
قريبًا سأخوض الغناء العاطفي «وفنان الوطن» لقب أفتخر به
أعشق الغناء بالفصحى والواقع الفني اليوم يموج بالمسخرة

«ما لنا غير علي» ومبيعاتها األكثر في تاريخ الفن اليمني أعتز بـ

قريبًا سأخوض الغناء العاطفي «وفنان الوطن» لقب أفتخر به

حل العدد الماضيكلمات متقاطعة

سودوكو

إعداد/ محمد شنيني بقش

  افقيا
١ - أديــب وشاعر وناقد يمني كبير غنى له الفنان احمد فتحي ان 

يحرمونا يا حبيب الغرام ( صاحب احدى الصور )
٢ - من المذاهب االربعة ( نكرة ) – عكس افسد – من مديريات 

محافظة ذمار
م

َ
٣ - اسم موصول – آلة موسيقية – عل

٤ - الصداح ( مبعثرة ) – مرجوع ( معكوسة ) 
٥ - ارشد – من الحواس – مفرد سماوات – تفتح عمل الشيطان ( 

معكوسة ) – حرف عطف
٦ - خلف( معكوسة ) – يشيد و يعظم – متشابهان – فاعلة أقلقت

٧ - فعل األمر من يشق - فعل األمر من يبوح – – جوابان – جمع فحل 
٨ - نقيضه باطل – منسوب الى المانيا ( معكوسة ) – متشابهان 

– ُسُبل
٩ - من مشتقات الحليب – اقوى – مصدر رعرع – يغوى 

١٠ - شاعر و اعالمي و مناضل يمني شهير تخرج كلية الشرطة 
في تعز و عمل وكيًال لمجلس الشورى وعضوًا في هيئة رئاسة مجلس 
النواب و رئيسا التحاد األدباء والكتاب اليمنيين( صاحب احدى الصور )  

-  نقيضه خير ( معكوسة ) 
١١ - من حروف الهجاء – والداه ( مبعثرة ) – بسأم

١٢ - تأنيث صيغة المفعول من غمر ( معكوسة ) - المختلفون ( 
مبعثرة ) – متشابهان 

ت –  األمر من يسير – جدها في ظاهر – شتم - عيب
َ
١٣ - اعترف

١٤ - االتحاد الدولي لكرة القدم – ردا – يكاد ( مجزومة ) - علل
١٥ - جدا في وعول – صيغة الماضي المبني للمجهول من يقول – 

قطع في االمر – نصف بعير – يبني منه الطائر عشه
ُب ( معكوسة ) – خاصتنا 

ْ
َر فيِه الُعش

ُ
ث
َ
١٦ - معالج ( مبعثرة ) – ك

١٧ - من جسم االنسان – جمع امارة - شاطئ
١٨ - فو – ثلثا ورق - شاعرة يمنية كبيرة نشرت مجموعتها  
الشعرية األولى ورود شقية المالمح في دمشق في١٩٨٩ م ترجمت 
أعمالها إلى عدة لغات و هي اليوم نائب وزير الثقافة و امين عام اتحاد 

االدباء و الكتاب اليمنيين( صاحبة احدى الصور ) - متشابهان
١٩ - آيس – مملكة يمنية فديمة - قصصه

دة و التأنيب على ترك ما يجب فعله ( 
ّ

ه بالش ب وُمَنبَّ
َ
اط

َ
٢٠ - ُمخ

معكوسة ) – رئيس سابق لتحرير صحيفة الميثاق -  من اخوات كان.

