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الفصل األول

هذا احلضور الواعي
كان هنارا صحوا ككل هنار يطل على مدينتهما .يف هذه الساعة املبكرة من الصباح تكون
احلديقة شبه خالية من الزائرين .يصطف النخيل امللكي الرشيق ذو اجلذوع البيضاء امللساء
على ممرات مرسومة بعناية تفصل بني مساحات فسيحة من النجيل وأحواض الزهر .ويف
مواضع متفرقة من هذا البساط األخضر تعلو أشجار ابسقة عريقة تسخو بظالهلا الوارفة.
أيت ،إىل انحية اليسار ،جسرا خشبيا يعلو بركة صغرية
إن
تقدمت إىل وسط احلديقة ر َ
َ
تكسوها نبااتت مائية عريضة األوراق .ورمبا شاهدت بني تلك الزانبق زهرة لوتس استجابت
لنداء الشمس احلانية فتفتحت بتَاللَتها تتألق بلوهنا األبيض الوردي إزاء اخلضرة الداكنة للماء
الراكد.
يف انتظار صديقه ،جلس ’’راجي سالم‘‘ على مقعد خشيب يف ظل شجرة عريقة تلقي بظل
منبسط وإن ختللته ،مع ذلك ،دفقات من ضوء الشمس تشيع دفئا مستطااب .اتبع ببصره
فراشات ترفرف أبجنحتها امللونة ،وحنالا يتنقل بني الزهور يف دأب ال يعرف الكلل ،وهدهدا
يطري هنا وهناك ،يفرد جناحيه فتنبسط شرائطهما البيضاء والسوداء ،مث يهبط ويسري مطمئنا
فوق العشب رافعا رأسه املكلل بتاج احلكمة.
كانت الطبيعة منصرفة لشؤوهنا يف سكينة هانئة .وأخذت دفقات من هذه السكينة تسري
يف نفسه ،حىت وإن مل تنجح متاما يف هتدئة خواطره ...
لقد طََّوف بكل ما أاتحته له نشأته من معارف ،ومبا تيسر له منها إابن جتواله يف بالد هللا
الواسعة .وكم حاول ،أمام استعصاء أسئلته احملرية وحتت ضغط رغبته يف االنتماء إىل شيء
ما ،إقناع نفسه هبذه الفكرة أو تلك .لكنه كان يدرك يف أعماقه ،طول الوقت ،أنه كان
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يتكلف هذا االقتناع تكلفا .فكلما ازدادت معرفته بفكرة منها ابن له قصورها ونقصها .وها
هو ال يفتأ يتأرجح بني تسليم ،يغلبه على أمره أحياان ،مبا يبدو أنه مقنع لآلخرين ،وبني
استقامة فكرية تعصمه ،يف هناية املطاف ،من أن يطمر تساؤالته حتت ركام االعتياد
واالستسهال .ولذا فإن اليقني الذي حيدثه به ’’حمب ‘‘ حيريه .هل هو مثرة حبث حر كما
يقول صديقه؟ وهل سيصمد أمام تساؤالته العنيدة؟
أقبل ’’حمب عرفان‘‘ من طرف املمشى يتطلع مفتشا عن صديقه .وملا ملح ’’راجي‘‘ لوح
له مبتسما وأسرع اخلطو لينضم إليه .حيا صديقه وجلس .تبادال األسئلة املعتادة مث ما لبث
’’راجي‘‘ أن التفت إىل صديقه قائال:
 إن ذلك اليقني الذي تتحدث به حيريين ... نعم اي ’’راجي‘‘ ميكننا أن نكتشف معىن الوجود بشكل يقيين عندما نتعرف علىطبيعتنا احلقيقية .وبعني هذه املعرفة سننظر إىل احلياة فنتبني أهنا ،رغم كل ما قد
حييط هبا من مظاهر االضطراب ،فيض من نعيم داخلي يتدفق يف فورات من سعادة
ال تعزى لسبب حمدد ...
 هذا هو اليقني الذي حيريين! فمعظمنا يعيش احلياة كمشكلة ،كعبء ،ككفاح متصلال تتخلله إال ومضات من سعادة خاطفة ال تلبث أن تبهت ذكراها وتذوي ،لترتكنا
معلقني بني رجع يتناءى ووعد يراوغ .كما أننا ندرك بشكل خفي ،يف حلظات صدق
ال نرتك هلا فرصة لتدوم ،أن ما نضفيه على احلياة من معىن أمر قد أخذانه ،يف معظم
األحيان ،على عالته ،وأن ما فيه من التسليم والتسرية يفوق ما فيه من اليقني واإلقناع
...
 وهذا هو يف الواقع ما يدفعنا إىل البحث عن خمرج ... وهل تعتقد حقا أن هناك حقيقة ميكن معاينتها على حنو خيلصنا من هذا اإلحساساملمض ابلقصور املتأصل يف احلياة كما حيياها معظمنا؟
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 دعنا نبدأ بتقصي األسئلة اليت نطرحها مجيعا عن هويتنا وعن معىن الوجود وعنموقعنا منه ،ودعنا منضي هبا إىل حيث تقودان .أي دعنا نقوم برحلة استكشاف حر،
إن شئت ،لتجربة الوجود كما نعاينها ...
 وهل تعتقد أن هذه األسئلة اليت أشرت إليها توجد هلا حقا إجاابت .وعندما أحتدثعن اإلجاابت أقصد اإلجاابت املرضية حبق اليت ال ترتك وراءها شكوكا كتلك اليت
تتجاهلها احللول اجلاهزة الدارجة وختشى االقرتاب منها لعجزها عن تبديدها ...
 فلنتفق من اآلن على أن األمر كله منوط ابلتجربة املباشرة احلية .واملخترب الوحيد هناهو حياة كل منا ...
 هذا اليقني الذي تتحدث به اي ’’حمب‘‘ لئن كان واعدا ألنه يبشر ،كما تَ َّدعي،بسعادة مقيمة  -وهل هناك من ميكنه أن يرفض اإلنصات لقول من هذا القبيل -
فإنه أيض ا مزعج وحمبط للغاية ألنه يوحي ،على حنو ما ،أبن األمر يف متناول كل
إنسان ما دامت التجربة املباشرة هي ركيزة هذا املسعى ،كما تقول .فهل َكلَّت
أبصاران حىت نتغافل عما هو حتت أنظاران طول الوقت؟
 هو ابلفعل حتت أنظاران طول الوقت! وكيف ال نراه؟ رمبا ألن أشياء أخرى هي اليت تسرتعي انتباهنا! ال أفهمك. قل يل إذن ما الذي تراه يف هذه احلديقة؟تطلع ’’راجي‘‘ حوله حماذرا أن يتسرع يف اإلجابة .والحظ أنه يكره أن يوضع يف ذلك
املوقف الذي يطرح فيه سائل سؤاالا يعرف إجابته ولكنه يتلذذ ،كما تشي ابتسامة هتكمية
ال ينجح يف إخفائها ،برؤية حرية اآلخرين!
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 هل هي أحجية؟ كال ابلطبع .إهنا جتربة عملية كما اتفقنا .وال جمال هنا للتهكم من حرية أحد .فكلنامرران من هنا ذات يوم ...
كيف عرف ’’حمب‘‘ أنه فكر يف هتكم السائل؟ هل يقرأ أفكاره ،أم أنه مر بدوره من هنا
ذات يوم ،كما يقول ،ال أكثر وال أقل؟
 عزيزي ’’راجي‘‘ أرجوك ركز يف التجربة ذاهتا ودعك من رأي اآلخرين يف إجابتكفنحن لسنا بصدد مسابقة يف الذكاء! ليس املطلوب منك سوى صدق احملاولة،
مهما كانت النقطة اليت تبدأ منها .والحظ أن كل حلظة من حلظات جتربتنا الوجودية
املباشرة هذه اليت حناول أن نستكشفها معا حتتوي على سر الوجود كله .قل يل اآلن
ما الذي تراه يف هذه احلديقة؟
هل هذه التجربة اليت يقومان هبا اآلن قادرة على كشف سر الوجود كله؟ رغم هتيب ’’راجي‘‘
بشكل ما من هذه املالحظة فقد عول على صدق احملاولة .تطلع أمامه وقال ببساطة
وتلقائية:
 أرى أشجارا عالية عريقة وأزهارا محراء وصفراء وزرقاء وعشبا أخضر ... أرجوك دقق أكثر! وممرات متعرجة ... وماذا أيضا؟ وفراشات تلهو وحنل ال يكل ... وماذا أيضا؟ وانسا تتنزه هنا وهناك ... -وماذا أيضا؟
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بدأ صرب ’’راجي‘‘ ينفد حتت أتثري هذا اإلحلاح:
 وطيورا تتقافز من غصن آلخر ... عظيم ،وماذا أيضا؟ حقيقة ،ال أرى شيئا آخر وهكذا نتبني أن األشياء جتتذب انتباهنا فال نبصر ما هو أقرب إىل أنظاران منها! وما هو هذا الشيء؟ إنه الفضاء الذي توجد فيه ...سرت رعدة خفية يف جسد ’’راجي‘‘ وهو ينتبه يف حلظة خاطفة إىل ما كان ابلفعل حتت
نظره طول الوقت:
 ابلفعل! ولو كنت سألتك ما الذي تراه يف هذا الشارع ألخذت تعدد أيضا ما به من أشياء.يف حني أن األمر اهلام إىل جانب أشياء احلديقة وأشياء الشارع هو الفضاء الذي
تظهر فيه ،الفضاء الذي هو شرط لظهور كل األشياء ...
  ...والذي قد ال يسرتعي انتباهنا من فرط شفافيته ومن فرط اعتيادان عليه واعتبارانإايه أمرا مسلما به ...
 ابلفعل ،كنا نراه ولكننا أنخذه كأمر مسلم به .فلوال الفضاء ما كان بوسع األشياءأن توجد يف املكان .وعندما ننتبه إليه فإن ذلك ال يضيف إىل املشهد شيئا جديدا.
إننا ننتبه فقط إىل ما كنا نراه طول الوقت ...
سادت حلظة صمت طويلة مفعمة بسكينة غريبة ...
 وابملثل عندما نسمع قطعة موسيقية تعزف ،فإن أمساعنا جتتذهبا النغمات ،ال الصمتالذي منه تنبع وفيه تتالشى .ولوال الصمت ما كان بوسع النغمات أن توجد يف
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الزمان .وعندما ننتبه إىل الصمت فإن ذلك ال يضيف إىل القطعة املوسيقية شيئا
جديدا .إننا ننتبه فقط إىل ما كنا نسمعه طول الوقت ...
من الذي أوحى له أن يتحدث اآلن حتديدا عن الصمت؟
برغم هذا اخلاطر العابر ،ظل ’’راجي‘‘ مستغرقا فيما أحاله إليه اكتشافه :الفضاء الذي
تظهر فيه األشياء ،مث الصمت الذي تنبثق منه األصوات وفيه تتالشى .ويعود لتأمل احلديقة
فريى اآلن الفضاء واألشياء معا .ويعود لينصت لتغريد تلك الطيور الذي يتناهى إىل مسعه
فينتبه اآلن للصمت واألصوات معا ...
بدا أن ’’حمب‘‘ يتهيأ لالنتقال إىل نقطة جديدة ،إذ به يقول:
 واآلن قل يل من أنت؟على عكس حذره األول ،اندفع ’’راجي‘‘ يقول:
 أان ’’راجي‘‘! وهل امسك هو أنت؟ هي ،يف احلقيقة ،مسألة صدفوية متاما! الحظ اي عزيزي ’’راجي‘‘ أين أسألك عن جوهرك ،عن ماهيتك ،عن ذاتيتكأو هويتك ...
 أان كاتب ،كما تعرف ... وماذا كنت قبل أن تكون كاتبا؟ كنت طالبا مث صحفيا .. فهل تغريت أنت عندما تغريت مهنتك؟ -كال ابلطبع!
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 إذن أنت لست مهنتك ... أان اآلن رجل كهل ،كما ترى ... وماذا كنت قبل أن تكون كهال؟ كنت طفال فصبيا فشااب وإن امتد يب العمر قد أصري يوما شيخا مسنا ... فهل تغريت مع تقدم العمر؟ ابلتأكيد ،فما أعرفه اآلن وأان رجل انضج  -كما أتصور على األقل  -ليس هو ماكنت أعرفه وأان فىت غر ...
 وعندما تنظر إىل صورتك وأنت فىت غر ،كما تقول ،هل تتصور أنك تنظر لصورةشخص آخر؟
 كال ابلتأكيد إهنا صوريت أان ... أي أنك لست خرباتك وال عمرك ... نعم ،ميكنين أن اتفق معك يف هذا ... إذن من أنت؟ أان كل ما قرأته من كتب وكل ما مسعته من موسيقى وكل ما ألفته من كتب وكل مادجبته من مقاالت .كل ما حققته من جناحات وكل ما منيت به من إخفاقات .كل
ما عشته من حلظات فرح أو حزن .كل ذلك أان ...
 هل تقصد ،يف عبارة واحدة ،أنك مضمون وعيك؟عاود ذلك احلذر ’’راجي‘‘ خمافة التسرع يف اإلجابة ،مث خرجت كلماته مرتيثة:
 -نعم ،هذا ما أتبينه  ...أان ،ابختصار ،مضمون وعيي ...
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قلت أنت نفسك ،ما برح يتغري .فهل تغريت أنت؟ هل
 لكن مضمون وعيك ،كما َأنت وأنت تقرأ غريك وأنت تسمع املوسيقى غريك وأنت تكتب؟ هل أنت يف الفرح
غريك يف احلزن؟
أطلقت عليه أنت مضمون
 برغم تغري حاليت الوجدانية يف األمثلة اليت سقتها  -أو ماَ
وعيي  -فإنين كنت أان نفسي يف كل ذلك ...
فمن أو ماذا أنت إذن؟
 -أنت لست إذن مضمون وعيكَ .

ظل ’’راجي‘‘ صامتا لربهة ،مث قال:

