
  المدرسية لإلذاعة قصير الوطن عن شعر

 

 على المدرسٌة اإلذاعة بطرحه تقوم موضوع كل فً الحاضرة الفقرات من هً الشعر فقرة تعدّ 

 الشعرٌة األبٌات ومن الطلبة، من لكثٌر والُمحببة ٌزةالمم الفقرات من وأّنها كما الطلبة، مسامع

  :التالً وفق فقرتنا سطور فً نعرضه ما به، والتغّنً الوطن وصف فً جاءت التً

 

ًٌا شوقً أحمد قال   :بالوطن ُمتغن

 

 الشبابا بك لقٌتُ  قد كؤنً*  ٌؤس بعد لقٌتك   وطنً وٌا

 واإلٌِابا السالمة رزق   إذا*  ٌوما سٌإوبُ  مسافر وكل

 وطابا به الزمانُ  طال   وإِن*  ٌطوى سوف عٌش   وكل  

ُهمُ  القلب   كؤن ْته إِذا*  غرٌب   بعد   ذابا األهلِ  ذكرى عاد 

حابا األحبة   فقد كمن*  اللٌالً ُخلُقِ  عن ٌبنٌك   وال   والصِّ

 

  :الوطن عن القروي الشاعر قاله مّما

 

 األضدادِ  وملعبُ  الطغاةِ  ملهى*  وأمة   للغرٌبِ  ولكنْ  وطن  

 ُرقاِد؟ سكونُ  أم موت   أسكونُ *  جهاِدها لطولِ  أعٌتْ  أمةً  ٌا

 اآلسادِ  مربضُ  بؤنك   عهدي*  بؤرضهِ  الذئابُ  عاث   ٌاموطنا

 

ك   على نمشً*  كؤننا المسٌر فً التمهلُ  ماذا س   قتاِد؟ وش ْوكِ  ح 

 المنقاِد؟ وذلةُ  المسوقِ  وجلُ *  نفوِسنا وملءُ  ٌوما نرتقً هل

 األوالِد؟ وخفةُ  الشٌوخِ  ضعفُ *  رجالِنا وحشورُ  ٌوماً  نرقى هل

  أصفادِ  فً التفرٌقِ  آفةِ  من*  فإِننا الحدٌدِ  ألصفادِ  واًها

 



  :حمٌدس ابن الشاعر وقال

 

 بً جواذ إِلٌه غوانٌهِ  مغانً*  الذي للموطنِ  النٌبِ  حنٌن   أِحن  

نَّى*  بها قلبهُ  ثوى أرض   عن سار   ومن م   آٌبِ  أوبةِ  بالجسمِ  له ت 

 

  المدرسية لإلذاعة الوطن عن شعر أبيات

 

 بؤمجاده تغّنوا فلطالما إبداعٌة، بطرٌقة   الشعرٌة مقطوعاتهم ضمن الوطن الشعراء تناول لقد

 شعرٌة أبٌات من جاء ومّما هواءه، عن واإلبتعاد عنه، االغتراب عند قلوبهم ٌمأل الذي وبالحنٌن

  :للوطن

 

  :الكاظمً الشاعر قال

ًً  أوطانهُ  تكنْ  لم ومن   مفخرُ  المجدِ  موطنِ  فً له فلٌس*  لهُ  مفخراُ

 ٌتسترُ  خائن   إاِل هو فما*  لهم ناصحا قومهِ  فً ٌبنْ  لم ومن

من  وعنبرُ  األنامِ  فً مسك   فذكراهُ*  لها حامٌا أوطانهِ  فً كان   و 

س   بل جبان   فذاك*  حمى أوطانهِ  دونِ  من ٌكنْ  لم ومن   وأحقرُ  أ خ 

 

  :أًٌضا مطران خلٌل قاله مّما

 

