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مقدمة

كتــاب “أرض جديــدة .. كيــف تكتشــف مغــزى حياتــك”. لمؤلفــه إيكهــارت تــول، هــو الجــزء الثانــي مــن كتــاب 

“قــوة اآلن”، ويعتبــران مــن أكثــر الكتــب الروحيــة تأثيــرًا فــي عصرنــا، إذ ُيلهــم تــول المالييــن مــن القــراء، 

بأفــكاره اإلبداعيــة التــي ســاعدت أعــدادًا كبيــرة مــن النــاس عبــر العالــم،  ليجــدوا الســالم الداخلــي والرضــا 

األعمــق فــي حياتهــم. 

فــي صلــب تعاليمــه نجــد فكــرة تحــّول الوعــي، وهــي يقظــة روحيــة يراهــا تــول، الخطــوة األهــم فــي تطــّور 

اإلنســانية. ويتكــون جــزء أساســي مــن هــذه اليقظــة مــن الســمو فــوق حالــة الوعــي القائمــة علــى األنــا. 

وهــو شــرط مســبق ال للحصــول علــى الســعادة الشــخصية فحســب، بــل إلنهــاء النزاعــات العنيفــة المزمنــة 

فــي كوكبنــا، واالنتقــال إلــى أرض جديــدة تنتشــر فيهــا الحريــة والســعادة بيــن أفــراد اإلنســانية.

يقــول المؤلــف، إن الكتــاب ال يهــدف إلــى إضافــة معلومــات أو معتقــدات جديــدة إلــى عقلــك، وال يحــاول 

ــى اليقظــة. وهــو  ــى أن ُيحــدث تحــّواًل فــي وعيــك، أي ان يقــودك إل ــل يســعى إل ــأي شــيء، ب إقناعــك ب

ال يمكنــه أن يوقــظ إال أولئــك المســتعدين لذلــك، ومــع كل شــخص يشــهد اليقظــة، فــإن زخــم الوعــي 

الجماعــي يــزداد وينمــو، ويصبــح هــذا الوعــي أســهل علــى اآلخريــن. والجــزء الُمهــم فــي مســألة اليَقظــة 

يتمثــل فــي االعتــراف بذاتــك غيــر اليِقظــة، وهــي “األنــا”، وأيضــًا االعتــراف بالعمليــات الذهنيــة الجماعيــة 

المشــروطة التــي تديــم حالــة الــال يقظــة.

لهــذا الســبب فــإن هــذا الكتــاب يعــرض المظاهــر األساســية لألنــا وكيــف تعمــل فــي الفــرد والجماعــة، وهــذا 

مهــم لســببين: األول هــو أنــه مــا لــم تعــرف اآلليــات األساســية التــي تقــف وراء أعمــال األنــا، فلــن تتعــرف عليهــا 

وتخدعــك. والســبب الثانــي هــو أن فعــل اإلدراك نفســه هــو أحــد الســبل التــي تحــدث بهــا اليقظــة. فمــا يجعــل 

اليقظــة ممكنــة دومــًا هــو الوعــي. ونــور الوعــي هــو كل مــا يلــزم لمحاربــة الظــالم، وهــذا النــور هــو أنــت.

إذا نظرنــا بعمــق إلــى أكثــر األديــان والتقاليــد الروحيــة لــدى البشــر، فسنكتشــف أنــه تحــت الكثيــر مــن 
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الفروقــات الظاهــرة ســطحيًا، هنالــك بصيرتــان أساســيتان تتفــق عليهمــا معظــم هــذه األديــان والتقاليــد 

الروحيــة. وتختلــف الكلمــات التــي ُيعّبــر بهــا عــن هاتيــن البصيرتيــن، لكنهــا جميعــًا تشــير إلــى حقيقــة أساســية 

واحــدة. وهــي إدراك أن الحالــة العاديــة لعقــل معظــم البشــر يحتــوي علــى عنصــر قــوي ممــا يمكننــا 

ــل الوظيفــي أو حتــى الجنــون. تســميته بالخل

وال شــك أن العقــل البشــري يتمتــع بقــدر عــاٍل مــن الــذكاء. بيــد أن هــذا الــذكاء نفســه مشــوب إلــى حــدٍّ 

كبيــر بالجنــون. إذ ضّخــم العلــم والتكنولوجيــا التأثيــر التدميــري الــذي مارســه الخلــل الوظيفــي فــي العقــل 

البشــري علــى كوكــب األرض، علــى أشــكال الحيــاة األخــرى، وعلــى البشــر أنفســهم. ولهــذا الســبب فــإن 

القــرن العشــرين هــو الزمــن الــذي يمكننــا أن نــرى فيــه بأوضــح شــكل هــذا الخلــل الوظيفــي، وهــذا الجنــون. 

وأوضــح مثــال علــى ذلــك أنــه فــي نهايــة القــرن العشــرين بلــغ عــدد األشــخاص الذيــن قتلــوا مــن جــراء 

العنــف علــى أيــدي إخوانهــم البشــر أكثــر مــن مائــة مليــون شــخص.

إن أعظــم إنجــاز للبشــرية ليــس أعمــال الفــن والعلــم والتكنولوجيــا، بــل إدراكهــا لخللهــا الخــاص، وجنونهــا. 

وعلــى هــذا فــإن إدراك المــرء لجنونــه هــو بالطبــع بدايــة يقظتــه، وبدايــة الشــفاء واالرتقــاء.

فيمــا يخــص دور األديــان فــي نشــوء الوعــي الجديــد، يــرى المؤلــف، أن العديــد مــن النــاس يعــون الفــرق بين 

الروحانيــة والديــن، وأن حصولــك علــى منظومــة إيمانيــة ال يجعــل منــك شــخصًا روحانيــًا بصــرف النظــر عــن 

طبيعــة تلــك المعتقــدات. وكلمــا قمــت بدمــج أفــكارك ومعتقداتــك فــي هويتــك، أصبحــت أكثــر انفصــااًل 

عــن البعــد الروحــي فــي ذاتــك.

ونجــد الكثيــر مــن المتدّينيــن عالقيــن عنــد هــذا المســتوى، ويســاوون بيــن الحقيقــة والفكــر، وبمــا أنهــم 

متماثلــون تمامــًا مــع فكرهــم، فهــم يزعمــون الملكيــة الحصريــة للحقيقــة. وذلــك فــي محاولــة ال واعيــة 

ــّررون  ــي يب ــم تفكــر مثلهــم بالضبــط، فأنــت مخطــئ فــي نظرهــم، وبالتال ــة هويتهــم. ومــا ل منهــم لحماي

ألنفســهم قتلــك لهــذا الســبب.

