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اشراف/
كامل الخوداني

- ولد في  24 سبتمبر، 1977 
- صحفي  - مراسل لصحيفة »االي���ام« بصنعاء -خمس 

سنوات- ثم نائب رئيس تحرير صحيفة »يمن اوبزيرفر«

- عمل في عدة صحف عربية
- من الشباب المتميزين والناشطين في عدة مجاالت 

- درس المرحلة االساسية والثانوية في مدينة دبي 

 االسم:عبد الفتاح حيدرة 

في الج�واز االمريكي!!
مكتـوب :

)ح��ام��ل ه��ذا ال��ج��واز تحت حماية ال��والي��ات المتحدة 
االمريكية فوق أي أرض وتحت أي سماء(

وفي الجواز البريطاني!!:
)ستدافع المملكة المتحدة عن حامل هذا الجواز حتى 

آخر جندي على أراضيها(
وفي الجواز الكندي :

) نحرك أسطولنا من أجلك(
وف�ى الجواز اليمني

المفروض يكتبوا داخله هذه التنبيهات:
أخي المواطن

ص العافية وسافر وسكته وانتبه تغثي الطريق ذي  تقرَّ
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 .
أصبر باقي حاجة إذا تعرضت ألي ش��يء إن��ذق الجواز  
وأهرب وإذا امتسكت دبر نفسك كيف ما عملت.. المهم 
انتبه تتصل للسفارة أو تجيب سيرتنا على لسانك أو تقول 

أنا يمني وأفتخر، حرام ما نقدر نغديك يوم..
وبعد هذه التنبيهات قديه بأذنك والحجر من القاع 

والدم من رأس القبيلي..
ملحوظة 

عند فقدان هذا الجواز يرجى سرعة التوجه إلى أقرب 
فرع للجوازات لكي يقطعوا لك بدله وت��روح، وإذا أنت 

مشغول قوي مكنت أي واحد وإحنا نقطع لك بدله ..
كم أن��ت رخيص أيها المواطن العظيم  مع تحيات  

الحملة الوطنية للمحافظة على شعور المغتربين

محمد العماري
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تجار الدين
تاجروا بالدين حتى صار الحالل حرامًا.. وصار كل صعلوك 

يحفظ آية أو آيتين إمامًا.
ضحكوا على الناس بأنهم حماة االسالم فليتهم قبل أن 

يرّبوا اللحى رّبوا عقولهم..
وليتهم قبل النهّي واألمّر تعلّموا السلم..

ه األمّم وأنتم تعتمرون فوق 
ّ
أضحكتّم علينا أرخّص وأتف

رها القلّم كلها 
ّ
رؤوسكم العمّم وفتاوى يستحّي أن يسط

تدور حول ما يدمر البالد ويسفك دم العباد.. وما ُحكم امرأة 
سافرة.. وماُحكم الطفل إذا احتلم.. كفاكم غباء وتخلفًا، 
لقد صورتم المجتمع وكأنه مجتمع  مراهق جدًا يعيش في 
الحضيض واالفالس الخلقي، وجعلتم  الدين مجرد مسبحة 

وثوب قصير وتجارة!!

Ibrahim ALhajjمقتطفات

اشتياق

البارحة عندما بكيت احسست وكأنني 
أول مرة أج��رب فيها البكاء.ليس ألنني 
أشتاقك وانتظرك واحبك.. بكائي  ألنني 

فقدت أمل شفائي منك..
***

اح��س انني وس��ط ليل طويل ال فجر له.. 
اعيشه بظلمته واسرح بأفكاري الى المجهول 
أف��ك��ر وانتظر صبحًا جمياًل باسمًاعطره 

وتصدمني  أفكاري وال ألقى لهمي حلواًل..
***

أنا ياليل وش ذنبي تصبرني على الجمرة 
وتجبرني على همومك اعايشها بعرض 
وطول أهوجس وضيع حسبتي وفكري 
على باب الوصل مشغول اال ياصبح تأخر 
طلوعك واألمل بكرة أريد اتكحل بنورك 

وليلي ينجلي ويزول..

