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المقــــدمــة

سيعامله	 ومن	 سيقرؤه،	 من	 أعرف	 وال	 الكتاب	 هذا	 كتبت	 لقد	
كصديٍق	مفقود	منذ	زمن	طويل،	ومن	سيضعه	حتت	وسادته	ويقرأ	
صفحًة	منه	كل	يوم،	ومن	سيلقيه	في	مكتبة	خشبية	مهجورة.	ال	
هذا	 هو	 أعرفه	 ما	 قلبي.	 من	 كتبته	 أنني	 هو	 أعرفه	 ما	 أعرف.	
االعتقاد	الغريب	الذي	خلقته	بداخلي:		»اكتْب	وسيأتون.	اكتْب	من	

قلبك،	وسيأتي	قراؤك.«

حسناً،	هذا	ما	فعلت.	لقد	كتبته	ألنني	مهتم،	كتبته	ألنني	شغوف،	
كتبته	ألنه	يخاطبني،	ولم	أجد	كتاباً	يخطابني	بقدر	ما	يخاطبني	

هذا	الكتاب،	وال	أعرف	إذا	ما	كان	سيهّمك.

لو	سألتني	»ما	تصنيف	الكتاب؟«	سأحتار.	ألنني	لم	أكتبه	بطريقٍة	
كتاٌب	 هو	 العقل(.	 يهمل	 )وال	 الروح	 يخاطب	 كتاٌب	 هو	 أكادميية.	
يحوي	أسماء	علماء	وفالسفة	وعظماء،	لكنه	موّجٌه	للوجدان،	للكائن	
املتسائل،	لإلنسان،	للفرد.	رغم	أنني	أعترف	باملصدر	األكادميي	
والعلمي،	وهو	ما	ميكن	أن	أشبهه	بالورود	احملمية	في	حديقة	قصٍر	
الوادي،	 أدنى	 تنبت	في	 التي	 الورود	 أقدر	 أنني	كذلك	 إال	 ملكي،	
وعلى	أدق	أغصان	األشجار	املهجورة،	وبني	أزقة	الطرق	الضيقة.	
احلكمة	ال	تقتصر	على	فيلسوف	أثيني	أو	شيٍخ	وقور،	بل	تزدهر	
على	لسان	سيدة	عجوز،	وغانية	غجرية،	وكوميديان	معاصر.	نحن	

نتواجد	في	مدرسة	مليئة	بالعبر.
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عملية	 في	 ساعة	 أمضيت	 الكتاب،	 هذا	 أكتب	 أن	 قررت	 عندما	
بحث	سريعة.	بحثت	في	البداية	عن	كيفية	تأليف	الكتب،	معاناة	
الكتاب،	طرق	النشر،	صعوبات	الكتابة،	أفكار	للكتابة	اإلبداعية،	
ونصائح	من	كّتاب	ناجحني.	ثم	قمت	بعد	ذلك	بالبحث	عن	مصادر	
تتحدث	عن	نفس	السؤال	الذي	أريد	أن	أؤلف	فيه:	كيف	أعيش	
حياة	ناجحة؟	هذا	هو	النصف	األول	من	السؤال،	والنصف	الثاني	
والذي	يشّكل	سر	احلبكة	هو:	كيف	أعيش	حياة	عميقة	روحياً	في	
ذات	الوقت؟	بعبارة	أخرى،	كيف	أحقق	النجاح	الذي	يعني	شيئاً	في	
الوجود؟	فال	هو	يقتصر	على	وفرة	مادية	فحسب،	وال	يقتصر	على	
ال	 الذي	 الوقت	 في	 الفريدة	 غايتي	 أدرك	 كيف	 روحانية.	 سريرة	
يُطرح	فيه	موضوع	الغاية	إال	من	خالل	فكٍر	ديني	مؤدلج	أو	فلسفة	
علمانية	مادية؟	كيف	أجيب	على	سؤال	ما	هو	معناي؟	ليس	من	
خالل	فكرٍة	ميتافيزيقية	ولكن	من	خالل	جتربة	عملية	على	هذه	

