطبیعة الحال كل شيء موجود بال حدود، كل شيء موجود بال نھایة وقید؛ أنت من 
یضع القید عندما تشعر بأنك أخذت أكثر من حقك.  

تُسمونھا "االستحقاق" وھذا أیضاً بحد ذاتھ محدود، فلیست مسألة استحقاق! فلیس لك 
ھویة؛ أنت من یُعرف ھویتك، وما إن تُعرف ھویتك على أنك ذاك االنسان، حتى 

یُصبح لذاتك ِحصة، لذاتك مقدار وحد؛ إال أنَّك كل شيء! 

قد ال ترى األمر وال تدركھ بطبیعة الحال، ولكن أنت كل شيء. 

فقط تأمل األمر، أنت ھنا مع كل البشر جزء من تجربة لم یأتي إلیك من صنعھا 
لیخبرك لما أنت ھنا! 

كیف لمثل ھذا الحدث أن یحدث؟ 
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كیف لصانع ھذا الحدث أن یتركك ُسدى؟ 

ألیس األرجح واألكثر منطقیة ھو أنك أنت من صنع ھذه التجربة؟ 

أو على األقل وبأقل تقدیر أن من صنع ھذه التجربة ال یُرید لنفسھ أن یُعرف! 

أراد لك أن تكون ال تعرف، أن تجھل، أن تعیش المجھول، أال تعرف لماذا أنت ھنا 
وإلى متى وكیف تعیش! 

أراد لآلخرین الذین تراھم حولك أن یُخبروك كیف تعیش، أراد لك أن تختار ما أن 
تسمع لھم أو أال تسمع؛ وبذلك تصنع ما یُسمى بتجربتك؛ بخط سیرك، بقدرك، 

بحیاتك. 

ولك أن تعزو كل ھذا إلى شخص، إلى كیان، إلى كینونة، إلى إلھ، إلى الھوت، إلى 
الكون، إلى الوعي، إلى ما شئت أن تُسمیھ. القاسم المشترك في كل التفسیرات 

الممكنة في ھذا الوجود المسماة "بالحیاة": 

ھو أنك حر! 
تُالحظ أن البشر على اختالف قناعاتھم، وتفاوت معتقداتھم، وتباین إیمانھم إال أن 

ھناك قاسم مشترك، دائماً وأبداً على مر األزمان واألماكن والحضارات واختالف 
الثقافات؛ 

أن االنسان حٌر في أن یختار،  

ال یھم حقیقةً ما یختار. 

القاسم المشترك إن أردت الحقیقة ھو أنھ حر؛ ھذا بحد ذاتھ كافیاً لك لكي تستنتج منھ 
حقیقةً جوھریة لحقیقة ھذا الوجود، حقیقة ھذه الحیاة، إن أردت أن تُسمیھا مغزى 

الحیاة فلك ذلك، ولكن لیس للحیاة مغزى؛ إن سألتني. 
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القاسم المشترك، النمط المتكرر في كل حیاٍة وكل حضارٍة، وكل شخص على مر 
األزمان واألماكن؛ أنھم أحرار في أن یختاروا ما شاءوا من القیود أو انعدام القیود 

وغیاب الحدود. 

فإذاً، أقرب تفسیر لھذه الحیاة ھو أنھا "حریة"؛ 

تختار فیھا ما تشاء "بحریة". 

ولعل ما اختاره البشر ھو أن یحرموا أنفسھم منھا.  

وفي الحرمان جمال؛ فأنت ترید ما تُحرم منھ. فلو لم تُجرب الجوع لما اشتھیت 
األكل. 

لو لم تُجرب السھر لما اشتقت إلى النوم. لو كنت كامالً لما احتجت إلى إنسان آخر؛  

إال أنك كامل حتى وأنت محتاج. 

ففي احتیاجك كمال، وفي نقصك مثالیة  

وفي عبودیتك وإنسانیتك ربوبیة وألوھیة على التوالي واالحترام. 

فلك كل القدسیة وإن لم تشاء، وأنت ال تشاء فأنت كلك قدسیة قبل أن تأتي إلى ھذه 
الحیاة، تركتھا ألنك تُرید أن تُجرب خالفھا. 

وال یُمكن لمثلك أن یُجرب خالفھا دون أن ینسى من كان، وقد كان كل شيء؛ إذاً 
فأنت كل شيء. 

ومتى النھایة؟ وكیف النھایة؟ وأین النھایة؟  

أنا أقول ال نھایة حتى تكتفي  

نعم الكفایة ھي الحد، ولكن ال یوجد حد للكفایة  

أنت من یُحدد الكفایة! 
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عندما تكتفي من ھذه الحیاة، تجرب كل ما تشاء في ھذه الحیاة، تعیش أعمق نقطة من 
التجربة؛ ما جئت ألجلھ أن تنغمس! أن تنغمر! أن تغوص في ھذه التجربة حتى 

النقطة التي ال تعود تتذكر من أنت ولكنك مستمتع جداً!  

في ھذه اللحظة بالتحدید یمكن لنا أن نقول أنھا ھي النھایة، وأنك قد بلغت أقصى نقطة 
في ھذه التجربة. ولك حینھا أن تعیش ما تشاء من الحیاة أو أن تُغادرھا وغالباً ما 

یفعل البشر؛ غالباً ما یُغادروا الحیاة ما إن یكتفوا. 

سؤال: طیب إذا اكتفى من المعاناة؟ إذا كانت تجربتھ ال تحتوي على متعة وسعادة؟ 

- الھدف من التجربة ھي تجربة المعاناة ولیس السعادة. 

فكما ترین أنت أتیت من السعادة حیث أنت سعیدة طوال الوقت بأقصى قدر ممكن من 
السعادة؛ سعادة ال محدودة إلى األبد، ال یوجد لدیك سوى السعادة بقدر ال محدود 

وحتى األبد. فأي خیار تختارین في ھذا الحین سوى أن تجربي خالف السعادة فھي 
كل ما تملكین وال یمكن لِك أن تختاري حینھا إال المعاناة والحرمان. ھذا ما یفعلھ 
اإلنسان في ھذه الحیاة؛ فعندما یعیش الحیاة دون سعادة فإنھ ناجح، فقد أتى لھذه 

الحیاة لكي یجرب المعاناة ال شيء أكثر. 

سؤال: قرأت أنھ جینا للحیاة ألن الوعي األعلى یملك المعرفة ولكن ال یشعر لذلك 
الھدف ھو أن یشعر من خاللنا؟ 

-ال یمكن حقیقةً أن نضع األمر على ھذا الشكل، خلینا نشرح لك بشكل بسیط ولكن 
فتّح معي ألنھ لو ما فتّحت ما راح تفھم. 

الوعي األعلى یعرف كل شيء سبق وأن أّصلنا ھذه األساس وقلنا بأنھ یمكن لھ أن 
یفعل أي شيء. فإن كان یعرف كل شيء ویستطیع أن یفعل أي شيء فكیف لھ أال 

یعرف معنى المعاناة وتجربة المعاناة وأن یشعر بالمعاناة! 

األمر مستحیل؛ فإن كنت تستطیع أن تفعل أي شيء وإن كنت تعرف كل شيء فإنك 
بطبیعة الحال تعرف معنى المعاناة، ویمكن لك أن تشعر بھا، ألیس كذلك؟ 

اآلن ركز جیداً، فبعد ھذا األساس سیأتي تفسیر كل ما تُسمیھ الحیاة. 
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عندما أراد الوعي األعلى أن یُدرك، أن یشعر، أن یُجرب المعاناة، خطرت في بالھ 
فكرة لم تأخذ حتى لحظة وكانت خاللھا كل الحیاة التي تعرفھا. 

ھل األمر واضح؟ 

ھل فھمت! 

كل تلك الحیاة التي تُسمیھا حیاة، الوعي األعلى ال ینتظر أن تنتھي منھا حتى یعرف 
كیف ھو الشعور بالمعاناة؛ فقد أراد، وفي تلك اللحظة التي ولدت فیھ إرادة الوعي 

األعلى أن یشعر بالمعاناة انتھت في نفس اللحظة! ال تحتاج إلى زمن؛ شعر 
بالمعاناة كلھا التي یمكن لھا أن تنتج عن ھذه الحیاة ولكنك أنت كوعي أدنى یعیش 

ھذه الحیاة وكأنھا ممتدة لزمٍن طویل جداً تُسمیھ مئات آالف السنین. 

حتى في اإلسالم ُسمیت "في یوٍم كان مقداره خمسین ألف سنة"؛ ھذا التعبیر داللة 
على أن معیار الزمن مختلف من وعي إلى آخر، ومعیار الزمن من مستوى وعي 

اإللھ إلى مستوى وعي البشر؛ یوم مقابل خمسین ألف سنة. 

األمر أكبر، والتفاوت أوسع بین الوعي األعلى وھو أعلى من مستوى اإللھ وبین 
مستوى وعیك األصغر. 

فما نعرفھ من مئات آالف السنوات من حیاة البشر لیست سوى مجرد فكرة مرت في 
لحظة ال تكاد تُذكر في وعي وعیك األعلى، في خاطر وبال ووجدان وعیك األعلى 
عندما فكر فیھا، عندما خطرت في بالھ شعر بكل تلك التجارب، بكل تلك المشاعر، 

وذلك العمق من المعاناة التي مر بھا كل البشر. 

لم یحتاج الزمن إلى مئات آالف السنین؛ من یُسمیھا مئات آالف السنین ھو عقلك ألنھ 
ال یستطیع أن یستوعب أن كل ھذا الخط الزمني من التجارب حدث في نفس النقطة، 

ال یستطیع أن یرى األمر! 
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لم تبتدأ حتى تنتھي؛ ھو فكر فیھا وشعر بكل ما فیھا قبل أن تبدأ! 
فلیس لھا بدایة أو نھایة؛ مجرد فكرة عابرة، خالل ھذه الفكرة أنت تعیش،-أنت وعیك 
األعلى ولكنك اآلن تعیش داخل ھذه الفكرة- خالل ھذا العیش تشعر بأنھا ممتدة جداً، 

وما إن تنتھي منھا حتى تعلم حقیقةً أنھا لم تمضي حتى لحظة من وجودك ناھیك 
عن أشرح لك أن ال زمن في وجود وعیك األعلى؛ الزمن مفھوم، معتقد لدى وعیك 

األدنى. 

ما إن تنتھي، حتى تجد أن وعیك األعلى منشغل بتجارب أخرى كثیرة جداً، أفكار 
كثیرة جداً؛ ھو یتخیل، ھو یستطیع أن یتخیل أي شيء ویمكن أن یعرف أي شيء 

ولكي یعرف شيء ال یجب أن یُفكر فیھ.  

