
جفف المستنقع قبل  
البدء بقتال اإلرهابيين

دون هــذا لــن تنتصر فــي حربك 
امــام االرهـــاب، وان انتصرت اخيرًا 
ستكون الخسائر كبيرة في صفوفك 
وامكاناتك وفي صفوف االبرياء؛ طالما 
وهناك ارتباطات ايديولوجية بين 
هــذه الجماعات وبين المجتمعات 

المتواجدة فيها.
اي حـــرب ضــد االرهـــــاب ال تأخذ 
هــذا بعين االعــتــبــار وال تسعى له 
هي حرب ظالمة ولها اهداف اخرى 
ة عن اهــداف  ــاء ال تقل خطورة ودن

االرهابيين أنفسهم.
قتال االرهاب يبدأ بتفكيك االفكار 

ومزارع هذه األفكار..

أصحاب الوجوه البشعة والمتلونة مصر العروبة
هـــــنـــــاك نـــظـــام 
اقـــلـــيـــمـــي عـــربـــي 
ــادة  ــي ــق يــتــخــلــق ب
ـــة  ـــعـــروب مـــصـــر ال
ى  خـــــــر ا ل  و د و
ــضــمــن عــــودة  ــت ي
الــمــشــروع القومي 
العربي  كحل وحيد 
ــواء االقــتــتــال  ــت الح

المذهبي الطائفي الــحــاصــل في 
المنطقة وخصوصًا بعد انكشاف 
وســـقـــوط الـــمـــشـــروع االرهـــابـــي 
السعودي االيراني للفتنة الطائفية  
ـــدعـــوم مــــن دول عــظــمــى  ـــم ال
لــذيــن  لمصالحها، بينما نــحــن ا
دفعنا الثمن من دمائنا وامكانات 

شعوبنا ســواء في 
سوريا او اليمن او 
ليبيا منذ ثــورات 
ــعــبــري  الـــربـــيـــع ال

حتى اليوم،، 
ـــــك يــجــب  ـــــذل ل
مـــع  ـــــقـــــف  ن ن  ا
مـــصـــر الـــعـــروبـــة  
ومـــــع اســـتـــعـــادة 
المشروع القومي العربي الحالل 
السالم واخماد الفتنة المذهبية 
والعيش في ظل انظمة وطنية 
قــومــيــة، خــصــوصــًا بــعــد اتــضــاح 
حقيقة مــشــروع الربيع العبري 
القذر واستحالة سيطرة اي نظام 

مذهبي على حكم اي دولة..

ــوزارات هناك   في بعض ال
ــكــثــيــر مـــن الــمــســؤولــيــن  ال
ــمــوظــفــيــن حــيــن وصــل  وال
هــــادي واالصـــــالح للسلطة 
تحولوا الى دنابيع اكثر من 
الدنبوع  واصالحيين اكثر 
ــن تــولــى  مـــن االصـــــالح وحــي
الحوثيون السلطة اصبحوا 
حوثيين اكثر من الحوثيين 

انفسهم..
اليوم حين تولي المؤتمر بعض الوزارات 
اصبحوا مؤتمرية اكثر من المؤتمريين 
ــام  انفسهم واصــبــحــوا يبحثون عــن ارق
ووسائل االتصال بالقيادات المؤتمريين 
والــــوزراء إلثــبــات انهم مؤتمريون وهم 
كانوا يحاربون المؤتمر والمؤتمريين اكثر 
من االصالح وهادي والحوثيين وغيرهم 
بتصرفاتهم وقراراتهم وحقارتهم بل 
ر صور صفحته الشخصية  ان بعضهم غيَّ
بالفيس والواتس وغيرها بصور الزعيم 
ــحــت نــغــمــات  ــمــؤتــمــر واصــب وشـــعـــار ال

هواتفهم صهيل خيول المؤتمر..
ـــرد على  معظمهم لـــم يــكــن حــتــى ي
االتــصــال او حتى رســالــة جمعة مباركة 
اليوم يحسسونك ان المؤتمر والزعيم 

صالح حفظه الله كالدم الذي 
يجري في عروقهم..وهم 
عملوا ليل نهار ضد المؤتمر 
بعد ٢٠١١م إلثبات والئهم 
لمن يريدون ان يكون راضيًا 

