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سسببنُا بببالللوّنصنندر حننديثثاً ضننمن سلسننلةّ علننوم اليزوتيريننك روايننةّ إيزوتيريكييننةّ بعنننوان  "أنفا
". يضننيمأسرار النُفس البشرية بقلم المهندس شربل معيوضّ، وهو مؤيلفّه الثاًني بعد "والصوّرة"

 صفّحةّ من الحجم الوسط، منشورات أصدقاًء المعرفةّ البيضاًء، بيروت-لبناًن.96الكتاًب 

سسنُا بالللوّن والصوّرة" كتاًب  هو بحث في أبعاًد النفّس البشرييةّ لستنباًط بعض مننن"أنفا
رموزهاً ودللتهاً. حيققّ الكاًتب هذا البحث في ضوء منناً قننيدمته علننوم اليزوتيريننك مننن معرفننةّ
يغلت في عاًلم الذات، فشاًرفت عننرش الننروح، لترسننم مسنناًر عذراء، شيرحت النفّس البشريةّ وتو

يوثل، ومن ثيم اندماًجه بخاًلقه... عودة النساًن إلى وحدته في كماًله أ
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فصول الكتاًب هي أشبه بمعرضّ لوحاًت بريشننةّ الكنناًتب. بعضننهاً ينققننل مشنناًهد روائيننةّ،
وبعضهاً يقيدم مشاًهد تصويريةّ، وأخرى شاًعريةّ... من دون أن تخلننو مننن المقاًربنناًت العلميننةّ...
عنوان هذا المعرضّ المتنيوعّ "رحلةّ الحينناًة مننن الفنففّننس الول حيتننى الفنففّننس الخيننر" كمنناً يراهنناً
يججه فني كيناًن المنرء المهندس معيوضّ. لنذا، ايتشنحت معظنم "لوحناًته" بنألوان الفنففّنس وبمناً ينؤ
فع يب الواعي والشغف المتجننيدد... لين الفنففّننس هننو رمننز الحيناًة، ومناً لننم يسن كاًلرادة الصلبةّ والح
يب في كياًنه إلى حننيد الشننغف، يبقننى علننى هنناًمش الحينناًة... فاًلنسنناًن النساًن إلى تنميةّ إرادة الح
عموثماً، استعذب عاًلم الماًيدة، فتميلكت عليه... وغاًرت فيه خصاًئص الفنففّس اللهي وانطننوت فنني
في هنندفه وأضنناًعّ السننبيل إلننى اكتشنناًف حقيقننةّ كينناًنه... باًطن لوعيه، حيتى غاًب عن أصله ونسنن
ين هكننذا فمن يركض وراء لقمةّ العيننش، غيننر منندرك أ يل ذلك ماً حيول الفنففّس إلى لهاًث، لهاًث  ولع
ين الحياًة نفّسهاً تننأبى أن يسننتمير ولينندهاً بنناًلعيش علننى هاًمشننهاً عيش ل يليقّ بسليل اللوهةّ! بل إ

يطع، ل يضبطه إيقاًعّ الوعي... سس متق بفنففّ

سسنُا بالللوّن والصوّرة" على هذا الساًس جاًء  كدعوة للقاًرئ حيتى يلتفّت إلى داخله،"أنفا
يسننس نبننض الفنففّننس وإيقنناًعه... ليتشننيبع إلى المحور في نفّسه ليعنني كينننونته وينندرك وجننوده ويتح

الفنففّس حاًلةّ الوعي الجديدة...

ثظاً في داخلناً، فل يخبو نبضهاً عبر التمنناًدي ثعاً كي قنبقي جوهر الحياًة يق إينه التفّاًتةّ لناً جمي
ثحنناً في المسلك السلبي وإن كيناً غير مدركين لفعاًلناً ونتاًئجهاً! فعسى أن نجعننل الحينناًة تزهننر فر
ثء فنني أفكاًرننناً، فنتنففّننس فنففّننس ثرا وعطاً ووعثياً في نفّوسناً، وتتفّيتحّ حبباً ومحببةّ في قلوبناً، وتثمر خي

سسناً... سعش الرضّ ومخلوقاًتهاً بأنفّاً يسع حبباً ويتفّاًعل شغثفّاً، فتنت ثساً ينبض إرادة ويتو الحياًة، فنففّ


