
بدر بن عقيل

(مركب)
كلما استمعت للرائع الراحل أحمد 
قاسم في أغنية(يامركب البندر) 
ــدر عـــدن.. ــن ـــى ب أبــحــرت مــعــه إل

واكتسيت عطرًا من بخورها.. ومن 
الفل والكاذي...

(مصلحة)
قالوا(معاه على الحلوة والمرة)

ــا: ولـــكـــن ..مـــــا أكـــثـــر أهــل  ــن ــل ق
الحلوة..!!!

(تطنيش)
بتليت بشخص سيئ... تجاهله.

ُ
إذا أ

قال الشاعر:
وإذا بليت بشخص الخالق له

 فكن كأنك لم تسمع ولم تقل
(بحر)

حيثما أرى بـــحـــرًا.. أرى وجــه 
مدينتي..

(مصير)
إذا كان مصيرك بيد غيرك.. فقد 

فقدت حريتك..
وقـــدهـــا مــقــالــة (طــيــر ياطير 

وخيطك بيدي)
(جرس)

متى ماحاولت أنساك ولو لبعض 
ــــوقــــت..قــــرع بـــداخـــلـــي جــرس  ال

العشرة..والعيش والملح..

عبدالله الصعفاني

برقوق يا أهل السوق ..!!

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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الذين قضوا جانبًا من أعمارهم في  
تخويف الناس من بيادات عسكر 
النظام السابق لبسوا نفس البيادات وأعلنوا 

أنفسهم عساكر للنظام الالحق السابق .
بت 

ّ
« عندما ضاعت عليهم الصعبة وكذ

الــمــيــاه الــغــطــاس هــا هــم يستعيدون 
نفس التخويف للناس ولكن هذه المرة 
التخويف من أن الحوثي سيعيدنا إلى " 

ِحّباب الركب ".
« وبــيــن الــتــخــويــف والــتــخــويــف تبرز 
حقيقة أن الشعب الــذي غــادر قبل أكثر 
من خمسين عامًا التخويف من جن اإلمام 
الظالم اكتسب مناعة عدم الخوف ال من 
العسكر وال من التقبيل للركبة ألن هذه 
لم تعد أمام ماشهده العالم من متغيرات 

سوى أشياء أثرية داخل متحف التاريخ..
« بين يدي مقال للزميل المبدع محمد 
عايش يتحدث فيه عن توثبه وهو يستعد 
للتعليق والتداخل على خطاب عبدالملك 
الحوثي ويستنفر تساؤالت حول قضايا 
اإلمامة والوالية والبطنين والموقف من 
سبتمبر، لكنه لم يجد في الخطاب سوى 
ُمطالبة قائد الحوثيين بسرعة تنفيذ 
ات ومصالحة  مخرجات الحوار بحكومة كفاء
وطنية وسجل انتخابي جديد واإلرتقاء 

بالوضع األمني.
« األمــر برمته يستدعي - مثل أمور 
كثيرة - أن نتوقف عن التخويف ونستدعي 
فكرة الدولة غير الرخوة ،وحينها سنجد 
أنفسنا أمام حالة اصطفاف وطني تلزم كل 
المكونات والجماعات بوضع رؤوسها تحت 

سقف الدستور والقانون وبال سالح.
« ما كتبه عائش يفرض على جماعة 
أنصار الله الحوثيين أن يواصلوا اإلجابة 
على المخاوف الطبيعية والمصنوعة من 
خصومهم،ألن عــدم اإلجــابــة على بعض 
ــــادرًا وفـــي أضــيــق الــحــدود  األســئــلــة إال ن
جدير بالمراجعة في زمن يجب أن تكون 

الشفافية فيه هي سيد الموقف.
« تغيرت األمــور وصار على كل القوى 
السياسية أن تقترب من المواطن " أحالم 
ومخاوف " ألننا بالبلدي الفصيح نعيش في 

فضاء " برقوق برقوق يا أهل السوق".

«الكاهن» باسندوة 
ووزراء المؤتمر

محمد أنعم

طفح الكيل.. وأصــبــح السكوت على   
التصرفات الحمقى لنصف الحكومة 
برئاسة باسندوة ال يخدم المصلحة الوطنية.. 
فلم تكتِف باألمس بذلك البيان الوقح ضد أبناء 
محافظة إب ومحافظ المحافظة القاضي احمد 
الحجري.. بل لقد خرجت علينا يوم الخميس 
بخبر تتحدث فيه عــن قــانــون المصالحة 
الوطنية والعدالة االنتقالية رافضة جملة 
ــذي احاله األخ  وتفصيًال مشروع القانون ال
رئيس الجمهورية إلى البرلمان قبل حوالي 
عــام.. وتتحدث أيضًا عن قانون استعادة 
ــشــارع قانون  األمــــوال الـــذي يطلق عليه ال

«طالبان» اإلخوان واالشتراكي..
هــذه الحكومة أو باألصح النصف.. عندما 
تمارس كل هــذا الفساد وتتعامل مع أبناء 
الشعب اليمني بمكيالين وبــكــل بجاحة.. 
مرر كل ما تريد دون ان تكترث برئيس 

ُ
وت

الجمهورية أو تضع أدنى اعتبار للنصف اآلخر 
 تجعلنا نشعر بالشفقة 

ً
من الحكومة.. حقيقة

والــحــســرة على مــا يواجهه وزراء المؤتمر 

والتحالف الذين يقفون على طاولة واحدة مع 
الطرف اآلخر برئاسة باسندوة..

