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The young artist Gamal El-Kheshen chooses the world of «Jalal Al-Din Al-Rumi» with all the Sufism and philosophy 

in the image of the wise lover. He chooses to sail in the midst of this spiritual glow to reach conscience flashes in which 

their souls can be touched. In this exhibition, the works of Gamal El-Kheshen are a case of searching for the truth of man 

and his relationship with the world around him. They came full of dreamy romance or love as the poetry of Al-Rumi.  

Presentation, idea and visual beauty are reflecting the artist›s intelligence in the presentation of themes related to the 

human conscience to ensure the seriousness of visual dialogue with the viewer.

Prof. Khaled Sorour
Head of Fine Arts Sector



اختــار الفنــان الشــاب جــال الخشــن عــامل «جــال الرومــي» بــكل مــا ُيثلــه مــن تصــوف وفلســفة يف صــورة العاشــق الحكيــم 

.. اختــار اإلبحــار يف خضــم هــذا الوهــج الروحــي للوصــول إىل ومضــات وجدانيــة ُيكــن أن تتــاس فيهــا روحيهــا .. أعــال 

جــال الخشــن يف هــذا املعــرض حالــة مــن البحــث عــن حقيقــة اإلنســان وعاقتــه بالعــامل مــن حولــه وقــد جــاءت مفعمــة 

بالرومانســية الحاملــة أو العشــق كــا هــى أشــعار الرومــي .. عــرض وفكــرة وجــال بــري ثــري يعكــس ذكاء الفنــان يف طــرح 

موضوعــات وثيقــة الصلــة بالوجــدان اإلنســاين ليضمــن جديــة الحــوار البــري مــع املشــاهد.

أ.د/ خـــالــــد ســــــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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جــامل الخشـــن

ــة بالقاهــرة ،  ــون الجميل ــة الفن ــان بــري مــري ومــدرس بكلي  هــو فن

ــد ونشــأ يف القاهــرة مــر يف عــام 1988، ويف عــام 2010 حصــل عــى  ول
بكالوريــوس فنــون جميلــة مــن قســم الجرافيــك يف كليــة الفنــون الجميلــة 
ــك، حصــل عــى املاجســتري مــن نفــس الجامعــة ،  ــوان، الزمال جامعــة حل
ومؤخــرًا حصــل عــى درجــة الدكتــوراة يف الفنــون الجميلــة وترتكــز أبحــاث 

الفنــان عــى «دراســات الفنــون املعــارصة».
ــان  ــام الفن ــث ق ــة حي ــة واملحلي ــاركات الدولي ــن املش ــد م ــان العدي للفن
ــت  ــدورة الـــ 56 يف 2015 تح ــدويل ال ــيا ال ــايل فينس ــر يف بين ــل م بتمثي
ــا  ــة أيًض ــه الفني ــرى؟» وعرضــت أعال ــك أن ت اســم املــروع «هــل يكن
يف الكثــري مــن املعــارض الدوليــة األخــرى الهامــة وكذلــك املحليــة ،حصــل 
ــان معرضــه الفــردي  ــز والتكريــات، عــرض الفن ــد مــن الجوائ عــى العدي
ــه  ــت عروض ــم توال ــل» ث ــة  فص ــم «نهاي ــت اس ــام 2016 تح األول يف ع
ــن  ــة عرضــت يف ديب وبرل ــة معــارض فردي ــان ثاث الخاصــة األخــرى فاللفن
ــة  ــات الفني ــة والفاعلي ــد مــن ورش العمــل الدولي ــان يف العدي شــارك الفن
ــة املعــارصة  ــون البري ــة للفن ــان يف مجــاالت متنوع ــز أعــال الفن ، ترتك
ــون  ــز يف الفــراغ وفن ــون التجهي ــة وفن ــون الرقمي ــر والرســم والفن كالتصوي

ــو آرت. الفيدي
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أْعــــــــُب العالــــــــــــــم

وحيٌدأنــت، إن كنــت مــع هــذا العــامل بــدوين، فــإن مل ترافقنــي فأنــت إذن مــع عــامل ال يشــبهك، تنــازل عــن كل ماتــرى لتعــرف ملــاذا أتيــت وإىل أيــن 

تذهــب، ألّن مــن يعشــق بعينــه نصيبــه الــوداع، فــإذا عشــق بروحــه وقلبــه فامثـّـة انفصــال أبــًدا، لـِـَم هــذا التيــه مــن أجــل معشــوق!ابحث داخلــك 

ستكتشــف أنــك هــو املعشــوق، انْــر روحــك لروحــك.

