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عاد أيلول
ــــاُء ــــم ــــــا س ــــا ي ــــن ــــول ــــب ح ــــه ــــش ــــــري ال ــــــث ان

ـــــــاُء واســــكــــبــــي الــــــضــــــوء والــــــنــــــدى يــــــا ذك
ـــــدًا ـــــاح جـــــدي ـــــصـــــب ـــــال ـــــــول ك ـــــــل عــــــــــاد أي

ـــــه الــــظــــلــــمــــاُء ـــــق ـــــــي طـــــري ـــــت ف ـــــحـــــق ُس
ـــث الـــــــــــروح فــــــي الــــــوجــــــود ويــــســــري ـــع ـــب ي

ـــــاُء ـــــشـــــف ـــــا يــــــــــدب ال ـــــم ـــــــا ك ـــــــان ـــــــي دم ف
ـــــــــســـــــــالم ويــــبــــنــــي يــــنــــشــــر الــــــحــــــب وال

نـــــعـــــم بــــــــــان لـــــنـــــا ونـــــــعـــــــم الـــــبـــــنـــــاُء
ـــيـــن الـــدهـــــــــــر  ــــــرة فـــــي جـــب ـــــول غ ــــــاد أيـــــل ع

ــــــــــاُء
َ

ــــــــــُوض تـــــــزهـــــــو بــــــــه الـــــســـــنـــــيـــــن ال
ـــــمـــــطـــــامـــــع صــــرعــــى ــــه ال ــــف ــــل ــــــرت خ عــــــث

ــــــــــــــــالء. ــــــــــه األش ــــــــــام وتــــــــــــجــــــــــــارت أم
ــــــرب" ـــــت ك ـــــن ــــا "ب ــــن ــــت ل ــــب ــــج ــــــا أن ــــم م ــــع ن

ــــــنــــــا والـــــــــلـــــــــواء ــــــول ـــــــــــان: أيــــــل ـــــــــــوأم ت
ـــا ـــي ـــدن ـــــخ مــــــن شـــــرفـــــة ال ـــــاري ـــــت وأطـــــــــل ال

ُء عـــــــــــا د ى  و د و  ، بـــــــنـــــــا جــــــًا  بــــــتــــــهــــــا ا
يــــــــهــــــــا د د ر ـــــــا  ـــــــن ل جـــــــيـــــــا أ ي  د د ر

ــــــراء ــــــض خ ـــــــــا  ي ـــــت  ـــــغ ـــــل ب ــــــد  ــــــج م أي 
فــــــيــــــه أيــــــــلــــــــول والــــــنــــــشــــــيــــــد صــــــالة

ـــــــدمـــــــاء وزكــــــــــــــــاة الــــــمــــــجــــــاهــــــديــــــن ال

ٌ
ــــــــن يـــــــنـــــــال مـــــنـــــك دخـــــيـــــل قـــــســـــمـــــًا ل
لـــــعـــــمـــــالء ا لــــــمــــــكــــــاســــــب  ا أو يـــــبـــــيـــــع 

ـــد ـــج ـــم ــــــثــــــورة ال ــــــل ـــــاء ول ـــــق ـــــب لـــــلـــــبـــــالد ال
ــــــــــــوالء ــــــــــــواء ال ــــــــــــل  ولــــــلــــــشــــــعــــــب وال

ــــــاء جـــــــــــراٍح ــــــري ــــــب ــــــــا ك ـــــــــــــالدي ي ــــــــا ب ي
ـــــــن نــــزيــــفــــهــــا الــــكــــبــــريــــاء ــــــت م ــــــع رض

ـــــــــواء ـــــــــد نـــــســـــجـــــنـــــا نـــــجـــــيـــــعـــــهـــــن ل ق
ـــــيـــــاء ـــــعـــــل ــــــه ال ــــــل ــــــد ظ ــــــن ركــــــــعــــــــت ع

ــــكــــون ـــــ ــــهــــجــــة ال ــــه م ــــظــــن ـــــــــــراه ي مـــــــن ي
ــــــــــــن خــــــــــفــــــــــاقــــــــــة حـــــــــــــــراء ــــــــــــك ول

ـــا ـــي ـــف ـــت ـــــــهـــــــا الـــــــخـــــــافـــــــق الــــــــــــــذي ت أي
ـــــاء ـــــج ـــــي ـــــه ــــــه الـــــــصـــــــافـــــــنـــــــات وال ظــــــل

ـــــون وتــــســــتــــل ـــــاضـــــل ـــــن ـــــم يــــســــتــــريــــح ال
ــــــداُء ــــــه ــــــش ـــــصـــــر ال ـــــح ـــــــمـــــــواضـــــــي وي ال