 إنه حقا سؤال حمري .فكل صفة أنسبها لنفسي أجد أهنا متغرية وأهنا بشكل ماال متس جوهري .فما هو هذا اجلوهر؟
 فيما يشبه اجنذاب انتباهنا إىل األشياء املادية ال إىل الفضاء الذي تظهر فيه ،وإىلاألصوات ال إىل الصمت اليت تنبثق منه ،عندما يظهر مضمون الوعي ،أي عندما
تظهر إدراكات احلواس واألحاسيس البدنية واألفكار على سطح الوعي ،ينجذب
انتباهنا بكليته إىل ذلك املضمون ال إىل الوعي ذاته الذي يظهر فيه ،فنتصور أننا
هذا املضمون مع أننا أساسا الوعي الذي يظهر على سطحه كل ذلك .وعندما ننتبه
إىل ذلك الوعي ،نتبني أننا كنا ،ابملثل ،ندركه طول الوقت ،وأن انتباهنا إليه مل يضف
إىل الواقع شيئا جديدا .وعندما نعود اآلن ونلتفت ملضمون الوعي سندرك ذلك
املضمون كما كنا ندركه من قبل ،لكن مع االنتباه يف الوقت ذاته للوعي الذي يظهر
فيه ...
يف حملة خاطفة ،ارتد ’’راجي‘‘ إىل ر ٍاء يطالع من بعيد أفكاره ومشاعره وإدراكاته .ومر أمامه
شريط حياته وهو ،بشكل ما ،خارج الشريط كمشاهد يشاهده .هل يتنبه لبعد جديد كان
غائبا عنه طوال هذه السنني؟ لكن من موقع املشاهد هذا أحس أنه ،بشكل ما ،غري متورط
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يف أحداث حياته ،وبدا كأن عبئا ما قد أخذ ينزاح وبدأ يستشعر سكينة غامضة .ما وراء
هذا االكتشاف؟
ظل ’’حمب‘‘ صامتا برهة من الزمن .أكان ذلك ليرتك لصديقه فسحة يستقر فيها اكتشافه
قبل أن يكمل احلديث ،أم ألن اإلحالة إىل هذا الرائي النهائي لألفكار واملشاعر واإلدراكات
قد حولت انتباههما ،كليهما معا ،إىل تلك احلقيقة اليت توحي جبالل خفي لكنه قريب،
شديد القرب ...
 انتباهنا يكون موجها بكليته يف العادة إىل األشياء ال إىل من يعي األشياء ...بدا أن ’’راجي‘‘ قد فقد ،للحظة ،كل رغبة يف السؤال .كان كمن يتقصى هذا البعد الذي
تَ َك َّشف له ،هو يبدو فقط بعدا جديدا على الرغم من أنه كان موجودا على الدوام .وانتباهه
له مل يضف إىل الواقع شيئا ،وإن كان قد أضاف إىل فهمه حقيقة أخرى هي وعيه هبذا
البعد ،وهو يريد اآلن أن يتقصى هذا البعد وال جيد يف نفسه ميال ألن يشو عليه ابلكالم.
ولكنه كان ،مع ذلك ،يرتقب كلمات ’’حمب‘‘ ...
 ومشكلتنا اجلوهرية تبدأ من هذا اخللط األساسي .مشكلتنا اجلوهرية تبدأ من اعتبارذاتنا شيئا من األشياء ،يف حني أهنا من يدرك كل األشياء ،حنن هذا الوجود الواعي،
أو احلضور  ...لقد اعتدان أن ننظر إىل أنفسنا كشيء يف حني أننا أساسا الوعي
الذي يدرك هذا الشيء ...
’’الوجود الواعي‘‘ ’’احلضور‘‘! هل يتعرف على نفسه اآلن ألول مرة؟
ظل ’’راجي‘‘ موزعا بني اكتشافه  -إذ شعر أنه أشبه مبن يتعرف ،يف حملة خاطفة ،على
صورته يف املرآة للمرة األوىل  -وتساؤالته عمن يكون هذا الذي يراه؟
 وملاذا نطلق على الوعي اسم الوجود الواعي أو احلضور ؟ أال ندرك ،يف جتربتنا املباشرة للوجود ،أن هناك شيئا ما ،أايا ما كان هذا الشيء،عوضا عن ’’الشيء‘‘ ،أن هناك وجودا ما وأن هناك وعيا هبذا الوجود؟
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 ابلفعل! هذا الوجود وذلك الوعي متالزمان إذن كوجهني حلقيقة واحدة .ولذا نطلق عليهااسم الوجود الواعي أو احلضور الواعي .وهذا احلضور هو ذاتنا احلقيقية ...
هل هو هذا احلضور؟ وما طبيعة هذا احلضور؟
إنين فعال أشبه مبن يتعرف على نفسه للمرة األوىل  ...احتاج اآلن أن أمسع .وأعرف يف
الوقت نفسه أين سأعود ،عندما أنفرد بنفسي ،إىل أتمل كل ذلك مليا ...
 هذا هو أهم اكتشاف على اإلطالق ،لو أنه جاء نتيجة خربة مباشرة .وكل ماسنناقشه فيما يلي لن يكون سوى نتائج مستخلصة من هذا االكتشاف البسيط
واجلوهري يف آن واحد ،وهي نتائج ال تتخيل مدى ثوريتها حق ا .هي أشبه ابحللقة
املفقودة يف اللغز الكفيلة بفض سره وحتويله من غموض مبهم حمري إىل وضوح بديهي
...
هذا السالم الغريب الذي يشعر به ’’راجي‘‘ مل يشجعه إال على االستماع لكالم مل يعد
يدري من أين أييت .أعلى لسان صديقه ’’حمب‘‘ أم من صدى غامض بعيد يرتدد يف
أعماقه .هل الوعد الغامض ،اكتشاف معىن الوجود ،بدأ يتحقق؟
 وليس هذا جمرد اكتشاف يصنف يف خانة املعرفة فحسب .فالوجه اآلخر هلذااالكتشاف هو تبني أن كل صنوف املعاانة والشقاء والصراع اليت نعيشها واليت نراها
حولنا هي نتيجة تصوران  -وهو تصور يرقى يف احلقيقة إىل مرتبة االعتقاد الراسخ -
أننا جمرد كيان بدين ذهين ،أننا كيان آخر غري جوهران احلقيقي  -هذا احلضور الواعي
الذي يدرك كل شيء .فنحن ننسب إحساسنا ابهلوية ،ذاتنا احلقيقية ،ال إىل ذلك
احلضور الواعي بل إىل الكيان البدين الذهين اليت أسقطنا عليه إحساسنا ابهلوية
ص ُّور أن هذه ’’األان‘‘ الزائلة هي ذاتنا احلقيقية هو سبب كل
وأمسيناه ’’األان‘‘ .تَ َ
الشقاء .هذه هي الفكرة األوىل اليت سطر هبا السطر األول يف قصتنا كلها .هذه
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هي اخلطيئة األصلية الوحيدة ،إن شئت .خطيئة التعامي عن ذاتنا احلقيقية .هذا هو
السقوط أو اهلبوط الوحيد ...
 وهل تقصد أن ’’األان‘‘ جمرد مفهوم؟ شعوران ابهلوية حييل إىل واقعة حقيقية .لكن املشكلة أننا بدال من أن ننسب هذهالواقعة إىل ذاتنا احلقيقية ،الوجود الواعي ،ننسبها إىل مفهوم مركب من األفكار
واألحاسيس البدنية واإلدراكات احلسية .يف حني أن تلك كلها ،كما تالحظ ،أشياء
ترى ،ال ذات تَرى.
 مفهوم ’’األان‘‘ حيَ َّول إذن هذا الكيان البدين الذهين إىل ذات تتخذ مقرا للهوية ... ابلضبط .واآلن دعنا نتأمل األان هذه ،ما هي يف احلقيقة؟استغرق ’’راجي‘‘ يف أتمل طويل ،فأجاب ’’حمب‘‘ عن السؤال:
 أال ترى أهنا تعد ،يف هناية املطاف ،فكرة مركبة تقرتن أبفكار أو أحاسيس بدنيةأو إدراكات حسية معينة؟
ظل ’’راجي‘‘ مستغرقا يف التفكري ،مث أجاب:
 ابلفعل ... واآلن هب هذه الفكرة للفضاء ،إىل احلضور الواعي الذي تظهر فيه ...ما أن استجاب ’’راجي‘‘ لتلك الدعوة حىت شعر كأنه ختلص من عبء لصيق ،مث بدأ
يتسلل إليه سالم غامض .ومن هذا املوقع الذي بدا له متنائيا بقدر ما عن حالته الشعورية
املألوفة ،أخذت تصل إليه كلمات ’’حمب‘‘:
 فما ’’األان‘‘ يف النهاية إال مضمون يظهر وميضي .اترك األان متضي هي األخرى.فما الذي يتبقى بعد عبور األان ،بعد تالشي األان يف الفضاء الذي تظهر فيه؟
ظل ’’راجي‘‘ صامتا ال جييب ،فأضاف ’’حمب‘‘:
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 ال يبقى إال الفضاء ،إال هذا احلضور الواعي  ...واآلن دعنا نسأل هل هلذا الفضاءمركز أو حميط؟ أم أن أي مركز أو أي حميط هو جمرد شيء آخر يظهر فيه؟ ...
احلضور الواعي ليس له مركز أو حميط ،هو المتناه ،إذن ،موجود يف كل مكان.
إحساسنا ابهلوية شيء حقيقي ولكنه حييل ،ال إىل األان ،بل إىل احلضور الواعي ...
ظال صامتني برهة مث قال ’’حمب‘‘:
 ما ’’األان‘‘ إال تركيب من األفكار واألحاسيس البدنية واإلدراكات احلسية ،أي ماهي ،يف هناية املطاف ،إال تلك الصفات اليت تبادرت إىل ذهنك عندما سألتك من
درك .أنت من يد ِرك األشياء.
درك .لكنك لست شيئا ي َ
أنت .وهذه كلها أشياء ت َ
دركة ،ال إىل األشياء ،بل إىل احلقيقة
وشعوران ابهلوية حييل ال إىل تلك ’’األان‘‘ املـ َ
الواعية ابألشياء ،إىل احلضور الواعي .وبذلك تعد األان انتحاال للهوية مبعىن ما.
فذلك املفهوم يستند إىل شيء واقعي نعم ،هو إحساسنا ابهلوية ،ولكننا ننسب هذه
اهلوية إىل جمرد شيء مدرك ال إىل الذات احلقيقة ،احلضور الواعي بكل األشياء.
 ما األان ،إذن ،إال هوية موهومة ينسج حوهلا كل واحد من الناس األسطورة اخلاصة به...
 وهذا هو خطأان املعريف األول وهو يف ذات اللحظة السبب األول ملعاانتنا ... وملاذا تربط على هذا النحو بني فكرتنا عن حقيقتنا وسبب شقائنا؟ عندما جنهل طبيعتنا احلقيقية وال خنترب الواقع انطالق ا منها ،نالحظ أن هناك يفأعماق النفس شعورا وجودايا ابلنقصان ...
 شعور ابلنقصان؟ أو شعور بعدم االكتمال .وأان ال أقصد هنا ابلطبع الشعور ابلنقص ابملعىن الشائع الذي يقصد به املسافة بني فكرة ما تتصورها أان معينة عن نفسها وبني مثالمنشود حتكم هذه األان على نفسها ابلقياس إليه  -بل أقصد الشعور الوجودي أبن
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هناك شيئا جوهراي مفتقدا حىت لو مل ندرك كنهه ابلضبط .هو ،إن شئت ،املسافة
بني اعتبار األان مقرا للهوية ،واملعرفة اليقينية بطبيعتنا احلقيقية .أو هو ،إن شئت،
املرادف  -على صعيد الشعور  -لتصور فكري خاطئ عن هويتنا احلقيقية ...
 وهذا الشعور ابلنقصان الوجودي ما عالقته ابملعاانة؟ ألن الشعور بعدم االكتمال ببساطة شعور مؤمل .ورد الفعل التلقائي يف مواجهة األملهو حماولة التخلص منه ،أليس كذلك؟
 ابلفعل ...هل تصبح معرفتنا بطبيعتنا احلقيقية بداية للخروج من دائرة الشقاء األبدية هذه؟ وهل ميكن
حقا أن نعيش من منظور احلضور الواعي ،املنزه عن النقصان وعن عدم االكتمال الوجودي؟
هل هذا يفسر السالم الغامض الذي بدأ يتسلل إليه عندما أخذ يراقب ’’األان‘‘ من موقع
احلضور الواعي؟
 وحماولة التخلص من األمل هي سعي تعويضي دائم لسد هذا النقصان الوجودي الذيال قرار له .فما أن يتخذ إحساسنا ابهلوية مظهر الشيء املرئي ال الذات الرائية
النهائية ،أي ما أن تظهر فكرة أننا كيان شخصي ٍ
فان وحمدود ،فكرة األان مبعناها
الشائع املألوف ،حىت تدور ،يف نفس اللحظة ،عجلة السعي التعويضي ...
مل يغب عن ’’راجي‘‘ أتثري تعرفه اجلديد على نفسه من منظور الرائي النهائي هذا ،ومع
ذلك أخذت األسئلة تتدافع يف ذهنه يف اجتاهات متعددة.
 وما هو الشكل الذي أيخذه السعي إىل التخلص من هذا األمل الناشئ عن عدماالكتمال الوجودي؟
 حياول اإلنسان عندئذ ختطي األمل الوجودي هذا ابلسعي إىل حتقيق ما يتصوره إجيابيا،أاي كان ذلك ،وإىل االبتعاد عما يتصوره سلبيا ،أاي كان ذلك .هذه ابختصار هي
حياته .فكل ما جلب له املتعة  -أبوسع معانيها  -يف املاضي يريد أن يكرره يف
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املستقبل ،وكل ما جلب له املعاانة  -أيضا أبوسع معانيها  -يف املاضي يريد أن
يتجنبه يف املستقبل .ومع تكرار ما جلب املتعة واهلروب مما جلب املعاانة ،تتكون
شيئا فشيئا دائرة اإلجيايب والسليب .وينقسم عامله عندئذ إىل أشياء يتعلق هبا ويرجوها،
وأشياء ينفر منها وخيشاها .وحيدث توحد مع هذا التصنيف .ويـ َع ِرف اإلنسان نفسه
بصورة شعورية أو الشعورية على هذا األساس .وتصبح احلياة هي هذا السعي املتوتر
بني هذين القطبني ،هذا السعي املمض الذي ال يتوقف لتأكيد هذا التصنيف ،أي
لتأكيد األان املفهومة على أهنا أشتات من ذكرايت وآمال .ويصبح هذا هو املعىن
الفعلي ،أي الواقعي أو احلادث فعال ،للحياة  -أتكيد هذه األان ...
صمت ’’حمب‘‘ برهة ،رمبا ليمهد النتقاله إىل نقطة جديدة ،مث قال:
 أما احلاضر ،وهو الزمن الوحيد ابملعىن الوجودي ،أو ابملعىن املطلق ،املنفتح علىالراهن اخلالد أبدا ،فإن اإلنسان ال يعيشه إال كمعرب يتنقل عليه بني ماض أشبه
ابحللم ومستقبل أقرب للوهم .ولذلك فهو يعيش يف حالة اغرتاب دائم عن وجوده
احلقيقي ...
سكت ’’حمب‘‘ مرة اثنية يف هذا التأمل املشرتك مث أضاف:
 واحلقيقة إن هذه األان الومهية مسكينة حقا! ألهنا تقف إزاء الوجود أبسره ،فما أشدضآلتها .ولكن ملا كانت هي َجممع اليقني الوحيد ،فإهنا تصبح  -ابلنسبة لنفسها –
مدار الوجود أبسره .ال بد أن حتظى ابالعرتاف واحلب وأن تفرض نفسها .فاملسألة
ابلنسبة إليها هي حقا مسألة حياة أو موت ،فال يقني أمامها خارج هذه الدائرة
الضيقة ،مهما اتسعت ...
كأن ’’حمب‘‘ حيدثه عن نفسه .هذه هي ابلفعل حياته ،بل حياة معظم الناس ...
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 إهنا مأساة حقيقية! مأساة ألن ذلك السعي الشقي ال مربر له يف احلقيقة ،إذ يكفيأن يدرك اإلنسان أنه احلضور الواعي حىت يغيب يف حلظة واحدة أمل النقصان
الوجودي ،أي الدافع إىل هذا النوع من السلوك ...
 هكذا تسري ابلفعل حياة معظمنا! ما دام الكالم قد قادان إىل هذه النقطة ،وهي نقطة اعتقد أننا سنعود إليها مرارالنتناوهلا من زوااي عديدة ،دعنا نطلق إذن على ’’منط األداء‘‘ هذا ،القائم على
السعي إىل حتقيق كل ما هو إجيايب وجتنب كل ما هو سليب يف ضوء خربة املاضي
وإسقاط كل ذلك على املستقبل’’ ،منط أتكيد األان‘‘ ...
 كأن منط أتكيد األان هذا هو مفتاح سلوك معظم الناس حقا ،إن أتملناه عنكثب ...
 واحملزن حقا يف األمر هو أن كل هذا السعي لن ينجح يف حتقيق السعادة!هل ميكن أن يكون اجلهل بطبيعتنا احلقيقية هو سبب كل هذا الشقاء والصراع؟
 لكن عدم جناح منط األداء هذا يف تزويدان ابلسعادة هو ما يدفعنا إىل البحث عنهايف اجتاه آخر .هو الذي يدفعنا إىل البحث عن املعىن .وهو الذي جيعلنا نتحدث
اآلن .فإخفاقنا املتكرر يف التماس السعادة يف األشياء ...
  ...حقا ،ألنك حىت إن حصلت على ما تتصور أنه سبب من أسباب السعادةفإنك ستشعر يف ذات اللحظة ابخلوف من فقدانه ...
 نعم ،وإخفاقنا املتكرر يف التماس السعادة يف األشياء يقودان إىل البحث عنها فيمنيعي األشياء .يف احلضور الواعي الذي ال نقصان فيه أو عدم اكتمال ...
هل يكون هذا إذن هو السر املستور؟ هل يكون شقاؤان نداءا للتوجه إىل مصدر السعادة
احلقيقي؟ هل يكون هذا هو معىن الوجود؟ أن يكون معىن الوجود ،بشكل ما ،هو السري يف
املسار العكسي :الشقاء يقود إىل البحث عن مصدر األمل ،واألمل يشري إىل مصدره هو عدم
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االكتمال الوجودي ،وعدم االكتمال يقول بدوره إن سببه هو عدم معرفتنا لطبيعتنا احلقيقية.
هل يكون معىن الوجود إذن هو اكتشافنا لطبيعتنا احلقيقية فيتحقق تلقائيا االكتمال
الوجودي؟
 لطاملا سألت نفسي أيكون ما يرتدد يف أعماقنا من صدى بعيد ،مل ننصت دوما له،رجعا لذلك النداء الغامض للبحث يف اجتاه آخر؟ لكن أي اجتاه؟
 نعم ،أنه حبث عن اكتمال نتحرق شوقا إليه بكل وجودان ابملعىن احلريف .أما اإلحباطالذي طاملا قاسيناه فليس سوى الوقع املؤمل لتكرار ذلك السقوط األبدي يف اخلطيئة
الوحيدة ويف اجلاهلية الوحيدة :عدم معرفة طبيعتنا احلقيقية .وملا كنا أنخذ أنفسنا
على أننا ’’شيء‘‘ ،كان ال بد أن نبحث عن االكتمال يف أشياء أخرى .كان حبثنا
متجها ،إذن ،إىل اخلارج .لكن ما أن ندرك أننا كذات ال ميكن أن نكون ’’شيئا‘‘،
حىت يتحول انتباهنا إىل الداخل ،إىل ذلك احلضور الواعي ...
غاصا جمددا يف صمت ال يقواين على قطعه .مث ما لبث ’’حمب‘‘ أن قال كأنه حيدث نفسه:
 غري أننا مل نكن مبستطيعني أن نكابد هذا الفقد ،وال أن نشعر هبذا الشوق ،وال أنخنشى هذا اإلحباط ،لو مل نكن قد عرفنا هذه الوحدة األصلية بشكل ما ،لو مل
تكن هذه الوحدة تعرب عن طبيعتنا احلقيقية ،وإال فمن أين أييت هذا الشوق الوجودي
العميق إن مل يكن حييلنا إىل شيء نعرفه ابلفعل ،ألنه طبيعتنا احلقيقية؟
 وإنين ألتساءل ،ابلفعل ،كيف كان هلذا التقصي الذي جنريه اآلن أن يؤثر يف نفسيلو مل يكن حييل بشكل ما إىل شيء حقيقي يف نفسي ابلفعل ،إىل جوهري!
 واملسألة اي ’’راجي‘‘ تعنينا ،كما ترى ،كلنا فردا فردا .فذلك هو حقنا الفطري يفالتحقق واحلرية والسعادة ،أبعمق معىن ...
انتصف النهار ،وتبدلت مواقع الضوء والظل فقام الصديقان يتجوالن خبطوات وئيدة يف هذه
احلديقة الواسعة ،وما لبث ’’راجي‘‘ أن قال:
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 دعنا إذن نناقش طبيعة هذا احلضور الواعي ... عظيم ،دعنا نتساءل أوال :هل للحضور الواعي مسات شخصية؟درك.
 كال ابلتأكيد .فهمت اآلن هذه الطريقة يف النظر .فالسمات الشخصية شيء ي َاملدرك ال ميكن أن يكون هو احلضور الواعي ...
والشيء َ
 وابملثل حنن ال نستطيع أن نتبني فيه أي انفصال أو انقسام ،فهو يلوح كوحدة اتمةاالكتمال .ال ميكن أن أتخذ منها شيئا أو أن تضيف إليها شيئا .ولذا إذا تساءلنا
هل احلضور الواعي حمدود أم ال؟ فال بد أن جنيب ابلنفي أيضا ألن كل َح ٍد سيكون
واقعة موضوعية ال بد أن يكون وراءها شيء آخر يدركها .أي ،بعبارة أخرى ،إن
الوعي جيب أن يكون قائما عند تعيني أي حد .وعليه ،فإن الوعي ذاته ال ميكن أن
يكون حمدودا ...
 وهل هو ٍفان؟ وهو سؤال هام ألن اخلوف من املوت هو أساس كل خوف آخر ...
 وهنا أيضا ال ميكن حتديد نقطة يف الزمن نقول عندها هنا بدأ الوعي ،وذلك ببساطةألن هذه النقطة ستكون ابملثل واقعة موضوعية جيب أن يكون الوعي قائما آنذاك
ليحددها .مما يعين أن الوعي ال يدخل تيار الزمن أصال ...
 لكن إذا كنا ال ندخل تيار الزمن أصال ،فهذا معناه أن ال وجود للموت! هذا الكيان البدين الذهين يظهر يف حلظة وخيتفي يف حلظة أخرى ،يف هذا الزمناملتتايل ،لكن احلضور الواعي قائم يف احلاضر اخلالد أبدا ،يف الزمن السرمدي .الكيان
البدين الذهين يظهر لفرتة مث خيتفي كما تظهر املوجة وختتفي على سطح البحر .أما
املاء ذاته – جوهر املوجة والبحر – فإنه ال يظهر وال خيتفي ...
سارا صامتني برهة مث قال ’’حمب‘‘:
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 هذا الشعور البسيط ابلوجود املنفتح على احلاضر األبدي والسابق على أي فكرةهو طبيعتنا احلقيقية .وهذه احلقيقة قادرة  -إن حنن عايناها معاينة مباشرة  -على
طي صفحة الشقاء ...
ران الصمت من جديد ’’ ...الصمت الذي تنبع منه األصوات وفيه تتالشى‘‘ ...
األشجار العريقة الباسقة توحي ابجلالل ،والعشب يزهو خبضرته اليانعة هذا الصباح .كان
هناك طائر أسود صغري يرتمن بنغم عذب غري مألوف .هل هو من الطيور املهاجرة؟
اجتها إىل مقعد ظليل يف ركن هادئ فقال ’’راجي‘‘:
 أصدقك القول إنين أشعر بشيء غامض يتخلق ،بصورة غائمة ينريها برق خاطفمث ال تلبث أن تغيم قبل أن أحيط مبعاملها كلها .لكن ذلك يرتكك يف حرية إىل حد
ما ،ألنك تريد أن ترى ،وأن تعاين معاينة مباشرة ...
 دعنا إذن نقوم هبذه التجربة البسيطة:اسرتح يف جلستك وأغلق عينيك وتنفس بشكل عميق آخذا اهلواء ببطء
من الفضاء احمليط بك ،الذي هو الكون أبسره .وحاول أن تتتبع َمسرى اهلواء
وهو يتخلل كل نواحي اجلسد  ...كأن الكون يسري داخلك وأنت جتيبه مبا
خترجه من زفري  ...اتبع هذه احلركة الداخلة واخلارجة صارفا كل انتباهك إليها.
بعد قليل لن يبقى هناك سوى هذه احلركة  ...لن يبقى هناك سوى النَـ َفس
الداخل واخلارج ...
اآلن افتح عينيك ببطء وانظر إىل السماء وإىل هذا السرب من الطيور
املهاجرة الذي يرسم اآلن حبركته اجلماعية تشكيال بديعا  ...الطيور تتجمع
وتتباعد  ...أنت ترى الطيور ،تراقب الطيور ،ولكنك لست هذه الطيور
الراقصة .ما املشهد إال انطباع سجل على صفحة الوعي .ما ي َس َّجل أييت
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ويروح .ولكن الوعي ذاته ال أييت أو يروح .ما تراه حمدود ومتناه ،أما الفضاء
الذي يظهر فيه فليس حمدودا أو متناهيا ...
واآلن وجه انتباهك إىل إحساس بدين ما .قد يكون مثال إحساسك حبرارة
الشمس على يدك .لو حركت يدك اآلن إىل موقع ظليل ستالحظ أن هذا
اإلحساس البدين مير أيضا كمرور هذه الطيور املهاجرة يف األفق البعيد ...
اإلحساس البدين يتناءى ،ولكن الوعي ٍ
ابق كما هو دون تغيري  ...أنت
لست ،إذن ،هذا اإلحساس البدين .أنت الوعي الذي سجل على صفحته
هذا اإلحساس .هذا اإلحساس حمدود ومتناه ،أما الفضاء الذي يظهر فيه
فليس حمدودا أو متناهيا ...
واآلن فكر يف شيء ما .بل لعلك غري حمتاج ألن تفكر يف شيء حمدد إذ
يكفي أن تراقب تيار األفكار املتواترة اليت ال تفتأ تتوارد على ذهنك ...
ستالحظ أيضا أن األفكار أتيت وتروح كاإلدراك احلسي واإلحساس البدين.
ولكنك أنت ال أتيت أو تروح .أنت الشاهد األبدي على كل ذلك ولكنك
غري متورط فيه .هذه األفكار حمدودة ومتناهية ،أما الفضاء الذي تظهر فيه
فليس حمدودا أو متناهيا ...
أال تالحظ اآلن أننا خنترب ما نتصور أنه جسدان  -أي إحساساتنا البدنية
 وما نتصور أنه ذهننا  -أي أفكاران  -وما نتصور أنه العامل اخلارجي  -أيما تدلنا عليه إدراكاتنا احلسية  -بنفس الطريقة؟ أي أننا ندركها مجيعا
كموضوعات عينية .أفال يعين ذلك أن اجلسم والذهن ليسا مها الذات الواعية
ابلعامل بل مها أيضا موضوعان للتجربة ،شأهنما شأن العامل نفسه؟
أنت لست ،إذن ،إدراكاتك احلسية ألنك تعي هبا ،ولست أحاسيسك
البدنية ألنك تعي هبا ،ولست أفكارك ألنك تعي هبا .أنت لست جسمك
أو ذهنك ألنك تعي هبما .أنت لست كل هذا .فمن أنت إذن؟