األرض؟

في	عمر	مبكر	قرأت	كتاب	املفكر	اإلداري	الراحل	ستيفن	كوفي	
»العادات	السبع	للناس	األكثر	فعالية«،	وهو	يعتبر	كتاباً	كالسيكياً	
في	التنمية	الذاتية.	ملست	شيئاً	مما	أريد	في	هذا	الكتاب،	فهو	ال	
كتابه،	 النجاح.	وفي	 الرسالة	الشخصية	في	رحلة	 يهمل	موضوع	
رّشح	كوفي	كتاب	املفكر	النفساني	فيكتور	فرانكل	»اإلنسان	يبحث	
عن	معنى«،	وهو	الكتاب	اآلخر	الذي	أثار	وجداني،	لرمبا	ليس	من	
خالل	محتواه	ولكن	من	منطلق	فكرته.	والكتاب	املميز	الذي	أسقط	
تركيزه	على	هذا	املوضوع	بالتحديد	هو	كتاب	الدكتور	العزيز	صالح	
الراشد	»كيف	تخطط	حلياتك«.	وهو	كتاب	قيم	وشامل	وعملي،	
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يشمل	تقنيات	عملية	للتخطيط	واكتشاف	الرسالة	الروحية.	وكلهم	
لهم	فضٌل	علي	في	إلهامي	لهذا	الكتاب.

نحن	بني	مدرستني،	مدرسة	مادية	تتمثل	في	مهارات	إدارية	جافة	
في	 تتمثل	 بحتة	 روحانية	 ومدرسة	 وحتقيقها،	 األهداف	 لتحديد	
املادي	 اجلانب	 تلمس	 أن	 دون	 من	 ومحبة	 بسالم	 العيش	 تعاليم	
للحياة.	وما	أريد	أن	أقدمه	هنا	هو	أمنوذٌج	يجمع	املدرستني،	يجمع	
الرسالة	 بني	 ما	 والعمل،	 القيمة	 بني	 ما	 واجلسد،	 الروح	 بني	 ما	
واإلجناز،	ما	بني	املعنى	واملبنى.	ألنه	في	نظري	ال	يجب	أن	يسمى	
أن	 أريد	 روحية	عميقة.	 رسالة	 من	 ينطلق	 لم	 ما	 إجنازاً	 اإلجناز	
والتي	 وجودية،	 معضلة	 ألكبر	 إجابة	 أقدم	 أن	 األقل	 على	 أحاول	
تتمثل	في	اجلملة	الشائعة	»أنا	ال	أعرف	ما	أريد!«.	أريد	أن	أجد	
إجاباٍت	عميقة	عن	أسئلة	اإلنسان	»من	أنا؟	وملاذا	جئُت	إلى	هنا؟«.	
ال	يكفيني	النجاح	مبعناه	املتداول،	فأنا	أريد	أن	أحيا	حياة	عميقة،	
أرى	فيها	نفسي	في	انسجام	متوازن	ما	بني	العمل	املادي	والقيمة	
تناول	هذه	 الكتاب	هو	مبثابة	مستوى	أعمق	في	 الروحية.	وهذا	

القضايا.

