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كامل الخوداني

كيف تعيش في اليمن؟! 
أربعون شرطًا لكي تتمكن من العيش في اليمن:

 قلبك وساع وجيبك أوسع.
ّ

. خل
. تمشيخ ولو تبيع البقرة.

. أبوها الزرة ، الزرة تشتي ضمار.
. الت��ك��ن ح��م��ار ش��غ��ل.. ت��ذك��ر ان الملتزم حمار 

المعسكر.
. التستغرب.. هز رأسك فقط فكل شيء معقول 

في اليمن.
. إحفظ قاموس ابن هادي في حق القات.

. إذا ركبت باصًا قل على جنب قبل ما تنزل بربع كيلو.
. التشتِر أرضية اال بعد ما تسوي عليها فحص الدي 
إن أي.. إذا صدموا سيارتك »كل واحد يصلح سيارته« 

أو »ثلثين وثلث«.
. إذا حياتك طفي خلي منها لصي.

. إذا حضرت البلدية هربت العربية.
. عش حياتك على ضوء الشموع.

. التمكن عزب يخطب لك والمولعي يشتري لك 
قات.

. إذا غريمك القاضي التشارع.
. هد شوية أنت في بلد المليون مطب.

. »على قدر دبابك فحط«
. إذا انت حق شراء قع ذكار ، وادي 

خراجك.
. افهمها وهي طائرة واحيانا قبل ان 

تطير.
. بيع والتخل اسمك يضيع.

. في المعامالت حط يدك في جيبك 
تعرف خالصك.

. أي واح��د تسلم عليه قل ل��ه: » أي 
خدمات« ؟!

. امِش بعد حالك حتى التشوف نفسك 
ببيت خالك..

. قم للمعلم وفه التبجيال كاد المعلم ان يكون قتيال 
. في المستشفى الداخل مفقود والخارج مولود.

. التصدق يمين مقوت.
. إذا سمعت كالمه التصدقه واذا شفت قصوره 

التستعجب.
ك فيه.

ُ
. أي خبر فيه قالوا أو سمعت ش

. إذا طلب منك ال��دك��ت��ور ش���راء ع��الج م��ن تحت 
الصيدلية فاعلم انه كعفك بعالج التحتاجه.

. إذا دخلت بالد العور البس نظارة.
. الحبيبك »رؤوس« خل منه »قطل«.

. التتعنقل فوق سيارة اال وانت عارف 
كيف تقفز.

. إذا اسعفوك مستشفى يفضل انك تعد 
أصابع يديك وأرجلك؟

. مت واقفًا كالحصان افضل من ان تدخل 
مستشفى ويبيعوا بيتك في مزاد.

. كن فتى وخرج عشاك من عشا الذيب.
. اذا شفت ج��دار فاضي فاكتب عليه : 
»إذا طال الزمان ولم تروني فهذه ذكرياتي 

فاذكروني«.
. اذا انت تشتي تركب بالش شل في جيبك ورقة 

ابو الف.. 
عليك وعلى » الواسطة: فهي أسرع وسيلة مواصالت 

في اليمن«.
. اجمع دومان 

 اذا ضبحت من عمرك وتشتي تنتحر اشتِر موتور.
. التربط حمارك جنب حمار المدبر يدبرك من 

دبوره.

 الشمس المضيئة 

غازلني
راوغني وغازلني ..!!

 
َ

ف��أن��ا ال يمكنني أن أعشق
بسهولة

وال تكن عاشقًا كسواًل 
وال تسأل الحروف أين تاهت 

فمعك ال مكان للغة 
فحديث صامت يحركه من 

عينك 
أو العبث بفنجان قهوتك 

ك��ف��ي��ل ب����أن ي��ل��ق��ي أج��م��ل 
معلقات الشعر والغزل.