 الفِطامِ  قبل   الهوى كان   كما*  منً هواكِ  ٌزالُ  ال بالدي

غامِ  دون   طاهرا ُرغاما*  األعادي رمى حٌثُ  منكِ  أقبلُ   الرَّ

 اللئامِ  القومِ  بقنابلِ  وهى*  فتٌت جلمود   ُكلَّ  وأفدي

  السالمِ  آفات أشد   فتلك  *  حلتْ  حٌثُ  المطامع   للاُ  لحى

 

  :آخر شاعر   وقال



 

 بمكٌنِ  النهى فً مكانً فلٌس*  عشٌرتً أرض   أشتاقُ  ال أنا إِذا

 ولٌنِ  ذراه فً بخفض   غنٌتُ *  منزل أول   أشتاق   أن العقلِ  من

 

  قصير الوطن حب عن شعر

 

 الُمحبة المشاعر وبكمٌة الوطن، بجمالٌة تتغّزل التً الشعر أبٌات من العدٌد الشعراء كتب

 أجمل ومن له، واالنتماء والفخر االعتزاز مشاعر اإلبداعٌة بطرٌقتهم أضافوا حٌث تجاهه،

  :نعرضه ما وطنه تجاه العزٌزة مشاعره شوقً أحمد الشاعر فٌها وصف التً األبٌات

 

نً أٌا ط  عد   ل ق ٌُتك   و   ٌ ؤس ب 

ؤ ّنً بابا بِك   ل قٌتُ  ق د ك   الش 

ُكل   ٌ ئوبُ  ُمسافِر   و   ٌ وما س 

ة   ُرِزق   إِذا الم  اإلٌِابا الس   و 

ل و  دٌنً ل ُكنت   ُدعٌتُ  أ ّنً و 

ل ٌه  الُمجاب تم  الح   أُقابِلُ  ع 

جه الب ٌتِ  ق بل   إِل ٌك   أُدٌرُ    و 

ة   فُهتُ  إذا هاد  تابا الش  الم   و 

  عنها القلبُ  سال هل:  مصر   وسال

ه أ سا أ و  ؟ المإّسً الزمان ُجرح 

  ،رقَّ  علٌه اللٌالً مّرت كلما

ً اللٌالً فً والعهدُ   تقسِّ

 رنَّتْ  البواِخرُ  إذا ُمست طار  

تْ  أ و ، اللٌلِ  أول    و  ْرس بعد ع   ج 

 ف ْطن للسفنِ  الضلوع فً راهب  



هن ُثْرن   كلما  بن قسْ  شاع 

نً ط  نهُ  ِبالُخلدِ  ُشِغلتُ  ل و و   ع 

تنً ع  هِ  ناز   ن فسً الُخلدِ  فً إِلٌ 

 

  شعر الوطن عن قيل ما أجمل

 

 بصدق نسجوا حٌث الغزلٌة ولغتهم اإلبداعٌة بطرٌقتهم بالوطن، التغّنً على الشعراء عمل

  :شعر من الوطن عن قٌل ما أجمل حٌث الوطنٌة، الشعرٌة األبٌات أجمل ومحبتهم مشاعرهم

 

  :الشعراء أحد قال

 

 نخلهْ  جدائل على علِّقونً

 ! النخلهْ  أخون فلن…  واشنقونً

 قدٌماً  وكنت …لً األرض هذه

 ومولَّهْ  راضٌاً  النوق أحلبُ 

 حكاٌا من حزمه لٌس وطنً

 نشٌداً  أو قصةً  ولٌس، ذكرى لٌس

 فُلّهْ  سوالف على ضوءً  لٌس

 الحزن على الغرٌب غضبة وطنً

 وقبلهْ  عٌداً  ٌرٌد وطفل  

 سجن بحجرة ضاقت ورٌاح

 وحلقهْ ..  بنٌه ٌبكً وعجوز

 عظمً جلد األرض هذه

 …وقلبً

 كنحلهْ  ٌطٌر أعشابها فوق



 نخلهْ  جدائل على علِّقونً

   النخلهْ  أخون فلن واشنقونً

 

  السعودي الوطن عن شعر بيت

 

