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صدق الله العظيم

حفل شهر رمضان بالنوادر والطرائف التى تكشف عن طبائع النفس 
البشرية، وميلها إلى التحرر من القيود التى تمنعها من حرية التصرف، 
وتوضح العالقة بين البشر، من حيث التواصل اإلنسانى ومكاشفة النفس لما 
يعتورها من أخالط ووساوس، والحكايات تعتمد على الوصف السردي القليل 
الذي يهيئ للحدث، والحوار القصير الذي يكون التساؤل أحد أهم طرائقه 
التعبيرية، ثم التضمين الشعري الذى يستقطر الموقف في تعبير جميل.

وللشعراء مواقف ونوادر تجاه رمضان للقيد الذي يقيدهم به )من صيانة 
البطن والفرج(، وهم متمردون غلبتهم الرغبة في التمتع، بأطايب الحياة، 
وكان لبي نواس مواقف شعرية تجاه رمضان، حيث يقول في إحدى قصائده.

اسقني حتى تراني أحسب الديك حمارا
ويعتب على شهر رمضان أنه أمات لهوه، وعطل مجونه.

أمات مجانتي وأباد لهوي وعطل راحتي عن المدام
وال��ن��وادر ترصد لنا المفارقات التي تحدث بين البشر، وتبين ق��درا من 
السخرية، وتجلب الضحك والمزاح، وما تجيش في النفس من جدل الفقر 
والغني.. ويقول الشاعر حسين شفيق المصرى واصفًا بعض العادات التي 
تصاحب رمضان، كاإلقبال على المكسرات من جوز ولوز وبندق وقمر الدين 
الذى أصبح من أحب حلويات رمضان. وهو يصف رغبة امرأته في شراء كل ما 

تطمع فيه من حلويات ومشروبات ومأكولت رمضان.
أتى رمضان فقالت هاتوا لي: زكيبة نقل فجبنا لها..

ومن قمر الدين جبنا ثالث: لفات تتعب شيالها
وجبت صفيحة سمن وجبت: لوازم ما غيرها طالها
فقل لي على ايه بنت الذين: بتشكى إلى أهلها حالها

والنقل بمعنى المكسرات، وفى ن��ادرة حدثت بين عمر بن عبدالعزيز 
وأعرابي رأى الخليفة وهو يصلي أعرابيًا يأكل بجانب قبر الرسول فدنا منه 
وقال له: أمريض أنت؟ قال: ل، قال: أعلى سفر؟ قال: ل، قال: فما بالك مفطر 
والناس صائمون؟ قال العرابى: إنكم تجدون الطعام فتصومون، وأنا إن 

وجدته ل أدعه يفلت مني.

دعـــاء
كر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك.. اللهم 

ّ
هم لك الحمد والش

ّ
الل

هم إّني أحمدك حمدًا 
ّ
ن سواك.. الل اكفني بحاللك عن حرامك واغنني بفضلك عمَّ

كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجالل وجهك وعظيم سلطانك.

حديث نبوي
عن أبي أمامة رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم يقول: "اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لصحابه"

أقوال مأثورة
ننا من التمتع بسائر الخيرات.

ّ
-الحرية خير يمك

- الحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون.
- نحن أحرار بمقدار ما يكون غيرنا أحرارًا.

 - حيث تكون الحرية يكون الوطن. الحرية من غير قانون ليست سوى 
سيل مدمر.

كتب/الشيماء محمد

في أطراف المدينة هناك يقع منزل الشهيد البطل 
الذي تداول الجميع صورته بفخر وهو يصنع ملحمة 
بطولية ضد القوات الغازية ويمرغ وجوههم بالوحل 

دفاعًا عن الوطن..
غرفتان »بلوك« وحمام.. وزوج��ة وأم واطفال.. 
شبح المجاعة يرتسم على أعينهم الغائرة من سوء 

التغذية..
زوجة الشهيد تدمي القلب وهي تبحث عن فتات 
تسد به جوع أولد الشهيد الذين تركهم لها وهم 
كالعصافير منذ أن غ��ادر الحياة ب��ص��اروخ خ��ارج 

الحدود.
في إحدى الغرف تشاهد صورة الشهيد البطل في 
وجهه صورة اإلنسان الشهم.. اإلنسان، اإلنسان.. كانت 
ابنته تحملق فيها والعبرات تنهمر على وجنتيها.. 
أمام اخوانها الذين يصغرونها عمرًا.. يعيشون اآلن 

