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العدد 2158 :

لم تك���ن جامعة الخرط���وم التي
نلت منها البكالوريوس ،تش���به
أي جامع���ة أخرى ف���ي محيطها
الجغراف���ي ،وأعني بذلك المنطقة
كلها وليس الس���ودان وحده ،بل
ال تشبه جامعة الخرطوم الحالية
رغم أن المباني هي نفس المباني
واالس���م هو نفس االسم ،ونفس
المالمح والش���به ،كان االحترام
الش���ديد متب���ادال بي���ن الطالب
واألس���اتذة ،بدرجة أن أس���اتذة
كثيرين كانوا يتآنس���ون معنا في
«قهوة النش���اط» وهم يشربون
الساخن والبارد ،بل إن الرجل الذي
كان يدير ذلك المقهى (عمنا السر
كوكو رحم���ه اهلل) كان في نظرنا
في مرتبة األس���اتذة ،وكان أخانا
وأبان���ا وعمنا وصديقن���ا ،بل كنا
نتعامل مع أوالد أهله الذين كانوا
يعملون معه (بش���ير وعبد الغفار
وعب���اس) في بيع المش���روبات
كزم�ل�اء ،وهناك أجي���ال عديدة
ال تعرف لماذا حمل���ت الكافتيريا
الرئيس���ية في جامع���ة الخرطوم
اسم قهوة النش���اط ،فأصل االسم
جاء م���ن سلس���لة كاريكاتورات
للرسام والشاعر المصري الرائع
الراح���ل صالح جاهين ،في مجلة
«صباح الخي���ر» ،عن مجموعة
من الكس���الى يجتمعون في قهوة
اس���ماها «النش���اط» إلضاع���ة
الوقت في أمور «فارغة» ،وبما
أن ذل���ك المقهى في الجامعة كان
المزوغين من المحاضرات
مالذ
ّ
فقد أطلقوا عليه االس���م الصالح
جاهين���ي ،وكان أكثر األس���اتذة
جلوس���ا ف���ي قهوة النش���اط هو
بروفس���ر هيك���وك عال���م اآلثار
االس���كتلندي الذي كان محاضرا
في ش���عبة التاري���خ ،وقضى في
السودان عمرا طويال ثم «قضى»
أي مات فيه ،عندما دهسته سيارة
وهو على دراجته الش���هيرة في
شارع النيل ،وطوال تلك السنوات
ظل هيكوك مكتفيا ببنطلون واحد،

ال أع���رف م���ا إذا كان مصنوعا
من نفس المادة التي يصنع منها
الصندوق األس���ود في الطائرات،
وكان البع���ض يع���زو ذل���ك إلى
«البخ���ل االس���كتلندي» ولك���ن
من درس���وا على يديه وشاركوا
في عمليات التنقي���ب عن اآلثار
معه يعرف���ون انه كان ينفق على
عمليات التنقيب من جيبه الخاص.
وكان عمن���ا حم���ودة العركي هو
«ح�ل�اق» الجامع���ة ،وكان أحد
معالمه���ا ومعلميه���ا ،وألنه كان
صاحب دعاب���ة فقد فبرك الطالب
على لس���انه العديد م���ن النكات
التي اش���تهرت بالحموديات (هذه
واحدة سمعتها منه وكان قبل أن
يفتح صالونه في جامعة الخرطوم
يعمل حالقا في مدرس���ة حنتوب
الثانوية التي أنجبت جيشا جرارا
من نجب���اء وطننا ،وكان الرئيس
السوداني األس���بق جعفر نميري
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طالبا في حنت���وب تلك ،وبعد ان
اس���تولى على الس���لطة التقى به
حم���ودة وقال له – وأنا أروي ما
سمعته منه :شنو يا جعفر ..أنت
من حت���ة ضابط بقيت رئيس وأنا
عايز أسيب الحالقة ...شوف لي
وزارة او أي منص���ب كوي���س..
حتى ولو جاس���وس) ،وكنا نحب
عمنا داوود البيرس���ر bursar
(أمين الخزينة الذي كان يصرف
لنا اإلعانة الش���هرية) ،وكان ذا
ذاكرة تتسع آلالف األسماء ،وقد
يلق���اك في أحد المم���رات ويقول
لك :ليه ما صرفت فلوسك الشهر
دا؟ وكان بالجامعة طالب مستهبل
شرع في ممارس���ة البلطجة منذ
ش���هره األول فيه���ا ،وف���ي ذات
شهر ،واس���مه بعد مكتوب بقلم

