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 اإلهـــــــــــــــداء

 

.هم شذا يطيب به الثرىءمن جعلوا دما إلى  

 

.هم أرض الشامالذين رووا بدمائ إلى  

 

.من سطروا بدمائهم العزة والكرامة إلى  

 

.شهداء فلسطين إلى  
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.شهداء مخيم اليرموك إلىشهداء غزة هاشم ،،  إلى  

 

.الالتي أرضعن حليب الصمود لىاالثك إلى  

 

 المحتوى

  اإلهداء  •

  المقدمة •

  لوالفصل األ •

 تاريخ الفن الفلسطيني  •

 الفرقة المركزية )العاصفة( •

 من تاريخ قصة جفرا   •

 الّشاعر الّشعبي الفلسطيني  ) الحدّا والّزّجال ( .  •

 فرقة الفنون الّشعبيّة الفلسطينية .  •

الّشعراء والفنّانون الذين برزوا على الّساحة الفلسطينيّة في مرحلة  •

 الخمسينيّات وما بعدها ، ومن أبرزهم :

 ابراهيم محمد صالح ) أبو عرب (  •

 أبو سعيد الحّطيني . •

 يوسف الحسون •

 الفصل الثاني  ) فرقة العاشقين (  •

 رؤية الفرقة  •

 نشأة الفرقة  •

 الّشعراء الذين كتبوا للعاشقين والقضيّة .  •

 العاملون في الفرقة  •

 نشاطات الفرقة  •
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 ها فرقة العاشقين :األلبومات التي أخرجت •

 م 1977األلبوم األّول ) بأم عيني (  •

 م 1978األلبوم الثاني ) سرحان والماسورة (  •

 م 1980األلبوم الثالث ) ألبوم القسام (  •

 اليمن ) عدن (  –العاشقين وحفل انطالقة الثورة ) يناير (  •

 المشاركة في المناسبات الوطنية والمهرجانات الدَّولية  •

 م 1982بيروت (  –األلبوم الّرابع ) الكالم المباح  •

 م 1983األلبوم الخامس ) دلعونا وظريف الطول (  •

 م1984األلبوم الّسادس ) طير الغربة (   •

 فرقة العاشقين في ظل االنتفاضة  •

 مغناة لمحمود درويش –شريط االرض  •

 م . 1988أللبوم الّسابع ) أطفال الحجارة ( ا •

 م1989مغناة االنتفاضة ( األلبوم الثامن )  •

 اللوحات الفلكلورية  •

 الفصل الثالث •

 فرقة الجذور الفلسطينية •

 والعودة من جديدفرقة أغاني العاشقين  •

 ) مكونات الفرقة ،األعضاء(: •

 قسم الغناء والعزف •

 قسم الدّبكة والّرقص  •

 األلبوم الغنائي ) حكاية شعب وثورة ( •

 األلبوم الغنائي ) ربيع العاشقين ( •

 األغاني المنفردة التي قدمتها العاشقين  •

 الفصل الرابع •

 الّشعراء الذين غنّت لهم الفرقة : •
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 الشعراء  –سيرة ذاتية  •

 المؤسيين واهم رمز العاشقين الجيل االساسي  –سيرة ذاتية  •

 العاشقين في الصحف •

 الخاتمة •

 الهوامش •

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ة:ـــالمقدم

يعتبر الغناء الملتزم جزءاً من النضال والتحرير، وهو بمثابة صرخة    

إلى وصوال  فمنذ نكبة فلسطين في وجه الطغيان واالستبداد والظلم،

ة إلى احتالالت أخرى في الوطن العربي، فإضا م67حرب حزيران 

دورا بارزا  واألناشيد الثّورية اغنية الملتزمةاخذت القصيدة الغنائية واأل

استنهاض األمة ورفع الروح المعنوية في الشعوب المغلوب على  في

في  أمرها، فالقصيدة والكلمة المغناة ال تقالن أهمية عن المدفع والطلقة
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المعركة ، ويحضرنا في هذا المجال قصيدة الشاعر الراحل محمود 