عمار البركاني

كلهم مع حرية ال��رأي ومع 
النقد اال عندما تمسهم فهي 
ليست حرية رأي وال انتقادًا بل 

ة!!  استهدافًا وإساء

هيثم الرهمي 

البعض يحدثون السعادة 
اينما ذهبوا، والبعض اآلخر 
ي��ح��دث��ون ال���س���ع���ادة اي��ن��م��ا 

غادروا.

عبداهلل غالب المطحني

قالوا لي :.. مؤتمري فقلت 
: مؤتمري

أفتخر ففي المؤتمر سر 
نجاحي 

قالوا : ومشروعك ؟ فقلت: 
اليمن 

َجِهز عدتي وسالحي
ُ
فلها أ

ول���ه���ا س���أب���ن���ي ف����ي ال��ع��ال 
مستقباًل

وح����اض����رًا س���ي���ك���ون ط��ب 
جراحي 

م��ادام والمؤتمر يسري في 
دمي

س��ي��ج��ي��ئ ل��ل��ي��م��ن السعيد 
فالحي 

مادام والمؤتمر فيني منهجًا
س���أص���ي���ح ف����خ����رًاَ : إن��ن��ي 

مؤتمري

  Zaki Alroob

الغرب ليسوا عباقرة ونحن لسنا 
أغبياء ؛ هم فقط يدعمون الفاشل 
حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح 

حتى يفشل.. 

محمود البحم 

قسوة القلب تأتى م��ن سبب 
واحد"حب الدنيا"

ولين القلب يأتى من أسباب كثيرة
م��ن��ه��ا ح���ب ال��ل��ه وذك����ر ال��ل��ه 

ورحمة الخلق وحب اآلخرة

هشام المشرمه 

في كبرنا نكتب بقلم رصاص 
الننا تعلمنا ان الكتابة بالحبر 

ليس سهاًل محوها..

  Seham Lawyer

وراء كل حكومة مستبدة فيلق 
من الذباب البشري ينشر الطنين 
في مدينة الخراب..يبشر الخانع 

بالثواب ويوِعد الثائر بالعقاب .

مشهور السلمي

األمل المتجدد
إذا كان األمس ضاع .. فبين 

يديك اليوم
وال تحزن على األمس فهو لن يعود 
واحلم بشمس مضيئة في 

غٍد جميل
   حسين الخلقي 

التحزن:
ُي�دفن الملك بجانب الخادم 
وال��رئ��ي��س ب���ج���وار ال��ح��ارس 

والغني مع الفقير
ول��ك��ن داخ���ل القبر أعمال 

مختلفة ودرجات متباينة

عبدالله عبدالله حسين الحنبصي
ال������م������ي������الد:- ص���ن���ع���اء 

1978/1/25م
الحالة االجتماعية:- عازب

المؤهل الدراسي:- كلية االعالم جامعة صنعاء
األعمال والمناصب الصحفية:-

محرر صحفي في صحيفة 17 يوليو خالل الفترة 
من 1998م وحتى أكتوبر 2003م

 سكرتير تحرير صحيفة وهج الحقيقة.
 عضو هيئة تحرير مجلة رجال االقتصاد.

سكرتير تحرير صحيفة الحرية  »2003-
2005«م

م��دي��ر ت��ح��ري��ر صحيفة إي����الف »2008-
20090«م

 ال��م��ح��رر االق��ت��ص��ادي ف��ي صحيفة الميدان 
»2008-2010«م

- رئيس تحرير موقع شهارة نت
لوطنية  لمسئول الصحفي بالمؤسسة ا - ا

لمكافحة السرطان

- ع��ض��و راب��ط��ة اإلع��الم��ي��ي��ن االقتصاديين 
)رافد(.

