
م
َ

ا.. قْد َحك
َ
ْرُعن

َ
ش

ونفير حربهم على المنابر وفي المساجد والجوامع وتلطخت 
مصاحفهم بالدم المراق وهي الحكاية ذاتها التي بدأت من عند 
عثمان بن عفان رضي الله عنه والت��زال تشعل فتيلها في كل 

وقت وآن وحين.
ال أظن اليمن بكل تاريخها وعمقها الحضاري وتراكمها الثقافي 
تقبل الحال الذي وصل اليها أبناؤها من شلل تام في القدرات 
 مقيت في الكتل االجتماعية 

ٍّ
وانفصام كامل في الهوية، وتشظ

والثقافية  النوعية واغتراب ممٍل عن السياق الحضاري، وتباغٍض 
وتنافر وتفكك في منظومة القيم والمثل وغياب لقيم الخير 

ة والشهامة والنجدة..  والحق والمروء
إنها حالة ال نقول ن��ادرة، بل قد حدث 
ما يماثلها في دورات التاريخ المختلفة 
دالة على توالي االنكسارات الحضارية 
والثقافية التي تتوالى منذ حادثة انهيار 
ال��س��د حتى ه��ذه اللحظة، وه��ي حالة 
النكوص التي لم يفق من صدمتها إنسان 
اليمن حتى لحظته الحضارية المعاصرة 

في هذا الزمن.
فمشكلة االن��س��ان ف��ي اليمن تكمن 
ف��ي ال��ف��راغ ال��ح��ض��اري والثقافي ال��ذي 

يعيشه وهو فراغ يشتهي االمتالء، وقد سبق لألدباء والكّتاب 
التعبير عنه والتحذير منه ولم يعرهم الساسة آذانًا صاغية، 
ولذلك نرى من يستغل ذلك الفراغ ليمأله بمشاريع مغتربة 
عن السياق الحضاري والنسق الثقافي وهي اآلن في حالة صدام 
مع واقعها - أي تلك المشاريع المغتربة عن الواقع اليمني- 
فالهيمنة للقوى الكبرى كانت دوافعها في الماضي اقتصادية 
وأدواتها عسكرية، وفي األلفية الجديدة اليزال الدافع هو نفسه 
وتغيرت االدوات من عسكرية الى اشتغال استخباراتي أمني، 
ات الثقافية وبحيث  فالهيمنة في األلفية الجديدة تقوم على البناء
تضيق دائرة النزاعات لتكون مقتصرة على األمة الواحدة بدل 
األمم المختلفة وربما اقتصرت بين الجماعات المتمايزة ثقافيًا، 
فالتعددية الثقافية التي أتاحت للثقافات داخل المجتمعات 
حرية التعبير العلني عن هوياتها الثقافية وعن استحقاقاتها 
السياسية والدستورية واالجتماعية، األمر الذي أظهر جماعات 
علنية تجاهر بطقوس وبثقافات على تضاد مع بعض التصورات 
الذهنية لجماعات أخ��رى مما جعل دائ��رة االختالف والخالف 

تظهر كتمايز نوعي واض��ح، وح��االت الصراع التي تحدث في 
بعض المجتمعات تفضي في النهاية ال��ى م��ف��ردات السالم، 
والتعايش، واحترام االختالف، فالتعدد والتنوع الثقافي أصبح 
ظاهرة عصرية ال يمكن القفز على حقائقها الموضوعية بل 
يفترض التفاعل مع تلك الحقائق الجديدة في ظالل المفهوم 
الشامل للمواطنة وبحيث يمكن من خالل ذلك المفهوم االشتغال 
على قيم االنتقال باعتباره يقدم إطارًا قانونيًا وثقافيًا واجتماعيًا 
للتعايش االيجابي بين مواطنين يتنوعون ثقافيًا، فالمجتمع 
أصبح في حالة متغايرة عّما كان عليها، فالتنوع الثقافي فرض 
واقعًا اجتماعيًا جديدًا، وبناء المجتمعات وفق معطيات االنتقال 
وال��ت��ن��وع ال��ج��دي��دة يتطلب وع��ي��ًا وإدراك���ًا 
ودراس����ات علمية بحيث يكون االشتغال 
عليها مرتبطًا بالحاالت االنتقالية وتدعيمًا 
لضرورات التنوع والتعدد والتعايش والسالم 
م��ن حيث األخ���ذ بمبدأ الموعظة الحسنة 
والجدال بالتي هي أحسن، فبناء المجتمع وفق 
معطيات التعدد والتنوع الجديدة يتطلب 
جهدًا مضاعفًا م��ن الجهات والمؤسسات 
واألف��راد من أجل الوصول الى قيم مشتركة 
تكون واضحة العالئق تعزيزًا لقيم االنتماء 

