
مـــــازال الــبــعــض يــظــن أن 
ــارة وســيــلــة إلظــهــار  ــســي ال
ــشــي و  ــمــعــي الـــمـــســـتـــوى ال
اإلفــتــخــار و ليست وسيلة 

للنقل !
مـــــازال الــبــعــض يــظــن أن 
الــمــالبــس وســيــلــة للتعالي 
وإظـــهـــار الــنــفــس و ليست 

مجرد سترة للنفس !
مـــــازال الــبــعــض يــظــن أن 
المنازل مكان للتفاخر على 
الــضــيــوف و لفت اإلنــتــبــاه و 

ليس مكانًا للعيش !
مــازال البعض يحكم على 
الناس من خالل مظاهرهم 

و نسى أن هناك قلبًا و هناك 
عقًال!

نــحــن نعيش فــي مجتمع 
ـــب المظاهر  غــــارق فــي ُح
واالهــتــمــام بالقشور ..خــذ 
القناعة من دنياك وارضــى 

بها ..
واجعل نصيبك منها راحة 
البدن..وانظر لمن ملك الدنيا 

بأجمعها..
هل راح منها بغير القطن 

والكفن؟

سم زعاف

الـــثـــورة الـــتـــي تــحــول 
ـــــــى مـــجـــرد  الـــــفـــــرد إل
ــات  ــن ــكــوي أداة فــــي ت
عــصــبــويــة تــقــلــيــديــة و 
مدنية اعتبرها حركة 
ــة  ــاضــوي ـــــة م ـــــدادي إرت
مهما كانت شعاراتها، 
إنها ســم زعــاف معيق 
ــهــا تخنق  لــلــحــريــة، الن
الفرد ووجوده في صراع 
التكوينات المتنازعة، 
ويصبح الفرد بشمرجي 
ــي كــيــانــات تقليدية  ف
ومــــدنــــيــــة مـــشـــوهـــة، 
واألخطر تتحول الحرية 
ـــى فــوضــى بـــال قــانــون  إل
ويــســتــخــدمــهــا األفــــراد 
ـــي حـــروب  ــاجــر ف كــخــن

عبثية وغبية!!

انتخابات ...
الــحــوثــي ال يطالب 
بإنتخابات.. اإلصالح 
ـــــرك ال  ـــــشـــــت ـــــم وال
يطالبون بإنتخابات.. 
ــيــس  ــرئ ـــحـــراك وال ال
هـــــادي ال يـــريـــدون 

انتخابات.
كـــل هــــؤالء الــذيــن 
في السلطة والذين 
ينشدونها ال تخطر 

في بالهم اإلنتخابات !اين مطالب االنتخابات 
والديمقراطية ياقوم اثابكم الله!!

فيسبوك
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مواليد : ١٩٧٨م 
بكالوريوس.. تجارة واقتصاد  

جامعة صنعاء

موظف باالدارة العامة لالتصاالت 
ـــوادر الــمــتــمــيــزة فـــي الــمــجــال  ـــك مـــن ال

الحقوقي. 

محمد ابو نايف 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات

ياسمين الربيع 

خطبة الجمعة فــي جوامعنا 
كأنها مرافعة أوتصريح لمصدر 

مسؤول.

بشرى العامري

يتقاتلون باسم الله والله بريء 
منهم .... لــو ان كــل هــذا الحقد 
والكره والعزم على حرب موجه 
ضد العدو الحقيقي لكنا حررنا 
فلسطين والعراق وغيرها منذ 

أمد بعيد..

طارق الحداد

والدة متعثرة أجبرت الطبيب 
على إجراء عملية قيصرية الخراج 
الجنين "الحكومة" وفور اخراجه 
اكتشف الطبيب ان الجنين مات 
خالل اجراء العملية اللي بعده..!!

طلعت الشرجبي 

مــمــكــن تفسير منطقي عن 
صمت المجتمع الدولي واإلقليمي 
والمحلي عن مايدور في اليمن.. 
أم أنه تنسيق واضح ولن يتم البدء 
بتشكيل حكومة إالَّ بعد إنهاء 

المهمه؟!

سام باغباري

لست عاقال وال حكيمًا .. لكني 
أســتــطــيــع أن أقــســم أنـــي أعقل 
وأحــكــم مــن كــل الــذيــن حضروا 
هــنــاك ، حيث الــجــنــون والطمع 

وشهوة المصير.

عبدالوهاب أبو طالب

حزب االصالح أحرق الدفتر كله 
وال باقي معه ورقــة يلعب بها.. 
يستاهل البرد من صدق السفيرة 

البريطانية.