وكل فكرة تطرأ قد تكون بحجم ھذه الحیاة، ھذه الحیاة الممتدة یُقال بأنھا أربع ملیار 
سنة، أربع آالف ملیون سنة، وما زالت تمضي ومع ذلك نحن ھنا؛ إال أن وعیك 

األعلى ال یعتبر األمر أكثر من مجرد فكرة، ولیست أي فكرة، لیست فكرة ممتدة 
تُسھره وتُبقیھ یتفكر ویُفكر؛ فكرة عابرة ال تأخذ أكثر من حتى لحظة! 

عندما تستوعب أو على األقل تفتح عقلك لكي ترى حجم األمر، ستعلم أن وعیك 
األعلى یمكن لھ أن یشعر بعمق المعاناة وتجربة الحیاة، والحدیة والقیدیة وھذه 

بالضبط ھي طریقتھ في تجربتھا لیس أنھ ینتظر أن تنتھي أنت وسبعة ملیار إنسان في 
ھذه الحیاة لكي یُجربوا ھذه الحیاة وحتى یأتي یوم الدینونة والقیامة حتى یعرف ماھیة 

الشعور؛ ھو قد عرف قبل أن یبدأ؛ ماھیة الشعور. أنت تعیش ھذه التجربة كجزء 
من ملیارات البشر لكي تُأصلوا الفكرة اإلجمالیة، وكل ھذه الفكرة اإلجمالیة لم تأخذ 

حتى لحظة في وعیك األعلى!  

أما في ھذه الحیاة فكل شيء ممتد وال حد وال قید.  

فإن فھمتم، فإجابة ھذه الوعي في ھذا البث نقول بأن: ال نھایة سوى ما تحدده 
لنفسك، 
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ال نھایة سوى ما تضعھ لنفسك من قید وحد. 

فأنت حر، أتیت بحریة وستغادر بحریة أیضاً وما دمت ھنا فانعم بما تملك ال تخف 
لن ینتھي شيء تحتاجھ، ولن یأتي شيء ال تحتاج الیھ فال تُنھك عقلك وال تُمعن في 

إرادتك ورغباتك؛ فال حدود على الحاجات وال وفرة للرغبات. 

فما تحتاج إلیھ دائماً متوفر، وما ترغب بھ إن لم تحتجھ لن یكون متوفراً. 

فقط اإلدراك؛ إدراك ھذا األمر یُعطیك طمأنینة وسعادة وراحة واستقرار؛ سالٌم 
داخلي یمنحك كل الكون ال تحتاج إلى بشر ناھیك عن أن تتبِع وتتبَع ما یقولون من 

تراھات وخزعبالت.  

أن تعرف أنك أنت األول واألولى واألعلى واألسمى،  

األقوى واألقدر وإن لم ترى ھذه الحیاة.  

فأنت كإنسان یعیش على سطح ھذه األرض یتنفس كل لحظة أنفاس ال محدودة، ال 
یُفكر حتى بمصدر ھذا الھواء واالكسجین! ولكنھ یأخذ "غطسة" -إن صح التعبیر 

باللغة العامیة- في بحر الحیاة، یشعر فیھا بأنھ محروم من ھذا الھواء فقط لكي 
یستكشف ماھیة األعماق، لیسبر أغوار البحار والمحیطات. یشعر حرمان رئتیھ من 

الھواء واالكسجین في تلك اللحظة بأنھ نھایة الحیاة وألنھ محروم في تلك اللحظة 
یشعر بأن الزمن ممتد جداً وكأنھ األبدیة! وما أن یخرج من الماء وكأنھا لحظة مرت 

عابرة، یتذكر جمال اللحظة ولكنھا ال تُعتبر سوى لحظة ثم یُعاود التنفس بال ھوادة 
وال حتى قلق عن مصدر الھواء ونھایتھ. 

فال مصدر إال أنت  

وال وجھة ونھایة سواك 

فمنك وإلیك بدأ الوجود وینتھي 

أنت وحدك األعظم، واألسمى، واألقدر، واألعلم 
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إال أنك تجھل ألنك ترید أن تجھل! 

فالجھل والعلم خاضعان للحریة والقدرة  

القدرة أولى من الجھل والعلم 

أن تكون قادراً أھم من أن تكون عالماً  

وأنت أردت بقدرتك المطلقة أن تعجز، وفي عجزك أن تجھل  

وألن قدرتك مطلقة فقد عجزت وجھلت حتى حین 

وما أن یحین ذاك الحین حتى تعود إلى كونك األعلم واألقدر بال شك؛  

دون احترام للترتیب 

فالقدرة كما قلنا تسبق العلم. 

أحبتي لقیتكم بما ألقاكم بھ كل مرة، شوٌق واحترام لذواتكم المقدسة أترككم بھا كما 
لقیتكم في كل مرة. 

تذكروا بأنكم ھنا بإراداتكم، تذكروا بأن تلك الرغبات التي تُحرمون منھا وتُشعركم 
بالحزن ھي جزء مما أردتم أن تفعلوه في ھذه الحیاة. 

كونوا سعداء، امتنوا إن أردتم االمتنان فأشعر أن االمتنان أصبح Trend، أصبح أمر 
یستخدمھ الجمیع، 

امتنوا لما لدیكم ولكن ما یھم حقیقةً ھو أنھ بین زخم ھذه الحیاة في ضجیج ھذه الحیاة؛ 
أال تسمع إال من تحب، 

وفي زحمتھا ال ترى إال ما تحب 

وبین خیاراتھا الالمحدودة أن تفعل فقط ما تحب. 

فال أحد یستطیع أن یسلب ذلك منك، سواك!  

51|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                                                           



 

ولك أنت أن تشعر أنك مظلوم ومحروم ومن نحن لنحرمك مما أردت؟  

في الحقیقة ال مكان وال زمان أنسب من ھذین االثنین؛ الزمان والمكان الحالیین، 
فاسعد بما لدیك إن شئت وإن لم تشاء فأنا ھنا لست إال تذكیر لك إن أردت وإن لم 

ترد فلك مني كل الحب على قدسیتك وشجاعتك أن تعیش العناء والحرمان والشقاء 
والمعاناة. 

وداعاً یا أحبتي أترككم كما لقیتكم بنفس الجمال والقدسیة والكمال مع بعض النور 
الذي وجدتھ في طریقي وأردت أن أشارككم إیاه. 

وداعاً أحبتي،  

یكفي الیوم وداعاً. 

 7
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الفصل الثاني  

 7
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* 

ال شيء یحدث بالكون 
سوى ما تعرف 
لو تأملت األمر 

ألدركت.. أن محاولة نقضھ 
عبر تعلم شيء جدید 

ھي اثبات لحقیقة أعظم 
وھي ان ما تتعلمھ 

یحدث في تلك األثناء تحدیداً 
تلك اللحظیة في التجلي 

ھي الخلق الحقیقي 
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* 

قلنا في مرة، أن الكون ظالم 
وأن بصرك النور 

كل شيء موجود! 
لكن دون مالمح 

ونظرك (وإن كان بازدواجیة) یجعل التفاصيل تتباين 
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 *

ال شيء أعظم 
من سؤال لیس بعده اجابة 

اال اجابة، لیس بعدھا سؤال 
كقول " أنك األعظم، لكنك تتناسى " 
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 *

إن أعظم ما في البشر 
أنھم دائمي البحث عما یعجزھم! 
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 {

(األسئلة) 

 ⭕
ھناك من یقول: 

تؤسفني االشیاء الجمیلة مثل الحب الوجودي ألنھا مو موجودة اال بخیالنا 
ورغبتنا، ھي مو موجودة اصًال بس احنا اخترعناھا مواساة . انتھى 

مارایكم بھذا الكالم ؟ 
 🔴

كثیرة ھي األشیاء الخیالیة 
كمن تنسب لھ ھذا الكالم مثال 

ورغم ذلك ال تتورع عن روایتھ 
وكلنا نتفاعل 

تفاعال حقیقیا بمفھوم المادي 
كثیرة ھي االمور الخیالیة 

الروحانیة كلھا قائمة على ھذا األساس 
وھاھم ثلثي البشر یتفاعلون تفاعال حقیقیا مع خیالھم 

 ⭕
اسقاط 

ماھو رئیكم بالقضاء والقدر 
 🔴

القضاء والقدر معضلة ناتجة عن معتقد خاطئ 
ان األحداث خطیة 
وان الزمن حقیقي 

منھا ظھرت مشكلة كتابة القدر "مسبقاً" 
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 ⭕
ھل یسمح باقتناء الكتاب بھذه الصیغة؟ 

 PDF
 🔴

الكاتب غیر معروف 
واال لكنا سألناه ان كان یسمح 

اال تظنین ان من ال یعرف عن نفسھ، یسقط حقھ؟ 

 ⭕
أثارت ھذه الحوارات الكثیر عندي 

ولدي تساؤل ھل ندعو من نعرف امھاتنا اخواتنا زوجاتنا اصدقائنا و كذلك 
اآلباء واإلخوان واألزواج ل االشتراك في ھذا القروب التنویري 

فما فھمتھ ان اإلستنارة لیست مستحیلة 
كل من یسعى لھا سیجدھا ولكن تفسیرھا للبشر یختلف من شخص ل آخر 

وان مثل ھذه الحوارات قد تفتح اآلفاق لھم . 
السؤال ل األخ اسقاط والمشرفین ایضا والمشتركین كذلك ھل األفضل ان 

نرسل لھم مثل ھذه االفكار مباشرة او ان ینضمو لنا ھنا 
وشكرا 

 🔴
أنت حٌر في ذلك، وھم في ذلك أحرار 

ولسنا في موضع نقرر فیھ عنك ما تقرر أن تفعل 
یصعب علّي أن أقول بأن االستنارة قدر 

وبال شك لن أقول بأنھا علٌم یصعب الوصول الیھ 
أو نبوءة ومعجزة ینالھا بعض المختارین من البشر 

بالطبع مثل ھذه الحوارات كما قلت وتفضلت لھا أن تربك العقل ولیس تفتح 
االفاق حتى یُشل، وعندما یُشل ویستسلم وتسقط أھلیتھ ویفقد مصداقیتھ، وال یعود 
للعقل قیمة أمام وعیك، أمامك أنت، بذاتك الحقیقة ال الوھمیة - لیست وھمیة ألنھا 
غیر موجودة ولكن ألنھا لیست الكلیة لیست ماھیتك على أكمل وجھ- عندھا فقط، 

عندما یُشل العقل ویفقد مصداقیتھ وترى أنك ما زلت موجود وربما تفكر بشكل أفضل 
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أو كما سمیتھ بآفاق أوسع وأشمل وتحوي أكثر عندھا تتساءل ما اذا كان وجودك 
مقروٌن بعقلك ! 

