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لليمن موطن الحكمة

ي��ا س��ام��ي ع��دد م��ا يقتطع ل��ه تواصل
ع��د م��ا هاجسي ف��ي الشعر دائ���م معمر

من لساني ك��األم��واج الهواجس تراسل
ك��ل صفحة ح��روف��ي ساحل البحر األحمر

كل لمشا ا يل  يز لحكمة  ا طن  مو لليمن 
يوصل أه��ل اليمن إال حميد بن األحمر

م��ن س���واه أي��ق��ظ الفتنة وث���ار القاقل
أدع����و اهلل ي��ع��ج��ل ف���ي زوال�����ه وي��دح��ر

وال��س��ام م��ن جديد ي��اهلل تخط البراكل
وعمر السعيدة  أرض  بنى  م��ن  للزعيم 

ال��ي��م��ان��ي س���أل رب���ه ب��خ��ي��ر المسائل
ط��ال��ب اللطف فيما ق��د كتب ل��ه وق��دَّر

ن��دع��و اهلل جميعًا ف��ي س��ج��ود النوافل
والصاة حفظ أرضي ووحدتي وابن حمير

مل ا لجر با ا  خيمو ق��د  ك  لمشتر ا ء  للقا ا
وال��ش��ب��اب ال��م��غ��رر ب��ه ق��د أص��ب��ح مخدر

اح���ذر ال��م��ش��ت��رك ي���زرع ج��ن��ان��ه بعاقل
الشر باطنه سيد  الخير  لك  مهما يظهر 

أن��ت ي��ا مشترك م��ا الشعب عنك بغافل
سهر أ و لعين  ا ق��ل��ق  أ بلي  يغفل  كيف 

فل لغا يخضع  لحر  ا شعبي  ن  ا مستحيل 
ال وم��ه��م��ا ب��ث��وب��ك ب���ال���ب���راءة تنكر

مشترك كن مكسى اسمك ثياب البواطل
ش��ب��ه��ك ش��ع��ب��ن��ا ب�����اروت ق��ات��ل مستر

ف��ي ه��دي��ة شملها ال��زه��ر خ���ارج وداخ��ل
يعلم اهلل لشعبي ق��د ن��وى ح��رب هتلر

ال ع��م��ال��ة وح��وث��ي��ة وال ش��غ��ل ش��اغ��ل
ر مسكَّ لة  لعما ا ب  ب��ا عميل  ي��ا  مننا  أل

أم��ا مشير اليمن باقي لنا وأن��ت راح��ل
س��اع��ت��ك ال ي��غ��رك وق��ت��ه��ا ل���و ت��أخ��ر

تجادل ال  علي  ف��ي  ينبض  لقلب  وا دام 
لست م��ص��ري وال ال��ص��ال��ح رئ��ي��س معمر

ف��ي ب��ق��اه ع��زن��ا ف��خ��ر ال��رج��ال ال��ب��واس��ل
يفخر الكل  بها  موتة  نموت  ب��دون��ه  أو 

حبه أش��ت��ق م��ن ح��ب ال��وط��ن وال��دالئ��ل
أن���ه ال��ب��ان��ي ال��ص��ان��ع ل��ه��ا ال��م��ج��د ص��در

صنع ال��وح��دة ارس��اه��ا على ك��ل ساحل
لبر ا و لبحر  ا بها  نسبق  ء  للعا جنحه  ا و

ي��ا علي محسن أع��م��ال��ك أش��ر العمايل
ق���د وص���ل ب��اب��ه��ا غ���ف���ران رب���ي ودور

وين حر الشموس نذكر بها من لنا ظل!!!
ال ورب���ي بظلي ذاك���ر ال��ش��م��س وال��ح��ر

واختم بذكري صاتي للنبي ذك��ر واصل
تحشر هلل  ل��خ��ل��ق  ا ك���ل  ي���وم  شفيعنا 

شبابنا اتحرك
تخلص من شباك المشترك

وشوف من جرك
إلى تنفيذ أجندات الهالك

¿ ¿ ¿
المشترك ضمّك

إلى فكره وصادر ثورتك
وال احترم رأيك

وال قدر صمودك أو وفاك
¿ ¿ ¿
ارجع إلى عقلك

وحدد موقعك في المعترك
وشوف من خمك

ومن باعك ومسبا معاك
¿ ¿ ¿

قد فاوضوا باسمك
 وأضاعــوا فــي المحافــل 

صورتك
وهمشوا صوتك

وباعوا واشتروا بك في قفاك
¿ ¿ ¿

ال العنف في فكرك
وال الترحيل أصاًل فكرتك

والقاعده خصمك
كما الحوثي عدوك والحراك

¿ ¿ ¿
حقن الدماء همك

وهمّ المشترك يسفك دمك
يدفع ويغدر بك

وفّكر كم خيانة من وراك

¿ ¿ ¿
قل للذي غرك

بحور العين ليش ما يسبقك
وإال يدهده بك

وقت الصدق ما يوجد سواك
¿ ¿ ¿

بس الخطأ منك
تركت القمر يعمي مقلتك

والكم قد غرك
ودجــل إعالمهــم زاد فــي 

عماك

¿ ¿ ¿

المفسدين عندك
وكل الهاربين في ساحتك

سارق وجا جنبك
يشوه سمعتك 

¿ ¿ ¿
ال عاد منصه لك

وال بــه فــي اللجــان من 
يسندك

زد كمموا فمك
ن  ســجو ال  ك  و جــر و

االنتهاك
¿ ¿ ¿

ارجع إلى بيتك
ولو منعوك تأخذ خيمتك

دعها وال يهمك
فمــا عــاد المــكان فــي 

مستواك
¿ ¿ ¿

الملعب اشرف لك
بدون احزاب رجع هيبتك

وجنبك اخوه لك
شــباب أحرار مش وسط 

الشراك
¿ ¿ ¿

شّكل لجان منك
يكــون أعضاءهــا فــي 

خدمتك
وهمهم همّك

شــباب طاهر علــى مافي 
هواك

¿ ¿ ¿

با يسمعوا منك
وتصــدع فــي المنصــه 

كلمتك
وبا يزول غمك

وتصرخ في وجــه العابث 
كفاك

رسالة إلى كل الشباب
الشاعر الشاب/ أبو مقدام

الشاعر/ 

وليد محمد أحمد الرميشي

مبروك ياعلي

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نزفها إلى 
الشاب الخلوق/

علي محسن عشيش
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف

وألف ألف مبروك
المهنئون:
خالد النجادة

 مروان النجادة
 سعيد النجادة - يحيى نوري

مع باقة من الفل والياسمين نتقدم بأحر التهاني 
والتبريكات القلبية
 للشاب الخلوق/

عدي علوان كليب
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..

ألف مبروك
المهنئون:

محمد عبدالغني مهيوب
العقيد/ شاكر عبداللطيف علي
العقيد/ أحمد عبدالملك علي

العقيد/ وهيب عبدالولي

أفراح آل النقيب
احتفل القيادي المؤتمري 

حمود محمد النقيب
 رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بمحلي أمانة العاصمة رئيس 

فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة )18( 

بعرس نجله عبداهلل 
وسط حضور كبير 
الخميس الماضي..

تمنياتنا للشاب عبداهلل 
حياة زوجية سعيدة 
وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
جميع الفعاليات
 بأمانة العاصمة
ورئيس وأعضاء
 أسرة تحرير 

صحيفة »الميثاق«
 وجميع أعضاء الوسط 

اإلعالمي للمؤتمر


