
صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش 
ال��ش��ع��ب ال��م��داف��ع��ون ع��ن الشرعية 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ب��ف��ض��ح وط��اوي��ط 
االنقالبيين على مدى 24 ساعة دون 

هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم 

يذودون عن الحق والحقيقة..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لكم فإنها 
ترصد بعض من تلك المعارك الوطنية 

المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 8 / 10 / 2012م 
 الموافق :22 / ذي القعدة / 1433هـ 

14العدد: )1631(
القوات المسلحة واألمن ملك الوطن والشعب وال أحد وصي على هذه 

المؤسسة الوطنية الدفاعية واألمنية
عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

فن الرد 
على اآلخرين 

عبق الثقافة

> يعتبر الجواب المسكت بين المتحدثين فنًا من 
الفنون المتميزة.. وقيمته في بديهيته وسرعته وقوته 

.. فهو يأتي كالقذيفة يسد فم السفيه ..
وفيما يلي أمثلة على الجواب الذي يجبر اآلخرين على 

الصمت:
قال كاتب مغرور لبرنادشو: انا أفضل منك ، فإنك 

تكتب بحثًا عن المال وانا أكتب بحثًا عن الشرف ..
فقال له برناردشو على الفور: صدقت، كل منا يبحث 

عما ينقصه ..!!
۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹  

وسأل ثقيل بشار بن برد قائاًل: ما أعمى اهلل رجاًل إال 
عوضه فبماذا عوضك؟

فقال بشار: بأن ال أرى امثالك ...!!
۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹  

قالت نجمة انجليزية لألديب الفرنسي هنري جانسون: 
انه ألمر مزعج فأنا ال أتمكن من إبقاء أظافري نظيفة 

في باريس ...
فقال على الفور: ألنك تحكين نفسك كثيرًا...!!

۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹  
تزوج اعمى امرأة فقالت : لو رأيت بياضي وحسني 

لعجبت.
فقال : لو كنت كما تقولين ما تَرََككِ المبصرون لي..!!

۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹  
يروى ان رجاًل  قال المرأته: ما خلق اهلل أحب الي منك 

....
فقالت : وال ابغض اليّ منك !

فقال: الحمد هلل ال��ذي اوالن��ي ما أحب وابتالك بما 
تكرهين ..!!

۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹  
تشدقت امرأة امام صوفي )ارنو( بكثرة المعجبين بها 

وانهم يزعجونها ..
ف������ق������ال 
صوفي: َلَكمْ 

هو سهل ابعادهم 
أيتها ال��ع��زي��زة... 

ان  س���وى  ماعليك 
تتكلمي ..!!

۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹  
- ق����ال رج��ل 
لبرناردشو: اليس 
ال��ط��ب��اخ أن��ف��ع 

لألمة من الشاعر أو 
األديب؟؟

-1 زيـغ البصــر :
يتعم��د ال��كاذب دائمًا 
إزاغ��ة بص��ره أثن��اء 

الحديث..
2 - استخدام كلمــات قليلة:

يس��تخدم الكاذب أق��ل عدد 
ممكن م��ن الكلم��ات وهو في 
الحقيق��ة يفك��ر فيم��ا يق��ول 
م��ن أكاذي��ب، وهن�����اك ايضًا 
كاذب��ون ينهج��ون العك��س 
ليربكوا المستمع ويثبتوا أنهم 

صادقون.
-3 التكلـف العصبـي:

يميل الكذاب الى تكلف منظر 

الجاد ال س��يما في وجهه،اال انه 
يكشف نفسه ببعض الحركات 
الالإرادي��ة كمس��ح النظ��ارة 

ولمس الوجه.. وغيرها. 
-4 التكـرار:

الك��ذاب يمي��ل ع��ادًة ال��ى 
اس��تخدام نفس الكلمات مرات 
متتالية وكذلك نفس المبررات.

-5 التـعمــيم:
يحاول الكاذب تجنب مسؤولية 
أفعال��ه باس��تخدام اس��لوب 
التعمي��م كأن يس��أل المدي��ر 
الموظ��ف ع��ن س��بب التأخ��ر 
فيرد الموظ��ف )كل الموظفين 
يتأخرون... حركة المرور سيئة(.

