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سيارة األجرة ورجل المرور ..

مقتطفات

رج��ل م��رور يقوم بإيقاف سائق اج��رة  ,عبدالقادر فدعق أوراق���ه سليمة ! ولكن رج��ل ال�م��رور أخبره
ان عليه ان يتأكد من خلفية مركبته ففيها
يبحث في أوراق��ه بحثًا عن أي مخالفة  ,ثم
يقوم بسؤاله عن األجرة التي يتقاضاها في
مخالفة واضحة وأكيدة!
مشوار الى ح��راج السيارات  ,يخبره سائق
أذعن السائق أخيرًا حين أدرك انه لم تعد له
السيارة ان األجرة تقريبًا  1000ريال ألن
وسيلة غير االنصياع  ,لذلك قبل وقام بنقل
صديق رجل المرور مقابل نصف االجرة فقط
الموقع بعيد بعض الشيء !
 ,أخبرني بذلك عندما التقيته الليلة..
يخبره رجل المرور بصوت ه��ادئ يحمل
ص�ي�غ��ة األم����ر ان ع�ل�ي��ه ان ي�ق�ب��ل بمبلغ
رج��ل ال�م� ّ�رور في نظر سائق االج��رة رجل
مبتز ومستغل وهو في ذات الوقت في نظر
500ريال من صديقه الذي يود الذهاب الى
صديقه رجل خدوم وجدع وصاحب صاحبه
هناك وعليه ان يقوم بنقله !
ّ
ح��اول سائق االج��رة جاهدًا ّان يتمنـع  ,لم يترك له ألن أخالقياته ورؤيته لألمور قد توافقت وتواءمت مع
رجل المرور المجال في ان يتمنع ّ
فخيره بين ان يقبل نهجه وطريقة تفكيره بعيدًا عن معاناة الطرف اآلخر !
بنقل صديقه مقابل 500ريال او سوف يتعرض لمخالفة ًهكذا نحن جميعًا وبهذا المنطق ندون جميع مواقفنا
كال بحسب مايراه لصالحه أو ضده !
مرورية بطريقة ما !
ألمح له السائق بكل خجل انه في السليم وأن جميع

صورة وتعليق

كتاباتهم

يا فرح يا سال

محمد العماري

عبد الملك الفهيدي

أص� �ح ��اب م� �ع ��ارض ال� �س� �ي ��ارات ..أح��د ال��وزراء وه��و راج��ع من السفر
وأص �ح��اب م�ع��ارض األث� ��اث ..كسبوا اشترى ببغاء ،وعند عودته سأله احد
زبائن ج��دد بانتهاء مؤتمر الحوار ..موظفي الجمارك في المطار :الحيوان
أرزاق!!
هذا معك؟
رد الببغاء بسرعة  :أيوه معي.
كبير يا ببغاء !
منار صالح

نبيل الفضلى

بعد ما كانّ الواحد يسأل ّ الثاني انت
صنعاني وإال ت�ع��زي وإال حضرمي
سيسأله بعد ان�ت�ه��اء ال �ح��وار  :انت من مصائب المسلمين اليوم وسبب
ّ
ّ
تفرقهم ،خروج قوم ٍ ُينعتون بالتلفيين
جندي وإال سبئي وإال معيني ؟
 ،ال هم من السلف وال هم من الخلف!!

مبارك الماوري

اليوم واحد في حارتنا كتب عرض
سور واح��د جارنا ":المسلم من سلم
ال�ن��اس م��ن ي��ده ولسانه"جاء صاحب
البيت كتب تحتها" :ومن شخبطته
عرض الجدران حق الناس".

عبداللطيف حيدره

فائز نشوان

ْ
ْ
ل�ت�ح�ي��ا ال�ح�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اة اج ّ�ع��ل نفسك
كـ"البســـتان" َ ..يف ُ
برؤيته
ــــرح الن ُّاس
ِ
ُ ..ي ّ
زيارته َالجميع ألن��ه مصدر
حب
ِ
َ
َعطــــــاء  ،مصدر جمال  ،مصدر خير
طوبى لمن قرأ وعاش لحظات الروح
الهائمة بالحياة ..شكرًا للقـــلب الذي
عبر بنبضه عن معنى الحياة.

