
منهوب
أشعر أني منهوب حتى آخر جيب في عمري!

أتناقص تدريجيًا..
مثل خزينة بلد فاسد !

ال أفهم كيف أنا دومًا أفتح صنبور األخالق.. وأنساه !
مع كل صباح أكتشف جفافًا آخر في جسدي ..

وأقول: إذا جاء الليل ستنكشف العورات الفجة ..
ويجيء الليل ليثقبني ثقبًا آخر.. حتى يبتز طعامًا للنجمات..

في أول صفحة بالجـواز 
االمريكي!!
مكتـوب :

)حامل هذه الجواز تحت 
حماية الواليات المتحده 
االمريكيه فــوق أي أرض 

وتحت أي سماء(
وفي الجواز البريطاني!!:

)ســـتـــدافـــع الــمــمــلــكــة 
المتحدة عــن حامل هذا 
الجواز حتى آخر جندي على 

أراضيها(
وفي الجواز الكندي :

)نحرك أسطولنا من أجلك(.
وفـى الجواز اليمني

الــمــفــروض يكتبوا داخــلــه هذه 
التنبيهات

أخي المواطن
تقرص العافية وسافر وسكته وإنتبه 
تغثي الطريق ذي أنت جازع بها وأوقع 
رجال إذا لقيت عمل ال تفلته وأنتبه 
تزيد تفكر باليمن ولو بواطل العالم 
كلها فوق رأسك وأصبر على رزقك ولو 
يدعسوك دعس وتدحن المشاكل وإذا 
أحد لطمك على الصابراألول حرفت 
له الصابر الثاني بعدما يكمل يلطم 
توطى حب ركبه حسب اهلل أنه أبوك 
كذلك.. إنتبه تصدق إذا أحد نكفك 

وقال لك عز القبيلي 
بـــالده فــهــذا المثل 
بالذات إلغه من عقلك 
إلنه »مثل موضوع« 
ــد ضعفه معظم  وق

علماء الغربة
أصبر باقي حاجة.. 
إذا تعرضت ألي شيء 
إنذق الجواز وأهرب 
دبر  متسكت  أ ا  ذ إ و
نفسك كيف ما عملت 
إنتبه تتصل  المهم 
تجيب  و  أ ة  ر للسفا
سيرتنا على لسانك أو تقول أنا يمني 

وأفتخر.. حرام ما نقدر نغديك يوم..
وبعد هذه التنبيهات قديه بأذنك.. 
ــدم من رأس  والحجر من القاع وال

القبيلي..
ملحوظة

عند فقدان هذا الجواز يرجى أي 
حين ما فرغت سرعة التوجه إلى أقرب 
فرع للجوازات لكي يقطعوا لك بدله 
وتروح.. وإذا أنت مشغول قوي مكنت 

أي واحد وإحنا نقطع لك بدلة..
مع تحيات

للمحافظة على  الوطنية  الحملة 
شعور المغتربين

رًا  ثــــوا أدري  ال 
ومـــنـــاضـــلـــيـــن 
ع  بتو و متعلمين  و
مــدارس ويدافع لك 
عفط  قبيلي  ــن  ع
لــديــه تــرســانــة من 
لخفيفة  ا سلحة  أل ا
والمتوسطة والثقيلة 
، ولم يتعود في يوم 
من األيام أنه يحترم 
قانونًا، أو أنه يعترف 
أصــاًل بوجود كيان 

دولة ؟!
يا أخوه احترموا عقولنا شوية، 
القبيلة )وفــق ما يفهمه بعض 
شيوخ اليمن( سواء في العصيمات 
أو خمر أو مـــأرب أو األعــبــوس 
وغيرها  على حد سواء، تتعارض 
مع شيء اسمه دولة عدالة تحكمها 
مؤسسات مدنية ؟ نريد إيقاف 
تدخالت القبيلة في األمور المدنية 
أو الجنائية أو السياسية عمومًا أو 

شئون إدارة الدولة !
ال يمكن أن تكون ثائرًا كما تدعي 
وتؤمن بمؤسسات مدنية تدير بلدًا 
وأنت شيخ قبيلة ومنصب نفسك 
جهة تنفيذية وضبطية قضائية 
، بل والكارثة ان لديك سجون 

ت  ا بميز تتمتع  و  ،
ــفــوذ خـــارج إطــار  ون
شــيء اســمــه نظام 

وقانون ! 
أيـــــعـــــقـــــل أن 
قبلي  شيخ  يمنحك 
ــي  ــض ــرت حـــريـــة وي
بديمقراطية ويوافق 
أن يتساوى معك في 
والواجبات  الحقوق 
ــو مــن تعود من  وه
ــده أن  زمــن أبيه وج
له  يقولون  لجميع  ا
أمرك يا شيخ - حاضر يا شيخ - زي 

ما تشوف يا شيخ ؟
نريد هذا اليمن الغالي يتغير 

لألحسن ينهض
نريد المواطن يحس باألمان 

على دمه وماله وعرضه
باهلل فكونــا من هذا النقـاش 

العقيم .
مها  حال أ نسيج  لة  طفو يد  نر
مشرق بعيدًا عن البارود ومناظر 
الـــدمـــاء.. نــريــد علماء واطــبــاء 
ومهندسين ومبدعين.. وكفاية 
كفاية أبو عكفة.. يكفي عبودية 
وحشد األتباع.. تعبنا مناصعة يا 

خلق اهلل .

صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
حيث يتميز جيش الشعب المدافعون 
عن الشرعية والديمقراطية بفضح 

وطاويط االنقالبيين على مدى 24 
ساعة دون هوادة..

إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
تلك  بعضًا من  »الميثاق« ترصد 

المعارك الوطنية المشرفة.
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مقتطفات فسبكية

عصام النزيلي

الكهرباء مفعول به مضروب 
وعالمة ضربة الخبطة والفاعل 

ضمير مستتر تقديره)كلفوت(!!

مختار سوغار

قال لقمان البنه : يابني ليكن 
أول شــيء تكسبه بعد االيمان 
باهلل أخًا صادقًا فإنما مثله كمثل 
»شــجــرة« إن جلست فــي ظلها 
أظلتك وإن أخذت منها أطعمتك 

وإن لم تنفعك لم تضرك..

نور علي

صدق من قال عز القبيلي بالده 
ولو تجرع وباها.. ونحن نقول ولو 

وا عليه ليل ونهار طفَّ

يحي مكين

ــان الــمــفــروض على رئيس  ك
الوزراء باسندوة بداًل من ان يقوم 
بتقديم العزاء ألســرة الخطيب 

وأمان ان يسلم قاتليهم للعدالة
وعلى قول عادل إمام

الرجال مغلب نفسه وجايب في 
يده بطيخة

Abduh Afif

حالة الطقس في اليمن 
استمرت حالة الطقس في اليمن 
خالل العامين الماضيين إما رياح 
ترابية في ظروف غامضة او اجواء 
معتمة ضد مجهول او صحو وسط 

االنفالت 

Mohammad Ab Al Kainai

الحب فــي قلبه حين  أيقظت 
اقــتــربــت مــنــه وأغــدقــت عليه 
بالكثير من االهتمام الملفت , 
والمست أوجاعه حتى شعر بدفء 

مشاعرها..
ثم تنصلت من كل ذلك، بحجة 
أن مشاعره قد تتطور على نحو 

يزعجها ..

Ali Saleh Almliki

من غريمي
من كثر موضة طفي لصي هذه 
االيــام ثالجتي الجديدة )ماركة 
سامسونج ( قرح قلبها واعلنت 
اضرابها المفتوح عن العمل، على 
الرغم من ان لها من حين دخلت 

الخدمة خمسة شهور؟! 

Cathren Queen

إذا لم تتفاءل صباحا...
فال داعي أن تستيقظ..

د.نوال محمد

بعد اعالن حزب المؤتمر لمرشحهم 
ترقبوا تفجيرات وعمليات ارهابية 
في العاصمة وخــارج العاصمة من 
الفصيل الجهادي االخواني، معبرين 
عن زعلهم وسخطهم وراح تشوفوا 

وان غدًا لناظره لقريب 

شذى احمد

تعتذر وزارة الكهرباء عن عدم 
وجود أي اعتداءت على الكهرباء 
فــي مــأرب لهذا الــيــوم ألسباب 

خارجة عن إرادتها . .
منوهة إلى أنها ستبذل قصارى 
ـــك خــالل  جــهــدهــا لتحقيق ذل

الساعات القليلة القادمة 

محمد العماريفكري العبسي

صورة وتعليق

الصقر عبدالباري المحمي

وهلل في خلقه شئون ...

 شخصية االسبوع

الدبلوماسي اليمني 

صـدام العزاني
مواليد 1983م

تعز جبل صبر
بكالوريوس حقوق

جامعة صنعاء
عازب

ــاشــط ســيــاســي وحقوقي  ن
وكاتب.. 

