
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.

االثنين : 15 / 4 / 2013م 
 الموافق :3 / جماد ثاني / 1434هـ 

العدد: )1657( فيسبوك16 اشراف/
كامل الخوداني 

 شخصية االسبوعمنشور االسبوع  ..

مقتطفات فسبكية

عادل الهرش

الدنيا على  ل��و ضاقت 
راعيَ الطيب

 يبقى شذى طيبه على 
الناس طيب 

عيسى علي صالح

مثل  ليمني  ا لشعب  ا
فقراء اليهود ال دنيا وال 

آخرة بيرتاح..

علي القيني

ص��ارت الطيبة نهايتها 
خ��ض��وع ، ف��ي زم��ن فيه 

الخطأ مثل الصواب ...

Abdullah Alnahary

الحرية سلوك دائم 
وجزء أصيل الينفصم 

عن كيان المرء....
الت���م���وت والت���ن���ام 

...التشترى والتنسى 
الت��رت��ب��ط ب��س��ن وال 
تحتاج إل��ى م��وق��ظ...
التظهر فجأة والتنكر 

تاريخًا.
وال تعترف بانقالبات 
األف���ك���ار وال��م��واق��ف 

والقيم..

عبدالحكيم العفيري
 

ال ش���يء ب��اع��ث على 
اإلزدراء واالحتقار اكثر من 
»جهل سياسي« ويلوي 
عنقه ه��و، أم��ا الحقيقة 
ء  لسما ا ق  ف���و فعنقها 

السابعة 

عبير الخوالني

ف��ي ال��ي��اب��ان ال تقطع 
الكهرباء ابدا إال في شارع 

السفارة اليمني���ة ..
الن���و م��ف��ك��ري��ن��ه��ا من 

العادات والتقاليد تبعنا .
يينك  ا شر يقطع  هلل  ا

ياكلفوت 

Nabil ALhammasi

ب��ش��رى س���ارة لشعبنا 
العظيم

ل��ق��د ت��م دم���ج وزارة 
ال��ك��ه��رب��اء م���ع وزارة 

اإلطفاء..
لتصبح ال��وزارة العامة 

إلطفاء الكهرباء.

عمار الجرب 

المتسامحون نبالء يزيدهم 
التسامح نورا« ويكبُرون في 

أعين الناس...
عظيمة  سنا  نفو لتكن 

ولنتسامح مع من حولنا.

الصمت ال يزعجني. وإنما أكره الرجال الذين في صمتهم 
المطبق، يشبهون أولئك الذين يغلقون قمصانهم من الزر 
األول حتى الزر األخير، كباب كثير األقفال والمفاتيح، بنيّةِ 

إقناعك بأهميتهم. إنه باب ال يوحي إليَّ بالطمأنينة..
 وما قد يخفي صاحبه خلف ذلك الباب المصفَّح من 
ممتلكات، ال يبهرني ، بقدر ما يفضح لي هوس صاحبه 
وحداثة ثروته. فاألغنياء الحقيقيون، ينسون دائمًا إغالق 
نافذة، أو خزانة في قصورهم.. إنما المفاتيح هوس 

الفقراء، 
أو أولئك الذين يخافون إن فتحوا فمهم.. 

أن يفقدوا وهم اآلخرين بهم.. 

عبداهلل السقاف

صدام الكعبابي

الوهم ..
صورة وتعليق

:hitham adnan

ابتسامة الطفوله لها جمالها رغم المعاناة ورغم الجهد والتعب  

كتاباتهم

بوح القوافي..

سْل كبرياءِك
كم سلبني اإلنتصار

 َسْل الدروب
والليالي الكاِلات

َسْل آألماكَن واخلطوب
سْل ُكل شيء بْك.. َشفتيِك َقلُبِك وجَنتيْك

ِك االشواق كم َرَسْت في شطُّ
سْل املنافي..

كم تبعثرِت العواطُف في الرمال
وكم حكيُت مواجعي..