المهام والمناصب الحالية:
رئيس الدائرة اإلعالمية للمنظمة الوطنية 

للحقوق والحريات والتنمية البشرية )حريات(
- المسئول اإلع��الم��ي لجمعية هامرفوروم 

األلمانية الطبية الخيرية _فرع اليمن.
- المسئول اإلعالمي لجمعية الميثاق السكنية.
- المسئول االعالمي بالمنظمة الوطنية )فداء(

صورة
وتعليق

الفقراء.. هم أكثر من يشقى.. أكثر من يحزن.. أكثر من يبكي.. أكثر من يجوع.. أكثر من يتألم.. 
لكنهم رغم كل ذلك.. أكثر من يبتسم..

مقتطفات

شخصية
األسبوع

 أحمد غراب 

اقلع أي كادر مهني ، وازرع إصالحيًا!!
)اق��ل��ع أي ك����ادر م��ه��ن��ي ، وازرع 
إصالحيًا( وب��ق��وة ، ب��ل وب��ح��ٍق إلهي 
، ه���ذا ال��ق��ل��ع وال�����زرع والتفقيس 
وال��ت��ف��ري��خ ل��ل��ج��م��اع��ات األص��ول��ي��ة، 
ي��ج��ت��اح ك��ل م��ؤس��س��ات ال��دول��ة من 
وزارات ، ومدارس ، ومقاٍه ،ومساجد 
، وج��ام��ع��ات ، وم��ط��اع��م وش���وارع 
،وأس���واق وزغاطيط ، وك��ل زوة ، 

وركن.
الله يستر على هذه البالد الملطومة 

باإلصالح والجماعات الجهادية والتكفيرية التي 
تغزونا كل لحظة وبقرارات رسمية .

أخ���اف أن أص��ح��و ال��ص��ب��اح وأج���د ال��م��خ��دة قد 
»تأصلحت« بقرار باسندوة المقاول الشرعي 
والوحيد للعصيمات والفرقة األول��ى م��درع ، 

أو أرى فرشاة األسنان قد تعسكرت 
بالفرقة ، وأج��د مقرمتي قد أضحت 

»دماجية«.
ن��ش��ت��م ف��ي م��ع��ظ��م ال���ق���رارات منذ 
2011م، حتى اليوم أن رائحة اصالحية 
أصولية تكفيرية متطرفة عكمت 
اإلنسان والمكان والزمان في اليمن .. 
نعم نشتم رائحة أمن " مقحطن" يمتد 
من العصيمات ، إلى الستين وجامعة 
اإليمان ، إلى روح��ي الخائفة من هذه 
الكوارث والفضائح التي تشتغل عليها حكومة 

العصيمات وأرحب ..
سيبدأون بالشغل وفق البرنامج المقحطن 
تحت غطاء جماعات الفضيلة واألمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر ..الله يستر مليون مرة .

كتاباتهم

اروى عبده عثمان

 الوطن
إن الوطن 
ال���������������ذي 
يصير حالة 
ش��خ��ص��ي��ة 
ه����و وط���ن 
م����ع����رض 
ب��أي لحظة 
الى تقلبات 
ال������م������زاج 

العام والمتطرف.. الذي يظّن 
أن ال���وط���ن خ��ل��ق ف��ق��ط ألج��ل��ه 
ألن��ه ه��و ال��ح��ام��ي ال��وح��ي��د لهذا 
الوطن سينقلّب يومًا الى ضبع 
ال يستطيع  أن يأكل فريسته 
إال وه���ي ح��ي��ة ح��ت��ى ل���و ك��ان��ت 
ه���ذه ال��ف��ري��س��ة ه��ي م��ن أب��ن��اء 
ع��م��وم��ت��ه.. ألن��ن��ا ف��ي طبيعة 
ال��ح��ال كلنا ن��ح��ّب ال��وط��ن وكلنا 
ن��داف��ع عنه لكن ك��ل واح��د منا 
على طريقته وبحسب رؤيته 
الفكرية و ق��درات��ه العملية.. 
أحدهم بالسالح واآلخ��ر بالنباح 
والثالث بالنكاح والرابع باالنبطاح 
والخامس يداوي الجراح وهذه 
الطوابير الخمسة التخلو من 
أي ت��ط��رف ف��ي تفكيرها ألننا 
أصاًل النعرف االعتدال في حب 
أي شيء والنعرف سوى التأليه 
والتقديس والتكفير والتخوين 

في محراب الوطن.