فــإذا كان ذلك البيان الوقح قد صدر باسم 
الحكومة وُنشر بتلك األلفاظ السوقية فلكم 

ان تتصوروا عن الذي يدور في الكواليس..
صراحة.. أنا اصدق اصحابنا.. فهم حريصون 
على الوفاق.. وعندما يقصي باسندوة اآلالف.. 
ووزراء اإلخوان يجندون اكثر من ٢٠٠ ألف 
في الجيش واألمــن.. فصمت وزراء المؤتمر 
وتمسكهم بقانون معطل هو حــرص على 

التسوية السياسية.. وسالمة األنفس..
وعندما يستقبل باسندوة قطاع الطرق 
ومحاصري مبنى محافظة إب ويصدر ذلك 
البيان الــوقــح البــد أن يكون وزراء المؤتمر 

والتحالف هم العقالء..
فمن حق باسندوة ان يشتم ويلعن باسم 
الحكومة كل أبناء إب ويسخر من أبطال ثورة 
١٤ أكتوبر.. يعني يعمل ما يريد «اإلمــام» 
بــاســنــدوة.. وال أحــد يعترض.. وكله حرصًا 
ضرب 

ُ
على تنفيذ مخرجات الحوار.. وعندما ت

الكهرباء وأنابيب النفط ويحمل باسندوة 
والنصف اآلخــر فــي الطاولة مسئولية ذلك 
المؤتمر الشعبي الــعــام.. هنا بالذات اشفق 
على وزراء المؤتمر والتحالف.. الصابرين كل 
هذه السنوات.. لذا نحتاج إلى حملة تضامن مع 
وزرائنا وليس مع القاضي احمد الحجري الذي 
يعد الرجل االشجع واألقــوى واألصــدق الذي 

فضح دجل وكذب الكاهن باسندوة..
لقد استطاع القاضي الحجري ان يسقط 
البعبع الذي أخاف شعبنا ودمره.. لقد فضح 
دجله وحقده وتآمراته على الشعب والوطن..

وألن ضربات القاضي الحجري كانت قاضية لذا 
فقد غضب «الغول» واطلق صراخًا قبيحًا قبل 

ان يسقط صريعًا وإلى األبد.
وما نتمناه من وزراء المؤتمر والتحالف ان 
يظلوا اقوياء، ويـــزدادوا يقينًا ان لليمن ربًا 
يحميه.. فها هــو الــمــوت يحصد فــي اليمن 
كــل شـــيء.. منذ وصــول بــاســنــدوة الــذي جاء 
كالطاعون ليقضي على كــل حــّي على وجه 

األرض.

كهرباء عدن 
في  فصل الصيف  يبح صوت  

األمين العام للمجلس المحلي 
بـــمـــحـــافـــظـــة عــــدن 
ـــم  ـــري ـــك ـــدال ـــب ع
شـــــــــائـــــــــف، 
واعـــــــضـــــــاء 
ـــمـــجـــلـــس   ال
ــيــن  ــب مــطــال
بـــمـــعـــالـــجـــة 
ـــــة  مـــــشـــــكـــــل
الكهرباء ..وهات 
يــا وعـــود  ..وهـــات  
يــا صفقات يبرمها 
الوزير سميع ومعاناة  
ابــنــاء عـــدن  تتفاقم.. 
ــرح 

ُ
نفس المطلب  ط

االربعاء على  باسندوة 
بإنشاء محطة كهرباء (٥٠ ميجا) لحل 
المشكلة خالل الصيف.. لكن باسندوة 
عاد ليمارس نفس الدورالمشبوه.... 
ويمارس سياسة تدمير عدن لينتقم  
مــن  ابطال ثــورة ١٤أكتوبرالمجيدة 

ويتغزل بعهد االستعمار.

