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ثثا ضننمن سلسننلة علننوم اليزوتيريننك كتنناب بعنننوان صنندر حنندي
، تننأليف د رانيننا كفروننني .أنفنناس الحينناة بيننن الخننذ والعطنناء " "

، الجمنننال ومضنننات وأسنننرار للفهنننا الثنننالث بعننند  ..."فنننرح، وهنننو مؤ "

طبيب يبحث يضم الكتاب ".و   صفحة من الحجننم الوسننط،96"
.منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء بيروت -

لمن الكتنناب قصننص إيزوتيريكيننة متنوعننة المواضننيع إنمننا .يتض

لنها تتمحور حول معادلة الخذ والعطاء حيث كنل منا فني الوجننود قننائم علننى .القاسم المشترك بينها أ

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

.مننن هنننا ارتبطننت قصننص الكتنناب بعضننها ببعننض بقنندر مننا اختلفننت فتراهننا علننى شننكل أبننواب

أنفنناس الحينناة بيننن "لمسرحية، فصولها حدثت وتحدث وستحدث على مسرح الحياة، تحت عنننوان 

".الخذ والعطاء

لينننة عملنننه فننني الحيننناة لضنننح جنننوهره وآل .تكشنننف تلنننك القصنننص أوجنننه العطننناء وفصنننوله وتو .

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



لرب صناحبه مننن خنالقه ...القلب للعقل وعطاء من الذات للخرين حيث العطاء بمعناه الحقيقي يقنن ...

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

لق يرتقي إلى عطاء المعرفة كعطاء أسمى ...الح

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 المجننال فنني العطنناء عمننن يعطيننك يفسننح لنن ييتيننح لننك بننذلك فرصننة للعطنناء و عمننن يأخننذ منننك،  ...ف

لما أخذت عت م ثضا، لنك ستعطيه فيأخذ فتعطي أن ...أي ...

يت ثمننا لننن يثمننر فكمننا يبهنن حر مننن العطنناء الننذي ينمننو علننى خلفيننة الخننذ فهننو حت حر حننذا ...لكننن، حننذا ...

لل فجأة ومن دون سابق لذ ى بالهدايا وينتعش بتحقيق الرغبات والغايات، فيضمح الحب الذي يتغ
ثدا أو ارتننو ى بننه لذ ى بحنب الخنذ وعن يت العطناء ويننذبل قبننل أن ينضنج، إن هنو تغن ...إنذار كذلك يبه

ثة ...غاي

لنننن الخريننن بعطننائه، فل ثمننا ل يتبنناهى أو يم عمن يعطنني ل يتكلننم ول يزاينند بعطننائه 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 ...



التسننليم بالخننذ كحننق مكتسننب، فيتننألم وتتعقنند أمننوره عمننن يأخننذ كنننتحصيل حاصننل بمعنننى  لمننا  ‘أ ’

ثطا للغاية لتى ما كان منها بسي ...الحياتية، ح

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

بلد ويحيا أبد الدهر في ذهن الحياة ووجدانها ييخ لن العطاء من القلب، ف عمن تعلم ف لما  ...أ ...

لقعه بشري لور انسان 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 حنول هنذا الكتنناب البليننغ فنني معننانيه، والعميننق فنني منندلول محتننواه، معتمنن
ليهننا القننارئ فرصننة السننتمتاع عك أ يمننتيحين لنن أسننلوب السننهل الممتنننع، والبسنناطة فنني السننرد والتننأليف، 

.باكتشافه واستكشافه