ابنة بلقيس 

سمير اآلنسي

اردوغان يسقط 
يوشك حزب العدالة والتنمية 
ال��ت��رك��ي أن ي��ل��ح��ق بنظيره 
المصري، وهاهو ذا أردوغ��ان 

يترنح مع حزبه وحكومته..
ل��ك��ن م���ا ال��س��ب��ب وراء ه��ذه 
المحنة ال��ت��ي ت��الح��ق اإلخ���وان 

أينما كانوا؟
السبب ليس أن هناك عيبًا 
في اإلس��الم وال في المسلمين 
وإن��م��ا فيمن يتصدر تمثيل 

المسلمين بفكر مخالف لتعاليم اإلسالم 
الحقيقية )س���واء ف��ي العقيدة أو في 

السلوك(. 
صحة العقيدة التي يت�بعها المسلمون 
أم���ر ض����روري لنهضتهم.. ورغ���م أن 
أردوغان كان قد صرح أنه من أهل السنة 

والجماعة )األشاعرة( الذين 
ينزهون الله ع��ن مشابهة 
خلقه وأن��ه يبرأ إلى الله من 
عقيدة التجسيم التي يؤمن 
بها البعض ، إال أن ما يقوم 
به الرجل من دعم لتنظيم 
القاعدة وجعل تركيا معقاًل 
لتدريب وحشد ه��ؤالء إلى 
سوريا أمر ال يرضاه الله وال 

رسوله.
لهذا فزوال نظام أردوغان وحزبه أمر 
وشيك ومسألة وق��ت ليس أكثر.. ولن 
ينفعه من يدفع به لدعم هؤالء القتلة 

باسم اإلسالم يوم ال ينفع الندم.

عبدالرحمن الزيادي

الله الوطن الوحدة
الجيش واألمن على قلب رجل واحد واجندتهم 
هي الحفاظ على اليمن جوًا وب��رًا وبحرًا ووحدتة 
الجغرافية م��ن ال��ع��دوان الخارجي وم��ن العميل 
الداخلي..  حزبه اليمن وعشيرته الوطن وجماعته 
وعصبته رف���اق ال��س��الح وش��ع��اره��م ال��ل��ه الوطن 

الوحدة...  عاش اليمن العظيم

صورة وتعليق

خليل عبداللطيف

عندما يظهر الفساد في المؤسسات الحكومية وتختفي القيم واالخالق ينتحر الضمير ويحترق وطن..

أمل ال ينتهي

س����الم ملي��ون باه��زه
وتعلن به جميع األجهزه

لشخ��ص أن��ا أع����زه
وه���و ع��ن��دى م��ن ال��ن��اس 

الع�زاز
الخي���ل ه���و رم����زه

وقادات القبايل مرك�زه
حص��ن الوف��اء كن���زه

وقد ح�از الشه��امة بامتي���از

 سارة يحيى 

دخ����ل����ت ق����اع����ة ف��ي��ه��ا 
اليدومي وأزالم���ه سألوني 
عيب يابنت تدخلي بين 
ال���رج���ال ف��ق��ل��ت ل��ه��م هل 
بينكم مؤتمري؟ فقالوا ال 

كلنا إصالح.
فقلت اذًا اليوجد بينكم 

رجال.

نسمة هواء

أجمل لحظات عمرك..
ح��ي��ن ت��ض��ح��ك ب��ص��دق 
وت���خ���رج ن��اص��ع��ة ب��ي��ض��اء 
فيضحك قلبك ثم روحك..

أجمل لحظات عمرك
ح����ي����ن ي���ف���ه���م���ك م��ن 
حولك ويقفون الى جانبك 

بأحزانك..

سالفة المؤيد

ال��ش��م��ال ي���دم���ر وي��ق��س��م 
وي���ن���ه���ب.. وي��ق��ت��ل اب���ن���اؤه 
ويشردون وتصادر حقوقهم 
ويحرمون منها ويطردون من 
المناطق الجنوبية تحت مبرر 

انصاف الجنوبيين!!
 ليست عدالة

عبير الخوالني

ك���ن ك��ال��ش��م��ع��ة ت��ح��رق 
نفسها كي تضيئ المكان 

لمن حولها..
الحليم تكفيه اإلشارة .. 

ياموفمبيك .. 