البعــض اختــار طريــق التأمــل، وآخــرون اتجهــوا للتصــوف أو العبــور لبوابــة العــامل وحيديــن، ومنهــم مــن اختــار العبــور للوصــول لحالــة الســكون 

واســتدعاء الــروح، فســام عــى مــن قررالعبور،ولِلّذيــن يف قلوبهــم العشــق ومل تحالفهــم الحيــاة بعــد أقول:اتْبــع قلبــك دوًمــا وســيأخذك حيــث كنــت 

يف حاجــة للذهــاب. أنــَت يف صــورة مــن العالَــم األصغــر، لكنــك يف املعنــى يف العالَــم األكــر. 

هــا أنــا أُبحــر يف عــامل )الرومــي(، عــامل املعنــى، قــد أكــون وجــدت ضالّتــي يف عاملــه، فــكان جــواز العبــور إىل عاملــي، ألننــا يف تلــك الحيــاة نعيــش بــن 
واقــع مــريّئ يف عــامل خفــي داخــل كل منــا، قــد ندركــه بأرواحنــا، ولكــن مــن الصعــب الوصــول إليــه دون اجتيــاز هــذا املعــر، الــذي قــد ينــع اجتيــازَه 

. لعقُل ا

جمــال الخشــن

أْعــُب العالــم
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جـــمــال الخــشـــن،

 مــاذا بعــد الوحــــدة!

منــذ اللحظــة األوىل لرؤيــة أعــال معــرض «أْعــُر العالـَـم» للفنــان واألكاديــي جــال الخشــن، يخطــف العــري أبصــار الناظريــن؛ إنهــا الصدمــة الحســية 

ــد أن مــا يجــري بعــد ذلــك يقــود إىل تأويــات فنيــة ال يكــون العــري فقــط أو خصوًصــا بؤرتهــا، إمنــا الرتجمــة  األوىل التــي يتوّخــى أي فــن تقديهــا، بيْ

اللونيــة التــي ينحنــا العــري بهــا نفَســه. إن اللــون هنــا يتعــدى حــدود مــلء مســاحة اللوحــة، لِيكــون معنــى العمــل نفســه وشــكواه، فالــذي تبثــه لنــا 

األجســاد بألوانهــا الرماديــة الكابيــة، بطبقــاٍت حــادة وناعمــة مــن اللــون األســود تبــدو معهــا جلودهــا كــا لــو كانــت مصنوعــًة مــن أســفلت الشــوارع، 

ــًدا كموضــوع  ــذي وإن مل يكــن جدي ــك ال ــاة املعــارصة، ذل ــاك إحســاس االنســحاق أمــام الحي ــم إن هن ــه والوحشــة، ث ليــس أقــل مــن الشــعور بالتي

للمعالجــة الفنيــة والبريــة، فــإن الجديــد فيــه هــو النقلــة النوعيــة يف أعــال الفنــان ذاتــه قياًســا إىل معرضــه الشــخيص الفائــت هنــا يوّحــد التيــه 

مــا بــن األجســاد األنثويــة والذكريــة، مبعنــى أن اللحــم )لونــه املوحــي بزفــت الشــوارع( يــّوه الحــدود الفاصلــة بــن الذكــري واألنثــوي، يــّوه وال ُييّــع، 

باعتبــار املشــاركة الوجدانيــة يف املأســاة، لكــن مــع ذلــك تحتفــظ األجســاد بخصوصيتهــا الجاليــة، فــا تــذوب - ذَكريــة وأنثويــة - يف بعضهــا البعــض، 

أو تتــايش جالياتهــا الحســية لصالــح هــذا التحييــد واملزاوجــة الشــعورية، واألخــرية تحديــًدا، أعنــي الحفــاظ عــى حــظ األجســاد الطبيعــي يف مفارقــة 