22

أنت العنصر الثابت غري املتحول يف كل هذه التجارب والقاسم املشرتك
بينها .اإلدراكات احلسية تروح وجتئ وأنت واع هبا ،واألحاسيس البدنية تروح
وجتئ وأنت واع هبا ،واألفكار تروج وجتئ وأنت واع هبا .كل تلك األشياء اليت
تدركها حمدودة ومتناهية ،أما الفضاء الذي تظهر فيه فليس حمدودا أو متناهيا.
وذلك الفضاء هو القاسم املشرتك الثابت بني كل هذه األحوال ...
وهذا الفضاء هو وعيك الشاهد على كل ذلك دون أن يتورط فيه .إنه
احلضور الواعي وما أنت إال هذا احلضور الواعي ...
جلس ’’راجي‘‘ مسرتخيا على املقعد اخلشيب مستغرقا فيما إحالته إليه هذه ’’التجربة‘‘.
يسرى يف وجدانه اآلن سالم عميق غاص فيه بكليته .أغلق عينيه دالف ا إىل هذا احلضور
الواعي .ضجيج املدينة البعيد يسري يف هذا السالم دون أن ميسه .حىت أفكاره ذاهتا تروح
وجتئ دون أن متس اخللفية اليت تظهر إزاءها .هو ليس هذه األصوات ،ليس هذا اخلدر الذي
يسري اآلن يف أوصاله ،ليس هذه األفكار .كأمنا كل ذلك أمساك صغرية تسبح يف هنر فسيح.
هل تعكر هذه األمساك صفو النهر؟ أم هو حيتويها يف حنو وحدب وهو ميضي منسااب يف
سكينة مطمئنة ...
شعر ’’راجي‘‘ أنه حيتاج إىل َمتـثُّل كل ما تباداله من حديث وأتمل ما مر به هذا الصباح
فاقرتح على صديقه أن يتمشيا قليال ...
خرج الصديقان من احلديقة وقادهتما خطواهتما ،يف طريق اعتادت عليه ،إىل النيل غري
البعيد .ما أمجل هذه الفسحة وذاك االمتداد يف مدينتهما املكتظة ،وما أروع هذا االنسياب
املطمئن يف جوها الصاخب ...
وصال إىل اجلسر الذي سيسلكه ’’راجي‘‘ فاستأذن ’’حمب‘‘ مودعا ،على وعد أبن يلتقيا
مساء الغد يف بيت صديقه.
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شعر ’’راجي‘‘ أبن عليه أن يقبل بكليته على هذا التقصي ،مدركا أن فيه حياته أو موته
ابملعىن احلريف .وجال خباطره قول شكسبري الشهري ’’أن تكون أو ال تكون هذا هو السؤال‘‘.
فهل يستطيع أن يكون حقا دون أن يعرف من هو؟ وشعر أنه يفهم ذلك القول يف ضوء
جديد :أن تعرف من أنت حقا فتكون أو أال تعرف من أنت فال تكون ،هذا هو السؤال.
هذا هو بيت القصيد.
أما ’’حمب‘‘ فكان حيدس ،حبكم أنه ’’مر من هنا ذات يوم‘‘ ،ما خيتلج اآلن بصدر
’’راجي‘‘ .يعرف أن صديقه قد حقق ،مبعىن ما ،كشفا هاما حينما لـََمح ،ولو لوهلة خاطفة،
طبيعته احلقيقية .ويعرف أن تلك اللحظة السحرية أشبه مبيالد جديد .لكنه يعرف أيضا أن
هذا ’’املذاق‘‘ لئن ظل ماثال يف الفهم كبوصلة م َوِجهة بدرجات متفاوتة من الوضوح والقوة
يف البداية ،فإن منط أتكيد األان  -أي تصور أننا كيان شخصي فان وحمدود يسعى إىل
حتقيق ما يراه إجيابيا وجتنب ما يراه سلبيا وفقا ملا عرفه يف املاضي ،وهو كيان ميثل أقوى صور
تَ َش ُّكلِنا  -سرعان ما سيطفو يف األغلب على السطح جمددا .وسيشعر ’’راجي‘‘ أن كشفه
قد تبدد وسيحاول مستميتا أن يستعيد حلظات السالم والفرح اليت عاشها واليت يلفاها
تتسرب اآلن من بني أصابعه وهو عاجز عن اإلمساك هبا .وسيتعامل ’’راجي‘‘ على األرجح
مع هذا الكشف بنفس طريقة منط أتكيد األان ،أي كاكتشاف حققه هو  -ذلك الكيان
الشخصي  -ويريد أن يوظفه يف وجهة نظره اليت يواجه هبا العامل .كما يريد أن يستعيد ما
حققه له من سكينة مطمئنة .هو مل يعرف بعد متاما أن ذلك الكشف هو حقيقته ذاهتا،
وأن احلضور الواعي ال ميكن أن ميتلك أو يوظف ألنه ليس ،بكل بساطة’’ ،شيئا‘‘ .هو
من يعي كل األشياء .وأنه’’ ،راجي‘‘ ،ليس تلك األان ،بل الوعي الذي يدركها ...
غدا سيقابل ’’راجي‘‘ وسيجده مقبال يسعى إىل ذات املذاق ،الذي هو تعبري عن طبيعته
الباطنة ذاهتا .وسيجده أيضا حممال أبسئلة كثرية .ذلك أن تغيري املنظور على هذا النحو ،أي
املنظور الذي يرى اإلنسان نفسه من خالله ،يشكل انقالاب كامال يف رؤية كل شيء ...
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ولذا فإن هذه الرؤية لن تتضح أبعادها كلها دفعة واحدة .لكن مبقدوره ،إن شاء ،أن يتقبلها
ابعتبارها فرضية قابلة لالختبار يف حياته هو ،يف جتربته املباشرة ،ويرى هل متثل شرحا معقوال
هلا أم ال .وقد يكتشف عندئذ أنه إزاء رحلة حبث واكتشاف وإبداع وتطور تتضح فيها تباعا
شىت جوانب هذه الرؤية بقدر التقدم يف أتملها ...

توجه ’’حمب‘‘ إىل منزل ’’راجي‘‘ الذي يقع يف حي احلسني القدمي .جمرد استحضار احلي
بعمارته املميزة حييله إىل عامل ساحر غامض .ما هذه الصلة العجيبة بني عمارته اإلسالمية
وعاملنا الداخلي؟ وما هو سر هذه العمارة  -الكامن يف األبعاد والنسب واألشكال  -الذي
يردان إىل سر الوجود الكامن فينا؟ يستطيع أن يتجول يف هذه الشوارع ساعات طواال يعب
من سحرها الذي يقاوم التلوث واالزدحام والصخب .يكفي أن يقف يف صحن األزهر
املكشوف ويتطلع ألعلى كي تعرتيه ،يف كل مرة ،تلك الرعدة املتجددة .فهذه النظرة تقذفه
فجأة يف قلب السماء .هكذا بال أي عازل أو وسيط .كأن الصحن يقتطع من مساء املدينة،
اليت حتجبها املباين املتطاولة ،تلك القطعة اليت نـ ِقيَت من األشكال والصور واليت تنفتح على
فضاء الهنائي .فيشعر كأنه جسم سابح يف ذلك الفضاء الذي ال حتده حدود .ويدرك
وحدته هبذا الكون البديع فتتالشى حدود اجلسم وال يبقى سوى الالحمدود.
أَحب هذه الشوارع رغم ما أصاهبا من تدهور مدمرَ .عشق األحجار املصقولة واأللوان احلائلة
والزخارف املطلة من زمن غابر .هل أوحت للناس دوما هبذا اجلالل؟
يف منزل قدمي يقاوم آاثر الزمن بفضل ما يبذله أصحابه من عناية ،اختذ ’’راجي‘‘ ،على
سطح الدار ،غرفة له يتفرغ فيها لقراءاته وللقاء أصدقائه .الغرفة مفروشة ببساطة ومجال.
أرائك خفيضة حبذاء اجلدران وبسط قدمية .تنفتح الغرفة على سطح صغري يشرف على احلي
القدمي من مطل فريد .من هنا ترى مآذن األزهر واحلسني ويتنامى إىل مسعك وجيب مجاعي
بعيد متتزج فيه أصوات املؤذنني واملارة والسيارات وتصلك ،إذا هبت نسمات شرقية ،روائح
حمال العطارة.
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جلسا ،كما حيبان أحياان ،على وسادتني على األرض وأسندا ظهريهما إىل أريكتني متقابلتني.
 ما برحت أفكر منذ األمس يف ذلك االكتشاف ... كل شيء يبدأ وينتهي مبا نعتقد أنه حقيقتنا ... آخر ما كنت أختيله! كأهنا إفاقة من حلم ،أليس كذلك؟اعتدل ’’راجي‘‘ يف جلسته مث قال كمن يتهيأ العرتاف ما:
 لقد أحسست ،يف جتربة التأمل ،أنين عرفت حقا حقيقيت وشعرت بسالم عميق خييليل أنه ينتمي إىل بعد آخر .ولكن هذا الشعور ما لبث أن تبدد وما برحت أحاول
استعادته دون جدوى ...
ابتسم ’’حمب‘‘ وسأل صديقه:
 وكيف تبدد؟ مثلما جاء هذا الشعور يف حلظة خاطفة اختفى أيضا يف حلظة خاطفة! اِحك يل ما حدث! كنت قد أحسست للحظة أنين عرفت حقيقيت .كنت سعيدا هبذا الكشف .ولكنينما لبثت أن وجدت نفسي ،دون أن أدري كيف ،وكأنين قذفت خارج املدار الذي
كنت أحلق فيه ألجدين كمن سقط على األرض من علو شاهق ...
 وماذا كان رد فعلك؟ أول ما شعرت به هو اإلحباط .فقد كنت أتصور أنين حققت إجنازا ما ،ولكنينوجدت نفسي مرة أخرى كما كنت من قبل أكابد ذلك اإلحباط األبدي ،لكنه
هذه املرة ،ويف مفارقة غريبة ،كان أقل وطأة ألنين عرفت أن هناك شيئا سواه ،وكذلك
أشد مرارة ألنين كنت قد ذقت حالوة السالم .لقد رجعت إذن إىل حالة عدم
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االكتمال الوجودي اليت حتدثنا عنها ابألمس .وما برحت أحاول استعادة ذلك
الشعور الساحر ،بال جدوى!
 عند وجود املعاانة ،ما نفعله عاد اة هو التوحد هبذه املعاانة وحماولة التخلص منها ... وماذا تقصد ابلتوحد ابملعاانة؟ وهل هناك من يريد أن يتوحد مبعاانته؟ سبب املعاانة الوحيد هو تصور أن هناك كياان يعاين ،وأننا هذا الكيان .أال ننظرعادة إىل أنفسنا على أننا ’’شيء‘‘ يف هناية املطاف متغافلني عن ذاتنا احلقيقية،
احلضور الواعي .وهذا التصور يتجدد بشكل الشعوري يف البداية دون انتباه منا،
حبكم التشكل السابق .أي أن املعاانة مل تكن لتنشأ أصال إال ألن هذا االعتقاد،
الذي توارى لفاصل زمين معني ،قد أطل برأسه من جديد ...
 وما احلل عندئذ؟ يكفي عند وجود املعاانة أن نظل ماكثني يف وجودان الواعي وأن نراقب منه حالةاملعاانة تلك .وعندئذ لن تلبث مكوانت تلك املعاانة  -اليت تتخذ اآلن صورة
’’األان‘‘  -أن تنحل إىل عناصرها األولية :إىل األفكار واألحاسيس البدنية
واإلدراكات احلسية .وإذا تنبهنا إىل أن تلك جمرد أشياء على سطح الوعي ،فنظران
إليها من منظور احلضور الواعي ،لن نلبث أن نالحظ أهنا سرعان ما ستتالشى من
تلقاء ذاهتا دون أي تدخل منا .ألن انتباهنا يف هذه احلالة يكون قد حتول من الكيان
املوهوم الذي يعاين إىل الشاهد النهائي الذي يراقب هذا الكيان ...
 وكيف ميكنين مراقبة كيان موهوم؟ أنت سرتاقب يف احلقيقة ما يتجلى لك يف جتربتك .أي سرتاقب العناصر اليت يتألفمنها ،يف هناية املطاف ،هذا الكيان :أحاسيسك البدنية ،وما قد يقرتن هبا من
مشاعر ،وأفكارك .أي أنك لن تتورط يف املشهد كطرف فيه .ألن الكيان املوهوم -
أي تلك ’’األان‘‘  -ما هو إال فكرة اسقطت على تلك األحاسيس واملشاعر
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واألفكار .فكرة تستملك تلك األحاسيس واملشاعر واألفكار .وهذا االستمالك
النفسي هو ما نعنيه عندما نتحدث عن التوحد ابملعاانة .أي أننا نستملك ،عن
طريق مفهوم األان ،تلك األحاسيس واملشاعر واألفكار اليت تظهر على سطح الوعي.
وبدال من أن نرى تلك األحاسيس واملشاعر واألفكار جمرد وقائع حتدث على سطح
الوعي نتخيل أهنا حتدث لكيان حمدد اختلقناه اختالقا .هذا هو سبب األمل .وطريق
اخلروج هنا هو مراقبة اهليكل ،إن شئت ،الذي تَلبَّ َسه هذا املفهوم .أي مراقبة تلك
األحاسيس واملشاعر واألفكار .وعندما نرى أهنا متر كمر السحاب يف األفق نكون
قد أخذان يف تفكيك هذا املفهوم ال على مستوى الفهم فحسب بل أيضا على
مستوى اإلحساس البدين والشعور ،ونكون قد استقرينا بدرجات تتزايد يف منظور
الرائي النهائي ،أو احلضور الواعي ،الذي هو طبيعتنا احلقيقية ...
 ال أعتقد أن األمر ميكن أن يكون هبذه السهولة؟ مصدر الصعوبة هو أن رد فعلنا التلقائي ،عند وجود األمل النفسي ،هو املسارعة إىلتسكينه وتصفيته .وهذا ابلطبع أمر أكثر من مشروع .لكننا إذ نفعل ذلك نلجأ
عادة إىل ذات األداة اليت سببته أصال ،أي إىل تدخل ذلك الكيان الذي نتصور أنه
مصدر هويتنا ،مصدر الفعل ’’ -األان‘‘  -يف حني أنه ليس سوى شيء أخر يظهر
على شاشة احلضور الواعي .أي إن مصدر الصعوبة هو أننا ال نستطيع  -بعد -
أن نقاوم إغراء التدخل ’’األانوي‘‘( - )وأعذرين على هذا التعبري الذي قد يكون
جديدا على أذنيك .يكفي فقط ،كما قلت لك توا ،أن تراقب  -من موقف احلضور
الواعي  -ذلك األمل النفسي ،الذي يتجلى دوما كأفكار وأحاسيس وإدراكات ،دون
أحتت هلذه الطريقة يف التصرف
حماولة تدخل أانوي إذن .وسرعان ما ستتبني ،إن أنت َ
فرصة التحقق ،أن ذلك األمل أو اإلحباط قد اختفى متاما حىت دون أن تالحظ أنت
اشتقت هذه الصفة  -اليت تعين الشيء املنسوب إىل األان  -من الناحية اللغوية ،قياسا على الصفات
(*)
املشتقة من كلمات مثل سينا وإسنا وايفا إذ نقول سيناوي وإسناوي وايفاوي .وهي تناظر الكلمتني اإلجنليزيتني
 egotistو  .egotisticومدلول الكلمة خمتلف ابلطبع عن مدلول كلمة أانين اليت تعين تفضيل األان.egoist ،
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نفسك ذلك .وبعد برهة ،ستتساءل حىت :أين ذهب هذا الشعور؟ لقد ذهب إىل
الفضاء الذي يصدر منه كل شيء والذي فيه ينحل كل شيء .وتبقى أنت ،ذلك
الفضاء نفسه ،أو احلضور الواعي ،شاهدا على ذلك .أما التوحد األانوي هبذا األمل
أو اإلحباط فهو الذي يستبقيه ويدميه .والحظ أنين ال أدعوك لتجاهله .أي ال
أدعوك للنظر إليه بطرف خفي وأنت متوحد مع شعور ابلرفض واالحتجاج .كال،
بل أدعوك ملراقبته هو وكذلك شعورك ابلرفض واالحتجاج الصامت ورغبتك الدفينة
يف تغيري ’’الوضع‘‘ .ال أدعوك ألن تتحمل مكرها وضعا غري مرغوب ،بل جملرد
مراقبة كل ذلك .وأعذرين إن كنت قد أطلت عليك أو أسهبت يف هذه النقطة .فلم
أكن ألفعل ذلك لوال أنين تبينت من جتربيت الواقعية مدى فعالية هذه الطريقة يف
النظر .فعاليتها ال يف التغلب على ما قد مير بنا من أمل نفسي أو إحباط فحسب،
بل أيضا يف جعلنا نتعرف شيئا فشيئا على طبيعتنا احلقيقية ،احلضور الواعي .فعاليتها
يف إخراجنا من ربقة األان .وأذكرك أبنين عندما أحتدث عن األان ال أحتدث عن كيان
حقيقي موجود ،بل عن تصور واعتقاد يستملك اإلدراكات احلسية واألحاسيس
البدنية واألفكار ،أو يتوحد معها وخيلق منها كياان موهوما ...
 تتحدث كما لو كان األمر يتعلق بوصفة جمربة! ابلفعل  .والتجربة تدل على أهنا ال تفشل أبدا. ال تفشل أبدا! هل هناك شيء ال يفشل أبدا! ال تفشل ألهنا تقول ببساطة إن األمل يزول عند تبني أن املتأمل نفسه  -سبب األمل -غري موجود! وكيف نتبني أن املتأمل نفسه غري موجود؟ عندما ننتبه للخطأ الكامن يف
تصور أننا شيء يف حني أننا الوعي الذي يرى هذا الشيء .عندما نكف عن جتاهل
ذاتنا احلقيقية :احلضور الواعي ...
ضحك ’’راجي‘‘ ضحكة صافية مث قال:
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 ال أعتقد أن ذلك ميكن أن ينسحب على األمل البدين هو اآلخر! كال ابلطبع حنن نتحدث هنا عن األمل النفسي ،عن اإلحباط والقلق واخلوفوالغضب .أما األمل البدين فهو حقيقة من حقائق الطبيعة له وظيفة يؤديها .فهو يشري
إىل خلل حيتاج إىل عالج .لكن قد خيفف منه أال نضيف إليه أملا نفسيا مصدره
االحتجاج واملقارنة!
سكت ’’حمب‘‘ برهة مث قال:
 عندما ندرك أننا الوجود الواعي الذي يراقب حالة املعاانة هذه سنتذوق على الفورطعم حالة خالية من التوتر ،حالة سالم ال سبب موضوعي ا حمددا له .سنتذوق
إحساسا منعشا ابحلرية .وسندرك عندئذ أن طبيعتنا احلقيقية هلا وجه اثلث :الوجود،
والوعي  -أو ما أطلقنا عليه اسم الوجود الواعي أو احلضور الواعي  -مث احلالة اخلالية
من التوتر :السالم أو السعادة .أي أن ذاتنا احلقيقية هي ما نبحث عنه يف الواقع
طول الوقت بينما هي أقرب إلينا من حبل الوريد ...
ظل ’’راجي‘‘ يستمع بكل وجدانه ،ومل يبد أن لديه ،يف هذه اللحظة ،رغبة يف احلديث،
مما شجع صديقه على االسرتسال:
 هذه املعاانة ذاهتا هي اليت تدفعنا إىل البحث عن سبيل اخلالص احلقيقي ،وهي اليتتدفعنا إىل هذا احلديث اآلن .وما هذا اإلحباط املتكرر إال حيلة من الوجود تدفعنا
إىل البحث عن سبب عدم االكتمال الوجودي هذا ،وعن مصدر االكتمال احلقيقي
...
بدأت أسارير ’’راجي‘‘ تنبسط موشية ابالرتياح ،كأمنا أحس أن ملعاانته معىن بل أهنا مرِشده
وم ِ
وجهه ،بشكل ما.
ربهتا ليس وقعها على صعيد الشعور واإلحساس،
 واملهم يف جتربة السالم العميق اليت َخ َبل أهنا تنبهنا إىل ذاتنا احلقيقية وتدعوان إىل استكشافها والتعرف عليها  ...وما
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حماولتك استعادة حالة السالم العميق اليت حتدثت عنها إال نداء من طبيعتك احلقيقية
الستكمال البحث .ما هي إال نداء من املطلق  .فدعنا إذن نستجيب لندائه .دعنا
نعود إىل ذلك احلضور الواعي .دعنا نقوم هبذه التجربة اجلديدة ...
َس َّوى ’’حمب‘‘ جلسته على الوسادة مث قال:

