
ثثا ضننمن سلسننلة علننوم اليزوتيريننك كتنناب بعنننوان أنفخخاس الحيخخاة بيخخن الخخخذصنندر حنندي  "

،.د رانيخخا كفرونخخي فخخرح، تننأليف "والعطخخاء الجمننال ومضننات وأسننرار للفهننا الثننالث بعنند  …"، وهننو مؤ "

طبيب يبحث يضم الكتاب ".و - صفحة من الحجم الوسط، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء96"

.بيروت

لنهننا لمن الكتنناب قصننص إيزوتيريكيننة متنوعننة المواضننيع إنمننا القاسننم المشننترك بينهننا أ .يتضنن

.تتمحور حنول معادلنة الخذ والعطناء حيث كل منا فني الوجنود قائم على هذه المعادلنة بالممارسة

لبته لبه وعظمة مح لل بحسب نسبة وعيه ومقدار ح ثيا منه؛ ك ثيا أو لوع .وع

.من هنا ارتبطت قصص الكتاب بعضها ببعض بقدر منا اختلفنت فتراها علنى شكل أبنواب لمسرحية،

أنفخخاس الحيخخاة بيخخن الخخخذ"فصننولها حنندثت وتحنندث وسننتحدث علننى مسننرح الحينناة، تحننت عنننوان 

ليننة عملننه فنني الحينناة"والعطخخاء لضننح جننوهره وآل .تكشننف تلننك القصننص أوجننه العطنناء وفصننوله وتو . .

لنننه عطنناء ثدا، والهننم أ لق ل يعننرف شننفقة، ول ينتظننر مننردو …فتأخننذنا إلننى مملكتننه حيننث العطنناء الحنن



لرب صنناحبه مننن خننالقه …القلب للعقل وعطاء من الذات للخرين حيث العطاء بمعناه الحقيقي يق …

لدة، وهذا أرخص عطاء في المفهوم النساني ل بل تجد العطنناء …فتراه أبعد ما يكون عن عطاء الما

لق يرتقي إلى عطاء المعرفة كعطاء الح

…أسمى

ءء وقوده محبة واعية، دليله حكمة بريئة وقائده عقل مستنير …عطا

ححب، يشننارك ويعطنني وفنني يي ععل، يمارس،  يخذ، يتفا عتجاوب، يصغي، يأ حتح، ي عف ببل، ين عق عت لما صاحبه في …أ

:صدد معادلة الخذ والعطاء، يذكر الكتاب التي

عع ثضا عطاء لوا عع والخذ أي ءذ لوا بن العطاء أخ .إ … "

…فعطاء الخر أخذ والخذ من الخر عطاء بدوره …

عك المجنال في العطناء عمنن يعطيك يفسح ل ييتيح لنك بذلك فرصنة للعطاء و عمنن يأخنذ منك،  …ف

ثضا، لنك أي

لما أخذت عت م …ستعطيه فيأخذ فتعطي أن …

يت ثما لن يثمر فكما يبه حر من العطاء الذي ينمو على خلفية الخذ فهو حت حر حذا …لكن، حذا …

لل فجننأة ومننن دون لذ ى بالهنندايا وينتعننش بتحقيننق الرغبننات والغايننات، فيضننمح الحننب الننذي يتغنن

ثدا أو لذ ى بحننب الخننذ وعنن يت العطنناء ويننذبل قبننل أن ينضننج، إن هننو تغنن …سننابق إنننذار كننذلك يبهنن

ثة …ارتو ى به غاي

لنن الخرين بعطائه، فل ثما ل يتباهى أو يم عمن يعطي ل يتكلم ول يزايد بعطائه وحت لن  ققا، إ …ح

لتر .يغ

لما أخذ فهذا هو العرفان بالمعروف ثة ما أخذ يعطي بدوره م ددر حقيق ييق عمن  …و … …

ييحرم منه عمن يجحد بالعطاء  عمن يرفض أن يأخذ فيتعذب و لما  …أ …



التسنليم بالخذ كحق مكتسب، فيتألم وتتعقند أموره عمن يأخنذ كننتحصيل حاصل بمعننى  لما  ‘أ ’

لتى الحياتية، ح

ثطا للغاية …ما كان منها بسي

بنه أعطى عمن يعطي من قلبه ينسى أ بن  ثقا، إ …ح

لنه قد أخذ لكر على الدوام أ ليته يتذ عمن يأخذ بكل …و

بلنند ويحيننا أبنند النندهر فنني ذهننن الحينناة ووجنندانها ييخ لن العطنناء مننن القلننب، ف عمننن تعلننم فنن لمننا  …أ …

لقعه بشري لور إنسان وأقاصيه تصل إلى ما ل يتو لما يتص …فأعماق القلب أبعد م …

تصل إلى ذلك القلب الكبر،

قلب الوجود العظم،

قلب الحياة،

…مصدر العطاء في الوجود

…"وملهم القلوب جمعاء

ثدا لن نطيل الشرح حول هذا الكتاب البلينغ في معنانيه، والعمينق فني مندلول محتواه، معتمن

ليهننا القننارئ فرصننة السننتمتاع عك أ يمننتيحين لنن أسننلوب السننهل الممتنننع، والبسنناطة فنني السننرد والتننأليف، 

.باكتشافه واستكشافه
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