جميل مفرح

ــا فــــي هـــــذه الـــبـــالد  ــن ــت ــاي حــك
لمغضوب عليها مثل حكاية  ا
اثنين اخوة بيتشارعوا ويتقاتلوا 
على جربة حق جارهم..!! طلعتوا 

أرواحنا الله يطلع أرواحكم.. 

سندس العطاب 

نطالب وبأسرع وقت تعيين أول وزير 
هو وزير الكهرباء حتى لو تأخر تعيين 
البقية.. المهم وزير الكهرباء على من 
بندعي وقت ما تنطفئ الكهرباء؟! كل 

الدعاوي عليك يا بحاح.

صالح الحنشي 

سيكون امتحان وتحدي صعب 
لمخيم اعتصام الحراك الجنوبي 
ــي عـــدن عــنــد دخــــول جماعة  ف

انصار الله الى عدن..

ابو تميم الغباري

ــمــواقــع الــحــزبــيــة  ــل ــع ل ــاب ــمــت ال
وأعضائها اليرى إالَّ السب والشتم 
والتجريح وكيل التهم والتنابز 
باأللقاب والسخرية واإلصرار  على 
األخطاء.. ال أدري كيف سيكون 

اإلصطفاف الوطني؟!

كتاباتهم

ـــى مــــشــــارف قــريــتــي صورة وتعليق ـــل -ع
اســتــوقــفــتــنــي هـــذه اللحظة 
ــمــدهــشــة بــعــد ان اخـــذت  ال
اللقطة سالت الطفل حامل 
<المفرس > و <المجرفة>؟ 

-ابن من انت؟-
-ابن عثمان 

-قدك تدرس ؟
-شوية .

ــر والقــلــم  ــت - مــافــيــش دف
معك؟

ــمــي .مـــشـــيـــرا<  ــل -هــــــذا ق
للمفرس > واال رض دفتري 

صمت مــذهــوال مــن اجابته 
.بعدها عرفت والده وجده 

ــســخــة طــبــق  جـــــده كـــــان ن
االصــل ل علي ابــن زايــد !!هو 
ــذي يحرث االرض باثواره  ال
{ضمده} الهل القرية والقرى 
المجاورة غالبا دينا الى اوقات 

الصراب .الخير 
ــي بــصــوتــه  كـــــان يــشــجــيــن
.ال{ســـوبـــرانـــو} بالتعريف 
الموسيقي مــنــذبــزوغ الفجر 
وحين يطعم اثــواره يدندن 
بمهايد واغان فالحية واثواره 
هــي جــمــهــوره تــهــز رؤســهــا 
ــهــا وتــصــفــق  مــبــديــة اعــجــاب
باذانها فيما تلتهم < الغرز> 
العلف المطوي على <العجور 
> وانا متوقف ومصغ عن بعد 
،اشارك االثوار حسن االصغاء 
واحــســدهــن كــونــهــن بقرب 

هذا العندليب االشقر وسيد 
االرض .

ـــمـــا ابــــتــــداء صــبــاحــاتــي  دائ
باالستماع اليه ارتشف قهوتي 
الــمــوســيــقــيــة مـــن حنجرته 

ويقيني ان يومي سعيد 
هـــو ســعــيــد اســـمـــه هــكــذا 
يسعد صباحاتك يــا سعيد 
ــت فــعــال تــســعــدنــا بــشــرا  ــان ف

وشجرا وارضا 
ــــــواره هـــم بشا  ســعــيــد واث
ئــر الخير بدونهم ال تعرف 

االفواه الفطائر 
ــو تــوقــف سعيد واثــــواره  ل
، توقفت الــحــيــاة .وتوقفت 

البسمة في الثغور 
التقيت سعيد بــعــد هــذه 
الصوره تاملت مالمحه خارقة 
الجمال رغم كبره وتذكرت 
فجر ايــامــي وودت لــو عــادت 
تلك الصباحات .وكم تمنيت 

ان اعود طفال .
للعم سعيد مشاهد خالقة 
التزال في دفتر ذاكرتي وكما 
قال حفيده ان دفتره االرض 
وانا ذاكرتي عمي وجده سعيد 
ــا لــقــاء مــع صـــورة سعيد  ــن ،.ل
ويــومــيــاتــه .طـــاب صباحكم 
اصدقائي ولسعيد في الثرى 

طيب ارضه ومشاقرها .
الصورة لحفيد سعيد وابنة 
خالته التي تشاركه العمل في 

الحقل .