عالمًا طفوليًا بائسًا..
حلفت أم الشهيد أل أغادر منزلهم وأن أفطر معهم 
خاصة وأن الوقت كان متأخرًا ومنزلنا بعيد.. خجلت 

رْت أمامي وهي  ولم استطع أن أرفض طلبها رغم أني لحظتها وكأنها تسمَّ
التي تعرفها نساء القرية بالكرم مثل زوجها البطل -الله يرحمه- لم أعرف 
ْسر حاجز الصمت الذي خيم على الجميع بالسؤال 

َ
السبب لألمانة.. وحاولت ك

عن أخبار والد الشهيد.. المهم بدأ الظالم يدب في الغرفتين وظللت أنظر 
الى اللمبة المعلقة وسط الغرفة متى سينبعث ضوؤها الى حين دخلت أم 

لت: مابش معكم كهرباء؟! الشهيد بالشمعة.. فتساء
قالت: سرقوا اللواح من السقف بعد استشهاد ولدي بشهرين ل ألحقهم 
ة.. وماعدبش فائدة..  الله خير.. وقد اشتكينا للقسم.. وتعبنا َسْرحة وَجيَّ

قد سار الجمل بما حمل..
بدأت أشعر بعمق حزن وبؤس أولد الشهيد وما تكبدته أسرته من معاناة 

بُت مواجعها عندما قلت لها 
َّ
تفطر القلب.. وشعرت بأني قل

ممازحًا: كان تشتري لوح جديد من مرتب الشهيد حرام يجلس 
أولده بالظالم في ليالي رمضان.. لم أكن أعلم أن أولد الشهداء 
بدون مرتبات أيضًا، إّل بعد أن انفجرت زوجة الشهيد بغضب 
وقالت: ذي سرقوا ألواح الطاقة.. هم ذي يسرقوا مرتبه.. ول 

ريال حتى خربته لم يعد أحد يسأل على أحد..
يا الله والوضع الصعب.. أين كل مذكرات الجنيد التي يسخر 
منصبه بدعم ما تسمى بمؤسسة الشهيد وهات يا مذكرات 
ع  لهذه ال���وزارة.. وتلك وبالقوة.. ومهرجان الشهيد.. وتبرُّ

للشهيد.. وروضة الشهيد.. وكلها كذبة..
أقول لكم اعتبروني كاذبة وكل واحد يقرر يفطر عن أسرة 

ة.. شهيد بالحارة أو بالقرية وستعرفون الحقيقة المرَّ
صدح صوت المؤذن ودخلت للفطور، فكانت المفاجأة.. أسرة 
الشهيد ل تملك حتى التمر.. منكم لله.. حتى الشهداء وأولدهم 
يعانون منكم بهذا الشكل الفظيع.. ليت الشهداء يعودون 

لينتصروا لكرامة أولدهم.
كانت الوجبة بقايا كدمة.. وبقايا خبز، شعرت حينها بغصة 
وأنا أتخيل الوداج المنتفخة لولئك المسئولين، وأقارن بين 
حاجة أولد الشهيد لراتب والدهم لحمايتهم من الموت الحتمي 

وبين أولئك!!
حتمل، 

ُ
ل أستطيع أن أسرد لكم بقايا تفاصيل المأساة فهي ل ت

لكني أدعوكم الى أن تمتلكوا الشجاعة وتذهبوا لتناول الفطار مع من 
تعرفون من أولد الشهداء.. فهم يستحقون أن نحميهم ونعوضهم 
بقدر المستطاع، وألَّ نترك فلذات أكباد خيرة من أنجبتهم اليمن وضحوا 

بأرواحهم من أجلنا ليعبث بهم اللصوص!!

إفطار الوزراء مع أطفال الشهداء

قم باتباع النصائح التالية إن كنت تريد صحة أفضل وراحة أكبر لمعدتك 
في رمضان من خالل اآلتي:

- لتأكل حتى الشبع لتجنب اإلصابة بالتخمة في وجبة اإلفطار.
- تناول وجبات خفيفة بين الفطار والسحور، كالمكسرات والفواكه 

والخشاف. 
- مضغ الطعام جيدًا لتجنب مشاكل الهضم، وعدم اإلس��راع في تناول 

الطعام.
- تأخير وجبة السحور لتفادي الشعور بالجوع أو العطش في وقت مبكر 

من الصيام.
- اإلكثار من السوائل لتعويض ما تم فقدانه في فترات الصيام، وحتى ل 

تصاب باإلمساك.
- عدم اإلكثار من تناول السكريات أو المالح في السحور، لنها تساعد 

على الشعور بالعطش. 