الرص���اص ،جاء إلى عمنا داوود
منتحال اس���م زميل له كان يعرف
أنه نزيل المستشفى ليسطو على
مس���تحقاته ،فإذا بعم داوود يقول
له :يا فالن ..جيب إشهار شرعي
بأن���ك غيرت اس���مك ..وما جعل
صاحبنا المس���تهبل ي���كاد يغمى
علي���ه هو أنه لم يقف أمام داوود
س���وى مرة واح���دة ،وكان ذلك
زمان لم يك���ن فيه الطالب بحاجة
إلى بطاق���ة ،فقد كان التعامل بين
اإلدارة والطلبة يقوم على الثقة.
كثي���رون تعاملنا معهم في جامعة
الخرطوم كأس���اتذة لنا وبعضهم
كان قلي���ل أو عدي���م الح���ظ من
التعلي���م ،ألن الجامعة كانت ذات
تقاليد راس���خة ومتوارثة وحتى
كوادرها لم تك���ن تتغير على مر
الس���نين إال بالم���وت ،فكان حتى
للعمال مكان���ة خاصة في نفوس
األساتذة والطالب.

أضغاث أحالم
على عتبة الواقع
ابتهال محمود

وصل� ُ
���ت إلى بي����ت صديقتي
القاطنة في أح����د أحياء جبل
الحسين .فوجئت بأنني لم أ َر
ً
طفال واحداً يبي����ع العلكة في
الشارع المؤدي إلى منزلها،
فاستبشرت خيراً ،ألنني أذكر
يعج باألطفال
أن الشارع كان ّ
المتس����ولين ف����ي زيارت����ي
األخيرة إلى عمّان قبل بضع
سنوات.
فتح����ت ل����ي «س����ميّة» باب
منزله����ا الخش����بي العتي����ق،
واستقبلتني بحرارة .عانقتها
طوي� ً
�ل�ا بعد غياب دام أعواماً
طويلة .كانت متو ّردة الخدين
تبدو عليها البهجة والسعادة.
قالت لي:
نور!»
«البيت ّ
منور بأهله يا حبيبتي.
«البيت ّ
وين بنتك األمورة؟»
«بنت����ي بالمدرس����ة بالصف
���جلتها بمدرس����ة
األول .س� ّ
سكينة الحكومية .لو تشوفيها
ما بتعرفيها!»
«بتذ ّك����ر كي����ف كانت لس����ة
باللف����ة لم����ا س����افرت! أكيد
ومحلوة كمان .اشتقت
كبرانة
ّ
له����ا الزع����رة حبيب����ة قلبي.
بس خبريني ،كي����ف قدرتي
تس����جليها بمدرسة حكومية؟
مش أبوها»...
«ييه! اس����كتي اسكتي! انتي
مش عايشة في البلد وراحت
عليكي كتير ش����غالت! بنتي
أخدت الجنسية األردنية بدون
مش����اكل وال واس����طات .لما

البطل العربي
كانت تصرفاته مقلقة بحسب مراقبة
األم  .حي���ث أصب���ح الصب���ي أكث���ر
ً
ميوال للنش���اطات
إنطوائي���ة وأكث���ر
الهادئة بعيداً عن ألعاب الصبيان التي
التخل���و من العن���ف والضجيج حيث
أمسى سوبرمان بنظره دمية الباربي
وأصبحت السيارات الملونة فراشات
زهرية تطير في محيط غرفته .حاولت
األم جاه���دة معرفة ما الذي جعل من
إبنها ذو الثمانية أعوام والذي كان ال
يكف عن مشاهدة برامج البوكيمون
والمصارع���ة يتحول الى مش���اهدة
برامج الطبخ واألزياء .
قررت األم إطالع األب عن حالة الولد
بعدما حاولت جاه���دة إخفائها عنه .
ولك���ن لم يكن منه إال أن ضحك وقال
لها “ول���ك هيدا ابو عصام… ..هيدا
رجال “  .كيف ليقتنع األب والبارحة
قد ن���ادى جاره ليرى أب���و عصام “
الصغي���ر “ كيف يتف���ل عليه ليقهقه

