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  شيماء علي عبد ربه

... أهل...  صبح مساء... يف كل ما فيها  أنوفنا إىلغارقون ...  احلياةحنن مجيعا منغمسون يف هذه 

 وفيديتلفاز و .. .تسليه ... فسح .... ترفيه  ... أصدقاء ...منصب ... فنت ...  أوالد.. .نساء ... مال 

... عمل ...  دراسة... رياضات ... هوايات ... جمالت. ..كتب ... انرتنت كومبيوتر و ...  دش... 

وحب  ابإعج... ود ... صلح ... مشاحنات ... منافسات ... جتميل ... ملبس ...  سيارة... مظهر 

فنون ... علوم ... اقتصاد ...  سياسة... تلوث ... .م زحا... معاكسات ... صحوبيات ... وغرام 

احباطات ... رؤي وطموحات و  أحالم.. .ظلم وقهر واستبداد ... لون مشاكل من كل نوع و .. . وآداب

... قتل ... عراك .. .عصبيه ... غرور ... نقد ...  منيمة. ..غيبه ... حسد ... جشع ... طمع ... 

... اضطهاد ...  إرهاب...  يتامى... مرضي ... جرحي ... قتلي ... .اسري ...  إعدام... اغتصاب 

  .وغريها وغريها إعالم... استقالل ... متدن ... حتضر ... دميقراطيه ...  حرية... انفتاح ...  عوملة

واملسميات واملشاغل تتزاحم داخلنا وحماوله فهم ما جيري وماذا نريد ومن حنن وكيف تكون  األشياءمن 

  يرضي عنا الناس؟و  أنفسنانرضي عن و وكيف نرضي اهللا عنا  للسعادةوكيف نصل  أفضل

سيجد الناس و دميا سنجد فينا نواقص قمهما فعلنا  ألنه، أنفسناال و يوما لن نرضي ال الناس  إننا احلقيقة

  .كثريةنقائص  و فينا عيوب 

نرضي كل  أنلن نستطيع و ان نوازن كل هذا الضجيج فلن نستطيع و  احلياةنفهم  أنمهما حاولنا و 

  .خنلق توازنا مثاليا مثلما نأمل أنال و  األطراف

كل   أوتينا ول حىت ألنه، غري متحققو غري ممكن  املثالية السعادةحلم و  .غري مفهومهو معقده و صعبه  احلياة

  .أوو أو أيف مالنا و أ أهلنايف و أيف صحتنا و أيف ديننا  أما، النعم فنحن مبتلون

لكن هل منلك و  !بال أدين شك مقصرون؟ اقل من ربع ذلك كله النهايةحنقق يف و حنلم و نتكلم و نقول 

  .رمبا لن يكون هناك غد ألنهنصلح يومنا هذا  أن

حياتنا و  أنفسنالنصلح و العمل و  األحقادو الفنت و التلوث و الزحام و الضجيج و نوقف الصراخ  أنهل منلك 

يف و بذال يف الدين  أكثر... للمجتمع و  ألنفسنانفعا  أكثر... فعاليه  أكثر... اجيابيه  أكثرلنكون  ،ما حولناو 

نصلح كل  أن... الشبهات مهما كانت و نتجنب كل الشهوات  أن. ..نرتك الباطل بكل ما فيه  أن.. .احلق 

  هل منلك ذلك؟؟ ؟يءش أيو  يءش
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يف منزلك ترتعد خائفا صوت الربق  أنتو مسعت و كم مره جلست .. .لنفسي قبلكم  أقولببساطه 

رأيت ما سيكون و بقرب املدافن و أ جنازةكم مره سرت يف  ؟؟يزلزلون جدران الغرفو  ذنكأالرعد خيرقون و 

أملك  و نار املوقد  أمامحرق فيك جزء بسيط و أكم مره لسعت  كم مره رأيت عزيزا لك ميوت؟؟ منتهاك؟؟

انك اضعف  البساطةك حادث فأحسست مبنتهي حدث لو أكثريا جدا؟كم مره مرضت مبرض بسيط 

كم مره عاقبك اهللا  يوم احملشر؟؟و عذاب القرب و كم مره مسعت عن عذاب النار  مليون مره مما كنت تتخيل؟؟

  مل تتعظ؟و بذنوبك 

جتعل لك موعدا   أن أكل من يقر و نفسي و  فأنصحك. .. الكرمية أخيتو الكرمي  أخيمل تتذكر كل هذا  إن

  ا إاللن نتعظ  ألنناحد هذه املواقف أتذهب فيه لتضع نفسك يف  األقل ىكل شهر عل

 عالماإليف وسائل  املنتشرة القتلىطالع جثث .. .انظر هلا من اخلارج  ىتحو أادخل فيها و  للمقربةأذهب 

فكيف كان  املوتىعذاب و نسمع صراخ  أننا وختيل ل جنه ذهبوا؟ أمنار  إىلهل و  ؟اآلنتفكر ماذا يفعلون و 

   يكون حالنا؟؟

  .منها إياكمو تافه مما عليه نار جهنم عافاين اهللا و نار الدنيا هي جمرد جزء بسيط  أنختيل كيف 

  :الكرمية أخيتو الكرمي  أخيبعدها و 

قتل و سرقه و اختالط و مفاتن  إظهارو  أغاينو مسلسالت و  أفالمو من موسيقي  ةائلز املتع ال لذةهل تستحق 

  ..و انصراف عن الطاعاتو عدم حتجب عن الرجال و سهر و لواط و زين و معاكسات و نساء و منصب و مال و 

هي كل هذا العذاب الذي نستشعره فقط يف هذه و أ أنتتواجه و أ أواجه أنمن هذا  أيهل يستحق 

  .األوانفلننتهي قبل فوات  إالو .. .ما حنن عليه  ىفلنستمر عل...  كان يستحق  أناملواقف 

 .هديو صالح و لكل خري  إياكمو هداين اهللا 