سْل عن دواتي كم كتبُت ِبها إليِك
وكم باسِمِك بوركْت تلك القصائد

كم تكونت الروف مٌلقلتيْك
سْل االنامَل كم تتوق .لوجهك امُلتملسِّ

الزاهي الصبوح وسلِّ الشفايُف
كم رجاًء كي ُتقّبَل وِجنتيْك

ياشتلًة في الروح ..
تشرُب من وريدي ماءها

ماذا لديْك ...
أيطوُل َصمُتك والسكوْن

ويديَّ ُمّدِت لـِ )السماء( طلبًا لقاء ..
وُقبلًة مسروقًة ودُودة .الَشــَيء مْينُعِني 

إليِك
وحقُّ املَاِء واألسماء

والكلماِت واِلَبراملزوِد باَلِننْي
اَل َشيَء يَحُجبني

وال بشٌرُيَساوُمِني عليِك

السدة- إب
أستاذ في جامعة إب كلية التربية النادرة

طالب دكتوراه أدب ونقد لغة عربية
متزوج تاريخ الميالد 1973

محمد عبدالواحد صالح العماري

الشاعر اليوناني »اخليليوس« 
مات ب� أكثر الطرق تفردًا وغرابة ..

فقد سقطت على رأسه سلحفاة ضخمة أفلتها نسر 
من ارتفاع شاهق !

 » البابا بولس الثاني«
كان معروفًا بنهمه للطعام ،

إال انه توفي بسبب بذرة بطيخ صغيرة دخلت في 
رئته !

 العالم االيطالي » مانفريد «
عرف عنه حبه للنيازك ومراقبة الشهب ..

وفي مرة كان له ما أراد حين سقط عليه نيزك ضخم 
فصرعه !

العب الغولف األمريكي » سيكاليون«
كان يتصنع دائمًا الغضب والنرفزة أمام المتفرجين ..
وفي إحدى المرات تعمد ضرب عصا الجولف باالرض

فانفصل ال��رأس الحديدي وارتّ��د 
ليقطع رقبته !

 في مدينة » اورنغتون «
غ��رق أح��د العمال ف��ي ق��در ضخم 

للشوكوالته ..
 في »وارسو«

أصيبت ام��رأة باكتئاب شديد حين 
علمت بخيانة زوجها،

وذات يوم قررت االنتحار فرمت نفسها 
من الطابق العاشر ..

وفي ذلك الوقت بالذات كان زوجها 
يدخل البناية فسقطت عليه فمات 

بالحال بينما عاشت هي !
الفالحة المصريه » سوسن برعي« 

كانت تعمل في الحقل في يوم شديد الحرارة ..

وبعد أن شربت من القلة الحظت وجود 
نمل فيها فأصيبت بذعر شديد ،

وبسرعة عادت إلى المنزل وتناولت 
قلياًل من مبيد النمل السام

فماتت في الحال !!
 - العجوز »فريتش جاست« :

ك��ان يتنزه برفقة كلبه المخلص حين 
أصيب بنوبة قلبية حادة .. وحين وصل رجال 
اإلسعاف لم يستطيعوا إنقاذه في الوقت 

المناسب بسبب الكلب الذي حماه بشراسة.
- رئيس نقابة المسرحيين في لندن

بعد دخوله في نوبة ضحك توقف بعدها 
قلبه عن النبض ..وحدث ذلك أثناء حضوره 
مسرحية كوميدية انتقدها مسبًقا ولكنه دخل 

ليراها سرًا

أغرب 9 حاالت وفاة في التاريخ 

ِفي َقاَعِة اإلجِتماع ليَس ُهناك َما يدعْو للَقلق
ق .. ُوجوُه اَلاِضريَن باِسمة والكلُّ ..للكلِّ ُيصفِّ

حني ينتهي أحُدهم ِمَن الكلمة.. ِفي َقاَعِة اإلجتماع
ليَس ُهناَك ما َيدعو للَقلق يعلموَن جيدًا أَنّهم على نْفِس 

ـفينة ال أحد يحبُ  أْن يغرق، قد يبدو أَحُدهم ال مباليًا السَّ
وقد يبدو آَخٌر أخرَقا لكن لن ُيسمَح ملخلوٍق

ق ! لنفس السفينة أْن يخرقها الُكلُّ يصفِّ
ِفي َقاعة اإلجِتَماع ليَس هناَك ما يدعونا للَقلق