عموديا
١ - فنان مصري راحل اشتهر بالعندليب االسمر – مدينة ايرانية

٢ - ناهية  – داري بعد موتي – فعل االمر من تقين – ال باإلنجليزية
٣ - نثر الماء – من كبار شعراء اليمن و احد قناديل الشعر بمراحل ثورة 
الـ ١٤ من اكتوبر و له قصيدته الشهير اليوم الموعود التي تنبأت بالوحدة 

اليمنية( معكوسة ) ( صاحب احدى الصور )
٤ - أمير الشعراء – معالجته ( معكوسة ) - 

٥ - خاصتنا – نشاور ( مبعثرة ) 
٦ - فعل األمر من يبيع ( معكوسة ) – شاعر تونسي شهير من قصائده اذا 
الشعب يوما اراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر ( معكوسة ) ( صاحب احدى الصور )
٧ - فعل األمــر من يــزول – قاص و روائــي، وسياسي يمني  معروف 
بروايته المثيرة للجدل مصحف أحمر عضو االمانة العامة التحاد االدباء و 
الكتاب اليمنيين و رئيس نادي القصة اليمني المقه  حائز على جائزة الطيب 

صالح عن روايته  ظلمة يائيل( صاحب احدى الصور )
٨ - متشابهان – جلس ( مبعثرة ) – هدم ( معكوسة ) - للتعريف

٩ - فعل األمر من يأمر - أديب و مناضل يمني هو أو أمين عام لرئاسة 
الوزراء بعد ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ و ثاني رئيس التحاد األدباء والكتاب 

اليمنيين بعد البردوني ( صاحب احدى الصور )-
١٠ - بيداء – شاعر النيل

١١ - السور – تعتاد ( مجزومة ) 
١٢ - سارق – الهروب ( معكوسة ) - فعل األمر من يحمي

١٣ - شاعرة وكاتبة وناقدة كويتية حاصلة على درجة الدكتوراه في 
االقتصاد والعلوم السياسية، وهي المؤسسة «لدار سعاد الصباح للنشر 
والتوزيع» عام ١٩٨٥ ( معكوسة ) ( صاحبة احدى الصور ) – تُصبُّ – 

حانوت ( معكوسة )
١٤ - متشابها – الوعد الذي وصف بأنه أعطى ما ال يمكلك الى من ال 

يستحق ( معكوسة ) - ماضي يشوب
١٥ - يرجعن ( معكوسة ) -  تيس الجبل ( نكرة ، معكوسة )

١٦ - المقدم ( مبعثرة ) – ثلثا قرة – الهو – حرف هجائي ( معكوسة )  
ِص – الماضي من الفعل الــذي مصدره توفيق ( معكوسة 

َ
١٧ - نق

) – َمْركز باإلنجليزية 
١٨ - من كبار االعالميين اليمنيين البارزين عمل مستشارا اعالميا  
لرئيس يمني سابق و رئيسا لتحرير صحيفة ١٤ اكتوبر – اكمل : معظم 

النار من مستصغر ...... ( معكوسة ) 
١٩ - ارشد ( معكوسة ) – يتسم بالوقار ( معكوسة ) – نافية - نود

٢٠ - اسم علم مذكر – عكسها الرشد و الهداية ( معكوسة ) – حيوان 
هجين ( معرفة )

الــلــعــبــة تعتمد االرقـــــام ١ – ٩ 
بمربعات او حقول بصفوف و اعمدة 
بحيث ال يتكرر الرقم بالصف الواحد 

او العمود الواحد
و قد اجتهدنا بإدخال الصفر الى 
اللعبة لتغدو ١٠ ارقام من ٠ – ٩ 
و بالتالي تتكون الشبكة من ١٠٠ 

حقل او مربع..

