
4/10/2016

ثثا ضننمن سلسننلة علننوم اليزوتيريننك كتنناب بعنننوان أنفيياس الحييياة بييينصنندر حنندي  "
للهفهنننا الثنننالث بعننند. د رانييييا كفرونيييي فيييرح، تنننأليف"الخيييذ والعطييياء "الجميييال ومضيييات ، وهنننو مؤ

"طييبيب يبحييث، و..."وأسييرار   صننهفحة مننن الحجننم الوسننط، منشننورات أصنندقاء96. يضننم الكتنناب"
.المعرفة البيضاء بيروت -



لمن الكتناب قصص إيزوتيريكينة متنوعة المواضنيع إنما القاسم المشترك بينهنا .يتضن

لنهنننا تتمحنننور حنننول معادلنننة الخنننذ والعطننناء حينننث كنننل منننا فننني الوجنننود قنننائم علنننى هنننذه المعادلنننة .أ

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

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

"أنفيياس الحييياةلمسننرحية، فصننولها حنندثت وتحنندث وسننتحدث علننى مسننرح الحينناة، تحننت عنننوان 
."بين الخذ والعطاء

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

لنننه عطنناء ثدا، والهننم أ لق ل يعننرف شننهفقة، 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 المهفهوم 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

ححنب، يشارك ويعطي وفني يي ععل، يمارس،  يخذ، يتهفا عتجاوب، يصغي، يأ حتح، ي عهف 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 يهفسننح 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 خلهفيننة 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 ارتو ى به لذ ى بحب الخذ وع يت العطاء ويذبل قبل أن ينضج، إن هو تغ ...إنذار كذلك يبه

ثة ...غاي

لنن الخرين بعطائه، فل ثما ل يتباهى أو يم عمن يعطي ل يتكلم ول يزايد بعطائه وحت لن  ا، إ قق ...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 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

الدكتورة رانيا كفروني فرج