ـقاُش قد يختلفون كثيرًا أو يشٌتـُدو او يحتِدُم النِّ
يبِة أحيانًا وقد يبدو الوضُع مثيرًا للرَّ

ويطالُب أَحُدهم ِبالقَصاص أو يحاوُل البعُض إلغاَء اآلَخَر!
والُكلُّ يصّفـق !املستقبُل بأيدينا ببعِضنا البعُض َيِجُب أْن 

َنِثق ِمْن أجِل َيوِمنا 
مــْن أجـــِل أواِلدنــــا غـــدًا أحــبــاِئــنــا..احــاِمــنــا ِمــنْ أجـــِل مستقبٍل 

ُمْشِرق .
ال أسمُع تصفيقًا !

ليَس ُهناك َما يدعْو للَقلق

معزوفة عينية..
سوف أعزف الليلة معزوفة كعينيك 

وأرح��ل إليك قبل أن ينتحر اإلح��س��اس من 
مُقلتيك 

وحين تلقاني أتجول بفنادق قلبك 
تبسم فقط ...ثم غادرني قبل نزيف جروحي 

منك 
سألملم سذاجتي المقتولة 

واتوب من ركوعي بين يديك 
إسقني سمّك رويدًا رويدًا

وال تنسَ أن تضع ضمادًا من يديك على جبيني 
المُحترق من سمْك القاتل 

 وحين أنزع سكرتي األخيرة إصرخ وخدع جسدي 
بحزنك عليّ 

ثائر السندي

القصيدة 
المتذمرة 

حنان حسين 

سامح القردعي 

منى لقمان

  Yaquot Sanaa

لقاءات عالمية
إذا التقى خمسة يابانيون 

أخترعوا جهازًا
إذا التقى خمسة صينيون 

قلدوا الجهازًا
هنود  خمسة  لتقى  ا ذا  وإ

أنتجوا فيلمًا
وإذا التقى خمسة أمريكيون 

أسسوا شركة
يهود  خمسة  لتقى  ا ا  ذ إ و

خربوا بالدًا
وإذا التقى خمسة فرنسيون 

أنتجوا عطرًا
وإذا التقى خمسة خليجيون 

سافروا لبنان

وإذا ألتقى خمسة سودانيون 
رقدوا بغير عشاء

وإذا ألتقى خمسة صوماليون 
ما يمسوا إال بسوق عنس

وإذا ألتقى خمسة يمنيون 
ع��ص��روا ت��خ��زي��ن��ة.. كلها 

إختراعات عالمية.
وأف���الم وأح���الم وشركات 
ومشاريع وسفريات وقلة خير 
وسهر بغير عشاء إلى الصبح 
ورق��دة الى الظهر ويقومون 
طوالي على س��وق القات.. 
أليس هذا أكبر دليل على أن 

اليمنيين هم أصل العالم.

كالم من ذهب
» سُئل » الخوارزمي« عالم الرياضيات عن االنسان فأجاب

اذا كان االنسان ذو )اخالق( فهو =1
واذا كان االنسان ذو )جمال( فأضف الى الواحد صفرًا=10

واذا كان ذو )مال( ايضًا فأضف صفرًا آخر=100
واذا كان ذو ) حسب ونسب( فأضف صفرًا آخر =1000

فإذا ذهب العدد واحد وهو )االخالق(..
ذهبت قيمة االنسان وبقيت االصفار التي ال قيمة لها..

بائية زين

م���رح���ب ذه�����ب ت��ك��ت��ب
يا أصحاب وأح��ب��اب األدب

وب����ا ه��ي��ب وم����ا ب��ره��ب
ومتاهب محارب مآ أهاب

غ����ال����ب وم�������ا أغ���ل���ب
ومتنصب مواكب والرتب

والطيب والمذهب منصب
ص���وب ص��ب��اب ال��س��ح��اب

ق���ل���ب ال���م���ح���ب ي��ل��ه��ب
وذاي��ب بالحبايب والطرب

م��ك��ت��وب أن����ا أ ت��ع��ذب
ودرب الحب عذب بالشباب

أحمد علي زبن