حل العدد الماضي

متابعات العدد:  
(١٨٤٤)

 6 / فبراير / 2017م  
9 / جمادى األول / 1438هـ

14االثنين: 
«الميثاق»: الفنان الشاب محمد الوديع لـ

غنائي للزعيم وسام على صدري 

¥  من هو محمد الوديع؟
- مواطن يحمل الجنسية اليمنية يعتز بوطنه 
كثيرًا بل الوطن بالنسبة له هو كل الحياة.. يعيش 

ألجله يغني ألجله.. بل ويتنفس من خيراته.
سخر عمره وشبابه وفنه ألجل اليمن أرضًا 

وإنسانًا.
¥  بداياتك الفنية؟

- بدايتي الفنية «مالنا غير علي» وهي األكثر 
مبيعًا في تاريخ الفن اليمني وقد لحنت وغنيت 
للوطن أكثر من ١٠٠ أغنية وطنية و٧٥ أغنية 

للمؤتمر والزعيم.
ــزعــيــم»، و«شعبنا  آخــرهــا «مـــا نــفــرط فــي ال
مؤتمري»، و«أعلنتها»، و«المحبة رصيدك»، 

ومؤخرًا لحنت أوبريت «الوفاء للزعيم»..
¥  ألي لون غنائي يميل المطرب/ محمد 

الوديع ويجد نفسه فيه؟
- أعشق الغناء بالفصحى وأميل الى الغناء الطربي 

األصيل.
¥  معظم أغانيك إن لم يكن جميعها 
توزعت موسيقيًا، في حين أن الغالب في 
السوق اليمنية انتشار األغنية فقط على 
آلة العود .. هل تجد صعوبة في وصول 

أغانيك للجمهور؟
- ما يحصل في الوسط الفني اليمني هو مسخرة 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتقليد أعمى وفقر 
في اإلبــداع وهدم للتراث الغنائي اليمني الفريد ، 
وشخصيًا ال أنتج أي عمل اال بعد اقتناعي التام 
بالكالم الذي أغنيه وال أتعامل اال مع عمالقة الشعر 
من الشعراء الشباب ورواده العمالقة الكبار مثل 
د/ مطهر االرياني، وشاعر اليمن الكبير االستاذ/ 
عبدالله البردوني، ود. عبدالعزيز المقالح والشاعر 
الكبير عبدالواحد نمران وأمير الشعراء عبدالعزيز 
الزراعي وغيرهم من مبدعي اليمن.. وأحرص على 
وضع اللحن المناسب لها عن علم موسيقي وفني 
بما ألحن وبما ينصف النص أوًال وكاتبه والمعنى 
ويوصل المعنى للمستمع الكريم كما يجب.. ونعم 
أني أجد صعوبة في تلقي مثل هكذا أعمال إّال في 
شريحة المثقفين واالكاديميين والشريحة الواعية 

فكريًا وفنيًا.
¥  لمع محمد الوديع في العام ٢٠٠٦م 
من خالل باكورة أعماله الفنية «مالنا غير 
علي» والتي اخذت حظها من الشهرة؟ هل 
انت فنان سلطة أم هناك ما دفعك للغناء 

للزعيم شخصيًا؟
أقدم شكري وتقديري أوًال لألمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركان الذي 
صنع هذا العمل.. واعتز وافتخر جدًا بهذا العمل 
وبنجاحه المبهر واتشرف أنه العمل الغنائي األكثر 
مبيعًا في تاريخ الفن اليمني وفي مدة قصيرة جدًا 
حيث تم بيع أكثر من ٤ ماليين نسخة منه وهو رقم 

قياسي حطمته من أول عمل غنائي لي.
ومــن ســؤالــك لست فنان سلطة وكــونــي غنيت 
للزعيم فهو شرف ووســام على صدري أن أتغنى 
بالزعيم الحميري علي عبدالله صالح الذي سطر 
تاريخ اليمن بأحرف من نور.. وصانها وعمل ألجل 
األرض واالنسان وحفظ كرامة وسيادة أراضيها 

ومــازال الى اليوم شامخًا صامدًا مع وطنه وشعبه 
في وجه المتآمرين والحاقدين على كل جميل في 
هذا التراب الطاهر حفظ الله اليمن وزعيمها القائد 