عنهم..
طيلة فترة عملهم الذي 
كانوا فيها مع المؤتمر او مع 
هادي او االصالح او الحوثي لم 
يرفعوا سماعة هاتف للمؤتمر ولم يوظفوا 
مؤتمريًا بل عملوا على اقصاء الكوادر 
المؤتمرية الوسطية في مؤسسات الدولة 
وخارجها وحاربوهم ولم يكلفوا انفسهم 
حتى بطباعة علم للمؤتمر او مواساة 
مؤتمري واحـــد مــر بــظــروف صعبة كل 
ذلــك  من اجــل اثبات حسن نواياهم في 
استهداف المؤتمر لمن تولوا السلطة بعد 

٢٠١١م وحتى اليوم..
ـــح مــتــعــددة  ـــوشـــرائ نــعــلــم ان هـــــؤالء أب
ّال ان المؤتمريين البسطاء  ومتسلقون، إ
العظماء الذين صمدوا وعملوا وتعبوا ليل 
نهار بدون اطماع في مصالح او مناصب لن 
يسكتوا لتلك الفئة المنتفعة ولن يسكتوا على 
باطل... وخاصة باطل اصحاب الوجوه المقززة 

اد السلطة.. والبشعة  المتلونة ُعبَّ

عــاد العرب للتناحر كما قبل 
اإلسالم..

ــكــن هــــذه الـــمـــرة (بــدعــوى  ل
اإلسالم)... 

وباسم اإلسالم و.....ال إسالم!!
عادت البسوس بعيونها الزرق، 
تُجّر ثوبها، وخلفها ألف بسوس!!

أّال ترون؟
ــــــروم والــــفــــرس "عــــــادوا"  ال
ون 

ّ
يــتــدخــلــون فــي شئوننا يحل

 يــدعــم فصيًال 
ٌّ

مشاكلنا وكــــل
"قبيلة"..

ليستحوذوا مقابل دعمهم 
على سيادتنا.. ثرواتنا..وكرامتنا!!

ُعدنا تابعين 
ال قيمة لنا ياقوم!!

أال تالحظون؟
الالت والعزى ومناة.

عادت!!
لكنها لم تعد أحجارًا..

(ليس بالضرورة أن تعود على 
هيئة أحجار)

عادت أدهى من ذلك؟
فتشوا عنها في قلوبكم!!

عادوا...
وُعدنا....

والويل والثبور لنا!
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عماد امين راجح
- مواليد صنعاء ١٩٨٣م

- خريج جامعة صنعاء علوم سياسيه
- امين عام حركة انقاذ الشبابيه
- ناشط حقوقي ومحلل سياسي

مقتطفاتكتاباتهم

أحمد غيالن

عبدالحكيم العفيري

ناصر الحياني

عمار أحمد حمود

حسين الكاهلي

صادق معصار

شيخة الكل

صالح حزام الهروجي

 جامع الصالح الصالة فيه كيفما 
تشاء

 وحدك.. اجمع 
ّ

ضم... سربل... صل
ظهر مع العصر... أو ادخل التقط لك 

صور... 
ـــك،، جــامــع  ـــال مــاحــد يــقــول لـــك م
الصالح يشبه حــزب المؤتمر تمامًا 

بالعنصرية بال مذهبية..

جيرالد فايرستاين سفير امريكي 
سابق في اليمن وأحد سماسرة الربيع 
الصهيوني مش متأكد حتى اللحظة ان 
ها يرتكبون جرائم  السعودية وحلفاء
حرب وجرائم ضد االنسانية في اليمن.

ال في فكرهم ثورة وال حتى هواجس 
ثورة وتغيير جــذري.. ابصروا خلق 
الله تجمعوا راحــوا يتجمعوا معهم 
دفعة اولى دفعة ثانية، انضم صاحب 
الــزلــط والــســالح قــالــوا سجمت حتى 
وصلوا للبكاء بين يدي مالك الطيور 
ال تتركونا في منتصف الطريق ومن 

يومها وهم في مسلسل مكسيكي.
باألمانة ثورة او مش ثورة..