غيــر أن الروحانيــة الجديــدة وتحــّول هــذا الوعــي ينشــأ إلــى حــد كبيــر خــارج بنــى المؤسســات الراســخة، مــا 

أدى إلــى عــدد متزايــد مــن أتبــاع األديــان التقليديــة ممــن باتــوا قادريــن علــى التخلــي عــن التماثــل مــع 

المعتقــدات المتصلبــة والشــكلية فــي أنظمتهــم اإليمانيــة واكتشــاف العمــق الحقيقــي الكامــن فــي 

تقاليدهــم الروحانيــة نفســها. وبالتالــي يدركــون أنــه كيــف تكــون روحانيــا ال عالقــة لهــا بمــا تعتقــده بــل 

ــن. ــة وعيــك الداخلــي. ومــن ثــم يحــّدد كيــف تتصــرف فــي العالــم وكيــف تتفاعــل مــع اآلخري بحال
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أمــا غيــر القادريــن علــى النظــر إلــى أبعــد مــن الشــكل فيصبحــون أكثــر رســوخًا فــي معتقداتهــم وأيضــًا 

ــن أن بعضهــا  ــد، فــي حي ــا، وبعــض المعتقــدات ســيكون منفتحــًا علــى الوعــي الجدي رســوخًا وتكّثفــًا لألن

اآلخــر ســُيصبح جــزءًا مــن البنــى المصطنعــة التــي مــن خاللهــا ســتدافع األنــا الجماعيــة عــن نفســها وتــرد 

الصــاع صاعيــن. غيــر أن قــدر هــذه األنــا وجميــع بناهــا المتحجــرة هــي التالشــي والتحلــل مــن الداخــل وهــو 

مــا رأينــاه ماثــاًل فــي االتحــاد الســوفياتي الشــيوعي.

يأخذنــا الحديــث الســابق، إلــى الضــرورة الملّحــة للتحــّول، وإدراك أن االســتجابة لكارثــة جذريــة تهــّدد وجودنــا 

ذاتــه، هــو التحــدي الــذي يواجــه البشــر اآلن، ذلــك أن الخلــل الوظيفــي فــي عقلنــا الجماعــي الــذي الحظــه 

الحكمــاء القدمــاء منــذ  2500 ســنة، ويجــري تضخيمــه اآلن عبــر العلــم والتكنولوجيــا يهــّدد للمــرة األولــى 

بــزوال الكوكــب. وإذا لــم تتغّيــر بنــى العقــل البشــري فســينتهي بنــا األمــر علــى الــدوام إلــى إعــادة بنــاء 

العالــم نفســه، والشــرور نفســها، والخلــل الوظيفــي نفســه.

تحــت ســطح المظاهــر، فــإن كل شــيء ليــس متصــاًل فحســب بــكل شــيء آخــر، بــل أيضــًا بمصــدر الحيــاة 

الــذي انبثــق منــه، حتــى الزهــرة أو الطائــر يمكنــه أن يريــك طريــق العــودة إلــى الخالــق، إلــى المصــدر، وإلــى 

نفســك. حيــن تنظــر إليــه أو تحملــه أو تدعــه كمــا هــو مــن دون فــرض كلمــة أو تصنيــف ذهنــي. فسينشــأ 

فــي داخلــك إحســاس بالروعــة والعجــب. ذلــك إن جوهــره يتواصــل معــك ويعكــس جوهــره الخــاص لــك. 

وهــذا مــا يستشــعره كبــار الفنانيــن وينجحــون فــي تصويــره.

يجّســد ضميــر المتكلــم “أنــا” الخطــأ األكبــر والحقيقــة األعمــق وهــذا يتوقــف علــى كيفيــة اســتعمالها، 

فهــي مــن أكثــر الكلمــات اســتعمااًل وتضليــاًل فــي اللغــة مــع الكلمــات المرتبطــة بهــا مثــل لــي ومعي وبي.. 

إلــى آخــره. ففــي االســتعمال اليومــي االعتيــادي تجســد كلمــة “أنــا” الخطــأ األصلــي والفهــم الخاطــئ 

لكينونتــك واإلحســاس المتوهــم بالهويــة.

إن مــا تشــير إليــه عــادة حيــن تقــول “أنــا” ليــس مــن أنــت. فبفعــل اختــزال هائــل يتشــّوش العمــق المطلــق 

لماهيتــك بصــوت تصــدره األوتــار الصوتيــة أو فكــرة األنــا فــي عقلــك، ومــع كل مــا يتطابــق معهــا. ولكــن 

حيــن تبلــغ اليقظــة فلــن تكــف عــن اســتعمال ضميــر المتكلــم “أنــا”، لكنــه ســيصدر عــن مــكان أكثــر عمقــًا 

بكثيــر فــي أغــوار ذاتــك.

لــم ينــَس بعــض النــاس المــرة األولــى التــي لــم يتماهــوا فيهــا مــع أفكارهــم وبالتالــي اختبــروا لفتــرة وجيــزة 
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التحــّول فــي الهويــة مــن كونهــا المضمــون الــذي فــي عقلهــم إلــى كونهــا الوعــي الكائــن فــي الخلفيــة، 

وبالنســبة إلــى آخريــن يحــدث ذلــك بطريقــة خفيــة جــدًا بحيــث ال يالحظونــه، أو يشــعرون فحســب بدفــق 

مــن الفــرح والســالم الداخلــي مــن دون أن يعرفــوا األســباب.

إلــى ذلــك يوضــح الكاتــب أن العقــل األنــوي مشــروط كليــًا بالماضــي، وتتكــّون مشــروطيته هــذه مــن 

مســتويين، همــا المضمــون والبنيــة.

علــى ســبيل المثــال: فــي حالــة الطفــل الــذي يبكــي مــن شــّدة ألمــه لفقــدان لعبته، تمثل اللعبــة، المضمون 

وهــذا قابــل لالســتبدال بــأي مضمــون آخــر، وســواء أكانــت اللعبــة قطعــة مــن الخشــب علــى هيئــة حيــوان 

أم لعبــة إلكترونيــة معقــدة، فــال يشــكل هــذا فرقــًا فــي مــا يخــص األلــم الناتــج عــن فقدانهــا. كــون ســبب 

حــدوث مثــل هــذا األلــم الحــاد متضمــن أو مســتور، فــي كلمــة “لــي”، و”ملكــي”. وهــذا أمــر بنيــوي.