طرائف رمضانية

نصائح للحفاظ على الصحة 

> هناك من حرف رسالة المسجد عن طريقها الصحيح من خالل استخدام 
المنابر للترويج الحزبي وتوظيفها لصالح طرف سياسي بعينه.. ما الدور 

الذي تقوم به وزارة الوقاف للحد من هذا؟
- من يقوم بذلك ل يفقه في الدين شيئًا، ومن يعتقد أن المنبر وجد 
للترويج الحزبي أو التحشيد المذهبي والطائفي من أجل التغرير بالناس 
فهو مخطئ فالمسجد دار للعبادة ومكان للخضوع لله واسمه بيت الله ول 

يجوز توجيهه الى غير ما وجد من أجله.
> حدث مؤخرًا أنه تم تغيير بعض خطباء عدد من الجوامع دون معايير 

وعلى أساس مذهبي.. كيف واجهتم ذلك؟
- فيما يتعلق بتغيير الئمة والخطباء فلدينا نظام في هذا الجانب من 
السابق وهو أن الهالي الموجودين أو الساكنين بجوار المسجد وفي الحي هم 
أصحاب القرار في تغيير الخطيب أو إمام المسجد وهذا النظام متبع في 
أمانة العاصمة وغيرها..فرواد المسجد الذين يترددون عليه في الصلوات 
الخمس هم أصحاب الحق، وأي شخص يغير أي خطيب مسجد سواًء على 
أساس مذهبي أو سياسي فيحق لهم أن يرفعوا بذلك للوزارة ونحن سنكون 

بجانبهم.
وقد حدثت تغييرات في بعض المساجد ولكن لم يحتج أحد خوفًا من أن 
يصيبهم أذى من الطرف اآلخر وبعضهم خشي المواجهة، أما من صمد في 

منبره وبقي فالوزارة وقفت معه.
> معنى هذا أنه ل يتم تغيير خطيب مسجد إّل بطلب من سكان الحي؟

- رواد المسجد أو سكان الحي حيث يقومون بتوقيع وثيقة ورفعها للوزارة 
مع ابداء أسباب التغيير وهذا ما تسير عليه المور منذ فترة طويلة بحيث 
ل يبقى خطيب المسجد عرضة لممارسات أي مسئول أو أي شخص يغير 
ويبدل كيفما يريد، وكذلك هناك دور للمجالس المحلية في هذا الجانب.. 

إذًا فأهل الحي هم أصحاب القرار.
> يتردد أن هناك بسطًا ممنهجًا على أراض��ي الواق��ف س��واًء في أمانة 
ات التي اتخذتها  العاصمة أو محافظات أخرى مثل إب وغيرها.. ما اإلجراء

الوزارة لوقف مثل هذه الممارسات؟
- لألسف أنه عندما يتعطل المر ويبعد القضاء يحصل مثل هذا في أي 
مجتمع من المجتمعات والحقيقة أن هناك ظاهرة جديدة لم نسمع بها من 
قبل وهي أن الشخص يحق له أن يرجع عن الوقف الذي أوقفه جد جده وهذا 
غير جائز فهل يستطيع اإلنسان أن يسترجع بيتًا أو أرضية باعها جده أو 
جد جده أو والده وأنت تأتي اليوم وتقول إنه وكلك بعدما مات بالتراجع 
عن بيعه هذا البيت أو الرض أوقفها لله، وهذا يأتي بعد أربعمائة سنة أو 
مائة سنة ويقول تراجعت عما وقفه جدي، فذلك شيء ل يتصوره العقل 

ول يجوز ل شرعًا ول قانونًا.
فيما يتعلق ب��أداء العمرة وفريضة الحج، من المعروف أن كثير من 
اليمنيين حرموا من أداء هذه الشعائر بسبب العدوان، فأين وصلتم في 

هذا الجانب؟
- بالنسبة للحج فقد حاولنا العوام الماضية بقدر المستطاع أن نفهم 
الطرف اآلخر بأن الحج ركن من أركان السالم ل يتدخل في السياسة ولكن 
يبدو أنهم أرادوا أن يكون ركنًا خاصًا بهم فقد سبق أن حرموا الحج على 
العراقيين قبلنا وحرموا السوريين وحرموا الليبيين وها هم اليوم يحرمون 
الكثير من اليمنيين من أداء هذه الفريضة للعام الثالث على التوالي ول 
يستبعد أن يمنعوا السعوديين من أبناء القطيف من الحج لنهم يعتبرون 
الحج ركنًا ملكيًا خاصًا بهم.. ولو تالحظ حتى بيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أزالوه وقاموا بإنشاء مكتبة في مكانه، وهذا عدم فهم للدين 
وتصرف فرعوني بحيث يتم منع أي شعب دولة إسالمية من أداء فريضة 

الحج للضغط على الدول وهذا أمر ل يرضاه الله ول رسوله.