حــيــن تــحــلــق طــائــرة أجــنــبــيــة في 
أجــوائــك لتقصف جـــزءًا مــن قدسية 
وطنك تحت اي مسمى كان، وال تشعر 

بجرح عميق في صدرك..
فاعلم أنك التنتسب الى هذه االرض 

وال تستحق شرف االنتساب اليها ،،

بحًا في نظري من 
ُ
...اليوجد أكثر ق

اثنين االول يدعي انه يمني لكن تراه 
ُيصفق لطائرات العدون وهي تُدك 
وطــنــه ويــعــمــل جــاهــدًا لتبرير كل 

جريمة ومجزرة ترتكبها!
والثاني من يتهم موظفًا فتك الجوع 
به وبمن يعول يطالب براتبه، بالخيانة 
والعمالة وما شابهها من االتهامات 

السخيفة

اصبح كل ما نتمناه هو وجــود دولة 
ـــون.... ونــحــن مــن صمتنا  نــظــام وقـــان
مــن عـــام ٢٠١١م وهـــم يسقطون 
الدولة حتى وصلت بهم الجرأة لقصف 
البشر والشجر والحجر بعد فشل كل 
المخططات بحكمة يمنية خالصة من 
الزعيم الذي تمكن تجنيب البالد ويالت 
الحروب الداخلية والطائفية، وما اعلنوا 

الحرب اال بعد كشف كافة االوراق!!

٢٩٧ مليار ريــال عجز فعلي من 
الــمــيــزانــيــة الــســعــوديــة اي مــايــقــارب 
ــة الــعــامــة لعام  ــمــوازن ــن ال ٣٣٪ م
٢٠١٦م كارثة اقتصادية تحل بهم..

ــه رسميًا  طبعًا هـــذا مــاتــم إعــالن
وماخفي كــان أعــظــم.. وسيدفعون 

ثمن عدوانهم على اليمن غاليًا ..

الــعــدوان يدمر محطة االتصاالت 
بنهم بشكل كلي.. زهايمر ومهفوف 
على كم عاهة مادروا مايفعلوا سنتين 
وال فهموا اننا شعب ماينفع معاه أي 
شيء ال حصار وال قصف وال تهويل وال 
في باله النها اصبحت معركة كرامة 

وبقاء منها نكون او ال نكون.

نحن ابناء الطبقة المتوسطة 
ـــثـــالجـــة، انــت  ــــى ال ولـــدنـــا ال
قــررت انــه ما من ادعــاء بعد 
فـــاســـتـــرخـــيـــت فــــي عــتــمــة 

الفريزر..
منفى  له مقبض وموصول 
باالسالك، نحن فقط كنا ندعي 
اننا لم نتجمد بعد، ومن جهلنا 
يا محمد ونحن في ثالجة دنيا 

ال ترانا ..
افكر اآلن بتلك االصابع التي كنت تحركها 
بقلق قدمك، افكر الــى اي قلق ستستد 
عروسك رأسها وقد رحلت، رحلت وانت 

تبحث في صنعاء عن موطئ قدم
كيف يكون شعرك اآلن ؟ شعر الجبهة 
ات كثيرة وتقول :  الذي بقيت تنتفه مساء

ايش من حظ هذا ؟
هذا حظ ابن الفقير يا محمد، ان يحيا بكل 
شجاعة ويموت سكتة في الليل، اليوم خزنا 
يا محمد، نحن اصدقاؤك انتشينا بالقات 
وتعرقنا وانت مسجى في الثالجة، ال ديلسي 
الى جــوارك وال رغبة او قوة في اصابعك 

لتنتف شعر الجبهة وتلعن الحظ..
تذكر يا محمد المسجى اآلن في الثالجة 
؟ تذكر لما قلت لي واحنا خارجين من بيت 
الشيخ صادق االحمر: عجبتني وانته جنب 
حميد ورأسك اعلى من رأس حميد، تذكر 
لما كتبت يا عبسي ان صديقك محمد بن 
ناجي الشايف يتصل يــدورك ؟ لم تكن 
تتباهى بابن الشيخ ولكنك كنت تتباهى 
بــابــن الفقير وعــيــال المشائخ يــريــدون 
صداقته وقد كشف صفقات الغاز والفساد، 
واآلن يــا مــحــمــد هــم نــــزالء الــشــيــراتــون 