الحكيم.
ستهدفوا 

ُ
¥  المقربون من الزعيم ا

كثيرًا وطالتهم بذاءات خصوم الزعيم.. 
هل دفعت ثمنًا ألناشيدك؟

- هذا أكيد لكن هذا لن يثنينا أن أشــدو لحزبي 
الكبير النابع من ثرى هذا الوطن حزب كل الشعب 
المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الزعيم الحميري علي 

عبدالله صالح حفظه الله ورعاه.
¥  بكل تأكيد أن كثيرًا من األلقاب خلعها 
عليك المحبون لفنك.. ما أحب األلقاب إليك؟

- فنان الوطن.
¥  أحب أعمالك إلى قلبك؟

- ما نفرط في الزعيم، وأوبريت «صديق األرض» 
من كلمات شاعر اليمن الكبير االستاذ/ عبدالواحد 
نمران وألحاني إهــداء إلــى شهيد الوطن االستاذ 

عبدالقادر هالل.
¥  المتأمل للواقع الفني اليمني العام يجد 
أن الزامل طغى على الساحة خصوصًا مع 
وصول أنصار الله الى السلطة.. ما السبب 
برأيك؟ وهل تتوقع استمراريته، وهل 
هذا التربع للزامل يأتي على حساب األغنية 

الوطنية؟
- الزامل لون وطابع فني كموروث يمني اشتهر 
عند القبائل اليمنية.. والزوامل عادة ال تأتي إال في 
وقت الحروب واألحداث الصاخبة، وأتوقع أن يختفي 
تدريجيًا في وقت السلم واالستقرار، أما األغنية 

الوطنية فليس لها وقت محدد.
¥  برأيك هل المسابقات الغنائية تخدم 
الفنانين الشباب؟ وكيف تقيم المشاركات 
مج  لبرا ا فــي  ليمنية  ا لفنية  ا بية  لشبا ا
المسابقاتية العربية خصوصًا وأننا هذه 
األيــام نتابع الفنان اليمني في أرب أيدل 

عمار العزكي؟
- المسابقات الغنائية اذا كان هدفها دعم الفنانين 
الواعدين بالظهور والشهرة وتقديمهم للجمهور 
بطريقة تليق بهم فهذا جميل جدًا.. أما مسابقات 
هذه األيام فهي مشروع استثماري لجني مليارات 
الــدوالرات من التصويت واإلعالنات وغيرها فقط 

وما يحصل فيها مهزلة.
واألخ المنشد عمار العزكي اعتقد أنه حالفه الحظ 
في دخول المسابقة والدليل أنه ال يحمل أي علم 

موسيقي أو فني في رأسه يظهر ذلك في اختياراته 
غير الموفقة ألكثر من مرة في البرنامج ويحالفه 
الحظ أن القناة مستفيدة جدًا من تصويت الجمهور 
اليمني له بكثافة واذا أردت رأيي الشخصي أن الفن 
اليمني يتبهذل ويهان أمام مرأى ومسمع من العالم 
فوليد الجيالني شّرف اليمن كثيرًا في نفس البرنامج 

في موسمه السابق.
¥  ماذا عن األغنية العاطفية لدى محمد 

الوديع؟
- أنا في الطريق اليها وأعدكم أن تسمعوا أعماًال 

متميزة بإذن الله.
¥  ما التحديات التي تواجه الفنانين 
الشباب الــيــوم عمومًا ومحمد الوديع 

بالذات؟
- أجدها فرصة أن أطرح شيئًا مهمًا وهو إنشاء 
استديوهات صوتية خاصة بحزب المؤتمر الشعبي 
العام وهو طلب أوجهه لقيادة المؤتمر لنتمكن 
من إنتاج أعمالنا الفنية التي نجد صعوبة كبيرة 

في إنتاجها.
أما التحديات والصعوبات التي أواجهها شخصيًا 
فهي تحتاج الى لقاء خاص وإفراد مساحة كبرى لها.