الى الوطن الواحد.
فاالشتغال على الهوية الوطنية الشاملة والهويات المحلية 
المجزأة من حيث التفكيك وإعادة البناء وتحديد نقاط االلتقاء 
مهمة المثقف الفرد والعضوي وهي باألساس مهمة المثقف 
االكاديمي.. وتفاعل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مع 
المعطيات الجديدة يتطلب ايضًا رؤية جديدة وبناًء جديدًا في 

الهيكل التفاعلي مع المستجدات والمعطيات الجديدة.
وحين نصرخ في وجه هذا الواقع القاتم الذي يذهب الى عوامل 
التشظي وتعمل فيه آلة الثورة تفكيكًا وتدميرًا للبنى العامة في 
ة والنقد، وشلل تام  ظل غياب كامل وصمت مطبق من القراء
للقوى الثورية الحداثية التي تملك رؤية تفاعلية ورؤية بنائية 

وهو األمر الذي يجعلنا نصرخ: اليمن ثم اليمن.
فالهدم يتطلب قوة كبيرة وموازية للبناء، ومثل ذلك ال يمكن 
أن يحدث دون الشعور باالشكالية المستقبلية التي تواجه اليمن، 
 في السيطرة 

ً
والشعور بمستوى التحديات يجعلنا أكثر قدرة

على المستقبل.

فمنذ ال��ب��داي��ة ارت��ب��ط االره���اب الفكري والحجر 
على العقول باالستبداد الديني واالره��اب السياسي 
ويؤصل له تاريخيًا منذ أن أرغ��م الناس على عقد 
البيعة للخليفة أو الحاكم العربي بالقوة والسيوف على 
الرقاب، وبالتحديد منذ أول انقالب تاريخي على مبدأ 
مهم وأصيل من المبادئ االسالمية، وهو مبدأ الشورى 
والتشاور الذي يؤكده ويقره القرآن الكريم في أكثر 
من موضع قال تعالى: »والذين استجابوا لربهم وأقاموا 

الصالة وأمرهم شورى بينهم«.
هذا االنقالب الذي ارتكز على محدد 
العصبية، رس��خ ال��وع��ي المتشظي 
أ األم��ة ال��واح��دة الى 

َّ
والصراعي، وج��ز

عشائر وطوائف ومذاهب متناحرة، 
وك���ان ان��ح��راف��ًا خطيرًا منذ البداية 
عن قيم ومبادئ االس��الم المتعلقة 
بشكل الدولة االسالمية الذي يجب أن 
يتأسس على قيم العدل والمساواة 
والحرية والشورى، بمعنى أن  الدولة 
االس��الم��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا دول����ة الكل 
وهوية الكل ضربت في العمق منذ 

هذا التاريخ.
كما أن االرت��ب��اط ال��ذي حصل منذ 
البداية بين الحاكم كممثل للسلطة 
السياسية وفقهاء الحاكم بصفتهم 
ممثلين للسلطة الدينية أنتج عالقة 
براغماتية بين السلطتين بموجبها تم 

التوحيد بين الزمني والروحي »الدين والدنيا« بشكل 
مخل ومعيق للتطور، وبما يخدم فقط ديمومة هذا 
التحالف المصلحي، فتم توظيف الدين لتبرير مظالم 
الحاكم وحكمه الثيوقراطي، وأصبح معه المعارضون 
وكل صاحب رأي ينكل بهم ليس فقط بسبب آرائهم 
السياسية ووالئهم ومطالبهم االجتماعية، بل أيضًا 
بسبب اجتهاداتهم وأفكارهم وجعلهم من العقل 
الحجة األولى في العبادة والمعاملة، وهو ما لم يقبل 
به الحاكم وفقيه السلطة إلدراكهم أن هذا سيهدد 
سلطتهم غير الشرعية وسيضع حدًا لهذا الزواج 
الكاثوليكي القائم على المصلحة والتعصب والتطرف 
وتغييب الرعية عن واقعهم وحقوقهم، ولذا أصبح 
المنطق والفلسفة من المحرمات، ومقولة »من تفلسف 
تزندق« في حكم المأثور الديني في الوعي االسالمي 
ال��ذي ج��رى منهجته على األخ��ذ بظواهر االم��ور ال 
ببواطنها والتسليم بالنتيجة دون البحث عن السبب 
والعلة، والتعاطي مع ق��رارات واجتهادات الفقهاء 
مات مقدسة ال يمكن مناقشتها وإخضاعها 