والمريديان واجنحة فنادق 
" حياة رجنسي " وانت نزيل 

الثالجة 
في تمام الرابعة عصرًا كنت 
اسمع عبد الباسط عبدالصمد، 
احس ان الشمس كورت حقًا 
بموتك وان النجوم انكدرت، 
وتمام السادسة فتحت اغنية 
ام كلثوم " قربك نعيم الروح، 
والعين ونظرتك سحر " قالوا في البيت : 
من عبدالباسط ألم كلثوم !! والخاتمة، قلت 
هذا صوت محمد عبده العبسي وهو يغني 
لي من البرزخ وقــد وجــد في موته نعيم 
الروح، هذي اغنية محمد الذي يتمدد اآلن 
في الثالجة بجسد تم تجريده من نعيم 
الواقع فمات، ربما تهدأ الحياة اآلن وقد 
اطمأنت لتوقفك، الحياة التي الحقتك 
ك الى  من باب المدرسة وهي تثقب حذاء
الثالجة وهي تضع لقدميك حدًا لطموح 
ابن الفقير في حذاء ايطالي، اآلن لم تعد 
الحياة التي الحقتك حافيا ومقرع الرأس 
ألن تثقب حذاء طريقك الشاق، وانتهت 
رحلتك ممدًا قدمين عارتين توقفتا عن 
المطالبة بجوارب او ستر قرقع اصابعك في 
البرزخ، وال تتوقع نتيجة مختلفة لتشريح 

جثتك..
لقد وضعت لك هذي الدنيا اللئيمة السم 
في حليب طفولتك، وها قد مت يا محمد 
واسترحت من شجاعة وعناد عاثر الحظ..
وجــودنــا مسمم ايها المسجى، مسمم 

بطموحنا في الوجود كبشر..
هل تشعر بالبرد االن ؟ 

الله يدفئ قلوب المظلومين يا محمد.

محمود يس

كلنا في الثالجة يا محمد العبسي
الشهباء والحالمة

الدكتور محمد الشدادي

محمد عبداهللا الحضرمي

خراف كسرى 
ونعاج قيصر!!

أنتم المجرمون ال هم

هكذا يقولون لنا عندما نطالب بمرتباتنا

ــي، مجرم  ــحــوث عــبــدالــمــلــك ال
طيب..

نــغــســل اجــــرامــــه فــــي بــحــر 
مواجهته للسعودية، فيطهره 

موقفه من العدوان.
ـــحـــدود، وسمح  ـــاع ال عــفــاش، ب
لــطــائــرة بــالطــيــار تقتل يمنيين 
متهمين بــاالرهــاب، وكــان حكمه 

فاسدًا؟
ناهي..

ــعــدوان، موقف ناصع وطني  موقفه مــن ال
قومي ديني، يجبُّ كل ماقبله، يرده كأنه خلق 

يوم ثاني بدأ به العدوان..

ـــيـــون، ظــلــمــة قتلة  ـــقـــالب االن
مخربون..

كمان، كمان..
انتم كلكم أحسن منهم، الى أول 
يوم صفقتم فيه لطائرات العدوان، 
ـــهـــارت كـــل افــضــلــيــتــكــم تحت  وان
أقدامهم الثابتة على تراب وطنهم..

الموقف من العدوان، هو وحده 
اليوم من يقرر، االفضليات..

والــلــه لــو جبتم فــي الحوافيش تهم الدنيا 
واالخــــرة، لــكــان موقفكم انــتــم مــن طــائــرات 
ـــذل وفــيــه كــل وضاعة  السعودية أحــقــر وان

الدنيا..!!

صديقي الموظف قلص عدد الوجبات اليومية ألطفاله إلى وجبة 
واحدة (قدر من العصيد فقط)، احتج أحدهم، فقال األب: أنت داعشي 
ومؤيد للعدوان وال تستحق أي طعام. انكسر الطفل المتمرد واستأذن 
أباه ليذهب إلى سريره للنوم.. لم يستطع األب االستمرار في تمثيل 
الدور، وغمس وجهه في صدر طفله وقال وهو ينتحب: سامحني يا 

بني، هكذا يقولون لنا عندما نطالب بمرتباتنا.

نبيل الصوفي 

حين تنظر اإلنسانية بخصيتي بن سلمان وبن زايد، يصبح 
الكيلومتر المربع في حلب هو كل حلب، ومقاتلو النصرة وفتح 
الشام المحاصرون فيه -بغض النظر عن جنسياتهم- هم 
الشعب السوري الذي يقتل األسد أطفاله ويغتصب الجيش 
ه، وهم أيضًا السنة الذين تذبحهم ميليشيات الشيعة  نساء
الصفوية والــعــرب الــذيــن ينكل بهم الــفــرس، وأيــضــًا هم 
المسلمون الذين يفتك بهم الكفار الروس ويحتلون بالدهم.