بال شك أن عقلك مقروٌن بوجودك ولكن لیس العكس 
عندھا یكون التساؤل عن وجودك، من أنت حقاً! 

وال أھمیة لإلجابة بعد ذلك، بل األجدر واألفضل أال تُجیب على ھذا السؤال ألنك 
سترى وجوداً ممتداً ما امتد الوقت وما اتسع المكان. 

فأھالً بك وبكل من تعرف 
فالمكان لیس ألحد على وجھ الخصوص 

ولكن األكید أننا ال نُسوق وال ندعو الى االنضمام ھنا ألجل العدد 
فما یھمنا ھو الكیف ال الكم 

والجودة ال العدد. 
أھالً بك. 

 ⭕

اسقاط كیف أصبحت ما علیھ انت اآلن كیف الطریق الى ذلك؟ 
 🔴

ان كنت ال اعلم ما انا علیھ 
فكیف لي ان ارشدك 

 ⭕

كیف نعرف ما نریده حقاً؟ 
 🔴

انت تعرفین ما تریدینھ 
ما تجھلینھ ھو ما انت بحاجة الیھ. 

االنسان دائما "یرید" المال، العلم، القدرة والحریة لكنھ كمن یتجھز بالعتاد للحروب 
ولیس لھ خصوم او كمن یجتھد بجمع الطوب ولیس لدیھ بنیان. 

ما تحتاجھ ھو فعل أحد االمور التي تجدھا حولك اي ھذه االمور ھو الذي تحتاج، ھذا 
متروك لالستكشاف، الصدفة، وبوصلتك ھو شعورك بالحب تجاھھ. 
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 ⭕
سؤال.. ھل یمكن لألمراض ھزیمة شخص الیرید الموت، یعني واحد 

عـنده امـراض كـثیره وبـالمسـتشفى جـالـس وعـنده قـناعـھ انـھ حـیاتـھ طـویـلھ 
بالرغم من عكس كالم األطباء؟ 

 🔴
نـقول بـان كـل شـيء وھـمي، نـقول بـان كـل مـا نـراه ونـشعر بـھ وھـمي، نـقول 

بأنھا كلھا معتقدات ومفاھیم، لكن... 
ال تتوقف ھنا! فالنصف المتبقي ھو؛ أنك ما دمت ترى ما ترى، فھو حقیقي 

والـمعتقد الـذي جـعلھ یتجسـد، انـت مـؤمـن بـھ وایـمانـك بـھ، یـعني ان كـل مـا تـعرفـھ 
عنھ حقیقي. 

ال یمكن، تجزيء المعتقدات! 

ال یـمكنك مـثال، ان تـكون مـریـضا ثـم تـعتقد، ان الـمرض وھـمي لـذا ال یـجب ان 
یـتعبك، مـا دمـت اصـبت بـھ، فـقد اجـتزت مـرحـلة اخـتیار الـمعتقد، ومـادام االمـر 
تـحقق، فـقد اجـتزت مـرحـلة، تـجنب بـعض احـداثـھ؛ فـالـمعتقدات ال مـفر مـنھا، 

حین تؤمن بھا وال تفكك وتجزأ، حین تقع. 
حـینھا اسـال نـفسك مـا تـعرف عـنھا وسـتتنبأ بـھا، امـا مـا یـسمى تـدمـیر الـمفاھـیم 
فـلیس حـقیقي؛ ال یـوجـد تـدمـیر مـفاھـیم، یـوجـد "اخـتیار" مـفاھـیم وال یـتم بـتمني مـا 
تـحب أو بـاالسـتیاء مـما تـكره بـل (تـجاھـل) مـا ال تـحب تـمامـا دون أدنـى اھـتمام 
او شـعور و(فـعل) مـا تـحب، فـعال حـقیقیا وانـغماس وانـشغال، حـینھا تـختار 

واقعك بوعي، بدل ان یتحقق دون وعي منك! 
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بث بریسكوب بتاریخ: 12-2-2018 

أھالً وسھالً بالجمیع،  

مرت فترة طویلة منذ أن التقینا وتغییر العادات أمٌر معتاد؛ أن تعتاد على أن تغیر 
عاداتك كي تمیز ما إذا كنت تغیرت أنت أم لم تفعل. ففعل المعتاد ال یجعلك فقط ثابتاً 
ال تتغیر وإنما یعمیك عن أن تالحظ أنك تغیرت إن كنت قد فعلت على أیة حال وعلى 

األغلب ال یتغیر من ال یُغیر عاداتھ وممارساتھ الیومیة.  

لیس األمر وكأنكم عادة ولیس األمر وكأن حبي لكم روتیٌن معتاد وأمٌر رتیب وإنما 
الطریقة التي تحب بھا البشر قد تصبح نمطیة، الحدیث بحد ذاتھ، الكالم، اللغة، لیست 

سوى أنماط صوتیة منطوقة أو مكتوبة، فالحروف وأصواتھا ومن ثم الكلمات 
وتراكیبھا والجمل وبناءھا أنماطٌ في أنماط في أنماط... 

إن كنت تظن أنك فھمت الحیاة فأنت نائٌم حقاً،  
واألجدر بك أن تستیقظ! 

ولكن یمكن لك أن تدرك الوجود؛ قد یبدو األمر وكأنھا مفارقة وبحكم االنتماء فالحیاة 
جزء من الوجود وفھم الوجود بالضرورة یعني أن تفھم كل ما فیھا، ولما كانت الحیاة 

في الوجود فإن فھم الوجود یعني فھم الحیاة، األمر منطقي. 

الحیاة طبیعتھا أال تكون مفھومة، لیس ألنك عاجز عن أن تفھم الحیاة؛ فأنت قادر 
على كل شيء وبقدرتك المطلقة ترید أن تصنع حیاةً ال یمكن ألحد أن یدركھا. فھل 
الحیاة یمكن لھا أن تُدرك؟ اإلجابة ال، ألنك أردت لھا أال تُدرك أنت من أراد ذلك؛ 

لیس ألنك ضعیف یحاول فھم الحیاة! الحیاة ال یمكن لھا أن تدرك ألنك أردت لھا أال 
تكون قابلة لإلدراك وكأنك كإنسان تفكر بفكرة غیر واضحة المالمح، تتذكر ذكریات 

لم تعشھا، تردد أغنیة لم تسمعھا؛ قد تصیب ولكن في األغلب لن تنجح.  

كذلك، ھي الحیاة في وعیك الوجودي قبل أن تأتي إلیھا -أو بالعربي- تأتي بھا، قبل 
أن تأتي ھذه الحیاة أردت أن تُوجد ما ال یمكن أن یُفھم على األقل لوعیك األدنى، 
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ومن ھو وعیك األدنى؟ ھو وعیك األعلى عندما یحاول أن یرى الحیاة من منظور 
الحیاة. 

اآلن، الحیاة كتشبیھ بسیط تشبھ صندوق كبیر جداً بحجم منزل، خلینا نقول منزل، ال 
یُعجزك أن تدرك شكل المنزل، ولكنك تحتاج أن تأخذ على األقل منظورین للمنزل؛ 

من الزاویة في أعلى الیمین مثالً وفي األسفل یسار حتى تشوف ثالث أوجھ في المرة 
األولى، وجھین في المرة الثانیة وبكذا تكتمل خمس أوجھ وإذا كان صندوق أو مكعب 
فتحتاج ثالث أوجھ، ثالث أوجھ وبالتالي بنظرتین، زاویتین استطعت أن ترى جمیع 

أوجھ ھذا الصندوق صح وال ال؟ أعتقد المثال منطقي وبسیط جداً ونفھمھ ریاضیاً، 
ھندسیاً، فراغیاً أو حتى بالمنطق البشري البسیط. إذاً ال یمكن أن تفھم البیت وأنت 
واقف في جھة واحدة لیس ألنك ال تستطیع ولكن ألنك تقف في زاویة واحدة؛ إذاً 

الحیاة یمكن فھمھا ومن نظرة واحدة دون أن تعیش سبعین/ ثمانین سنة ولكن عندما 
تنظر إلیھا من تلك الزاویة المسماة بالوعي األدنى، من عینین البشر، بعقل اإلنسان، 

فإنك تقف في زاویة واحدة فقط وللحیاة عدد ما فیھا من لحظات؛ أوجھ. كل لحظٍة 
بوجھ! ولك أن تتخیل طول ھذه الحیاة ولكي تدركھا كلھا یحتاج أن تعیش كل ھذا الكم 

الھائل من اللحظات حتى تكتمل الرؤیة. 

بال شك أنك لو كنت على مستوى عالي لرأیت المنزل من جمیع الزوایا، على األقل 
لیس في الثالثة أبعاد؛ فمھما ارتفعت في الثالثة أبعاد ال یمكن أن ترى كل شيء ولكن 
دعونا نجعل األمر أبسط، لو أخذنا مخطط البناء ومن نظرة واحدة یمكن لك أن ترى 
بشكل َمقطعي شكل المنزل، حتى من الداخل -وھذا ما نقول- حتى من الداخل نظرة 

واحدة. 

نقربھا أكثر، لو قلنا بأنك تمتلك عینین بأشعة سینیة مثالً -رغم أن األشعة السینیة ال 
تُظھر إال المواد لنقل العضویة أو بطریقة غیر مقطعیة للمنزل- ولكن لنتخیل األمر 

فقط نقول بأنھا أشعة تظھر تفاصیل المنزل. فإنك من زاویة واحدة یمكن لك أن ترى 
كل زوایا المنزل وكل تفاصیلھ الداخلیة دون أن تتحرك أو دون أن تحتاج حتى إلى 

وقت.  

إذاً فالحیاة -بھذا التشبیھ- یمكن لوعیك األعلى أن یرى من خاللھا كل ما یمكن أن 
یكون فیھا وما ال یمكن أن یكون، ما كان وما سیكون؛ ما تسمیھ ماضیاً وكان وما 
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ستسمیھ حاضراً بعد أن یصیر -المسمى بالمستقبل- ھو ال شيء أكثر من أوجھ لھذه 
الحیاة موجودةً مسبقاً وأنت من یختار إلى أي اتجاه یذھب أوالً، في نھایة األمر سترى 

كل شيء كیفما ذھبت وأینما ذھبت وكیفما رأیت، مصیرك سترى جمیع األوجھ 
وحین تدرك محدودیة ھذه الحیاة والمحدودیتك؛ أي أن الطاولة تنقلب وتنتقل أنت من 

المحدودیة إلى المعرفة والقدرة المطلقتین، وتنتقل الحیاة من كونھا لغز غامض إلى 
صندوق جامد.  

حینھا، تنتھي حیاتك ویبدأ وجودك،  
یموت جسدك ویستیقظ وعیك. 