من	خالل	قراءاتي	على	مدى	السنوات،	وجلساتي	اخلاصة	مع	ذاتي،	
وتخطيطي	الذي	دام	شهوراً	إلنشاء	التركيب	الفكري	لهذه	املادة،	
باإلضافة	إلى	السنة	)واألربعة	شهور(	التي	قضيتها	في	املطالعة	
والكتابة	واملراجعة،	استخلصت	العديد	من	األفكار	واملعاني	القّيمة	
من	مفكرين	وفالسفة	وعلماء.	لكني	في	هذا	الكتاب	أخاطب	قلب	
نقطة	 إلى	 أصل	 أن	 املستطاع	 بقدر	 وأحاول	 عقله،	 قبل	 اإلنسان	
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جامعة	ما	بني	البساطة	والشمولية،	ما	بني	أن	تكون	الفكرة	بسيطة	
من	 ووجدت	 وشاملة.	 مفصلة	 مكتملة	 تكون	 وأن	 وسهلة	 عميقة	
خالل	كتابتي	أن	الكتاب	يكتب	نفسه	بنفسه.	وجدت	أشياءاً	ُتسح	
ما	هي	 أعرف	جيداً	 وال	 أكتب	 كنت	 أحياٍن	 في	 تضاف.	 وأشياءاً	
احلبكة،	وأجدني	بعد	املراجعة	والتعديل	في	اندهاٍش	من	التناسق	
ُكِتب	في	ثالثة	 الكتاب	 البعض.	هذا	 للمفاهيم	مع	بعضها	 األنيق	
مدن	قريبة	إلى	قلبي،	سافرت	إليها	خصيصاً	لغرض	الكتابة	)عدا	
الثالثة،	ألنها	موطني(.	املدينة	األولى	هي	مدينة	فولياغماني	في	
اليونان،	والتي	ال	أنسى	غروبها	الساحر	وأكلها	اللذيذ.	الثانية	هي	
بنتوتا	في	سريالنكا،	والتي	تعرفت	فيها	على	كومارا،	مالك	الفيال	
التي	سكنت	فيها.	والثالثة	هي	الكويت،	بلدي	احلبيب	الذي	جمع	

جمال	العالم	كله.

قبل	أن	أتركك	يا	صديقي	لتبدأ	في	الكتاب،	أريد	أن	أقترح	عليك	
شيئاً:	اكتْب	كتاباً.	صدقني،	ستتعلم	الكثير.	ستعرف	نفسك.	ستبني	
عقاًل	واضحاً	ونفساً	حاضرة.	أنصحك	أن	تكتب	كتاباً.	نعم،	كتاب	
وتكتب	قلياًل،	وهذه	 الكتاب	سيجعلك	تبحث	كثيراً	 وليس	مقالة.	
العملية	بالذات	سوف	تعلمك	الكثير—لو	كتبت	بصدق.	وهذا	ما	

فعلتُه	عندما	كتبت	هذا	الكتاب.

سعــد الـــدوســـــري     
ابريل 2016     

من مكتبي املنزلي، الكويت      
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هــل للحيــــاة معنى؟

ويصب	 لإلنسان.	 الوجودية	 املشكلة	 عن	 الفصل	 هذا	 يتحدث	
تركيزه	على	سؤال	الغاية	من	وجهة	نظر	إنسانية،	من	خالل	جتربة	
التطور	التاريخية	املستمرة	في	الوعي	البشري،	متجليًة	في	الدين	

والفلسفة.
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المشكلة الوجودية: ما هي الغاية؟
سؤال	اإلنسان	عن	املعنى،	والهوية،	والغاية	في	هذه	احلياة.

تظهر	 ال	 فهي	 بالضرورة،	 إنسانية	 الوجودية	هي	مشكلة	 املشكلة	
عند	احليوان.	إنها	عالمة	إنسانية	تدل	على	مستوى	وعٍي	أعمق.	
معه	 يجلب	 كل	مستوى	 فإن	 للوعي،	 التطورية	 الطبيعة	 وكما	هي	
بركاته	ولعناته	معاً.	إن	هذا	املستوى	العظيم	الذي	تيز	به	اإلنسان	
ولكن	 والغائية،	 واإلبداع	 اجلمال	 مظاهر	 في	 يتجلى	 الوعي	 من	
ذات	املستوى	من	الوعي	جلب	لإلنسان	حس	القبح	وامللل	والفراغ!	
ال	 إنه	 للغروب؛	 منظراً	 يرسم	 حيوان—حالياً—أن	 يستطيع	 ال	
يستطيع	من	األساس	أن	يستشعر	سحر	الطبيعة	وروحانيتها،	ألن	
هذه	َملَكاٌت	إنسانية.	وما	لم	يتطور	وعي	الفرد		وذائقته	مع	هذه	
امللكات	فإنه	سيتحرك	باالجتاه	املعاكس،	إلى	العادّية	والالمعنى،	

والتي	هي	كذلك	َملَكات	إنسانية	خاصة.

