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25 بالتعاون مع دار العني للنشر بالقاهرة، صدرت رواية »أوطان بلون 
الفراولة« للروائي محمد س���امي البوهي وتعتبر اإلصدار الثالث له بعد 
مجموعتيه القصصيتني لوزات اجلليد، ورائحة اخلشب، تقع الرواية في 
142 صفحة من القطع املتوسط، عكست لنا صورة من التحالف الزمني 
مع الشخصيات، حيث تدور معظم احداث الرواية بالفالش باك، فاستطاع 
الكاتب ان ميزج بني احلقائق التاريخية، واألحداث التخيلية التي صنعها، 

تدور أحداث الرواية في أماكن متعددة، وأزمان مختلفة.

أوطان بلون الفراولة

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 500 كلمة 

كي ال تتعدى الى فضاء اآلخرين

زينب  أبوسيدو
فضاؤكم

رأيكم يهمنا واألهم مساحة فضائكم في إبداء الرأي ما نتمناه أن                                  يكون خطكم واضحًا إن رغبتم في إرساله على الفاكس:
e-mail: fada2acom@alanba.com.kw 24831217 

الفتنة نائمة.. لعن اهلل من أيقظها
اليه�ود شع�ب مكر وخداع ولوم وخسة، شعب 
حقد وحس����د، وش����عب طمع وجشع، شعب غدر 
وخيانة، يكيدون للبش����ر ويلحقون االذى ببني 

االنسان.
ونظ�����رة واح�دة الى االجني����ل جنده مملوءا 
بالشكوى من اليهود، فاملسيح گ يقول: اعمى 
الرب قلوبهم وسكن الذهب في عقولهم وخاطبهم 
بقول����ه: ابطلتم وصي����ة اهلل ال تعبدوا دين اهلل 

واملال.
والق����رآن الكرمي وصفه����م بتحريف الكلم عن 
مواضع�ه س����م�اع�ون للك�ذب اكال�ون للس����حت، 
فاليه�ود ال�ذين اعرض�وا عن ش�����رع اهلل وبدلوا 
دينه�م يق�ول جل�ت عظمته ف�ي وصفهم )وقالت 
اليهود يد اهلل مغلولة غلت ايديهم ولعنوا مبا قالوا 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا 
منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا 
بينه����م العداوة والبغضاء الى يوم القيامة كل�م�ا 
اوقدوا نارا للح�رب اطفأها اهلل ويسعون في االرض 

فسادا واهلل ال يحب املفسدين )املائدة 64(.
ومن اس����اليبهم قدميا وحديثا اش����عال الفنت، 
فالفتنة نائمة لعن اهلل من ايقظها، ولهم اساليب 

قدمية وحديثة في الغدر واخليانة.
ومن اساليبهم في تفريق الوحدة اثارة النعرات 
اجلاهلية كما حدث في املدينة بعد ان من اهلل على 

اهل املدينة بتوحيد صفهم حتت راية االسالم ونبذوا 
اخلالفات اجلاهلية ومتثلوا قول اهلل اخلالد )واذكروا 
نعمة اهلل عليكم اذ كنتم اعداء فأّلف بني قلوبكم 

فأصبحتم بنعمته اخوانا )آل عمران: 103(.
وخطط لهذه الفتنة حبر من احبار يهود بني 
قينقاع واسمه شاس بن قيس وكان شيخا موغال 
في معاداة االسالم وعظيم الكفر شديد احلقد على 

املسلمني شديد احلسد.
فمر على نف����ر من اصحاب رس����ول اهلل ژ 
من االوس واخل����زرج فوجدهم في مجلس واحد 
يتحدثون، وقد جمع بينهم احلب في اهلل، فغاظه 
ما رأى من االلفة واحملبة بعد الذي كان بينهم من 
العداوة في اجلاهلية، فأمر ش����اس فتى شابا من 
يهود كان معه فقال له: اعمد اليهم فاجلس معهم 
ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وانشدهم بعض 

ما كانوا تقاولوا فيه من االشعار.
وكان يوم بعاث يوما من ايام حروب اجلاهلية، 
اقتتل����ت في����ه االوس واخلزرج، وقد س����بق هذا 
اليوم اياما كثيرة كانت احلرب فيه س����جاال بني 

الفريقني.
فأقبل هذا الشاب اليهودي الذي دفعه شاس، 
فجلس بني املسلمني وانتهز الفرصة، فتحدث عن 
يوم بعاث وانشد ما يحفظه من االشعار وذكرهم 

بااليام التي تقاتلوا فيها.