ورغم ذلك فقد حاولنا حتى أن نتواصل مع وزير هادي لن هذا أمر ل 
يتدخل في السياسة ولكن اتضح أن الفار هادي والذي معه ل يحلون ول 
يربطون وأن المر بيد السعودية وحدها وهم أصحاب القرار وهم من 

يتحكم في الراضي المقدسة.
> ماذا عن العام الماضي هل حج أحد؟

- ح��اول بعض الحجاج الدخول من الحدود البرية وخاصة عن طريق 
العبر ولألسف توفي مجموعة منهم بسبب ما لقوه من متاعب حيث بقوا 
في المنفذ لسابيع مما أدى الى وفاة 8 حجاج، وبعد ذلك أدخلوا مجموعة 

بسيطة والبقية عادوا الى محافظاتهم.
> العدوان دمر عددًا من المساجد وخاصة المساجد التاريخية منها هل 

لديكم احصائية بعدد المساجد التي دمرها العدوان؟
- هناك مساجد دمرها العدوان السعودي بالقصف الجوي والصاروخي 
وأخ��رى فجرها عمالؤهم المتواجدون على الرض.. والحقيقة أن بين 
العدوان والتاريخ مشكلة كبيرة حيث دمر الكثير من المساجد التاريخية 
لنه عدوان بدون تاريخ فماذا تتوقع منه فهو يستهدف التاريخ وليس 
المساجد فقط وإنما أي معلم تاريخي يمني.. إذًا فمشكلتهم أنه ل يوجد لهم 
تاريخ ول يوجد لهم جذور.. وعندما يكون لديك نقص في جانب ويوجد في 
شخص آخر تحاول أن تحبطه حتى ل يتفوق عليك وهذا ما يفعله العدوان.

> ما عدد المساجد التي دمرت والتي تضررت؟
- ما تم تدميره من المساجد خالل الفترة الماضية من قبل العدوان 
السعودي الغاشم أكثر من 2200 مسجد في اليمن، 800 تم تدميرها 
تدميرًا كاماًل، و1400 مسجد تضررت أضرارًا مختلفة، اضافة الى تضرر 
الكثير من أمالك الوقف بما فيها المقابر التي لم تسلم من شر هذا العدوان.. 

يعني لم يسلم من العدوان السعودي ل الحياء ول الموات.

 السعودية تحرم اليمنيين من أداء فريضة الحج للعام الثالث 

2200 مسجد تعرضت للتدمير من قبل العدوان السعودي

أوضح األستاذ عبدالرحمن القالم -وكيل أول وزارة األوقاف واإلرشاد- أن منابر المساجد وجدت للوعظ واإلرشاد وال يجوز استخدامها للترويج الحزبي 
والتحشيد الطائفي.

وكشف وكيل وزارة األوقاف في حوار مع »الميثاق« أن العدوان السعودي الهمجي الغاشم دمر أكثر من 2200 مسجد في اليمن منها أكثر من 800 مسجد 
تدميرًا كليًا وتضرر أكثر من 1400 مسجد، إضافة الى تدمير عدد من المقابر وأمالك األوقاف.. مشيرًا الى أن البسط على أراضي األوقاف بحجة التراجع عما 

أوقفه اآلباء واألجداد من أراٍض وبيوت ظاهرة جديدة على مجتمعنا وغير جائزة شرعًا وقانونًا.
وقال األستاذ القالم: إن السعودية تحرم اليمنيين من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي.

مطالبًا بعدم تسييس الحج ألنه ركن من أركان االسالم ال عالقة له بالسياسة ولكن السعودية تستخدم هذه الشعيرة للضغط على الدول التي تختلف معها.

حاوره/أحمد الرمعي

البسط على أراضي األوقاف بحجة التراجع عما أوقفه األجداد ظاهرة جديدة على مجتمعنا وغير جائزة شرعًا وال قانونًا

  ال يجوز استخدام منابر المساجد للتحشيد الحزبي والطائفي

»لميثاق«: وكيل وزارة األوقاف لـ


