
كليم اهلل.. والمرأة العقيم!!

 قصص وعبر

جاءت امرأة الى سيدنا موسى، عليه السالم 
)كليم اهلل( وقالت له:

يا نبي اهلل ادع لي ربك ان يرزقني بولد صالح 
يفرح قلبي،

فدعا سيدنا موسى عليه السالم ربه ان يرزق 
تلك المرأة طفال، فأجابه اهلل عز وجل: اني 
كتبتها »عقيم«.. فقال سيدنا موسى عليه 
السالم يقول اهلل عز وجل: اني كتبتها »عقيم«، 
فذهبت المرأة وعادت بعد سنة فقالت: يانبي 

اهلل ادع ربك ان يرزقني بطفل صالح..
مرة اخرى دعا سيدنا موسى عليه السالم 
ربه ان يرزقها بولد، فقال له اهلل عز وجل: اني 

كتبتها عقيم..
فقال لها نبي اهلل موسى عليه السالم : يقول 

اهلل عز وجل اني كتبتها عقيم..
وبعد سنة رأى سيدنا موسى عليه السالم تلك 
المرأة وهي تحمل طفاًل بين ذراعيها، فقال لها: 

من هذا الطفل ..؟ قالت: هو ابني..
فكلم سيدنا موسى عليه السالم ربه وقال له:
كيف يكون لهذه المرأة طفل وانت كتبتها 
عقيم ؟! فقال له اهلل تعالى: كلما قلت » عقيم 
» هي تقول » رحيم »فطغت« رحمتي« على 

»قدرتي«..

قـصـة مـضـحـكـة جـدًا..
ــف حقيقي حــصــل في  ــوق م

التلفزيون
واحد بيكلم شيخ و يسأله عن 

فتوى..
قال له: يا شيخ هو انا ممكن 
ادخــل الحمام بموبايل مسجل 

على ذاكرته قرآن؟
الشيخ: أيوه .. يجوز..

الرجل: يا شيخ ده قرآن ... ينفع 
ادخل بيه الحمام ؟

الشيخ: القرآن في الذاكرة يبقي 
عادي..

الرجل: يا شيخ بقولك كالم 

ربنا.. وانا داخل الحمام..
الشيخ: انت حافظ كام جزء من 

القرآن؟!
الرجل: اربعة..

الشيخ: خالص ابقي سيب 
ــل  ــك بـــره وانـــت داخ ــاغ دم

الحمام..

صفحات الفيسبوك على شبكة االنترنت تشهد  
معارك طاحنة من نوع آخر في جبهات بعيدة عن 

األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش الشعب المدافعون عن 
الشرعية والديمقراطية والفاضحون لوطاويط االنقالبيين 

على مدى 24 ساعة دون هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام يفندون أكاذيب 

المشترك ويفضحون طالبان اإلصالح وجامعة اإليمان على 
العالم.. لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم يذودون 

عن الحق والحقيقة..
وإذا كان قبح أفعال المشترك قد طال كل الوسائل بما فيها 

الـ»فيسبوك«.. فإن حماة الشرعية لم يهملوا هذه الجهة..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لكم فإنها ترصد بعض من 

تلك األدوار الوطنية المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية
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الوزير الديماغوجي
نبيل الصوفي

ذلــحــيــن القاضي 
من  الحجري  أحمد 

أرباب الفساد؟
وبـــعـــديـــن صخر 
الوجيه، وزيــر وإال 

رئيس حكومة؟
حد ينصح معالي 
ــادة  ــر، ان إع ــوزي ال
لية  لما ا ــون  ــشــئ ل ا
إلــى مركزية »رأي 
ــر« هــي التي  ــوزي ال
عطلت مالية الدولة 
فــي عــهــد »عــلــوي 

السالمي«..
ـــــــدول لــيــســت  ال

»شئون عائلية«، تــدار بحزقة الرجل 
الكبير.

المالية وزارة، يجب ان تصبح وزارة 
تخطيط وإشراف مالي.. وتهتم باإليراد 

أكثر من اهتمامها باالنفاق.