ــل  ــون عــر النهضــة لتمثي ــاين الرومــاين وفن ــرتاث اليون ــات ال ــه الســابقة، حــن اســتعار جالي ــان يف أعال ــا، هــو مــا فــات الفن الذكــر لألنثــى جاليً

شــخوصه الذكريــة، فظهــرت باســتدارات أنثويــة ناعمــة لكــن مفتولــة العضــات، وعــى مــا يوحــي بــه إبــراز نوعيــة األجســاد يف أعــال هــذا املعــرض، 

فــإن توحيدهــا لجهــة املشــاعر التــي تبديهــا، ينــزع مــن أعــال الفنــان بعــَض إيحــاءاٍت ذكوريــٍة كانــت بــرزت يف معرضــه الســابق؛ حيــث محمــول 

األعــال هنــا لعمــوم الجنســن، عــى معنــى القــول املأثــور «الســيّئة تعــّم»، وإن كان ال ســوَء هنــا وال غــريه، بــل تشــارٌك يف أحاســيَس طاغيــٍة بالوحــدة، 

ِوحــدٍة يكــن رأبهــا مبصاحبــة كلــب عــى مــا يصــّوره أحــد األعــال املعروضة،لكــْن هــل نحتــاج لنفهــم هــذا، اعتبــاَر أشــعار الرومــّي - التــي ألهمــت 
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الفنــان - يف حســباننا؟إّن فــن الرســم - ورســم األجســاد بالخصــوص - يتكلــم بــا واســطة، إن صوتــه محفــوظ داخــل إطــار اللوحــة. غــري أن هــذا ال 

يعنــي انغــاق العمــل عــى ذاتــه، بــل إنــه يــد خيطـًـا ملُشــاهِده، وعــى حْســب الرؤيــة يكــون املعنــى، ذلــك أنهــا عاقــة بــن جســدين، جســد املشــاهد 

يف مقابــل الجســد يف اللوحــة الفنيــة، األول منهــا زمنــي أي يتحــرك يف ســياق مــن الــدالالت االجتاعيــة والثقافيــة، والثــاين ال-زمنــي، وإن تحــدد بإطــار 

باملعنــى الــذي يتيحــه انفــات حبــل التفســري والتأويــل عــى غــارب الزمــن، مــا تفعلــه أشــعار الرومــّي هنــا هــى أنهــا تشــري لنقطــة انطــاق، لكنهــا 

تُفســح البــاب واســًعا لعديــد املعــاين، حتــى مــع معرفتنــا بــأن الفنــان - متأثــرًا بجــال الديــن الرومــّي - يوصينــا يف بيانــه الفنــي أن نعشــق أنفســنا، وأن 

نعــر العــامل )املــادي؟(، حيــث مــن غــري بيانــه، ومــن غــري الرومــي حتــى تظــل األعــال ناطقــة بلســانها وتقــول مــا يُغنــي )نفســها( بنفســهاهذا عــن 

األجســاد، فــاذا عــن األلــوان الصارخــة يف الخلفيــة؟ ونقــول صارخــة حتــى يف وجــود كثيــف لألخــر الخافــت، ألنهــا ذات درجــة لونيــة واحــدة حــادة 

ورصيحــة، يلعــب التناقــض بــن األلــوان الخلفيــة الزاعقــة يف عاقتهــا بالدرجــات اللونيــة الرماديــة التــي متثّلهــا األجســاد عــى معنــى العبــور  الــذي 

يشــري إليــه الفنــان يف عنــوان معرضــه  مــا بــن عاملــي الخــارج والداخــل، كــا لــو كان برزًخــا، مــن هنــا نــرى إىل الخطــوط األفقيــة الفاصلــة بــن تكاويــن 

األجســاد وبــن األرضيــات اللونيــة، لكنهــا خطــوط مســتقيمة تفــرق بحــّدٍة بــن العاملـَـْن، عــى خــاف مــا أّن الــرزخ حالــة تأقيــت وانتظــار، وبهــذا 

فإنهــا مســاحة ســؤال ال قفــٍز وعبــوٍر مفاجــئ، عــى مــا تُعلّمنــا الحياة..املــوت، أو  اتّباًعــا للمنطــوق الشــعبّي الحّريــف، مبعنــى الــاذع  «تُعلـّـم علينــا».

