
 "ميعاد  "  المكتب السياسي لمنظمة تحرير األحواز    فيواإلعالمالقسم الثقافي 
 

                                     )11(رآن الشعر الشعبي                   
   "ابو نزار"  للشاعر األحوازي المناضل :ابو ذيات  

 
 ترف حتما شعر بالمجد رايه   بساحات مجد العرب رايةاإلله

  آالشمس ضيه السطعرأيهعلن و             رأيهطب ببحر هايج دوم 
 تسمى وخل يصير المجد خله             صاحب عزتك يا صاح خله
  دنوة منيةأتلفاله تهون              بالك لون سهم الغدر خله

 بسبب حاصل وبد ما خفك حبه             يصاحب دوم عزه هلك حبة
 عاش بشر اذاه و أتعس رزية           الشرب من حب وفاهه وآسر حبه

 حربهيعين الضدك وضد الك    الشرف حربهأهلالصبح لصدور 
 و الصوبه لفت ذرة حمية             ما يهتز دليله وتجد حربه

 وعاش حل ابوه ولحك خله  البس من شرف ثورة وطن حله
 آتفه  وسار بدروب الحمية   ورث حلهالوصل لهبرشاش 

 و آلبه بدرب نهضة فكر دربه  اليعين اهل الشرف ونعرف دربه
 الوطن يحتاج روح البيه حمية            ما يحتاج نخوة أحد دربه

 على واللي يلوم او عذل خله           كفاحي ونهضتي ما أجد خلةب
 وال يدري المجد حل يا نوية            اهوه الها يساعد ابد خله

 انتشر واعله العدو ضل يرف شربه              النهض من السلف من عرف شربه
 مر عنده  وحله آأس المنية   آأس العسل شربهأعداهمن ايد 

 ب دوم علحياعتب وايضا اعت  ال تعتب على المايحس علحي
 ليلة اصبر ترى بيك الحمية  لون ما نهض صوته وصاح علحي

 أبد ما وصل أحد يوم حّده   اله سيف برآاب اعداه حّدهاللي
 عن دربه اللي دره بيه المنية  بدرب فكره انطلق ما أحد حده
 بطريجي و آل لَون يحصل عليداي  لَون آصوا إرلي احبي عليداي
 ترآت وأيضا جروحي اعملت بّيه  يحالة شعبي و أرضي عليدا

 تراجع حتى آلبه ترك سلمه  بدرب ِعّزه المناضل لَون سلما
 قبل عدوان توصل للثنية              سلمهبغمدابد ما جعل سيفه 

  حيّهوحفظذاك الصان عرضه    الصنع مجده وي أهل المجد حيّه
 يقدم الروح اله وّيه التحية             لوَن يطلب الصاحب يوم حيه

 لنهِخيصير  يصير اهوه لَخو َد   نمشي بسواني المجد خلنهليَخ
 لنه المنيةّضعلن ليش فِن              سهم القدر خلنهونه َلبدروب
 النه ولو نطق يستمع رايه              المجد يرتفع رايهلّييخل َخ

 الكفاح الهاج من بحر القضية             رأيهبسالح ودراية نطب 



 رنه والرفض ِسو ترآنه الما حفظ  اهل الشرف سرنهمن سابق وي 
 فس القضيةو مشى ويانه و درس ن   علينه بجهد سرنهنآل من َم

 ثوري وسار حين الموت عزمه  يحس بالوطن آل من صار عزمه
 اله و ال فهم ما معنى الحمية                      الما يفهم العار يعيش عزمه

 لو غدر ماشن بنشرب من حب ج           اللي على العدوان ابد غارات ماشن
 مشت آل الحميةس أبد ما َح            بيوم آالوا الطيبين ماشن