أستاذ صخر، انت من أفضل ذمم هذه 
البالد نزاهة، لكنك تواصل ديماغوجيتك.. 
وقت الثورة في الخطاب واآلن في األفعال. 
 . لمركزية. با ــيء  ش فعل  يمكنك  لــن 
وماسنخسره بسببها يفوق ما قد يكون 

فاقدا بسبب الفساد في غيابها.

عباقرة 
ولكن!

ال تجالس أنصاف العشاق، وال 
تصادق أنصاف األصدقاء، ال تقرأ 
ألنصاف الموهوبين، ال تعش نصف 
حياة، وال تمت نصف موت، ال تختر 
نصف حــل، وال تقف في منتصف 
الحقيقة، ال تحلم نصف حلم، وال 
تتعلق بنصف أمــل، إذا صمتّ.. 
فاصمت حتى النهاية، وإذا تكلمت.. 
فتكّلم حتى النهاية، ال تصمت كي 
تتكلم، وال تتكلم كي تصمت. إذا 
رضيت فعبّر عن رضاك، ال تصطنع 
نصف رضا، وإذا رفضت.. فعبّر عن 
رفضك، ألن نصف الرفض قبول..

نصف شربة لن تروي ظمأك، ونصف 
وجــبــة لــن تشبع جــوعــك، نصف 
طريق لن يوصلك إلى أي مكان، 
ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة.. 
النصف هو لحظة عجزك وأنت لست 
بعاجز.. ألنك لست نصف إنسان. أنت 
إنسان.. وجدت كي تعيش الحياة، 

وليس كي تعيش نصف حياة!!

الحكيم والعقرب
حكايات

جلس عجوز حكيم على ضفة نهر.. وراح يتأمل في 
الجمال المحيط به ويتمتم بكلمات .. لمح عقربًا وقد 
وقع في الماء .. وأخذ يتخبط محاواًل أن ينقذ نفسه 

من الغرق؟!
...قــرر الرجل أن ينقذه .. مــدّ له يــده فلسعه 

العقرب..
 سحب الرجل يده صارخًا من شدّة األلم ..

ولكن لم تمض سوى دقيقة واحدة حتى مدّ يده 
ثانية لينقذه .. فلسعه العقرب .. سحب يده مرة أخرى 

صارخًا من شدة األلم ..
 وبعد دقيقة راح يحاول للمرة الثالثة .. وكان 
على مقربة منه يجلس رجل آخر ويراقب ما يحدث 

بتعجب..
فصرخ الرجل: أيها الحكيم، لم تتعظ من المرة 
األولى وال من المرة الثانية .. وها أنت تحاول إنقاذه 

للمرة الثالثة؟!
لم يأبه الحكيم لتوبيخ الرجل .. وظل يحاول حتى 

نجح في إنقاذ العقرب ..
 ثم مشى باتجاه ذلك الرجل وربت على كتفه قائاًل: 
يا بني .. من طبع العقرب أن »يلسع« ومن طبعي أن 
»ُأحب واعطف«، فلماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن 

يتغلب على طبعي..؟!
عامل الناس بطبعِكْ أل بأطباعهم ،مهما كانوا 
ومهما تعدَدَت تصرفاتهم التي تجرحك وتؤلمك 
في بعض االحيان ، وال تأبه لتلك االصــوات التي 
تعتلي طالبة منك أن تتْرك صفاتك الحسنة ألن 

الطرف اآلخر ال يستحق تصرفاتك النَبيلة في كثير 
من األحيان نندم على معاملتنا لناس نظن انهم 
ال يستحقون معاملة طيبة ولكن هذا الندم غير 

صحيح..
فينبغي أن نعامل الناس بأخالقنا ال بأخالقهم ..

نساء اليمن.. 
وتطاول )مشهور(

في مقابلة لوزيرة حقوق االنسان االستاذة حورية مشهور 
مع قناة »بي بي سي« انتقدت اتحاد نساء اليمن لمطالبته 
بحقوق النازحات في محافظة  ابين واتهمت رئيسة االتحاد 
االستاذة رمزية االرياني  بشق الصف الوطني وعمل فرقة بين 
رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.  وأبدت حماسها الشديد 
للدفاع عن الطرف المسبب لنزوح وتشريد آالف النازحات في 
ابين.. وعلى الرغم انها تمثل الوزارة  المفترض ان تدافع عن 
حقوق االنسان، اال انها انتهكت حقوق النساء، في مقابلتها، 
لذلك نقول لالستاذة حورية مشهور: كفى استغالاًل وتسييسًا 
لمنصبك للهجوم على منظمات المجتمع المدني المدافعة 
عن قضايا النساء بغض النظر عن انتمائهن السياسي او 

المناطقي.