م��س��ت��غ��رب م��ن نبيل حيدر االم��ري��ك��ي��ة يمنع
خ�����ب�����رات ج���م���ال
م�����ن ال���ت���ص���وي���ت
ف��ق��ط ال��م��ح��ك��وم
بنعمر ومعرفته
عليهم في قضايا
ال�����واس�����ع�����ة ه��و
ج��ن��ائ��ي��ة وخ��رج��وا
وف��ري��ق��ه  ..ج��اءوا
م��ن ال��س��ج��ن وه��م
ع���ن���دن���ا ي��ح��رم��وا
ال������ج������ن������دي م���ن
في وضع المراقبة
ح����ق ال��ت��ص��وي��ت
ودراسة السلوك..
يعني ح��اج��ة مثل
االن��ت��خ��اب��ي بنفس
عقلية مالحقة السيارات وال تقبلوا لهم شهادة أبدًا.
الهيلوكس المتورط بعضها عندنا ال حديث حواري عن
ف��ي ج��رائ��م اغ��ت��ي��ال وك��أن تصويت المجرمين  ..يعني
االغتيال يستحيل تنفيذه احنا ساع يهودي القرية ..
بغير الهيلوكس ..ألنه كان ال دين وال دنيا  ..ال تكلمنا
يتم تحريك المعسكرات حول منع المجرمين وقفزنا
لغايات انتخابية .
لمنع العسكريين ..يا فرح
يعني ما عيقدرش يسير يا سال ..
يقترع بالبطاقة الشخصية!.
ف���ي ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة

قافية مغترب ..

فكري العبسي

أحبك ُ
لم ُأعد ُ
أشعر ُ بك
ُ
كـ وجع قريب أبتليت ِبه
منذو عرفتك
والطعنات ُتتوالى على جدار قلبي
تجردت من كل ضمائر اإلنسانيه
ِ
منك اال ذكرى حزينه
يبق
ولم
ِ
ً
وانين دائم يستوطن أعماقي
مختوم ًبقطرات الدمع الحارقه
ممزوجة بصرخة مدوية تهز أركان الروح
تلح على االبجدية ان تخرج
بحروف تشبه السهام مسمومه
تخترق العيون الظمأى للنور

ثائر السندي

إن الضمانة الوحيدة لــ "مخرجات"
ال�ح��وار هي التوجيه ال�ف��وري الحازم
وال� �ج ��اد واالش� � ��راف ال �م �ب��اش��ر على عندما يكون دم مخالفك في ًالرأي
اس�ت�ك�م��ال وان �ه��اء محطة معالجة السياسي أو التوجه الديني حالال من
الصرف الصحي ذي جنب مطار صنعاء .وجهة نظرك فأعلم أنك فقدت أبسط
معاني الحياة وقيم اإلنسانية  ،نحن
وسالمتكم
ب�ص��دد وح�ش�ي��ة م��ن ن��وع ج��دي��د لن
ترحم أو تستثني أحدًا..

حميد ساري

من يسمى بالثوار :اللي وظفوه واللي
اشتروا له سيارة واللي عملوا له معهد
وال�ل��ي فتحوا ل��ه مكتب وال�ل��ي زرق��وا
ل��ه بمنحة دراس�ي��ة ،س�ف��رة ،دورة ،
تعيين ،واللي عملوا له مساج ...
وهكذا  ...يواصلون الهنجمة ،هم
الشرفاء وبقية أبناء الوطن عفاشيين
ومعرقلين..

عبده النميري

رايتي ..رايتي ..اخلدي خافقة في كل قمة..

علي محاقري

الحكومة حقنا مش فاشلة وال عمرها
فشلت وال عمرها بتفشل
ألن الفاشل هو الذي يحاول ويفشل
ه��ذه ال�ح�ك��وم��ة ك��ل ال ��ذي عملته
وبتعمله أنها فقط تشتكي من كل
شيء وتتهم كل شيء الغير..

تفاؤل وتشاؤم

غباء اخواني

فدرالية ...

صالح الحنشي ي �ف �ت��رض
ان االنقسام
الحاصل في
الجدل
ب � � � �ي� � � ��ن
ا لمتفا ئلين
ب� � �ن� � �ج � ��اح
م� ��ؤت�� �م� ��ر
الحوار
وب� � � �ي � � ��ن
المتخوفين م��ن ن�ت��ائ�ج��ه ..ه��و ان
المتفائلين يرون
أن مؤتمر الحوار هو المخرج لليمن
من ازماتها
يعني انهم يتخذون ذلك الموقف
من اجل اليمن
وال��م��ت��خ��وف��ون ي �ن �ط �ل �ق��ون في
مخاوفهم من الخوف على اليمن
بمعنى ان النجاح سيعود علينا
جميعًا بالنفع
والفشل سيصيبنا جميعًا ضرره..
لكن ما أراه انه اصبح لدى البعض
فشل مؤتمر الحوار
هو الغاية..
وكأنما نجاح مؤتمر الحوار لن يعود
بالنفع إال على المؤيدين له.

قال لي عضو من اخوان اليمن :
وليد العمري
ال��رئ��ي��س ص��ال��ح ه��و م��ن دب��ر
جريمة اغتيال نفسه بمسجد
دار الرئاســـة.
الحوثيون هم الذين قتلــــوا
عبدالكريم جدبان والدكتور
شرف الدين.
وج���ي���ش االن����ق��ل�اب ب��ي��ق��ت��ل
الجنــــود والضباط..
وش���رط���ة االن���ق�ل�اب بتقتــل
العــســكــر..
وال���م���س���ي���ح���ي���ون ب��ي��ح��رق��وا
الكنائس ..والمسلمون بيحرقوا المساجد
فأجبت عليه :
طيب واإلخــوان أكيــد بيختـمــوا القــرآن!!