ورجيتهم اوراق����ي وهويتي
قالوا لي طبع����اً بنتك أردنية،
مش إنتي أمها؟»
«وش����و ص����ار مع����ك إنتي
وأبوها؟ لس����ة قضية طالقكم
في المحكمة؟»
«ال ال! م����ن زم����ان خلصت
القضي����ة وحكم ل����ي القاضي
بالط��ل�اق عل����ى ط����ول لما
ورجيته الص����ور اللي أخدوا
ل����ي إياهم وأنا بالمستش����فى
لما ضربني .إنتي س����افرتي
من هون ،والحك����م بالطالق
طل����ع على طول .م����ا تغلّبت
بالم ّرة».
«طب عال ع����ال .منيح اللي
خلصتي من����ه .وكويس إنك
أخدتي الطالق بسرعة بدون
مرمط����ة بالمحاك����م .ش����كله
األم����ور متحس����نة كتير في
البلد!»
«آه يا حبيبتي كل شي تغيّر.

مريبة مما جع���ل األب يقرر اإلبتعاد
عن ش���اربه والتفكير بجدية باألزمة
والبح���ث عل���ى حلول تخرج���ه بأقل
الخسائر  .بدا الولد سعيداً بهذا التغيير

حتى أنه طلب من أمه أن تش���تري له
مريول طبخ ليلبسه  .نزل هذا الطلب
كالصاعقة على رأس األب وأمس���ت
الثواني كأنها أيام بل شهور بل سنين

 .ليعي���د لململة رجولت���ه المجروحة
ويقول ألبنه :
ولك بابا  .شو صار معك ؟ حدا عملك
شي ؟ حدا أجا غريب أو أجنبي على
المدرسة طلب منك شي ؟
حدا عطاك شي وقلك حملو ؟ ولك يا
بابا قللي !!
بابا ما أنت من ش���هرين قلتللي بس
تكبر بدك تصير بطل يحكو بإس���مك
الدني���ا كلاّ .وتتطلع عل���ى التلفزيون
ويحكو عنك بالجرايد ؟
شو صار ليش تغيرت ؟ ليش ؟!
كان���ت الدموع المنهم���رة من عيني
الوالد كفيلة بجعل الولد يبكي بحرارة
وهو يس���مع كلمات أبيه ليطلب منه
الولد أن يهدأ ويسمعه .
“بابا أن���ا بعدني ب���دي صير بطل ،
وبعدن���ي بدي الدنيا ّ
كال تحكي عني ،
وأطلع عل���ى التلفزيون وآخد جوائز
“ “ ق���ال الول���د “ كيف ي���ا إبني ؟!

االغتراب
في الثقافة
يؤكد المفكر الص���ادق النيهوم في
كتاب���ه  (:من س���رق الجامع واين
ذه���ب ي���وم الجمع���ة ؟  -ط– 4
 -2000ري���اض الريس – بيروت
– لبنان ...
ان نظ���ام االحزاب لي���س ضمانة
للديمقراطية اال ف���ي بالد الغرب .
فاالحزاب في العالم الثالث ,ليس���ت
هي االح���زاب ف���ي الديمقراطيات
الغربي���ة الحديثة  ,ب���ل هي الوكيل
التجاري الذي عمل الراس���ماليون
عل���ى تس���ليمه االدارة المحلي���ة ,
بعد انس���حاب جيوش���هم وتصفية
قواعدهم العسكرية  ,لذا فان مهمة
هذا الوكيل مرس���ومة سلفا  ,وهي
ان يفتح صدره وبلده لرجل اوربي
في ي���ده حقيبته .يش���تري المواد
الخام بالس���عر الذي يريده ,ويبيع
مصنوعاته بالس���عر الذي يريده ,
لكي يغطي نفقاته اليومية الباهظة .
وليس هناك وسيلة مضمونة لمنع
هذا االوربي او االمريكي من مص
دم الفقراء سوى ان يطوق الفقراء
انفس���هم بس���تار حديدي كما فعلت
كوريا الشمالية وكوبا .