إن أقدس حالة یمكن أن یعیشھا اإلنسان عندما یكون لوحده؛ وال یعني أن تكون 
مختلیاً بجسدك مختلطاً مع كل شيء آخر بعقلك. فالعكس أصح؛ أن تختلط بجسدك 

بالبشر وتحافظ على ذھنك ناسكاً زاھداً بما یحدث حولك. 

أعظم تجارب القدسیة التي مر بھا البشر ھي داللة صریحة على مقدار قدسیتك أنت! 
لیس فقط لذاك اإلنسان الذي مر بالتجربة؛ بل كل تلك التجارب القدسیة التي سمعَت 

عنھا والمعجزات التي رویت لك مجتمعة، جزء من قدسیتك أنت!  

كل تلك القصص بأبطالھا وُكمبارسھا/Background actors والتي لم تكتب 
عنك أي شيء ولم تكتب أنت روایة عنك إلى اآلن، اعلم أن كل تلك القصص ھي 

عنك بشكٍل أو بآخر قد ال یدركھ عقلك الیوم وربما لیس في ھذه الحیاة ولكن، كل ما 
تعرفھ من قدسیة وكل ما تعرفھ من إبداع وكل ما تعرفھ من حكمة ومن جمال ومن 
حب ھو جزء منك، أن تعیش ھذا الشيء لیس مرتبطاً بأن یكون ھذا الشيء جزء 

منك وأنت جزء منھ! 

فعندما بیَّنت لكم مثال الحیاة وشبھناھا بالمنزل أو الصندوق فإن التشبیھ لیس حرفیاً؛ 
فتبنى البیوت من طوب وتبنى الصنادیق من خشب أو ورق، أما ھذه الحیاة فبناؤھا 
وعیك ووعي غیرك مجتمع، ولوال أو لم یكن وعیك ھنا ولو لم یكن موجوداً وعیك 
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في حین حدوث تلك القصص، ولوال وجوده الیوم ھاھنا لما كان لھذه القصص أن 
تتجسد. یصعب حقیقة شرح األمر ویصعب أكثر تفسیره فللمنظور األحادي، ما حدث 

من تلك األحداث كان قد حدث قبل أن تأتي أنت فال مساھمة لك إطالقاً في تلك 
األحداث، ھذه الخطیة والتتابع في األحداث وھٌم ال أكثر، الحقیقة أن لك كل الشأن 

والمساھمة في ھذه األحداث فلوالك لما كانوا ولما كانت األحداث. 

لیست المسألة مسألة إعطاءك ما ال تستحق  

لتشعر بأنك غیر ما أنت علیھ،  

كل ما في األمر ھو تذكیرك بما ھو لك لتعلم حقاً من أنت علیھ! 

آمن بما ترید أو ال تؤمن بما ال ترید،  

أنت في ذلك حر.  

ولكن، أعلم أن لوجودك ھاھنا اآلن سبب  

والستماعك إلي في ھذه اللحظة دافع!  

لكل ھذا خلفیة وسیاق. 

ربما كل ما أقولھ لیس سوى فاصلة منقوطة في صفحة لم تكتب، 

ولكن قد تكون ھذه العالمة الترقیمیھ ھي نقطة التحول. 

قد تكون قطرة ماء لكنھا تسقط في الوقت المناسب 

في المكان المناسب، 

علیك وأنت في سبات عمیق 

لتوقظك من نومك الذي طال. 
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قلنا بأن فھم الحیاة یستحیل على العقل البشري؛ لیس ألن وعیك یعجز عن فھمھا 
ولكن ألنھ صنعھا بھیئة ال تُفھم على األقل لعقلك البشري، فكذلك األمر عندما یتعلق 

بالسیطرة على الحیاة المادیة، ال یمكن لك أن تدركھا، أن تتنبأ بما یحدث بھا -مع 
بعض االستثناءات- وبالتأكید ال یمكن لك أن تتملكھا وتسیطر علیھ. 

ال تتسع الحیاة لمن یعرف كل شيء ویستطیع فعل أي شيء، نعم یمكن لك أن تفعل 
أي شيء ویمكن لك أن تعرف كل شيء ولكن عندما ترید ھذا الشيء ویحدث لك فإنك 
یا عزیزي ویا عزیزتي لن تكون ھنا. فإن كانت ھذه الحیاة صندوقاً أو إناء وإن كنت 
أنت شراباً أو ماء فإن تلك الوفرة في القدرة وفرط المعرفة یعني أن تفیض من ھذا 
اإلناء إلى فضاء الوجود الالمحدود؛ حیث یكون لك أن تفعل ما ترید وأن تعرف ما 

ترید أن تعرف، عندھا ستدرك أنھ ربما كانت إرادتك أن تصنع حیاةً تعیش فیھا 
للحظة أو لحظات تجربة ال تعلم فیھا ما یحدث وال تستطیع فیھا فعل ما ترید أن تفعل. 

ھذا اإلناء ال یحتویك وال یحدك أنت من یحدد نفسك كي یتسع لھ ھذا اإلناء، أنت یا 
سیدي وأنِت یا سیدتي أصحاب الفضل والید العلیا، أنتم األقدر واألقوى، أنتم 

المتواضع، أنتم الزاھد عندما ترك كل شيء وجرب أن یعیش بھذه الحیاة، ولكي 
تتسع لك ھذه الحیاة كان علیك لزاماً أن تتجرد من كل ما تملك. 

فإن كانت زنزانة صغیرة وإن كنت ملكاً یعیش في أعظم قصر في الوجود، لدیك كل 
ما ترید وما ال ترید حتى جاھزاً ینتظر إرادتك أن تتجلى، وإن كانت كل المعرفة لدیك 

قبل أن تتساءل، عندھا -فلسفیاً- األمر الوحید المستثنى من ھذا الحال الوافر والقدرة 
المطلقة والعلم الالمحدود ھو الضعف والجھل. 

ماذا عسى إنسان یملك كل شيء ویعرف كل شيء أن یطلب؟  

إن كنت رحالة جاب األرض وجرب كل ما فیھا إال السجون، فلعل أقصى األماني 
تصبح أن تجرب السجن، وحین یكون النظام یمنع دخول السجن لغیر المجرمین 

فالطریق الوحید ھو أن تجرب اإلجرام، ولعل أعظم جریمة ارتكبناھا في ھذا الوجود 
ھو ھذه الحیاة لكي نجرب السجن الوجودي المسمى بالحیاة المادیة. 

بعیداً عن الوحشة وعن صمت وسكون الوجود تجد ھنا من یسلیك، من یتخبط في 
الظالم مغمضاً عینیھ یتساءل عما یفعلھ ھنا أو ما یُفعل بھ ھنا وھذه ھي بدایة جمالیة 

التجربة؛ فھناك فاعل وآخر یظن أنھ مفعول وثالث ال یعلم أي اإلثنین ھو، وأي جمال 
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بعد ھذا الجمال! فوقوفك أمام المنزل قد ال یسمح لك أن تعرف شكل جوانبھ أو 
منظره من الخلف ولكنھا مسألة وقت حتى تلتف لتدرك شكلھ كامالً، وھذا ما تفعلھ في 
ھذه الحیاة؛ تصنع المنزل والبناء العظیم المسمى بالحیاة، ُمعتقٌد فوق معتقد فوق آخر 

تربطھا بمشاعر قویة وتتجول حولھا بأفكار تأخذك خطوة تلي األخرى حتى ترى كل 
ھذا الصرح الشامخ المسمى بالحیاة وما أن تنتھي حتى تتذكر أن ال شيء ھنا سوى 

جھٍل مؤقت وضعف وضعتھ قدرة ال محدودة وفي ذاك أعظم شجاعة وأعظم جریمة 
على من جرب كل شيء إال أال یملك شيء! فأي جمال غیر أن نكون ھنا معاً نتشارك 

في تجربة تتطلب كل ھذه الشجاعة؟ 

لذلك ال یھم حقیقة ما تملك أو ما ترید أن تملك أو بالطبع ال یھم كیف تملك ما ال تملك 
الیوم، ال یھم حقیقیةً ما تعرف أو ما ال تعرف أو كیف تُثبت ما تعرف لمن ال یعرف، 

كل تلك األمور ھامشیة على صفحة فارغة لیس فیھا إال فاصلة ھي عالمة الترقیم 
الوحیدة! اكتب قبلھا ما تشاء ولعلھا تكون ھي نقطة التحول وقطرة الماء التي تسقط 
على جبینك وأنت في سبات عمیق لتستیقظ وتتذكر حقیقةً من أنت، وإن لم تفعل فھا 

أنا ھنا ممسك بیدي من یتخبط بالظالم مغمض عینیھ ناسیاً أنھ ھو منبع النور ومنارتھ 
وھدى كل الوجود ومصدره، لكم الحب كل الحب. 

ال یستحق التسبیح إال من یظن أنھ عرضھ للنقص. 

نقول بأن من یحتاج التسبیح ھو من یخشى النقص، والوجود على أنواع ثالث:  
ناقٌص موقٌن بنقصھ، •
وناقٌص یحاول أن یتنزه عن النقص، •
وكامٌل ینسى أنھ كامل ویظن أنھ ناقص إال أنھ كامل، •
أما الرابع فھو الكامل الذي یعلم أنھ كامل، لیس بحاجة لتسبیح حتى وإن •

كان یظن أنھ ناقص. 

حقیقة كمال اإلنسان أو كمال الوجود یشوبھ أن یظن أن التسبیح ضرورة واحتیاج، 
في الحقیقة كل االحتیاج نقص. 
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>أھالً وسھالً بك، امتنانك لك ال لي، فما كتبتھ؛ كتبتھ قبل أن أعرف أنك ستقرأین 
زمنیاً ولم أكن كتبتھ لكي یقرأه أحد، ولو كان لالمتنان لما كنت كتبت ما كتبت أو على 

األقل لم أكن أكتبھ كما فعلت. 

كي تحب غیرك، كي تعشق إنسان بجنون علیك لزاماً أن تكره نفسك بنفس القدر، 
أن تحب نفسك بال قدر یعني أال تجد مكاناً لحب غیرك. 

"وذا قلبي على یدي وھو أغلى ما عندي،  

وھو ھدیة من عندي أجیب لك قلب ثاني منین." 

طبعاً كلمات القصیدة غیر األغنیة نفسھا، ضرورة غنائیة كما ھناك ضرورات 
شعریة. "أجیب لك قلب ثاني منین؟" قنوع وخضوع، ذل ومھانة في حرم الحبیب 

وفي حضرة العشیق، وفي شرع العشاق ال یوجد محضور. 