َّ
كمسل

للعقل والبحث، وما يعود بالفائدة والمصلحة لألمة 

ك��ت��اب ت��اري��خ��ي ق��ائ��م ح��ت��ى ال��ي��وم، ع��ب��ر ع��ن وع��ي 
اسالمي اختزل في دائ��رة ضيقة، وانطالقًا من هذا 
التأسيس للتطرف واالستبداد، واالنحراف عن قيم 
ومبادئ الدين السمحاء التي تدعو للتسامح والتعايش 
واألم��ن والسالم، تم التنكيل بالمعتزلة وال��زج بهم 
في السجون ومطاردتهم في كل مكان باعتبارهم 
مارقين وزن��ادق��ة، ألنهم قدموا العقل على النقل، 
وربطوا مسألة توحيد الله ومعرفته بالعقل، واعتبروا 
العقل الحجة األول��ى التي يحتج بها الله تعالى على 
عباده، وأكدوا أن االنسان مخير ال مسّير وأنه صانع 

أفعاله وسيحاسبه الله عز وجل على أفعاله التي قام 
هم الحالج بالزندقة واإللحاد 

ُّ
بها بمحض إرادته، وات

ل بجثته وإحراقها وذرها رمادًا 
ّ
بسبب آرائه فأعدم وُمث

هنا وهناك.
أما حديثًا فقد تم اغتيال المفكر اللبناني هادي 
عامل والمصريين فرج فودة وحسين مروه، وتكفير 
سيد القمني والمفكر االسالمي المجدد نصر حامد أبو 
زيد الذي تم التحريض عليه من قبل رجال الدين 
في أرقى مؤسسة دينية عربية )االزه��ر(، حيث تم 
تكفيره ومصادرة كتبه والحكم عليه بالتهجير من 
بالد المسلمين، والتفريق بينه وبين زوجته، لم تكن 
جنايته سوى أنه باحث عن الحقيقة.. أعلى من شأن 
ة جديدة للنص المقدس  العقل والحرية وأبدع قراء
تقوم على منهجية العلم والعقل، مبينًا أن الكليات 
فهم من خالل 

ُ
درك وت

ُ
في مقاصد الشريعة يجب أن ت

إدراك واستيعاب الجزئيات مطورًا بذلك رؤيتنا 
لمقاصد الشريعة المتضمنة المبادئ الكلية الخمسة 
التي حددتها المدرسة الشاطبية في »الحفاظ على 

النفس والعرض والدين والعقل وال��م��ال«، بإعادة 
صياغتها وصهرها في ثالثة مبادئ كلية هي: »العقل 
والحرية والعدل« باعتبار أن العقل والعلم هو نقيض 
الجهل والحرية نقيض العبودية واالستبداد والعدالة 
والمساواة نقيض الحيف والجور، كمفهوم معاصر 
لمقاصد الشريعة، يستوعب المتغيرات الحياتية 
ويؤسس لمجتمع السلم والتعايش المشترك، والعلم 
والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ال مجتمع 

التعصب والتطرف واالرهاب والهويات المتناحرة.
هذه الكليات الثالث تمثل 
جوهر الدين وجوهر فطرة 
الله التي فطر الناس عليها، 
ل���ذا ح���رم ال��ظ��ل��م واالع��ت��داء 
والقتل، ونبذ الجهل وعدم 
ال��ت��ع��ق��ل، وأك���د ع��ل��ى السلم 
وال��م��س��اواة والحرية والعلم 

والتنمية..
م���ن ه��ن��ا ف��ال��ش��خ��ص ال���ذي 
يحمل وعي التنمية وثقافة 
التسامح وي��ؤم��ن بالتعايش 
المشترك، ال يمكن أن يكون 
م��ت��ط��رف��ًا أو اره���اب���ي���ًا، ألن 
التطرف واالرهاب من سمات 
الوعي االقصائي غير الحامل 

