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ـّرى(وقال له     ):لموالنا النف

  :وقال لى

  .جازف نفسك وإال ما تفلح

  .وقال لى حسابك غلط والغلط ال يملك به صواب

  وقال لى الحساب ال يصح إال مني

  :فقلت له

  .حين أجازف ألعرفك، فتتأخر معرفتى حتى أكاد ال أعرفك، يقتلوننى قبل أن أعرف

ال يمكن أن أعرفك دون أن أجازف، وال يمكن أن أجازف دون أن أطرح عنى كل شىء إال  

سعيى إلى المعرفة، وال معرفة إال إذا اتجه سهمها إليك دون أن تسميك وهى تعيش اسماءك بتصعيد 

  ال يتوقف

  .إذا عرفتك بال مجازفة فقد عرفت صورتك التى صوروها لى عنك ال أنت

  أجازف،

  .أنه ال ضمان فى المجازفة، وإال فهى ليست مجازفةوأنا أعرف  

  كلما أبعدتنى عنك المجازفة، اقتربت منك بقدر صدقها

  أثق فى حسابك ألننى أثق فى عدلك، عرفتك أم لم أعرفك

  ما دمت أتوجه إليك

  هذا هو الفالح المبين

قدرتك الحساب الذى يصح منك هو يصح منى إذا أضأت بصيرتى ألكون على حسيبا فأقدر ب

  أن أكون على حسيبا

  هو تابع لجدول الضرب الذى ال تصلنى منه إال أرقامه الحساب الذى يحول دون المجازفة،

  يصح الحساب منى حين يكون هو هو منك أيضا، وقبال

****  

  "الثوب"من موقف 

ـّرى(وقال له    ):لموالنا النف

  :وقال لى

  أوقفنى فى الثوب

  الثوب فى الثوبوقال لى إنك فى كل شئ كرائحة 
 

  :فقلت له

  رائحة الثوب فى الثوب هى الثوب،

  والتوب بال رائحته ال قيمة له بل ال وجود له

  وال توجد رائحة من فراغ، فالبد أنها من الثوب وإليه
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  .حين أكون فى ثوبى البشرى متجها إليك أكون فى كل شيء

  ته التى تدل عليه، وعلىالثوب ال يحدد أبعادى، لكنه يعطى الفرصة أن تنطلق منى رائح

  وحين تكون هى هى فى كل شيء، فهى تدل عليك،

  .فأواصل السعى واثقا منى إليك

مطمئنا للرد منك إلى  

  وأظل متمسكا بأال أخلط بين طبقات الروائح

  يكفى أنها طبقات متداخلة ذات رائحة متكاملة، فلماذا األسماء؟
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  مع ملحـــق ردود بريـــد الجمعـــة

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12.pdf 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/ RakBookWinter12.exe 
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  2الجــــــــزء 

  مع ملحـــق ردود بريـــد الجمعـــة

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn11Part2.pdf 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn11Part2.exe 
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http://www.facebook.com/Arabpsynet 


