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بين أرض وسماء… إصدار جديد للمهندس بول ابي درغام
صدر حدیثًا ضمن سلسلة علوم اإلیزوتیریك كتاب “بین أرض وسماء…” تألیف المهندس بول أبي درغام .یض ّم الكتاب  111صفحة من الحجم الوسط ،منشورات
أصدقاء المعرفة البیضاء ،بیروت.
“بین أرض وسماء” كتاب یتناول موضوع االزدواجیة الذي عالجته علوم اإلیزوتیریك في مؤلّفاتها المختلفة ،مر ّك ًزا على الفارق بین الثنائیة واالزدواجیة ،وعارضًا
الثنائیات الحیاتیة ،ودورها ،وكیفیة التعامل معها عملیًا…
قیل :الصورة أبلغ من ألف كلمة… من هنا حوى الكتاب مشاهد تعبیریة تصویریة ،تارة بصورة حسّیة ،وطورًا بكلمات ع ّدة ،وما ذلك سوى للتعبیر عن عالم تعجز
الصورة الح ّسیّة عن تجسیده .إنّه تأ ُّمل في أسرار الثنائیة ،وتف ّكر في تناقض االزدواجیة .إنه تعبیر عن فصول حیاتیة…
بین أرض وسماء یمت ّد خطّ األفق ،هذه الحدود الوهمیة بین یوم وآخر ،بین عالم وآخر ،وبین بُعد وآخر…
بین أرض وسماء یتنقّل اإلنسان بین عالمین ،عالم الظاهر وعالم الباطن ،عالم االزدواجیة وعالم الوحدة…
بین أرض وسماء حدود عالمین ،حیث تواعد على اللقاء إنسان ونصفه اآلخر .ك ٌّل كان یأتي من عالمه ،یلتقیان هنا على حدود المكان ،یلتقیان دو ًما في غفلة الزمان…
بین تل ٍّ
ق وإلهام ،وبین تأ ُّمل وأحالم ،كشف له نصفه اآلخر أسرار الثنائیة ،وأهمیة االزدواجیة وقدسیّة الوحدة .فصوّر في مخیّلته مشاهد تعبیریة لمفاهیم تجریدیة .من
السكون والحركة ،إلى الوعي والالوعي ،ومن السالب والموجب إلى المرأة والرجل .وقبل تعلیق اللقاءات ،خصّه بلمحة عن عالم الوحدة… ومن الكتاب نقتطف باقة من
العبارات:
«االزدواجیة فیك كالنور والظالل ،تعطي للمشهد الطبیعي البُعد العمقي وتجعله نابضًا برونق األلوان ،وناطقًا بتمایُز التدرّجات…
عبر االزدواجیة تفهم نفسك ،وعبر الثنائیة تستشرف الوحدة ،وعبرهما معًا تختبر الوعي« ».المرأة والرجل قلب الحیاة وعقلها ،في تكاملهما تشرق الحیاة وعیًا في
ضمیر االنسان الكامل.كما المحبّة هي الرابط المقدَّس بین أجزاء الوحدة الكونیة ،هكذا الحب هو الرابط األقدس بین شط َري الوحدة الروحیة«…».الالوعي معرفة
كالجوهرة الخام ،نقّبْ عنها في أعماق باطنك ،اصقُ ْلها بخبرة التجربة ،وعرّضها ألشعة الحیاة ،فیش ّع الوعي منها بریقًا وال أبهى…الوعي لغة األكوان ،ثابر على
اكتسابه وتفتیحه في نفسك ،فهو شهادة عبور خارج دائرة الزمان والمكان…».
أعط منك الخبرة نهجًا ،فبالعطاء ولیس باألخذ تزداد وعیًا ،ألن تَوسُّع دائرة العطاء من حولك یع ّمق منابع األخذ من ذاتك.ك ّل عطاء من دون غای ٍة فضیلةٌ ،وكلُّ أخ ٍذ من
« ِ
ّ
واع».
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كما وتجدر اإلشارة إلى أنه في إطار فعالیات معرض بیروت العربي الدولي للكتاب  –11في بیال ،بیروت – لبنان ،یوقّع المهندسبول أبي درغام اصداره الجدید “بین
أرض وسماء…” ،وذلك یوم األحد الواقع فیه  11كانون األول – دیسمبر ،من الساعة الخامسة حتى السابعة مسا ًء ،في جناح منشورات أصدقاء المعرفة البیضاء-علوم
اإلیزوتیریك ،والدعوة مفتوحة للجمیع.
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