الكاتب الصحفي: محمود عاطف

نوڤمر 2019



it combines overriding feelings of loneliness that can be healed with a dog in what is depicted by one of his 
artworks.Do we need to consider the poetry of El-Rumi who inspired the artist to understand this?The drawing 
art, particularly the bodies, speaks without words. Its voice is preserved within the frame of the artwork. This 
does not mean that the work is blocked at all, but it extends a thread to the viewer and according to vision is 
the meaning. It is a relationship between two bodies, the viewer and the painting figure. The viewer›s body is 
temporal moves in the context of social and cultural connotations. The painting figure is timeless even if it was 
in a frame in the sense that the escapism of interpretation rope allows over time Here, Al-Rumi’s poems indicate 
a starting point for Gamal, opening the door wide for many meanings. Even if we know that Gamal is influenced 
by Jalal Al-Din Al-Rumi, he recommends in his artistic statement to adore ourselves and to cross the world, 
materialistic one? without his statement, neither Al-Rumi, the artworks remain speaking, enriching directly itself 
.This is if we mentioned the bodies inside the artworks, but what about the brightness colors in the background? 
the brightness comes even there is a dense presence of soft green because they have a single sharp brilliant tone 
.The contrast between the brightness backgrounds colors and the gray tones of the figures act on the meaning of 
crossing, the artist referred to in his exhibition title, between the exterior and interior world as if it looks like a 
barrier; the horizontal lines separate the figure compositions from the background color; they are straight lines 
that sharply differentiate between the two worlds contrary to the fact of  the barrier which is in a timed and 
waiting state. It is a wondering space that does not suddenly lead to jump and crossing the world but let us learn 
from life or death, or as we say in Egyptian culture with a popular word “the life marked on us” )the life taught 
us a lesson(.

                                                                                                                                 Journalist Mahmoud Atef                  
November,2019



From the first moment of seeing the artist and the academic Gamal El-Kheshen’s artworks at «Cross the World» 
exhibition, unexpectedly, the viewers› eyes go directly to the nudity inside his artwork; it is the first sensual 
shock that any art is intended to present it; what happens here next is the leads to artistic interpretations, not 
only for nudity in the artwork or especially its focus but also the interpretations of color translation that nudity 
gives us.The color at his artworks here extends beyond the fullness of the painting space, so it is related to the 
meaning of the work itself and its complaint. What is transmitted to us through his artwork by those gray bodies 
covered with sharp and soft layers of black that show the skin of those bodies looks like as if they were made 
from the asphalt of the streets, is leading us to that sense of nothing less than a sense of wandering for something 
missed or lost in their world. There is also a sense of crushing before contemporary life which is not a new 
theme for artistic or visual treatment, but it is new as the paradigm shift in the artist›s work compared to his 
last personal exhibition.Here, the labyrinth unites between female and male bodies. The skin color inspired by 
the street asphalt blurs, not camouflages, the outlines between the male and female, considering the emotional 
participation in the tragedy; the bodies remain their aesthetic uniqueness. Male and female bodies do not melt 
in each other or their sensory aesthetics fade away for this neutralization and «emotional pairing».Preserving 
of the natural look of those bodies for male and female aesthetically, is what the artist missed at his previous 
artworks. He borrowed the aesthetics of the Greco-Roman heritage and the Renaissance to represent his male 
characters, they emerged softly with feminine smooth curves but macho.Highlighting the figure features in the 
artworks of this exhibition, the artist removes some of the masculine revelations that emerged in his previous 
exhibition through the unification of the feelings expressed. The artworks’ theme here is generally for both 
genders, revealing the meaning of that adage «bad pervades» although there is nothing bad here or any other; 

Gamal El-Kheshen, 

What after Loneliness!
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وصــف العمــل:

ــُر العــامل» معــرض جديــد للفنــان جــال الخشــن قوامــه الرســم والتصويــر يف األعــال الفنيــة املقدمــة بعــرض فنــي مبركــز      «أْع

الجزيــرة للفنــون، وتتســم تلــك األعــال ذات املقاســات املتنوعــة باســتخدام تقنيــات مختلفــة عــى ســطح القــاش شــملت الرســم 

باألقــام واألكريليــك.