منطق نعرفه كيمنيين أكثر من غيرنا لطول ما حوكمنا إليه 
وعوملنا به، فاأليدي التي تشهر اليوم في وجه النصر السوري 

سياط اإلنسانية والعروبة والسنة باسم حلب تجلدنا منذ عامين بتلك 
السياط باسم تعز.. من يطلقون اليوم اسم حلب على الثالثة األحياء التي ال 
تمثل ١ ٪ من مساحتها، وال يرون بين مئات اآلالف مدنيًا وال حلبيًا غير 
وا بهم من القوقاز وسائر  مقاتلي التنظيمات اإلرهابية المرتزقة الذي جاء
األصقاع، هم أنفسهم الذين يختزلون تعز منذ عشرين شهرًا في باب 
موسى وعصيفرة، والماليين من أبناء تعز في ميليشيا أبو العباس وعارف 

جامل وحمود سعيد، ومن معهم من المرتزقة الالتينيين وشذاذ اآلفاق.
االستنفار األممي ومناحة بان كي مون والسفراء الذين في مجلس األمن على 

مدنيي حلب الذين بقروا البطون وأكلوا األكباد وسرقوا اآلالف من 
مخطوطات الجامع األموي ومعامل الغزل والنسيج، شاهدناه 
عشرات المرات وسمعنا عشرات البيانات من الجامعة العربية 
تهتم جميعها بمدنيي تعز الذين يذبحون األطفال ويسحلون 
الجثث في الشوارع ويصلبونها على أعمدة الكهرباء ويحرقون 
مكتبة السعيد ويفجرون ضريح السودي وينبشون قبور آل الباشا.
القنوات والخطب والتنظيرات واإلنسانية المقيتة التي 
يستنفرها كيلومتر مربع في حلب وال تتورع عن تجنيد 
اإلرهابيين وتسليحهم لتدمير سوريا وقتل اآلالف وتشريد 
الماليين من أبنائها، هي ذاتها التي جعلتنا نتقيأ كثيرًا على حديثها طيلة 
أشهر العدوان العشرين عن تعز وحصار تعز دون أن تنبس بكلمة عن 

حصار اليمن والعدوان عليه وقتل آالف النساء واألطفال من أبنائه.
تطابق بين حلب الشهباء وتعز الحالمة، ليس من قبيل المصادفة، ولكن 
ألن القاتل والنائح والخطيب والمنظر وممول اإلرهاب والمدافع عنه هو 
نفسه هنا وهناك، واإلرهابيون الذين أخرجوا اليوم من حلب قد يرسلون 
غدًا إلى تعز، ولكنها ستتطهر كما تطهرت حلب وبدون دموع بان كي 

مون الرخيصة.

أحمد الحسني

محمد عالو
علي الشعباني

اليمني هو الجغرافيا
يقال إن الطبيعة الجغرافية الجبلية لليمن هي أحد أهم األسباب التي ساعدت المقاتل 
اليمني في التصدي لزحوفات الغزاة، لكن ما يقوم به هذا المقاتل الصلب من تنكيل وتدمير 
وكسر لهذا الغازي في صحراء ميدي المكشوفة المبسوطة يؤكد تمامًا أن المقاتل اليمني 

هو الجغرافيا والمتحكم بها وليس العكس.
فرساننا يسطرون أشجع المالحم البطولية في ميدي رغمًا عن سالح العدو الجوي 

وعتاده العسكري المتطور، ورغما عن الطبيعة وجغرافيتها. 

السعودية الكيان الهش
هــل هــنــاك مــا هــو أوضـــح مــن حقيقة أن أمريكا 
بعظمتها وتفوقها العسكري ال تزال إلى هذه اللحظة 
عالقة في مواجهة أعباء ومضاعفات إسقاطها للدولة 
العراقية رغم أنها أشركت معها تحالفًا دوليًا عريضًا 
ثم سمحت حتى لخصمها إيران بالدخول معها كالعب 
مساهم في تقاسم أعباء ومغانم الخوض في وحل 

الواقع العراقي الناجم عن سقوط وتحلل الدولة؟
السؤال األهم هو ما الذي يمكن للسعودية -التي أقل 
ما يمكن أن يقال عنها بأنها كيان هش عديم الخبرة- 

أن تفعله في اليمن الذي سّرعت بتدخلها العسكري من دفعه نحو 
حالة شبيهة بعراق ما بعد االحتالل االمريكي؟