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

المشترك واللعبة المعتادة..
شعارات

إقـــدام المشترك 
على مطلب تشكيل 
ات  ــة كـــفـــاء حــكــوم
جــــاء وفــــق اللعبة 
ــــدة الـــتـــي  ــــوحــــي ال
يجيدها.. مراوغة 
سياسية فــي وقت 
غير مناسب.. هكذا 
هــــو الـــمـــشـــتـــرك.. 
يــوافــق ثــم يلتف.. 
يحكم ثم ينكر أنه 

يحكم .. يمارس الفساد واإلقصاء ثم 
يقول أن الفساد ليس أكثر من ثوب 
ألبسه الزمن إياه .. ثم يتحدث عن 
العدالة وعن القانون وعن الدولة.. 
ومضحك الحديث عن دولة دمروها 
مــن داخلها وتقاسموا العبث بها 
ــى خــاصــة وحــتــى على  وتحويلها إل
مستوى حرس بوابات المباني.. في 
ظــروف غاية في التعقيد يمارس 
المشترك عجائبه الدائمة.. ولو كان 
الظرف غير الظرف لكانت مراوغته 

مهضومة..

 فالبلد كان يحتاج إلى 
منذ  مستقلة  حكومة 
الــمــبــادرة .. وعــنــدمــا 
جــــاءت حــكــومــة وفــاق 
كان ال يزال في حاجة إلى 
حكومة أحــزاب تديره 
باستقالل عن شهواتها 
و أحقادها.. وهــو ما لم 
يحدث.. ثم أتى طوفان 
"السلم والشراكة" ووقع 
المشترك على حكومة 
حزبية ..ثــم انتفض على االتفاق 
عندما قسم الحصة الخاصة به على 
أحــزابــه وتحالفاته ووجـــدوا " كم 
الديك وكم مرقه ".. احزاب اخرى 
كانت مــن جهتها تستعد للحكم 
ووزارات تــفــرز فيها شخصها ال 
شخص الوطن.. الحوثي من جهته 
بحث عن "مستقلين" رحماء أحناء 
عليه ..شــديــديــن على خصومه.. 
وهكذا.. لعبة السلطة مستمرة.. و 
لعبة كراسيها لن تتوقف .. كما ال 

توقف للنقطة و أول السطر .

المؤتمر ... بين اخوتك مخطئ وال 
وحدك مصيب .

الحوثي .. حجر وسيري سايرة.. وال 
تكوني حايره .

االصالح .. تكحلتي تبخرتي.. ال لش 
وال عليش .

الــقــاعــدة .. الــفــم قــراعــه والـــرأس 
بالقاعة.

الحراك .. شاشقي وشانديلك..!
بن عمر .. سيري و جي يا مليحه .. 

القد الباري هداش..!
الجزيرة والعربية.. ال تهجي الشومة تهجيك.. ترجع ذي 

فيها فيك ..!
الشعب.. يا راقصه في الغدراء ماحد يقول لش ياسين.

نبيل حيدر

اسامه رشيدي

ناصر الحياني

محمد غبسي

الدكتور محمد شذان 

ماهر شجاع الدين

ابراهيم شايف مخارشعدنان حيدر 

الحزب الكبير..
متى سيكون لليمنيين بمختلف توجهاتهم 
حزب كبير اسمه اليمن تنصهر فيه كافة 
ات وتكون مصلحته فوق كل المصالح ؟ الوالء

أم أنها أمنية بعيدة المنال !! 
حقيقة وليس مجرد تفاؤل، بل اني على 

يقين راســــخ، بـــأن الــيــمــن ســتــتــجــاوز كل 
المصاعب والعثراث " إنها محمية بــإرادة 

الله" ..
(بلدة طيبة ورب غفور)

صدق الله العظيم..

 عبدالرحمن الغابري

مؤشرات إيجابية
صنعاء بمثابة الدماغ من الجسد، إذا تم تخريب الدماغ أو 

تعطيله ال سمح الله تخرب وتعطل باقي الجسد!!
القاعدة تستعد للسيطرة على مناطق في اليمن في 
حالة نشوب حرب مدمرة ال سمح الله في صنعاء، كذلك 

كل المناطق سوف تتأثر وتعم الفوضى!!
على الجميع إدراك كل االخــطــار المحدقه وتقديم 
التنازالت وعدم االعتقاد ان أي حرب سوف يتم السيطرة 
عليها بسهولة.. ال رجعه عن المطالب الشرعية للشعب 

ولكن في إطار سلمي.
الحمد لله ماتزال كل المؤشرات ايجابية جــدًا ولكن 

حذاري من الكبر والتعالي والغرور!!

الى بعضهم نصيحة..