فل����م ينتبهوا الى مقص����ده، فتكلم القوم عند 
ذلك بأيامهم في اجلاهلية وتطور االمر فتنازعوا 
وتفاخروا حتى تواثب رجالن من احليني احدهما 
اوس ب����ن فيظي وهو من االوس واآلخر جبار بن 
صخر وهو من اخلزرج، فتالسنا وتقاوال ثم قال 
احدهما لصاحبه:  ان شئتم رددناها اآلن، فتصايحوا 
موعدكم احلرة، السالح السالح فخرجوا ليقاتلوا، 
واليهود اصحاب الفنت كعادتهم في املاضي واحلاضر 
يراقبون ما جرى بفرح وغبطة ويدسون ما يوقد 

نارها ويؤججها.
فبل�غ ذلك رس����ول اهلل ژ فخرج اليهم فيمن 
مع�ه م�ن اصحابه املهاجرين حتى جاءهم في احلرة 
يستعدون للقتال، فقال: يا معشر املسلمني اهلل اهلل 
ابدعوى اجلاهلية وانا بني اظهركم بعد ان هداكم اهلل 
لالسالم واكرمكم به، وقطع به عنكم امر اجلاهلية 

واستنقذكم به من الكفر والف بني قلوبكم.
فل�م��ا سم��ع االوس واخل�زرج ذلك من رسول 
اهلل ژ ع��رف�وا ان��ها ن�زغة م���ن ن��زغات الشي�طان 
وكيد عدوه����م، فبك�وا وعان�����ق الرجال بعضهم 
بعضا، ثم انص�رفوا م�ع رس�ول اهلل ژ سامعني 

مطيعني.
وهك�ذا، اطفأ اهلل فيهم نار الفتنة ورد كيد اليه�ود 
ف�ي نح�وره�م، وانته�ت املكي�دة بالفشل وخاب سعي 
اليهود، وفي ذلك نزل قول اهلل تعالى )قل يا أه��ل 

الكت�اب ل�م تكف�رون بآيات اهلل واهلل شهي�د على 
ما تعملون. ق�ل يا أه�ل الكت�اب ل�م تص��دون ع�ن 
سبيل اهلل م��ن آم��ن تبغ�ون�ها ع�وج�ا وانتم شهداء 
وما اهلل بغافل عما تعملون.  يا أيها الذين آمنوا 
ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم 
بعد اميانكم كافرين.  وكيف تكفرون وانتم تتلى 
عليكم آيات اهلل وفيكم رسوله ومن يعتصم باهلل 
فقد هدي الى صراط مستقيم.  يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن اال وانتم مسلمون. 
واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا واذكروا 
نعمة اهلل عليكم اذ كنتم اعداء فألف بني قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته اخوانا، وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منه��ا كذلك يبني اهلل لكم آياته 

لعلكم تهتدون)آل عمران: 98 � 103(.
وف�ي اي�امن�ا ه�ذه، تس���لط املفس�دون عل��ى 
كثير من مرافق التعليم واالعالم، واصبحت ايديهم 
اخلفي���ة تلعب دورها في حتقيق ما يريدون من 
ه�دم وض�ياع وعزل املسلمني عن دينهم وتشويه 
ص�ورته اجلمي�لة حت�ت الك�وادر املعاصرة من 
تخل���ف وتزم����ت وارهاب واصولي����ني ورجعية 