ومش بس ه����ون .صاحبتنا
الس����ورية أحالم اللي عايشة
ف����ي الس����عودية ،بتتذكريها؟
اتصلت فيي قبل يومين وقالت
لي في واحد حيوان تحركش
فيها بالشارع ،مسكوه رجال
األم����ن وحبس����وه ،وأهل����ه
اعت����ذروا له����ا بالنيابة عنه.
وش����يرين اللي عايش����ة في
تجوزت
مصر ،بتتذكريه����ا؟ ّ
زميله����ا الل����ي كان����ت تحبه
ويحبها أيام الجامعة ،مع إنها
ً
أصال
س����نيّة وهو ش����يعي...
يتجوز مدني،
الكل هأل صار
ّ
ما ح����دا بي����روح ع المحاكم
الش����رعية هاألي����ام .الزواج
المدني صار معترف فيه وين
ما كان».
«ممت����از! المه����م قولي لي
ع����ن حالك إنتي ه��ل�أ بعد ما
تطلّقت����ي ،في حدا من قرايبك
أو جيرانك بيسمّعك كالم مش

وال بد؟»
«بالعكس ،الكل انبسطوا لما
عرفوا اني تركته ،وانبسطوا
كمان لما عرفوا اني س����كنت
مع بنتي لحالنا في هاد البيت
زي م����ا انتي ش����ايفة .الكل
بيحترمني وبيق ّدرني .عمره
ما حدا حاول يقلل أدبه عليي
ال س����مح اهلل ،وال عمره حدا
قال هاي مرة مطلّقة وعايشة
لوحده����ا وأكيد س����هلة .ولو
ً
أصال،
ح����دا ف ّكر يعم����ل هيك
القانون واقف له بالمرصاد!
وبالشغل كمان ما عمره حدا
حاول يتط����اول عليي والكل
بيعاملني بأدب واحترام .شو
يعني ،هو الوحدة لما تتطلق
بتصير»...
قطع الحديث ص����وت صفير
ابريق الش����اي ،فاس����تأذنت
س����ميّة وغ����اد َرت الغرف����ة
لدقائ����ق ،ث����م ع����ادت تحمل
صينية نحاسية فوقها كأسين
من الشاي األسود والنعناع.
ي����اه ك����م اش����تقت إل����ى تلك
الرائح����ة الش����هية ...دغدغ
وحواسي
عبير النعناع أنفي
ّ
بعن����ف ،وظل يداع����ب أنفي
ُ
بصوت
انفجرت ضاحكة
حتى
ٍ
ُ
ضحكت كثيراً إلى أن
عال...
ٍ
ُ
ُ
ووجدت نفسي
فتحت عيناي،
ال ُ
أزال ف����ي س����ريري الراقد
في أحد زواي����ا غرفة نومي
الواقعة في منزلي الكائن في
سياتل ،حيث أسكن.
كل كذبة نيسان وأنتم بخير!

وسام القاق

ه���و اآلخر ويثني على الولد ويهنىء
الوالد بفطنة الولد وقدرته االستثنائية
على التفل .
كيف ليقتنع والبارحة تعلم أبو عصام
كيف يش���تم ويتمت���م ويتلفظ بكلمات
عجز الكب���ار عن معرفته���ا لتصبح
موس���وعة أبو عصام”الصغير” من
الكلم���ات النابية تتخط���ى مجموعة
الطف���ل األمريك���ي النابغ���ة جيمس
كيمورا مع إختالف بس���يط وهو ….
نوعية الكلمات .
ماهية عقل األب أب���ت أن تقتنع بأن
شاربه الطويل المجدول على وجه لن
يردع اإلبن م���ن االختالف والخروج
عن رغبته  .ولكن رفضه العقلي لهذه
الفكرة لم يمنعه م���ن البدء بمالحقة
الصغي���ر بنظراته لتترق���ب تصرفاته
وتحركاته كأنه أسد يترقب فريسته .
بعد بره���ة من الوقت بدت األم محقة
واإلب���ن يتص���رف بح���ركات وأفعال

ان ثقافتنا السياس���ية الترى الفرق
الظاهري بين الحزب الراس���مالي
وبين وكيل تج���اري لصاحب راس
المال .ف���ي عالم تول���ت االحزاب
الراس���مالية ادارته لحس���ابها منذ
ثالثة ق���رون على االق���ل ونجحت
في ابادة س���كان ثالث ق���ارات في
االمريكيتيين واستر اليا .
مقالتنا ( وحشية انسان الحضارة )
وعلى الرابط التالي :
h t t p : / / w w w. a h e w a r.
org/debat/show.art.
407724=asp?aid
س���نة  1952انتهى نظام االحزاب
في مصر وتورطت ثقافتنا العربية
ف���ي دع���وة مس���تحيلة التطبيق :
االش���تراكية اللينينية – الستالينية
وتاميم وس���ائل االنت���اج من دون
ان يالحظ اح���د ان لينين كان يدير
الدولة ع���ن طريق ح���زب العمال
الحاكم وان مص���ر التي اليحكمها
العمال  ,سوف تدير مصانعها عن
طريق موظفين حكوميين وتحيلها
ال���ى مكاتب حكومي���ة عاجزة عن
اداء مهمة االنتاج .
في عصر السادات تغير الكالم مرة
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شرحلي كيف وأنت صرت تحب تلعب
متل البنات وتتصرف متلن وهأل عم
بتتطلب مريول للطبخ ؟! “قال الوالد
“ إي���ه بابا أنا ألنو ب���دي صير بطل
قررت ف���وت عالمطب���خ وأتمرن “
أردف الولد
بدا الوالد كأنه ال يفهم ليقول “ كيف
؟ مطبخ وبطل مع بعض ؟ “
الولد « :بابا مبارح ما ش���فت البطل
اللي عمل أكبر صحن حمص! ايه انا
أنا قررت أنو بدي أعمل أكبر عروس
لبنة وفرجيا للمدرسة وللعالم كلو .