-لما یكون عندنا أسئلة كثیرة ما نعرف مین یقدر یجاوبھا أو لقینا، ما نقدر نقول 
سؤالنا اللي جواتنا، ایش الحل؟ 

>من الطبیعي ترا أن األسئلة تتبخر أحیاناً،  

فالظل موجود ألن النور محجوب  

وحین یكون النور ساطعاً طاغیاً فال وجود للظل، ھناك ذكرى للظل. 

-أرید أخرج للنور كیف؟ مللت ھذا الظل 

>ما تمل الظل، تمل الظالم أنت في الظالم؛ الظل ھو ظل الفكرة، ظل المعتقد.  

لما یكون ھناك معتقد یحجب النور یكون خلفھ ظل لذلك تظھر األسئلة في ھذا الظل 
وعندما یعیش اإلنسان في معتقدات یعیش ھو في ظالم، ال یعیش الظل، الظل ناتج 
عن معتقد واحد. ما في شيء اسمھ أخرج، أنت نور لما تفتح عیونك تنیر المكان ال 

یعود ھناك معتقدات وال ظل.  

یامن یبحث عن النور، النور لیس حدث آخر، لیس معلومة جدیدة وبالتأكید لیس 
مھارة یكتسبھا اإلنسان. حتى من جرب االستنارة ال یمكن لھ أن یصفھا أو أن یكررھا 
إال أن البعض یأخذ منھا ما یجب أن یأخذ وھو وھمیة الحیاة. ال یعني ھذا بالضرورة 
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أن یترك الحیاة ویتوقف عن العیش إال أنھ یتوقف عن إیالء الحیاة أكثر مما 
تستحق؛ فالحیاة ال تستحق سوى عیش التجربة مادامت متوفرة ال أن تقتل نفسك 
على ما لیس لدیك وال أن تترك ما لدیك! بین ھذا وذاك، افعل ما تحب مما لدیك.  

االستنارة حقیقة لیست -بلغة بشریة- سوى أن تدرك أن كل ما فیھا (الحیاة) وھم، كل 
معتقد تعرف أو ال تعرف أو ستعرف، معتقد كان أو موجود اآلن أو لم یأتي بعد 

سیصنعھ إنسان في زمن أو في مكان، في النھایة كلھا معتقدات وھمیة، كلھا وھم! ما 
یجعلھا حقیقة ھو الشيء الوحید الحقیقي في ھذا الوجود وھو أنت ال أكثر. 

ال یمكن لك بین األنقاض أو في داخل المنزل -على األقل- المصمت الذي ال یملك 
نوافذ أن ترى النور. االستنارة ال تعني أن تبحث عن الغرفة التي تختلف عن باقي 

الغرف وفیھا نور، االستنارة ھي أن تخرج من ھذا المنزل عبر الصعود حتى تصل 
إلى السطح إن كان ھناك سطح، تصویر مجازي ال أكثر! فعلیاً أنت ال تعود تھتم لھذا 

المنزل فال یعود المنزل موجود. 

العقل مؤشر لقرب اإلنسان من االستنارة، منطقیاً كلما قلت األفكار كلما اقتربت 
االستنارة فبالتالي یفترض اإلنسان أنھ عندما تھدأ األفكار، تكاد تنعدم فإن االستنارة 

تكاد تكون أقرب ما یكون؛ حقیقةً أنھ فوراً قبل االستنارة -خصوصاً األولى- عادةً ما 
یضج العقل باألفكار، یضج یزدحم حتى یفیض باألفكار، ال یعود ھناك مكان لفكرة 

إضافیة، كل األفكار التي یمكن أن تخطر في بالك تلقى في روعك في نفس اللحظة، 
أقرب ما تكون إلى الجنون وھذه ھي اللحظة بالضبط ھي اإلشراف والوقوف على 

مشارف االستنارة. ھذا الكم الھائل من األفكار یشل العقل وعندما تراه مشلوالً ویسقط 
إیمانك األعظم واعتقادك األقدس أن العقل ھو السیف األكثر نفاذاً والذي ال یقبل 

الحلول الوسط وھو أكثر كل شيء حقیقیة ومصداقیة. 

-"ویسقط كل ما تظن أنھ أنت"  

حین یستسلم العقل، فیسقط إیمانك األعظم بأن عقلك ھو أعظم شيء تطمس ھویتك 
وال یعود لوجودك وماھیتك أي اعتبار حتى تكتشف أن ما تالشى لم یكن سوى جدار 
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في منزل في وجود شاسع ال حد لھ وال حصر وال نھایة على اإلطالق. عندھا ومن 
فرط اتساع الوجود ال یمكن لك أن تبدأ بالتفكیر فكل األفكار موجودة إال أنھا ساكنة. 

-ھل شرط االستنارة تخلي؟ عن شيء أعظم ربما؟ 

>طبعاً تخلي وغالباً التخلي عن األشیاء الغیر مھمة یكون بسیط لكن عن أعظم شيء 
طبعاً. 

-إسقاط الخوف من االستنارة تعتبر مرحلة لشيء بعدھا؟ 

>الخوف من االستنارة یعني أن العقل مسیطر، والجمیل أن العقل یعلم أن االستنارة 
تعني أنھ لن یعود على مقعد الزعامة -أي العقل-. 

-كیف تعلم أنك استنرت بمعنى تعي ھذا الشيء؟ 

>ال تعي ھذا الشيء، أنت تعي أنك عاجز عن التفكیر ھذه ھي النقطة األولى، ومع 
ذلك تشعر بأنك تعرف اإلجابة. 

-الرأس یشعر الواحد أنھ ثقیل وعجز عن التفكیر، ھذا ھروب؟ 

>طبعاً ھروب، ما یسمى ھروب ولكن اسمھا مرساة. 

-أحیاناً الكبار یكونوا كعقلیات منھبلین. 

>طبعاً، یسمونھا Stereotype ھذا النمط الشائع لكن مو معناتھا جمیع الكبار 
عاقلین فیھ ناس مھبل صغار وكبار.  

 Pragmatic & Realistic, Statically focused, factual خلونا
 .based

-أبغى أتخلص من ھذا الشيء! 

>ركز، أنت رجال جمیع الرجال مرضى بمرض اسمھ العقل، المرأة عندھا عقل مش 
ناقصة عقل، ھذا التفسیر في الدین خاطئ جداً. لیست ناقصة عقل ولكنھا تعرف 

تعیش اللحظة بمشاعر فقط، الرجل یحتاج العقل في كل اللحظات فقط لما یغضب -
نادر- لكن لما یغضب یجیب العید ألنھ مو متعود یتعامل مع المشاعر فتغلب علیھ 
المشاعر لكن المرأة متعودة على المشاعر؛ صحیح أن المشاعر تخلیھا تتخبط وال 
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تتصرف بعقالنیة ألن العقالنیة ھي األساس في تنظیم ھذه الحیاة فتلقى المرأة أقل 
قدرة على إدارة الحیاة لكنھا فعلیاً تقدر تفكر، ھي تختار أنھا تكون عاطفیة مش ما 

تقدر تكون عقالنیة. الرجل مریض، مش المرأة ناقصة الرجل مریض! الرجل عاجز 
عن الشعور، معاق عاطفیاً، عاجز مشاعریاً، المرأة انتقائیة في اختیارھا. 

فعندما یحاول الرجل االستنارة ال یمكن لھ أن یستمتع بالشعور المصاحب لھا، المرأة 
قد تطول في رحلة البحث وال تصل لالستنارة ألنھا تستمتع بالمشاعر المصاحبة 

لألمر؛ فلو فرضنا بأن اإلنسان كوعي سفینة، فإن العقل ھو المرساة واألشرعة خلینا 
نقول ھي المشاعر، بالتالي كلما كثر التفكیر كلما ثقل العقل. حنا نقول اإلنسان ثقیل، 

عقلھ راجح والرجوح في المیزان یعني أن تغلب كفة على األخرى. 

-الرجال عندھم العاطفة جنس. 

>ال الجنس لیس عاطفة ھي غریزة مثلھا مثل األكل، أنت تآكل ما تشعر بشعور 
السعادة دائماً؛ أنت تأكل ألنك تحتاج أنك تآكل، تمارس الجنس ألنك تحتاج تمارس 

الجنس كرجل، الرجال احنا أعرف في بعض. 

عموماً، رجاحة العقل أو رجاحة الكفة تعني ثقلھا على الكفة األخرى؛ فرجاحة العقل 
حتى في المصطلح الدارج یعني ثقل العقل، إذاً ثقل العقل وكثرة التفكیر یعني ثقل 
المرساة، فمن الصعب أن تتحرك ھذه السفینة -سفینة الوعي-، في حین أن المرأة 

تملك مرساة إال أنھا تختار أال تنزلھا فھي لیست ناقصة عقل ولكن أشرعتھا منشورة 
في لجة الھواء؛ فكل شعور یعصف بھا یحركھا بال اتجاه محدد والتأمل ھو أن تھدأ 

أمواجك وتسكن ریاحك بعد أن رفعت مرساتك فتأخذك سفینة وعیك إلى شواطئ 
الوجود بعیداً عن قاع الحیاة الذي یبقیك ثابتاً ما دامت مرساتك ھنا.  

لذلك ال یمكن حقیقة أن تھرب من العقل، اإلنسان/ الرجل طریقتھ الوحیدة في أن 
یتغلب على عقلھ ویستنیر ھو أن یواجھ عقلھ، أن یَُحمِّل عقلھ أكثر من 

طاقتھOverkill, Over-burn, Overcapacity, Overheat، أعلى من 
طاقة العقل االستیعابیة إلى درجة أنھ یعجز، یشل، یستسلم فال یبقى إال بحر من 

المشاعر تسبح بھ، ثم تسكت تلك المشاعر لتجد نفسك في ال مكان وفي أي مكان وفي 
كل مكان. 
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-لین تضرب فیوز العقل. 

>ما تضرب فیوز العقل لكن ال یمكن لك أن تعرف الحیاة إال من منظور العقل، 
أعطینا مثال شبھنا الحیاة فیھ بالمنزل أو صندوق وقلنا فیھ أنك لما تنظر لھ من زاویة 

وحدة تكون ال ترى إال تلك الزاویة ھذا ھو دور العقل أما الوجود ھو أن ترى ذاك 
المنزل من جمیع األوجھ وكأنك تنظر بأشعة سینیة تریك جمیع المنزل في نفس 

اللحظة. 

قطع المرساة ال یكون بالتفكیر في قطعھا، قطع المرساة یكون بأن تحاول أن تتجرأ 
على أال تفكر، صعب على الرجل أال یفكر، ولكن من المھم أن نتذكر ھذا األمر، 

فنقص عقل المرأة تفسیر خاطئ لماھیة األمر ووجودیتھ؛ ھي أكمل عقل من الرجل 
أو على األقل االثنان بیولوجیاً تشریحیاً متساوین في القدرة العقلیة الذھنیة ولكن المیل 

إلى استخدام العقل یكون أعلى عند الرجل منھ عند المرأة في حین أن المرأة. 