وتشدد.
اصبر على كيد احلسود فإن صبرك قاتله

فالنار تأكل بعضها ان لم جتد ما تأكله
محمد أحمد

إليك يا من أحرقت قلبي

يا فاتني..
 رفقا بقلبي

اذكريني

إلّي���ا تهف���و  مليح���ة  وأي 
وأي رقيق���ة باحلل���م تصبو
حبيبتي أشرقت في ذات يوم
وأوش���ك غيم���ه ان يضمحال
وتاهت في عبير احلسن ذاتي
س���قتني من كؤوس ال أراها
وطارت فوق بيد فوق روض
وقال���ت نرحتل نرت���اد دربا
طوتن���ا في خمائله���ا مروج
الشائقات األغاني  وتسمعني 
فيها ليس  بدني���ا  وتغمرني 
عزفت عن احلياة فليس عندي
قطعت الي���وم موصوال بفكر
سويعات تقّضت لست أدري
فن���ادي ذات ي���وم واذكريني
الدنيا ولكن حبيبتي تركض 

وكي���ف أروم ذي���اك احملّي���ا
م���ن ضياء س���اعديا طوتها 
فأضح���ى الي���وم ورديا لديا
وفاض الكون إش���راقا وضّيا
تغط���ت بعدها ش���دوا وريا
وخل���ت بعده���ا عق���ال فتيا
وحط���ت كالفراش���ة في يديا
فلب���ى لها الف���ؤاد وقلت هيا
العط���ر فيها عنجهيا وطاف 
وتس���معني النشيد العبقريا
ده���اء حت���ى ق���رت ناظريا
لغي���ر حبيبتي قلبا ش���جيا
ت���ود ول���و تراه���ا مقلتي���ا
علي���ا ع���ام  أم  م���ر  أي���وم 
فإن الصوت يطوي األرض طيا
حيا مادم���ت  ذاكرا  س���أبقى 

لرمبا عاكست الفتاة شابا بقصد الترويح 
عن النفس ليس إال ولرمبا كان السبب في 
ذلك العطش العاطفي الذي أحدثه س���وء 
املعاملة وجفاف العبارات واملنع من أبسط 
احلقوق واملباحات من قبل األسرة وباألخص 

األقرب منهم إلى نفسها )األب.. األم(.
وقد ال يخفى عل�ى ل�ب حكي�م أن املشاكل 
والنزاع�ات األسرية ه�ي ال�دافع احملض وراء 
تخبط بعض فتياتنا وضياعهن وانقيادهن 
للهفوات الت���ي يدفعن ثمنه���ا من العفة 

والشرف والسمعة الطيبة الطاهرة.
ومن�اس���ب�ة القول إنني ل�م أسم�ع ف�ي 
حياتي ع�ن ش�اب جل�أت إليه فت�اة تبثه همها 
وتلتمس من�ه ال�رأفة إال ويجهز � وبأسرع 
ما يكون � عل��ى حس�ن ظن�ها ويقذف به�ا 
ف�ي وه���اد ال طائل لها بها إذ يرتع مبكره 
وخب�ث�ه وي�دغ�دغ بدهاء إحساسها املخملي 
البريء ليصل إلى ما لم يكن بحسبانه أنه 
دين سيدفعه في أخته أو زوجته أو ابنته 

مع أول قادم من دولة األيام
دائما ما أسأل نفسي وأحاكيها: ما الضير 
ل�و أن�ه أخ�ذ بي��دها جلادة احلق دون أن 
يستغلها أو ي�ؤذيها ويق�دم لها على طبق 
من ذهب نصائح وج�رع�ات روح�انية يق�وي 
ب�ه���ا إمي��انها بربها ويزي���د م�ن تقواها؟ 
عل�ه مبع�روفه ه�ذا ي�وقظها من غيبوبتها 
وينقذه���ا م�ن آخ�رين رمب�ا ك�ان�وا أش���د 

قسوة منه ودهاء.
والس���ؤال اآلخر الذي أعيتني مشاهد 
الواق���ع إيجاد جوابه: ماذا لو فعلت أخته 

ما يدنس عرضه مدى حياته؟
ومل�اذا ال ينظ�ر إل�ى نس�����اء املسلمني 
إال بنظ��رة س�����اقطة هابطة يسهل على 
إثرها هت�ك عف�تهن، بين�م�ا يعتقد أن م��ن 
الصعوب���ة واالس���تحالة وص��ول ذئ�اب 

