
 

 

 

 

 

 

 

بالظاهر كما في الباطن، انا شخص كامل، شخص واحد، ظاهرة بشرية ومزيج ُمميز الندماج 

فيه عمل يد هللا الخال قة بابرع وادق صنيع، ومبارك أنا الني احد  ىثقافات الشرق والغرب تجل  

 .ابناء هللا الحي في المسيح يسوع
 

وعليه معاً او على . واتفقنا باجماع ان نختلفاجتماع العمر " أنا ونفسي وذاتي"مع ذلك عقدنا 

ر او ندم ر  .انفراد يُمكن ان نضحك او نبكي، ان نعزم او نحجب، ان نتنافس او نجُمد، ان نعم 
 

من المكن ان نعمل بشكل تقليدي متكلين على بعضنا البعض، مع ذلك نعكس ثالوثا ابيقورياً 

على الدوام، وغالباً  يتمرجح ويتهزهزمتحمس انشقاقي وانشطاري منفصم بتعدد الشخصيات 

 .نتبنى ابعاد فقدان االرادة والذاكرة بما في ذلك الهوس 
 

معاً يؤكدون وحدتي وتكاملي، ولكن انفرادياً وتناوبياً، يخضعون عالمي الى األبعاد الطبيعية 

 .القصوى للسماء وجهنم
 

احبب الهك واحبب قريبك : "لعظمىابدي عرفاني بالجميل لوالدي االُمي ين حيث غرزا في  القيم ا

فة، اكتسبت مخافة هللا واحترام اخي االنسان، ". وعدوك من خالل تربيتهما المتواضعة والُمشر 

هناك :"وألُدي واجبي واعيش في صدق النوايا واالفعال، واخيراً العمل بوحي اآلية المآثورة

 ( .٥٣: ٠٢اعمال) "بركة اعظم ان تعطي من ان تأخذ
 

في دفع ابداعي الى ابعد الحدود " أنا ونفسي وذاتي"ونفس وجسد، يتناوب ثالوثي  كوني روح

ال صلة لعملي واشغالي التي ارزق منها بابعاد ومجاالت االدب . بإثارة عقلي ونفسي وذوقي

من الثالوث، بينما العالم االدبي في الشعر والنثر والرسومات هم اعمدة " ذاتي"ولكنها تمثل 

، وأنا ونفسي وذاتي "أنا"هما المرآيا التي من خاللهما اشع " ذاتي"و "نفسي". "نفسي"

 :نُعرف بـ
 

 

 

 

 

 

 

مع ان االنسان يعيش على جزيرة مستقلة فريدة من التصور والعواطف والمفاجاءت والتشويق 

نعيش هنا . واالكتشاف والتفسير والتعبير بالمخاطبة، ليس هناك انسان يُعتبر جزيرة بنفسه

بين  يخضع الكتبة رونق . عن هذه االرض وهذا العالم حتى نصل الى مرتع راحتنا االبدي بعيداً ُمغر 

اعمالهم اعمال جهد وحب،   .كلمات هذا العالم الذي يعيشون فيه ليعكسوا جمالها في العالم اآلخر

مساع للتجلي والمشاركة، اعباء لالكتشاف والتسليم، مهمات للعلم والبناء، ارساليات لالتصال 

 .والتثقيف، واخيرا رؤيات لالستنارة والتنمية
 

هذا الموقع على االنترنت هو مساهمتي المتواضعة بابوابها المتعددة لعائلتي، ومحيط اصدقائي 
... يكّرم الحب ... يقّدر الحب ... يقع بالحب ... وللعالم اجمع، واهمها اكرسها لكل من يحب 

 :وباالخص الؤلئك الذين