وهكــذا فــإن األســاس فــي بنيــة العقــل األنــوي، هــو الشــعور الطاغــي اإلكراهــي غيــر الواعــي عنــد المــرء 

ــا”، هــي التماهــي مــع  بتعزيــز هويتــه عبــر االرتبــاط بشــيء مــا. وإحــدى البنــى األساســية التــي تحّقــق “األن

األشــياء. وتختلــف األشــياء التــي يمكــن التماهــي معهــا مــن شــخص إلــى آخــر بحســب ســنه وميولــه وثقافتــه 

وطبقتــه االجتماعيــة، ومــا إلــى ذلــك. ومــا تتماهــى معــه يتعلــق أواًل وأخيــرًا بالمضمــون؛ فــي حيــن أن 

الدافــع اإلكراهــي غيــر الواعــي للتماهــي هــو بنيــوي، وهــو أحــد أهــم الســبل التــي يعمــل بهــا العقــل األنــوي.

وبشــكل متناقــض، إن مــا يبقــي المجتمــع االســتهالكي مســتمرًا، هــو أن محاولــة إيجــاد الــذات عبر األشــياء 

ليســت بفعالــة وال ناجحــة. فاألنــا تشــعر بالرضــا لفتــرة عابــرة، وبالتالــي يســتمر المــرء فــي البحــث عــن المزيد، 

ويســتمر بالشــراء واالســتهالك. ويضيع جزء كبير من حيوات الناس باالنشــغال الهوســي بالممتلكات.

بعيــدًا عــن األغــراض أو األشــياء، فــإن شــكاًل آخــر مــن التماهــي يتمثــل فــي الجســد، إمــا أن يكــون ذكــرًا أو 

أنثــى، وبالتالــي يصبــح الجنــدر )وهــو الجنــس مــن حيــث الذكــورة أو األنوثــة(، الهويــة، ويتــم التشــجيع علــى 

ــرة، وهــذا يدفعــك إلــى دور محــدد ومعاييــر محــددة مــن الســلوك  التماهــي مــع الجنــدر منــذ ســن مبّك

تؤثــر علــى جميــع نواحــي حياتــك.

يبــدأ المتماهــون مــع ُحســن أشــكالهم وقوتهــم أو قدراتهــم الجســدية، بالمعانــاة حيــن تبــدأ هــذه الصفــات 

بالخفــوت والتالشــي، فهويتهــم المرتبطــة بهــذه الصفــات تصبــح حينئــذ معرضــة لالنهيــار. وهــذا يحــدث 
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ألنهــم يســتمدون هويتهــم مــن فكــرة األنــا، التــي يربطونهــا خطــأ بالصــورة الذهنيــة أو بالمفهــوم المتكون 

عــن جســدهم، الــذي ليــس فــي نهايــة المطــاف إال شــكاًل فيزيائيــًا يتشــارك مــع األشــكال األخــرى مصيرهــا 

ذاتــه، وهــو الــال ديمومــة والتحلــل النهائــي.

ــا”،  إن المســاواة بيــن اإلحســاس بالجســد المــادي، الــذي مصيــره أن يشــيخ ويذبــل ويمــوت، وبيــن الـــ “أن

تــؤدي دائمــًا إلــى المعانــاة، ســواء عاجــاًل أم آجــاًل. أمــا االمتنــاع عــن التماهــي مــع الجســد فــال يعنــي أال 

تهتــم بــه. فقــط عليــك أال تســاوي بيــن جســدك وماهيتــك، فحيــن يخبــو الجمــال وتتالشــى القــوة، فــإن 

هــذا لــن يؤّثــر إطالقــًا علــى إحساســك بقيمتــك أو بهويتــك. حيــن يبــدأ الجســد بالوهــن، فــإن البعــد الــذي 

ال شــكل لــه، وهــو نــور الوعــي، يمكــن أن يشــع بســهولة أكبــر عبــر الشــكل اآلخــذ بالخفــوت.

يعــرج تــول علــى الحديــث عــن جوهــر “األنــا”، بالتأكيــد علــى أن معظــم النــاس يتماهــى كليــًا مــع الصــوت 

الــذي فــي الــرأس، بحيــث يمكننــا وصفهــم بــأن عقولهــم تهميــن عليهــم. ومــا دمــت غيــر واٍع لهــذا، فإنــك 

تعتبــر أن ذاتــك هــي المفّكــر الــذي فيــك. هــذا هــو العقــل األنــوي ونســميه أنويــًا ألنــه ينطــوي علــى 

إحســاس بالــذات بمعنــى األنــا فــي كل فكــرة وكل تفســير ووجهــة نظــر أو شــعور. وهــذه هــي حالــة الــال 

وعــي بالمعنــى الروحانــي للكلمــة.

ُيعــد التذّمــر مــن االســتراتيجيات المفضلــة التــي تعتمدهــا األنــا لتقويــة نفســها، فــكل شــكوى أو تذمــر هــو 

قصــة صغيــرة يختلقهــا العقــل لكــي تؤمــن بهــا بالكامــل. وســواء كنــت تتذمــر بصــوت مســموع أو داخــل 

العقــل فــال فــرق. بعــض األنــوات التــي ليــس لديهــا ســوى ذلــك لتتماهــى معــه، تعيــش بســهولة مــع التذمر 

وحــده. وهكــذا يصبــح التذّمــر مــن اآلخريــن اعتياديــًا وبالطبــع ال واعيــًا، أي أنــك ال تكــون عارفــًا بمــا تفعلــه.

االمتعــاض هــو الشــعور المرافــق للتذّمــر والتصنيــف العقلــي للبشــر، وهــو يشــحن األنــا بمزيــد مــن الطاقــة. 

وبــداًل مــن التغاضــي عــن الــال وعــي فــي ســلوك اآلخريــن تجعلــه هويــة لهــم، وأحيانــا يكــون العيــب الــذي 

تتصــّوره فــي اآلخريــن غيــر موجــود أساســًا، بــل يكــون ســوء تفســير بالكامــل. فــي أحيــان أخــرى قــد يكــون 

العيــب موجــودًا، لكــن بالتركيــز عليــه، يجــري تضخيمــه، ومــا تتفاعــل معــه فــي اآلخريــن تقويــه نفســك.