6- تجنب االشـارة الى 
الذات :

يتجنب الكذاب عادًة استخدام 
كلمة )أن��ا( ويقول ب��داًل منها: 

)نحن، الناس، معظم(
7- اطالق كلمات 

االستخفاف باآلخرين:
يميل الكذاب الى أن ينس��ب 
لآلخري��ن تصرف��ات وأق��وال 
رديئة خصوص��ًا رذيلة الكذب 
التي ه��و مص����اب به��ا،  كما 
انه سريع النسيان وقد يفضح 
نفسه بنفسه من كثرة مواقف 
الكذب التى عاش��ها وتناقضها 

أحيانًا.

قصة قصيرة جدًا..
صالح الحنشي

وفاء..
ام العيال .. ربنا يجعل 
ي��وم��ي قبل ي��وم��ك يابو 

العيال..
ابو العيال.. ال ان شاء اهلل 

انا يومي قبل يومك..
ام العيال.. ال.. ال.. انا.

ابو العيال.. ال.. ال.. ال.. انا.
«
«

يُستجاب دعاء ابو العيال.. 
يموت..

تحزن ام العيال.. تقضي 
اشهر العدة..

الستالم  بعدها  تذهب 
معاش المرحوم ابو العيال..
تكتشف ان المرحوم كان 
يخفي عنها ما يقارب من 
نصف راتبه  يسدد به ديون 

القات..
تغادر مكتب البريد.. رافعة 
يديها الى السماء .. داعية..

فينك يا عزرائيل من زمان 
.. فينك .
فينك..
فينك..

سبــع عالمــات لكشــف الكذب

هل تصدق ان هناك حاكمًا فقيرًا 
ب��ل ويستحق ال��ص��دق��ة؟ 

عمر  لخليفة  ا طلب 
ب����ن ال��خ��ط��اب 

-رض��ي اهلل عنه- من 
اه�����ل ح���م���ص ان 
يكتبوا ل��ه اس��م��اء 
الفقراء والمساكين 
ليعطيهم  بحمص 

نصيبهم من بيت مال 
المسلمين.. وعندما وردت 

االسماء للخليفة فوجئ بوجود 
اسم حاكم حمص سعيد بن عامر 

موجود بين أسماء الفقراء.
وعندها تعجب الخليفة من ان يكون 
واليه على حمص من الفقراء سأل أهل 
حمص.. فأجابوه: انه ينفق جميع راتبه 

على الفقراء والمساكين ويقول: 
»م��اذا أفعل وقد اصبحت مسؤواًل 

عنهم امام اهلل تعالى«.
وعندما سألهم الخليفة: هل تعيبون شيئًا 
عليه .. اجابوا: نعيب عليه ثالثًا .. فهو ال يخرج 

الينا اال وقت الضحى .. و ال نراه لياًل أب��دًا.. 
ويحتجب علينا يومًا في االسبوع!

وع��ن��دم��ا س���أل الخليفة 
سعيد عن ه��ذه العيوب 
أجابه: هذا حق يا امير 
المؤمنين أما االسباب 
فهي: أما اني ال أخرج 
الضحى  وق���ت  اال 
فألني ال أخرج اال بعد ان افرغ 
من حاجة أهلي وخدمتهم، فأنا 

ال خادم لي وامرأتي مريضة..
وام��ا احتجابي عنهم لياًل 
فألني جعلت النهار لقضاء 
حوائجهم والليل جعلته لعبادة 

ربي..
وام��ا احتجابي يومًا في 
االسبوع فألني أغسل فيه 
ثوبي وانتظره ليجف ألني 

ال املك ثوبًا غيره..
فبكى امير المؤمنين 
عمر .. ثم اعطى سعيد مااًل .. فلم ينصرف 

سعيد حتى وزعه على الفقراء والمساكين.