ــا، وحــاول وضــع فلســفة  ــن الرومــي بريً ــة املقدمــة عــى ترجمــة بعــض أشــعار جــال الدي ــان يف األعــال الفني       اعتمــد الفن

ــا واحــًدا يف  ــا فنيًـ للعــرض املقــام مــن خــال طــرح العديــد مــن األفــكار التــي تــم اســتلهامها مــن النصــوص، والتــي كان لهــا نسًقـ

ــم  ــش ومل تحالفه ــم العي ــن يف قلوبه ــور فللذي ــق العب ــرر طري ــة «فســام عــى مــن ق ــك الجمل ــا تل ــس منه ــة، اقتب املعالجــة البري

الحيــاة للعيــش بعــد أقــول أتبــع قلبــك دوًمــا وســوف يأخــذك حيــث كنــت يف حاجــة للذهــاب» . هنــاك رحلــة قــرر كل مــن الرومــي 

وجــال عبورهــا، وباســتخدام نفــس التقنيــات اتبــع وحــدة منوذجيــة داخــل العــرض شــملت العديــد مــن األشــعار التــي تــدور حــول 

فكــرة املــروع الفنــي املقــّدم. حــاول جــال الخــوض يف البحــث عــن الــروح يف معرضــه «أعــر العــامل»، فســعى وراء الرومــي «فيــا 

مــى كُنــت أحــاول أن أُغــري العــامل ، أمــا اآلن وقــد المســتني الحكمــة ، فــا أحــاول أن أُغــري شــيئًا ســوى نفــي»  خلــَق الفنــان نًصــا 

بريـًـا للرحلــة التــي خاضهــا داخــل أشــعار الرومــي إليجــاد ســبيل وطريــق ألعالــه الفنيــة املقدمــة، وذلــك مــن خــال تســعة أعــال 

فنيــة كبــرية األحجــام ساعيـًــا مــن خالهــا يف البحــث عــن الــروح محــاواًل إيجادهــا «ســامٌ عــى الطيبــن ، الذيــن إذا رأوا جــدار روحــك 
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ابتســموا ...»، لــذا قــام الفنــان باالرتــكاز عــى أن لــكل منــا رؤيــة داخــل األعــال يبحثــون فيهــا عــن جــدار الــروح. وعــن املعالجــة 

الفنيــة والتقنيــة لألعــال قــام الفنــان باســتخدام وســائط مختلفــة لتجهيــز العمــل كســطح لــه أبعــاد زمنيــة؛ كملمــس جــدار خشــن 

برتاكاتــه املختلفــة، رســم عليــه بحالــة اتّســمت بالتعبرييــة  مــن خــال أســلوب فنــي يؤكــد عــى أن الفنــان يتلــك قــدًرا كبــريًا مــن 

ــك الجــدار.  هــذا هــو  ــج يجعــل املتلقــي يقــرتب منهــا ليبحــث فيــا وراء ذل ــا،يف مزي ــا أو مهاريً إحــكام العمــل الفنــي ســواء تقنيً

املعــرض الثالــث للفنــان إىل جانــب تعــدد عــروض الفنــان املختلفــة، فتجاربــه الفنيــة تعتمــد عــى الحــاالت اإلنســانية بشــكل كبــري، 

      ويف هــذا املعــرض يتبــع الفنــان مشــاعره ويبحــث يف ذاتــه، وقــد ســعى مــن خــال ذلــك لرســم حــاالت مختلفــة، فنجــده  توحــد 

مــع عــامل الرومــي، والتــي وضــع  املشــاهد مــن خالهــا أمــام ســؤال: هــل قــام الفنــان بالعبــور كــا فعــل وســعى الرومــي؟ «الســام 

َعــى الضاحكــن ويف قلوبهــم ســنِن بـُـكاء، أولئــك الذيــن قــرروا العيــش ولـَـم تُحالفهــم الحيــاة بعــد»، فللحظــات قــد نشــعرأن الفنــان 

والرومــي قــد قامــوا برســم تلــك األعــال مًعــا وذلــك للصفــاء الشــديد الــذي اتســمت بــه األعــال . ومــن خــال ماحظــة أعــال 

الفنــان بشــكل عــام  نجــده يعتمــد عــى الفكــرة التــي تحــرك تلــك املروعــات املتنوعــة وكيفيــة ترجمتهــا بريـًـا، فشــملت تجاربــه 