رغــم كل مــا ســبق، فــإن الحقائــق موجــودة فــي الكــون، وإذا قلــت ألحدهــم حقيقــة مــا وقابلــك باالعتــراض، 

فســتكون أنــت المحــق بالتأكيــد، وســيكون هــو المخطــئ. وهنــا ليــس لألنــا أي دور، ألنــه ليــس هنــاك تمــاه، 

ــر أن هــذا التماهــي يمكــن أن يجــد طريقــه إلــى التســلل إذا  ــا مــع العقــل والوضــع الذهنــي. غي فالتماهــي هن
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قلــت “صدقنــي” أو “أننــي أعــرف”. عندئــذ تكــون األنــا تســللت بالفعــل فهــي تختبــئ فــي كلمــة “أننــي”، ويصبــح 

التصريــح الــذي قلتــه فــي خدمــة الوهــم أو األنــا، وليــس فــي خدمــة الحقيقــة، بعــد أن ُشــخِصنت القضيــة.

يقيــن “أنــا مصيــب وأنــت مخطــئ”، شــيء خطيــر فــي العالقــات الشــخصية وفــي العالقــات بيــن األمــم 

والقبائــل واألديــان. وتاريــخ المســيحية مثــال أولــي حــول كيــف أن اعتقــادك بأنــك تملــك حصريــة الحقيقــة، 

يفســد التصّرفــات والســلوكيات إلــى حــّد الجنــون. وعلــى امتــداد قــرون كان تعذيــب النــاس وحرقهــم أحيــاء 

إذا كان رأيهــم ينــزاح إلــى أبســط درجــة عــن عقيــدة الكنيســة أو التفســيرات الضّيقــة التــي اعتبرتهــا الكنيســة 

حقيقــة، يعتبــر أمــرًا صائبــًا ألن الضحايــا كانــوا مخطئيــن إلــى حــّد الحاجــة إلــى قتلهــم. فكانــت الحقيقــة أكثــر 

أهميــة مــن الحيــاة البشــرية.

علــى المســتوى الجماعــي، فــإن المنظومــة الذهنيــة القائلــة “بأننــا مصيبــون وهــم مخطئــون”، متجــّذرة 

فــي أنحــاء مــن العالــم، حيــث النــزاع بيــن أمتيــن أو قبيلتيــن أو دينيــن، طويــل األمــد وجــذري. وكل مــن 

الطرفيــن يتماهــى مــع منظــوره الخــاص وقصتــه الخاصــة، وكل منهمــا عاجــز بالتســاوي عــن رؤيــة أن 

هنالــك يمكــن أن تكــون قصــة أخــرى ربمــا تحمــل الحقيقــة.

كل مــن الطرفيــن يعتقــد أنــه يمتلــك الحقيقــة ويعتبــر نفســه ضحيــة واآلخــر شــّرًا، وألنــه وضــع هــذا اآلخــر 

فــي إطــار مفهومــي وشــيطنه بوصفــه العــدو، فيمكنــه قتلــه وممارســة شــتى أنــواع العنــف عليــه وحتــى 

علــى األطفــال مــن دون اإلحســاس بعذاباتهــم وإنســانيتهم. يصبــح الطرفــان عالقــان فــي دوامــة مجنونــة 

مــن الجرائــم والعقوبــات.

يصبــح واضحــًا هنــا أن “األنــا” البشــرية فــي مظهرهــا الجماعــي، هــي أكثــر جنونــًا مــن األنــا الفرديــة، رغــم أن 

اآلليــة هــي نفســها. وجــزء كبيــر مــن العنــف الــذي مارســه البشــر ضــّد بعضهــم بعضــًا، لــم يقترفــه مجرمــون 

أو مختّلــون عقليــًا، بــل أشــخاص طبيعيــون ومواطنــون محترمــون يعملــون فــي خدمــة األنــا الجماعيــة.

حــول األدوار التــي تقــوم بهــا “األنــا” يشــرح المؤلــف؛ أن األنــا تلعــب باســتمرار أدوارًا مختلفــة للحصــول 

علــى احتياجاتهــا، ســواء كانــت االحتياجــات الكســب المــادي، أم اإلحســاس بالقــوة، أم التفــوق والتميــز، أم 

نوعــًا مــا مــن االمتنــان ســواء المــادي أو الســايكولوجي.

عــادة مــا يكــون النــاس غيــر واعيــن للــدور الــذي يلعبونــه، فبعــض األدوار خفــي وبعضهــا واضــح تمامــًا 
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للشــخص الــذي يلعبــه. وبعــض األدوار مصّمــم للفــت أنظــار اآلخريــن، فاألنــا تتغــذى علــى اهتمــام اآلخريــن 

ــا أن مصــدر الطاقــة هــو فــي داخلــك أنــت، لذلــك  ــاره شــكاًل مــن الطاقــة النفســية. وال تعــرف األن باعتب

تســعى إلــى الحصــول عليهــا فــي الخــارج. كذلــك الشــخص الخجــول الــذي يخشــى اهتمــام اآلخريــن، ليــس 

منعتقــًا مــن األنــا، لكــن األنــا التــي لديــه متناقضــة، فتريــد اهتمــام اآلخريــن وتخشــاه معــًا.

يلجــأ بعــض األنــوات إذا لــم يســتطع الحصــول علــى المديــح واإلعجــاب، إلــى أشــكال أخــرى مــن االهتمــام. 

وإن لــم يحصــل علــى االهتمــام اإليجابــي يســعى إلــى الحصــول علــى االهتمــام الســلبي، عبــر إثــارة ردود فعــل 

ســلبية فــي شــخص آخــر. ويلجــأ األطفــال إلــى هــذه الوســيلة فيســيئون التصــرف لكــي يحصلــوا علــى االهتمــام. 

وبالمثــل يرتكــب بعــض األنــوات الجرائــم فــي البحــث عــن الشــهرة، فهــو يبحــث عــن االهتمــام فــي الشــهرة 

الســيئة وإدانــة اآلخريــن لــه. ومثــل هــذه األشــكال المرضيــة مــن األنــا، نســخ قصــوى مــن األنــوات العاديــة.

مــع تطــّور الحضــارات الِقَبليــة إلــى الحضــارات القديمــة، بــدأت وظائــف تمنــح لبعــض النــاس، وظهــر النظــام 

الطبقــي، فأصبحــت وظيفتــك تحــدد هويتــك ونوعيتــك فــي عيــون اآلخريــن، كما في نظــرك أنت. فتتحول 

وظيفتــك إلــى دور. لكــن فــي ذلــك الحيــن لــم تكــن ُمعّرفــة كــدور، بــل إنهــا ماهيتــك أو مــا تظنــه ماهيتــك.