متعطشة إلى محارمه.
وقد تذكرت مأساة فتاة غرر بها شاب 
قاربت طبائعه طبائع البهائم واخلنازير إذ 
لم يفكر إال في متعته غير آبه مبا سينالها 
م�ن آالم وأح�زان مريرة تعترضها من نظرات 

الناس املتربصني بكل زلة أو فضيحة.
وها ه���ي تكتب خطابا تنضح عباراته 
بالندم واللوعات ألحد الدعاة تخاطب به 
ميت القلب اخلائن قائلة: »إليك يا من أحرقت 
أنوثتي، إلي���ك يا من تركتني وخلفت في 
صدري جرحا لن يلتئم، إليك يا من علمتني 
خي�انة رب�ي وأهل�ي وع�رضي، إليك يا من 
تركتني بال أمن، إليك أنت يا من س���رقت 
عفتي بكلماتك املعسولة، أبعث هذه الرسالة 
احملشوة باأللم وكم أمتنى أن تسمعها بقلبك 

قبل سمعك إن كان لك قلب.
أال تعلم أني ما زلت أتذكرك.. نعم.. عند 
غروب كل شمس وإطاللتها أتذكرك، عن�د 
سك�ون وقت السحر، أت�ذك�رك بدعوات ح�ارة 
ودم�وع ح�ارقة وآه�ات معذبة قاس���ية.. 
نع��م.. أت�ذك�رك ب�دعوات مظلوم وأس���أل 
اهلل تعالى أن تكون من الدعوات املستجابة 
الت�ي متزق الس���عادة في حياتك.. نعم.. 
إنني أسأل اهلل أن يرد عليك ذاك الدين في 

محرم من محارمك.
كي�ف يهن���أ لك رغ����د العيش وحل�و 
الطعام وب�رد الش����راب ولي�ونة الف�راش 
واملنام وأن��ت ال�ذي بترت معنى السعادة 
في حياتي وأن��ت ال��ذي قتل�ت ش�����رفي 
وم�زقت ع�رضي وس�رقت زه�رة شب�ابي 
وأن�وثت�ي وت�ركتني أعيش م�رارة األس�ى 
ل�وحدي متزقني كل يوم نظرات من حولي، 
لك أن تتخيل فتاة تعيش بال ش���رف بال 

عفاف بال أمل.
 لقد حطم�ت محطة األمل وكسرت ص��ورة 
األح��الم ف��ي حياتي.. لق��د أخذتني بكل 
شيء ثم رميتني بال شيء.. لقد انتهيت اآلن 
وبقيت زهرة بال عبير ليتك حني حطمت 
معنى الس���عادة في قلبي قتلتني مبوتة 
واحدة ألني اآلن أقتل كل يوم، فهل تدرك 

هذا؟!«.
فاطمة محمد

سيدنا العباس بن عبدالمطلب
ج����ف����ت ج��������ذوع ال����ن����خ����ل وال����ش����ج����رات
ت����رج����و ال���س���م���ي���ع غ���م���ائ���م ال���رح���م���ات
ال�����ُع�����ب�����اد ط����ي����ب ن���ب���ات أن ي���������رزق 
وب������ق������ّي������ة اآلب���������������اء واجل�����ن�����ب�����ات
ل����ل����ح����ق ت������ض������رب أرف�����������ع امل�����ث�����الت
ال����ن����ظ����رات ب������أك������رم  ال�������رس�������ول  رق 
ش���ه���م���ا م���ق���ي���ل ال�����ك�����رب وال����ع����ث����رات
ت����دع����و إل������ى احل���س���ن���ى وط��������ول ث���ب���ات
ي������ا م������ن ص�����ب�����رمت س�����اع�����ة األزم���������ات
ل����ب����ت ج�����م�����وع ال������ق������وم ب���ال���ط���ع���ن���ات
وم���������������رددا م�������ا ق���������ال م�������ن ك���ل���م���ات
ك�����م ف�����ي ص���ح���ائ���ف���ك���م م�����ن احل���س���ن���ات
أل����ق����ي����ت ع����ن����د م����ق����ام����ك����م ع����ب����رات����ي
ج�����ن�����ات ع��������دن ب����ع����د ط��������ول م������وات
ق�������د ف������ات������ه ف�����ي�����ض م�������ن اخل������ي������رات
ي������ا رح�����م�����ة ن�����زل�����ت ك����م����ا اآلي��������ات
ف������ي واس���������ع األرض�����������ني وال����س����م����وات
ندى الرفاعي