 -اعتدل اآلن يف جلستك واغلق عينيك وتنفس بعمق وهدوء ...

استجاب ’’راجي‘‘ هلذه التجربة متسائال إىل أين ستقوده اليوم .وما أن بدأ نفسه ينتظم
حىت أخذت سكينة هادئة تسري يف نفسه ...
ِهب كل أفكارك للوعي الذي تظهر فيه ِ ...هب له شعورك ابفتقاد جتربتك
...
يف حلظة واحدة ،شعر ’’راجي‘‘ أنه ارتد إىل ذاته ...
هذا الوعي الذي يظهر فيه شعورك هو ذاته السالم العميق  ...هذا السالم
العميق ليس ذكرى جتربة مرت ،بل هو طبيعتك ذاهتا .طبيعتك احلية يف احلاضر
الدائم .فكيف ميكن أن تفتقده؟ التجربة أتيت وتروح ،ولكن الوعي الذي تظهر فيه
ال أييت وال يروح .وهذا الشعور املتجدد ابلسالم ال حتتاج ألن ختتزنه يف الذاكرة .ال
حتتاج ألن تستبقيه أو ألن تستعيده .فهو حاضر دوما كحضور واع حيتضن كل جتربة
وكل فكرة ...
ساد صمت كامل ال يقطعه سوى أصوات أتيت من بعيد .كل شيء بدا ساحبا يف هذا السالم
...
ولننظر اآلن لتجربتنا من زاوية جديدة .انصت إىل تلك األصوات املتسربة
من بعيد .ليس هناك صوت يسمع هناك وكائن يَسمع هنا ،كل ما هناك يف احلقيقة
هو مسع فحسب .تلك هي جتربتنا الفعلية .لكن بعد ذلك أييت التفسري :صوت
يرتدد هناك وكائن يسمع هنا .هذا هو التفسري البَعدي ...
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وقت اإلدراك نفسه يكون عمل الذهن معلقا بشكل ما ،تظهر الفكرة
أو اإلحساس البدين أو اإلدراك احلسي بغتة ،مث أتيت األان  -ذلك االعتقاد الذهين
 كواقعة الحقة للحدث لتستملكه .الذهن يقسم اإلدراك إىل شيء مدرك وأانمدركة ،لكن يف آنية اإلدراك نفسه ،ال توجد أي أان ...
فلننصت معا اآلن لصوت هذا الطائر .هناك فقط هذا السمع يف آنية التجربة
قبل ظهور أي تفسري .ولو تساءلنا هل هناك ،يف جتربة السمع ،مسافة بيننا وبني
الصوت ،لتبيننا أن ال مسافة على اإلطالق بني السامع واملسموع .هناك فقط جتربة
السمع .وهذا السمع حيدث على مسافة صفر منك .مهما كان الصوت قريبا أو
بعيدا هو حيدث على مسافة صفر من وعيك .ولو فتحت عينيك اآلن ونظرت
حولك فكل ما سيتاح لوعيك هو الرؤية .ال مرئي هناك ور ٍاء هنا يف آنية التجربة.
ومهما كانت األشياء اليت تراها قريبة أو بعيدة يف الواقع الظاهري فإهنا ،يف جتربة
الرؤية ،تقع على مسافة صفر منك .ال مسافة بينها وبني وعيك ...
أحس ’’راجي‘‘ أبنه جمرد وعي تظهر فيه هذه التجربة ...
واآلن أتمل أحاسيسك البدنية .هل هناك مسافة تفصلها عن وعيك؟ كال،
درك على
إهنا حتدث هي أيضا على مسافة صفر منك .وكذلك كل أفكارك ،فهي ت َ
مسافة صفر من وعيك .وحىت لو ظهرت فكرة تقول إن هناك مراقب يراقب هذه
األفكار ،فإن هذه الفكرة نفسها تظهر على مسافة صفر من وعيك .ليس هناك
درك .هناك اإلدراك .هناك حقيقة واحدة ال انفصال فيها .وما أنت إال
مد ِرك وم َ
متامية هذه التجربة .ما أنت إال متامية الوعي.
ساد صمت احتاجت هذه الكلمات أن تسكن فيه وتستقر .وكلما طال الصمت أحسا
أبن أتثري الكلمات يزداد نفاذا .الوعي يتعرف على نفسه.
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شعر ’’راجي‘‘ بوحدته مع كل ما يظهر يف جتربته .وتساءل أليست هذه هي ذات القرىب
احلميمة مع الكون اليت يعاينها عندما يرى محرة الشفق منبثة يف السحب أو عندما يطالع
مساءا ال يس َرب عمقها متأللئة ابلنجوم؟ أليس هذا هو االكتمال الغامض املرجتى؟ أليس هذا
هو اإلايب إىل مقر اليقني؟ هل هذا هو االكتمال؟
عد كوبني من اليامسني ،اخرتاعه
اعتدل الصديقان يف جلستيهما واقرتح ’’راجي‘‘ أن ي َ
املسجل.
خرجا إىل سطح الدار .يف األفق يلوح هالل شهر جديد .ونسمات أول الليل تعبق جو
السطح بعطر زهور اليامسني الكثيفة اليت يعتين هبا ’’راجي‘‘ .ويشتد الصخب اآليت من بعيد
موشي ا أبن احلي العريق يتهيأ الستقبال الليل بعد احنسار حرارة النهار.
جلسا على مقعدين متقابلني .فوق مائدة صغرية بينهما ،وضع ’’راجي‘‘ بضعة زهور من
اليامسني يف كوبني وصب فوقها ماء ساخنا ،مث قال:
 مل أنتبه من قبل إىل وحدة جتربتنا على هذا النحو يف آنية اللحظة ... املفاهيم والتصورات حاجز بيننا وبني التجربة الفعلية ... نعم ،ألننا يف العادة نتصور أننا هنا يف داخل هذا احليز من اجللد ،داخل تلك احلدودتقع هويتنا ،أما العامل فقائم هناك يف اخلارج .لكن مع هذا املنظور يبدو كما لو أن
العامل هو الذي يظهر يف وعينا ...
 ليس العامل وحده ،بل وذلك الكيان احملصور داخل هذا احليز من اجللد ،كما وصفته.كل ذلك يظهر يف وعينا .وليس ذلك فقط ،بل ملا كان كل ما يظهر يف فضاء
الوعي زائل متغري واحلضور ذاته ابق ال يتبدل ،أمكننا أن نعتربه هو الوجود الوحيد
ألنه ال يعتمد يف وجوده على شيء سواه.
 -وتلك األشياء اليت تظهر يف فضاء الوعي ،أليست موجودة حىت وإن كانت زائلة؟
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 هذه األشياء ليس هلا وجود قائم بذاته ،بل تعتمد يف وجودها على الوعي الذيال يشكل احلقيقة اليت تدركها فحسب ،بل والذي املادة اليت تتبدى فيها ...
 هذه مسألة حتتاج إىل شرح! يف التجربة اليت قمنا هبا توا ،هل الحظت أنه مل تكن هناك أي مسافة بني الوعيوبني اإلدراكات احلسية واألحاسيس البدنية واألفكار؟
 ابلفعل .كل ذلك يقع على مسافة صفر من الوعي ... وهل غياب املسافة يعين أهنما ملتصقان مثال؟ هل هناك موضع ما تنتهي فيهاإلدراكات احلسية أو األحاسيس البدينة أو األفكار ويبدأ الوعي؟
 ال أستطيع أن أتبني أي حاجز بينها ... إذا كنت ال تتبني أي حاجز بينهما ،هل نستطيع أن نقول إن هذا يف اخلارج وذاكيف الداخل؟
 كال  ...يبدو أننا إزاء جتربة واحدة ... ابلضبط .فأنت ترى اآلن هذا البساط ،فهل تستطيع ،يف جتربتك هلذا اإلدراكاحلسي ،أن تقول أين ينتهي البساط وأين يبدأ النظر .وأنت تلمس اآلن األرض
جبسمك .فلو أغلقت عينيك هل تستطيع ،يف وعيك هبذا اإلحساس البدين ،أن
تقول أين ينتهي اجلسم وأين تبدأ األرض؟ ولو قلت لك كلمة ’’احلكمة‘‘ مثال ،هل
تستطيع ،يف وعيك هبذه الفكرة ،أن تقول أين تنتهي الفكرة وأين يبدأ إدراكك هلا؟
هل هناك ،يف اإلدراك احلسي واإلحساس البدين والفكرة ،داخل من جهة وخارج
من جهة أخرى؟
 -كال ،كل ذلك يبدو يل ابلفعل كتجربة واحدة ...
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 ال داخل فيها وال خارج  ...مما يعين أيضا ،على عكس تصوران الشائع ،أن وعيناليس شيئا موجودا داخل الكيان البدين الذهين ما دمنا ندرك هذا الكيان ،وليس
موجودا داخل العامل ما دمنا ندرك العامل ،واألصح أن يقال إن كل ذلك  -أي الكيان
البدين الذهين والعامل  -مها اللذان يوجدان داخل وعينا.
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه ،منتقال إىل زاوية جديدة ،فقال:
 وهل ميكن أن نتبني يف جتربتنا الباطنية لألفكار أو األحاسيس البدنية أو اإلدراكاتاحلسية أي شيء غري الوعي؟ هل يوجد يف اإلدراكات احلسية واألحاسيس البدنية
واألفكار شيء آخر غري الوعي؟
 ال أستطيع اي ’’حمب‘‘ أن أتبني يف كل ذلك شيئا آخر ... نعم إن كل ذلك مصنوع من مادة الوعي ذاهتا ،إذا جاز التعبري .قد تكون األفكارأو األحاسيس أو اإلدراكات حمدودة ،لكن املادة املصنوعة منها ،الوعي نفسه ،غري
حمدودة  ...إن وعينا يتجلى ككل ذلك .مثل ماء البحر الذي يتجلى على هيئة
أمواج ،أو مثل املداد الذي يتجلى على هيئة كلمات .فهل توجد املوجة بال ماء،
وهل ترسم الكلمة بال مداد .وجتربتنا هي هذا العناق بني اجلوهر واملظهر ،بني املطلق
والنسيب .أو قل إن جتربتنا هي عناق متازج بني املطلق والنسيب ...
سكت ’’حمب‘‘ برهة مث أضاف:
 هي جمرد أمناط خمتلفة يتعرف من خالهلا الوعي على ذاته ... كيف؟ مثل املاء الذي يتبدى يف صور خمتلفة .يتجمد فيصري ثلجا ويسيح فيصري سائالويغلي فيصري خبارا دون أن يفقد ماهيته يف أي صورة من الصور .أو خذ مثال املوجة
وماء البحر .فاملاء يتجلى يف حلظة على هيئة موجة هلا شكل معني دون أن تكون
يف أي حلظة شيئا غري املاء .قبل أن تظهر كانت ماء ،وأثناء ظهورها تصبح ماء،
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وبعد احنالهلا تعود ماء .املاء يتجلى يف حلظة ما على هيئة املوجة .هو عناق بني املاء
واملوجة ،بني اجلوهر والشكل .إن الوعي يتجلى على هيئة العامل ،لكن دون أن يصبح
للحظة واحدة شيئا آخر غري ذاته .ولذا نقول إن حقيقة الوعي هي حقيقة مضمون
الوعي .املضمون يتجلى على سطح الوعي ،والوعي يتجلى على هيئة املضمون.
يتجلى كهذا الوجود الذي يدرك فيه ذاته .وأنت الوعي املطلق ،جوهر كل شيء
واملتجلي ككل شيء .أنت ببساطة تطل من كل شيء ...
اقرتح ’’راجي‘‘ أن يعد كوبني من النعناع فوافق ’’حمب‘‘ مرحبا:
 عظيم .سأقطف إذن األوراق ولتسخن أنت املاء ...عادا إىل جملسهما ورائحة النعناع تضوع املكان واهلالل يعلو يف السماء .استأنف ’’راجي‘‘
احلوار قائال:
 حمب ،احتاج ألن أأتمل مهال ومليا هذا الذي انتهينا إليه توا .فما كدت أرى أنذايت احلقيقية هي غري ما أتصور ،حىت يتبدى يل العامل كما لو كان داخلي ،يف وحدة
غري مألوفة ...
 لقد رأينا أن جتربة الوعي ال داخل فيها وال خارج ،لكن األان تريد أن تستملك هذهالوعي فتحول وحدة التجربة إىل ثنائية بينها وبني العامل .وأصبح سوء الفهم هذا
ابلتكرار وابلتأييد اجلماعي اعتقادا راسخا وأعمق صور التشكل .ويف اللحظة نفسها
اليت يتصور فيها اإلنسان أنه شيء ،اليت تتصور فيها الذات أهنا موضوع ،ينشأ عدم
االكتمال الوجودي .ويف اللحظة نفسها اليت ينشأ عدم االكتمال الوجودي يبدأ
السعي لتعويض هذا النقصان ،مبا تتصوره إجيابيا واالبتعاد عما تتصوره سلبيا فيما
أمسيناه منط أتكيد األان لنفسها .لكن كل هذه احملاوالت مكتوب عليها اإلخفاق،
ألن السبب احلقيقي لعدم االكتمال وهو التشبث هبذه األان ذاهتا .وهكذا تستمر
تلك احملاوالت اليائسة بال هناية ...
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 أال يذكرك ذلك اي ’’حمب‘‘ أبسطورة سيزيف .فكأن األسطورة مل تبتكر إال لتعربعن هذا التكرار األبدي الذي ليس منه مفر .لكن عسى أن يكون لألسطورة معي
هناية أخرى!
 لقد بدأت هنايتها السعيدة ابلفعل! ولو عدان إىل مسألة االنفصال لقلنا إن األان’’تقتطع‘‘ من الوعي حيزا ما ،هو الكيان البدين الذهين ،وتستملكه وتتوحد به
وتسقط عليه إحساسنا ابهلوية ،فتعتربه ذاتنا احلقيقية ،وتعلق عليه الفتة تقول’’ :هنا
ص ِادف يف طريقه شذرات وحملات قد تنجح ،إن
مقر األان‘‘ .لكن املرء ال يربح ي َ
التفت إليها ابلعناية الواجبة ،يف دعوته للسري يف االجتاه العكسي من أجل تبديد
سوء الفهم .وبقدر ما ينجح الفهم يف خلع ’’األانوية‘‘ عن شعوران ابلذات بقدر
ما خيلع يف الوقت نفسه ’’اآلخرية‘‘ أو ’’الغريية‘‘ عن العامل .وبقدر ما تزول صفات
الشخصي والفاين واحملدود عن الذات ،بقدر ما تسطع صفاهتا كحقيقة الشخصية
وخالدة والحمدودة .وبقدر ما يزول حاجز االنفصال الومهي الذي رمسته األان بني
الداخل واخلارج ،بقدر ما تكتشف الوحدة األصلية اليت مل تغب حلظة واحدة إال يف
الظاهر حتت تراكم احلجب ،مثل تكاثف السحب الذي قد حيجب السماء لكنه
ال يغيبها ...
اعتدل ’’راجي‘‘ يف جلسته كأمنا يتهيأ لالنتقال إىل نقطة جديدة مث قال:
قلت  -قبل جتربة التأمل الباطين اليت قمنا هبا توا  -إن رغبيت يف استعادة
 حمب ،لقد َذلك الشعور ابلسالم كان ’’نداء من املطلق‘‘ .هل كان هذا على سبيل التشجيع
والطمأنة؟
 إذا استبعدان األفكار ذات الدور الوظيفي اليت متر خباطران ،كإشعال النار لتسخنياملاء أو االبتعاد عن حرارهتا جتنبا لالحرتاق مثال ،ميكننا أن نقسم ما مير خباطران من
األفكار إىل نوعني .النوع األول أفكار تصدر عن منط أتكيد األان لنفسها ،لوجودها.
أي أفكار حتاول هبا األان تكرار ما صنفته يف املاضي على أنه إجيايب وجتنب ما صنفته
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على أنه سليب .أي إن كنت قد وجدت املتعة – احلسية أو النفسية  -يف شيء
معني أردت أن أكرره متصورا أن حيقق يل السعادة .وإن كنت قد وجدت األمل يف
شيء معني أردت أن أجتنبه متصورا أنه جيلب يل املعاانة ...
 أليس ذلك شيئا طبيعيا متاما؟ يكون شيئا طبيعيا حقا لو كان له دور وظيفي ،كما يف األمثلة اليت ذكرهتا لك توا،أي مثال إشعال النار لتسخني املاء .لكن منط أتكيد األان هذا قائم على التكرار
واالستمالك النفسي .إنه ’’يبدو‘‘ فقط شيئا طبيعيا ألنه سعي للتغلب على الشعور
بعدم االكتمال الوجودي .وكل ذلك خيفف من حدة هذا الشعور ،إىل حني .هذه
هي حياة معظم الناس .أليس كذلك؟
 ابلفعل ،حىت أننا لن جنايف الصواب إن قلنا إن هذا هو معىن احلياة ’’الفعلي‘‘ابلنسبة ملعظمنا .هذا البؤس الذي نراه حولنا ...
 أما النوع الثاين من األفكار فيصدر عن طبيعتنا احلقيقية .عندما نسأم هذا التكرارالعبثي الذي ال خيرجنا من البؤس ،كما تقول  -وتلك على أي حال هي حيلة
احلضور الواعي كي يقودان إليه  -نبدأ يف التطلع يف اجتاه آخر خيرجنا من هذا املأزق.
ذلك هو نداء املطلق .كل ما يقربنا إىل املطلق ،أي إىل طبيعتنا احلقيقية ،ينتمي إىل
هذا النوع الثاين من األفكار ...
اعتدل ’’راجي‘‘ يف جلسته وقال:
 دعين اعرتف لك اي ’’حمب‘‘ أين ال أراتح الستخدام كلمة املطلق هذه .أنت تعرفأهنا حتيل إىل مقوالت اعتقادية كثرية ،وأخشى أن يكون ذلك مقدمة متهد ملقوالت
من هذا النوع ...
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 هذا النهج عرفاين كما ترى .وأقصد بكلمة عرفاين هنا املعرفة الباطنية العيانيةاملستمدة من التجربة املباشرة ،على عكس كلمة ’’معريف‘‘ اليت يقصد هبا عادة
املعرفة الذهنية أو العقلية ...
 لكن مسألة املطلق تظل ،مع ذلك ،غري مرحية بشكل ما ... ما دمت قد ارتضيت االستكشاف احلر ،فلتعرض خشيتك هذه ،أو عدم ارتياحك،على ما تقوله التجربة .ولنبدأ أوال بتعريف املطلق .ما هو الشيء الذي ميكن أن
ينطبق عليه وصف املطلق يف نظرك؟
 أال يكون فيه شيء ينتمي للنسيب أي أال يكون فيه شيء متغري وزائل ،مثال .أالحيده حد .أال يعتمد يف وجوده على شيء آخر سواه .أن يكون مكتفيا بذاته .أن
يكون هو مصدر ذاته .أتصور أن هذه كلها صفات للمطلق ،أال تتفق معي يف
ذلك؟
 اتفق معك .ودعنا إذن نعرض هذه التعاريف على ما تقوله التجربة .حنن نتحدثابلطبع عن الوعي ،عن احلضور الواعي ،فدعين أسالك :هل يف الوعي أي شيء
ينتمي للنسيب ،أي هل فيه شيء متغري أو زائل؟
أطرق ’’راجي‘‘ يفكر يف السؤال مليا مث قال:
 املتغري حيدث فيه وهو يدركه .هو قائم دوما خارج املتغري ... إنه الثابت الوحيد إذن وكل شيء عداه متحول .فهل حيده حد؟ كال ،ألن أي ٍحد يقوم سيكون هو وراءه يدركه .هو إذن ال حد له ...
 هل هو ٍفان مثال؟ أي هل بدأ يف حلظة ما من الزمن وينتهي يف حلظة أخرى؟
 -لست أدري حقا كيف أجيبك عن هذا السؤال اي ’’حمب‘‘ ...

