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كامل الخوداني

نصيحة لوجه الوطن 
االع���ام السلفي ف��ي موضوع 
دم���اج اج���ده ف��ع��ًا يبحث عن 
حل.. اختلفت او اتفقت معهم 
ت��اح��ظ ان��ه��م ف��ع��ًا ي��ري��دون 
وق����ف ال���دم���اء واع������ادة ح��ال��ة 
التعايش التي كانوا يعيشونها 
م��ع محيطهم.. كذلك اع��ام 
الحوثيين، ولو اختلفت معهم 
في منطلقاتهم او تحلياتهم 
اال انهم ايضًا يبحثون عن حل 

اليقاف الدماء وحلحلة االزمة.
اعام االخوان المسلمين سواء في اليمن 
او في الخارج هو من يصور للسلفيين 
ان المعركة ال يمكن حلها إال بمزيد من 
التحشيد ومزيد من ال��دم��اء كما كانت 
فكرتهم ايضًا عن الثورة، ويصور اعام 
االخوان للحوثيين ان المعركة اليوم يجب 

ان تحسم بطرد السلفيين 
وم��ن��ع��ه��م م����ن م��م��ارس��ة 
شعائرهم واغاق مركزهم 
الديني ويصورون للحوثيين 
ان ع����دم ال����وص����ول ل��ه��ذه 
هزيمة  ستعتبر  لنتيجة  ا

كبيرة للحوثيين..
ات���م���ن���ى م����ن ال��ح��وث��ي��ي��ن 
والسلفيين ان يحددوا هم 
بأنفسهم م��ا يريدونه وان 
يعيدوا حالة التعايش في منطقتهم 
حتى نجد دول���ة يمنية تهتم بفرض 
ق��وان��ي��ن��ه��ا وس��ي��ادت��ه��ا ع��ل��ى جميع 
م��ن��اط��ق��ه��ا وم��واط��ن��ي��ه��ا، واال ي��ت��رك��وا 
االخ���وان المسلمين يوجهونهم وفقًا 
لرخيصة  ا ليبهم  لمخططاتهم واسا

المكشوفة..

Elham Alwajeeh

ما أس��رع تداعي األسباب 
وال���م���ب���ررات ل��ك��ل ع��ن��ف؟ 
تصبح تلك األس��ب��اب أكثر 
أقناعًا ألصحابها كلما اوغلت 
ف���ي ال��س��ف��ك وال����ع����دوان.. 
وكلما علقت في لعنة الدماء 
كلما أص��ب��ح��ت ع��اج��زة عن 
اس��ت��ي��ع��اب ق��ي��م��ة جميلة 
كالتسامح. .ليتبدى العنف 
كحل ال بديل له وكأنه لون 
فرشاة وحيد بيد مهووس 
باللون الواحد يرسم وحشة 
م��ظ��ل��م��ة ال وج����ود للحياة 

بداخلها. ..

وليد العمري 

قال بعض السلف :
خلق الله للمائكة عقواًل 
ب��ا ش��ه��وة، وخ��ل��ق للبهائم 
ش��ه��وة ب���ا ع���ق���ول، وخ��ل��ق 
اب��ن آدم ورك��ب فيه العقل 
والشهوة، فمن غلب عقله 
شهوته التحق بالمائكة، 
وم��ن غلبت شهوته عقله 

التحق بالبهائم..

فائز نشوان

أشياء بسيطة بها تكون 
أجمل فكن َجِميًا قل شكرًا 
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إذكر الله ِفي صمَتك

Suad Ata Al Gedsi

من اخبار الصحف اليمنية.. 
قتلى وجثث هنا وه��ن��اك. . 

وفنادق تبث افامًا اباحية.
في األولى الفاعل مجهول.. 
وفي الثانية كانت الداخلية 

لهم بالمرصاد!!

عبداهلل علي الصباحي 

حين يصرخ المفكر يصرخ 
الناس خلفه : فاسق 

وحين يصرخ الواعظ في 
المنبر 

يصيح الناس صالح يريد 
اصاحنا 

رغم ان صاح االول اكثر 
من اآلخر

لن تجد هذا غير في الوطن 
العربي فقط

Mester Fervor
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Radhya Almutawakel

األسوأ من الحرب فرق 
ل��ت��ي تصفق  التشجيع ا
لفريق وتتمنى هزيمة 
اآلخ��ر. . تلك الفرق هي 
من يمكن أن تحول حربًا 
م��س��ل��ح��ة م��ن��ب��وذة بين 
طرفين إلى حرب طائفية 

ممتدة بين مذهبين..

  Abdulatif Hanash

خ���س���ارة ال���ع���رب من 
ث��ورات��ه��م ال��م��س��ت��وردة 
من الخارج ماكان يكفي 
ل��ب��ن��اء م��ص��ان��ع وم��ع��ام��ل 
لتشغيلهم جميعًا كما 
قال المثل عند  المصائب 

ياسريع الغارة. 