يعمل بالعمل الحر والتجارة 

غزو أمريكي..!! اآلن وغدًا وبعد غد .. 
أغلقوا أفواهكم وصموا آذانكم 
عن الفعل المقدس الذي يرتكبه 
فصيل سياسي يدعي أنه يحمل 
رسالة السماء.. هذا الفصيل أفعاله 
مقدسة وجــرائــم أفـــراده ليست 
جرائم كما يتراءى لعيوننا وعقولنا 

التي ال تسبر أغوار الفهم . 
المجرم المقدس ال ينطق عن 
الهوى فال تقتربوا منه وال تذكروا 
أفعاله.. فساده ليس فسادا وعبثه 
للسلطة  وشــهــوتــه  عبثا  ليس 
والتحكم بــرقــاب الــنــاس وفق 

أحاديته ليست كما تتصورون.. أنتم واهمون 
وتتهمون أولياء اهلل وسينالكم عذاب أليم 

وسخط شديد . 
ويلكم .. ويا ســواد نهاركم قبل ليلكم .. 
أما تعلمون أن من يصلي الفجر حاضرًا وفي 
يده سكين تقطر دمًا وفي قلبه إيمان يقطر 
حقدًا أطهر وأنقى منكم أنتم يا من تدعون 
ــاداًل وعدالة  اإلنسانية وتــريــدون قانونًا ع
مقننة؟!! ما هذا الجهل الذي أنتم غارقون فيه.
عليكم أن تتعلموا أن الحدود و الشريعة لها 
مقاصدها وإذا فهمتم مقاصدها فستفهمون 
قاصديها األشاوس.. حاملو راية الدين الذي 

يقولون إنهم حماته والمدافعون 
عنه في وجه فتاة طائشة وفي وجه 
معتوه مغمور رسم رسمًا مسيئًا 
أو قــال جملة لم تسمعها حتى 
أذنه، فتولوا كبره ونشره وعويله 
وجمعوا عليه ما جمعوا وحصدوا 
في صناديقهم ما حصدوا،  في 
حين أن الشرع معطل والدين 
مبتور يؤمنون ببعضه فقط عندما 
تكون ناصيتهم ناصية كاذبة 

خاطئة . 
من ترك الصالة فهو كافر.. 

من قتل نفسًا وآوى قاتاًل فهو ليس بكافر..
من خاض في أعراض الناس واتهمهم بما ال 

يملك عليه دلياًل فهو ليس بكافر. 
من كذب وشهد شهادة الزور على من يكرهه 

فهو ليس بكافر.. 
من صلى وصام وليس له من صالته غير 
القيام والجوع والعطش ألنه مستغرق في 
لتبغيض  ا و لتحقيد  ا و لضغينة  وا لنميمة  ا
وإشاعة األحقاد.. فهو مؤمن طراز فيراري 

وليموزين تدخل الجنة بسالم . 
إلهي .. عفوك .. أردت الدين قيمًا فجعلوه 

حنيفًا لوجوههم دون وجهك .

كانت األمــة االسالمية قديمًا 
ونتمنى ان تكون) جسد واحد( 

عدوهم الوحيد هو عدو اهلل..
ــمــذاهــب ففرقت  ــم أتـــت ال ث
المسلمين ومن ثم أتت الحزبية 
اشد وألعـــــــــن لم تترك بيتًا إال 
دخلته وفرقت بين احبته تحت 
مايسمى بالديمقراطية لم تترك 
اخوة إاّل فرقتهم.. فكم من أناس 
اعرفهم اصحاب واقارب فرقتهم 

الحزبية، واالدهى من هذا وذاك 
ان المسلمين اآلن ال يفكرون في 
يهود وال نصارى وانما هذا يفكر 
في ذاك وذاك يفكر في هذا بل 
ان البعض يوالي اسرائيل ضد 
أخيه المسلم.. انه غزو امريكي.. 
نعم ان الحزبية غــزو خارجي 
اصبح البعض يفضل االمريكان 
نــه  خــوا ا على  ئيليين  واالسرا

المسلمين..

نبيل حيدر
عزالدين الفقيه

ليزا الحسني

الجواز الحقيرمفارقات عجيبة !  بوح القوافي..

يا أخي ...
يا أخي  نحــــن غريبان هنــــــــا في أرضنـــــا

ــواخ منــــها حظنــــــــا التالل الجرد  واألك
والضحايا  من دمي الغالي ومنــك حـــــــولنا

أي مأساة وأنت الضعف واليــــــــأس أنــــــا ؟
ـنا ليــــل رهيــــب؟ عمـيت أبصـــــارنـا ؟ أم لفَّ

يا غريبـــــًا .. وأنــا مثلك في الـــدار غريـــب
نحــن نمشي  بخطــى التيه الـذي وارى الدروب

كلما أشرقــــــــت الشمس  رأيناهــــــــا غروب
جهلنا .. معتكر الظلمــــــــــة في صمــت القبور

ضعفنا .. حــــــــــــرية أشالء في بـــــؤس مثير
يأسنا .. تنبذه اآلمــــــــــــــــال للــــــذل الكسير

يا أخي .. أي حيــــــــاة هـي في الطــين الحقير
خافقــــــات المجــد ال يرفعـــــــــها إال القـــوي

عاش شعب  هــب مـــن ضجعتـــــــه ندبًا فتي
يا أخـــــي ال ضعف وال وهـم  وال يأس وعي

خافقـــــات المجــــد ال يرفعهـــــــــــا إال القوي

صقر الناصر


