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18االثنين: 

الشعر.. في ميادين الصمود
يقول الشعر كلمته ويعلن موقفه من العدوان السعودي على اليمن الحبيب، كما يعّبر الشعراء عن حبهم لوطنهم وفخرهم واعتزازهم به وبمواقف  

العزة والكرامة لكل من فيه وفي مقدمة ذلك مواقف المؤتمر الشعبي العام ورمز صمودهم الزعيم علي عبدالله صالح..
ره أقالم أبناء اليمن من إبداعات شعرية..

ّ
«الميثاق» تخصص هذه الصفحة لنشر ما تسط

صرواح.. فخر كل الشعب

ــــــــــه مــــــــــــن هــــــــــــد مــــــبــــــنــــــاك ــــــــــل ـــــــــــــــــــــــادار هــــــــــــد ال ي
ــــي ــــن ــــب ــــــــــــعــــــــــــز م يــــــــــــاصــــــــــــرح لـــــــلـــــــضـــــــيـــــــفـــــــان وال

ـــــــاك ـــــــرق ـــــــف ــــــــــم ل ــــــــــأل التـــــــــحـــــــــســـــــــب انـــــــــــــــــي مــــــــــات
ــــي ــــن ــــل ــــت ـــــــــــــــدم مــــــــبــــــــنــــــــاك كـــــــــــــــنـــــــه ق ـــــــــــــــــــي ه وال

ـــــــــــوم تـــــــفـــــــداك ـــــــــــق يــــــــفــــــــدونــــــــي الـــــــــــــعـــــــــــــدوان وال
ــــي ــــن ـــــــــــــــالش خــــــــايــــــــن وســــك ــــــب ال ــــــي ويـــــــــــفـــــــــــداك ع

ــــــــا مـــــــــع الــــــــــــعــــــــــــدوان مـــــــــاكـــــــــان شـــــــــي جــــــاك ــــــــون ل
ــــي ــــن ـــــ ـــــ واتــــــــحــــــــمــــــــلــــــــي يــــــــــــــــــــــادار مـــــــــــاجـــــــــــاش م

ـــــــــــــــــداي واعـــــــــــــداك ـــــن يـــــــــــــــادار واع ـــــم ـــــي اعـــــــــــــــداء ال
ــــي ــــن ـــــ ــــغ ـــــــــــــــــــــــــــاده ت ــــــــى وتــــــــــــــــر حــــــــــــــــرب اإلب عــــــــل

ــــــــرًا لـــــــلـــــــعـــــــدو ألجـــــــــــــل نـــــحـــــمـــــاك ــــــــك لـــــــوقـــــــلـــــــت ش
ـــــي؟ ـــــن ــــــ ــــــــــنــــــــــاس عـــــــنـــــــك وعــــــ ــــــــــــــــاذا يــــــــقــــــــول ال م

ـــــــــــي زادك والمـــــــــــــــاك ل يـــــــفـــــــلـــــــط  العــــــــــــــــــاد بـــــــا
ــــــي ــــــدن ـــــــعـــــــد ذل وتـــــــ ه ب

ّ
ـــــــــعـــــــــز ـــــــــم ضـــــــــيـــــــــوف ال

ـــــــــداك ـــــــــب لــــــــكــــــــن حــــــفــــــظــــــنــــــا مــــــــجــــــــد عـــــــــــــــزك وم
ـــــــــوطـــــــــن والـــــــــــديـــــــــــن شـــــيـــــعـــــي وســـــنـــــي مــــــــبــــــــدأ ال

ـــــيـــــاك ــــــ والـــــــقـــــــّبـــــــيـــــــلـــــــه ســــــــاســــــــك وطــــــــــابــــــــــع مـــــّح
ـــي ــــــركــــــهــــــا غــــــــــــاب مـــــــــن ُحـــــــســـــــن ظـــن ذي مـــــــــن ت

ـــــــــاك ـــــــــن ـــــــــــرد وإب ـــــــــــال اســـــــتـــــــبـــــــشـــــــري يـــــــــــــــــــــادار ب
ــــي ــــهــــن واســـــــــتـــــــــبـــــــــشـــــــــري بـــــــالـــــــنـــــــصـــــــر حــــــــتــــــــى ت

ـــــك وشــــــــــــــرواك ـــــل ـــــث ــــــــــــــرة جــــــهــــــم م مـــــــــن حــــــــــــال دي
ـــــي ـــــن ـــــّج ـــــت ـــــال ـــــــــت وســـــــــــام(ن)لـــــــــــلـــــــــــشـــــــــــرف ب نـــــــــال

