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الكتابة لها أصول دون أن نذّكر بها، 

ولكن الكتابة إلرسال الفاكس حتتاج 

إلى أن نذّكر بها وهي أن تكون بخط واضح 

ونتمنى أال تتجاوز مساحة فضائك ٥٠٠ كلمة 

كي ال تتعدى الى فضاء اآلخرين

زينب  أبوسيدو
رأيكم يهمنا واألهم مساحة فضائكم في إبداء الرأي ما نتمناه أن                                  يكون خطكم واضحًا إن رغبتم في إرساله على الفاكس:

e-mail: fada٢acom@alanba.com.kw ٢٤٨٣١٢١٧ 

القدس هي املدينة اخلالدة على مر العصور، تبارى الرحالة والزائرون 
والعابدون فــــي اللجوء الى رحابها، كما تبارى املؤرخون في شــــرح 
أحوالها. وسجلوا األحداث التي جرت على أرضها وحتدثوا عن الدماء 
التــــي أريقت على ترابها. صانها الــــوالة واخللفاء وامللوك، واحترموا 
معابدهــــا وحافظوا على آثارها، وكم دعا العلماء والصاحلون احلفاظ 

على ما حوت واحتضنت من قبور وآثار.
وقد متتعت بقدسيتها منذ تأسيسها إلى يومنا، إنها األرض املباركة. 
وقد خصها اهللا بالعديد من األنبياء حتى قيل إن بناءها مت على أيديهم 
عليهم السالم، وقد سكنوها حتى انه لم يبق فيها موضع شبر إال وقد 

صلى فيه نبي أو قام فيه ملك.
وملا كان بيــــت املقدس مقر األنبياء، أطلع اهللا نبيه محمد ژ على 
أحوالهــــم ليطلعنا عليها. وأوحى إليه ما حل بقوم موســــى گ من 
عزة وذلة وشــــرف وحطة. وقد انزل اهللا عليهم كتاب التوراة املنزل 
على موســــى ليدلنا على ما سيكون لنا في مستقبل الزمان لنحترس 
مما وقعوا فيه. عن أنس بن مالك ے أنه قال: إن اجلنة لتحن شــــوقا 
الى بيت املقدس. وعن ابن عباس ے قال: بيت املقدس بنته األنبياء 
وعمرته االنبياء ما فيه موضع شــــبر إال وقد صلى فيه نبي. وجاء في 
احلديث من أهل بحجة أو عمرة من املسجد االقصى الى املسجد احلرام 

غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (أو وجبت له اجلنة).
وقد ورد عن النبي ژ أن الصالة في املسجد األقصى تعدل خمسمائة 
صالة في غيره من املساجد باستثناء املسجد احلرام واملسجد النبوي، 

وجاء في احلديث من مات في بيت املقدس فكأمنا مات في السماء».
وظهر اهتمام املسلمني بالقدس واملسجد األقصى في احلروب التي 
خاضها املســــلمون دفاعا عن األقصى، ان وصلت دماء املسلمني حول 
األقصى الى سروج اخليل، وال يوجد في التاريخ حرب تدوم قرنني من 
الزمن يكون محورها مدينة أو مسجد إال ألن هذه املدينة وذاك املسجد 
ميثالن املنزلة املختارة في قلوب احملاربني. أما في أيامنا هذه فينطبق 

علينا قول الشاعر:
انتفضت فما  األقصى  أهله  على  نادى 

ــه ــي ــم وحت ـــه  ـــدي ـــف ت احلـــــجـــــارة  إال 
وبكت ـــد  واح منهم  رق  ومـــا  رقـــت 

ــيــه ــه غـــيـــر أهــل ــي ــل ـــوب ع ـــل ـــق كــــل ال

ــا ألـــف مــلــيــون مــخــلــوق وال أحــد ي
ـــــراد يـــعـــادي مـــن يــعــاديــه ــى اجل حــت

ائتلفوا لــو  مخلوق  مليون  الــف  يــا 
ــه ودانـــيـــه ــي ــاص ـــون ق ـــك لـــزلـــزلـــوا ال

اشتعلي العمالقة  اسالمنا  روح  يا 
ــاســي مبـــن فيه ــق ــي الـــزمـــن ال ــل وأشــع

وعندما هانت على املسلمني مقدساتهم واشتروا احلياة الدنيا 
باآلخرة احتل االقصى ودنســـت املدينة الطاهرة، وبدأت املأساة 
باتفاقية سايكس بيكو سنة ١٩١٥ التي تنص على اضعاف الروح 
املعنوية لدى شـــعوب املنطقة وتفتيت الوحدة اإلسالمية، التي 
تتوافـــر فيها وحدة التاريخ والديـــن واللغة واآلمال الى دويالت 
متناحرة غير قابلة للتماســـك بحيث تكون دولـــة اليهود االداة 
الوحيدة لضرب التقارب بني املســـلمني. واجتهت االنظار لتهويد 
القدس واقامة هيكل ســـليمان حيـــث يقول بن غوريون ال معنى 

