
 

 

رنَكَ ـــــاليَأعود َــــسَ  َاتَ ـــــــابــخ 

 الدوري منذر الدكتور  شعر
************************َ

أعودَ  َس 

نبلةَ  ََحقلَ ََس 

َحمامَ َهديلَ 

َالقبابَ َفوقَ 

َصداحَ َبلبلَ 

َبستانَ َفي

***َ

َالعمرَ َت ق دمَ َمهما

َاليكَ ََالشوقَ َفاضَ 

َمراتَ َ،َمراتَ 

َموطنيَياَ...َمراتَ 

ئل و  َاألمجادَ َيام 

َ

مَ َإني ر  َآتَ َآتَ َالج 

َآتَ 



 

 

َ....َحياَ 

َاألمواتَ َمنَأو

َوطنيَيا

َ....رفاتاَ ََآتيكَ ََلن

أعودَبل َس 

ن ا َش مسَ ََس 

َخيرَ ََديمةَ 

صفوراَ  َيداعبهَ َع 

َاألوالدَ 

****َ

َأهليَدَ قَ فَ ت َأ

ميعَفي َاتَ بَ ت َالعَ َج 

َدارَ َفي

ةَ َفي يم  َباديةَ َخ 

بلَ َسفحَأو َج 

َالوديانَ َقعرَ َفي

َالهضباتَ َحَ ط َوأسَ 

نَ  َجيكورَ َم 



 

 

َراياتَ َالى

منَ  َالد ورَ ََو 

َخاباتَ َالى

*****َ

أ عَ  َمَ هَ مَ ل َ س 

َمقاماتَ ََأنغامَ 

َالطلقاتَ َأزيزَ َت كتمَ 

لمهم أ ع   عن ىَس  َ َم  ب  َالح 

َت دفنَ َوكيفَ 

َاألحقادَ 

َ

َالَ،َال

َقبرَ َصوتيََي حبسَ ََلنَ 

َحرَ َفأنا

َالباريَمَ هَ مَ ك رَ َواألحرارَ 

َاتَ مَ رَ الحَ ب

******َ

أ ذ ك َ  َالدينَ ََأهلَ َرَ س 



 

 

َالفتاوىَ َأهلَ 

َالكبرىَ َالعمائمَ َذوي

ميع َاأللوانَ َب ج 

َاآلياتَ َو

نَ  َكلَ َم 

َالطبقاتَ 

ََابي....بقولَ  َحفص 

َالحريةَ َفي

َالحسنينَ َبأبي

كَ " لقَ َن ظير  َبالخ 

َأخوكَ 

َباأليمانَ َاآلخر

ن وان َص 

نَ  َالن حلَ َأي َ َم 

نَ  َال مللَ َأيَ َم 

َ"َاألديانَ َو

******َ

َوطنيَيا



 

 

ن بعَ  َ..الطيبَ َم 

َعشقيَيا

َوهوايَ 

لواَلو ع  ديَج  س  َج 

الءَ  َأش 

الءَ  َأش 

ميمَ  ظامَ َور  َع 

َرَ حَ الب ََفيَتَ سَ مَ ط َ

َللحيتانَ َقوتاَ 

ماداَ َاوهَ وذ رَ  َر 

قَ  َالجبلَ َف و 

َللذ ئابَ َط عاماَ 

َانَ بَ رَ وللغَ 

َ

ودَ  أع  َس 

َعائدَ َوحق كَألنيَ 

َبحرَ َكموجةَ 

َللشطآنَ 



 

 

َعطراَ 

َكالريحانَ َي عبقَ 

باَ  َعذبَ ََكص 

عفَ َعلىَي هفَ  َالنخلَ َس 

ط بَ َعلىَََ َ ََر  ض  َغ 

َالليمونَقداحَعلىَََََ

َالبستانَ َورودَ َو

كنَ َأي َ َفي َمنكَ َر 

َزمانَ َأي َ َفي

******َ

َالط ي  بَ َوطنيَيا

َوهوايَ َياعشقي

ة َاآلهاتَ َياقلع 

َواألحزانَ 

َخرابَ َشَ عَ َيا

َعذابَ َحميمَ َو



 

 

َعلىَزلتَ َأما

فرَ َذلكَ  َالس 

َرَ الق هَ َوذاك

َ ت َعَ َط اغيةَ َنَ مَ  َل 

َ!َانَ جَ سَ َاو

أعودَ  َاليكَ َس 

رحاَ َدَ آل شي َص 

َد معاَ َحَ أمس

رحاَ َيفَ أشَ  َج 

َياوطنيَلكن

َ!َلكنَ 

َ!َلكنَ َياوطني

َللكنَ َوس حقاَ 

َمراديَبعضَ َأوَكلَ َفما

َكانَ َقد



 

 

َللاَ َهَ دَ حَ وَ 

نَ َسبحانَ  َللكونَ َق الَ َم 

َف كانَ َك نَ 


