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زيد أحمد حسين الحاشي ٭

٭ رئيس دائرة الشباب والطالب
مديرية المفتاح- محافظة حجة

وليبق « عفاش الحميري».. وسأذهب !
هــا أنا أفكر منذ غروب شمس األمس وحتى مطلع الفجر..

وقررت الذهاب إلى ميدان الوفاء والحب الحقيقي الوحيد في هذا 
البلد.. فمعهم فقط تشعر بالفرحة والفخر والقيمة كإنسان ويمني.. 
فبينهم فقط تشعر بالشعب اليمني البسيط والنبيل والفوضوي ايضاً 
اما البقية فقد تورطوا بحمل حركة الشباب 
السلمية إلى فخ الثأر المخزي ..البــقية 
فقد خدعوا وخادعوا انفسهم وشرفهم 

بين ثعابين النظام !
ــثــوري وبكل  ســأذهــب بكل شرفي ال
حسي الوطني وبكل عقلي المحب لليمن 
.. سأذهب كي ألقي نظرة على صالح 
الــذي خرجنا عليه 
دكتاتوراً وخرج من 
بيننا داهية وحكيماً 

وزعيماً!
ســـأذهـــب ألنــنــي 
ــزيــف  ــال ـــرت ب ـــف ك
ـــــــــــت كــل  وأدرك
الثعابين والصعاب 
الــتــي واجهها هذا 

الرئيس!
سأذهب ألن صالح بات السياسي الوحيد الذي أثبت انه يملك الحرية 

والنبل ويحظى بحب حقيقي من الناس!
سأذهب .. ألنني حاولت أن أكرهه فما استطعت إال رفضه وما 

رفضت إال كرهه..
سأذهب .. ألنني حاولت ان ألقنه درساً فعلمني دروساً وملحمة 

وحكمة!
سأذهب .. ألنـه حكم كل هؤالء الرعاع ضعيفاً وقوياً ومخذوالً 

ولوحده !
سأذهب .. ألنني أفتقد اليوم حكمه وأفتقد كل خطاباته الصاخبة 

التي كانت تستفزني وتزعجني !
سأذهب .. ألنني و كرسيه توأمان خلقنا معاً واليوم أشعر بواجب 

من شكر وإحسان ..
سأذهب .. ألنه الوالد العجيب ورئيس اليمن السابق وأنا الشاب 

الحالم والمتمرد بين الثعابين نبـالً و...... عـبثاً !
سأذهب.. ألنني ظلمته بشططي ومسلوب للبصيرة التي تكفي، 
وألنني أيضاً كنت درعاً سامجاً لخصمه الخسيس جهالً ورغماً عني!

سأذهب.. ألنه ضرب مغدوراً بين يدي اهللا وفي بيته وكنت جباناً 
بين الصمت.. لم استنكر ولم أغضب!

سأذهب.. ألنه رجل عنيد و متواضع وصنديد بقدر الزعامة، وألنه واجه 
خصومة بال كبرياء وبال سباب وبال شكوى ولم أشتم له حقداً على أحد.

سأذهب .. ألنه حفظ نفسه وحفظ اليمن وأهله ... ألنه اٌألمي الذي 
لطالما أضحكونا وضحكنا عليه غير آبهين أين الغابة والشراك و أين 

الثعلب.
سأذهب.. بين الزحام وعلى الرصيف بين كل تلك الوجوه التي تحبه 

وفاء وحباً وبال سبب وبال أجر وبال شكر وبال مقصد!
سأذهب.. ألنه أكثر مدنية من حماة الربيع العبري وأكثر نبالً 
ــاد وشركاء حكمه الجبناء  و شجاعة ووطنية من خصومه األوغ

المتمنطقين والثائرين بال حرية وبال وطن وبال مذهب!
سأذهب .. ألنه ويا لسخرية األيام ومن بعد غزوة اإلخوان بات هو 

أالمل الوحيد في حماية التغيير الوطني اليمني.
سأذهب .. ألن « صالح « يشبهنا تماماً ومفتاح سياسي صاغته 
مالمحنا و خصائصنا وعالمنا المكابر والمتعب .. وألنه بات الخيار الذي 

سيحمي اليمن من ثعابين تركيع واخــونة اليمن العربي الممجد.
سأذهب .. ألنه «عفـاش» اليمني ابن الفالح والعسكري والرئيس 

والسياسي واألسد الصامد والماجد الجريح المتعب.
سأذهب .. ألنه رئيس المؤتمر الشعبي العام هذا الحزب الشعبي 
الذي أرى فيه كل مالمح أبي و جدي وخالي وعمي وابن القرية والنادي 
والملهى والمسجد والمرعى والملعب، هذا الحزب األكبر وكفة الميزان 

الذي نصيغه نحن جميعاً بزنجبيلنا والغبار!
سأذهب ... ألن من لم يعلم حتى اليوم اين باتت مصلحة الوطن 
وأين المدنية وأين الثورة ومن لصوصها ومن الثعابين ومن هو صالح 

... فثورته فسق ونفاق وسخطه مني شرف لي ومكسب.
سأذهب ... علّ «صالح» يعلم باننا لم نكرهه ولم نلعنه ولم نشتمه 
بل السفهاء من االحزاب واإلخوان ولكننا كنا موجوعين..! موجوعين 
بين سيف االحباط و خناجر الثورة ، وليعلم باننا كنا هناك ومررنا 
من بين رجاله ومحبيه وحزبه نقول له ال تغادر فاليمن بين الثعابين 
يحتاج أنفاسك وعودتك ورجالك، علّك تصنع الخاتمة التي بدأتها 

منك السماء في جامع النهدين !
سأذهب ... ألنه الرئيس السابق علي عبداهللا صــالح.. و«عفــاش 

الحميري» الذي يجب أن يبقى ويعود..
اهللا أكبر ..اهللا أكبر ..

الحرية لألحرار.. والعبودية للعبيد ..
واهللا الولي والعالم والحكم النصير

* من رواد حركة شباب التغيير
عضو اللجنة اإلعالمية األساسية لشباب التغيير/ صنعاء

عادل الربيعي*