العديــد مــن األطروحــات املختلفــة، كفنــون التجهيــز والفيديــو والرســم والطباعــة والتصويــر إىل جانــب الكمبيوتــر جرافيــك، وتلــك 

املحــركات املختلفــة تتصــل ببعضهــا البعــض فيــا يطرحــه الفنــان مــن أعــال ومروعــات.
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paintings all search for souls, expressionism is a method of gamal artworks witches comes out to talk to us, Gamal with 
his third solo exhibition, he is seeking always humanity feelings at this exhibition we can see he obeys his emotions by 
drawing himself in many artworks in “cross the world” and each of us can ask is he really wants to cross the world with 
gamal?!, is he alone?! , crossing with «El -Rumi».“The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that 
you want, you already are.” you can feel it “Gamal & El-Rumi” draw the artworks together in a complete oneness case, 
and to see gamal art projects, in general, he always fellow his art projects by a statement, started by writing a concept, and 
then think of how to experimental visually, through his experimental and expression mental– it is mainly divided into 
projects, every project comes after some researches and in-depth examination of the subject matter giving each project its 
own concept, character, technique, and materials. The interaction between the project, the viewer and himself becomes a 
priority when creating his installations in order to give the work a living spirit. He’s also working on experimenting with 
video art, painting and sculpture, exploring projects that could express aspects of his Artwork through movement and 
sound through visual solutions and language.
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Description of the artwork:
   
   “You were born with wings, why prefer to crawl through life?”“Cross the world” a new exhibition of the Egyptian 
artist, Gamal Elkheshen, who keeps tracking his concept at this art exhibition which contained herein )El- Rumi( poetry, 
during a journey between all of his artworks that hold different ideas, he decided to take us during this journey and cross 
with us into his artworks, with using the same technique and the color palette, indifferent ideas and cases, with the poetry 
of  El Rumi that signed by Gamal, He›s Out There with a virtual vision by artworks like a dream we all seek at the end of 
our life searching for answers kind of philosophical questions, “Are we feel lonely?!” “When we can find our partners?!” 
Rumi answers some. “Goodbyes are only for those who love with their eyes. Because for those who love with heart and 
soul, there is no such thing as separation, the universe is not outside of you. Look inside yourself, everything that you 
want you already are” Through Gamal artworks, by nine large painting he trans- and pass between all of them to find 
answers, searching for his soul inside the artworks, with a highly Performance methods varied from roughness to soft 
textures and moving between them with very sensitivity touches, for his techniques he used solid backgrounds limited 
range of colors very purity and the colors related in any way to the statement structure that Gamal followed and for his 
figurative inside the artworks he used  black and white in many transfers layers to see motions of the bodies inside the 
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تأمل قمر الرومي

ضع أفكارك لتنام ، ال تدعهم يلقون بظالهم عى قلبك.. اترك التفكري.

روحــك ليســت مــن هــذا العــامل ، جســدك هــو ، فكــر يف األمــر ، ففــي الليــل 

تقــول ذلــك، مــن أيــن أتيــت ، ومــا الــذي مــن املفــرتض أن تقــوم بــه؟ اليــس 

لديــك فكــرة عــا يــدور يف الليــل ، روحــك مــن مــكان آخــر ، أنــا متأكــد مــن 

ذلــك ، وأعتــزم أن ينتهــي يب املطــاف يف ذلــك املــكان .

«عندما أموت ، سأرتفع مع املائكة ، يف مكان ال يكنك تخيله».
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حشد

«لقد دخل مرشد هذه الحياة يف صمت، وسمع رسالته فقط يف صمت 

كل منهم يختلف عن اآلخرين ، لكنهم متشابهون يف صمت، ما الذي 

يستحق أكر ، حشد من اآلالف ، أو العزلة الحقيقية ؟ حرية أم قيد؟ 

بعض الوقت من العزلة يف غرفتك ، سيثبت لك أنه أكر قيمة من أي 

يشء آخر يكن إعطاؤه لكفي ذلك الحشد».