وليد يوسف عطو

اخ���رى واثبتت ثقافتن���ا انها قابلة
للتحوي���ل الى ماالنهاي���ة  .فال هي
ثقاف���ة راس���مالية  ,وال هي ثقافة
اشتراكية .
مصطلح الشعب
مصطلح (الشعب ) مصطلح عبراني
قدي���م ,يعني ف���ي لغتن���ا العربية ,
بحسب المفكر الصادق النيهوم : ,
( قبيلة كبيرة  ,على دين واحد ,من
لون واحد واصل واحد ).
ان���ه مصطلح ل���ه معن���اه االداري
في ش���ريعة اليه���ود وحدهم (اين
نضع مقول���ة الق���ران  :وجعلناكم
ش���عوبا وقبائال؟  -الكاتب ) .ولهذا
الس���بب التوجد اية في القران وال
توجد كلمة في الحديث  ,تسميان (
المسلمين ) باسم ( الشعب ).
ان كلمة الشعب تعني حرفيا ( بني
اس���رائيل ) ,النها نظ���ام في الحكم
واالدارة يق���وم على ثالثة ش���روط

عقائدية,التتوف���ر اال في ش���ريعة
اليهود .
الش���رط االول  :ان ابناء الش���عب
ينتمون عرقيا الى اب واحد .
الش���رط الثان���ي  :ان االب الواحد
رجل مختار .
الشرط الثالث  :ان الشعب المختار
,تجمعه ارض معينة واحدة اسمها
( فلسطين ) .
م���ن دون هذه الصيغة  ,تس���تطيع
ان تس���مي الن���اس (ش���عبا ) لكن
ذلك اليمنحه���م هوية ,وال يجمعهم
ف���ي وطن واح���د  ,واليق���ر بينهم
ش���ريعة  .وال يعني ش���يئا في في
التطبيق االداري س���وى ان يحشر
الناس قس���را تحت صيغة يهودية
عالمته���ا انه���ا تقوم عل���ى حلف
عقائدي مختلف .وه���و امر حدث
فعال بعداحياء ( نظام الش���عب) في
الراس���مالية والش���يوعية وتطوير
فك���رة الحلف العقائ���د ي من نظام

قبلي لجمع العبرانيين في (ش���عب
) واح���د ,الى نظام دولي لتقس���يم
شعوب االرض في احالف مسلحة
.لذا تجنب القران واالحاديث النبوية
استخدام كلمة (الشعب ).
فالمس���لمون اسمهم (امة )بالمعنى
القراني ,واالمة نظام جماعي آخر
 ,موجه اساس���ا لهدم نظام الشعب
 ,وتقوي���ض عقائ���ده القبلية ,اوال
 ,اليعتم���د صلة النس���ب الواحد ,
واالرض الواحدة ,والنه ثانيا اليضم
مواطنين مختارين ومغفورة ذنوبهم
,بل مواطنين مس���ؤولين شخصيا
عم���ا يحدث لهم  ,او مايحدث لبقية
الن���اس من حوله���م  .وهما امران
يعنيان اداريا ابطال شريعة الشعب
المختار  ,ونقل الس���لطة من ايدي
المؤسس���ات القبلية والعقائدية الى
ايدي الناس انفسهم .
ان الفكر السياسي العربي المعاصر
,الذي قام على الخلط بين الش���عب
وبين كلمة ( االمة ) لم يستبدل لفظا
باخ���ر  ,بل اس���تبدل صيغة ادارية
متط���ورة  ,وعربية ج���دا ,بصيغة
عبرانية معق���دة  ,عالمتها االولى
انها مكتوبة بلغة بديلة عن لغتنا .