يُمنى احمد

اثنان اليمكن التعايش 
معهما اطالقا : 

الزوج النكدي ..
وثيقة بن عمر 

لمنغصات سببها  ك��ل ا
الرجل .

عبداهلل علي الصباحي

ذك����������رى ال���ن���ك���ب���ة 
الفلسطينية 

ذكرى سقوط بغداد 
ذكرى قتلنا 

ذكرى تمزيقنا
ذكرى .... الخ .

ذك�����������رى س����ق����وط 
كرامتنا 

يا أمة تعيش على 
الذكريات واألحالم.

محمد الصايه أبوحمد

م��ن ي��زع��م��ون أنهم 
قاموا بثورة ويسمون 
أن����ف����س����ه����م ث��������وارًا 
وأح�������رارًا وح���رائ���ر .. 
وه����م ي��ع��ي��ش��ون في 
بلدان محّررة ليسوا إال 
ممولين ومدفوعين 

وغزاة مالعين..

كبرنا .. واكتشفنا أن الدواء ليس عصيرًا..
كبرنا.. واكتشفنا أن جدي لن يعود ثانية كما قالت أمي..

كبرنا.. واكتشفنا أن هنالك أمورًا تخيف أكثر من الظالم..
كبرنا لدرجة شعورنا بأن وراء ضحكة أمي ألف دمعة.. 

ووراء قوة أبي ألف إعياء..
كبرنا .لنجد أن مشاكلنا ما عادت تحل بقطعة حلوى أو 
فستان أو حقيبة.. وأن والدينا لن يمسكا أيدينا دائمًا لعبور 

الشارع ، أو منعطفات الحياة..
كبرنا.. واكتشفنا أننا لم نكبر وحدنا فقط بل كبر أبوانا 

معنا، وأوشكا على الرحيل..
كبرنا وكبر االصدقاء عنا...فكالمهم صار مجاملة لنا ال 

اكثر..
كبرنا ج��دًا.. وعرفنا أن قسوة أمي كانت حبًا.. وغضبها 
حبًا.. وعقابها حبًا.. يالها من حياة ، وما أغربها من دنيا وما 

أقصر العمر..

كبرنا

بدر المهتدي

زمان واآلن
منذ حوالي 
ساعة  عبر  
ال�����ه�����ات�����ف 

المحمول 
زم�����ان كل 
ش������يء ك���ان 
جمياًل حتى 
ال��ع��م��ل��ي��ات 
االنتحارية..

ك������ان������ت 
ت��ن��ف��ذ ف���ي ت���ل اب���ي���ب وض��د 
قواعد االحتالل االمريكي في 

العراق..
واآلن خ��الص خربت اهدافها 

لها »االخوان« علينا.. وحوَّ
خيرة الله ولطفه بس..

سفيان السالمي

هشام المشرمة

محمد عبدالقدوسنبيله الزبير 

غزو بال جيوش
ما يجري لليمن هو غزو بال جيوش والهدف 
��زي وف��رض عليه 

ُ
هو تقسيمه.. العراق غ

دس��ت��ور بريمر.. أم��ا اليمن فقد دم��ر بيد 
ابنائه ، ولذلك فإن من سيتبنى مقترحات 

بن عمر دون أدنى شك إما مخرب أو مشترك 
في مؤامرة كبرى، وإما أحمق وجاهل وهو 
اليختلف عن العميل ألن كليهما ينطق باسم 

الوطن.

اشتحطوا
م���اذل���ح���ي���ن ق���ط���ع ال���ك���ه���رب���اء 
م��اع��داس��م��ه��اش ك��ل��ف��وت ض��رب 

الكهربا قد اسمها جيش انهزم. 
أن��ا اعنيكم.. عند الله وعندكم، 
مابال اشتحطوا، واال فلتوا ورجعتوا 
من أولها مش بعدا نتحملهن كلهن 
: كلفتة، وح���رب، وجيش مهزوم 

وفوق هذا كله: كهرباء مقطوعة!

حتى أنِت
خلف حنايا الصدر المنفطر
ارتجل في متاهات الحياة 

دون جسد 
أو حتى ذاكرة

دون امل ..
أو حتى بصيص 

دون رحمة ..
أو حتى شفيع 

دون أنا ... 
أو حتى أنِت 