لوعي التنمية.
ف���ي ب���الدن���ا ب����دأ ال��ت��ط��رف 
واالرهاب الفكري في مطلع الثمانينيات بتكفير اثنين 
من أهم رموز تيار الحرية والتنوير هما د/ عبدالعزيز 
المقالح والدكتور حمود العودي واشتدت الهجمة 
على رموز هذا التيار باالحتساب والمحاكمة، األمر 
الذي جعله ينزوي ويستكين ليتحرك بخطى حثيثة 
وينمو تيار التكفير والتطرف وخاصة في المؤسسات 
التعليمية، وها نحن نشهد اليوم أعمااًل انتحارية، 
جذرها الرئيسي تطرف ديني ووعي إقصائي مأزوم، 
فاالرهاب والتفجيرات االنتحارية هي االبن الرسمي 
للتطرف وثقافة االق��ص��اء والتكفير التي ص��ار من 
ضحاياها شباب في عمر الزهور، سيطر عليهم وهم 
الشهادة، ليكون منتهى أحالمهم، وتطلعاتهم أن 
يتطايروا الى أشالء، من أجل ال شيء سوى تنفيذ فكرة 
ضيقة وقناعات مأزومة ملتبسة بالدين.. إنه العقل 
عندما يؤسر والروح عندما تتشوه والهدف السامي 
عندما ُينتقد ويغيب وعي الحياة والتنمية فيتحول 

الدين الى ظاهرة عدمية مدمرة بجدلية مقدسة.

اإلرهــاب.. من تفخيخ
 العقل إلى تفخيخ الواقـــع

محمد علي عناش

االثنين:  20 / 1 / 2014م  العدد:  )1694(تحليالت
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اليمن ثّم اليمن

عبدالرحمن مراد

> ال أجد تفس��يرًا لمث��ل ذلك العقوق ال��ذي تلقاه اليمن 
األرض والتاري��خ واالنس��ان والحضارة من ه��ذا الجيل من 
األبناء الذين ترعرعوا على خيراتها وش��ربوا من مائها وتنفسوا 
من عليل هوائها ثم لما اش��تدت س��واعدهم صّوبوا س��هامهم 
نحو قلبها العامر بالحب والسالم والخير والعطاء الوفير ليجعلوا 
 تلوكها أني��اب الضغينة والحقد وأض��راس التباعد 

ً
من��ه مضغة

واالغتراب، فكان ناعق غرابهم على األنجاد وقنن الجبال وأصوات 
بومهم على األشجار والمآذن والقباب، 

> لإلرهاب الفكري والمادي في مجتمعاتنا العربية واالس��المية تاريخ حافل 
بالكثير من األحداث والوقائع كان ضحيتها علماء ومفكرون وأدباء وفالس��فة، 
ل��م تكن جريرتهم س��وى أنهم أعمل��وا عقولهم وخالف��وا الحاكم وفقهاء الس��لطة 

بآرائهم واجتهاداتهم ومواقفهم.

مشكلة االنسان في 
اليمن تكمن في الفراغ 

الحضاري والثقافي

ب 
ّ
كيف نتغل

على الجراح؟!
 

من يا ترى المستفيد من تلك االضطرابات واحداث 
العنف والفوضى واالعتداء على المقار االمنية ورفع 

االعالم الشطرية  على المباني الحكومية في المحافظات الجنوبية والشرقية، ان تلك المجزرة البشعة 
التي ادمت القلوب في محافظة الضالع يجب ان يقاد مرتكبوها للعدالة ايًا كانوا كما ان العملية االرهابية 
ها القوى  التي دمرت مكتب ادارة االمن يجب ان يقدم مرتكبوها للعدالة.. ان تلك االحداث التي تقف وراء
االنفصالية التي تتاجر بالمظالم التي تعرضت لها المحافظات الجنوبية والشرقية   بسبب عملية االقصاء 
التي تعرض لها ابناء القوات المسلحة واالمن وعملية السلب والنهب لالراضي والعقارات من قبل النافذين 
بعد حرب عام 1994م وتسريح القوى العاملة بالمؤسسات التي تم خصخصتها ولم تعالج اوضاعهم 