-نقص عقلھا ألنھا تنسى صح؟ 

>ھي مو ناقص عقلھا ھذا اللي أنا أقولھ، عقلھا كامل زي كمال عقلك اللي نقولھ إنھا 
تستخدم المشاعر، المشاعر عندھا أھم من العقل بمعنى آخر، لما تشوف منتج أنت 

ووحده على رف متجر أحد المنتجین مغلف تغلیف جمیل والثاني تغلیف عادي، اللي 
غیر مغلف، تغلیفھ عادي بسعر أقل، اإلثنین بنفس الحجم والجودة، بنفس سنة الصنع 

وتاریخ االنتھاء بنفس كل شيء ما عدا التغلیف، ممكن جداً -وال أقول بأن الحریم 
ُسذج- ولكن بعض البنات قد تفضل المنتج اللي یكون تغلیفھ أجمل. براغماتیاً عملیاً 
ھي نفس المنتج، فالرجل راح یأخذ اللي أقل -طبعاً نتكلم عن فرق بسیط مش مسألة 

سذاجة أنھ یكون دبل السعر- في حین أن المرأة راح تفضل اللي مغلف بشكل أجمل، 
نتكلم عن تشوكلت مثالً أو شيء من ھذا القبیل، المرأة راح تفضل اللي مغلف بشكل 

أكثر.   

المسألة مش مسألة غباء أو ذكاء، المسألة مسألة جرأة على عیش التجربة! 
المشاعر بحر من السھل أن تغرق! المرأة ال تبالي.  

إن سألتني یا عزیزي فالمرأة أشجع إال تلك النساء اللواتي یستخدمن العقل وینافسن 
الرجل. 
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-الغریب أن الرجل بصري بس ما تلفتھ باألغراض. 

>اإلثنین بصریین، في ناس بصریین وناس سمعیین مالھا عالقة بالجنس. 

 -ایش اللي خالك تستنیر؟ تخلیت عن ایش؟ 

>كل شيء، عن كل شيء یعني كل المعتقدات اللي أؤمن فیھا، ما تخلیت عنھا یعني 
المسألة مش مسألة أنك تكفر بكل ما تعرف وتنكر كل ما تعلمت، كل ما في األمر أنك 

تشكك في أن أي مما تعرف صحیح، أنت ال تسارع في دحضھ؛ فمحاولة دحض 
معتقد ال تكون إال بتبني معتقد نقیض وھذه ھي الحرب األزلیة األبدیة بین المتدین 

والالدیني. الوقوف في المنتصف بین التأكید والنفي دون اللجوء إلى اختیار عدم 
المعرفة.. 

-أنا مشكك في كل معتقداتي بس ما استنرت. 

>أشك أنك مشكك. 

-"محاولة دحض معتقد ال تكون إال بتبني معتقد نقیض" 

>بالضبط فبالتالي ما یسمى بتكسیر المفاھیم والقضاء علیھا وتدمیر المفاھیم -ھذا ھو 
المصطلح- دون اللجوء الختیار. الالأدریة أن تكون مختاراً بشكل واعي ألن تكون ال 
تعرف، ھذا الوقوف بین النقیضین واالنتظار، أال تشعر أنك مرغم على اتخاذ القرار 

فقط انتظار، كل لحظة تمر ھي خطوة وعتبة إلى األعلى، قد ال تشعر في أول 
الخطوات ولكن ستالحظ بعد مرور قدر من الزمن أنك لم تعد ذاك الشخص الذي 

كنت علیھ! أصبح قدر كبیر من تلك األسئلة التي كنت تتساءل عنھا تافھة إلى درجة 
أن اإلجابة علیھا لم تعد تھم، ثم أن ھنالك تلك األسئلة الصعبة أصبحت تأتي وفي 
أیدیھا إجاباتھا وال تلقي لإلجابات باالً فأنت منشغل بالصعود فتبدأ السلسلة والكرة 

بالتعاظم والتتالي. 

-ھل عزف الموسیقى موھبة؟ 

>ال لیس موھبة تألیف الموسیقى موھبة كالكالم تماماً؛ الكالم لیس موھبة وإنما ملكة 
یمكن ألي إنسان أن یعملھا ما لم یكن معاقاً ولكن الشعر موھبة كذلك التلحین موھبة، 

فتكرار حدیث الناس -ما یسمى بالكالم- ھو تكرار لكلمات سمعتھا وجمل سمعتھا 

74|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                                                           



 

وأصوات باختصار ھي مجرد أصوات تسمعھا فتعید تردیدھا، أما أن تأتي بكالم 
جدید مرصوف ومصفوف بطریقة جدیدة ھذا یعتبر موھبة، كذلك األلحان تعتبر 

موھبة ولكن عزف الموسیقى وحتى الغناء ال یعتبر موھبة على األقل األداء الغنائي 
ولیس األداء الطربي فھناك فرق، من یطربك ھو من یحید عن أنغام الموسیقى 

األصلیة بموسیقى تفوق الموسیقى األصلیة جمال. 

-االبتكار أساس الموھبة. 

>االبتكار بحد ذاتھ موھبة ال یمكن للجمیع أن یبتكر، ھناك من یجید االبتكار وال یجید 
التكرار وھناك العكس من یجید االلتزام بما یتبعھ البشر من أنظمة ویجده صعباً جداً 

أن یبتكر شیئاً جدید. 

في الختام، 

أقول ما أقول في كل مرة ألقاكم 

أحبكم ال ألني أعرفكم وأنا ال أعرفكم حقیقةً، 

أحبكم لكونكم ھنا ألن ما یجمعنا ھو أننا نشترك في أن طول البحث عن الحقیقة جعلنا 
نعثر على بعضنا اآلخر، حقیقة بحثنا عنھا كثیراً ولم نجد إال الوھم والسراب وكان 

أحق الحقائق بأن تصدق؛ ھي أنتم. 

بكم ومن خاللكم أتذكر ما ھو علیھ أن یعیش اإلنسان وھو جاھل، وھو یبحث أو حتى 
مستنیر یدرك حقیقة الوجود. 

ألقاكم بما أترككم بھ كل مرة وأترككم بما كنت قد لقیتكم بھ في نفس المرة، جماٌل ال 
یضاھیھ غیركم من البشر ألنكم األكثر تمیزاُ على األقل في عیني، وسعادة یغبطني 
علیھا كل أحد ألني بمعیتكم وبحضرتكم وحٌب أتركھ عندكم حین أفارقكم وقد لقیتھ 

لدیكم حین نزلت بكم إال أني أذكركم بھ إن كنتم قد نسیتم وإن لم تنسوا فإني أذكر 
نفسي أني لست وحیداً.  
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فال شيء یخیفك في ھذا الوجود سوى أن تعرف كل شيء وأن تقدر على كل شيء 
وفي النھایة تكون وحیداً، فال وفرة في القدرة أو في العلم أو االثنین مجتمعین تعوض 

صحبتكم وإن كانت بجھل وعجز فوداعاً یا أحبتي یا أسیادي وسیداتي یا من أحب. 

أحبكم ألنكم أنتم فقط ال أكثر، فقط لكونكم ما أنتم علیھ ولیس أعظم من ھذا الحب أال 
تحتاج إلى فعل أو قول أي شيء، فقط لكونك من أنت علیھ أنت موضع حب ال 

محدود وال مشروط. 

وداعاً یا أحبتي وأتمنى لكم أمسیة سعیدة أو ما تبقى منھا على األقل فقد سرقتم من 
الوقت بتلك السعادة التي غمرتنا مجتمعین. 

 *

وداعاً یامن أحب، یا أجمل وأعذب من ألقى عندما أشتاق وال أعلم من ألتقي منكم 
في كل مرة إال أنني أعلم حین أفارقكم أني لقیت من أردت أن ألتقي. 

حتى لقاء آخر دوموا كما أنتم كاملین وجمیلین. 

وداعاً للجمیع،  

أترككم بحب كما لقیتكم. 
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بث بریسكوب بتاریخ: 26-2-2018 

أھالً بكم 

في كل مرة أھالً، في كل مرة أقول أحبكم ولكم أشتاق أشعر وكأني مقصر فیھا 

في كل مرٍة أھم بأن أقول بأني قد اشتقت، أتذكر أني فارقتكم عندما كنت معكم  

وھذا ھو حال الحیاة فإن أعظم وأجمل وأسعد شيء تملكھ قد تتركھ، بل تتركھ؛ لیست 
احتمالیة وإنما حقیقة. 

فالتغییر ثابت، وألن التغییر ثابت فكل شيٍء بفعل التغییر متغیر 

ال شيء یبقى على حالھ، كلنا نمضي.  

نشعر بأننا ثابتین وأن الحیاة ھي ما یتحرك، والحقیقة أن ال الحیاة وال أنت تتحرك، 
وال حتى األحداث، إنما ھو وعیك ینتقل من اعتقاٍد إلى آخر؛ من اعتقاد أنك تقف على 

العتبة األولى، إلى اعتقاد أنك استطعت أن تستخدم ما تسمیھ جسداً وتنتقل إلى العتبة 
الثانیة عبر ما تعتقد بأنھ ممارسة وتُسمى الصعود أو المشي أو التسلق. 

إذاً حقیقةً، تماماً كالتلفاز ال شيء یتحرك داخل الصندوق أو الشاشة إال أن الوھم 
حقیقي، والمشاعر المتولدة منھ حقیقیة، والمعاني والتجارب والرسائل جلھا حقیقة 

وحقیقیة. 

كون ما فیھا وما یكونھا أضواء صغیرة ثالثیة األلوان، نسمي كل مجموعة بكسل 
تتحد، تتناغم، تشكل صورة وتتكرر الصورة ستین مرة في الثانیة 

أقل أو أكثر، وفي الحاسب تصل حتى مئة وعشرین مرة في الثانیة. 

ھل تتخیل حجم التغییر! وكثرة التغییر! 

ال یكاد العقل أن یدرك ما یحدث في ثانیة، فالثانیة ھي أقل مقدار من الزمن لدى 
اإلنسان، نعم ھناك لحظات، وھناك أجزاء من الثانیة Milliseconds، ویمكن تقسیم 

 .Nanosecond وحتى ،Microseconds أجزاء الثانیة أو اللحظات إلى
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ولكن ھذه التقسیمات المجھریة ال یمكن للعقل أن یعیشھا فھي أسرع من أن تُعاش ففي 
وقت وأثناء ما یدرك العقل ویفھم كثافة ھذه الوحدات القیاسیة للزمن داخل الثانیة، إال 

أنھ ال یمكن أن یجربھا، أن یخوضھا، أن یعیشھا فھي أسرع من أن تُدرك! ھو یفھم 
معناھا، یستطیع أن یقوم بالعملیات الحسابیة لیستخرج عدد األجزاء من الثانیة في كل 

فترة معینة ولكن ال یمكن لھ أن یعیشھا. 

