
ــات قـــد اشـــرق ــج ــه ــب ــال ــم وب ــي ــزع عــــاد ال
ـــــراق ــــاد لــلــشــعــب نـــور الـــفـــرح واإلش وع

ــى وشــمــســان األبـــــي صفق ــن ــان غ ــب ــي ع
ــا الــزهــور اطباق ــدان واستبشر الــكــون واه

ــا خــنــدق ــه ــوائ ــيــمــن حـــر كـــل أج أرض ال
ــل والــتــاريــخ واألوراق ــك يــشــهــد لــهــا ال

ــد امــجــادهــا حلق ــج ــد الـــرمـــز م ــائ ــق ــال ب
ــط القلب باألعماق ــه قصر وس ــوم ل ــي وال

ــرق ـــو احــمــد مننا أش احــنــا أبـــو احــمــد واب
ــه سباق ــوت ل ــم ــي يــعــاديــه يلقى ال ــل وال

فــي البحر ابــو احــمــد مــن عـــاداه بايغرق
ــا عــمــالق ــه ــواج ــيــن أم ـــان ب ـــو ك حــتــى ول

ــهــا يــحــرق ــرب ل ــق ــن مـــن ي ــي ــراك ــب ـــار ال ن
ـــرج إالّ وقـــلـــبـــه كـــلـــه أحـــــراق ـــخ مــــا ي

ــة حق ــم ــل ــــــر، ك ــــي األم ـــي، ول ــــذا عـــل ه
باصرخ بها صوت وما اخشى ضربة األعناق

ـــاهللا بـــا يسحق ــه قــســم ب ــادي ــع والـــلـــي ي
ــب والــســاق ــرك ــانــدق صـــدره وظــهــره وال ب

ـــار مــا يسبق ـــص ــق الــريــح واإلع ــاب مــن س
لـــواق ا واق  ينجيه  عــســى  مــتــاعــه  يجمع 
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ســــالماً ..
 حــبيب الشـعب

محمد ناصر السعيدي

يا شلة االصالح قتل النفس ما هو شي مباح
والرقص واألفراح في جمعة رجب هذا حرام

ماحد لكم مرتاح يا عصبة لها مذهب فساح
من منكم السفاح ذي صوب على أركان النظام؟

وقاعدة صرواح وابين وارحب انكت للجراح
من يجني االرباح في هذي المعارك والصدام؟

يا سيف يا وضاح يا أروى يا عناوين النجاح
القفل والمفتاح والصندوق هذا آخر كالم

وابــو حمد يرتاح بعد الفين وثلتعش راح
يا عطر شمه فــاح تاريخك مصدر باللحام

يا فالق اإلصباح دمــر من يخالف للصحاح
يفتي بدون إيضاح واعوانه يسمونه امام

الصندوق آخر كالم
 محمد عبداهللا عكروت

كلمة حق
سبأ غالب العواضي

حماك اهللا يا فــارس في الميدان تتنهجر
في وقت الخطر تظهر لجمهورك شديد الباس

ــراعــي واهللا يحفظ مجور ل ا واهللا يحفظ 
ويا دكتور طمني على صادق أمين بوراس

وذي معهم من القادة جرح أو عظمه اتكسر
حفظهم ربنا العالي بدعوة من قلوب الناس

ــت مــوحــد بحرها والبر ــز اليمن أن يــا رم
بنيت أمجاد ال تحصى وأصلحت البنا والساس

وحــد يصغر في الدنيا وانته دائــمــاً تكبر
مالها مقياس يحبك كل جمهورك محبه 

ومهما قلت في األشعار ما اقدر أوصفك ما اقدر
واسمك في اليمن مكتوب بحروف الذهب والماس

وانته يا ابــو حمد أبــو شعب اليمن واكثر
وانته فخر من شلك على كتفه وفوق الرأس

القائد «الصالح»
أحمد علي خشاع العولقي

وأســــوار بيني وبــيــنــك ســاحــات
ر دا يا  اليوم  لهفي على ساكنيك 

كم كنت أحلم أن ألقاك في دعة
ــار ــاق ســم ــش ــع أشـــدو بحبك وال

أتــرجــم الــشــوق فــي عينيك أحجيةً
ــــرار لــهــا مــع الــضــوء أخــبــار وأس

النهدين الطلعت  ــوم فاجعة  ي يــا 
ــدار بــك الشموس وال دارت بــك ال

ــي وطــن ــــرار ف ــدة األح ــئ ــت أف ــي أدم
ــا فـــيـــه ثــــــوار وأحــــــرار ــن ــع ــي جــم

فــي روضـــة مــن ريـــاض اهللا عابقة
ر وأقما بها شمس  بالعشق شعت 

غـــداة  قــامــوا صفوفاً للصالة وفي
ــــوار ـــت هللا أن ـــرق وجـــوهـــهـــم أش

وكــنــت بينهم كــالــبــدر حين بدت 
ــــار وإعـــصـــار ــا ن ــؤه ــل ــة م ــاب ــح س

ــك األخــيــار تحملهم فهب مــن دون
ــاروا ــم ط ــه مشيئة اهللا مــن أرواح

يـــدثـــرونـــك بـــاألجـــســـاد تضحية 
ـــار ـــب ـــهـــم حــــب وإك ـــائ وفـــــي دم

هللا مـــا صــنــعــوا هللا مـــا فــعــلــوا
ــــــرار وأطـــهـــار ـــــر أب ـــي األم هللا ف

ــك مــن بين الحطام كما نجاك رب
ــت بــه النار ــد حــفّ نــجــا الخليل وق

السبعين منتظراً وكنت في ساحة 
ــار ــص ـــاس كــلــهــم ســمــع وأب ـــن وال

ــداً ــاً إلــيــك ولـــم نعلم بـــأن ي ــوق ش
ـــدار ــعــهــد غ ــل أطـــالـــهـــا خـــائـــن ل

كــادوك في غرة الشهر الحرام وقد
ر لعا ا واستهواهم  لحقد  ا أعماهم 

ــوارج يــا عثمان مــا فتئوا ــخ هــم ال
ــا ســــاروا ــم ــن ــاً أي ــي ــل ــون ع ــل ــات ــق ي

هــم الــخــوارج مــا راجـــت تجارتهم
في الدين يوماً وإن حجوا وإن زاروا

المؤمنين متى أمير  يــا  يــا سيدي 
ــارــاً وســيــف الــحــق بــت ــوم ــاك ي ــق أل

لــوال يقيني بــأن المرسلين مضوا
ــار ــت ــخ ــــك مــبــعــوث وم ــت ان ــل ــق ل
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ــوف شر ــش ــات ــو حــمــد م ــاب ــك ي ســالمــت

ــب دمـــه والـــوريـــد ــع ــش ــل ال ــك انــتــه ل

ــاء العكر ــم ــي ال ــاس مــايــنــصــاد ف ــم ال

البعيد ينظر  لــجــو  ا ــي  ف ذي  كالصقر 