طبعًا مع الفارق أن أمريكا حركت قوات برية ضخمة للسيطرة 
دفعة واحدة على كامل أراضي العراق الذي ال يجمعها به شريط 
حدودي طويل ولعبت دورًا مباشرًا في سد فراغ السلطة إلى حين 
االنتهاء من عمليات وترتيبات بناء النظام الجديد القائم حاليًا في 
العراق والذي ولد هزيًال ومختًال ومنتجًا ألسوأ التناقضات والظواهر 

المرضية التي تجعله مهددًا باالنهيار على الدوام.
بينما في اليمن اكتفت السعودية وتحالفها المكون من دويالت 
خليجية مع حضور شكلي لعدد من الدول العربية بالسيطرة الجوية 
واالعتماد بريا على فصائل مسلحة سيئة التنظيم تحركها دوافع 
وأهداف متباينة وتهيمن عليها نزعات ذات طابع مذهبي وجهوي 
ومناطقي إضافة إلى أنها ال تدين بوالئها لقيادة موحدة على مستوى 
البالد وأغلب هذه الفصائل ال تتلقى أوامرها من هادي وال من القيادات 

الحكومية األدنى منه.
تخطر ببالي نصيحة هادي للسعودية قبل أيام عبر 
جمال خاشقجي بأن عليها أن تحذو حذو العثمانيين 
الذين كان لهم تجربتان تاريخيتان الحتالل اليمن 
بدأتا بالسيطرة على تعز والحديدة وبحسب هادي 
فإن هذه الخطوة كان يعقبها مباشرة مجيئ صنعاء 

إلى المحتلين طائعة.
لست هنا بصدد التحقق من صدق هذه المالحظة 
التاريخية التي أوردهــا هادي في معرض التشديد 
على أهمية جبهة تعز بالنسبة ألي مخطط عسكري يرمي الخضاع 

صنعاء.
أراد هادي أن يحث السعوديين على اتباع طريقة االتراك في غزو 
اليمن إال أن الرجل نسي أن السعودية في حالتها الراهنة ليست مؤهلة 
من نواٍح عدة للقيام بما قامت به االمبراطورية العثمانية عندما 
أرسلت جنودها وقطعها الحربية الخضاع اليمن مرتين وخرجت 

من التجربتين بذكريات مريرة.
ورغم أن االتراك كانوا يحرزون نجاحًا أوليًا مستفيدين من ظروف 
داخلية يمنية وسياق تاريخي عالمي إال أن األوضاع كانت ما تلبث 
أن تخرج عن سيطرتها بالتدريج وتنفجر التمردات التي كانت 

تكبدهم خسائر موجعة.
بناء على هذه المعطيات يلح السؤال الصعب عما سيكون عليه 
الحال في اليمن وما الذي يمكن توقعه من نتائج ومسارات على 

المدى القريب والبعيد؟

جمال الكليبيمحمد العالئي 

وكأننا أموات
كنا اذا انقطعت الكهرباء  
لساعات مألنا الدنيا صراخًا.. 
اآلن نسينا حــاجــة اسمها 

كهرباء.
كــنــا اذا ارتــفــعــت اســعــار 
النفط مــقــدار مــائــة ريـــال..
خــرج الشعب مــظــاهــرات..
اآلن اسعار النفط كل محطة 

يبيع بسعر وال على بالنا
كنا قد بدأنا بدراسة وتنفيذ مايسمى االمن الوقائي اي منع 
الجريمة قبل وقوعها..اآلن يادوب ندين نستنكر الجريمة 
بعد حدوثها.. كنا اذا تأخرت الحوافز والعالوات لمدة يوم او 
يومين..صيحنا وقلنا سياسة تجويع..اآلن خمسة اشهر من 

دون رواتب ركزوا رواتب مش حوافز وال كأننا موجودون..
اصبحنا مبلودين او بلداء، من تولى امرنا القى اللوم على 
من سبقه ونحن ال نملك اال ان نصدقه ونهز رؤوسنا ايجابًا..
ــرون الــى ايــن وصــل بنا الحال كأننا مخلوقات  بربكم أت

الزومبي فقط نستمر بالمشي دون ادنى تفكير..
لم اعد ادري ما الذي حل بنا هل هو التبلد من هول ما 
واجهناه..ام اهلكنا الجوع فلم نعد نفكر اال في قوت يومنا 

وليلتنا..
رحمتك يارب..رحمتك يارب.. أما الوالة فال يرحمون!!

رشاد الصوفي

معاذ بجاش