تسامح الزعيم

الدعاء على ضاربي الكهرباء
نناديك في الظلمات يا نور 
ــســمــاوات أخــرجــت عبدك  ال
ــس مـــن ظــلــمــات البحر  ــون ي
فــأخــرجــنــا مــن ظــلــمــات البر 
والبشر وقلوب أشد قسوة من 
الحجر.. اللهم بحق كل مريض 
صحا في الظلماء يبحث عن 
الدواء فخنقه الداء قبل أن يجد 
الضياء.وبحق كل طفل جائع 
أيقظه الجوع فأجهش بالبكاء 
ولم تجد أمه شمعة لتجلب له 
العشاء.وبحق ماليين الكبار 

والصغار واألطــفــال والنساء لم يجدوا في 
منازلهم الماء بسبب انقطاع الكهرباء.

وبحق الذين اختنقوا في المناطق الحارة 
حتى فاحت منهم رائحة الشواء ..

نسألك يارب السماء أن تنتقم من كل من 
يتسبب بانقطاع الــكــهــربــاء.. الهنا زادت 
معاناتنا وبحت أصواتنا وأظلمت حياتنا 
وتوقفت بيوتنا ومحالتنا إلى من تكلنا إلى 
حكومة التنقذنا أم إلــى جهلة ال يهمهم 
امرنا أم إلى ساسة يتفنون في ظلمنا وتجار 
يبيعون ويشترون في ظلماتنا.. اللهم بحق 

كل مواطن بائس فقير..
نــعــوذ بــك مــن كــهــربــاء ليس لنا منها إال 
الفواتير ومــن عجزنا عــن شـــراء البترول 
للمواطيروايقاف شر الجهل المستطير.. 

ــهــم مـــن شـــق عــلــيــنــا في  ــل ال
حــيــاتــنــا فــاشــقــق عــلــيــه في 
حــيــاتــه ومــمــاتــه واجــعــل له 
فــي كــل خــطــوة خبطة وفي 
كل صفقة ورطة ومن اخرج 
الــمــحــطــة فــبــاغــتــه بجلطة.
ومن جعلها علينا طفي طفي 
فــاجــعــل جهنم عليه لصي 
لــصــي واجــعــلــه يــصــبــح على 
الظلمة ويمسي واشغل عليه 
الرمضاء حين يمشي.. اللهم 
من استهدف أبراج الكهرباء 
فسلط عليه ثعالب الصحراء واجعل صحته 
وبــاء ورزقــه هباء وحياته شقاء.. اللهم إنا 
مقهورون من جهل الجهالء وانتقام االشقياء 
بقطع الكهرباء عن السكان األبرياء.. اللهم 
خذلتنا حكوماتنا وعــجــزت عــن إنصافنا 
فأنصفنا بعدلك من كل أسباب معاناتنا.. 
اللهم من جعلها علينا ظالما فأغرقه في 
بحر الظلمات وال تجعل له نورًا في الحياة 
وال في الممات واجعلها عليه عمى وظمأ 
واجعل له من أمامه ظلمة ومن خلفه ظلمة 
وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن 

بين يديه ظلمة.
اللهم إنــا نعوذ بك من شياطين الظالم 
نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم 

ونسألك أن تهديهم أو تشلهم.

عادل االدريسياحمد غراب 

إليك ولنفسي 
- وّدع ترددك ، وانقباض قلبك ، توقف عن ترديد 

(أنــا حاسس إني فاشل)
ــســؤال: مــاذا لــو حصلت على فرصة ..  - لتقرأ ال

لتحقيق أمنية تتمناها أو أمنيات. ماذا ستفعل؟
كن مستعدًا على الــدوام.. القتناص الفرصة بدًال 
من أن تردد في وقت الحق ما يردده الكثير (كانت 
لدي فرصة وضاعت) ال لضياع الفرص القادمة.. نعم 

للحياة بتفاؤل.

حين خرج تجمع االصالح بكل فئاته في ٢٠١١ م الى الساحات لتحقيق 
ثورتهم المزعومة وحين اطلقوا صيحاتهم الثورية اطلقوا معها ((مشروع 
شهيد)) و((الشهيد القادم)) وأكدوا انهم سيواجهون النظام آنذاك بصدور 
عارية.. فقلت في نفسي.. هؤالء هم الذين يحبون الموت كما يحب غيرهم 
 أن الرئيس صالح 

ٌ
الحياة لمتاعها الزائل، لم أكن اعرف انهم يدركون مسبقا

لن يقدم على قتالهم أو قتلهم  وانه متسامح جدًا واال لما خرجوا بشعار 
«كلما زدنا شهيدًا»..

اين هم اليوم واين ذهب شعار الموت والشهاده التي كانوا يرفعونها في 
وجه الزعيم صالح؟! 