فتخیل أن أعشار الثانیة، أو حتى أجزاء الثانیة المئة ھي أقل مما تراه على جھاز 
الحاسب مثالً مئة وعشرین صورة في ثانیة واحدة، فكیف لعقلك أن یدرك أنھا صوٌر 

یلي بعضھا اآلخر؟ 

إن كنا نحن من صنع ھذا الجھاز المسمى بالتلفزیون أو الكمبیوتر، وإن كنا نحن من 
یجلس أمامھ ویتابع بشغف ونھم ویُصّدق؛ رغم أنك أنت من صنع ھذا الجھاز إال أنك 

تُصِدق كل ما فیھ وأحیاناً ال تُصِدق إال ما فیھ واألمر عادي جداً ومقبول ومنطقي. 
فأین الغرابة في أن تكون ھذه الحیاة لیست سوى شاشة أو صندوق؟! 

فلعلھا لیست مسطحة وثنائیة األبعاد ففیھا عمق وبُعٌد ثالث إال أنھا ال تختلف في 
فكرتھا عن فكرة جھاز تلفاز مثالً؛ عدٌد كبیر جداً من الصور تتوالى، الواحدة تلو 

األخرى بسرعة فائقة یفوق على العقل أن یُدركھا، ولكن لبعض العقول النیرة 
المستفیقة أن تدرك ما أعنیھ من توالي ھذه اإلطارات الزمنیة والصور اللحظیة. ھذا 

التوالي السریع جداً الذي یفوق على العقل حتى وإن كان یعیش فیھ وفي وسطھ إال أنھ 
لن یدركھ، لن یجربھ تماماً كأجزاء الثانیة، ولكنك قادر على أن تدرك ما یعنیھ األمر.  

أن ترى وھمیة الحیاة كوھمیة التلفاز؛ عندما تدرك أن الجھاز المسمى بالتلفزیون 
وھمي، ال تتحول الشاشة مباشرة إلى سواد، وال یعني بأن تدیر ظھرك لھ، فال بأس 
بأن تستمر بالنظر، وال شك أنھ یستمر بالعرض كل ما في األمر أنك أدركت أن داخل 

ھذا الجھاز ال یوجد بشر صغار یُحاكون ھذه الحیاة. 

ھذا كل ما في األمر توقفت عن اإلیمان السطحي وأدركت عمق األمر! 

ھذا ال ینفي أنھ حقیقي رغم أنھ كذب، إال أنھ حقیقي. 
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ھذا التناقض یصبح منطقي بالنسبة لك ال یعود تناقضاً، 

فالتجربة حقیقیة إال أن ما في داخل الجھاز كذب؛ 

محاكاة ال أكثر، وھذا ھو ما في الحیاة. 

(كل ما في الحیاة وھمي، إال أن التجربة حقیقة.) 
عندما نعتقد بأننا نقف حیث نقف ویحیط بنا من یحیط بنا، ثم یتحرك من یحیط بنا 

ونتحرك نحن وفقاً لمالیین المعتقدات بعضھا متصٌل ببعض؛ جاذبیة ومشي 
واعتبارات اجتماعیة وإطارات زمنیة ومواعید والتزامات واحتیاجات مادیة ونفسیة 

وتفاوت األوقات وتداور اللیل والنھار وتقلبات الجو وبعد المسافات والطقس 
والمشاعر تجاه اآلخرین، والماضي وما فیھ من آالم والمستقبل وما فیھ من أحالم، 

واللحظة التي تعصف بھا كل ھذه العوامل، فتنشغل عنھا بھا. 

معتقدات بعضھا فوق بعض، بعضھا متصٌل ببعض، بطرق ال یمكن لعقلك أن 
یتخیلھا، وإن حاول فإنھ سیعجز؛ فكیف لعقٍل یؤمن بالتناقض أن یدرك أن أصل كل 

شيء واحد؟ 

-أنا أحس إني محور الكون صح لو مت تموتون معي؟ 

الموت معتقد آخر فاترك السؤال. 

فما نسمیھ بالحیاة سھل أن نشرح ونُشّرح، أن نحاول أن نفھم ثم نفھم معنى الحیاة، 
ولكن سنفشل في كل مره نحاول تصنیف الحیاة ما اذا كانت حقیقة أم كذب، ولكن في 
المثال السابق، في التشبیھ اآلنف قلنا أن التلفاز وھم ال یوجد في داخلھ شيء، إال أنھ 

یحاكي الحیاة. والتجربة حقیقة وعلیھ فما فیھ حقیقي؛ لیس ألنھم یعیشون داخل التلفاز 
ولكن لدیھ القدرة لمحاكاة التجربة وھذا ما یحدث في الحیاة. 

فمن الظلم أن تسمیھا كذب، فالتجربة حقیقیة. 

ومن الخطأ أن تقول عنھا أنھا الحقیقة الوحیدة فھي لیست كذلك. 

أنت للحظة واحدة فقط في زمنك الوجودي الممتد من قبل األبد وبعد األزل -وإن كانا 
معكوسین فال فرق ھناك بین األبد واألزل، فلي حریة التبدیل- تنظر لوھلة، للحظة 
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في شاشة، في مرآة ترى فیھا كل الحیاة، یمضي من الزمن أقل من جزء من الثانیة 
ویشعر بھ عقلك أنھا كاألبدیة أو أطول حتى یعمد إلى تمني الموت لیس مره وال 

اثنتان وال ثالث، بل تقریباً كل سنة مره على األقل وھناك من یبالغ، ھناك من یُقِدم 
على الموت وقلة یستمتعون بھا. 

فما ھي إال نظرة في مرآة الذات، ال یمضي من زمن وعیك األعلى سوى لحظة في 
معیاٍر لیس كمعیارك في زمٍن لیس كزمنك، حاول محمد أن یصفھا وقال: "في یوٍم 

كان مقداره خمسین ألف سنة". وقد فصلنا وحسبنا كم معامل التغیر، وكم تساوي 
الساعة في ذاك المستوى من الوعي مقارنة بزمننا واللحظة في ذاك المستوى من 

الوعي في زمننا. 

وتذكر أن محمد لم یصل الى أقصى درجات الوعي، یمكن لك أن ترى شیئاً یشبھ ھذا 
التحول في المعیار الزمني عندما تذھب إلى النوم وتشعر أن الزمن الذي مضى فترة 

طویلة جداً وتستفیق لتجد أنھا دقائق، ھذا النوع من التحول في الزمن ھو ما مر بھ 
محمد ولكن على مستوى أعلى من مستوى األحالم یمكن لممارس التأمل عندما 
یتعمق بما فیھ الكفایة أن یشعر بأن الزمن یتالشى وال یعود یعرف كم مضى من 

الزمن. 

-وقصة أصحاب الكھف نفس الشيء؟ 

أما أصحاب الكھف فھي قصة إسرائیلیة تتحدث عن المعجزات الدینیة، وفي 
المعجزات الدینیة -وھي تجارب تشابھ اإلسقاط النجمي ولیست إسقاط نجمي- یكون 

ھذا الزمن الممتد كشیخوخة أھل الكھف، وصاحب الحمار عندما تحدى ربھ ففعل 
وأحیاه وأراد منھ أن ینظر إلى حماره، وإلى طعامھ.. ھذه معجزات دینیة معكوسة، 

ما یحدث فیھا لیس األمر أن یذھب إلى النوم ویستفیق لیجد أن الزمن قد مّر وإنما ینام 
ویستفیق وھو في حلم، في تجربة التجربة الدینیة؛ المعجزة الدینیة. 

-عزیر كما یقال! 

نعم، ال أحب روایة اإلسرائیلیات بتفاصیلھا وشخصیاتھا ولكن أظن أنھا لعزیر. 

80|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                                                           



 

-اسقاط مش ممكن ھالمعجزات الدینیة مو حقیقیة عشان الناس ینبھروا ویؤمنوا؟ 

ھي مش حقیقة ولیست حقیقة، من یقول عن التجربة الدینیة یكون عاشھا حقیقة، 
كإسراء ومعراج محمد. قد عاش اإلسراء والمعراج، انتقل من مكة إلى القدس على 

دابتھ المسماة بالبراق ورأى بیت المقدس، رأى المسجد األقصى وعاد بل وصعد إلى 
السماء وُكّذب، إلى سبعة مسارات. 

ھذه المعجزات الدینیة یعیشھا شخص أو أشخاص وتكون كالواقع بل أشد أحیاناً 
وعندما یروونھا بذاك الشغف إما أن یوصفون أو یوصمون بالجنون كما حدث مع 

محمد حتى َعَمَد إلى قتال من قاتل، أو یُصّدقون كعیسى. 

إیمان من حول ھذا النبي أو الرسول أو الصالح أو القدیس یجعلھم یعیشون مثل ھذه 
التجارب الدینیة المسماة بالمعجزات الدینیة وھي ال تختلف كثیراً عن اإلسقاط النجمي 

غیر أنھا لیست الحیاة المادیة. 

ال نقول ھنا –وأنا حِذر في اختیار الكلمة- ال نقول أنھا لیست حقیقة وال نقول بأنھا 
خاطئة؛ نقول بأن المنظور الذي یراھا حقیقة لیس منظور الحیاة المادیة، فإن لم 
تكن تملك سوى منظور الحیاة المادیة فما یوصف بالمعجزات المادیة ال یمكن أن 

یكون حقیقي لك. 

ھذا كل ما في األمر، لكنھا موجودة ویمكن لك أن تجرب وتراھا غیر أنك تحتاج 
بدایة إلى أن تغیر منظورك؛ بدایةً أن تؤمن بأن ھناك منظور غیر منظورك وھو أمر 

یستعصي ویكون عسیر على بعض البشر فما یسمى بالمعجزات الدینیة كأصحاب 
الكھف، استفاقتھم من النوم حیث وجدوا بأن الزمن قد مّر طویالً حتى أن عملة من 

كانوا یعیشون بینھم تغیرت وأن صغیراً قد كبر، وأن أظافرھم وشعورھم كانت 
طویلة جداً ھذه ھي المعجزة الدینیة، ھم لم یناموا ویستفیقوا في الحیاة المادیة؛ ھم 
ناموا واستفاقوا وال یزالون في المعجزة الدینیة أي أنھم یرون ما یرون في حلم قد 
یكون الحلم جماعیاً وقد یكون فردیاً، وھذا ما یحدث في زمن األنبیاء، اآلن ابتعدنا 

عن زمن االشتراك في التجارب.  