وحدهــم أولئــك النــادرون فــي تلــك الحقــب مثــل بــوذا ويســوع، رأوا ال جــدوى النظــام الطبقــي المطلقــة، 

واعتبــروه تماهيــًا مــع الشــكل، ورأوا أن مثــل هــذا التماهــي مــع المشــروط والمؤقــت يحجــب نــور الــال 

مشــروط واألبــدي الــذي يشــع فــي كل كائــن بشــري.

ومــن األدوار المهمــة التــي تلعبهــا األنــوات المختلفــة، األدوار المؤقتــة، فــإذا كنــت يقظــًا وواعيــًا، فقــد 

ترصــد تغييــرات فــي طريقــة كالمــك وســلوكك وقفــًا علــى الشــخص الــذي تتعامــل معــه. فالطريقــة التــي 

تتكلــم بهــا مــع مديــرك فــي العمــل تختلــف عــن طريقــة كالمــك مــع الطفــل أو البــواب أو بائــع فــي متجــر.. 

لمــاذا هــذا االختــالف؟ ألنــك لســت أنــت ذاتــك، فتنزلــق إلــى أدوار اجتماعيــة مســبقة. ويصبــح التعامــل 

مــع اآلخريــن مرتبطــًا بمجموعــة مــن أنمــاط الســلوك المشــروطة. بــداًل مــن كونهمــا بشــرين يتفاعــالن مــع 

بعضهمــا، فــإن صــور ذهنيــة هــي التــي تتفاعــل مــع بعضهــا، وبالتالــي كلمــا كان األشــخاص المتماهــون 

يلعبــون أدوارهــم، كانــت العالقــة أقــل صدقــًا.

الســعادة كــدور فــي مواجهــة الســعادة الحقيقيــة، أحــد المفاهيــم المهمــة فــي هــذا اإلطــار، وُيفّصــل 

المؤلــف ذلــك، بــأن الســعادة دور يؤّديــه النــاس فــي معظــم الحــاالت، لكــن وراء الوجــه المبتســم يوجــد 
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الكثيــر مــن األلــم واإلحبــاط والمبالغــة فــي ردود األفعــال، وهــي مــن األمــور الشــائعة حيــن يتــم تغطيــة 

التعاســة خلــف وجــه مبتســم وأســنان المعــة.

إذا كان هنالــك تعاســة فــي داخلــك، عليــك أواًل أن تعتــرف بوجودهــا، لكــن ال تقــل إننــي تعيــس، فالتعاســة 

ــم تحــّري أمرهــا، قــد يكــون موقــف مــا  ــل قــل هنالــك تعاســة فــي داخلــي، ث ال عالقــة لهــا بماهيتــك، ب

ســبب لــك هــذه التعاســة وينبغــي التحــرك للتخّلــص مــن هــذا الموقــف. ولكــن إذ لــم يكــن هنــاك فرصــة 

ــر الموقــف فواجــه ذلــك وقــل “حســنًا فــي الوقــت الحالــي هــذه حقيقــة األمــر، يمكننــي  للتحــرك وتغيي

قبــول الوضــع أو أدخــل التعاســة إلــى نفســي”.

للتخّلــي عــن أداء تلــك األدوار وغيرهــا مــن األدوار التــي يمارســها الفــرد خــالل مراحــل حياتــه، عليــك أن 

تفعــل كل مــا يتطلبــه أي وضــع أن تفعلــه مــن دون أن يصبــح ذلــك دورًا تتماهــى معــه، وذلــك درس 

جوهــري فــي فــن العيــش الــذي ولــد كل منــا لكــي يتعلمــه.

وحتــى نعيــش الســالم الداخلــي الــذي يعتمــد باألســاس علــى فنــاء األنــا، علينــا التصالــح مــع اللحظــة 

الراهنــة، التــي هــي الميــدان الــذي تجــري فيــه لعبــة الحيــاة، دون مــا التأثــر بأحــداث مضــت أو التخــوف مــن 

مســتقبل ال نعــرف عنــه شــيئًا. فهنــاك ثــالث كلمــات تعكــس ســر فــن العيــش، وســر كل النجــاح والســعادة 

وهــي “الوحدانيــة مــع الحيــاة”، بمعنــى أن تكــون واحــدًا مــع اآلن الــذي تعيشــه.

انتقــااًل إلــى مــا يســمى “كتلــة األلــم”، يــرى الكاتــب، أن الجــزء األعظــم مــن تفكيــر النــاس هــو ال إرادي وتكــراري. 

والصــوت الــذي فــي الــرأس يمتلــك حيــاة قائمــة بذاتهــا. معظــم النــاس تحــت رحمــة هــذا الصــوت وشــغوفون 

بالعقــل والفكــر، ثــم يحــدث بعــد ذلــك أن يتماهــون مــع هــذه الصــوت. هنــا يخطــئ البعــض فــي التعبيــر بقــول 

“أنــا أفكــر”، ألنــه ليــس يــد فــي هــذا مثــل مــا هــو الحــال فــي الهضــم وســائر العمليــات الحيويــة فــي الجســد.

ــة هــذا الهــوس  وطــوال آالف الســنين كانــت اإلنســانية مهووســة بالعقــل وأخفقــت فــي أن تــدرك كينون

هــذه بوصفهــا ليســت ذاتــًا. وعبــر التماهــي التــام مــع العقــل يخــرج إلــى الحيــاة أحســاس زائــف بالــذات أو األنــا. 

ــاق  ــرات مــن االنعت تختلــف درجــة التماهــي مــع العقــل مــن إنســان إلــى آخــر، بعــض النــاس يتمتعــون بفت

منــه. والســالم الداخلــي والفــرح والحيويــة التــي يختبرونهــا خــالل تلــك اللحظــات تجعــل الحيــاة تســتحق 

أن ُتعــاش. وهنــاك آخــرون عالقــون أبــدًا فــي الحالــة األنويــة، فهــم مغتربــون عــن أنفســهم، وعــن اآلخريــن 
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والعالــم حولهــم. يعنــي االغتــراب أنــك ال تشــعر بالراحــة فــي أي وضــع مــن األوضــاع، أوفــي أي مــكان مــن 

األمكنــة، أو مــع أي شــخص مــن األشــخاص.