فقير يستحق الصدقة

لماذا يستمر الغم؟!
عبداإلله المومري

> سئمت من حالي وأحوالي
ومن فوضى تالحقني
كرهت جميع أغراضي
وكل الناس من حولي

ولم يبقَ من الدنيا
سوى أهلي وأوالدي

تركت المال واألصحاب
ولم أبق من األحباب

سوى الدفتر وأقالمي
على الدفتر رسومات ألحالمي

ولي قلم يبوح بكل آالمي
وأرجو سائاًل ربي

يعيد األمن في وطني
ألسمع مرة أخرى

لعصفور بنافذتي
وأصحو باكرًا ألرى

قوافُل صالح تمضي
وقائدها الرئيس هادي

تضم القافلة اإلص���الح والحوثي 
والسلفي

وعين اهلل ترعاني
شباب طاهر ونقي

حرس من أجلنا ضحوا ليعيش أخوك 
وأخي

أنا ناصح أدعو
 فحب الكل أعياني

فبالساحات كان أخي
وبالشرطة أخي الثاني

شعار الخيل عنواني
وباإلصالح أنسابي
وفي صعدة أخوالي

وفي تعز أحبابي
ويسكن في عدن أهلي

وفي صنعاء تاريخي
الى من اشتكي ألمي

فهل يوجد أمرئ مثلي
ويملك نفس إحساسي

ألني لم أعد أفهم
لماذا يستمر الغم

هل األحزاب مأساتي
أم ان العيب في عقلي

الزوجة المطيعة لزوجها
 Fouad Alawdi

كان هناك رجل يعمل طوال حياته 
، وقد وفر كل ما لديه من أموال، 
ولكنه كان 'بخيال' وقبل وفاته ، قال 

لزوجته: 
وصيتي ل��ك عندما أم���وت، أن 

تأخذي كل أموالي .
وتضعيها في النعش معي. .

ألني أريد أن آخذ أموالي إلى اآلخرة 
معي وحصل على وعد من زوجته 

بذلك.
وأنه عندما يتوفى، فإنها ستضع 

كل األموال في النعش معه..
عند وفاته.. كان ملقى في النعش، 
وزوجته كانت تجلس جواره، والجميع 
يرتدون مالبس سوداء، وصديقتها 

كانت جالسة إلى جوارها..
ال��ع��زاء، وقبل  وعندما انتهى 
االستعداد إلغ��الق النعش،  قالت 

الزوجة:.
'انتظروا .. لحظة..

معها  معدنيًا  صندوقا  خ���ذت  أ
ووضعته في النعش. .

ثم أغلقت النعش بانخفاض ورحل 
النعش بعيدا. .

ث��م ق��ال��ت صديقتها ل��ه��ا.. يا 
صديقتي، أنا أعلم أنك لست مغفلة 

لوضع كل المال مع زوجك..
ردت الزوجة المخلصة ، عليها 
بالقول: 'اسمعي ، أنا متدينة ، وأخاف 

اهلل وعلي أن اوفي بوعدي لزوجي .
فقد وعدته أن أضع هذه األموال 

في النعش معه..
فسألتها صديقتها باستغراب : .

هل تقصدين أنك وضعت األموال 
كلها في النعش معه؟ أنا متأكدة أنك 

لم تفعلي , قالت الزوجة: .
'حصلت على كل شيء .

ووضعته في حسابي، ثم كتبت 
له شيكًا بكل ما أملك وسلمته له 
في نعشه، كل ما عليه فعله هو 
أن يذهب بالشيك للبنك ليستطيع 

صرفه. .

مـرايا الظل !!
وتغدو ياظالل الح�����رف دوني

 وك���اف اهلل مع��������قودٌ بنوني 
َألِْفتُكَ كالغواي�����ةِ ي�����وم َغنّتْ

 بنان الزيف في أقصى لحوني 
وتغدو كل�������ما يكتُظ شوقٌ

 ويصدحُ بالمش����اتل زيزفوني 
معلقٌة ح��ٌ���دائقهُ س�����هارى
 هي األخرى تحدق في عيوني

 لها م����الي ول��ي فيها بالدٌ
 تع���������اودها مناشير المنونِ 

تطوف بنا مرايا الظل ما إن
 تم���اهى الظل بالظل الهجيِن 

أناخَ الضوء من أقصاه ظاًل
 سماويًا تَُقطِ���رهُ شج����وني 

كأن سماه في قلبي وقلبي
 جناح الشوق ، منظاد الحنيِن

 يسافر بي غي������ابًا نيزكيًا
 بربكِ يا )أنا( ال تسألي�����ني
 سلي )صنعا( وتنأى ثم تنأى

 وتأتي باليم����يِن وبالي�������ميِن 
َلَكمْ َأَكل البياض سواد رمشي
 وأطبقت الجهات على جفوني 
على بُعْدٍ كهذا لي������س إال !