39

 حىت نتحدث عن حلظة ما يف الزمن ال بد أن يكون الوعي قائما ليعي هبا .إنه ال يبدأإذن يف حلظة ما أو ينتهي يف حلظة أخرى .إنه ال يدخل تيار الزمن أصال .أي أنه
خالد .واآلن دعين أسألك هل يعتمد الوعي على شيء آخر سواه؟
فكر ’’راجي‘‘ يف السؤال مث قال:
 هل كان الوعي سيوجد لو مل نكن نتحدث عنه اآلن؟ وهل الوعي مفهوم ما حىت حيضر إن حنن حتدثنا عنه وخيتفي إن حنن نسيناه؟ أليسهو الذي يعي حضور املفهوم ويعي كذلك غياب املفهوم؟
استدرك ’’راجي‘‘ قائال:
 ابلفعل .دعين أصوغ سؤايل إذن بطريقة أخرى .أال يعتمد الوعي على شيء آخركي يدركه؟ أال يعتمد على احلواس ليدرك العامل؟
 إذا كنت حتتاج إىل احلواس لتدرك العامل ،فإن اإلنسان ال حيتاج إليها ليدرك نفسه.فقد يفقد اإلنسان حاسة البصر أو السمع ،قد ال يرى اإلنسان عندئذ العامل أو ال
يسمعه .ولكنه يستطيع أن يدرك أنه ال يبصر أو يسمع .الوعي ال حيتاج للحواس
كي ينري ذاته .فالوعي مكتف بذاته ،فهو موجود يف عدم وجود أي شيء آخر ...
واصل ’’راجي‘‘ تقصيه قائال:
 وأال يعتمد الوعي على الفكر ليعي ذاته؟ هل يوجد الوعي يف غياب الفكر؟ أفاليكون معتمدا يف وجوده إذن على الفكر؟
 أال تالحظ وأنت تراقب تيار الفكر أن األفكار تتابع واحدة إثر األخرى؟ هذا ما أالحظه ابلفعل ... كي تتمايز األفكار عن بعضها بعضا ال بد أن يفصل بينها فاصل ما ،حىت لو كانابلغ الدقة أو القصر أو الضآلة ،أليس كذلك؟
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أطرق ’’راجي‘‘ مفكرا مث رد كأمنا حيدث نفسه:
 ابلفعل! فما مادة هذا الفراغ؟ ما هي؟ هي الوعي بال أي أفكار على اإلطالق ... اتفق معك يف هذه النقطة .ولكن هل تكفي هذه اللحظات اخلاطفة بني األفكارإلقرار أن الوعي يوجد حىت يف غياب الفكر؟
 من املؤكد أهنا تكفي من الناحية املعرفية .فاألفكار ليست ضرورية للوجود .لكن إنكنت ترى تلك الفرتات الفاصلة شديدة القصر فهناك مثال فرتة النوم العميق ،أي
تلك الفرتة من النوم اخلالية من األحالم ،أي من األفكار ...
 لكننا ال ندرك أهنا كانت خالية من األفكار إال عندما نستيقظ ... ابلضبط ،وعندئذ ندرك أن الوعي موجود يف وجود األفكار ويف غياب األفكار .أييف وجود الذهن ويف غياب الذهن .ولو افرتضت أن الوعي كان يغيب أثناء النوم
العميق فكيف كان لنا أن نستيقظ أصال وقد رأينا أنه مادة اإلدراكات احلسية
واألحاسيس البدنية واألفكار ذاهتا ،وهي كلها تنبعث من رقدهتا لدى االستيقاظ؟
صمت كالمها برهة مث قال ’’راجي‘‘ كأنه حيدث نفسه:
 الوعي إذن مكتف بذاته ... وهذا ما جيعلنا ننسب إليه صفة املطلق .وحنن ال حنيل هنا إىل أي مفهوم جمرد.بل إىل حقيقتنا ذاهتا .إىل أعمق أعماق وجودان.
سكت ’’حمب‘‘ وبدا كما لو أن صديقه مل يقتنع متاما مبسألة املطلق ،إذ قال:
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 لكن اي ’’حمب‘‘ من الناحية العملية ،ما دمت قد ارتضيت أال حتتكم إال للتجربةاملباشرة ،ماذا يعين هذا ابلضبط؟ جوهران هو املطلق وحنن أيضا هذا الكيان الظاهري
الزائل الذي يتجلى فيه؟
 دعين أضرب لك مثال أرجو أن يقرب املسألة ...نظر ’’حمب‘‘ يف ساعته مث قال:
 الساعة اآلن العاشرة وست عشرة دقيقة وأربعون اثنية.تطلع إليه ’’راجي‘‘ مندهشا لكن صديقه أكمل حديثه قائال:
 الزمن ذاته اي ’’راجي‘‘ ،أقصد الزمن الوجودي ،الزمن السرمدي ،له صفة اخللود،أي صفة املطلق .والزمن السرمدي هو هذا ’’اآلن‘‘ ،هذا احلاضر اخلالد أبدا الذي
ال ميكن ،من جهة ،سجنه يف حلظة حمددة  -ألنك ما أن تتحدث عن هذا احلاضر
أو ’’اآلن‘‘ حىت يكون قد مر ابلفعل  -ولكنه يـ َعد ،من جهة أخرى ،قوام كل
ساعة ودقيقة واثنية .فال ميكن أن يكون هناك زمن متتايل ،أي زمن نسيب ،يف غياب
الزمن املطلق ...
 أاتبعك حىت اآلن ... وما حنن إال صورة أخرى للعالقة بني األبدية وتلك الدقائق والساعات والثواين.جوهران ،أي احلضور الوعي ،يناظر ذلك الزمن الوجودي املطلق ،لكننا أيضا نتبدى
على هيئة هذا املظهر املتحول .وعندما يسود منط أتكيد األان ال حنيا إال يف الزمن
اخلطي املتتايل فنأخذ أنفسنا على أننا هذه الثواين املتسربة بغري عودة وننسى طبيعتنا
املطلقة ،ولذلك نعيش يف خوف دائم من الفناء .أما عندما نعرف طبيعتنا احلقيقية
فإننا  -كحضور و ٍاع – نعيش يف الزمن املطلق ،يف ’’اآلن‘‘ ،يف احلاضر اخلالد أبدا،
دون أن مينعك هذا من التعامل مع الزمن املتتايل يف حدوده الوظيفية والعملية ...
استغرق ’’راجي‘‘ يف التفكري حلظة مث قال:
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 ال موت هناك إذن! نعم .عندما تدرك أنك لست الساعات والدقائق اليت متر بال رجعة بل احلضور املاثلأبدا ،فإنك تدفع ابب اخللود .أو األدق أن يقال إنك تدرك عندئذ أنك مل تغادر
ا
اخللود حلظة واحدة برغم خوفك الذي ال داعي له من املوت ...
 اي هلا من مفارقة عجيبة حقا! واملفارقة األعجب أنك – حىت وإن كنت تعيش ،أو تتصور أنك تعيش ،يف الزمناملتتايل فحسب – فإنك مل تغادر الزمن املطلق للحظة واحدة .كل ما يف األمر أنك
تتغافل عنه فقط .أما هو فماثل دوما يف خلفية املشهد ،إن جاز التعبري ...
 أي أنين أان املطلق أنسى نفسي يف النسيب! مث أختيل أنين ذلك الكائن الفاين! نعم إن املسالة يف احلقيقة ال تعدو أن تكون ختيال! فأنت ،فعليا ،تعيش دوما يف’’اآلن‘‘ يف احلاضر اخلالد أبدا ،يف الزمن املطلق ،السابق على الزمن املتتايل ،حىت
فكرت يف املاضي
لو كنت ،أبفكارك ،ال تعيش إال يف املاضي أو املستقبل .ومهما
َ
أو املستقبل فلن تستطيع إال أن تفكر فيهما يف احلاضر! أنت ال تستطيع أن خترج
من احلاضر! أنت ال تستطيع أن تغادر املطلق! فأنت ال تعيش يف املاضي أو املستقبل
إال ’’بتخيل‘‘ أنك تعيش يف املاضي أو املستقبل .لكن حىت هذا التخيل ال ميكن
أن حيدث إال يف احلاضر الدائم! ما حيول بينك وبني معايشة احلاضر اخلالد ليس
سوى الفكرة اليت يف ذهنك ،ليس سوى التخيل ...
صمت كالمها جمددا ،مث قال ’’حمب‘‘:
 وهذا التخيل هو ما جعلنا  -حنن ذلك احلضور الواعي  -نتصور أننا ’’أان‘‘ حمدودةوفانية! ألنين لو سألتك هل تستطيع أن تسجن هذا الفضاء الالهنائي ،فماذا
ستقول؟
 -مستحيل ابلطبع أن تسجن الفضاء!
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 بل ميكن! ميكن إذا ’’ختيلت‘‘ الفضاء على أنه كيان له أبعاد معينة .عندئذ ميكنكوضعه يف حيز له أبعاد أكرب .هذا ما جيعل تصورك ’’يبدو‘‘ حقيقيا ،ألنه املسألة
ليست سوى ختيل يف ختيل .ويصدق نفس الشيء على الزمن املطلق الذي
’’نتخيل‘‘ أنه جمرد دقائق وثو ٍان .ويصدق كذلك على احلضور الواعي الذي تظهر
فيه األان املتوحدة ابلكيان البدين الذهين اليت تتخيل أهنا مقر اهلوية ،أهنا طبيعتك
احلقيقية .وأنت حتتاج لتصور شيء غري موجود إال بقوة التخيل كي تتوهم أنك شيء
آخر غري حقيقتك ،غري احلضور الواعي .ابلضبط كما تتخيل أن الثواين هي الزمن
املطلق وأن الفضاء الذي سجنته يف صندوق هو الفضاء الالهنائي .ولكن قوة التخيل
هذه ال تغري من واقع األمر شيئا .هي جتعل األمر ’’يبدو‘‘  -فقط ’’يبدو‘‘  -كما
لو كان حقيقيا .إن الفضاء داخل اإلانء ’’يبدو‘‘ حمدودا .لكن الفضاء مل يسجن
يف احلقيقة قط .فهو ذاته داخل اإلانء وخارجه ،بل هو احليز الذي يظهر فيه
الصندوق نفسه .غري أن التخيل ليس الشرط الكايف .بل جيب أن ’’تصدق‘‘  -أو
أن تتظاهر على األقل بتصديق  -أن ما تتخيله حقيقي .أي جيب أن تصدق  -أو
تتظاهر أبنك تصدق  -أن الفضاء هو ذلك املوجود داخل الصندوق ،مثلما يفعل
احلامل الذي ال يشك مطلقا يف حقيقة حلمه ،ما دام ظل حيلم ...
ظل ’’راجي‘‘ مستغرقا يف أتمل هذه ’’املفارقة العجيبة‘‘ ،كما قال ،وظل ’’حمب‘‘ صامتا
صمته املألوف قبل االنتقال إىل نقطة جديدة ،إذ ما لبث أن قال:
 ولذا فإن ما نفعله هنا هو ،بشكل ما ،السري يف االجتاه العكسي .نفض غبارالتصديق ،ورؤية التخيل على أنه ختيل ال أكثر .والكف عن التظاهر ابلتصديق.
فاملسافة بينك وبني التحرر ال تكمن إال يف عدم تصديق أنك شيء حمدود .وعندئذ
تظهر ،نعم ،على سطح الوعي كصورة زائلة ،لكن الفارق الوحيد هو أنك
ستظل َ
َ
لن تصدق أن هذه الصورة هي طبيعتك احلقيقة .إنك لن تستيقظ ’’من احللم‘‘ بل
ستستيقظ ’’للحلم‘‘ ...
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أطرق ’’حمب‘‘ مفكرا ،مث قال:
 وما هذا التخيل والتصديق إال اسم آخر للنسيان ،ولذا كان الذكر هو ابب العودة ...شعر الصديقان أن حديثهما وصل إىل نقطة ختام .فاقرتح ’’حمب‘‘ على صديقة أن يتمشيا
قليال يف احلي القدمي .فاستجاب ’’راجي‘‘ مرحبا.
الطرقات ما زالت مزدمحة يف هذه الساعة هبذا احلي الذي ال يعرف النوم .يف املساء له مذاق
خمتلف .تزيح املدينة عنها حر النهار وتستقبل نسمات الليل ابلسهر والسمر.
 كأننا اي ’’حمب‘‘ يف حلم إذن .أمل يكن شكسبري هو الذي قال ’’لقد نسجنا منمادة األحالم‘‘؟
 نعم ،ما أروع حدس املبدع احلقيقي! كأنه كان يشري إىل آلية التخيل والتصديق هذه.وكأنه كان يشري أيضا إىل أن العامل مصنوع من مادة الوعي ،إذا جاز التعبري ...
 وهو الذي قال أيضا ’’ما احلياة إال مسرح كبري‘‘ ... وهي حقا مسرحية يف ذهن الوعي .وحىت تكون املسرحية انجحة ال بد أن ’’يتخيل‘‘كل ممثل أنه الشخصية اليت ميثلها ،أليس كذلك؟
 هذا هو الشرط اجلوهري للدراما احلقيقية .فال بد أن ’’تبدو‘‘ املفاجآت حقيقية والبد أن ’’تبدو‘‘ الفواجع أيضا حقيقية وكذلك الضحكات ...
 لكن املشكلة تبدأ عندما ال يكتفي املمثل بتخيل الشخصية فقط بل يصدق أنهالشخصية نفسها .أي عندما يتقمص دوره تقمصا كامال حىت ينسى نفسه متاما!
 تقصد أن هذا هو ما حيدث لنا يف حياتنا الفعلية؟ ابلضبط .ومأزقنا أشبه ابنغماس املمثل يف دوره إىل درجه تنسيه نفسه بشكل كاملفيأخذ الصراع الدائر يف املسرحية على أنه شيء حقيقي .وأيخذ نفسه على أنه
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صا ابلدور.
الشخصية والدور الذي يؤديه ،حينئذ ال يصبح ممثال للدور بل متَـق َّم َ
وطبعا كل ما يعيشه نتيجة لذلك ليس له معىن ،هو معاانة ال موجب هلا ...
تعالت ضحكة ’’راجي‘‘ وهو يقول:
 إن املفارقة تصل هنا إىل أقصى درجاهتا! ختيل أنك  -ما دمنا نتجول يف هذا احلي أنك السيد عبد اجلواد(*) ،مثال! أو ايسني(*) ،مثال! على ذلك نستطيع أن نقول إن كال منا يؤدي دوره أبقصى قدر ممكن من اإلتقان،فال ميكن حىت ختيل أن ابإلمكان أن نؤديه بشكل أفضل!
 ابلطبع فإن املطلق نفسه هو الذي يؤديه!كاان قد وصال إىل مقهامها املفضل فاختارا ركنا غري مزدحم جلسا فيه .أنعشتهما تلك
الضحكات وجو املقهى الصاخب وحركة النادل اليت ال هتدأ .اعتادا على تلك اجللبة .مل
تكن تطغى على تواصل حديثهما ،بل كانت خلفية حمببة تبث يف محاستهما للنقا حيوية
خاصة.
فلم السعي يف احلياة أصال؟
 ’’حمب‘‘ ،إذا كانت هذه مسرحية َ أنت تعرف حقا أنه دور ولكنك ال تعرف النص! نعم ،إننا نكتشف النص وحنن نؤديه! إن الكاتب  -وهو نفسه املخرج واملنتج واملوسيقار والعازف ومهندس الديكوروالصوت واإلضاءة  -يبدع النص وهو يؤديه ...
 هذا على األقل يرتك جماال للحرية ...(*)