ــــــعــــــه حـــــصـــــيـــــنـــــه ومـــــــــدمـــــــــاك ــــــل ــــــاق صــــــــــــــــــــرواح ي
ــــــــــــاصــــــــــــرح مــــبــــنــــي ــــــــخ ي ــــــــاري ــــــــت ــــــــل ــــــــــــز ل ــــــــــــارم ي

ــــــاك ــــــاج ـــــــــل م ـــــــــن ك ـــــــــوم م ـــــــــي ـــــك ال ـــــي ـــــل وجـــــــــــــــدي ع
ـــــــنـــــــي

ّ
ــــــــيــــــــي صـــــــــمـــــــــودك كـــــــــل ســـــــاعـــــــه واث واحــــــــّي

ـــــــحـــــــداك ــــــــر قــــــــــــــوى مــــــــــن ت ــــــــاه ــــــــاق صــــــــــــــــــــرواح ي
ـــــــــــل إنـــــــــســـــــــي وجــــــنــــــي جــــــــيــــــــش الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــف ك

ـــــاك ــــــ ـــــن ـــــم ـــــــح فـــــــيـــــــك مــــــــالــــــــك وي ـــــــّي عــــــــولــــــــة فـــــــل
ـــــــقـــــــى فـــــــيـــــــك مــــعــــنــــي ــــــــــري وخــــــــــــوالنــــــــــــي ب وجــــــــــب

ـــــاك ــــــفــــــخــــــر حـــــي ــــــال صـــــــــــــــــــرواح كــــــــــل الـــــــشـــــــعـــــــب ب
ــــي ــــن ــــب ـــــــــــاصـــــــــــرح م ــــــــــخ ي ــــــــــاري ــــــــــت ــــــــبــــــــلــــــــة ال

ُ
يــــــــاق

كلمات الشيخ 
محمد علي طعيمان الجهمي

القصيــدة يخاطــب فيهــا الشــيخ 
محمــد علي طعيمــان الجهمي منزله 
الــذي قصفــه طيــران العــدوان فــي 
(صــرواح الصمود) وفــي نفس الوقت 
يشــيد بصمود أبناء صرواح الصامدة 
بصمــود جبالهــا ورجالهــا فــي وجه 

العدوان.. قال:

الــحــرب هــب اعصارها 
وابـــــــو يـــمـــن دوارهـــــــا 

وعمر اليماني منكسر 
مــن حــرب شبت نارها 

...
قـــال الــيــمــانــي ياسعود 

ياقرن شيطان اليهود 
اسمع جــوابــي ذي عبر 

 عــا المملكه واديــارهــا 
...

ــارك  احنا لها  حربك ون
 والقبلتين احنا اهلها 

ــي ومــــع عمر  ــب ــن مـــع ال
ــيــمــن انــصــارهــا  اهـــل ال

...
ابن اليمن سيد العرب 

ومــنــت قـــده يــبــو لهب 
ــبــقــر  ـــاد ال ـــب ـــاء  ع ـــن ـــب ي

جــاك اليمن واحــرارهــا 
...

حربي على مر العصور 
 اقــول لها دوري تدور 

دارت عليكم ياغجر 
 مـــن يـــد حــامــي دارهـــا 

...
ابـــو يــمــن ابـــن االســـود 

سعود ذا اســم القرود 
واالســـــــد القـــــد حــضــر 

ــقــرود اوكــارهــا   تــفــر ال
...

ابـــو يــمــن عــمــق ومــدى 
ــعــدا  ــمــن ســـم ال  ابــــو ي

ابـــو يــمــن اشــجــع بشر 
فـــي كـــل غــــزوه دارهـــا 

...
تاريخنا مــن عهد نوح 

 شامخ مرسخ في الصروح 
ـــا قــــد انــحــفــر  ومـــجـــدن

 بالنحت فــي احجارها 
...

مالك فــي الــتــاريــخ زود 
غــيــر الــمــذلــة ياحقود 

تــاريــخ اســود قــد ظهر
 ويــش انــت يــاغــدارهــا

...
ويش انت ياعبد الوثن 

ويش العرب دون اليمن 
انـــتـــم خــنــازيــر األســـر 

وشــر البشر واشــرارهــا 
...

ــرود  ــاق وعــاصــفــتــكــم ي
بــاتــفــكــفــكــهــا الـــرعـــود 

رعـــد الــيــمــانــي العصر 
ــيــبــيــد كـــل اغــبــارهــا  ب

...
ابــــو يــمــن ابــــن الــكــرام 

من حضرتك يابوالدشر 
المـــــا تـــهـــل امـــطـــارهـــا 

...
الــيــمــن كـــم مـــن كــريــم 

 يـــاعـــرابـــيـــد الــجــحــيــم 
ودم اليماني مش هدر

ــــا خــــد ثـــارهـــا  ـــــد ن  الب
...

