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التقوى

 Gلقـد كـثر
بـالbنـا   ¦
�نسي  �لز��¶،   Gتعقيد�
حٍد  على  ��ألبنا�  �ألهل 
 ¦  jإلسال� تعاليم  سو�� 
هذ£  كل  �مع  �لز��¶ 
 ¦  Gلصعوبا�� �ملعانا" 
 Gبا  Gلفتيا�  ¶���
للز��¶   Bينظر� �لنا¥ 
 Bا�لوå� شزً|�  �لثا� 
قد| �إلمكاB تفس<£ بأنه 
 Gضمن شر�® �مو�صفا
ضمن  ليست  �مقاييس 
فسا|عت  �لبشر   bحد�
بعض  لذلـك  نتيجة 
نفسها  تعت�  �ل³  �لد�� 
�لز��¶  Ïظر  "Cسالمية" 
غ<  من  &ما  قانونًيا  �لثا� 
ثالثة  من  مانع  فال   ¶���

�|�بعة �عاشر"!!!
من  بعًضا  &خً<�  &قتبس 
ملعانا"  �حلقيقية  �لقصص 
فتياG ¦ بالbنا �ل³ تعت� 
نفسها "Cسالمية" �لكنها 
 jإلسال�  ¦  B& نسيت 

Lيع �حللو�:
 ãصبا من  "�لسابعة   -

�كأنه  �ألبيض  معطفي 
برb" حرير فا|سية، �هو 
 bحد� لبا¥  نظر�   ¦
 ،�bعيا &bخل  علّي... 
&تقلد ªاع³ �كأ¿ا حبل 
مشنقة يلتف حو� عنقي، 
 Bلعقد �لثالث يستعد �آل�
حو�  �لتفافه  إلكما� 
 áينتاب  jïلتشا�� عنقي 
خذ��  �ملستقبل..  على 
�معـاطفي   ��bشهـا
�جالب  مر�جعي،  �كل 
�ملا�-  �لز�ئفة -   "bلسعا�

�&ªعو� كلمة ماما.
لقد كنت &|جو &B يقا� 
 áطبيبة، فقد قيل فما نال

من مقا�ا.
 ¦ّ تر}  كانت  لل³  فقل 
قد�ً" هي �ليوj بني �لنا¥ 

يرثى حا�ا
طفل  بعُض  ُمناها  �كلُّ 
 B& ممكٌن  فهل  ُه  تُضمُّ

تشتريه مبا�ا؟!"
من  &|حل   B& "&|يد   -
 áلوحد" تقتل� ،Áهذ� �لعا
كرهت   ..  áرقå  Áأل��
هذ£ �حليا" �كرهت جنس 

b„Ö˝i@ø@xaÎå€ab„Ö˝i@ø@xaÎå€a

بقلم: |مي شريقي

كل يوj �قٌت يستفز�، يستمطر &bمعي حيث &|كب 
بل   áمدف بل   �bعـيا  AC متوجهة  �لسائق  خلف 
 AC Bينظر� áن ينتظرن��نـز�ن³، ألجد �لنسا� بأطفا
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�لرجا� بأكمله .. ال &|يد 
�لبقا� ¦ هذ£ �لدنيا حيث 
يهملá �جلميع �ال &خطر 
 B& على با� &حد .. &|يد
 B& لقى �هتماًما .. &|يد&
&|يد   ،ëشو�ق&� حبًّا  &لقى 
يهتم  &B &عيش مع |جل 
 èbيد &طفاًال �&حفا|& ..ý
 éا| قل¿& bتعو B& Íمت& ..
�لتجر¯  باحلب  لتجر� 
�لعـاطفية  �ألحاسيس 
&حشائي   ¦ �ملتجمد£ 

&صعب  ما  جديد..  من 
�لبقا� كالعموb �ملكسو| 
�لذ� åتر~ من �لد�خل 

فال åس به &حد !!" 
 B& �ملمكن  من  هل   -
 jيو  ¦ &مي   áتوقظ
 B& لتقو� ´   jأليا� من 
 Gلقو�� ¦ è>كب ëضابط
�ملسلحة قد تقدj خلطب³ 
&� ��� &B &مًّا لشا� 
كذ�  مؤسسة   ¦ يعمل 
البنها..  ��جة  تريد� 

 ��C ~هل يا تر} سأصد
�لصغ<"  &خ³   áجا�ت
�قالت ´: قومي قومي 
�لنوj.. |جل �سيم  من 
بيتنا   jما& بسيا|ته  يقف 
 .. �&خو�ته  &مه  �معه 
سيا|ִדم  من   Bلوي
 ..Bيضـحكو �هم 
جا�  صديق³   È& Cنه 

ليخـطبك !"
-"نعم &نا �آلنسة �لعانس 
كما åب &خي &B يطلق 

�لبغيض  �للقب  هذ�  علي 
�لنا¥  من  غ<£  �كذلك 
 �b& لديهم  ليس  �لذين 
نعانيه  مبا  Cحسا¥   "|�
Ðن معشر �لفتياG �لال� 
 ..Bآل�  çح يتز�جن   Á
&خطو  &حبائي  يا   Bآل�
باجتا£  �لتعيسة  خطو�� 
من  ��لثالثني  �لتاسعة 
عما   áن&  �& عمر�.. 
ضمن  سأصبح  قريب 

قائمة �لعجائز".

* إذا أراد اهللا بعبد خيراً ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين ورزقه 

اليقني فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف وإذا أريد به شر حبَّب إليه املال

 وبسط منه اآلمال وشغله بدنياه ووكله إلى هواه 

فركب الفساد وظلم العباد.

 * إن كنَت بالنهار هائما وبالليل نائما فمتى ترضي من كان بأمرك قائما.

 