طالل احمد شايف محمد السياني

من مواليد 1983
 امانة العاصمه طالب جامعي .

حاصل على ع��دة دورات تدريبيه في 
مجال الحاسوب واللغه ناشط.

 ح��ق��وق��ي وم���ن ال��ش��ب��اب المساهمين 
والفاعلين. 

من كوادر المؤتمر الشعبي العام المتميزه 
والناشطه.

صورة
وتعليق

سعيد علي سعيد

طفل يشعر بالبرد.. وآخر يشعر بالجوع.. ليس لدى األم شيء تعطيهما  سوى ابتسامة ظاهرها الرحمة وباطنها البرد والجوع والمخافة.. ُهنا في بلدي مهد الحضارات مازال 
الناس يسكنون الكهوف »الجروف«.. يعيشون سني عمرهم ينتظرون الفرج.. فهل من مغيث..؟؟

مقتطفات

شخصية
األسبوع

نزيه العماد

كتاباتهم
السعادة 
الحقيقة

كلما كتبت قصيدة حب، 
 فيها!

ً
وجدتِك مبتسمة
ما هذا؟اخرجي!

اخرجي لو سمحِت
اخرجي من هذه القصيدة

ومن قصيدة البارحة
وقصيدة اليوم الذي قبله

اخرجي من كل قصائدي لو سمحِت!

اخرجي منها فورًا!
اخرجي ولو لبعض الوقت!

 
ً
 موضوعية

ً
أريد أن ألقي نظرة

على قصائدي
أريد أن أراها كما هي

بدونِك..
أريد التأكد من أن ما يقولونه 

ليس صحيحًا

ي��ق��ول��ون إن ق��ص��ائ��دي ليست 
 بحد ذاتها

ً
جميلة

 
ً
وإنها تبدو جميلة

بسبب وجودِك فيها فقط
هل هذا صحيح؟

اخرجي من قصائدي كي أعرف!
دعيني أَر ِشعري 

بدون جمالِك!

نبيل سبيع

ناصر الحياني

Abdulkreem Albasha

رحلوا االمن واالمان 
رحلوا االقتصاد وأكلوه

رحلوا الجيش وهيكلوه ومزقوه
رحلوا النفط واعدموه

رحلوا الكهرباء وكلفتوه

رحلوا البركة.. 
رح��ل��وا وح���دة وط���ن وف��درل��وه 

وشطروه
خربوا الوضع واخونوه

نعم رح��ل��وا ك��ل جميل واح��ل��وا 

مكانه فوضى وانفاتًا امنيًا وفسادًا 
وجوعًا وفقرًا وارهابًا ومستقبًا 
مجهواًل اليبشر إال بكل المساوئ 

والفوضى واالزمات..
لك الله ياوطن

جماعة »ارحل«

قصيدة
أيها المهموم ان مع العسر يسرًا

أيها الحالم هل فعلت شيئًا  لحلمك
هل حاولت السعي ألجله

اذا كان الحلم مستحيًا ان يتحقق
هل حاولت بأن تحلم مرة اخرى بشيء 

أفضل
وانت يامن تقول ان الشيء الذي اريده 

لن اصل اليه..
هل حاولت الركض هل حاولت ان تمد 

يديك لهذا الشيء..
هل قلت لنفسك سأصل وسأكافح كي 

اصل اليه
ال ادري هل سألنا انفسنا

هنا وقفة
ايها اليائس

هل نسيت ان من خلقك لن ينساك.
هل فكرت يوما بأن الحياة لن تدوم.

هل فكرت بأن غدًا يوم جديد.
وهل علمت بأن الدنيا جميلة.

ونحن من بيدنا المفتاح
لنسعد انفسنا وكذلك نتعس انفسنا
الأعلم هنا ماذا اقول ماذا تشعر..؟

هل تشعر باالطمئنان بالسكينة..
بالراحة

ركعتان آخر الليل تشعرك بالراحة
ة القرآن تشعرك باالطمئنان قراء
شيء جميل بأن تساعد اآلخرين

وه��م محتاجون ل��ه��ذه المساعدة 
لتسمع منهم دعاء يشعرك بالراحة..

ما أجمل كل ذلك، لنسعى معًا.. لنعمل 
معًا..

لندرك اآلخرة قبل ان ندرك الدنيا..
وأخيرًا وليس بآخر ابتسموا جميعًا
االبتسامة كذلك تشعرنا بالراحة..

ال تنسوا بأن الله موجود
وال تنسوا ان ترفعوا أيديكم اليه 

وقبل ان تناموا قولوا ألنفسكم بأن 
غدًا يوم آخر

ولن ندع الحزن يتغلب علينا
وتذكروا دومًا

نحن فقط.. من نملك مفتاح السعادة 
ألنفسنا بعد الله سبحانه.

