
كتاب “أنفاس الحياة بين الذخذ والعطاء” 

2016 سبتمبر، 17السبت، 

صدر حديثثا ضمن سلسلة علوم اليزوتيريك كتاب بعنوان "أنفاس الحياة بين الذخذ والعطتتاء"، تتتأليف

د. رانيا كفروني فرح، وهو مؤللفها الثالث بعد "الجمال ومضات وأسرار…"، و"طبيب يبحث". يضم الكتتتاب

 صفحة من الحجم الوسط، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء- بيروت.96

يتضلمن الكتاب قصص إيزوتيريكية متنوعة المواضيع. إنما القاسم المشترك بينها ألنها تتمحتتور حتتول

لل معادلة الذخذ والعطاء. حيث كل ما في الوجود قائم على هتتذه المعادلتتة بالممارستتة وعثيتتا أو لوعثيتتا منتته؛ كتت

بحسب نسبة وعيه ومقدار حلبه وعظمة محلبته.

من هنا ارتبطت قصص الكتاب بعضها ببعض بقدر ما اذختلفت. فتراها على شكل أبتتواب لمستترحية، فصتتولها

حتتدثت وتحتتدث وستتتحدث علتتى مستترح الحيتتاة، تحتتت عنتتوان "أنفتتاس الحيتتاة بيتتن الذختتذ والعطتتاء".

لض ح جوهره وآللية عملتته فتتي الحيتتاة. فتأذختتذنا إلتتى مملكتتته… تكشف تلك القصص أوجه العطاء وفصوله. وتو

لق ل يعرف شتتفقة، ول ينتظتتر متتردوثدا، والهتتم ألنتته عطتتاء القلتتب للعقتتل وعطتتاء متن التتذات حيث العطاء الح

لرب صاحبه من ذخالقه… فتراه أبعتتد متتا يكتتون عتتن عطتتاء المتتالدة، للذخرين… حيث العطاء بمعناه الحقيقي يق

لق يرتقي إلى عطاء المعرفة كعطاء وهذا أرذخص عطاء في المفهوم النساني… ل بل تجد العطاء الح

أسمى…



ءء وقتتتتتتتوده محبتتتتتتتة واعيتتتتتتتة، دليلتتتتتتته حكمتتتتتتتة بريئتتتتتتتة وقائتتتتتتتده عقتتتتتتتل مستتتتتتتتنير… عطتتتتتتتا

ِححتتب، يشتتارك ويعطتتي… وفتتي صتتدد ععتتل، يمتتارس، يي يذخذ، يتفا لما صاحبه فيعتعقببل، ينعفِحت ح، يعتجاوب، يصغي، يأ أ

معادلة الذخذ والعطاء، يذكر الكتاب التي:

عع. ثضا عطاء لوا عع… والذخذ أي بن العطاء أذخءذ لوا "إ

فعطاء الذخر أذخذ… والذخذ من الذخر عطاء بدوره…

ثضا، لنك عك المجال في العطاء أي عمن يأذخذ منك، ييتي ح لك بذلك فرصة للعطاء… وعمن يعطيك يفس ح ل ف

عت ملما أذخذت… ستعطيه فيأذخذ… فتعطي أن

يت الحتتب التتذي ثما لن يثمر… فكما يبه ِحر من العطاء الذي ينمو على ذخلفية الذخذ… فهو حت ِحر حذا لكن، حذا

يت يتغلذ ى بالهدايا وينتعش بتحقيق الرغبات والغايات، فيضمحلل فجأة ومن دون ستتابق إنتتذار… كتتذلك يبهتت

العطتتتاء ويتتتذبل قبتتتل أن ينضتتتج، إن هتتتو تغتتتلذ ى بحتتتب الذختتتذ وعتتتثدا أو ارتتتتو ى بتتته غايتتتثة…

ثمتتا ل يتبتتاهى أو يملنتتن الذخريتتن بعطتتائه، فل يغلتتتر. عمن يعطي ل يتكلم ول يزايتتد بعطتتائه… وحت لن  حققا، إ

وعمن ييقددر حقيقثة ما أذخذ… يعطي بدوره ملما أذخذ… فهذا هو العرفان بالمعروف…

عمن يرفض أن يأذخذ فيتعذب… وعمن يجحد بالعطاء ييحرم منه… لما  أ

عمن يأذخذ كتتحصيل حاصل بمعنى ’التسليم‘ بالذخذ كحق مكتسب، فيتألم وتتعقد أموره الحياتية، حلتى لما  أ

ثطا للغاية… ما كان منها بسي

عمن يعطي من قلبه ينسى أبنه أعطى… بن  حثقا، إ

وعمن يأذخذ بكلليته يتذلكر على الدوام ألنه قد أذخذ…

لن العطتتاء متتن القلتتب، فييلخبلتتد… ويحيتتا أبتتد التتدهر فتتي ذهتتن الحيتتاة ووجتتدانها… عمتتن تعلتتم فتت لمتتا  أ

فأعماق القلب أبعد ملما يتصلور إنسان… وأقاصيه تصل إلى ما ل يتولقعه بشري…

تصل إلى ذلك القلب الكبر،

قلب الوجود العظم،

قلب الحياة،

مصدر العطاء في الوجود…

وملهم القلوب جمعاء…"

لن نطيل الشرح حول هذا الكتاب البليغ في معانيه، والعميق في مدلول محتواه، معتمثدا أسلوب الستتهل

عك أليها القارئ فرصة الستمتاع باكتشافه واستكشافه. يمتيحين ل الممتنع، والبساطة في السرد والتأليف، 
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