هيكل: اإلخوان أهل مؤامرة
قال الكاتب الصحفي، محمد حسنين هيكل، معلقًا على العام الذى تولى  

كتهم الرغبة في االستيالء 
ّ
فيه اإلخوان حكم مصر، أن جماعة اإلخوان تمل

والسيطرة على مؤسسات الدولة بأكملها، ووصفهم بأنهم أهل مؤامرة وليسوا أهًال 
للثقة.. وتابع: إن مصر لديها مشكالت كثيرة وخطيرة وتحتاج 

ى األزمات التي تواجهنا، والسعي 
ّ
لحلول عاجلة، لتخط

لبناء مستقبل أفضل، منوًها إلى أنه البد من االستفادة 
من تجارب األمــم األخــرى، واالستعانة بها، في بناء 

مستقبل مصر.. 

الدكتور الكحالني يتعافى.. رغم إهمال وزير الصحة
أفاد مصدر طبي بمستٍشفى الثورة بصنعاء ان الدكتور حسن  

الكحالني عضو اللجنة الدائمة والعميد السابق لكلية اآلداب 
بجامعة صنعاء يتماثل للشفاء بعد تعرضه االسبوع الماض لجلطة دخل 

على إثرها غرفة العناية المركزة بمستشفى الثورة لتلقي العالج.
ويعد الدكتور الكحالني من الشخصيات الوطنية المخلصة وكان 
له دور بارز خالل أزمة العام ٢٠١١م في التصدي ألعمال العنف 
والفوضى كما مثل أبرز قيادات الفكر والرأي ودعم مسار التسوية 

السياسية إلخراج البلد من االزمة الطاحنة سلميًا وتجنيب اليمن شرور العنف 
والصراع.

الدكتور حسن الكحالني الذي ظل يتألم على اليمن وشعبها.. هاهو اليوم 
وحيدًا يتألم وبصمت الرجال الكبار.. واألولى أن يحظى بالرعاية واالهتمام وفاًء 
وعرفانًا لمواقفه الوطنية المشرفة وبما يعينه على مواصلة عطائه االكاديمي 
والوطني وخدمة المصلحة العليا لليمن، وهو أقل واجب  ازاء هذه الهامات 

الوطنية وامتثاًال لمبدأ الوفاء بالوفاء.

فعًال لقد أســرفــوا في الفوضى   
والتخريب..

ـــعـــنـــف والـــقـــتـــل  ــــي ال  اســـــرفـــــوا ف
والتحريض..

ة لآلخرين..  أسرفوا في اإلساء
 أسرفوا في الشتم والسب.. أسرفوا في 

الفجور.. 
أسرفوا في الكراهية والحقد..

أســرفــوا في اإلقــصــاء واإللغاء 
ات..  والتهميش للكفاء

أسرفوا في الغطرسة والعناد.. 
أسرفوا في الوهم..

أسرفوا في قطع الكهرباء 
والمشتقات النفطية..

كانوا يوهمون المجتمع 
بأنهم «إخوان مسلمون»..

ـــخـــداع  ــــوا فــــي ال أســــرف
والــتــضــلــيــل ومعاقبة 

الشعب..
أسرفوا في كل شين.. 
حتى تأكد للناس أنهم 

«إخوان الشياطين»!!

شهادة من أمريكا!! «إخوان الشياطين»!!

قال طالل أمين الصايدي   
«مغترب يمني» : عندما 
عدت مع األسرة إلى أمريكا بعد 
ــبــالدي الــيــمــن، ظلت  ــي ل ــارت زي
األســرة أسبوعًا في رعب وقلق 
ــد على  نــفــســي، تــهــافــت شــدي
الــتــلــفــزيــون وعــلــى الــســخــانــات، 
شحن متواصل للتلفونات، كي 

الثياب بصورة مستعجلة.. حتى 
أننا لم نترك في المنزل «فيش» 

للكهرباء بدون استخدام..
لم ندرك إّال في نهاية األسبوع 
أننا في أمريكا حيث ال تنقطع 
الكهرباء اطالقًا، و أننا كنا خالل 
األيــــام الــمــاضــيــة نعيش حالة 

نفسية بأثر رجعي..!!

"غيمة تتهّجى األفق" جديد 
منيف الهاللي

صدر للكاتب منيف الهاللي  
ــقــصــصــيــة  مـــجـــمـــوعـــتـــه ال
الــجــديــدة "غيمة تتهّجى األفـــق"، 
ضمن سلسلة إصدارات "منتدى مجاز 

األدبي الثقافي".
والكاتب الصحفي والقاص الهاللي 
الــذي ينحدر من قرية العارضة 
بمديرية الشعر في محافظة إب، 
العديد من المقاالت والتحقيقات 
والقصص واألبــحــاث المنشورة في عــدد من 
الصحف والمواقع المحلية والعربية. كما أن له قصة تحت 

الطبع بعنوان "سلطان الدعوة ورماد الوشاية".
والهاللي عضو مؤسس في "منتدى مجاز األدبي الثقافي" 
وعضو منتدى أنصار الديمقراطية وعضو ملتقى الكلمة نغم 

األدبي.