من شخصيات ثالثية جنيب حمفوظ اليت تدور معظم أحداثها يف حي احلسني.
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 من زاوية املمثل الظاهري ال حرية هناك ،ألن الدور يـ َؤَّدى من خالله ،إذا جازالتعبري ،أما من زاوية مبدع النص فاحلرية مطلقة .إن النص يتخلق حلظة بلحظة .إن
احلياة ببساطة حتدث .احلرية يف مفهوم األان هي سعي منطلق من إحساس بعدم
االكتمال هي سعي تعويضي من جهة ،وتطلعي من جهة أخرى .أما احلرية يف حالة
معرفة الذات فهي اسم آخر هلذه املعرفة .هي تصرف منطلق من إحساس ابالكتمال
يكون تعبريا عن احلب .يف حالة احلرية املكتسبة من جتربة معرفة طبيعتنا احلقيقية،
فإن ما نفعله هو ما متليه ضرورات الوضع القائم من منظور عملي وظيفي .ألنك ال
تكون متعلقا بنتيجة معينة .االختيار يكون عندئذ اختيارا وظيفيا غري حممل بشحنات
نفسية ترجو من ورائه إشباعا ما .فاحلرية الداخلية ليست متوقفة على أي شرط
خارجي هلا ...
 ال حرية هناك للممثل الظاهري إذن؟ إذا استَوىف الشرطني :التخيل والتصديق .أي إذا ختيل أنه شخصية حمدودة فانيةوصدق ذلك .ولنالحظ هنا أن التخيل والتصديق ال حيوالن ومه ا إىل حقيقة .أي

أن ما ’’يبدو‘‘ كحقيقة يظل دوما مرهوان هبذين الشرطني ،التخيل والتصديق .لكن
ما أن يستوىف الشرطان حىت تتحول احلياة إىل بؤس كامل ،ال حرية حقيقية فيها ...

 وما معىن سعينا إذن للحرية؟ إذا حنينا مؤقتا مسألة احلرية السياسية أو االجتماعية ،اليت سنتناوهلا يف موضعها منحواران كما أعتقد ،ألننا نعىن اآلن بعاملنا الباطين ،إذا صح التعبري ،سنجد أن املمثل،
ما دام يتصور أنه السيد عبد اجلواد ،أي ما دام قد ختيل أن احلضور الواعي ما هو
إال أان حمدودة  -فإن احلرية املتاحة له ستكون بني مأزق وآخر ،ليس إال!
 -حقا  ...مل انظر للمسألة من هذا املنظور من قبل!
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 لكن هذا أمر قابل للتغيري حلسن احلظ .وذلك بتفكيك هذا التخيل والتصديق.كأنك تذكِر املمثل هبويته احلقيقية ،أبنه ليس السيد عبد اجلواد!
 كل املطلوب إذن هو أن نتذكر هويتنا احلقيقية؟ ابلفعل .هذا هو كل املطلوب .فاملسافة اليت تفصلنا عن السعادة ليست ال يف الزمنوال يف األشياء وال حىت يف السعي لنيلها .املسافة اليت تفصلنا عن السعادة هي
تشييء الوعي ،يف تصور أن الذات هي حمض شيء ،يف تغافلنا عن مصدر السعادة
احلقيقي :حضوران الواعي ...
 لكن إذا مل تكن هناك حرية ،فليست هناك مسؤولية أيضا! فكيف حتاسب الناسعندئذ على أفعاهلم؟ يستطيع اللص ،مثال ،أن يقول إنه ليس حرا ،إنه غري مسؤول،
وإنه ليس سوى ممثل يؤدي دورا يف مسرحية!
رد ’’حمب‘‘ ضاحكا:
 ويستطيع القاضي أن حيكم عليه ابلسجن ويقول الشيء نفسه!ضحكا كالمها ضحكة صافية ،مث قال ’’حمب‘‘:
 عندما شبهنا عاملنا الظاهري هذا ابحللم كنا نريد أن نركز على عنصر التخيلوالتصديق القائم فيه الذي جيعل احلامل جيهل حقيقته ،مثلما جيهل معظم الناس
حقيقتهم ويتصورن أهنم كيان اثبت قائم بذاته ،يف حني أنه ال يوجد إال يف وجود
ذات تدركه .وكنا نريد أيضا أن نوجه انتباهنا إىل أن هذا العامل الظاهري مصنوع من
مادة الوعي ،إذا جاز التعبري .وكنا نريد كذلك أن نقول إن بوسعنا ،حىت وإن كنا يف
احللم ،ال أن نستيقظ منه بل أن نستيقظ له ،وذلك ابملضي يف عكس االجتاه الذي
جئنا منه ،أي بتفكيك التصديق والتخيل ،كما قلنا من قبل .وعندما شبهنا هذا
العامل الظاهري ابملسرحية كنا نريد أن نسلط الضوء على أن ’’األان‘‘  -غري املوجودة
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أصال ،إال كتخيل مصدَّق  -ليست هي الفاعل احلقيقي .لكننا قلنا ذلك بعد أن
قرران أين يكمن مصدر اهلوية ومصدر احلرية ومصدر الفعل.
 أحاول أن أاتبعك اي ’’حمب‘‘ ،لكنك ال تدري ما تفعل يب اآلن! من إذن الذيأبدع كتاابيت؟ من الذي نسج هذه الشبكة العريضة مع قرائه؟ من الذي يكتب عنه
النقاد؟ أنت تريد أن ترمي بكل ذلك إىل العدم ...
 أعرف .هذه الرؤية جتعلك ’’تفقد أعز ما متلك‘‘! كفاك هزال! أان جاد فيما أقول! ال تغضب! فألقل ،ما دمت أكلم كاتبا فذا ،إن هذه الرؤية جتعلك ’’تفقدظلك‘‘(*) ،تصورك عن نفسك!
 هذا انقالب كامل! لكن من أين أييت هذا الشعور أبنين أان مصدر اإلبداع؟ أحياان أكتب أان أيضا أشياء ،ال ترقى ابلتأكيد ملستوى إنتاجك ،لكنين أشعر عندئذأنين جمرد يد ختط ما يصدر من مكان خفي ...
 املبدعون يسمونه اإلهلام اي سيدي! ابلضبط .حنن نـلَهم بشكل ما .هذا ما يبدو أنه حيدث ابلفعل .لكننا نستملك بعدظللت مصرا على أنك مبدع أعمالك فإن ’’الوعي‘‘ ميكن أن
ذلك ما أهلمناه! وإن َ
يطالبك حبقوق املؤلف!
ضحك ’’راجي‘‘ ضحكة ال ختلو من حنق مث قال:
 لكنك لن تنكر دوري متاما يف اإلبداع .هذه القدرة الفريدة على القص اليت أشادهبا النقاد ...
قاطعه ’’حمب‘‘ قائال:
(*)

’’الرجل الذي فقد ظله‘‘ رواية شهرية لفتحي غامن بطلها كاتب صحفي.
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 وهل تتصور اي ’’راجي‘‘ أنك أنت مصدر أفكارك؟ ابلتأكيد! عظيم .هل تستطيع إذن أن تقرر أال تفكر إال يف أفكار سارة؟ أو أال تفكر مثالعلى اإلطالق؟
أحاب ’’راجي‘‘ بعد تردد:
 كال .إن األفكار ال تفتأ تتوارد على خاطري ... ابلضبط .أنت لست مصدر األفكار من حيث إنك ’’أان‘‘ قائمة بذاهتا’’ ،أان‘‘تستملك بشكل بَعدي ما يتوارد على الذهن من أفكار .لكن أنت مصدر تلك
األفكار من حيث إنك الوعي الالهنائي ...
أجاب ’’راجي‘‘ ضاحكا:
 هذا يرتك يل شيئا ما على األقل! ما اإلبداع احلقيقي إال إبداعنا حلياتنا ذاهتا عن طريق معرفة طبيعتنا احلقيقية ...جاء النادل يطلب احلساب ،وشعر الصديقان أبن لقاءمها اليوم قد أتى إىل خامتته فقاما
يسريان جمددا يف الشوارع الضيقة الصاخبة للحي القدمي إىل أن خرجا إىل شارع األزهر.
أوقف ’’حمب‘‘ سيارة أجرة وودع صديقه بعد أن اقرتح عليه أن أييت هو ،هذه املرة ،إىل بيته
يف آخر األسبوع.

مل يشعر ’’راجي‘‘ ،برغم أتخر الوقت ،أنه راغب يف العودة إىل بيته اآلن .كان حيتاج ألن
ينفرد بنفسه ،لكن ليس يف مكان مغلق .ألقى بنفسه إىل الشوارع اليت يعرفها جيدا علها
تتلقفه وحتنو عليه .نعم كان يريد االنفراد بنفسه لكن يف جو ميده بزاد خفي جيدد تواصله
جبذوره.

50

ما الذي مر به أمس واليوم .وما هذا الطريق الذي ينفتح أمامه؟ كم كان يرجو ،عندما تشتد
حريته ،أن يهتدي إىل إجاابت عن أسئلته العنيدة ترحيه من األعماق .فهل بدأ يتعرف على
ِ
ف ،من
هذه اإلجاابت؟ وهل هو مستعد حقا للتعرف على ما فيها من جديد؟ أم أنه أَل َ
فرط طول العشرة ،حريته املزمنة حىت أصبحت جزءا من هويته ال يريد أن يتخلص منه؟ أمل
يكن يزهو خفية بني رفاقه أحياان هبذه احلرية اليت تعطيه مست الفيلسوف غري القانع بشيء
والقادر على تفنيد كل رأي؟ أمل تكن تلك احلرية جزءا من شخصيته؟ أم هي متثل  -رغم
هذا القناع الظاهري  -نداء من مكان أعمق يف نفسه يتطلع حقا إىل اليقني؟ وهل هو
مستعد حقا لدفع مثن املعرفة ،حىت لو كان الثمن هو ،كما قال ’’حمب‘‘ متهكما ،أن يفقد
فكرته عن نفسه؟ إن ’’إجنازاته‘‘ ،حىت لئن مل تكن قد جلبت إليه السكينة اليت يرجوها،
فإهنا مع ذلك إجنازاته هو ،من صنعه هو .هل هو مستعد أن يتخلى عن هذه ’’األان‘‘ اليت
يعرفها أكثر من كل شيء آخر؟ هل هو مستعد ،يف هذه املرحلة من حياته ،النقالب من
هذا النوع؟
ال ينكر أن هذه الرؤية اليت تعرض عليه دفعت ابابا يطل منه على منظور جديد يناديه نداء

خفيا .ال يطل فقط ،بل جعلته مبعىن ما ’’يتذوق‘‘ طعم ذلك الشيء الذي يسميه ’’حمب‘‘
احلضور الواعي .ذلك املطلق ...

مث  ...هذه ليست أول مرة خيوض فيها انقالاب كامال .لقد جرب ذلك مرارا سعيا وراء
اليقني .آالم املخاض يف كل مرة قد تكون عسرية ،وقد متيد األرض من حتت قدميه وحيس
ابلضياع إىل أن جيد توازان جديدا .لكنه يف كل مرة كان يتقدم بشكل ما ،حىت وإن راوغه
هذا اليقني الذي يطمئن به إىل معرفته للعامل .هل هو مقبل على انقالب من هذا النوع؟ هل
هو انقالب جديد ال أكثر؟ أم هو ثورة كاملة تنهي احلاجة إىل أي انقالب آخر؟
كم تردد يف جنبات هذا احلي على حلقات الذكر وجلسات الصوفيني .وقد ترك كل ذلك
يف أعماقه نقطة نور ال ختبو .صحيح أنه مل يقتنع بكثري مما كان يقال ،لكن بقعة النور ظلت
كامنة هناك ،تشع دوما نوعا من ضياء يذكره بوجودها .هل هي مصدر ذلك النداء اخلفي؟
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ذكرته نقطة النور هذه بتجربة ال ينساها رغم مر السنني .على شاطئ البحر متدد على الرمال
الدافئة .وفجأة ذابت احلدود على غري انتظار بني جسده والرمال .بينه وبني البحر الذي
كان يسمع موجاته وهي تنداح على الشاطئ كوجيب الكون .مث غابت احلدود بينه وبني
السماء الالهنائية .أحس أنه مبثوث يف كل شيء .أنه كل شيء .وشعر أنه يطل من عيون
كل الناس .أنه حيبهم بال تفرقة .ظلت هذه التجربة معه عدة أايم حىت عاد إىل القاهرة .مث
غابت ومل ينجح يف استدعائها من جديد مهما اصطنع من حيل .يف الصيف التايل ،تكررت
التجربة على الشاطئ أيضا على غري انتظار مبجرد أن استلقى على الرمال .هذه الوحدة مع
كل شيء ...
طمرت األايم تلك الذكرى لكنها ظلت هناك يف األعماق ،شأهنا شأن نقطة النور ...
هل هو إذن هذا املطلق؟ هو ’’راجي‘‘؟ األمر الذي يدعوه ’’حمب‘‘ إىل أتمله يتعلق حتديدا
بتعريف هذا الـ ’’هو‘‘؟ إنه ليس ابلتأكيد مضمون وعيه ،ألن مضمون وعيه يروح وجيئ،
أما وعيه ذاته فال يذهب أو أييت .وهو هذا الوعي .وهذا الوعي ،كما رأينا ،مطلق .هو إذن،
من حيث جوهر هويته ،هذا املطلق ...

ترك ’’راجي‘‘ منزله قاصدا بيت صديقه وهو ال يتصور أنه أقدم ،حينما اقرتح على صديقه
خوض هذه الرحلة ،على مغامرة يبدو أهنا يف طريقها إىل تغيري نظرته لنفسه وللحياة .كان
يعتقد أن األمر لن يعدو أن يكون ضراب من النقا الفكري الذي ال خيلو من التشويق أو
اإلاثرة رمبا .لكن أن ينتهي به إىل هذا االنقالب يف املنظور؟
ورغم ما استشعره من سكينة غريبة بعد جتربة التأمل الباطين اليت وجد نفسه مدفوعا ،يف
األايم املاضية ،لتكرارها وحده ،فإن عشرات األسئلة ما برحت حتتشد يف ذهنه .وظل يتقلب
بني التوجس واإلنكار ،من جهة ،وبني الرغبة يف مواصلة اإلحبار واالستكشاف ،من جهة
أخرى .بني معايشة ذلك السالم العميق أحياان ،وبني تبدده من جديد بتأثري التشكل املاضي
أحياان أخرى .ولكنه عرف اآلن أنه يكفيه أن يتأمل عندئذ حالته من موقع الشاهد النهائي،
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أن يتأمل حىت حالته اليت يتأسف فيها على ’’فقدان‘‘ هذا السالم ،بال أي رغبة يف التدخل
الستعادة حالة مستطابة أو الستباق حالة منشودة .ومن هذا املوقع ،سرعان ما ينبثق جمددا
ذلك السالم .لكن ما أكثر ما سيحتاج إىل العودة إىل تلك التجربة .وما أكثر األسئلة اليت
يزدحم هبا رأسه .عليه اآلن أن يفرغ كل ما يف جعبته .ولكن أسئلته متضي يف اجتاهات
متعددة وهو خيشى إن هو طرح واحدا منها أن يقوده يف سبيل ينسيه األسئلة األخرى .ال
بد أن يدون كل هذه األسئلة.