 حروف فً الحب غزلوا حٌث كتاباتهم، فً الوطن السعودٌة العربٌة المملكة شعراء تناول

  :السعودي الوطن وصفت التً الشعرٌة األبٌات أجمل ومن قصائدهم،

 

  :الشعراء أحد قال

 

 سٌرة والدٌن شامخ عزك دام وطنا ٌا

 ثراها ونعشق نسكن أرضك غٌر رضٌنا ما

 جزٌرة وارضه شخص لً والفخر لك انتمً

 ضناها وتغلً ام ٌحبك اللً ٌلوم من

  دٌرة كل فً لمع ال اسمك بس لسعودي ٌا

  :آخر شاعر قال

 

 تباشٌر وٌومك أفراحك تسبق ما

 شعور ُتلمس تنوصف ما بقلوبنا

 غٌر وطن ٌا بتربتك الصباح حتى

 النور أراوحنا فحوصا شع نتأ منك

 

   كتابة الوطن عن قصيدة

 كافة، األفراد نفوس فً حبه وتزرع الوطن، مكانة من لتعزز جاءت التً القصائد هً عدٌدة

 نصون بؤن لقلوبنا والهادفة السامٌة رسالتهم إلٌصال حروفها خالل من الشعراء عمل والتً



 تغّنت التً القصائد أجمل ومن وبمعالمه، بمجده ونعتزّ  ونفخر ربوعه، فً نعٌش الذي الوطن

  :كالتالً نعرضه ما بالوطن،

 

 وسالمً تحٌتً علٌك وطنً قصٌدة

  :قائاًل  الوطن وصف الذي الرافعً، الحمٌد عبد للشاعر القصٌدة تعود

 وسالمً تحٌتً علٌك وطنً

 ومقامً غربتً بحلًّ وقف

 سفر فً أحن إلٌك وطنً

 ومنامً وبٌقظتً اجلو حضري وفً

 ٌكن لم بغٌرك ما بك ولً وطنً 

 سالم ودار عذب كوثر من 

 الصبا لً شذاك نقلت وان وطنً 

 كالمً وانفتحن شجونً هاجت 

 خطراته لدى وٌلوٌنً وطنً 

 اآلرام ومراتع الصبا ذكر 

 اللٌل ظالم فً وادعو وطنً 

 بالظالم للا ٌبتلٌك ال نأ 

 الحّكام عدالة بظل أبداً  الهنا لك ٌدوم ان وارجو وطنً 

 عنك التوت إذا افتدٌك بروحً وطنً 

 الحامً سهم وطاش   الّرعاة 

  شائن فضلك شان ما إذا وطنً بعظامً ناخر هو فكؤنما شائك مجدك شاك ما إذا وطنً 

 

  الدمشقية القصيدة قصيدة

  :قائاًل  بدمشق وتغّزل بوطنه اعتز الذي قبانً، نزار للشاعر الوطنٌة القصائد إحدى إّنها

 ذباح  الحـب وبعـض …أحب إنً والراح الكؤس وهذي.. دمشق هذي



 وتفـاح.. عناقٌـد   منه لسـال جسدي شرحتم لو.. الدمشقً أنا

 راحوا من أصوات دمً فً سمعتم  بمدٌتكـم شراٌٌنً فتحـتم لو و

 جـراح  أحببـت إذا– لقلـبً ما عشقوا من بعض تشفً.. القلب زراعة

 أرواح.. كاألشجار.. للمـآذن و تعانقـنً إذ تبكـً الشـام مآذن

 ترتـاح  حٌث تغفو البٌت وقطة ..منازلنـا فً حقـوق   للٌاسمـٌن

 فواح  الهٌل وعطر أنسى؟ فكٌف طفولتنا من جزء   البن طاحونة

 لمـاح و حلو    فائزة  “ ووجه منتظر  .. ”المعتز أبً“ مكان هذا

  إٌضاح العشق فً هل أوضح؟ فكٌف  لغـتً هنا …قلبً هنا.. جذوري هنا