تطويع	 على	 وقدرته	 قوته	 ليست	 اإلنسان	 مييز	 ما	 أشد	 من	 إن	
األشياء	من	أجل	مصلحته،	ولكنها	قدرته	على	السؤال.	اإلنسان،	
لقد	 واملتألم.	 السائل	 الكائن	 كذلك	 هو	 واملتسيد،	 العاقل	 الكائن	
عن	 وجد	اإلنسان	نفسه	ضائعاً،	بعدما	كان	معنى	الضياع	غائباً	
الفن	 بزهور	جميلة،	 أتت	 السؤال	 َملَكة	 إن	 السنني.	 وعيه	ملاليني	
والعلم	واألخالق،	وكل	زهرة	جلبت	معها	شوكة،	التقليد	والتدمير	
مع	 متعايشاً	 طوياًل،	 الوجود	 في	 اإلنسان	 عاش	 لقد	 واالكتئاب.	
احلياة	والطبيعة	واآلخرين،	حتى	تسائل	أحد	أفراد	البشر	سؤاالً	
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حكماً	 للوعي	 جلبت	 التي	 اخلطيئة	 إنها	 البشر.	 جميع	 به	 افتنت	
وعبراً	وجواهر.

فجأًة	وبعد	وقت	طويل،	ضاع	اإلنسان،	ولم	يعرف	العودة	من	حيث	
أتى.	فجأًة	ُوجد	السؤال	وصار	على	اإلنسان	أن	يجد	إجابة	ملصيره!	
ما	الذي	تغير	عليه؟	إنه	ذات	اجلسد،	وإنه	ذات	املكان،	لكن	شيئاً	
ما	انبثق	في	قلبه،	أصوات	ونداءات	وعوالم.	هذه	اجلنة	األرضية	
وعندها	 اإلنسان،	 في	 الروح	 استيقظت	 لقد	 جحيماً!	 أصبحت	
تسائل	بصرخة	عظيمة	ال	يُسمع	لها	أي	صوت.	إن	املالئكة	وحدها	

رمبا	هي	التي	استطاعت	أن	تسمع	تلك	الصرخات	الصامتة.

خاصة.	 بشرية	 مهارة	 لهي	 غاية	 األشياء	 إعطاء	 على	 القدرة	 إن	
املثال،	 سبيل	 على	 الفأس	 من	 الغاية	 الفيل	 أو	 األرنب	 يعرف	 ال	
ألن	الغاية	معنى،	واإلنسان	هو	سيد	املعاني.	سيقفز	األرنب	حول	
الفأس	ذهاباً	وإياباً،	وقد	يدوس	الفيل	عليه.	أما	الذات	اإلنسانية	
فهي	التي	تدرك	معاني	األشياء،	وقيمتها	اجلوهرية،	وأهميتها	في	
الوجود.	إذاً،	ما	فائدة	الفأس؟	وما	قيمته	وما	أهميته	وما	معناه؟	
قد	يناقش	جمع	من	البشر	هذه	القضية	نقاشاً	جاداً،	وقد	تكون	
إجاباتهم	صحيحة،	ولكن	هل	تعلم	أيها	اإلنسان	من	الذي	يعرف	
الفأس	على	حقيقته؟	في	هذا	الوجود	ال	يعرف	غاية	الفأس	فعاًل	
إال	ذاك	الذي	يذهب	كل	يوم	في	الصباح	الباكر	إلى	وسط	الغابة،	
غصناً	 اجلذع،	 تلو	 جذعاً	 الشجرة،	 تلو	 شجرة	 األشجار،	 ليقطع	
تلو	الغصن.	إنه	بعبارة	أخرى،	ذاك	الذي	جرب	استخدام	الفأس	
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واختبره	حتى	أدركه.