ــا، وهــو العاطفــة، والــذي يحــدث حيــن تتماهــى  إضافــة إلــى حركــة الفكــر هنــاك ُبعــد آخــر مــن أبعــاد األن

ــا”. ــًا، تظهــر هــذه “األن معهــا وتســيطر عليــك كلي

إن العضــو الفيزيائــي وهــو جســدك، يتمتــع بــذكاء خــاص بــه، وهــذا الــذكاء يتفاعــل مــع مــا يقولــه عقلــك 

وأفــكارك، إذن العاطفــي هــي نتــاج تفاعــل جســدك مــع عقلــك. وتســتطيع العاطفــة أن تكــون رد فعــل 

علــى وضــع أو حــدث فعلــي، غيــر أن هــذا يتــم عبــر مصفــاة الفكــر والمفاهيــم العقلية عن الصالح والســيء، 

ومــا نحــب ومــا ال نحــب.

لــذا  ليســت األنــا العقــل غيــر المنظــور فحســب، بــل أيضــًا العواطــف غيــر المنظــورة التــي هــي تفاعــل 

الجســد مــع مــا يقولــه الصــوت فــي الــرأس.

يختلــف المكــون العاطفــي لألنــا مــن شــخص إلــى آخــر، فهــو يكــون أكبــر فــي بعــض األنــوات مــن غيرهــا. 

وقــد تأتــي األفــكار التــي تطلــق ردود أفعــال عاطفيــة فــي الجســد بســرعة شــديدة قبــل أن يتســنى الوقــت 

للعقــل للتعبيــر عنهــا. هنــا تّولــد األنــا العواطــف الســلبية أو اإليجابيــة.

تنبثــق العواطــف المتوّلــدة مــن األنــا، مــن تماهــي العقــل مــع العوامــل الخارجيــة، التــي هــي بالطبــع غيــر 

مســتقرة وقابلــة للتغييــر فــي أي لحظــة، فالعواطــف األعمــق ليســت عواطــف علــى اإلطــالق بــل هــي 

كينونــة، فالعواطــف تقــع ضمــن عالــم المتناقضــات، بعكــس الكينونــة التــي تنبثــق مــن داخلــك مثــل الحــب 

والفــرح والســالم الداخلــي التــي هــي مــن مظاهــر طبيعتــك الحقيقيــة.

كل عاطفــة ســلبية ال تجــري مواجهتهــا ورؤيتهــا علــى حقيقتهــا، ال تتبــّدد كليــًا بــل تخلــف ورائهــا أثــرًا مــن 

األلــم. ولذلــك فكتلــة األلــم، هــي شــكل شــبه مســتقل مــن الطاقــة يعيــش داخــل معظــم البشــر، وتمتلــك 

ذكاءهــا الخــاص الموجــه بالدرجــة األولــى نحــو البقــاء.

مثــل أشــكال الحيــاة كافــة تحتــاج ُكتلــة األلــم إلــى أن ُتغــذى بصــورة دوريــة، وأن تمتــص طاقــة جديــدة، 

والتــي تســتمدها مــن كل تجربــة مؤلمــة عاطفيــًا، وتســتغّلها كغــذاء، لهــذا تعيــش كتلــة األلــم علــى مآســي 

العالقــات، فهــي تشــكل إدمانــًا علــى التعاســة.
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إذ لــم تكــن تألــف حضارتنــا المعاصــرة، فــإن أحــد األمــور التــي ســتذهلك أن مالييــن البشــر يدفعــون المــال 

مقابــل مشــاهدة ذلــك، بشــرًا يقتلــون بشــرًا أخريــن ويســّببون لهــم األلــم ويســمون ذلــك ترفيهــًا.

لمــاذا تجــذب األفــالم العنيفــة هــذا الجمهــور العريــض؟ هنالــك صناعــة كبيــرة جــزء منهــا يغــذي اإلدمــان 

اإلنســاني علــى التعاســة، هنــا كتلــة األلــم تغــذي نفســها بصــورة غيــر مباشــرة عبــر الســينما والتلفزيــون. 

وهنــاك أيضــًا ميــل فــي الميديــا الخبريــة بمــا فيهــا التلفزيــون للتغــّذي باألخبــار الســلبية، وصــار مقّدمــو 

األخبــار أكثــر إثــارة. وغالبــًا مــا تتوّلــد األخبــار الســلبية مــن الميديــا ذاتهــا. فكتلــة األلــم تحــب ذلــك.

ثــم يتحــّدث المؤلــف بعــد ذلــك تفصيــاًل عــن كتلــة األلــم األنثويــة الجماعيــة، وكتلــة األلــم الوطنيــة 

ــوات التــي تعيــش  ــرة مــن األن ــغ فــي حــاالت كثي ــر البال ــة، باعتبارهمــا مــن ُكتــل األلــم ذوات التأثي والعرقي

بيننــا هــذه األيــام.

بدايــة االنعتــاق مــن كتلــة األلــم، تكمــن فــي إدراكك بوجودهــا فــي داخلــك، ثــم األهــم مــن ذلــك، فــي 

مقدرتــك علــى البقــاء حاضــرًا ومتنبهــًا بقــدر كاف، كــي تالحــظ كتلــة األلــم فــي ذاتــك كدفــق ثقيــل 

للعاطفــة الســلبية حيــن تصبــح فعالــة، وحيــن تدركهــا ال يعــود فــي إمكانهــا الزعــم أنهــا أنــت. وأن تعيــش 

وتتجــدد مــن خاللــك.

ــة األلــم، فــال تعــود مســيطرة علــى تفكيــرك، وال  ــه حضــورك الواعــي الــذي يحّطــم التماهــي مــع كتل إن

تعــود إدراكاتــك الحاضــرة مشــّوهة بفعــل الماضــي. ومــا إن تفصــل العالقــة بيــن كتلــة األلــم وتفكيــرك، 

تصبــح تلــك الكتلــة وقــودًا للوعــي، ولهــذا الســبب الكثيــر مــن األفــراد األكثــر حكمــة وتنويــرًا علــى كوكبنــا 

كانــت لديهــم كتــل ألــم ثقيلــة.

هنــا يمكــن النظــر إلــى كتلــة األلــم كوســيلة لليقظــة، وغالبــًا مــا يصــل األشــخاص ذوو كتلــة األلــم القويــة 

إلــى نقطــة يشــعرون معهــا أن حياتهــم باتــت ال تطــاق، وأنهــم غيــر قادريــن علــى احتمــال المزيــد مــن األلــم 

والدرامــا. وبــداًل مــن أن تجرهــم كتلــة األلــم إلــى الــال وعــي، فإنهــا تصبــح موقظتهــم والعامــل الحاســم 

الــذي يدفعهــم إلــى حــال مــن الحضــور.