20



21

جئت حيـًا
«لقــد كنــت ميتـًـا ، لقــد جئــت حيًــا ، كنــت دموًعــا ، أصبحــت ضحــًكا ، كل 
ذلــك بســبب الحــب ، وعندمــا وصلــت ، تغــريت حيــايت الزمنيــة منــذ ذلــك 
الحــن إىل األبديــة»  أنــت ينبــوع ضــوء الشــمس ، أنــا ظــل صفصافًــا عــى 
ــا ، وروحــك عنــد الفجــر تشــبه  األرض ، أنــت تجعــل مــن خشــايب حريريً
امليــاه املظلمــة ، التــي تقــول « شــكرًا لــك»، فالحيــاة ليســت ســوى البداية! 
والضحــك هــو واحــد مــن عامــات كبــرية عــى تلــك الحيــاة، أراهــا مبهجــة 
حًقــا ، وهــي ترقــص وتــدور يف الجــال الهائــل مــن الفــرح والضحــك ثــم 
يــأيت الجنــون - جنــون الاعقانيــة اإللهيــة- فرحــة غــري مفهومــه ألولئــك 

الذيــن ليســوا فيهــا. 
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أميض قدمـًا

«ال تتحــول بعيــًدا، حافــظ عــى نظــرك يف مــكان الضــادات، حيــث يدخــل 

ــا لــكل مــن يــأيت لــك مــن الخــارج ، ألنــه قــد  الضــوء لــك. لــذا كــن ممتًن

تــم إرســال الجميــع  كدليــل لــك مــن الخــارج ، فأينــا كنــت  تكــون  أنــت 

روح ذلــك املــكان ».
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انفصال

«وداعا فقط ألولئك الذين يحبون بأعينهم، ألن أولئك الذين 

يحبون بقلوبهم وأرواحهم فا مثة االنفصال بينهم ، والكون 

ليس خارجك. انظر إىل نفسك ، أنت هذا الكون»
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وعاء الجسد

يف كل لحظة ومن كل جانب ، يردد نداء الحب: نحن ذاهبون إىل الساء ، من يريد 

أن يأيت معنا؟ لقد ذهبنا إىل الجنة ، لقد كنا أصدقاء املائكة ، واآلن سنعود إىل هناك 

ألن هذاموطنا ، نحن يف الجنة ، ملاذا أتيت إىل هنا؟ اسرتجع أمتعتك لتسأل نفسك ما 

هذا املكان؟ 

فنحن مثل طيور البحر ، يف  محيط الروح ، والرجال يأتون من محيط الروح ، كيف 

يكن لهذا الطائر ، املولود من هذا البحر ، جعل مسكنه هنا؟ ال ، نحن الآللئ من 

حضن البحر ، هناك نسكن ، لقد جاءت املوجة وكرست وعاء الجسد، وعندما يتم 

تكسري الوعاء ، تعود الرؤية ، والوحدة معها.
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نحن كلنا سواسية

ــاء  ــون عــن أصدق ــل، اســمعهم يتحدث ــا يتاي اســتمع إىل القصــب بين

ضائعــن كنــت قــد انفصلــت عنهــم ، والبــكاء هــو ســمة هــذا االنفصــال 

، والجميــع يســتمع إليــك كصــوت القصــب.

ــك  ــات لرثائ ــون اســمك ، والكل ــن يعرف ــن الذي ــوق إىل اآلخري ــت تت أن

ــا للعــودة  ــا متشــابهان ، كل نفــس ، شــوق لنجــد طريقن ، نحــن جميًع

ــى  ــك ، وع ــراغ يف روح ــاك ف ــط ،هن ــه فق ــودة إلي ــه الع ــودة إلي ،الع

اســتعداد ليتم شــغله فتشــعر بــه ، أليس كذلك؟ تشــعر بالفصل عــن الحبيب. 
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طريقك

إنــه طريقــك وطريقــك وحــدك. قــد يســري آخــرون معــك ، لكــن ال أحــد 

يســتطيع الســري معــه , يجــب أن تســتمر يف كــرس قلبــك حتــى يفتــح لك. 

فاهنــاك امــان  لتعــش حيــث كنــت تتمنــى أن تعيــش بــدون خــوف وال 

تــرىض بالقصــص. كيــف ســارت األمــور مــع اآلخريــن لتتكشــف طريقــك»

«يوجد بداخلك فنان ال تعرفه.»
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