إن	الغاية	مفهوٌم	َشَغَل	اإلنسان	بالتفكير	والتنظير	والفلسفة	منذ	
تسائل	 أجدادنا،	 ألقدم	 الغابرة	 األزمنة	 تلك	 منذ	 احلياة.	 بداية	
اإلنسان	عن	غاية	احلياة.	إن	هذا	السؤال	هو	بحث	إنساني	تغلغل	
تسائل،	 والغرب	 الشرق	 في	 فاإلنسان	 واألديان.	 األعراق	 كل	 في	
في	غابات	إفريقيا	وفي	حدائق	الهند،	في	جبال	الصني	وفي	أثينا	
تسائل	 أملانيا.	 وأرياف	 روما	 وساحات	 مكة	 أسواق	 في	 اإلغريق،	
إنه	 كذلك.	 الليلية	 احلانات	 وفي	 العاجية	 األبراج	 في	 اإلنسان	
في	 كذلك	 ينبض	 ولكنه	 عظيم،	 فيلسوف	 عقل	 في	 ينشأ	 تساؤل	
وعي	فالح	بسيط.	إنه	تساؤل	يقتحم	قلب	اإلنسان	أياً	كان	حاله	

في	هذا	الوجود.

تساءل	اإلنسان	عن	الغاية:	ما	الغاية	من	احلياة؟	وما	معنى	الوجود؟	
وتساءل	اإلنسان	عن	الهوية:	من	أنا؟	وملاذا	جئت	إلى	هنا؟

كم	لنا	أن	نتباهى	بإنسانيتنا،	بتنوعها	واختالفها	وعمقها،	وكم	لنا	
أن	نبتئس	من	ضاللنا	في	رحلة	سعٍي	أزلية	أبدية	في	هذا	الوجود	
بديعة،	 بإجابات	 السؤال	 اإلنسان	على	هذا	 لقد	أجاب	 السحيق.	
حتى	صارت	احلكمة	اإلنسانية	راسخة	في	قلب	الوجود،	تستقي	
جمالها	من	أديان	السماء	وعلوم	األرض،	من	حكمة	الشرق	وذكاء	
الغرب،	ومن	صلوات	العارفني	وبحوث	العلماء	وأعمال	العاملني.
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لقد	تنوعت	إجابات	اإلنسان	على	سؤال	الغاية	بشكل	مخيف،	مما	
زاد	لغز	احلياة	حتدياً،	وجماالً	في	ذات	الوقت.	قد	أقول	إلى	درجة	
ال	بأس	بها	من	اليقني:	قل	لي	أين	نشأت،	أقل	لك	ما	هي	غايتك	
في	احلياة.	ولن	يكون	ذلك	تعميماً	ظاملاً	لألفراد،	ألننا	يا	عزيزي	
في	 وذبنا	 ونيتشه،	 كيركجارد	 نبهنا	 كما	 األفراد،	 فقدنا	 اإلنسان	

اجلموع.	أصبح	الفرُد	غير	موجود!