المعيشية حقيقة اليجهلها احد.
ان االحقاد والكراهية والتعبئة التي تمارسها بعض القوى ضد ابناء المحافظات الشمالية وقتلهم 
وحرق محالتهم وتعذيبهم ووصفهم بانهم مستوطنون ومحتلون وعلىهم الرحيل  تلك الممارسات 
ليست سلوكيات الغالبية العظمى من ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين تعرضوا للقهر والعذاب  
والمجازر الجماعية ابان حكم والحزب االشتراكي اليمني طيلة 23عامًا، ان الوحدة كانت ومازالت مكسبًا 
وطنيًا وقوميًا وانسانيًا واي مظالم وفساد تعالج من خالل مؤتمر الحوار الوطني، فأبناء المحافظات 
الجنوبية  لم يكن وضعهم افضل حال قبل  الوحدة فبها تنفسوا عبير الحرية  واغلقت المعتقالت 
وتوقفت اعمال االختطاف والمجازر والمقابر الجماعية يجب أن تعالج المظالم ويجبر الضرر ويعود 
المسرحون الى وظائفهم ومنحهم فوارق السنين السابقة ليس فقط في المحافظات الجنوبية وانما 
يجب ان تشمل رد المظالم البناء المحافظات الشمالية والغربية، علىنا جميعًا العمل على صياغة  عقد 
اجتماعي جديد والحفاظ على الوحدة اليمنية القائمة على العدالة االجتماعية  وتكافؤ الفرص والتنمية 
الشاملة وتطبيق سيادة القانون ،ان  عملية اعادة بناء الدولة اليمنية الحديثة على اسس وطنية وعلى 
اساس تحقيق العدالة االجتماعية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات  وبدون تمييز بين كل 
ابناء الشعب، يجب ان يعمل الجميع بروح الفريق الواحد من صعدة الى المهرة  تجسيدًا لقيم الوحدة 
واالخوة والحب والسالم، فاألحقاد والكراهية التبني وطنًا، كما ان العنف اليولد اال المزيد من الدماء.. 
واليمن تتعرض لمؤامرة خارجية تنفذ بأياٍد داخلية سواًء أكانت بوعي اوبدون وعي، ان تصفية الحسابات 
تفتك بالوحدة الوطنية وتهدد السلم االجتماعي للشعب الواحد ولن تضع اليمن كدولتين بل ستعمل 
على تجزئتها الكثر من دويلة وحروب طاحنة تبدد كل امكانات وثروات الشعب الواحد وتحرق بنارها 
االجيال القادمة فهل يعي جميع الفرقاء في مؤتمر الحوار الوطني تلك المخاطر المحدقة حولنا من كل 
صوب، ان الوحدة وجدت لتبقى وتنتصر وال تتحمل اخطاء ارتكبها البعض هم اليوم في الصفوف االولى 
لقيادة الشباب الذين ذهبوا ضحية االزمة الطاحنة خالل العام 2011م كنا قبلها دولة واحدة وشعبًا 
واحدًا وجسدًا واحدًا اليوم نحن على مفترق طرق وعملية الغاء وحدة 22 من مايو على المحك وبالتالي 
يجب ان تعالج جميع القضايا دون استثناء وعلى اسس علمية متحررة من االحقاد والكراهية قبل ان 

تذرونا الرياح في كل االرجاء.

> بين القمم والرمْم..
 قدْم.

ُ
مسافة

ال فرق في ربيع الجراِح،
واحتساِء األلْم

ِة، بين امتياز الكفاء
ة.. واجتياز الدناء

سوى بضع رشفات من ندْم،
وومضات اشتراط مقياٍس أصْم..

. في هذا الزماِن األصّمْ
يرقُص في شارعَنا، العدْم،

ويلهو معه الالانتماء..
يطاول عنان السماء..

في سيرِك انتحاِر القيْم..
على أشالِء وطٍن انهدم..

تناثرْت بين ساحاتِه..
اللقيماُت واللغم،
والنزوح المنهزْم،

ومقذوفات ذلة وانكساٍر..
مْن بعِض األمْم،

حضرِت الكدماُت،
ومن القاموِس غابِت الكلماُت..

 منها سوى:
َ

لم يبق
احقْد، اضرْب، انتقْم،

.. بنهْم.
ْ

.. كل
ْ

ْر، اسرق دمِّ
ذا منتهى الجرأِة، ومحط الكرْم،
َمْم

َّ
 الش

ُ
 الكبرياء، ومناط

ُ
ومفخرة

اتقن التصويب على األبراج،
وال تخش لومًا، وال إحراْج..

تستاهلون هذا االزعاْج،

 والضيق والنكَد، والسأْم
نحن واقفون لهم على قدْم..

