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الزعيــم الوفــــي 

قالــوا رحلــت أيا زعيــم المنجــزات ويــا بطل
فأجابت الدنيا بـ»كال« ال- وربي- ما رحْل

تــاهلل مــا رحــل الزعيــم الرمــز يــا أعــداءه
فمن المُحال رحيله فهو الزعيم ولم يزْل

فهو الزعيم مؤســس اليمن الحديث هو الذي
لواله ما ابتسمت سعيدتنا وال ابتسم األمْل

فهــو العلي هــو الــذي جــاء الســعيدة ميتًة
وبعزمه أحيا الموات وعن بناها ما انشغْل

ه د بجهــو مــن   » هلل ا عبــد « بــن  هــو  و
ـــحـــْل ــل ولَّــــى عـــن بــــالدي وارت ــه ــج ال

نــا عجز و ل  لعضــا ا ض  لمــر ا و لفقــر  ا و
ــْل ــمــَل ـــى ال ــل مـــا ول ـــت جــمــيــعــًا مــث ول

ُكلهــا تُنســبُ  ليــه  إ ت  ا لمنجــز ا و
والوحدة العظمى وترسيم الحدود مع الدوْل

ي لــذ ا مــز  لر ا و يــث  لتحد ا ئــد  ا ر هــو 

ــْل ــل ـــى وأعـــطـــى لــلــبــالد بـــال ك ـــط أع
هــو صانــع اآلســادِ كــي تحمــي الحمــى

ومؤسس الشورى ومن أنهى التسيب والخلْل
ى ر أ لكنــي   » لخيــر ا بشــير  « ا  لــو قا

الخير لفظًا وهو معنى الخير يا أهل الدجْل
تكم ســاحا مضــت  مــا   » »حِلمــًا لــواله 

ـــذْل ـــا ب ـــزور والـــبُـــهـــتـــان تــكــفــر م ـــال ب
نــا مز لر د  لخلــو فا ًء  ا فتــر ا فكفــى 

لبطْل ا مز  لر ا لعلينا   . . لحبيبنا  . . عيمنا لز
هلهــا أ و ت  ا قــد لحا ا ف  نــو أل ا غــم  ر

سنظل نبصق في وجوه الحاقدين بما »رحْل«
بــاٍق هُنا فــي كل مــا صنعــت يــداه وأنجزت

بــاٍق ورغــم أنوفكم فهو العظيم هو الجبْل
يــا »عِــدَاهُ« بغيظكــم بــاٍق فموتــوا 

فالموت أفضل لألولي فقدوا الحياء مع الخجْل

ــســعــيــدة كلها الــشــعــب يــهــتــف وال
ــوا الــشــهــامــة باسمه ــرن عــلــي إذا ق
ــن أصلها جــمــع الــمــحــاســن كلها م
لــلــشــعــب يــظــهــر عــطــفــه وحــنــانــه
ــســمــاحــة كلها فــيــه الــبــشــاشــة وال
ــده فـــي يــمــنــا دائــمــًا ــه ــج يــبــنــي ب
ــًا ــي ــال ــــات تـــرفـــع ع ــــراي ـــه ال رمــــز ب
تساهل دون  ـــالم  اإلس يحمي حمى 
ــه ــائ ــدم ـــة دائــــمــــًا ب ـــعـــروب ـــب ال ح
ــه ــائ ــط ــع ـــل حــــافــــل ب ـــج ولــــــه س
ــد فتنت وقــد ــه األمـــجـــاد ق شــهــم ب
ــًا لصفاته ــدي ــب فــالــفــجــر يــطــلــع م
ــه ــه تـــبـــدي أن ــي ــل ف ــائ ــم ــش ـــل ال ك
والـــكـــون يــشــهــد والــجــزيــرة كلها
والـــنـــاس تهتف والــســعــيــدة كلها

ــدْ ــائ ــق ــد مـــيـــالد الــزعــيــم ال ــعــي ب
وجــــدوا الــشــهــامــة بــإســمــه تــتــزايــدْ
ــم الــمــاجــدْ ــي ــزع فــهــو الــمــمــيــز وال
ألنــــــه لــلــشــعــب فــــعــــاًل والــــــدْ
وبـــه الــصــالبــة بــالــشــمــوخ تشاهدْ
ــى الـــتـــراث يــصــونــه ويــســانــدْ ــل وع
وبـــــه تـــشـــد مـــنـــاكـــب وســــواعــــدْ
ــســالح يــجــاهــدْ ــال ــون أرضــــه ب ــص وي
ـــه لــلــعــروبــة قــائــدْ ـــجـــري كـــأن ي
فــهــو الــكــريــم وفـــي الــمــفــاخــر رائـــدْ
ــه ضــمــن الــخــلــود شــواهــدْ ظــهــرت ل
ـــوق رأســــه شــاهــدْ ــمــجــد تــــاجُ ف وال
ـــدْ ــة لــيــس مــثــلــه واح ــزاه ــن بــحــر ال
ــارم قــد حــواهــا الــقــائــدْ ــك ــم ان ال
ــدْ ــائ ــق ــد مـــيـــالد الــزعــيــم ال ــعــي ب

في يوم تكريم الزعيم المجيد
علي بن عبداهلل ذي له رصيد

هذا الزعيم ذي عاش رأيه سديد
من حقنا نكتب حروف القصيد

ــذا كعيد ونحتفل بــالــيــوم ه
يــوم الــوفــاء اليوم عهد جديد

علي صنع وحــدة يمنا السعيد
ــاز هــذا المفيد ــج ـــد االن وأوج

الرشيد الــقــوي  الحكم  وسلم 

لــنــائــبــه بــاالنــتــخــاب المفيد
مهما أنكره باسندوه أو حميد

ومـــن يــعــارضــنــي بــهــذا بليد
لك في قلوب الشعب موقع وحيد

األب شاهد والــولــد والحفيد
ــان رأيـــه فريد ماهمنا مــن ك

أفلحت في الرأي القوي السديد
وأزكى صالتي من صميم الوريد

ــــز الــقــيــاده ــــو حــمــد رم أب

ــه وزاده ــرب حـــب الـــوطـــن ش
ــاده ــه ــت ــاج ــا ب ــن ــن ــع وط ــن ص

ــــــاده ــــــوة زن ـــا ق ـــن ـــون ـــك ل
لــــرمــــز وحـــدتـــنـــا زيـــــاده

ـــوم الــســيــاده ــن صــنــع ي ــام ي
نــعــيــش ونــنــعــم بــالــســعــاده

ـــالده ــر ب ــك ــن ــره ي ــك ــن ـــن ي م
ــحــســب وعـــــده واعــتــقــاده ب

ــــواده ـــي م ـــه ف ــــد ب ــا وع ــم ك

هــــم خــــلــــدوا حـــبـــه زيـــــاده
ــالده ــب ــحــت مــفــهــوم ال بـــل ت

ــــؤاده ـــك ف ــن فـــــارش ل ــي ــل ك
ومـــنـــجـــزاتـــك لـــك شــهــاده

ـــراده ــل م ــوص ــرم عــلــيــه ي ــح ي
ــى رقـــاده ــع ــرج وأحــرمــتــه ال

ــاده ــب ــــره ع ــي ذك ــب ــن ــى ال ــل ع
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