Ammar Al-selwi

المهلهل عباد  أفقر رئيس بالعالم 
 رئيس دولة األوروغواي خوسيه موخيكا - 77 عاًما 
- في الوقت الذي يرفض فيه رؤساء الدول الكشف عن 
رواتبهم ويطالبون بزيادتها رغم التسهيالت التي 
يتلقونها إل��ى جانب دخلهم الشهري، يتبرع رئيس 
 )José Mujicaاألوروغ������واي خ��وس��ي��ه م��وخ��ي��ك��ا

ب�90% من راتبه لصالح األعمال الخيرية، ليحصل بذلك 
على اعتراف دولي وعلى لقب "أفقر رئيس في العالم 

وأكثرهم سخاًء".
ه يجُد 

ّ
 في المناطق الريفية البعيدة، عل

ُ
إنه "يتجول

 مقطوعة، ليمدَّ لها يَد العون..
ً
عائلة

مهمة الحكومة..
م��ه��م��ة ح��ك��وم��ت��ن��ا الت��ق��ل 
اه��م��ي��ة وث���ق���ل م���ن م��ه��ام 
ح��ك��وم��ات ال����دول االخ���رى. 
مهمتها عظيمة فهي تضع 
ل��ن��ا ف���ي ك���ل خ��ط��وة ع��ث��رة 
وفي كل لحظة مشكلة وفي 
ك��ل طريق مطب وحفرة. 
حكومتنا قطعت عهدا ان 

الينام مواطن شبعان، وان كان شبعان 

م���ن ب��ي��ت اب�����وه ع��اه��دت 
نفسها ان الينام االمقهور. 
وان ك��ان م��رت��اح م��ن بيت 
اب���وه ع��اه��دت نفسها ان 
الينام اال مظلوم او مسلوب 
او م��ن��ه��وب او م��ض��روب. 
التتعبوا انفسكم بالتعليق 
فاالنترنت شلل واتذكروا 

انها احد وسائل التعذيب.

سر النجاح 
رف���ع ال��م��ع��ل��ُم ِل���� تالميذه 
 م��ن 100 دوالر , 

ً
ورق����ة

وسأل : من يريدها ؟
فرفَع الجميُع أياديهم. ثم 
كمشها بقوٍة بيديه ! وعاد 

يقول : من يريدها اآلن ؟
فرفع الجميُع أياديهم, ثم 

رماها على األرض
حتى اتسخْت تمامًا 

وسأل : من يريدها اآلن؟ فرفع الجميع أياديهم 
فقال لهم هذا هو درسكم اليوم 

مهما حاولت تغيير هيئة هذه الورقة
تبقى قيمُتها لم تتأثر 

ر , والتقليل,
ّ
مهما تعّرضتم للتعث
واإلهمال، والتهميش

َمس 
ُ
يجب أن تؤمنوا بأن قيمتكم الحقيقية لم ت

 بعد كل سقوط ,
ْ

عندهآ ستستمرون في الوقوف
 على االعتراف بقيمتكم .

ّ
وستجبرون الكل

م ثقتكم بأنفسكم وقيمتها، 
ّ
فاعلموا أنه متى فقدت

فقدتم كل شيء..

عبدالناصر سند
ماجده الحداد

محمد الحيدري

عزل من الحياة
نسي االصالحيون اضافة شرط بمؤتمر الحوار  ينص 
على منع اي رئيس كان قد تولى منصب رئاسة الجمهورية 
اليمنية لفترتين من ان يستخدم االنترنت او اي شبكة من 
شبكات التوصل االجتماعي الفيس بوك وتويتر وكذلك 
ة الصحف حتى يكتمل لهم عزل  مشاهدة التلفزيون وقراء

من يشاؤن من الحياة.. !!