روائع القصص واألمثال 

     وطني ابتسم

امين الشميري ابو عزوز

خرج الخليفة العباسي المهدي يتصيد, فغار 
به فرسه حتى وقع في خباء أعرابي, فقال يا 
أعرابي، هل من قِرى؟ )أي ضيافة( فأخرج له 
قرص شعير فأكله, ثم أخرج له فضلة من لبن 
فسقاه, ثم أتاه النبيذ في ركوة )اناء صغير 

من الجلد( فسقاه. فلما شرب قال لألعرابي:
أتدري من انا؟ قال ال..

قال انا من خدم أمير المؤمنين الخاصة.
فقال األعرابي : بارك اهلل لك في موضعك, 

ثم سقاه مرة أخرى فشرب..
قال المهدي: يا أعرابي, أتدري من انا؟

قال : زعمت انك من خدم أمير المؤمنين 
الخاصة..

قال ال, انا من قواد امير المؤمنين..
فقال األعرابي: رخبت بالدك وطاب مرادك. 

ثم سقاه الثالثة..
فلما فرغ قال: يا اعرابي أتدري من انا؟

قال: زعمت انك من قواد أمير المؤمنين..
قال المهدي: ال، ولكنني أمير المؤمنين..

فأخذ األعرابي الركوة فوكأها )اي اقعدها 
في مكانها( وقال: اليك عني! فواهلل لو شربت 

الرابعة الدعيت انك رسول اهلل..
فضحك المهدي حتى غشي عليه..

ثم أحاطت به الخيل, ونزل اليه األمراء 
ــراف فطار قلب األعــرابــي.. فقال له  واألش
المهدي ال بأس عليك وال خوف، ثم امر له 

بكسوة ومال جزيل.

وطني ابتسم ارجوك
ال تبتئس من قلة تركوك

فاألغلبية الصامتة بعيونهم وضعوك
سامحني إن لم أستطع إيقافهم

فالكل ألجل مصالحه خذلوك
بالسنة والقرآن قد جادلتهم

لم ألقَ غير عنادهم
وظهورهم أعطوك

حاولت إظهار الحقيقة علهم
أن يرجعوا في صفنا لكنهم باعوك

طمسوا الحقائق كلها
وبتهمه التزوير في زنزانة وضعوك

جعلوا الحياة كئيبة مألى بهم
وبظلمة أشبه بقبر أدخلوك

جعلوا الجميع سواسية يشكو األلم
لن تنتهى القصة وإن قتلوك

فالكل يحمل في يده سكينًا تقطر دمًا
وبليلة ظلمى وهم سكرى سيقتسموك

لن نرضى أن يبقى الرئيس لوحده يهتم
فالحرس والجيش وألمن االباة يحموك

والشعب قد أقسم
بدمائه وأرواحه وأوالده يفدوك

وطني ابتسم  أرجوك
فلديك شعب حر

والكل لك مملوك...

مأثورات كان يرددها )د. ابراهيم الفقي(
- اذا كنت مــع اهلل 
فــانــت مــع االغلبية 

المطلقة !
ابتسم فسبحان   -
من جعل االبتسامة 
في ديننا ) عبادة ( 

وعليها نؤجر .
- ال يقلل من صالبة 
الــرخــام كونه المعا 

ومصقوال .
كيد  على  اصبر   -
الحسود فإن صبرك 
كل  تأ ر  لنا فا تله  قا
بعضها إن لم تجد ما 

تأكله..
اســــرع طريقة   -
ليكون لك اعداء، هو 
ااّل تكف عن الشكوى 

الصدقائك!
- ال تبصق في البئر 
فقد تشرب منه يوما .

- أفــضــل ان تبدد 
شبابك من اال تفعل به شيئا !

- ابدأ من هنا ، بشرط اال تبقى هنا طويال !
ــداءك .. ولكن إيــاك ان تنسى  - سامح اع

اسماءهم !
- ال تشعل نارا تعجز عن اطفائها !