¥  هل تؤمن بالثنائية بين الفنان والشاعر 
أم أن تعدد الشعراء يلبي ذائقة المتلقين 

بشكل أفضل؟
- االنسجام بين الشاعر والفنان يخلق أعماًال 

إبداعية متميزة لكن هذا ال يمنع التنوع.
¥  ما رأيك في ثورات الربيع العربي؟

- ثورة تخريب وتدمير لكل منجزات الوطن.. 
ثور لتدمير األرض واإلنسان، جسدت رأيي فيها 
في عملين غنائيين ستسمعونهما قريبًا.. ثورة 
تسليم اليمن للحاقدين والعابثين.. ثورة للتفريط 
في سيادة اليمن ووحدة أرضه للغزاة والمحتلين.. 
لكن شعب اليمن اليوم أكثر وعيًا ونضجًا من أي 
وقت مضى ويقف صفًا واحــدًا بوجه أعــداء اليمن 
والحاقدين عليها.. الكالم يطول ُينهد في صدري 
وْجــدًا وأنــا أتذكر وأرى وأشاهد وألمس آثــار هذه 

النكبة التاريخية.
¥  كلمة أخيرة..

- سيكتب التاريخ في أنصع صفحاته أن العصر 
الذهبي للجمهورية اليمنية هو عصر القائد الحميري 
الحكيم ابن اليمن البار الزعيم علي عبدالله صالح- 
الرئيس األسبق للجمهورية اليمنية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- ولن تشهد اليمن قائدًا حكيمًا شجاعًا 

وفيًا ألرضه وشعبه مثله..

أوبريت «الوفاء للزعيم»
 كلمات الشيخ/ عبداهللا بن عبداهللا هاجر

أكــد الفنــان محمد الوديــع أن باكورة أعماله «مالنــا غير علي» تعد األكثر مبيعًا على مســتوى  
الفن اليمني.. وقال في حوار مع صحيفة «الميثاق»: أحب الغناء على المســرح وأميل الى القصائد 
الفصحى، وقد غنيت للوطن أكثر من مائة أغنية، و٧٥ للمؤتمر الشعبي العام. الفتًا الى أن أحب األعمال 
الفنيــة التي قدمهــا «ما نفّرط في الزعيم» وجميع أغانيه من ألحانه، ويحب التعامل مع عمالقة الشــعر 
اليمنييــن وفــي مقدمتهم البردونــي والمقالح. معتبــرًا غناءه للزعيــم علي عبدالله صالح وســامًا على 

صدره.. في تفاصيل الحوار ما يستحق القراءة:

الزامل تراث يمني يظهر وقت 
الحرب والقبائل جمهوره

المسابقات الفنية ربحية و«العزكي» 
 له في الموسيقى

َّ
ال حظ

 لقاء/ توفيق الشرعبي

ـــخـــشـــى أحـــد ـــــكـــــون مـــــا ن ــــســــم بــــــرب ال أق
ـــد ـــألب شــــعــــب الــــيــــمــــن واحـــــــــد مـــــوّحـــــد ل
ـــد) ـــم ـــوح ــــه لـــــك يـــــا (ب ــــل ـــد ال ـــع ـــضـــل ب ـــف ال
ــــا لـــــك ســنــد ـــب وحــــن ـــشـــع ــــــت زعــــيــــم ال أن
ــــن حــشــد ــــا هـــمـــنـــا (ســــلــــمــــان) يـــحـــشـــد م م
ـــــن صــمــد جـــيـــش الـــيـــمـــن والــــلــــجــــان هــــم َم

