
العــرفان خمــرة

الطریق مھــدوا أن والعبثیــة والتھــریج والنسبیة، التشكیك بریــة في یصرخ صوتٌ
السرمدیـة الكلیة وحقــائقھ الغــائیة العقــل .لفلسفة

ومـدى الوعــي، أقــاصي فــي صــداه ویتجــاوب النفس، ساحات فــي یدوي صوتٌ
قوانین ورود ورشوا ظنونكم، وأوھــام أحالمكم، أضغاث فتــات لملموا أن الالوعي.
فـرس صھوة علــى آتٍ فالسید الكلـي. العقــل نوامیس أریج عبــق وانشروا المنطق،
ابتسامات ووھج یحرق، وال یضيء حروفھا ألــق نــورانیة بأفكار الیقینیة، المعارف
في مجمد، نور من ھیـاكل لیجعلھا أجسادنا، أدمغة فــي الكثیف ظلمــة یبــدد كلماتھا
ھي فال المعتدل. العـدل ذلك أنــوار خارجھا وفــي العــرفانیة المعرفة أنــوار داخلھا
إنھا الباطن. أوھام صحاري في تاھت ھي وال الظاھر، الشكل طقــوس في تصنـّمت
العقـل قــوانین مستھا وإذا غربیة، وال شرقیة ال ھي التــي المبــاركة، الزیتــونة تلك
والكل الكل، في ذاب قد فالجزء داخلھا، من ینبعث النـور كأنّ حتى أضاءت. األعلى
الروحانیة النفس الــى انجذب قــد المركب المحسوس والجسد الجــزء. فــي تجلى قد
طبیعــة فیكتسب یتمغنط الحدیــد وكمـا المغنطیس. الــى الحدیـد ینجذب كما البسیطة
ھو طالما خالداً بسیطاً روحانیاً فغدا الفاني المرّكب الجسد تروحـن كذلك المغنطیس،
علمھــا تكتسب أن تستطیع ال أنھا العــاقلة النفس وأیقنت الرفقــة. شرف على حائــزٌ
مستمرة عرضیة، ال جوھریة بـھ عالقتھا وأنّ الجسد. جوارح خالل مــن إال وعملھا
فیھ داخالً فیكــون الفـــاني، بالمـركب یتـأطر أن علیھ الروحاني فالبسیط متقطعة، ال
والكلي المحسوس، في والمجرد المحدود، فــي المطلق لعبــة معھ یلعب منھ، خارجاً
الموجودات كل أنّ وتعتــرف تقــرّ جدلیة فــي المنفعل. فــي والفــاعل الجــزئي، في
واحداً األكرم، ربـّك وجھ ویبقى األضداد. وصـراع وحــدة مسرحیة تمثــل مزدوجة
تدركــھ وال والعقــول، األفھـام بــھ تحیط ال شيءٌ، كمثلــھ لیس أحــداً عدد، من لیس
بفم نرتشف أفكارنا، تحده ال ومنزھاً عقولنا، بھ تستأنس موجوداً والظنـون. األوھــام
ویلتقي بالمشھود. والشاھد بالمعبـود، العبد فیذوب عــرفان خمرة مــن كأساً بصائرنا
األلـوھة بجــدل المجـرد البسیط الــى المحسوس المركب مــن الصاعد االنسان جدل
صعوده في واحداً الجدل ویغدو المحسوس. المركب الى المجـرد البسیط مــن الھابط



تمظھرت الوجود ھیولى ألن النھایة. في األلف نفسھ ھو البدایة في فاأللف وھبوطھ.
واألدوار. واألكوار والدوائر النقاط فصنعت الكلي العقــل بیكار نقطة تحركت عندما
بركان انفجر الكمال جمال ثورة وفي األحدیـّـة، شفتي رضاب بخمــر انتشى فالواحد
من الفائضة التأیید أنوار جواھرھا مرایــا على انعكس عاقلــة نفــوس حمم األحدیـّـة
خلقت وما جمالیة، جالل عشق تراتیـل فــي األحد وردد التجــرید. جمــال شعشعانیة
والمتأنسن، المتألھ بین التأیید قدس روح ھي المعرفة فأصبحت لیعرفوني. إال الخلـق
الالمتناھي المعرفة بحر في دائمة مسافرةً النفس وأصبحت والمخلــوق. الخــالق بین
ماء الى الصحارى شوق الربیع، الى الفراش شوق األصل، الى الفرع شوق یحدوھا
وھي فیھ الحالة بنفسھ الھثاً فركض المعشوق بذلك تولھاً الجسد واضطرب السماء..
آخر بجسد استبــدل وكبــا الجسد تعب وكلما الشعشعانیة األنــوار مطلق الــى تسابقھ
ھذا جوھرھا فالحركة تظھر المحجة وال یتوقف، السباق ال والطراد. للركض مھيء
حركة نوعھ تمام باتجاه النــاقص حــركة فھي مفقــوداً؟ العدم سكون ألیس الوجــود،
الیقین لطیف باتجــاه الظنــون كثیف حــركة المفیــد الكلي باتجــاه المستفید الجــزئي

والتنظیم النظام باتجــاه الفــوضى .وھیــولى