- عندما تجد أن كل الظروف ضدك يجب أن 
تتذكر أن الطائر عندما يصعد البد أن يكون 

ضد الريح !
- جرب جرب وال تخف .. فالذين صنعوا سفينة 
نوح كانوا من الهواة أما المحترفون فهم الذين 

صنعوا تيتانك!
- ال تحزن علي ما في الحياة، فما خلقنا فيها 
اال لنمتحن ونبتلى حتى يرانا اهلل هل نصبر 

؟ لذلك هون عليك 
وال تتكدر وتأكد بأن 
الفرج قريب ، فإذا 
اشتد سواد السحب .. 
فعمّا قليل ستمطر 

!!
جمك  ها ا  ذ إ و  -
الناس وأنت على حق 
.. أو قذعوك بالنقد .. 
فافرح أنهم يقولون 
لك أنت ناجح ومؤثر 
لــمــيــت ال  ا فالكلب 
يركل.. وال يرمى اال 

الشجر المثمر !
 » ــو ل  « ع  ر ز ا  -

تحصد« يا ريت » .
ـــنـــي أهــتــم  - إن
نني  ال لمستقبل  با
سأقضي هناك بقية 

حياتي .
ــاح ليس  ــج ــن - ال
محطة الوصول ، بل 

قد يكون بداية سفر.
- ليست الحياة األيام التي مضت.. بل األيام 

التي نتذكرها..
- دقة المواعيد هي أدب الملوك.. )لويس 

الثامن عشر ملك فرنسا(..
- ال تجادل »أحمق« فقد يخطئ المشاهدون 

التمييز بينكما.
- اإلنسان العظيم هو الذي ال يفقد قلب 

الطفل .
- اليوم هو يومك األول في حياتك القادمة .

- خالل ما أنت تشكو.. هناك احد آخر يعيش 
بالفعل حلمك انت..

حافظ معياد
 سام الغباري :

رأيت صور حافظ معياد 
باللون  .. هنا مملوءة 

األحمر ..
وعــلــى وجــهــه صرخة 
مصمم جرافيكس يكتب 

: قاتل .
...

حافظ لم يقتل أحدا ..
حافظ لم يسحل أحدا ..

ــــأتِ  ــــم ي حــــافــــظ ل
شد  حا مــن  جة  ببشمر

البؤس والضياع ..
لــتــضــيــع مــعــه مــئــات 
المئات من أسر »الحصبة 
ومذبح والجامعة والقاع 

وكنتاكي«..
..

حافظ لم يحرق مبنى اليمنية ..
حافظ لم يقتل جنود المعسكرات في 

كل مكان .

حافظ لم يقتل أحدًا 
ألنه إصالحي .. كما قتل 
اإلصالحيون الحوثيين 

ألنهم كذلك .
..

حافظ لم يفعل شيئًا 
ــه أزهــر بنكًا  ــوى أن س
كان في عداد الموتى .. 
فنفخ فيه من روحه .. و 
أعاده إلى حياة االقتصاد 

الوطني .
..

حــافــظ .. رغـــم كل 
شــيء .. إال أنــه حافظ 
على الــوجــه المشرق 
لحزب الوطن : المؤتمر .

..
حافظ ال يستحق كل هــذا اللؤم .. 
وهذا االتهام المعلب الجاهز للتخوبن 

والتصدير .
..

حافظ .. إنهم ال يستحقونك .

الحكومة تمنع توظيف الجامعيين
> صــدرت توجيهات محمد سالم 
بــاســنــدوة بتجنيد )20( ألــفــًا من 
وما  لمنشقة  ا لــفــرقــة  ا مليشيات 
ــرا الدفاع  جــاورهــا.. وبسرعة.. وزي

والمالية نفذا التوجيهات..
الغريب أن خريجي الجامعات الذين 

يدعي المنشق علي محسن أنه يتبنى 
قضاياهم ويقف مع مطالبهم.. من 
جديد يسرق ليس فقط ثورتهم بل 
والدرجات الوظيفية  التي هم األولى 
بها، لكن لألسف ها هم يتاجرون بها 

في المزاد.. ومن يدفع أكثر..

عبداألله المومري