يقع بيت ’’حمب‘‘ يف حي قدمي من أحياء القاهرة شهد ما شهدته املدينة من حتوالت
االكتظاظ والعشوأة .بيوت قدمية هتدم لتقوم مكاهنا عمارات عالية حتف ابلشوارع الضيقة،
فتقتلع األشجار وحتجب السماء ومتأل الشوارع بسيارات الوافدين اجلدد اليت تنفث يف جو
املدينة زفريها ِ
امللوث .يف ’’جيب‘‘ شاءت له األقدار أن ينجو من هذا الزحف املقدس،
يقوم مبىن خفيض يقع فيه مسكن ’’حمب‘‘.
استقبل ’’حمب‘‘ صديقه مرحبا وقاده إىل الغرفة اليت يستقبل فيها زواره .للغرفة نوافذ عريضة
تغدق ضوء النهار وتطل على حديقة صغرية سامقة األشجار جتعل للطبيعة حضورا حيا يف
املكان .الغرفة مرتبة قليلة األاثث ،مكتب وأرفف كتب وأريكة وكرسيان مرحيان.
جلس الصديقان على كرسيني متقابلني.
 ما أخبارك اي عزيزي ’’راجي‘‘؟ أنت تعرف ،ال شك ،هذه األايم األوىل ... اِحك يل! بعض السالم وكثري من األسئلة! وماذا أيضا؟ -يبدو أنين اكتسب قدرة ما على االستكشاف بنفسي ...
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 هائل! أخربين كيف؟ يبدو أنين أصبحت أكثر قدرة على استعادة السالم عن طريق تكرار جتربة التأملاليت قمنا هبا معا ...
 يبدو األمر يف البداية كما لو أننا نستعيد شيئا فقدانه .لكن ما حيدث يف احلقيقةهو أنك تتنبه فقط إىل ما هو موجود دائما ،فهذا السالم يشكل ماهيتك .أنت هذا
السالم ...
 لكن أمرا مدهشا حدث! وما هو؟ برغم أن جتربة التأمل هذه مل تدم كثريا فإن أتثريها ظل يصاحبين فرتات طويلة .ويفهذه األثناء كنت أكثر قدرة على بلورة تساؤاليت ،ورمبا على اقرتاح إجاابت ممكنة ...
 عندما هنجر هويتنا الومهية ونعود إىل هويتنا احلقيقية ،نعود يف احلقيقة إىل حالتناالطبيعية أو األصلية ،أو إىل ’’حالة املصنع‘‘ كما يقولون .يف البداية يبدو األمر كما
لو كان يتطلب جمهودا .غري أن هذا اجملهود يتعلق ال ابلعودة إىل حالتنا الطبيعية،
اليت ال تتطلب حبكم تعريفها ذاته أي جمهود ،بل يتعلق هبجرة هويتنا الومهية وما
يقرتن هبا من أحاسيس بدنية وأفكار ...
 لكن تبدد السالم فجأة ،بعد أن نكون قد عايناه ،والعودة إىل طريقتنا املألوفة يفاحلياة يكوانن أمرا مؤملا أشبه بسقوط مد ٍو ...
 يف البداية يكون التعرف خاطفا عاد اة وال ينجح يف تبديل النظرة القدمية مرة واحدة.فبعدما خنرج من حالة التأمل هذه ،سرعان ما تعود ،عند جتدد اتصالنا ابحلياة
املعتادة ،طريقتنا املألوفة يف النظر لألمور .فال تنسى أن األمر يتعلق أبعمق صور
تَ َش ُّكلِنا .لكن مع معاودة هذا التذكر املرة تلو املرة ،ستجد أن األريج الذي ينبعث
من حلظات التذكر هذه يسري شيئا فشيئا ليـ َعبِق يومك أبكمله ...
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 لكن رأسي حيتشد ابألسئلة ،وال أبرح أطلب اليقني ... لن ندخل دائرة اليقني حقا إال إذا عرفنا ألي شيء خيفق القلب ... تقصد ملن خيفق القلب؟ ال ،بل ألي شيء خيفق القلب؟ أللحظة املاضية واملقبلة ،أم للحاضر الوحيداحلقيقي؟ أخيفق للمطلق أم للنسيب؟ أقصد هل ينسى القلب نفسه يف الظاهري الزائل
أم يستقر يف طبيعته احلقيقية؟
 هذه يف احلق من املعضالت اليت واجهتها خالل األايم املاضية .فأن حتاول أال تعيشيف املاضي أو املستقبل أشبه مبنازعة مغنطيس هائل القوة كثريا ما ينجح يف اإلطاحة
مبقاومتنا ...
 عندما توجد حالة عدم االكتمال الوجودي ،أي عندما جتتذبنا األشياء ننسى منيعي األشياء ،فنشعر ابإلحباط واملعاانة .ورد الفعل التلقائي إزاء أي أمل هو حماولة
التخلص منه ،أليس كذلك؟
 هو رد فعل تلقائي حقا إىل درجة أننا ال نكاد نالحظه ... والشيء الوحيد الذي يفعله معظم الناس يف هذه احلالة هو اللجوء إىل ما هو معروفوجمرب ...
 وما هو ذلك؟ الشيء الذي نتصور أنه يعادل األمل هو املتعة ... وأليس التخلص من األمل أمر مشروع؟ أمر مشروع متاما .لكن كل طبيب سيقول لك إن املسكنات ال تقضي على سبباألمل .وسيقول لك إن األمل يكون أحياان منبها إىل خلل هام ،أي يكون دافعا
الستعادة العافية ...
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 تقصد أن املتع جمرد مسكن؟ نعم ،حىت يزول مفعوهلا. ولكن من أين استمدت املتع قدرهتا هذه على تسكني األمل ،ولو مؤقتا؟ ألهنا تصرف االنتباه بعيدا عن مصدر األمل .وألهنا إذ تفعل ذلك تنتحل صفة أهناشيء يقيين .أهنا شيء حقيقي وميكن التعويل عليه .إننا منأل النقصان الوجودي
بشيء نتصور أنه ميكن أن يسده .أو حنن ،إن شئت ،نعادل شيئا نشعر أنه سليب
بشيء نشعر أنه إجيايب.
 وملاذا تقول ’’نشعر‘‘ أنه إجيايب؟ فما املانع من أن تكون املتعة شيئا إجيابيا؟ ال يوجد أي مانع ،لوال أهنا قد ختفي اقتناعا أبن احلل يكمن يف األشياء ال فيما منيعي األشياء ...
سكت ’’حمب‘‘ حلظة مث أضاف:
 ال يوجد أي مانع اي ’’راجي‘‘ ،ألننا لو نظران إىل األمر من زاوية أخرى حلق لناأن نتساءل :أال يكون ما نبحث عنه يف احلقيقة ال ما جتلبه املتعة من لذة ،بل احلالة
اخلالية من التوتر اليت تعقب ذلك؟ أال يكون ما نبحث عنه يف احلقيقة هو حالة
الالرغبة ،أي احلالة اخلالية من التوتر ،اليت هي مظهر من مظاهر طبيعتنا احلقيقية؟
 إىل أن يعود التوتر من جديد ونكرر الكرة مرة تلو األخرى بال هناية! ولذا من املهم ال تسكني األمل مؤقتا بل معرفة سببه والتخلص منه ،أليس كذلك؟ نعم ... أي أننا لن ندخل دائرة اليقني إال إذ وقر يف أعماق نفوسنا أن الشفاء من األملالناجم عن االحساس بعدم االكتمال الوجودي ال يكمن يف املتع احلسية أو النفسية
على االطالق ...
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 ’’حمب‘‘ ،هل لديك مشكلة ما مع الرغبة؟ضحك ’’حمب‘‘ ورد قائال:
 ليس هذا اي ’’راجي‘‘! ليس هذا! املشكلة الوحيدة اليت ميكن أن تثور هي معاملعاانة! واإلحباط الذي ال يلبث أن يعيدك ،بعد إشباع الرغبة ،إىل شقاء النقصان
الوجودي يدل على أهنا  -ما دمنا قد استخدمنا هذا املثل  -ليست الدواء املالئم
للحالة .فهو ال يفعل سوى تقوية موطن الداء ،وابلتايل يظل الشفاء متعذرا....
 وما هو موطن الداء هذا؟ تصور أن النقصان الوجودي ميكن أن تسده حمض أشياء! هذا الدواء ال يناسبطبيعة احلالة ،ألنه ال خياطب طبيعتك احلقيقية .فلما كانت طبيعتك هذه المتناهية،
فإن الشيء الوحيد الذي يرضيها جيب أن يكون المتناهيا بدوره .وهذا هو مذاق
احلضور الواعي .رغبتك احلقيقية الوحيدة هي أن تتعرف على هذا املذاق .وما
الرغبات األخرى كلها إال أقنعة تتخفى هبا هذه الرغبة احلقيقية الوحيدة .جترهبا
الواحدة إثر األخرى حىت تكتشف أن ما كنت تبحث عنه يف احلقيقية ليس األشياء،
بل احلضور الواعي ابألشياء.
سكت ’’حمب‘‘ برهة مث أضاف مؤكدا:
 ما دمنا مل نعرف ذاتنا النهائية ونتعرف عليها وأننس هبا ،فنوقن أبهنا حقيقة متساميةال تتحول ،سنظل نلتمس اليقني يف الصور الزائلة وسنظل أشبه مبن يروي عطشه
بشرب املاء املاحل أو ابجلري وراء السراب ،حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده
شيئا ...
 أخشى أن أشتم يف كالمك رائحة الوعظ الديين املعتاد ... حنن ال نتحدث اي ’’راجي‘‘ هنا من منظور أخالقي بل من منظور عرفاين .والذيقصدت أن أقوله هو أننا ما دمنا نتصور أن احلل قائم يف احللم ،إذا شئت ،أي أن
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حل املشكلة يكون بتغيري مشهد ما يف احللم ،لن يذهب الشقاء ولن نعرف اليقني
الذي نتحدث عنه .ألننا بذلك نتصور أننا إبطعام الشخصية اجلائعة يف احللم سنمأل
بطن احلامل .هذا هو الوهم األبدي الذي جنري وراءه .ألننا خنلط بني ذاتنا احلقيقية
والصورة املتجلية على سطحها ،على صفحة الوعي  ...توهم وجود احلقيقة يف
الصورة هو السراب احلقيقي .وهذا هو االعتقاد الفعلي ملعظم الناس .وهو أيضا سر
املعاانة ...
 أي سيظل هذا هو احلال حىت معرفة مصدر االرتواء احلقيقي ... ابلضبط .ولنالحظ أن املتع احلسية والنفسية ال هي سيئة وال جيدة يف ذاهتا .فالرغبةقد تكون الباب إىل اجلحيم الذي يعيشه معظمنا كل يوم ألهنا توهم أبن اليقني الذي
تعطيه بديل عن اليقني الوحيد الناشئ عن معرفة من حنن حق ا .هذا هو املصدر
الوحيد للسعادة .بل إن السعادة اسم آخر له مثل احلب أو السالم أو اجلمال .أما
اليقني املؤقت الذي توهم به الرغبة فهو زائل وحمبط .أوالا ألنه ال يقضى على مصدر
األمل الوجودي ،واثني ا ألنه ينطوي على وهم أن احلل يف األشياء ،يف السراب ،واثلث ا
ألنه حىت إن حقق راحة مؤقتة ،فإن اخلوف من فقدان هذه الراحة يصاحبها من
اللحظة األوىل ،فيصبح سببا ملعاانة إضافية ...

 أأتمل حجم التغيري الذي حنتاجه! وأان ابلطبع أفكر يف نفسي أوال ... لكن الرغبة هلا ،اي ’’راجي‘‘ ،وجه آخر كما رأينا .فهي قد تكون الباب إىل اجلنةأيضا .فهي تقود إىل حالة الالرغبة ،فتدلنا بذلك على سبيل اخلالص احلقيقي.
وعندما ندرك من حنن فإن املتعة قد تفتح ،على العكس ،أبواب النعيم .فهي ال تكون
عندئذ تعويضية عصابية بل وليدة فيض وامتالء .أي تكون مظهرا من مظاهر احلب
غري املشروط .إذا وجدت أسباهبا فنعم ا هي ،وإن مل توجد فنعم ا به أيض ا .ألننا
نكون قد أدركنا مصدر السعادة احلقيقي .واللذة اليت ختلقها املتعة تكون عندئذ هدية
من الوجود ،ال أتسر وال حتبط .ألنك ال تكون مع األشياء بل مع من يدرك األشياء،
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مع ذاتك احلقيقة .فعن االكتمال يصدر اكتمال وعن عدم االكتمال يصدر عدم
اكتمال .وعندما ندرك أننا احلضور الواعي ،أننا وجود ووعي ،ينبثق تلقائيا عنصر
اثلث هو السعادة غري املعتمدة على سبب حمدد ...
صمت الصديقان على حنو يوحي أبهنما يتهيأن لالنتقال لنقطة جديدة .وبعد برهة قال
’’راجي‘‘:
 حىت لو اتفقت معك على أن تصرفات معظم الناس تصدر أو تعرب عن منط أتكيداألان ،فإن بوسعنا أن نتبني بينها ،مع ذلك ،فروقا ال تنكر .فمن املؤكد أن هناك
طرقا يف التصرف أسلم وأصح وأنبل من غريها ...
 ابلتأكيد ،وسنأيت لكل ذلك بتفصيل شديد يف موضعه من حواران .لكن دعنا نقولاآلن إننا إن جتاوزان منط أتكيد األان وعرفنا طبيعتنا احلقيقية فإن تصرفاتنا ستصدر
عن ذلك احلضور الواعي ،وستكون عندئذ ال تعبريا عن عدم االكتمال الوجودي،
بل عن ذلك احلضور الذي ال يعرف الصراع ،عن احلكمة واحلب واجلمال اليت هي
أمساء أخرى له ،وسيجسد أقصى قدر متاح من هذه الصفات ...
 إذن هناك أساس ما  -أاي كان هو  -للسلوك يف احلياة .هذا هو ما كنت أحاولالوصول إليه!
 نعم .وال جمال ابلطبع إلنكار األمل أو الشقاء ،لكن املقصود هو توجيه االنتباه إىلأنه قد يوجد أمل لكن ال يوجد متأمل .قد يكون هناك شقاء لكن ال يوجد َشقي .ألن
هذا الكيان املوهوم غري موجود إال على سبيل التخيل والتصديق ،وإال بسبب سوء
الفهم .وهذا الكيان هو الذي ’’يستملك‘‘ الواقعة ويفسرها .متاما كما نستملك
أحياان شخصيات تظهر على الشاشة ونتوحد هبا فنتأثر حبظوظها كأهنا حتدث لنا،
نبكي حلزهنا ونفرح لنجاحها ،دون أن تكون هذه الشخصية قائمة إال يف اخليال ...
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 دعين أقول إذن ،ما دام الوعي هو مصدر الفعل ،ملاذا يوجد أصال منط أتكيد األان؟ملاذا أختار الوعي أصال أن جيهل طبيعته؟
رد ’’حمب‘‘ مبتسما:
 ألن الوعي حيب الدراما على ما يبدو .هل ميكن أن يكون هناك سبب آخر؟ هلهذا هو سبب ولعنا مجيعا ابحلكاايت؟ وهل بينك  -أيها َّ
احلكاء العظيم  -وبني
الوعي أوجه شبه؟
فرد له ’’راجي‘‘ الدعابة قائال:
 لن أقبل منك هذه الرشوة الفكرية! إن املطلق حر حرية مطلقة .ومبوجب هذه احلرية املطلقة يستطيع أن خيتار ما يشاء،حىت لو كان ذلك أن يتظاهر أبنه ينسى نفسه عن طريق ختيل أنه شيء آخر غري
ذاته .فيشقى حبكم هذا التخيل والتصديق ،لكن يف الظاهر فقط ،يف الدراما فقط،
ألنه مل يكن يف أي حلظة سوى ذاته .كاملرآة ال تتغري طبيعتها بتغري الصور اليت تظهر
فيها .وال تتأثر حبضور هذه الصور أو غياهبا .ويف هذه الدراما تسعى كل ’’أان‘‘ إىل
أتكيد نفسها ،وهي تتخيل أهنا كيان قائم بذاته منفصل عن العامل وعن اآلخرين.
أي أنه ينسى ذاته يف العامل الظاهري دون أن يكف حلظة واحدة عن أن يكون ذاته.
لكنه ما أن ينسى نفسه حىت تبدأ رحلة حبثه عنها .أو لنقل ،ما دمنا نتحدث عن
الدراما ،تبدأ لعبة ’’االستغماية‘‘!
 االستغماية! اختباء وحبث .أال تتفق معي يف أوجه الشبه؟ فهناك أوال التخفي ،مث الرغبة يفالبحث .مث العالمات املرتوكة عمدا على الطريق لتدلك على مكان من اختفى،
ألهنا يف النهاية لعبة .مث الفرحة العارمة أخريا ابلعثور على ما تبحث عنه!
 -وما هي هذه العالمات املرتوكة على الطريق ،ألنين أحتاج إليها بشدة اآلن!
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 أن تكتشف االنتقائية الصدفوية لنمط أتكيد األان وتتبني أهنا ال ميكن أن تقودك إىلمعرفة تطمئن إليها ،فتحتار وتبدأ البحث .أن تعاين فتعوض هذا النقصان الوجودي
مبتع حسية ونفسية شىت لكنها ال متدك بسعادة مقيمة ،فتبدأ البحث .أن تومئ لك
هذه املتع إىل حالة الالرغبة اخلالية من التوتر فتذكرك على حنو ما حبالتك الطبيعية،
فتبدأ السعي .أن يقذف يف وجدانك بنقاط ضوء أو بتجارب تشعرك بوحدتك مع
الوجود ،لتوقظ حدسك إىل وجهة البحث ،فتبدأ السعي .وهذه ليست سوى قلة
من عالمات أكثر من أن حتصى!
من الذي أخربه عن نقطة الضوء؟ أو عن تلك التجارب؟ هل هو أيضا ’’مر من هنا ذات
يوم‘‘ ،ال أكثر؟
 وهل هناك عالمات أخرى؟ نعم ،عندما جيتذب انتباهنا ما حيمل أريج احملتجب :احلكمة واحلب واجلمال!فاحلكمة ،أي األفكار اليت جتسد فهما يقودك إىل جتربة احلقيقة ،تدلك على طبيعتك
من حيث أنت حضور و ٍاع ،واحلب يفيض يف نفسك عندما يلتقي هذا احلضور
بكل ذلك البهاء املتجلي يف العامل فيقود ذاتك إىل ذاتك ،واجلمال أيسرك عندما
حييلك الشيء اجلميل إىل مبدع اجلمال ...