 على ُقرٍْب عص������ٍي يعتريني
 رُكام الشوق حتى ِنْلتُ مني

 وقلتُ لعاريات الطقس كوني
 لقلبي الطف���ِل ساريًة َلعَّلي

 ُأدَلي فوق ن��اهدها غصوني 
وتدنو دونه األش���واق حبلى

 يُمَشطها المساُء على جبيني
 كأنفاسي هنا يا ليل تهذي

 تسابيح النجوم أن اسألوني 

عن المعنى وق����ال اأُلْفقُ لما
أَفْقنا مِنْ أك�����ون لكي تكوني 
: لم�����اذا كلما عَْقَل��نْ��تُ ظني

 يقينًا طار بالدنيا جن�������وني 
دَخَْلتُ صداي..أنّى ؟ذات هجٍس

 فأهرقني وما في الصوت دوني
 وهَنْدَسَني ذهاب الجرٍح جينًا

 إيابيًا تَعَوسَجَ في�����������ه جيني
 ألني من عجاف الصمت رعدٌ

 طويتُ البرقَ منت���عاًل سكوني
 وجئتُ الحرف مزدلفًا كأني

 أن��������ا يا حرف من ذا يقتفيني
 م������داد البحر قلتُ: أقّل مني

 دموعًا .. كيف لي أن أحتويني ؟!
 و)صنعا( في مقام القلب أنثى

 تُسافر كالمس����افةِ خلف حيني 
آراني دونها ، فأخيُط حُزْني

 جالبي�����بًا ، فتلبَسُنا سنوني 
آراني.. أي أغن�ٌ���يةٍ آراني

 بن����اِب الجمر يعزفني أنيني 
بال غي�����ٍم ُأعَتُِقني !! فقولوا

 لمن َفطمتْ بب������ارقها مزوني 
: أتُجْزيني زكاة الماء ،هذا

 أنا المبن���ي من ظمىٍء هتونِ 
ُأَلمْلِمُني شت����������اًء قرمزيًا
 على س��اقيهِ واجل���ٌة متوني 

فتأخذني المدينُة عام حُزْنٍ
 فهل تبقى كن����افذةٍ لحيني ؟ 

سالم اهلل يا )صنعا( ، أنّى
 تطوف بكعبة المعنى فنوني ؟!

 سالمٌ كي تنامَ الريح نشوى
 ويسجدَ في شفاه البحر طيني 

د.وضــــــاح مُزيّد !

الحاكم.. ومشاعر الناس!!.
Enas Yahya Ali

أصدر أحد الملوك قرارا 
يمنع فيه النساء من لبس 
لزينة  وا والحلي  الذهب 
فكان لهذا القرار ردة فعل 
كبيرة فقد امتنعت النساء 
عن الطاعة وب��دأ التذمر 
والسخط على هذا القرار 
وضجت المدينة وتعالت 
أص�����وات االح��ت��ج��اج��ات 
وبالغت النساء في لبس 
الزينة وال��ذه��ب وأن��واع 
لملك  ا فاضطرب  لحلي  ا
واح��ت��ار ع��م��اذا سيفعله؟ 
اجتماع  أم���ر بعمل  ث��م 
طارئ لمستشاريه فحضر 

المستشارون..
وب��دأ النقاش .. فاقترح 
أحدهم التراجع عن القرار 

للمصلحة العامة..
واعترض آخر عن التراجع 
ألنه مؤشر ضعف ودليل 
خوف ويجب أن نظهر لهم 

قوتنا..
وانقسم المستشارون إلى 

مؤيد ومعارض..
 ... : مهاًل  الملك  فقال 
مهاًل ... احضروا لي حكيم 

المدينة..
فلما حضر الحكيم وطرح 

عليه المشكلة.. فقال:.
لن يطيعك  الملك  أيها 
الناس إذا كنت تفكر فيما 
تريد أنت، بل فيما يريدون 

هم.
فقال الملك وما العمل ؟ 

أأتراجع إذًا؟
ق��ال الحكيم: ال، ولكن 
اص��در ق���رارا بمنع لبس 

الذهب والحلي والزينة ألن 
الجميالت ال حاجة لهن إلى 
التجمل ، ثم أصدر استثناًء 
لقبيحات  ا ء  للنسا يسمح 
وك��ب��ي��رات ال��س��ن بلبس 
الزينة والذهب لحاجتهن 
إلى ستر قبحهن وذمامة 

وجوههن..؟.
فأصدر الملك القرار 
وم��ا ه��ي إال سويعات 
ح��ت��ى خ��ل��ع��ت ال��ن��س��اء 
الزينة وأخذت كل واحدة 
منهن تنظر لنفسها على 
أنها جميلة ال تحتاج إلى 

الزينة والحلي..
للملك:  لحكيم  ا ف��ق��ال 
اآلن فقط يطيعك الناس 
بعقولهم  تفكر  عندما   ،
وتدرك اهتماماتهم وتطل 

من نوافذ مشاعرهم..