ـــــوم بــــيــــانــــا: ـــــج ـــــن وهــــــــو يــــتــــلــــو عــــلــــى ال
ٌ

ــــــــن يـــــــنـــــــال مـــــنـــــك دخـــــيـــــل قـــــســـــمـــــًا ل
ـــــالُء ـــــم ـــــع ل ـــــب ا ـــــاس ـــــك ـــــم ل أو يـــــبـــــيـــــع ا

 شعر/ علي بن علي صبرة

في زحــام االحــداث ومستجداتها وكل المتغيرات التي  
تعصف بالبالد أكانت السياسية او االقتصادية او العسكرية 
منها إّال ان الفار هادي وبرغم كل تحركاته وما يسعى لفعله يظل 

المطية األكبر من بين كل مطايا هذا الكون .
باالمس القريب اصدر الخائن قرارًا كان آخر االوراق التي يحتفظ 
بها في جعبته العفنة ُمعتقدًا انــه وبتلك الــقــرارات سُيخضع 
ع قوم سبأ والحميريين ، ُمعلنًا عن نقل المركز 

ّ
اليمانيين ويرك

المالي "البنك المركزي اليمني" الذي أقر دستور الجمهورية النافذ 
مكانه في عاصمة اليمن الموحد "صنعاء" .

هم ركض الهثًا 
َ

وحين نادى عليه أربابه من بني سعود ومن واال
يستمع ما يودون منه ان يفعله ولّما جثم بين ارجلهم أمروه بأن 
يذهب الى الواليات المتحدة ليتسكع في فنادقها كما هو حاله 
في الرياض ليبحث عن لقاٍء مع مسؤوٍل غربي وعسكري أمريكي 
ومخابراتي بريطاني ورئيس منظمة ما ومن استطاع ان يلتقيه وان 

كان مراسًال أمريكيًا عامًال في البيت االبيض.. وفي كل لقاٍء يجمعه 
بأحدهم يطرح ما أماله عليه أربابه من أمراء وجحافل آل سعود 
قت وانشرخت الف مرة ومرة 

ّ
ويردد اسطوانته التي ملت منه وتشق

حتى انها ستندثر وهو مازال يرددها بوجود خطٍر يحدق باليمن 
مصدره ايران التي يملك آل سعود الحدود معها وهي اقرب اليها 
لتدافع عن نفسها منها بدًال من ان تعتدي على شعٍب مكافح هو 

اصل العرب ومنبع العروبة.

بال حياء ومن غير خجل ودون أدنى وجل يتسكع مع نفٍر ممن 
يهوون األموال ويعشقون الثروة والسلطان لُيقنعوا آخرين بأحقية 
قتل ابناء الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية وتشريد ساكنيه 

وتهديم بيوت ودور المواطنين فيه .
ال يمتلك شيئًا قد يؤهله ليكون السيد بين قومه والرئيس على ابناء 
شعبه والحاكم في بالده ، ذلك الواقع الذي لم يؤمن به ومرتزقته 
فمن فر من البالد وترك الرئاسة ولم يدافع عن نفسه ومن معه في 

أوج قوته فلن يستطيع فعل شيء ما دام يقطن في الفنادق المكيفة 
ويتسكع في شوارعها ويأكل من لحوم أنعامها وليس في يديه 
شيٌء يمكن ألحدهم ان يراهن عليه سوى انه يصدر قرارًا قد يؤمر 
بإصداره او يطلع في مقابلة لن يتمكن من قول ما يود أربابه قوله .
وإْن أراد هادي ان يكتب مذكراته فسيبدأها بمسيرة نضاله في 
سلك العمالة العسكري مع أمه المرضعة له حليب العمالة بريطانيا 
ته على  ُمتذكرًا مشواره الطويل وكفاحه المرير في ممارسة دناء
شعٍب رشحه ومواطنين ائتمنوه وسيكون مستحقرًا اعظم إن قال 
إنه لم يكن يعلم بالعدوان إال حين شاهد ذلك في احدى القنوات 
التلفزيونية بعد ان فر من صنعاء الى عدن ولما دمر عدن وادخل 
جماعاته وعناصره االرهابية اليها فر الى عاصمة أعــداء اليمن 
الرياض ووصل الى احضان أربابه آل سعود، وحينها سيؤكد لنا 
جميعًا انه المطية االولى والوحيدة في العالم اجمع التي لن يتفوق 

 ِمثله..!    
ً
احدهم عليه إن أراد ان يكون مطية

     عبداهللا المغربي

ألنهم اعتادوا أن يكونوا مطايا ..!