للقدس بدون الهيكل. 
ويقول السفاح بيغن: ال حق للعرب واملسلمني في القدس، حيث 
ان املسجد األقصى ليس اال معبدًا يهوديا. وهكذا حقق اليهود بعض 
املخططات حيث نرى أن الدول العربية واإلسالمية مشغولة بخالفات 
وحروب تنخر في عظام األمة العربية كما ان بعض الزعماء شغلوا 

ببناء االمجاد الشخصية وحتقيق املكاسب املادية.
إن القدس الشريف جزء من التراث احلضاري االنساني واإلسالمي 
الذي يجب ان يحظى باهتمام املســـلمني ويكون على رأس القضايا 

العربية.
تغسله اجلند  سيوف  اليهود  رجس 

مغمود والــســيــف  تــرعــوي  ال  صهيون 
يطهرها ال  ــد  وحــق خــبــث  أرجــــاس 

ــدود ــس ــر م ــح ــب ــث عــمــيــم مبــــاء ال ــي غ
ملتئم ــرء  ــب ال األمـــور ســريــع  جــرح 

ـــي كـــلـــهـــا ســـود ـــال ـــي ولـــــالعـــــادي ل

محمد أحمد

عاصفة اجتاحت غرفتي..
وكسرت مرآتي الغالية..

كنت انظر فيها كل صباح..
اتابع سباق الزمن في مالمحي..

العاصفة الغادرة..
بعثرت كتبي.. اوراقي.. احرفي الغالية

اشياء اعتبرها..
مالذي في الشتاء..

واستراحتي في الصيف..
هذه العاصفة..

حطمت اقالمي العديدة..
كانت متنفسي..

والوسيلة التي اخرج بها طاقتي..
آه لتلك العاصفة..

لم ترحم صندوق ذكرياتي..
لطاملا كان يحفظ ما كاد ينسى ويبلى..
لطاملا كان مصدر األمان لذاكرة األيام..

كان يحمي مذكراتي من السرقة..
فتحت صندوقي املدمر..

اكتشفت بني احلطام امرا سليما من كل شيء..
انها احالمي..

األحالم التي نسبتها بعد انشغالي باحلياة..
أولها كان

أن انسى اليأس..
متسكت باحللم اجلميل..

فجأة..
وتوقفت العاصفة الهوجاء..

وعاد كل شيء ملكانه
تلك العاصفة..

لم تكن سوى نوبة يأس..
فاعذريني يا غرفتي الغالية..

ألنها لن تتكرر أبدا..
يا أحالمي

اليك ايها احلبيب الغالي، يا من زرعت البســــمة واألمل 
فــــي داخلي، اليك يا نبع احلنان، ايها الصدر احلنون الذي 
افتقده اكثر من األرض اجلدباء للمطر، اشــــتاق اليك، احن 
اليك، احتاج اليك، اشتاق الى انفاسك العطرة، الى همسك 
وعتابك، احتاج اليك، الى اطرائك، الى كل شيء فيك ومنك، 
حتى الى توبيخك كأني طفلــــة فقدت امها انتحب واضيع 
واتوه واتخبط في متاهات احلياة، حاولت ان اســــلي عنك 
لكن هيهات لم استطع، انت تعرف ملاذا، ألنك قبل كل شيء 
تعيش في داخلي، في دمي، في شــــراييني، في كل شــــيء 
حولــــي يذكرني بك، لن اقول لك انك شــــمس ألنها حترق، 
تغيب تلهب النســــمة العطرة، انك الظــــل الظليل، انك كل 
شيء بالنسبة لي انك احلاضر الغائب، البعيد القريب، ادعو 
اهللا ان تصلك كلماتي هذه لتعرف ما اكنه لك من مشــــاعر 
لتعرف انني اشتاق اليك، انني اشم عطرك، احتسس بقايا 
امسك، واترقب غدك، ارجو ان تسمع وتقرأ النداء وان تهب 
وتقول هذا انا يا حبيبة لم ولن تفارقي مخيلتي وهاجسي 
وحتى ان جار علينا الزمان، حتى وان هبت الرياح العاتية 
مهما قدر لي ان اعيش انت بالنسبة لي ذكرى حلوة عطرة 

لم ولن تنسى؟
شموخ العز

عندما ال تستطيع دموعي ان 
تغسل احلزن عن عيوني، 
ويضيق صدري بالهموم، 
وتكبــــر معانــــاة غربتــــي 
ووحدتي، ال أجد أمامي سوى 
كتاب اهللا وحده ليبرد نار 
قلبي ويشــــرح لي صدري 