ابــن اليمن يالعن ابوك 
 مهتز من كبر الملوك 

وال تـــــــردد او شــعــر 
 بالخوف من هستارها 

مهما النصارى حالفوك 
ومهما الصعاليك ساندوك 

ومهما اليهودي لك نصر 
 مــا ينقذوك مــن نارها 

...
ــي يــابــو عــقــال  ــن غــدرت

ــحــرب مامنها مجال  ال
ــــار مـــامـــنـــه مــفــر  ــــث وال

مهما تــكــون أعــذارهــا 
...

يللي تعديت الخطوط 
باجي لكم يا قــوم لوط 

لو كنت في سطح القمر 
بـــانـــخـــتـــرق اقـــمـــارهـــا 

...
مجستني ونت المجوس 

 واحنا رقيقين النفوس 
ــا قـــد اشتهر  ــن ــمــان واي

 بحديث خير اخيارها 
...

وش ذي حشركم ياحمار 
ــار  ــي ذم ــي إب وال ف  ف

االرض ارضـــي والــحــذر 
ــل لــك مــن نارها  ــوي  وال

...
ــا  ركــــن الــيــمــانــي حــدن

ــا  مـــن عــهــد طـــه جــدن
الــلــي لــديــن الــلــه نشر 

 وحــارب جميع كفارها 
...

بتكذبوا بسم الصحاب 
 وهم الحبايب والقراب 

ونتم بعيدين من عمر 
ومــن الصحاب اخيارها 

...
اعـــلـــم تـــأكـــد يــاحــقــيــر 

ــن جــيــزان والعسير   ب
ونجران ارضي قد صدر 

ـــا  ـــــرار اخــــد اســـواره ق
...

امــا انــت يــاقــرن اللعين 
مسكين لو تضرب سنين 

ــحــقــق لـــك خبر  ــات ــاب م
ــو تــضــربــوا بقطارها   ل

...
صــواريــخــكــم ماخوفت 

والطايرات ايش حركت 
مــاحــركــت فيني شعر 

ــــــــا ابـــــــو كـــســـارهـــا  وان
...

بالعكس زادتنا صمود 
 وعــزم يانسل الهنود 

وبــــــاس يـــاشـــلـــة صــقــر 
ــاتــحــرقــوا فـــي نــارهــا   ب

...
وسالحكم مركوز كوز 

كالسيف في يد العجوز 
ودامك رفعته عالجور 

بــاتــنــعــكــس اطـــوارهـــا
...

هـــذا جـــوابـــي والــمــقــال 
 تخسون يشباه الرجال 

ــي بالمختصر الــنــصــر ل
والحرب هب اعصارها 

هذه القصيدة جاءت ردًا من الشاعر اليمني 
فؤاد جميل الكوكباني على قصيدة الشاعر 
السعودي حمود الشمري تطاول فيها على 

الشعب اليمني:

أبو يمن سم العدا
 فؤاد جميل الكوكباني

 عدنان البحيري

مجلس سياسي
 أبو حسين

لـلـمـال عـلـنـوها  وا مـجـلـس سـيـاسـي  شــكـلـوا 
ري يــا أرض الـسعيدة لـيل مـظلم وانـجلى كـبـّ
لـغـال لـسالء واهــل ا يــاهـال واهـــال وسـهـال بـا
مـن عـجب يـعجب بـكيفه مـن زعـل لــه يزعال
ولـد هـــادي دال بـــك يــا ولــد هـــادي دال  يــا
قــل مـحـسن والـــــعـــــراده جــاء لـهم وعـد الـبال
الـوطـن يـعـال والحــــــــد حــط قــــــــدره مـن عـال
فـــال ال  ا و نـنـتـصر  مــت  قــا لــقــوم  ا ر  الكــبــا
الـخـال مــن ديـرتـي يــا أذنــــــــاب أوبـــــامـــــا الـخـال
ــوالء ثــــــــم الــــــــوالء ـــ ـــ ــوالء يـامـوطـني لــــــــك ال ـــ ـــ ـــ ال

صــف واحــد مـؤتـمر وانـصـار يـــــاذي مـادريت
لـفـرح فــي كــل بـيـت مـرتـنا وا لـسـعـادة غـا ا
العرس في وسط صنعاء والعزاء وسط الكويت
نــي بـكـيت ـعـوها ا

