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  قديم فى  الطبيعى    كان   إذا

على    العبيد   يثور   أن   الزمان 

 ، السادة 

  أن   األيام   هذه فى    فالمأمول 

 ، العبيد على    السادة   يثور 

  العصر   ذكاء   لو أن  : هذا

الذى    الثمن   باهظ كشف لهم  

  استعباد   مقابل فى    يدفعونه 

 اآلخرين 

 

 

 

 

  نبضة   آخر هى    الحرية الحقيقية

 ، حياتك   استمرار   خلية فى  

  يستطيع   ال   أحدا   أن   فاطمئن 

  أن   بعد   إال ،  منك   يسلبها   أن 

،  األخيرة   النبضة   هذه   تسكت 

  بين   غنيمته   عن   جنابه   وليبحث 

 التراب   ذرات 

 

 

 

 

 مقدمة
 إذن ماذا ؟

من ذا الذى يحتمل االستمرار والجرعة تتزايد صعوبة هكذا 
 !باضطراد؟

 عذراً
 .وشكراً 

)468( 
 ، السادة على    العبيد   يثور   أن   الزمان   قديم فى  الطبيعى    كان   إذا

 ، العبيد على    السادة   يثور   أن   األيام   هذه فى    فالمأمول 
  .اآلخرين   استعباد   مقابل فى    يدفعونه الذى    الثمن   باهظ كشف لهم    العصر   ذكاء   لو أن  : هذا

)469( 
  إليك   خيل   لو حتى    فرصتك   ، خذ دورات النبض الحر   عن الدوران مع أنت   تتوقف   حين   يبدأ   الحرية   ردوا

 االتجاه   عكس فى    تدور   والناس   األرض   أن 
ـِينى  :  صغارا   لعبتنا   نسيت   هل (   ـَمونَة   يا دوخ تدور معه، ثم وأنك ال تشعر بالدوران طالما أنت   ؟؟  ل

 ).تدوخ وتلف الدنيا حولك حين تتوقف عن اللّف
 )470( 

  .. والجراد   والنحل   النمل   جماهير   يا
 ..الجماعية   بالمسيرة   لكم   هنيئا

 .الحرية : الفردى الوعى    من   الحرمان   من   عليكم وأسفى   
 .يا ترى هل تتمتعون بحرية جماعية أبقى  

)471( 
 ، حياتك   استمرار   خلية فى    نبضة   آخر هى    الحقيقيةالحرية 

  عن   جنابه   وليبحث ،  األخيرة   النبضة   هذه   تسكت   أن   بعد   إال ،  منك   يسلبها   أن   يستطيع   ال   أحدا   أن   فاطمئن 
  . التراب   ذرات   بين   غنيمته 

)472( 
على    أبدا ال يستطيع أن يفرض   ، ولكنه اآلخر   ترويض فى    جديدة   أرضا   يكتسب   أن   يستطيع   قاهرٍ   كل

ـَا    دون   اختيار   اآلخر أى    . له   عبيدا   جميعا   األرض   أهل تصور   ولو داخله، حتى    داخل رِض
)473( 

 دعونا ال نتكلم عن الحرية،

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD051117.pdf


 2

 

 

 

 

 

 دعونا ال نتكلم عن الحرية،

ولكن عن قدرتك أن تنسلخ 

 ،بـهـم ،إليك ،إليه”منك“! 

 هل تستطيع؟

 

 

  

 ،بـهـم ،إليك ،ليهإ”ولكن عن قدرتك أن تنسلخ منك“! 
 هل تستطيع؟

)474( 
 الحركة هى مفتاح الحرية،

 شرط أال تكون دائرية مغلقة،
 !فى المحل

)475( 
 النملة تستعمل حريتها فى أن تبقى نملة، فتحافظ على نوعها،

 هل أنت قادر على مثل ذلك؟
 وهل أنتَ تريد ذلك؟

 ياليتك تستطيع أن تبقى بشَرا سوِيّا،
 وأنا كذلك…

 “ربى كما خلقتنى”
  )“أدنى”بال حسد لألحياء التى نسميها (
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