اآلن يتحــّدث الكاتــب عــن معرفــة ماهيتــك الحقيقيــة، مشــيرًا إلــى أن الــال واعيــن يســارعون إلــى إخبــارك 

بماهيتهــم علــى أنهــا اســمهم، عملهــم، تاريخهــم الشــخصي، حالــة جســدهم أو أي شــيء آخــر يتماهــون 
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معــه. وقــد يبــدو آخــرون أكثــر تطــورًا ألنهــم يــرون أنفســهم كأرواح خالــدة أو ســامية. غيــر أن معرفتــك 

نفســك تخلــف عــن ذلــك كثيــرًا، فهــي تتعلــق بالمضــي أعمــق بكثيــر مــن تبنــي مجموعــة مــن األفــكار 

ــة وليســت ضائعــة فــي عقلــك. والمعتقــدات. كــون هــذه المعرفــة متجــذرة فــي الكينون

هنــا يؤكــد المؤلــف، أن إحساســك بماهيتــك يقــرره مــا تتصــوره احتياجاتك وما لــه قيمة في حياتك. ويمكنك 

اســتعمال هــذا كمعيــار لكــي تكتشــف مــدى عمــق معرفتــك لنفســك، فمــا لــه قيمــة عنــدك ليــس بالضــرورة 

مــا تقولــه أو تعتقــده، بــل مــا تكشــفه أفعالــك وردود أفعالــك كأمــور مهمــة بالنســبة إليك.

لــذا قــد ترغــب فــي أن تســأل نفســك: مــا هــي األشــياء التــي تزعجنــي، وتدخــل االضطــراب إلــى نفســي؟ 

إذا كانــت األشــياء الصغيــرة قــادرة علــى فعــل ذلــك، فــإن مــا تحســبه ماهيتــك هــو بالضبــط هــذا الشــيء 

الصغيــر. وهــذا ســيكون اعتقــادك الــال واعــي. ومــا هــي االشــياء الصغيــرة؟ بالمطلــق جميــع األشــياء 

صغيــرة ألنهــا زائلــة.

ننتقــل إلــى مفهــوم آخــر وهــو كيفيــة النظــر إلــى الجيــد والســّيئ؛ إذ يعــي معظــم النــاس فــي لحظــة مــا من 

حياتهــم أنــه ليــس هنــاك فــي الحيــاة الــوالدة والنصــر والنجــاح والصحــة الجيــدة والمتعــة والفــوز فحســب، 

بــل هنــاك أيضــًا الخســارة والفشــل والمــرض والشــيخوخة واأللــم والمــوت. ويجــري تصنيــف هــذه األمــور 

تقليديــا علــى جيــد وســيء، إلــى نظــام وفوضــى. غيــر أن هــذا التصنيــف العقلــي إلــى جيــد وســيء وهمــي 

بالمطلــق. فهــو يقتضــي منظــورًا محــدودًا وهــو صحيــح فقــط نســبيًا ومؤقتــًا. وهــذا يعنــي ببســاطة خطــأ 

إطــالق األحــكام علــى كل مــا يحــدث، فبــداًل مــن الحكــم علــى الواقــع، يقــوم الشــخص الواعــي بتقبلــه 

ــه ال وجــود لألحــداث  ــاة. انطالقــًا مــن أن وبالتالــي يصبــح فــي اتســاق واع مــع النظــام األعلــى فــي الحي

العشــوائية وال لألحــداث التــي تتواجــد وحدهــا فــي عزلــة عــن ســواها. فمســّببات حتــى أصغــر األحــداث 

ال نهائيــة ومتصلــة مــع الشــامل بطــرق غامضــة. وإذا أردت أن تتحــرى ســبب أي حــدث، ســتضطر إلــى 

العــودة كل المســافة إلــى بدايــة الخلــق، فالكــون غيــر عشــوائي. وكلمــة كــون نفســها المشــتقة مــن كلمــة 

“cosmos” تعنــي النظــام. لكنــه ليــس بالنظــام الــذي يســع العقــل البشــري فهمــه، وإن كان يمكنــه أحيانــا 

رؤيــة لمحــة منــه.

فــي ذات الســياق يــورد الكاتــب أن أهــم عالقــة فــي حياتــك هــي عالقتــك بــاآلن، أو باألحــرى بــأي شــكل 

يتخــذه اآلن، أي مــا هــو حاصــل أو يحصــل. وإذا كان ثمــة خلــل فــي عالقتــك بــاآلن، فــإن هــذا الخلــل 

ســينعكس علــى كل عالقــة تخوضهــا وكل وضــع تجــد نفســك فيــه. 
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ومــا إن تبلــغ مســتوى معينــًا مــن الوعــي، حتــى تصبــح قــادرًا علــى أن تقــّرر نــوع هــذه العالقــة التــي تريدهــا 

مــع اللحظــة الراهنــة. هــل أريدهــا صديقتــي أو عدوتــي؟ فاللحظــة الراهنــة ال تنفصــل عــن الحيــاة وبالتالــي 

فإنــك تقــرر نــوع العالقــة التــي تريدهــا مــع الحيــاة.

حيــن تقــّرر مصادقــة اللحظــة الراهنــة، عليــك القيــام بالخطــوة األولــى: أن تصبــح وديــًا تجاههــا، أن ترحــب 

بهــا بصــرف النظــر عــن القنــاع الــذي تتقنــع بــه، وســرعان مــا ســترى النتائــج. ســترى أن الحيــاة أصبحــت وديــة 

معــك والنــاس أكثــر عونــًا والظــروف مواتيــة.

إن قــرارك بــأن تصــادق اللحظــة الراهنــة هــو نهايــة األنــا، فـــ “األنــا” ال يمكنهــا االتســاق والتناغــم مــع هــذه 

اللحظــة، أي مــع الحيــاة، ألن طبيعتهــا تجبرهــا علــى تجاهــل ومقاومــة والحــط مــن شــأن اآلن. الزمــن هــو 

مــا تعيــش عليــه األنــا، وكلمــا قويــت األخيــرة هيمــن الزمــن علــى حياتــك.