ّ
نــي حـيـن قـالـوا وق لــلــه ا وا

نـتـهيت لـشـرعية يـاعـبدربه وا طـــار حـلـم ا
ذي مــعــه لــكـزس ورزرايـــز يـبـدلـها ونــيـت
يـعتبر نـفسه مـن أرضـك يـاوطن منفي وميت
الثـنـيت فـيدك  مـا كـيـري  جــون  يـاعـسيري 
بـزيـت يـمـطفيها  ر تـطـفـا  لــنـا ا لـــن صــعـب 
مـنـحـنيت عـشـنـا  م  ا د وطـنـا  يـا مــنـا  عــهــد 

(واللي زعل يضرب برأسه في الحجر)

ــتــفــق..... بانتفق  ــان بــانــتــفــق.... ب
واللي زعل يضرب برأسه في الحجر 

رغمًا عن أنف الداعشّي والمرتزق 
وأسيادهم في المملكة وإال قطر 

والشعب واحــد من تهامة ال عتق
ال فــرق بين أنــصــارهــم والمؤتمر 

في القلب وقّعـناه من قبل الورق 
عهد اإلخاء غاية ومطلب كل  حر 

مـــن كـــان يــتــوهــم عــلــيــنــا نفترق 
خابت جهوده واندحر ثم اندحر 

 نرسم مهابتنا على وجــه  الشفق 
وصــمــودنــا محفور فــي خــد القمر 

بالعزم نبلغ االنتصار الُمستحق
من ينصر الله كــان عونه وانتصر 

بالله واكبر شعب اإليمان انطلق 
ــمــوت ألمــريــكــا نهاية كــل شر  وال

والموت إلسرائيل يحنق من حنق
لعنة على صهيون مــا تبقي أثر 

ــلــه حق  ــإلســالم وعـــد ال ــنــصــر ل وال
واللي يعادي صرخة الحق انكسر 

سلمان صــار اليوم في داخــل نفق 
للخلف در هــاذي اليمن للخلف در 

من يقترب من نار األحرار أحترق 
يبدأ طريقة مــن جهنم  ال صقر

برمالها يسحق وبالشاطي غرق 
حيا الله الغازي على حمر الُصفر

ــكــم بــانــتــفــق  ــتــفــق وش دخــل ــان ب
واللي زعل يضرب برأسه في الحجر

ـــــــــــى فــــــــــــــــــــــرق الــــــــضــــــــنــــــــا  التـــــــــــــســـــــــــــاومـــــــــــــنـــــــــــــي عـــــــــــل
طــــــــــــــــز فـــــــــــيـــــــــــه الــــــــــــــــكــــــــــــــــون بــــــــعــــــــلــــــــنــــــــهــــــــا عــــــلــــــن

الـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــن ثـــــــــــــــــــم الـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــن يـــــــــــاعـــــــــــزنـــــــــــا
ــــــيــــــمــــــن  ل ا ن  و د مـــــــــــــن  ن  لـــــــــــــكـــــــــــــو ا ـــــــد  ـــــــي ـــــــف ي ش  أ

ـــــــــــاســـــــــــم حـــــال  ـــــــــــب ــــــــــــــي مــــــــــــــن ثــــــــــــغــــــــــــره ال ُصـــــــــــــــــــــــّب ل
ـــــن  ـــــــه كـــــــــــــــل ف ـــــــســـــــبـــــــيـــــــل واســــــــــــقــــــــــــنــــــــــــي مـــــــــــــــن ســـــــل

ــــــــــمــــــــــال  ـــــــــــــل ال ـــــــــــــىك ـــــــــــــه ربــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــل ـــــــــــــل
ّ

ـــــــــــــض ف
ــــــــمــــــــن ت ــــــــمــــــــؤ ل ا لــــــــــــــــــــــــــه  إل ا روح  مــــــــــــــــن  وحـــــــــــــــــــــي 

ــــــــســــــــمــــــــاء ـــــــي فـــــــــــــــــــوق ال ـــــــل ـــــــت ـــــــع نـــــــــــــورصـــــــــــــاطـــــــــــــع م
ــــــمــــــن  ــــــــــزة بـــــــــــــــأغـــــــــــــــال ث ــــــــــي ــــــــــم ــــــــــت ـــــــــــــــــرة م ـــــــــــــــــوه ج

ــــــــــــــبــــــــــــــرد الــــــحــــــمــــــا  فــــــــــــــي جـــــــــنـــــــــوبـــــــــه يــــــــحــــــــظــــــــن ال
ــــــمــــــن ــــــــــــــــــــــي شـــــــــــمـــــــــــالـــــــــــه بـــــــــــــــــن بـــــــــــاصـــــــــــبـــــــــــه ل وف

اليمن.. يا عزنا