أنموذج لحب الوطن
لم يتجسد حب الوطن 
ذات ي���وم ف���ي س��اح��ات 
ال���ت���غ���ري���ر وال���ض���ي���اع 
ل��ت��ي استغلها الساسة  ا
وره��ط��ه��م ف��ي تحقيق 
م���آرب���ه���م ش��ع��ارات��ه��م 
ال��ك��اذب��ة ال��ت��ي اظ��ه��رت 
لحن القول واخفت خلفه 
الكثير من الغل والفجور 

للوصول الى السلطة التي عجزوا 
عن الوصول اليها عبر الطريق 
الصحيح م��ع ت��ك��رار المحاوالت 

واستمرار الفشل..
لكن محبة الوطن والوالء الوطني 
الخالص تجسدت وظهرت وبانت 
وكمل إشراقها في شخص الزعيم 
ونجله  في حنكتهما  وسياستهما 
التي بينت ووضحت للمغرر بهم 
ول�� أصحاب الدفع المسبق الذين 
يسيل لعابهم عند رؤية المادة، 
وعلمت ال��ق��اص��ي وال��دان��ي كيف 
يكون حب االوطان والوالء الوطني، 
ول��م تكن السلطة عندهما كل 
ش���يء، كما ي��زع��م  جهلة القوم 

بل انهما في سبيل 
ال�����وط�����ن أرخ���ص���ا 
ح��ق��ه��م��ا ال��ش��رع��ي 
واقنعا مؤيديهما 
ب���م���ا ي���ق���وم���ان ب��ه 
م����ن أج�����ل س��ام��ة 
اليمن رغم تواصل 
الحمات الخادعة 
وال��ك��اذب��ة المرفقة 
بالشتائم واالوص�����اف القبيحة 
مواصلين هذا القبح عبر رسومات 
يستحي العاقل النظر إليها.. ومع 
ذلك لم تباِل  تلك القلوب الكبيرة 
والتربية الحسنة واالرواح المحبة 
ألوط��ان��ه��ا وعملت على افشال 
كل مخططات الغدر االنتقامية 
ال��ت��ي اظ��ه��رت ش��ع��ارات عكس  
مكنونات قلوبهم ب��ل وعكس 
مايقومون ب��ه م��ن اف��ع��ال لنصل 
ال��ى حقيقة واق��ع��ة ب��أن امهات 
اليوم عجزن أن يلدن مثلكم أيها 
الزعيم واتباعه فقد تحملتم كل 
شيء وقابلتم ذلك بالقول الحسن 
والفعل الجميل من أجل الوطن...

نبيل احمد العواضي

عقوق 
الوالدين

زرت باالمس اح��د المرضى وهو 
يرقد ف��ي المستشفى فحدثنا ان 
جارًا له في الغرفة المجاورة كبيرًا 
بالسن اصيب بحادث م��روري وهو 
طوال الليل والنهار يصيح ويبكي 
ويتألم، ويرقد بالمستشفى منذ 
عامين تقريبًا وقال لم يزره ابنه اال 
منذ ثاثة اسابيع ثم جاء اليه ببناته 
ل��زي��ارت��ه.. ق��ال صاحبنا: فسمعت 
اصوات بكاء وعويل فاعتقدت انه 
قد مات، فكان الخبر ان بناته خرجن 
يبكين م��ن غرفة وال��ده��ن النهن 
رأينه مقطوع االرجل ولم يزرنه منذ 
دخل المستشفى.. اي عقوق هذا.. 

اللهم احسن خاتمتنا..

 محمد العامري 

بشرى الجفري

  Khalid Amer

 غربة امرأة 

االبتسامة

الحل

 تراجع مستمر 

 ف��ق��ط_ع��ن��دن��ا ل���و ش���اف���وك ال��ن��اس 
مبتسم, الي يفهمك غلط و الي يحسدك 
و الي يقول الله و أعلم أيش وراء هذه 

األبتسامة.. يا قوم األبتسامة صدقة.

لكل شاب وفتاة ال تجعلوا االحباط 
م���ن ال���وض���ع ي��ن��ع��ك��س ع��ل��ي��ك��م في 
اوض��اع��ك��م ال��ش��خ��ص��ي��ة,, اس��ت��م��روا 
بتطوير ذواتكم النه ال حل اال النجاح 

والشيء غير النجاح..

يعيش العالم اليوم تطورًا مذهًا ويعيش العرب 
في تراجع مستمر في كل مجال تقريبًا بحيث 
يمكن القول إنهم يعيشون زمنهم الخاص بهم 
وربما ذات يوم قريب يصبحون مادة في " تاريخ 

الشعوب " التي سادت ثم بادت.