 لكننا ال نلتفت يف العادة لكل ذلك! نعم .جيذبنا موضوع احلكمة أو احلب أو اجلمال فتحاول األان أن تستملكه وحتولهإىل مصدر جديد للمعاانة .لكن التجربة ترتك فينا شيئا يدلنا على مصدر كل ذلك،
بشكل ما ...
استغرق ’’راجي‘‘ يف تفكر عميق مث قال:
 -كل تلك العالمات وال نكاد نلتفت إليها ...
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 واألهم أهنا تدلنا بشكل خفي على طبيعة احملتجب ،على طبيعتنا اليت جنهلها حىتاآلن .وحيق لنا أن نتساءل كيف كنا سنتعرف على املختفي ،وتنتهي لعبة االستغماية
هذه ،لو مل نكن ما نعرف من ،أو ما ،نبحث عنه حىت ولو بشكل غامض؟
رد ’’راجي‘‘ كما لو كان ينتبه إىل حقيقة فاتت عليه:
 أي أننا كنا نبحث عن أنفسنا طول الوقت يف كل تلك األشياء والتجارب؟ ابلضبط .وأهم اكتشاف يصبح عندئذ اي صديقي العزيز أن الباحث هو املبحوثعنه ،أو أن ’’الراجي‘‘ هو املرجو!
 أي أن امسي مل خيرت صدفة متاما! وهل تريد أن تغريه اآلن؟ هل تريد أن تسمي نفسك ’’املرجو‘‘ مثال؟أجاب ’’راجي‘‘ ضاحكا:
 ليس قبل أن أجد نفسي!ضحكا معا مث تذكر ’’حمب‘‘ أنه مل يسأل صديقه ماذا يود أن يشرب ،فاقرتح عليه أن يعد
له فنجاان من القهوة اليت يعرف أنه حيبها وأن يعد لنفسه كواب من الشاي.
ذهبا إىل املطبخ الصغري وعادا مبشروبيهما ووقفا حلظة يتأمالن احلديقة اليت تشرف عليها
الغرفة مث قال ’’راجي‘‘:
 يبدو أن املتخفي ال يرتك على طريقنا العالمات وحدها! ماذا تقصد؟ أقصد أنه يضع العقبات أيضا! أنت أدرى بشروط الدراما!عادا إىل جملسيهما وما لبث ’’حمب‘‘ أن قال:
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 ما العقبات إال املفاهيم اخلاطئة املرتبطة بتصور أننا كيان منفصل ٍوفان .وهي كذلك
كل أمناط األحاسيس البدنية واملشاعر ،اليت ترتبط بتلك املفاهيم ،واليت ترسخت
مبضي الزمن .وتفكيك كل ذلك هو ما يشكل رحلة البحث ...
 وهو ما يقودان اي عزيزي ’’حمب‘‘ ،إىل مسألة أريد أن أطرحها عليك .مسألة رمباتبدو ذات طابع فلسفي ،لكنها وثيقة الصلة يف تصوري مبا نناقشه اآلن ...
 لعلك الحظت اي ’’راجي‘‘ أن كل ما نناقشه من مسائل يندرج ضمن ما ميكن أننسميه الفلسفة العملية .فنحن ال نناقش أي قضية ولعا ابجلدال النظري ،بل ألن
هلا جانبا عمليا تطبيقيا يتعلق أبعمق جوانب حياتنا .ولعلك الحظت أيضا أننا مل
نناقش أاي منها إال انطالقا مما تدل عليه جتربتنا ...
 ابلفعل .كل مسألة نطرحها هلا طابع فلسفي بشكل ما ،لكنها أيضا وثيقة االرتباطحبياتنا الفعلية وبتجربة كل منا .والذي أتساءل عنه هو :أال ميكن أن يكون هذا
الوعي الذي نتحدث عنه قد نشأ عن املادة؟ أال حيتمل أن يكون هذا الوعي مثرة
تطور طويل أفضى إىل ظهور احلياة ،كما يشرح العلم مثال ،أي إىل ظهور الوعي
بدرجات متزايدة من التعقيد والعمق حىت بلغ أرقى مستوايته لدى اإلنسان يف حلظة
معينة من تطور الكون؟ أدرك أن الوعي ،ابملعىن الذي تتحدث عنه ،الهنائي ومطلق.
لكن هل ميكن ،وأعذرين على ما قد ينطوي عليه هذا السؤال من تناقض ،أن يكون
الوعي قد ظهر يف حلظة معينة مث اكتسب عندها تلك اخلصائص؟ أو ،إن شئت
الدقة ،أسقطنا حنن عليه عندها خصائص املطلق هذه بشكل بَعدي؟

ظل ’’حمب‘‘ صامتا لربهة مستغرقا يف أفكاره لفرتة ليست ابلقصرية مث قال:

 لكن ما الذي اكتشفه هذا الفكر ،الذي ظهر يف حلظة معينة من تطور الكون،عندما أخذ يتساءل عن طبيعة جتربة الوجود ،عن طبيعة هذا احلضور الواعي؟ أمل
يكتشف أن الوعي ميكن أن يكون موجودا مبعزل عن مضمون الوعي ،أن الوعي
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موجود بصورة مستقلة عن اإلدراك والفكر ،أنه موجود يف وجود اإلدراك والفكر ويف
غياب اإلدراك والفكر .أمل يكتشف ،إذن ،أن الوعي سابق على الذهن وموجود
بدونه؟ أمل يكتشف ،إذن ،أن وجود الذهن ليس شرطا لوجود الوعي؟ أمل يكتشف،
إذن ،أن الذهن هو الذي يظهر يف فضاء الوعي أو داخل الوعي ،وليس الوعي هو
الذي يظهر داخل الذهن؟
 وما الذي يدل عليه هذا يف ارتباطه بقصة التطور حتديدا؟ قد يكون هناك زمن ٍمتتال ما مل يكن فيه ذهن قادر على إدراك احلضور الواعي،
لكن وجود احلضور الواعي ال يعتمد على أن يدركه هذا الذهن أو أال يدركه،
ال يعتمد على أن يكون هذا الذهن قد ظهر ،أو مل يظهر بعد ...
سكت ’’حمب‘‘ برهة مث استكمل حديثه قائال:
 ظهور الفكر يف حلظة ما من تطور احلياة ،ما هو إال جزء من احللم الدائر يف ذهنالوعي ،إذا جاز التعبري ،أو ما هو إال جزء من جتلي الوعي يف الزمن املتتايل على
هيئة هذا الكون املتطور .ومع ذلك يبقى الوعي ذاته  -من حيث جوهره وماهيته
 قائما يف الزمن السرمدي .غري أن ما هو قائم يف الزمن السرمدي ،يوجد أيضا يفكل حلظات الزمن املتتايل .احلضور الواعي قائم إذن يف الزمن السرمدي ،بصرف
النظر عن ظهور أو عدم ظهور اإلدراك يف حلظة ما من حلظات الزمن املتتايل .قصة
التطور قد تظهر على صفحة الزمن املتتايل .لكن الوعي وما يتجلى على سطحه -
أي قصة التطور يف هذه احلالة  -ليسا حقيقتني منفصلتني إحدامها عن األخرى.
كال حنن إزاء حقيقة واحدة .فقصة التطور ما هي إال جتلي الوعي الواحد يف الزمن
املتتايل على هيئة هذه الكثرة املتنوعة املتطورة .لكن هذه الكثرة ال هوية هلا يف ذاهتا
هي جمرد ٍ
جتل أو مظهر للواحد .جوهرها متسام ال يتغري ومظهرها حلول متغري.
وعليه ،فإن هذا الكيان الذي ظهر فيه الفكر يف حلظة ما ال حيتوى إذن على الوعي
كخاصية من خواصه ،بل هو جمرد جتل للوعي ظهر يف حلظة معينة من حلظات
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الزمن املتتايل .الوعي ال يظهر يف هذا الكيان البدين الذهين ،بل إن هذا الكيان
البدين الذهين هو الذي يظهر يف الوعي ،متاما مثلما يظهر جسمنا احلامل يف إدراكنا
احلامل.
سكت ’’حمب‘‘ على حنو يوحي أبنه أهنى كالمه .وبعد برهة قطع ’’راجي‘‘ صمتهما قائال:
 هل الحظت اي ’’حمب‘‘ أننا ما برحنا نتحدث كل هذا احلديث عن الوعي دونأن نـ َع ِرفَه؟
 رمبا مل نكن حباجة إىل ذلك .رمبا ألنه أقرب إلينا من حبل الوريد ... لكن أال نستطيع أن نسوق له تعريفا ما؟ ما دمنا كنا نتحدث دون أن حنتاج ألن نطرح هذا التعريف  -إذ يبدو أننا كنا أنخذهف
مأخذ الشيء املعروف ،احلميم والبديهي يف آن واحد  -قل يل إذن كيف تـ َع ِر َ
الوعي؟
 هو يف رأيي ذلك الشعور البسيط ابلوجود ... هو ذلك لوال أين أخشى أن يوحي هذا التعريف أبنه جمرد شعور .والشعور هناك منيدركه .كما أن الشعور زائل ومتغري .لكن الوعي دائم ال يتبدل.
 فكيف تـ َع ِرفه أنت؟ الوعي هو ،مثال ،احلضور الذي يدرك هذه الكلمات اآلن .هل يرضيك هذاالتعريف؟
 نعم أتصور أنه تعريف موفق ... كل التعاريف وكل املفاهيم ال تفعل سوى اإلشارة أو اإلحالة إليه ال أكثر .لكناملهم هو معاينته معاينة مباشرة .ما رأيك ،هبذه املناسبة ،يف أن نقوم بتجربة أتمل
جديدة؟
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 تلك اللحظات الساحرة!اعتدل الصديقان يف جلستهما ففردا ظهرمها وأغلقا عينيهما .ساد صمت هادئ مث أخذ
صوت ’’حمب‘‘ يرتدد يف نربة وئيدة:
التأمل الباطين ليس نشاطا أو مترينا  ....إنه غياب النشاط .يف البداية يبدو
التأمل كأنه عودة إىل حالتنا الطبيعية ،حالتنا األصلية .وسحب االنتباه على
هذا النحو من األشياء إىل من يدرك األشياء قد يبدو منطواي على قدر من
اجلهد .لكن عندما نستقر شيئا فشيئا يف حالتنا الطبيعية احلميمة هذه يصبح
اجملهود هو يف اخلروج منها .إىل أن نستقر فيها بشكل دائم أو شبه دائم.
هل حنتاج ألن نتكلم عن حالتنا الطبيعية؟ لعلنا ال حنتاج ولكننا حنب .واحلب
ال حيتاج إىل تفسري .احلب هو تفسري ذاته.
احملب يدور حول دار احملبوب الذي ليس سوى قلبه هو .هذه الكعبة هنا.
أين أراه بقليب ولكنه ،ما أرمحه ،أراد يل أن أطالعه أينما ألتفت .فأينما تولوا
فثم وجه هللا.
كل هذا إذن هو وجه احلبيب .لقد شئت أن تعطي ما تتجلى فيه القدرةَ على
أن يبدو يف الظاهر خمتلفا عنك ،ال لشيء سوى ألن يسعى إليك .فيخاطبك
خماطبة احملب للمحبوب وأنت يف احلقيقة ال ختاطب إال ذاتك .عندما يسمع
البعض مناجايت لك يتصورون أننا اثنان .يف حني أنك تتحدث بصويت وترى
بعيين وتسمع أبذين .وما ضمري املتكلم يف الكلمات ’’صويت وعيين وأذين‘‘
إال ضمري املخاطب يف الكلمات ’’تتحدث وترى وتسمع‘‘ .فقد شئت أنت
تتجلى خمتلفا عن ذاتك .ولذلك ال أستطيع حىت أن أقول إنك كل شيء
كأنين أحتدث عن وحدة وكثرة .أنت الوجود يتخلق دون أن تغادر أنت ذاتك.
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فالرائي واملرئي يغيبان يف وحدة التجربة أي يف الرؤية اليت حتدث يف
احلاضر اللحظي .مث أييت الفكر ليفرق ويقول لقد رأيت كذا وكذا .ال سامع
مدرك بل إدراك .ال فاعل
وال مسموع يف جتربتنا الفعلية بل مسع .وال مد ِرك وال َ
وال مفعول بل فعل.
لقد َع َّوَدان تَ َش ُّكلِنا على تصور أن هناك حقيقة خارجية موضوعية حنن
منفصلون عنها .فأقف أان هنا ويقف العامل خارجي هناك .وعلى تصور أن
الرائي موجود هنا واملرئي موجود هناك .وأن مركز الرؤية يوجد داخلنا .وال ندرك
أن هذا الرائي مزيف ألنه مرئي بدوره .ألن الرائي النهائي ال يرى ،كالعني متاما
تَرى وال ترى .إن احلضور الواعي هو الذي يتجلى كهذا الكيان البدين الذهين
وكهذا العامل .فما حنن يف احلقيقة إال الوعي الذي يتجلى من خالل وسائط
اإلدراكات احلسية واألحاسيس البدنية واألفكار .وهذا هو يف احلقيقة معىن
غياب االنفصال.
فاهلوية املنفصلة وهم شأهنا شأن اعتقاد موجة يف البحر أهنا كيان قائم بذاته
منفصل ال عن األمواج األخرى فحسب ،بل أيضا عن املاء ،جوهرها الذي
جتلى كارتعاشة خاطفة تظهر على سطح البحر يف حلظة معينة وتنحل يف حلظة
أخرى .أما املاء ،قوامها الفعلي ،فهو دائم ال يتغري.
فحقيقتك هي حقيقة كل ما يظهر .فأنت تظهر ككل هذا الوجود .وأنت
جوهر كل ذلك .أنت نور الشمس وظلمة الليل ،محرة األمحر وسواد األسود،
قسوة احلجر ونعومة الرمال ،رحابة الفضاء وحدود اجلسد ،طراوة الندى ووهج
النار .أنت كل شيء ...
لقد قَ َّسمت دراما اخللق ،ظاهرايا فقط ،واحدانيةَ الوجود إىل ثنائيات العامل
املتجلي على هيئة نور وظالم ،وحر وبرد ،وسالب وموجب ،ومتعة وأمل ،وصحة
ومرض ،وراحة وتعب .ولكن هذه الدراما ال متس اجلوهر املتعايل املتسامي
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واحلَال أيضا يف كل شيء .الدراما ال متس الوعي إال بقدر ما متس احلريق يف
احللم جسد احلامل .وليس هلا من حقيقة إال بقدر ما للحريق يف احللم من
حقيقة.
أهالا إذن بكل مشاهد الفيلم .فمن ذا الذي خيشاها؟ أنت لست حمصورا
حمشورا يف هذا الدور .فكل هذا يدور يف احلقيقة داخلك ،ولست أنت الذي
تدور داخله .وهذا الفارق هو الفارق بني اجلنة والنار.
وأصل هذه النار ،املعاانة ،هو عدم معرفتك حلقيقتك .وأصل هذه اجلنة،
السعادة ،اكتشافك أنك الشاهد املراقب غري املتورط يف أحداث الفيلم .يرتاجع
االنغماس يف معايشة القصة اليت تتابع أحداثها على شاشة الوعي .وتنسحب
أنت عن التوحد ابلشخصية اليت طاملا اعتقدت أهنا متثل حقيقتك .أنت اآلن
يف العامل ولكنك لست من العامل ...
وكل ما يقع تراه عندئذ أشبه بواقعة كونية الشخصية .ال فرق هناك بني
مرض أصابك مثال وبني سقوط املطر .احلياة ببساطة حتدث .واألحداث اليت
تتتابع ال تطال حقيقتك ...
تعرف أخريا أن هذا هو مآلك احلقيقي ،أن هذا هو ما كنت تبحث عنه
طول الوقت .وما كان أقربه .تكفي هذه اخلطوة البسيطة إىل الوراء لتجد
نفسك يف أحضان نفسك احلقيقية .أخريا وجدت ضالتك وانتهت رحلة
الشقاء .تعرف أن كل ما سيأيت بعد ذلك سيكون خمتلفا متاما  ...هذه هي
ذاتك احلقيقية .وهذا ما كنت تبحث عنه طول الوقت  ...فجأة أيخذ كل
شيء مكانه الطبيعي يف نظام الكون البديع  ...هذه ببساطة هي احلالة
الطبيعية .هذا هو التوحد ابملطلق وهو الفناء واحللول .لكن حىت يف هذا
التصور ثنائية .كأمنا هناك شيء يتوحد بشيء ،أو يفىن أو حيل فيه .كل ما
حيدث أن الزائف يزول يف ضوء الفهم ،فال يبقى إال احلضور .هو الوعي الذي
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يكتشف ذاته ويعود إىل ذاته .وكل هذا مبسوط متاح للجميع .ال ضرورة
جملاهدات ال هناية هلا ،احلياة تتبدى يف كل بساطتها .وهذا مظهر آخر
لبساطتها .تتذكر ما وقر دوما يف أعماق حدسك وهو أن هناك معىن من كل
بد ،وأن كل ذلك ال ميكن أن يكون عبثا .وأن هناك نظاما طبيعيا لألشياء
وأنك تتجلى كهذا الكل ...
وتتحدث بلسان احملبوب فتقول :ال مسافة تفصلين عن أي شيء ،أان مادة
كل شيء .أان حقيقة كل شيء .كل شيء حيدث على مسافة صفر مين .أان
بديع كل ذلك التناغم البديع ،وجعلت أعظم متع احلياة هي اكتشاف ذايت
لذايت ،هي يف التخلص من احلدود والرجوع إيل .الرجوع إىل الفسيح املرتامي
بال هناية .كل شيء حييل إيل ولذلك جعلت أبدع شيء هو جتربة اجلمال
واحلب واحلكمة ،ألن كل ذلك حييل إيل ،أان املكتفي بذايت ،الناعم بذايت .أان
مذاق السعادة يف كل بسمة ،يف كل ضحكة خترج من القلب ،ومذاق الشجن
يف كل دمعة هتمي ،كل ذلك يعود إيل.
كل إدراك هو عناق دائم بني املطلق والنسيب ،بيين وبيين .أخلق الشيء لكوين
حقيقته ،ويعود إيل ألين حقيقته .احلياة حب دائم بيين وبيين .وما كل التظاهر
ابلنسيان إال حجة أللتمس نفسي يف أشياء تعطي جمرد حملة سريعة مين ،حىت
يظل الشوق حيا مستعرا ،وحىت يتعب النسيان من النسيان ،وحىت يقود إحباط
الشيء من الشيء إىل الرغبة يف اكتشاف حقيقة الشيء ،إىل اكتشايف كما أان
مسترت ال كما أان ظاهر .احلياة عناق دائم بيين وبيين.
سكت صوت ’’حمب‘‘ وغرقا الصديقان يف سكينة بدت كما لو كانت تنتمي لبعد آخر.
وبعد فرتة طويلة فتحا عيوهنما واعتدال يف جلستهما وعليهما إمارات اسرتخاء عميق .مث
التفت ’’حمب‘‘ إىل صديقه وسأله بصوت هادئ خفيض:
’’ -راجي‘‘ هل عرفت من أنت؟
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أشرق وجه ’’راجي‘‘ اببتسامة صافية وطفرت من عينه دمعة فرح.