ــــشــــعــــب يــــــا زمـــــــــرة الــــحــــاقــــديــــن أنــــــــا ال
ــــــأ) و(مــــعــــيــــن) ـــــــا (ذويــــــــــــــزن) و(ســــــب أن
ـــمـــعـــتـــديـــن ـــل ـــــــمـــــــوت ل ـــــــــا صــــــخــــــرة ال أن
ـــــــتـــــــصـــــــار الــــمــــبــــيــــن ــــــــــا صـــــــانـــــــع االن أن
ـــــــوق الـــجـــبـــيـــن ـــــــرِب ف ـــــــُع ـــــــا وحـــــــــدة ال أن
ـــن ـــمـــي ـــمـــســـل ـــل ـــــــعـــــــز ل ـــــــة ال ـــــــــــا هـــــــام أن
ــــن بـــالـــيـــمـــيـــن ــــكــــف ــــُت ال أنــــــــا مــــــن حــــمــــل

ـــــرعـــــد بــــــارق الــــمــــؤتــــمــــر حـــــزبـــــي كـــــال
ـــق ـــعـــان ــــســــمــــاء ي ــــل (عــــــلــــــي) زعــــيــــمــــًا ل
ــــــــــــاَء عــــقــــلــــه فــــــي الـــــــذكـــــــاء خــــــارق ده
ـــــوارق ـــــف ـــل ال ـــب ـــق ـــــا ي ـــع م ـــي ـــم ـــج حـــــــزب ال
الـــــمـــــؤتـــــمـــــر ذي أخــــــمــــــد الـــــحـــــرائـــــق
ــــــق ــــه واث ــــي ــــب ف ــــشــــع ــــــل ال ــــب ك ــــشــــع ال

ــســعــيــدة أرض ســام ــيــمــن أرض ال أرض ال
ـــكـــرام ــــُرســــل ال ــط ال ــهــب ـــة م ـــعـــروب أصـــــل ال
تــــأريــــخــــهــــا مـــــن قــــبــــل ســــتــــة ألـــــــف عــــام
شـــعـــب الـــتـــســـامـــح والــــصــــفــــاء واالحــــتــــرام

ــــــــــــــــدوا أغـــــــــــلـــــــــــى شـــــهـــــيـــــد مــــــــــــــــجِّ
ـــــــــجـــــــــنـــــــــة أكـــــــيـــــــد مــــــــســــــــكــــــــُنــــــــه ال
الـــــــــــــــجـــــــــــــــزاء يــــــــــــــــــوم الــــــــوعــــــــيــــــــد
ــــد ــــجــــي ــــم ل لــــــــــعــــــــــرش ا عـــــــنـــــــد ذي ا

جــــــيــــــش الــــــيــــــمــــــن حـــــــامـــــــي الـــــِحـــــمـــــى 
ـــــــــاء ـــــــــدم ــــــــــــــــــــــــاألرواح وال جــــــــــــــــــادوا ب
ــــــــــــوع رأســــــــــــــــــــه لـــــلـــــســـــمـــــاء ــــــــــــرف م
ـــــــــــــــب بــــــتــــــوشــــــكــــــا حــــــيــــــن رمــــــى أرع
ـــــــــــودي) عـــــنـــــدمـــــا ـــــــــــســـــــــــع فـــــــــــــّر (ال
ـــــــى ـــــــم ـــــــت ـــــــــــم ســـــــــــالحـــــــــــه واح

ّ
ســـــــــــل

صــــــــــــــــــــارت ُمــــــــــدنــــــــــهــــــــــم مــــثــــلــــمــــا

ـــشـــعـــب مـــــا َهـــــــّم شــي (عـــــلـــــي) زعــــيــــم ال
تــــشــــي مــــر وال  ال  يــــــن  بــــــخــــــا هــــــــو  ال 
ـــشـــي

ُ
ـــــــــالم انـــق تــــــاريــــــخ يـــشـــهـــد يــــــا ألق

ـــــــســـــــوء ال ال تـــحـــرشـــي ـــــــا جــــــــــــارة ال ي
ـــمـــحـــبـــشـــي ــــحــــجــــي مـــــــع ال ــــل تـــــعـــــانـــــق ال
ــــــــــــــود يــنــهــشــي وجــــيــــشــــنــــا مــــثــــل األُس