ر من
َّ
 بمن تأخ

ُ
ال نعبأ

جيشهم ، أو من قدْم،
وَمْن انضمَّ معهم أو التحْم.

فليشكروا لنا.. هذا االهتماْم..

بإمتاعهم.. بأجواِء االنسجاْم..
بهمِس الحديِث، وحلو الكالْم..
على ضوِء شمعٍة في الظالم..

ومناجاة الخواطر.. بترك الخصام
، وال في مغصات األحالْم..

ٌ
متعة

لها الزماُن يبتسْم،
 بالقلْم..

ُ
 ُيسّجل

ُ
والتاريخ

ا أعلى من عيبان ونقْم، بأنَّ
وأقوى من عّباد الصليِب،

اِق الّصنْم.
َّ

 وعش
أعلمتم من هم الطراطيْر؟!،

ومهندسو صفقاِت المواطيْر؟!،
وهواة السحل بالسواطيْر؟!
اق الضرِب بالبواكيْر،

ّ
وعش

ُه إال دْم..
ُ
 والدم ال يلحق

 والذمْم
ُ

وتخفُر األعراف
ان إن تمَّ األمُر. سيَّ

أْم لم يتْم.
الشجاعة .. في كل ما

ُنْم.
ُ
 أو غ

َ
قد ِحْيز

وا فينا الِهَمْم
ُ
ضِعف

ُ
لن ت

غضُبكم.. خواٌء
وخططكم .. هواٌء،

وتهديداتكم.. نغم.
، فشلكم.. يخصُّ
نا.. تُعْم

ُ
وخطوات

وشرُعَنا.. قد حكْم،
وقد صرخَنا.. بكل فم..

ى النعْم
َ
الظالم.. أْوف

لقطات
ن 

َّ
 عن ابن تيمية »أن األمة ال ُيمك

َ
> ُنقل

لها إال بعد أن تبتلى« ورب��م��ا .. مصائب 
االنقطاعات من هذا االبتالء.

> ثورة مصر الربيعية.. توشك أن تضّيع 
عليها نيلها وتماسكها الداخلي.

> هل ِمن أمل في.. األصيل الذي كان، 
والوليد الذي آن، والمستقبل الذي حان؟! 

ل!  من شطحات غلوائنا ونتفاء
ْ

لنخفف
 من قبره، 

َ
> أزعُم أن »أديسون« لو ُبِعث

وشاهد بالوي الكهرباء في بالدي لطالب 
بإعدام المسؤولين فورًا!!

> كنا في مواجهة األع���داِء.. صرنا في 
مواجهة أنفسنا لم تتغير المواجهة.. بقدر 

ما تبّدل العدو!
> »المصطلح ال��م��راوغ.. ال تستطيع 
 ال��زئ��ب��ق.. يهرب 

ُ
اإلم��س��اك ب��ه.. ه��و مثل

ت«.
ّ
ويتفل

- حلمي القعود: كاتب مصري-

تعليقنا: م��ا زل��ن��ا ي��ا ح��ل��م��ي.. ندفع 
ضريبة مراوغة المصطلحات، وتسميم 

الشعارات!
 الله 

ُ
هْم.. نسأل > ما عاد فينا.. َمْن يودُّ

أن يهديهم أو يهّدهْم.
> »إن خبيئة الرجل لتظهر على قسمات 
وجهه وفي فلتات لسانه«- الخليفة عثمان 

رضي الله عنه.
> أنا أقطُع الكهرباء.. إذًا أنا موجود.

> لهواة النقص والنقصان والتنغيص.. 
نورُد: ما لقي في الورد عيبًا.. قال له: اسكت 

يا أحمر الخّدين.
> الدوالرات.. تبيح المحظورات!!

آخر الكالم
شعبنا راضٌع حضارة..

 المدْن،
ُ

في جيناته.. أشواق
وعشق األشجار لفصِل الربيْع،

 وفرحة األوراق..
بقبالت قطر النّدى..

في شهقة الفجر البديْع
وفجأة.. الكهرباء اختفت..

ف��غ��اص��ت.. ف��ي بحيرات ال��ع��رق أجساد 
الجميع..

شهدنا سقوط األمل الصريْع
من انحدار .. مخيف.. مريْع.

بوثيقة المحبة واالنزالق السريع.
 »يعيش الظالم يحيا سميع«

أحمد مهدي سالم
توفيق الجندي


