
 

 

 

 

 :كتاباتي هي مساهمتي المتواضعة تجاه اقراني من خالل
 

 والقصص القصيرة (على الموقعE-Books ) الكتب

 الدراسات والنظريات والمواضيع

 الالهوتية، والتعبُّدية، والدينية، والتحزبية الطائفية، والتحفيزية، واالدبية، والسياسية، 

 ...الخ والتعليمية، بما فيها الترفيهية بالطرافة الفكاهية،واالجتماعية، واالقتصادية، والعاطفية، والحيوية، 
 

كان الشعر صيغة اللغة والمخاطبة االصلية واالولية والبدائية التي اعتُمدت في كل اّمة واستُْعملت كوسيلة 

بينما كان الشعر مرآة . تعبير خاصة في الطقوس الدينية والغناء الشعبي، والتي كانت اساس لألدب والفن

بما ان الشعر هو روح اللغة، النثر هو . ألساليب العقل الُمستقلة، ُولد النثر كمنافس اصغر ولكن متحرر

يمتاز الشعر بابيات قصيرة متوازنة وفقرات متناوبة وسطور ذات بحور، بينما النثر . نفسها وروحها

 .عبارة عن كتابة إمالئية لموضوع مدّون في جمل وفقرات ُمسهبة
 

للكلمات قوى شفائية وحكم للحياة والموت وانها امضى من السيف من حيث تمثّل تجسيداً  بالنسبة لي،

 .للتخيالت والتصاوير الفردية المتفجرة بإداء فنان بارع
 

ة او محفوظة او مكتوبة او ُمصانة ال عمر وال زمن وال اسم وال حد لها في مداها يّ ك  الكلمات ان كانت محْ 

 .لجغرافيا والتاريخ، االنتماء العرقي والحضارات والخرافات واالساطيروصياغتها، وهي تعلو على ا
 

. عندما اطارح موضوعاً، اسبر الى سرادبه الُمظلمة كما اسعى الى سبر خاليا وحنايا صلبه ولبه الُمشرقة

التصادم الظاهر في افكاري ومناوشاتي التي اعبّر عنها هي خاصة بي في مقوماتها وابعادها الدينية 

الكتاب : الجتماعية والسياسية، حيث اعتمد على وانهل من المصدر والمرجع الواحد الوحيد الموثوق بهوا

 .المقدس
 

في سنوات . هوايتي ان اقرأ الموسوعات من غالف الى غالف وان اقضي ساعات اتصفّح المعاجم

 .الدراسة في المعهد والدير، تلعمت والممت بلغات عدة السباب لغوية محضة
 

علي طبيعة عملي ان اسافر، وكأني على بساط سندباد؛ لقد سافرت كثيرا في السبعة واالربعين  تفرض

بعد ان قضيت . سنة الماضية، وقابلت شعوبا على ارضهم، واكتسبت من ثقافتهم وتقاليدهم، فنهم وادبهم

ن الناس مئات الساعات في المطارات والفنادق، اصبحت خبرتي غنية في قوة المالحظة، التعامل بي

وتصرفات البشر، مما ساعدني كي اُقّدر العطاء بزيادة المحبة والمودة والتفهّم وانا ابحث عن وجه هللا في 

 .كل انسان
 

يسعدني الُكتَّاب والشعراء الّصاديقين الذين تنبع كتابتهم من القلب، جامعة االدارك الحسي وقوة االقناع، 

 .زن وااليقاع مع الوضوح والبساطةالسمو واالناقة، الرسالة والرؤيا، التوا
 

بك العلي الحكماء، وعليه اعترض بشدة على كل الكتبة المنقادين بآلهات المعتوهين الُعمي واخيراً لقد ارْ 

والذين يعالجون المواضيع بتملق، مضيفين عليها المغالطات والكذب، النزعات والخزعبالت؛ مع ذلك، 

 .حجج المع والضد، ولكن ال الؤلئك المتخذين موقف النعامة احترم استقاللية الكاتب الفردية واجل  
 

رغبتي الملّحة ان اجهد بكل . ني ال املك الحجج والفصاحة الفائقة وان اُعتبر متطرفاً مقداماً، فليكنعلّ 

قواي ليتصالح عقل وقلب اخي االنسان كي يسترجع حقوقه وامتيازاته التي منحها هللا له، وكي اؤكد لهم 

 .يملكون شجاعة اعظم من ما يفتكرون أنها لديهم ليعانقوا بشوق طرق تفكير وحياة هللا الحيبانهم 
 

 

 

 

 