في زمن ماضي كانت المعتقدات قلیلة جداً، أساسیة، التجربة الحیاتیة، المادیة البشریة 
كانت بدائیة؛ فما یملكونھ البشر من معتقدات بسیطة كمعتقد أنھا مخلوقة، وأن البشر 
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مخلوقین وأن ھناك خالق، كان معتقد الخلیقة معتقد أساسي، یشترك فیھ معظم البشر، 
واشتراك البشر في معتقد ھو قوة وجمالیة ویجعل تجسید التجارب ممكن. ودعاء 

البشر یتحقق، صالة االستسقاء تجعل األودیة تجري وتسري، ویجعل األرض تخّضر 
واألشجار تثمر. 

-طبعاً ھناك خالق! 

طبعاً یا عزیز ھناك خالق، فیھ بشر بدائیین یعتقدون أن ھناك خالق، وھناك ملحدین 
ال ننكر وجودھم ال یظنون بأن ھناك خالق وتراھم یعیشون الحیاة ویصنعون ما 
یصنعون، ویخترعون، وینجزون، فال نقلل وال نستنقص من أحد أي شيء، فال 

نخطئ بحق أحد فقط ألننا ال زلنا نعتقد بما سمعناه ونحن صغار.  

-لماذا معتقد الخالق غیر صحیح؟ 

ما قلت أنھ غیر صحیح، فیھ ناس ال یمكن لھ أن یتخیل أو یفھم الحیاة إال من خالل 
الخلیقة، لم أقل بأنھ غیر صحیح، لیس ألني أؤمن بوجود خالق أو على األقل إن كنت 
أؤمن بوجود خالق لیس ألنھ أصل الخلیقة؛ فالخالق موجود ألن البشر أوجدوه، یفعل 

ما یریده البشر دون أن یعرف البشر بأنھ یفعل ما یریدون. 

-شلون یصیر جذي من صالة االستسقاء؟ شلون یستجیب الكون وتمطر! 

في ھذاك الزمن كان كل من في المجتمع یؤمنون بنفس اإلیمان والمعتقد فكان معتقداً 
حقیقیاً، فعندما یؤمنون بأن ھذه الممارسة والطقس ستجلب المطر فإنھا تفعل وألنھم 
یؤمنون بأن ھناك رباً في السماء یستجیب للدعاء فإنھا تحدث بھذه الطریقة، مع تقدم 
الزمن وازدواجیة المفاھیم أصبح البشر یؤمنون بأمور مختلفة بدًء من تفرع األدیان 
ومن ثم المذاھب حتى العصور الذھبیة أو ما یسمى بالتنویر من علوم مادیة تطبیقیة 

وانتھاٍء إلى العصور الجدیدة من األدیان والوجودیة التكاملیة. 

-اذن من یجلب المطر إذا لم یكن إلھ راعي؟ 

ھي لیست مناظرة، إذا بتسأل عن كل شيء وترجع كل شيء ألصلھ وھو الرب، 
سیسألونك من أین جاء الرب؟ 

وتقول ھو الذي أوجد كل شيء، إذاً المطر ھو الذي أوجد نفسھ! 
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االنسان ھو الذي أوجد كل شيء بما فیھا المطر والرب وھو الحقیقة الوحیدة 
الموجودة إذا كنت تسأل عن حقیقة وجودیة، أما الباقي فھو لیس إال انعكاس لما 

تؤمن بھ والمعتقد الالھوتي لیس إال إیماٌن آخر، وانقسام البشر بین متدین وال متدین 
ھو أكبر دلیل، ومن یحاول أن یدحض ھذا الدلیل یعتقد أنھ یُغمض عینیھ عما ھو 

واقٌف منتصٌب أمامھ. 

فمسألة أن الرب موجود یستجیب الدعاء ویحقق األماني ویعذب وینتقم وربما یحاسب 
ویمنح النعم حقیقي لمن یؤمن بھ كما كانت األصنام حقیقیة لمن كان یؤمن بھا. 

-اش الغایة من العبادة والحیاة دام ذي النھایة؟ 

لیست نھایة أصالً، لیست نھایة على أي حال، ففي تقدم الزمن وازدواجیة المعتقدات 
أصبح البشر ینتقون ویختارون. 

أنت من أوجد االنسان، لیس كبشر وإنما وعٌي یحوي ھذا االنسان، ویحوي ھذه 
الحیاة، ویحوي ھذا الكون ومن خلق الكون، حین تصمت حین تغمض عینیك یتالشى 

كل ما تسأل عنھ، ففي ھذا الزمن البشر ینتقون ویختارون، ونظراً لتعدد المعتقدات 
فلم یعد تحقق األماني وتحقق المعتقدات وتجسدھا وتجلیھا أمراً یسیراً؛ لیست مسألة 

یسر وسھولة بقدر ما ھي أرجحیة واحتمالیة. 

ففي السابق كان احتمالیة ان یتحقق الشيء ممكنة جداً ألن البشر تُجِمع علیھ أما اآلن 
فقد أصبح تفاوت البشر في معتقداتھم ودرجات االعتقاد تجعل التحقق أمراً مستبعداً. 

-كیف نوقف اللعبة ونخرج منھا؟ 

مش لعبة، كل لیلة لما یروح الواحد للمنام یتوقف عما سمیتھ باللعبة ویلعب لعبة 
أخرى، لو أردت التوقف الختفى كل شيء، ما دمت بالحیاة إذاً ھناك سبب. فتوقف 

عن مغالطة النفس، مغالطة الحیاة، مغالطة سببیتك؛ فما دمت موجوداً فھذا أثر، 
ولألثر مسبب، والمسبب ھو أنت. 

إذاً نقول بأن موت االنسان لیست لعبة -كان مصطلح خاطئ ممن سأل- فاللعبة مفھوم 
دقیق لھ معنى خاص، ممارسة تقوم بھا من أجل المتعة. 
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-نبغى نغیر السیناریو ملل! 

أنا اقولك لما تنامین تحلمین یتغیر كل شيء، تجربین تجربة مختلفة. 

-ما أتذكر أحالمي وأنام بعمق غریب! 

إذا اإلنسان ینام بعمق غریب فھذا أمر جید یدل على أن االنسان یعیش بشكل جید. 

على كل حال،  

لیس سوى تنبیھ، لیس سوى تذكیر؛ لیس ألننا نوشك أن نقع في الخطأ فقد فعلنا ولم 
یحدث أي شيء، ألن ال خطأ، ولو كان خطأ فإننا أسیاد الوجود ولنا حٌق في أن نفعل 

ما نشاء حتى الخطأ. 

نختم بنفس الحب الذي التقینا بھ. 

نقول بأن التنبیھ لیس للتحذیر وإنما للتذكیر. 

نقول بأنكم األجمل مھما رأیتم من قبح فإن كانت الحیاة كلھا وھم فما الذي یُضیر أن 
نضیف وھماً آخر؟ وأن نتوھم بأن شیئاً ما قبیح؟ فكل أمراً نریده فباستطاعتنا 

وبحریتنا وحرماننا منھ استنقاص وقصور في مطلق الحریة.  

ومن یجرؤ على النیل من حریة البشر الذین بحریتھم المطلقة، بتلك الحریة 
الالمحدودة اختاروا األمر الوحید الذي ینافیھا؛ االستغناء عن الحریة ولو بشكل 

مؤقت؟ 

سمیناھا الحیاة وسیسمیھا غیرنا بما یشاء، إال أننا وحدنا من عاشھا، من یعیشھا اآلن 
وفي كل زمان، یتمنى الكثیرون أن یجربوا ما نجربھ وال یستطیع أن یفعلھا سوانا. 

فال بأس،  

ال بأس أن تمل الحیاة 

أن تشعر بأنھا تُصیبك بالشلل فھذا لیس من فراغ؛  

نابٌع من ذكرى مغمورة في جوھر وعمق وجودك 

أنك أنت الحریة ولیس أمراً أعطي لك  
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أنت الحریة، أنت الوجود، أنت القدرة وأنت المعرفة 

مطلق القدرة وكل المعرفة وكامل الحریة والوجود السرمدي  

أنت ال غیر 

وألنك تتذكر وال تتذكر، 

تشعر وال تعلم بماذا تشعر، 

فإنك تمل من الحیاة  

ولكن حین تتذكر بمثل ھذا التنبیھ أنك ھنا بشكٍل مؤقت، بشكٍل حر 

محاط بالحب الذي ال یُشرط وال یحد  

أذكرك واعطیك منھ ما أستطیع فأنا مثلك عاجز  

وإن أعطیت نظرة إلى نور أتیت منھ وإلیھ سنعود  

وممتد ما بقینا ونحن باقون بال زمن وال مكان  

بال حد وال قید  

ال ننتھي وال یمكن أن ننتھي  

نحن أحرار في كل شيء إال أن نختفي. 

أحبتي من النور أتیت كما أتیتم 

إال أني نعمت بالذكرى وتذكرت أني فعلت؛ أني أتیت من النور وأحاول أن أذكركم 
بما قد تذكرت. 

أحبكم أیھا العاجزین في دار العجزة  

تذكروا أنكم من أتى ھنا لیجرب ما یدَّعون أنھ مستحیل 
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أحبتي،  

األمر أعمق، األمر أسمى واألمر أقدس مما نتخیل. واترك لمن تاه في الحیاة وقد 
خاف من أن یعیشھا، أن یؤمن ویعتنق ما یخاف أن یعتنق، فالخوف سید ھذه التجربة، 

قلة منا من تمردوا ونالوا الحریة. 

وألنكم ھنا أقول بأنكم األحق بالحریة. 

ال نعلم وال ندرس، ال نوجھ وال نأمر، نذكر ونستذكر أننا كلنا واحد موجود بال أبد، 
بال زمن، بال حد، نجرب الحیاة بشكل مؤقت. 

حتى لقاء آخر یا أسیادي ویا سیداتي، 

یا من أحب دون غیركم وان كنت لغیركم محب إال أن حبكم من نوع آخر، ال شرط 
لھ وال حد؛ بل أنھ مشروط بأن تكونوا أنتم، فلعل الشرط في مسمعھ اللغوي وكأنھ 
ینطبق علیكم إال أنھ في الواقع شرط على غیركم أن ال ینالوا الحب إال أن یكونوا 

مثلكم، ولیس ألي أحد غیركم أن یكون أنتم فال أحد مثلكم سواكم. 

(یا من ال یشبھھ إال ذاتھ وھو یحاول أن یتشبھ بغیرھا.) 

لكم كل الحب الذي أملك والذي ال أملك، 

ولو ملكت غیره ألعطیتھ لكم وحدكم  

ألنكم یا أسیادي أنتم ویا سیداتي أنتن من أنتن. 

وداعاً. 
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