نجاح الفيدرالية القائمة على اتحاد من عدة دول/إمارات/واليات/أقاليم قائم على أساس وجود
هياكل كاملة/شبه كاملة لتلك األجزاء تساعد على اتحاد من ذلك النوع وتناسب االستقاللية التي
توفرها قوانين الفدرلة .في الحالة اليمنية  ..تحتاج هياكل األقاليم الرئيسة لعقود طويلة إن
توافرت اإلمكانات  ..بل تتطلب عملية فكفكة الهياكل المركزية القائمة إلى عمليات معقدة
ومعالجات مكلفة وطويلة وستظهر إشكاالت عصية ال حصر لها ..المطلوب بالتأكيد  ..فشل
مؤكد  ..يقود إلعالن فشل خيارات الوحدة برمتها.
يمنى احمد

م��ا بين واق��ع م��ؤل��م ..نتمنى أن ي�ك��ون حلمًا
وسينقضي ..وبين حلم جميل نتمنى أن يتحقق
.نبقى نغير ورقة التقويم كل يوم .ولنا مع كل
ساعة قصة .وحكاية ...ويوم يشطب من حياتنا
..فحياتنا باختصار حلم والب��د أن ينتهي في
لحظة ما .

محمد العبسي

اثبتوا ..اثبتوا
ال�ي��وم غلبتني ال��دم��وع وان��ا ابسر
خطاب ه��ادي لحظة بكائه ..لكني
حبست دموعي بناء على طلب هادي
(اثبتوا اثبتوا) اعتذر لهادي االنسان

قم للمعلم ..

حلم

طالل السياني

وال��رئ �ي��س ،ل��م تكن كلماتي سوى
للتعبير عن ألمنا وخيبتنا فيما كنا
نرجوه لبناء اليمن افضل من خيار
التقسيم الكارثي لليمن ..

َ َّ َ
...عل ْمت ُهم كيف يكون عمار الجيش قال المعلم متوجهًا إلى المعارضة السورية المشاركة
كم انت كبير يا وليد المعلم
في المؤتمر« :ماذا فعلتم يا من تدعون أنكم تتحدثون
االنتماء إلى سورية...
ً
باسم الشعب السوري؟ أين أفكاركم وبرنامجكم عدا
وليد المعلم قائال « :ال أحد في العالم ...سيد كيري...
المجموعات اإلرهابية المسلحة ..مضيفًا« :أنا على يقين
لرئيس
له الحق في إضفاء الشرعية أو عزلها أو منحها
ّ
أنكم ال تملكون أي شيء ،وهذا جلي للقاصي والداني
أو حكومة أو دستور أو قانون أو أي شيء في سورية إال
ً
وتابع المعلم قائال :إن من يريد أن يتحدث باسم الشعب
السوريون أنفسهم ..هذا حقهم وواجبهم الدستوري..
فليتفضل إلى سوريا ،ومن يريد أن يتحدث باسم الشعب
وما سيتم االتفاق عليه هنا مهما كان سيخضع لالستفتاء
السوري فليصمد ثالث سنوات تحت اإلره��اب ويقاوم
الشعبي  ...ومن يرد أن يستمع إلرادة السوريين فال
ّ
ويقف ثابتًا في وجهه ،ثم فليتفضل إلى هنا ليتحدث
ينصب نفسه ناطقًا باسمهم ..هم وحدهم لهم الحق
قيادتهم وحكومتهم وبرلمانهم ودستورهم ..وكل ما باسم الشعب».
في تقرير
ّ
عدا ذلك كالم ال محل له من اإلعراب»

الوحده لن تمت
لم تمت الوحدة بعد,,
ولكنهم شيعوها كما ينبغي
إلى مثواها األخير
إن لها فيكم عزاءها المرير ,,
فال تدفنوها في مساماتكم
وال ت��ه��ي��ل��وا ال����ت����راب على
أنفاسها ,,
في مرايا التحدي والتعبير ,,
ففي معراج الغد ينتظركم
الكثير

تناهيد جفن

الوطنية وحب االنتماء تقاس
بالفعل وليس بالقول..
الطائفة اليهودية هي األكثر
عبداهلل البداي وطنية وان�ت�م��اء وت�س��ام�ح�ًا ..لم
نسمعهم يكفرون او يدعون
للجهاد او يحرضون على الكراهية
على اي يمني أي�ًا ك��ان جنسه او
دينة او مذهبه ،حتى من هاجروا
منهم ظلوا يتفاخرون بيمنيتهم
وبعاداتهم وتقاليدهم اليمنية
االصيلة ..وفي المقابل الجماعات
وال �ح��رك��ات االس�لام�ي��ة تحرض
وتتناحر فيما بينها ،وعملت على نشر االحقاد والكراهية
وتقسيم الوطن والشعب.