ـــود ـــخـــل ــــاء ال ـــــي فـــــي ســــم تـــعـــيـــش وحـــــدت
يـــــمـــــّنـــــا تــــــــوّحــــــــد بـــــــعـــــــزم الـــــجـــــنـــــود
ــــشــــعــــب هــــــــذي عـــهـــود فــــيــــا وحـــــــــدة ال
ــــود ــــقــــي رفـــــعـــــنـــــا عــــلــــمــــنــــا كـــــســـــرنـــــا ال
ـــــحـــــدود ــــحــــمــــي ال ــــــبــــــالد ون ـــحـــمـــي ال ســـن

ـــي ـــــي ومــــــصــــــدر عـــزت ــــمــــر حـــــزب ــــمــــؤت ال
ـــشـــعـــب صــــانــــع وحـــدتـــي ــــوا زعــــيــــم ال حــــيُّ
ـــــــــــع هـــامـــتـــي أعـــــتـــــز بــــــه وأفــــــخــــــر وأرف
ــي ــت ــي تـــأيـــيـــد شـــعـــبـــي والــــحــــشــــود شــرع
ــــي ــــت ــــــــل األرجـــــــــــــاء راي

ُ
رفــــــرفــــــت فــــــي ك

الــــطــــيــــبــــة أرض الــــســــعــــيــــدة جــنــتــي

ـــــى بــلــد ــــــا أغـــــل ــــك ي ــــدي ــــف ــــــا ن ــــــأرواحــــــن ب
ــحــد ـــن مــــن مـــايـــو ات فــــي إثـــنـــيـــن وعـــشـــري
ــــع الــــــوحــــــدة وفــــارســــنــــا األســـــد يـــــا صــــان
ــلــجــســد ــــوك كـــــالـــــروح ل الـــــنـــــاس هـــــم حــــب
ـــــو طـــــــال األمـــــد ـــــحـــــرب ل ــــا رجــــــــال ال ــــن اح
والـــنـــصـــر تــلــو الــنــصــر رغــــم أنــــف الــحــســد

ســـــأحـــــمـــــي الـــــــبـــــــالد مـــــــن الـــظـــالـــمـــيـــن
و(حـــــمـــــيـــــر) و(تـــــــّبـــــــع) لــــهــــا شـــاهـــديـــن
ــــــطــــــم يـــــــد الــــعــــابــــثــــيــــن ـــــي أح ـــــعـــــزم ب
ـــن ـــي ـــع ـــطـــام دحـــــــــــرت الــــــــغــــــــزاة مـــــــع ال
ـــــن ســنــيــن رســـــوخـــــي رســــــــوخ الــــجــــبــــل م
فــــســــحــــقــــًا لـــــمـــــن يــــــدعــــــم الـــخـــائـــنـــيـــن
ـــثـــمـــيـــن ـــــــي ال ســـــــأفـــــــدي بـــــــــــالدي بـــــــدمِّ

ـــشـــعـــب حـــــزب صــــادق ــــوطــــن وال حـــــزب ال
ـــــم اليــــق ـــــزعـــــي اليــــــــق عــــلــــيــــه اســــــــم ال
ـــق ـــــيـــــس ســـاب مــــــا قــــــد حــــكــــم مـــثـــلـــه رئ
ـــــق ـــــائ ـــــوث ـــــفـــــكـــــر وال فــــــي مـــنـــهـــجـــه وال
ــــشــــعــــب والــــمــــنــــاطــــق ـــــــــد جـــمـــيـــع ال وحَّ
مــــــا أّحــــــــــد بـــيـــنـــكـــر هــــــــذه الـــحـــقـــائـــق

ـــر ســــبــــأ أوســــــــــان مـــــــــارب وشــــبــــام حـــمـــي
ـــش والــــســــالم ـــاي ـــع ـــت مـــهـــد الــــحــــضــــارة وال
ــــر ويـــــام ـــــــــزن شــــّم ـــــع وأســــــعــــــْد ذوي ـــــّب