عــن آليــات الســماح بــزوال األنــا، “األنــا” متحّفــزة دومــًا إزاء كل زوال محتمــل. فتنشــط آليــات إصــالح الــذات 

ــه أحدهــم اللــوم لــي وينتقدنــي، فهــذا  ــا”. حيــن يوّج ــح الشــكل العقلــي لـــ “األن ــة لكــي تصل األوتوماتيكي

بالنســبة إلــى األنــا زوال للــذات، فتســارع فــورًا إلــى إصــالح عنصــر الــزوال مــن الــذات عبــر التعديــل الذاتــي 

والدفــاع عــن النفــس أو اللــوم. وال يعنيهــا إذا كان الطــرف اآلخــر مخطئــًا أو مصيبــًا. فـــ “األنــا” منهمكــة 

بحفــظ الــذات، ال بالحقيقــة.

إحــدى الممارســات الروحيــة الفعالــة هــي الســماح عــن وعــي بــزوال األنــا حيــن يحــدث ذلــك مــن دون محاولــة 

ــال حيــن ينتقــدك أحدهــم أو يلومــك، بــداًل مــن أن تقــوم بالتصعيــد المباشــر  اســتعادتها. علــى ســبيل المث

والدفــاع عــن النفــس، ال تفعــل شــيئًا. أبــق صــورة الــذات ممحــوة. قــد يكــون ذلــك مزعجــًا فــي الثوانــي 

االولــى، كأن حجمــك قــد انكمــش ثــم قــد تشــعر بفســاحة داخليــة تنبــض بالحيــاة. حيــن تكــف عــن الدفــاع عــن 

شــكل ذاتــك وتقويتــه، تتحــرر مــن التماهــي معــه ومــع الصــورة الذاتيــة الذهنيــة. مــن خــالل جعــل نفســك أقــل 

فــي إدراك األنــا، تخــوض تمــددًا يفســح المجــال لبــروز الكينونــة وبالتالــي بــروز القــوة الحقيقيــة.

بالطبــع هــذا ال يعنــي أن تســتدعي اإلســاءة أو أن تحــّول نفســك إلــى ضحيــة لألنــاس الــال واعيــن. فبعــض 

األوضــاع تتطلــب أن تقــول ألحدهــم “تراجــع” بطريقــة حاســمة. فمــن دون الدافعيــة األنويــة ســيكون 

هنالــك قــوة وراء كلماتــك، ولكــن مــن دون قــوة تفاعليــة. وإذا تطلــب األمــر يمكنــك أن تقــول ألحدهــم 

بوضــوح وحســم “ال”. وســتكون مــا ُيســمى “ال مــن الصنــف الرفيــع”، متحــررة مــن كل ســلبية.
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ــرون يشــعرون أنهــم عالقــون  ــة فــي حياتــك، كثي ــة جوهري ــاة وهدفهــا ذو أهمي الســؤال عــن معنــى الحي

فــي رتابــة عيشــهم اليومــي بحيــث أنهــم يحرمــون حياتهــم مــن الداللــة. بعضهــم يعتقــد بمتطلباتــه عملــه 

وإعالتــه عائلــة أو بأوضاعهــم الماليــة والحياتيــة. بعضهــم يســتهلكه الضغــط الحــاد، وبعضهــم اآلخــر الضجــر 

الحــاد. هنــاك مــن يتوقــون إلــى الحريــة ووعودهــا. وبعضهــم اآلخــر يســتمتع بحريــة نســبية متأتيــة مــن 

االزدهــار ويكتشــفون أنــه حتــى هــذا غيــر كافــي إلضفــاء معنــى علــى حياتهــم.

ليــس مــن بديــل عــن إيجــاد الهــدف الحقيقــي مــن الحيــاة. ولذلــك فــإن أهــم مــا يجــب إدراكــه هــو اآلتــي: 

ثمــة هــدف داخلــي وآخــر خارجــي لحياتــك. األول يتعلــق بالكينونــة وهــو جوهــري. الثانــي يتعلــق بمــا تفعلــه 

وهــو ثانــوي. والمهــم هنــا هــو كيفيــة إيجــاد التناغــم بيــن الهدفيــن الداخلــي والخارجــي. فالمســتويات 

متداخــالن إلــى حــد يســتحيل تقريبــًا التكلــم عــن أحدهمــا مــن دون اإلشــارة إلــى اآلخــر.

إن هدفــك الداخلــي أن تكــون يقظــًا، وهــو هــدف تتشــاركه مــع الجميــع علــى هــذا الكوكــب. ويمكــن أن 

يتغّيــر هدفــك الخارجــي مــع الوقــت وهــو يختلــف بشــدة مــن شــخص إلــى آخــر. وعلينــا إدراك أن التناغــم 

مــع الهــدف الداخلــي وعيشــه هــو أســاس تحقيــق هدفــك الخارجــي، وهــو أســاس النجــاح الحقيقــي. 

ومــن دون هــذا التناغــم قــد تظــل قــادرًا علــى إنجــاز بعــض األمــور مــن خــالل الجهــد والنضــال والتصميــم 

والعمــل. لكــن ليــس مــن فــرح فــي هــذا األمــر الــذي ينتهــي حتمــًا بنــوع مــن المعانــاة.

وهكــذا تمضــي صفحــات الكتــاب فــي ســبر أغــوار النفــس البشــرية فــي محاولــة للوصــول بهــا إلــى أرض 

جديــدة تجــد فيهــا نوعــًا مــن االســتقرار والســعادة المنشــودة غيــر أن المؤلــف يشــدد علــى أن فكــرة 

األرض الجديــدة ليســت يوتوبيــا علــى اإلطــالق، ألن كل الــرؤى اليوتيوبيــة تشــترك فــي اإلســقاط العقلــي 

ــر، وســنجد الخــالص، وســيعم الســالم واالنســجام وســتكون  لزمــن مســتقبلي ســنكون فيــه جميعــًا بخي

نهايــة مشــكالتنا. غيــر أن الكثيــر مــن هــذه الــرؤى اليوتيوبيــة انتهــى بخيبــة أمــل وبعضهــا اآلخــر بالكــوارث.

إن األرض الجديــدة ليســت بالحــدث المســتقبلي الــذي ســيحّررنا. لــن يجعلنــا شــيء أحــرارًا ألنهــا وحدهــا اللحظــة 

الراهنــة تســتطيع ذلــك. إن هــذا اإلدراك هــو اليقظــة. واليقظــة كحــدث مســتقبلي ال معنــى لهــا ألن اليقظــة 

هــي إدراك الحضــور. وعلــى هــذا فـــ “األرض الجديــدة” تولــد فــي داخلــك فــي هــذه اللحظــة بالــذات، وإذا لــم 

تولــد فــي هــذه اللحظــة، فهــي ليســت أكثــر مــن مجــرد فكــرة فــي رأســك وبالتالــي ال تولــد علــى اإلطــالق.