ويهبني الراحة النفسية.
األيــــام تعلمت معنى  هذه 
الصبر وتذوقته، وجرعت 
كأسه حتى آخر نقطة، فما 
وجدته سوى مسكنا ومهدئا 

النتظار طويل.
أتكلم  علمتني احلياة متى 
ومتى أصمت ومتى أسمع 

جيدا.
متنيت أن أدخــــل كل قلب 
الكره..  أعلمــــه احملبــــة ال 
ألن عائــــد احملبة خير على 

اجلميع.
والكره أسِيٌد يحرقنا نحن 

قبل أن نحرق غيرنا به.
باحلب نحيا وباحلب نقاوم 

وباحلب نستمر.
الدمعــــة واالبتســــامة لغة 
الشــــعوب ال حاجــــة  كل 

لترجمتها.
إنها مشاعر بشرية واحدة.

ثريا عباس احلاج

قمر تدلى من قنطرة
اله يلبس ماء

يدخل ناي الرعاة
عــــراة يزفــــون ايامهم الى 

سرة
االرض

يقولــــون الســــماء هبطت 
خلسة

فسرت احالمهم

ورمتها
في حقول الشعير املقدس

كانوا نيامــــا، لكن اغنامهم 
شاهدتها

االرض بدأت من اصابعهم
وا خواطرهم حني حكُّ

بالكالم البسيط

وليد الزوكاني عاصفة غادرة

خواطر

من أصابعهم

أشتاق إليك

القدس تراث حضاري وإنساني

السحر ــت  وق بشرفتي  النسيم  رف 
واستوقفـت ُجنم السمــــا منـــــي املقل
حلبيبها جنــمــــــــة  بــأمــس  ــت  ـــ ـــ زف
ــل فــســرت بــقــلــبــي بــــــادرات مـــن أم
صبابة ــــذوب  ي كـــي  فـــــؤادي  ــا  ــف وه
محلقا ــب  ــي حــب ـــا  ي ـــر  ـــاف أس فـــأنـــا 

السكون ُبـــرد  ــه  ــاط أح الـــفـــؤاد  ــف  ل
اليقني حــبــر  ـــا  أن لــتــخــبــرنــي  تــهــفــو 
السنني أمــــــل  وحققـــا  الشتات  جمع 
احلنني أعــبــاء  بــالــنــفــس  وحتــركــت 
العيون سحر  ترجتـــي  عيوني  ورنت 
لكنني فــــي األصل مــــن مـــــاء وطني

يا عاشقا مترمنا بوعوده
اللـــوم درب  يشـــتق منه 

شروده
الغـــرام  جفنـــاه شـــطآن 

تغامزا
من حبر التداوي بامللل

هيا الى سفر الغمام
نصوغه: عاش الظالم

مات االنام
التنكيد خضبت  واصابـــع 

االسى
قهرا مبنبوذ االجل

بفنـــون ناشـــرة اجلنـــاح 
غاللة

من ريش آنات السريرة
ما بدا ناب احلمام

الشـــكوَك مصفقـــا  طيـــر 
بخيال

احالم الندى
االرض حبلى بالعظام
من طل زيتون الفطام

وكواكب االطفال تعصف
حالكا بيقينها انت املالم

بسجية هذا االجل
والهم نسهر ظامئني
على افانني الصدى

حزنا يجادله الفصام
امتاح وجدي ماحلا

مبذاقه جرح يصلي للهدى
والليل ينســـج من اقاويل 

التنهد
بردة اكمامها رمل الفيافي

ُترتدي
كعبـــاءة التلفيق من خرق 

الردى
اســـمال برهان ســـقيم لم 

يزل
قانون نص موجع

دستوره ليل النظام
يـــا نســـمة االحـــالم هبي 

وارسمي
آهات عذراء اليمام

هـــا قد بـــدأت ولـــي بآفاق 
املجرة

كوكب...
مليون جنم تائه يجري

بأنظمـــة العـــزاء كغيمـــة 
سوداء

ليال لم تريني غفلة
قمَر الطبيعة بانتظام

وجعلت بدري ميتا
افالكه نوُء تفتت شرقه

برياح تكفير املرايا
حتت احذية البالهة
ما نظرت لبوحها اال

وحطمني احلسام
اسروك يا قمري ويا وطن 

احملبة
الوجنـــات في عني  مقفـــر 

التمام

محمد إبراهيم احلريري

حنين

يا عاشقًا

حنان عبدالقادر

نورة بوحيمد

اقام ملتقى الثالثاء أمسية سردية لقراءات تضم األدباء: اسماعيل فهد 
اسماعيل وناصر الظفيري وسوزان خوامتي، وقدمهم الكاتب فهد الهذال. 
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وقرأ اسماعيل فهد اسماعيل جزءا من رواية بعنوان «سفر العبور» وهو 
من مجموعة اسفار هي: سفر املســــاءلة، سفر احلضور، سفر العبور، 
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