ي������ا س�����اق�����ي احل������رم������ني ب�����ال�����دع�����وات
ض���ج���ت ح���ن���اج���ر وال����ت����ق����ت أص���وات���ه���ا
ف�����ارف�����ع ي����دي����ك وس������ل غ���ي���اث���ا غ���اف���را
ع�������م ال�����ن�����ب�����ي ص����ف����ي����ه م�������ن ت����رب����ه
ي�����ا أي����ه����ا ال����ع����ب����اس ع����ش����ت م���وال���ي���ا
ف����ي األس�������ر ه����ز أن���ي���ن���ك���م ق���ل���ب ال���ه���دى
ف��ط��ن��ا ج��ه��ي��ر ال����ص����وت ت���ص���دح ع��ال��ي��ا
مل������ا ص�����رخ�����ت مب����ع����ش����ر ي������ا أه���ل���ه���ا
ن�����ادي�����ت ي�����ا أه������ل امل������ك������ارم وال���ن���ه���ى
أح���ي���ي���ت ف���ي���ه���م م�����ن ع�����زائ�����م أم��س��ه��م
مل������ا ح����ج����ج����ت م������ع ال����ن����ب����ي م��ل��ب��ي��ا
ي�����ا واص��������ل األرح�����������ام م���ع���ت���ن���ي���ا ب��ه��ا
ف�������وا ب���ق���راب���ة ي������ا أه�������ل ب����ي����ت ُش�������رِّ
حت����ي����ا ال�����ق�����ل�����وب ب���ح���ب���ك���م ف���ك���أن���ه���ا
ب���ب���درك���م ي������رد أن ي��س��ت��ن��ي��ر  ل�����م  م�����ن 
ال����ه����دى ن�������ور  ي�����ا  ص����ل����ى ع���ل���ي���ك اهلل 
م����ا ه���لّ���ت ال���ب���ش���رى وم�����ا ب�����زغ ال��س��ن��ا

طي���ب لالحب���ة  االحب���ة  ش���وق 

مضطرم لهيب  قلبي  ف��ي  وال���ش���وق 

زائ���د بقرب���ك  عم���ري  ي���ا  والوج���د 

يحت���دم كم���وج  عين���ي  ف���ي  والدم���ع 

اضلع���ي ت���روي  ال  رأيت���ك  ف���اذا 

واذا هج���رت ترك���ت ل���ي حصد الس���قم

فاع���دل وع���د ل���ي ال تدعن���ي ألتظ���ي

بهجي���ر ص���دك ق���د كفان���ي م���ا قس���م

دلن���ي حلظ���ك  بس���هام  قاتل���ي  ي���ا 

كي���ف الس���بيل ال���ى النجاة م���ن الهوى

مقلتي���ك توجع���ي ف���ي  ي���ا س���احري 

اجل���وى كأس  وجترع���ي  وتضرع���ي 

س���عادتي كل  وان���ت  الع���ذاب  ان���ت 

ان���ت ال���ذي مل���ك الف���واد وم���ا ح���وى

واتئ���د بقلب���ي  رفق���ا  فاتن���ي  ي���ا 

ي���ا لوعتي م���ن ط���ول ص���دك والنوى

ي���ا صاحب���ي مه���ال وك���ن لي مؤنس���ي

ي���ا ملهمي م���ن ل���ي ع���داك اذن حبيب

واذا ش���كوت الوج���د يوم���ا ه���ل ت���رى

في الك���ون غيرك يا حبيب���ي من طبيب

ي���ا س���يدي ي���ا س���لوتي ف���ي غربت���ي

او ال ت���رى ف���ي وحدت���ي من ل���ي قريب

ي���ا س���احري يا م���ن جت���وب بأضلعي

ي���ا فاتن���ي يا ش���مس عم���ري ال تغيب

حنان عبدالقادر

عمرو عبدالمنعم حويلة