الغاية	في	امبراطورية	الصني	هي	أن	تنسجم	مع	الطبيعة.	والغاية	
في	بالد	الهند	أن	تصل	إلى	نهاية	املعاناة،	النيرفانا	األبدية.	والغاية	
في	بقاع	العالم	التي	تعتنق	الديانات	اإلبراهيمية	هي	عبادة	الرب،	
وخالفة	األرض،	وتثيل	قيم	اخلير	والسالم	واحملبة	اإللهية.	إن	
األديان	واملذاهب	تتباين	في	أولوياتها	وتطبيقاتها	لهذه	األغراض	
الغائية،	إال	أن	جوهرها	يتفق	إلى	حد	كبير.	هذه	حملات	من	احلكمة	
من	 هل	 أنفسنا	 نسأل	 دعنا	 ولكن	 الديني.	 التراث	 في	 اإلنسانية	
غاية	إذاً	عند	امللحد؟	وهل	هي	رغبة	البقاء	املجردة؟	إذاً	ملاذا	نرى	
عدداً	كبيراً	من	ملحدي	اليوم	يهبون	أوقاتهم	وحيواتهم	إلى	غايات	
حميدة،	وال	ميكن	إال	أن	نسميها	حميدة،	كالتبرع	باملال	ملتضرري	
بال	 املرضى	 لعالج	 إفريقيا	 قرى	 في	 والتطوع	 تسونامي،	 إعصار	
أجندة	سياسية	أو	دينية	مذهبية،	ومساعدة	صغار	السالحف	في	
سيالن	في	العبور	إلى	احمليط	حتى	ال	تنقرض!	هل	هو	نداء	إلهي	
املطاف	 نهاية	 في	 هو	 الذي	 امللحد،	 جينات	 شريط	 في	 مغروس	
يعتبر	إنساناً؟	وإن	كان	كذلك،	فما	هي	الغاية	من	وجهة	نظر	الفرد	
امللحد،	وكيف	يفسرها؟	هل	الغاية	هي	السعادة،	كما	نقول	جميعنا؟	
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أم	هي	املتعة	القصوى	كما	يقول	أبيقور؟	هل	هي	املعرفة	العليا،	كما	
يقول	أفالطون؟	هل	هي	السعي	للقوة	كما	يقول	نيتشه؟	هل	هي	
الوعي	بتجربة	الوجود	كما	يقول	هايدجر؟	ولو	سلمنا	بواحدة	من	
هذه	الغايات	أو	جميعها،	فما	هو	معنى	كل	واحدة	منها	في	جتربة	
الفرد؟	عوضاً	عن	املعنى	احلرفي،	ما	هو	املعنى	الوجودي	لها؟	وهل	
نظرة	العدميني	في	أن	الوجود	ليس	له	أي	معنى	هي	نظرة	محقة؟	

وأنه	ال	غاية،	وال	سماء،	وال	شيء	سوا	ظالم	حالك؟

إنها	أسئلة	كبيرة،	وإنها	حتماً	إجابات	عميقة.	فالباحثون	عن	اهلل،	
أو	الروح،	أو	الغاية	العليا	للوجود،	هم	أناس	صادقون.	وال	ميكن	
أن	تنعدم	احلكمة	من	هذه	األفكار	واحليوات	والتجارب.	اإلنسان	
على	 يفاضل	ومييز	مذهباً	 املعاني	حتى	 أغوار	 يسبر	 الصادق	ال	
مذهب	أو	فكرة	على	فكرة.	فليس	الهدف	أن	يغير	اإلنسان	شيئاً	
خارج	نفسه!	إن	اإلنسان	الصادق	هو	الذي	يجد	)أو	يوِجد(	معنى	
حياته،	ال	بالطرح	الديني	التلقيني،	وال	بالطرح	العلماني	املجحف	
الصوفي	 بالطرح	 وال	 اجلاف،	 األكادميي	 بالطرح	 وال	 للقيم،	
االنعزالي،	ولكن	بطرح	وجودي	يلهم	كل	كينونته.	إننا	هنا—كأناس	
نهتم	مبعنى	وجودنا—ال	نبحث	عن	إجابات	باملعنى	احلرفي	للكلمة،	
ولكننا	نريد	أن	نحيا	وجوداً	حقيقياً،	يتمثل	في	أن	نعيش	ما	نقول	
ونقول	ما	نعيش،	ونؤمن	مبا	نؤمن	ونحياه	حقاً،	ونقطع	جذع	شجرة	

بالفأس	ملّا	عرفنا	أن	الفأس	غايته	قطع	األخشاب.
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فكرة الغاية في منظورات الحياة المختلفة
كيف	أجاب	الدين	والعلم	واإلنسان	عن	سؤال	الغاية؟