فكلم���ة ( األمة ) بحس���ب التعبير
القرآن���ي نظام ف���ي الحكم واالدارة
يق���وم على ثالث ش���روط عقائدية
جدي���دة التتوف���ر في ش���ريعة احد
سوى في شريعة المسلمين :
الشرط االول ( :ان الملك هلل وحده
)  ,فال اح���د داخل نظام االمة يملك
حقا الهيا في الحكم .الشرط الثاني
 ( :ان كل نفس بما كس���بت رهينة
)  ,فال احد يش���فع الح���د او يغفر
له ذنوب���ه ,او ينوب عنه في اتخاذ
القرار النهائي .
الش���رط الثال���ث(, :ان الدين عند
اهلل األس�ل�ام) .فنظ���ام االمة دعوة
الحت���واء جميع العقائ���د وااللوان
واالنس���اب في مجتم���ع جديد قادر
عل���ى ضم���ان مصلح���ة الناس ,
بوضع شريعة القرار دائما  ,أمانة
بين ايدي الناس انفسهم .
لقد ادى غي���اب مصطلح االمة الى
تغييب شريعة الجماعة ,المتمثلة في
تس���ليم السلطة للناس  ,عن طريق
الشورى المباش���رة في الجوامع ,
وهو جهاز االدارةالجماعي الوحيد
الذي يملك العرب ش���ريعة حية في
لغته���م .وبعد ذلك تكفل���ت كلمة (

الش���عب )بتحويل البحث الى تراث
الث���ورة اللينيني���ة النه���ا التجربة
الش���عبية الوحي���دة الت���ي تعرفها
ثقافتنا ف���ي ادارة نظام اليقوم على
تعدد االحزاب .
ان الث���ورة العربية في اكثر البلدان
العربي���ة تقدم���ا تق���وم برفع ثالثة
شعارات مدرس���ية مترجمة حرفياً
عن لينين .بحسب الصادق النيهوم
,هي  (:االتح���اد والنظام والعمل )
في اس���تعراض علني واضح لمدى
حاج���ة فكرنا السياس���ي من دون
ش���ريعة الجماعة ال���ى ان يبدأ من
المدرسة .
وقد مضى عبد الناصر وراء كلمة
الش���عب مس���تجيباً لدعوة ثقافتنا
المغترب���ة  ,واكتش���ف أننا النملك
صيغة إدارية لهذه الكلمة في تراثنا
العرب���ي ,فعاد الى( المثقفين ) لكي
يوج���دوا له الح���ل  .ومن دون ان
يدري كان يسلم ش���ريعة الجماعة
لثقاف���ة التعرف س���وى ش���ريعة
الش���عب ،وأن الثورة العربية يمكن
ان تدفع الثمن باهظاً ،بس���بب خطأ
اليبدو في ظاهره سوى خطأ عابر
في اختيار االلفاظ .

خالل وقت قصير كان عبد الناصر
يقاد ال���ى مدخل الدهلي���ز .وكانت
صيغة ( التحالف بين قوى الشعب
العامل���ة ) تول���د في لغ���ة الثورة
مس���تعادة حرفيا من لينين وس���ط
حملة اعالني���ة عالية الصوت .في
ظروف هذه الث���ورة الثقافية التي
قاده���ا مترجم���ون ,تم���ت ترجمة
الث���ورة العربية ال���ى لغة اليعرفها
الع���رب ،واكتمل الخلط بين األعالم
وبين الثقافة حتى جمعتهما وزارة
واح���دة .لقد فقدت الث���ورة معناها
المألوف في لغة الناس ,واصبحت
المطالبة بالتغيير دعوة سافرة الى
التغري���ب  ,وخس���رت مصر نظام
االدارة الجماعية لكي تسقط االدارة
نفسها بين ايدي مايدعى ب (الطليعة
) وهي كلمة اخرى مس���تعارة من
ليني���ن  .وعلى يدي ه���ذه الطليعة
تمت تصفية دولة الش���عب لحساب
دولة المخاب���رات واقتيدت الثورة
العربية الى الذبح بعد خمسة عشر
سنة من ميالدها في ظروف هزيمة
عسكرية شاملة .
أن خطئ���اً لغوياً عاب���راً  ,يقود أمة
الى دهليز !