ُ
ت

ـــــام ــمــصــطــفــى خـــيـــر األن أنــــصــــار (طــــــه) ال

ـــــــــــوا ذكـــــــــــــــــــــــــراه عـــــيـــــد واجـــــــــــعـــــــــــل
ــــــد ــــــرغــــــي ـــــــش ال ـــــــي ـــــــع مــــــنــــــتــــــهــــــى ال
ـــــــد ـــــــزي ــــــــــــــــــــــره ي ــــــــد أج ــــــــشــــــــهــــــــي ال
نــــــــــــــــــــال أغــــــــــــلــــــــــــى مـــــــــــــــا يــــــــريــــــــد

ــــــــــجــــــــــان الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــه ــــــــــل مـــــــــــــع ال
ـــــــــــفـــــــــــداء والـــــتـــــضـــــحـــــيـــــه ِنـــــــــعـــــــــَم ال
ــــه ــــســــوي ــــت فــــــــي الــــــــحــــــــرب أو فــــــــي ال
ــــــــه ــــــــازي ــــــــغ ــــــــــــل الــــــــــجــــــــــيــــــــــوش ال ك
ــــــــه ــــــــضــــــــاري شــــــــــــــــاف األســـــــــــــــــــــــود ال
ــــــه ــــــي ــــــام ــــــح ــــــــــــــرصــــــــــــــاص ال ــــــــــــن ال م
أعــــــــــــــجــــــــــــــاز نــــــــــــخــــــــــــٍل خــــــــــاويــــــــــه

ــــــــي وال داعـــــشـــــي ــــــف إرهــــــــاب مـــــــا حــــــال
ــــــــوطــــــــن لـــــــســـــــره مــــــــا فـــشـــي صــــــــــان ال
ـــرشـــي ــــــا أرض اف ــــــا ســــمــــاء ضـــــــّوي وي وي
ـــــب مـــتـــعـــايـــشـــي ـــــشـــــع ـــــــوحـــــــدة ال بـــــــال
ــــــرخــــــاء مــنــتــشــي ـــــي ظـــــل ال ــــشــــعــــب ف وال
مـــــغـــــوار ألكـــــبـــــاد الـــــعـــــدى مــتــعــطــشــي

ــــصــــمــــود ـــــــــــاء وال وتــــشــــمــــخ شـــــمـــــوخ اإلب
 أســــــود

ٌ
ــــرة رجــــــــــــال ــــســــي ــــم وقــــــــــــــادوا ال

ــــــوجــــــود قــــســــمــــنــــا جــــمــــيــــعــــًا بــــــــــرب ال
قــــضــــيــــنــــا عـــــلـــــى كـــــــل فــــــاســــــد َعـــــنـــــود
ـــــال أن يـــعـــود ـــــح وعـــــهـــــد الـــــوصـــــايـــــة ُم

ــــي ــــت م
ُ
ــــهــــج أ ــــن مـــيـــثـــاقـــنـــا دســــــتــــــور وم

ـــــو فـــــــــارس الـــــمـــــيـــــدان بـــــانـــــي دولــــتــــي ه
ـــي ـــورت ــــطــــى األحــــــــــرار أحــــمــــي ث

ُ
ـــى خ ـــل ع

ــع ُهـــــم إخـــوتـــي ــجــمــي ــال ــا ف ــن ــف ــل ــا اخــت ــهــم م
ــت قــّوتــي

ّ
ـــن (حــــــوف) ال (صــــعــــده) تــجــل م

ـــي ـــت ي وأســـــــمـــــــى غـــاي
ّ
هــــــــا ِعـــــــــــــز

ّ
وعــــــــز

أغلى بلد
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أرض السعيدة

دوا أغلى شهيد مجِّ

جيش اليمن

ّم شي
َ

زعيم الشعب ما ه
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