وصلنا	من	خالل	رحلتنا	اإلنسانية	إلى	حقائق	متنوعة	وحتديات	
عميقة،	وذلك	ألن	إجابة	سؤال	الغاية	تعتمد	بشكل	جوهري	على	
وعي	السائل،	مبا	يحتويه	من	نظرة	إلى	اإلله	واحلقيقة	والعالم،	
ومبا	 فيها،	 نشأ	 اجتماعية	 وبيئة	 ثقافة	 تبعات	 من	 يحتويه	 ومبا	
يحتويه	كذلك	من	جتارب	نفسية	هانئة	ورغيدة	أو	مؤملة	وشديدة.

إن	توجه	اإلنسان	يؤثر	بشكل	جوهري	على	جتربته	احلياتية،	وعلى	
ما	سيعتنقه	كغايٍة	لوجوده.	وألنك	لن	تستطيع	أن	تفهم	فكرك	من	
خالل	فكرك،	فعليك	إذاً	أن	تتسامى	فوقه.	ولذلك	فمن	احلكمة	
أن	تتراجع	قلياًل	وتتفكر	في	قناعاتك	عن	الوجود.	ما	الذي	تعتقده	
عن	احلياة؟	كيف	ترى	الدين	ودوره	في	حياتك؟	وكيف	ترى	العلم	
عليها؟	 أين	حتصل	 ومن	 احلقيقة،	 ما	هي	 حياتك؟	 في	 وأهميته	
داخل	 املوجود	 العالم	 أهميته؟	هل	 قّدرت	 أين	 ومن	 املهم،	 هو	 ما	
تعتنق	 صرت	 تدري	 ال	 حيث	 من	 أنك	 أم	 تدبر،	 عن	 ناجت	 عقلك	
قناعاتك	وأفكارك	عن	احلياة،	وكأنها	جينات	وراثية	تنتقل	بصمت	
احلق	 ماهية	 عن	 قناعات	 من	 اآلن	 تعتنقه	 ما	 إن	 تامة؟	 وحذاقة	
واخلير	واجلمال	هو	ما	يكّون	جتربتك	في	هذا	العالم.	ولو	ظننت	
الغاية	 هي	 وأنها	 قدمية	 ورقة	 في	 مذكورة	 الوجود	 من	 الغاية	 أن	
الصحيحة	الوحيدة،	فأنت	مخطئ؛	مهما	وردت	أرقى	املعاني	في	
كالم	السابقني	فهي	بال	قيمة	إن	لم	تُعاش	من	القلب	وتطبق	في	
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اللغات	األنسب	ملعاني	الروح	أقرب	ما	تكون	 يوميات	حياتك.	إن	
في	 العميق.	 واحلب	 الصادق،	 واإلميان	 الوجدانية،	 التجربة	 إلى	
ساحة	الوجود،	عليك	أن	تعيش	ما	تعتنقه،	وذلك	سيكون	دلياًل	على	
عمق	جتربتك،	وعلى	صدق	غايتك،	وعلى	حقيقة	وجودك.	إن	كنت	
قد	تبّنيت	شيئاً	بال	وعي،	وسواء	كان	ذلك	الشيء	كبيراً	أم	صغيراً،	
ال	يهم،	فقد	آن	األوان	اآلن	ألْن	تنتبه،	ألّن	سبيكًة	ذهبية	في	يد	قرد	

ال	تعدو	عن	كونها	حجراً	بليداً.

متى	ما	توقفت	عن	مسؤولية	وجودك	سيأتيك	اجلموع،	وسيقولبونك	
في	أيديولوجية	مكررة،	حتى	تصبح	نسخة	من	حياة	سابقة	عاشت	
على	وجه	األرض.	إن	مواجهة	الوجود	لهي	رحلة	الشجعان،	وسالح	

الشجاع	األعظم	هو	ولوج	املجهول،	منفرداً.
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