درويش " عابرون في كالم عابر " التي أثارت غضب اسرائيل وخاصة 

سحاق شامير ، الذي طالب برأس الشاعر درويش حياً رئيس وزراءها ا

أو ميتاً لما طرحته من أفكار ورؤى بصفة هذا العدّو ليس له أي مكان أو 

تاريخ يذكر على أرض فلسطين فهم مجّرد عابرون والعابر ليس له أية 

 1مرجعيّة تاريخية تعطيه األحقية في البقاء في فلسطين .

ريخ التي تغص بالعديد من األسطوانات وإذا ذهبنا إلى سالسل التا   

الغنائية التي ساندت القضية الفلسطينية  وتغنّت بالجرح العربي ،  

فبرزت فرقة العاشقين ، وهذا ما سعينا لبيانه في هذا العمل المتكامل ، 

ماهذه الفرقة ؟ ومتى نشأت ولماذا ُوجدت ؟ وما هي األهداف التي سعت 

تتمحور حول الذات الفلسطينية وكيف سعت ، اسئلة كثيرة الى تحقيها ؟ 

للتعبير عن أبسط حقوقها ؛ أال وهو الثورة ، إنها ثورة الغناء ، ثورة 

 التعبير ، ثورة العشق .

تاريخ الفن عن في الفصل األول  العمل يتحدث بالتفصيل ذاهإن        

 الزجل (، أوا )الحدّ  ي بالشعر العر إلىالفلسطيني  من التراث الشعبي 

أشهر الشعراء الذين  إلىكذلك عن فرقة الفنون الفلسطينية باإلضافة و

 إلىات. وانتقلنا بعد ذلك يل الخمسينعلى الساحة الفلسطينية قب ابرزو

في  سطينية الفلالحديث حول أبرز الفرق الفلسطينية ، مثل فرقة العاشقين 

وعملها م 1977سيس الفرقة صيف أعمالها منذ تأوكامل  ،الفصل الثاني 

ممن  اً ن عددقات إال أو. ورغم توقف الفرقة في بعض األلسنوات طويلة

و  ،مع بعض الفرق أوردة  عمال المنفعملوا بها استمروا بعشرات األ

ً أ تحدّثنا  ، وثي الفلسطيني منذ سنوات طويلةعن الفن الوطني والترا يضا

ات يالعشرينيات دباء فلسطين منذ بداعدد من فناني ومثقفي وشعراء وأ

ً من  وتناولنا  ،اليوم إلىمن القرن الماضي و القصص والقصائد  بعضا

                                                 
 .  2015،أيار ،  49: جريدة الدستور ، فلسطين تشكل ذاكرة خصبة لألغنية الوطنية المقاومة ، عدد   1

 . 2014، تموز ،  6727جريدة الحياة الجديدة ، عدد  
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لى الممتدة وراب الفلسطيني الكبير وثورتنا األضالقديمة وخاصة إبان اإل

  .عاشق . وإن كل من يغني لفلسطينقبل حدث النكبة بسنوات

 وهو يحمل دوما الشعار ويرفعه 

 لفسطين نغني ...

نبذة بسيطة عن حياة الشعراء الذين غنت لهم فرقة  وقد عرضنا        

 . قصائدهم الوطنية التي       تخدم هدف الفرقة العاشقين و 

التي فرقة الجذور الحديث عن  إلىنتقلنا بعد ذلك في الفصل الثالث وا       

خر اأوحيث كانت الفرقة في البدايات  ،كانت أمتداداً لعمل فرقة العاشقين

،حيث ل هباشآمعروفة بفرقة و ل تأسيس فرقة العاشقين ات قبيالسبيعن

وفي ، تقدم عروضها في الحفالت والمناسبات الشعبية والوطنية  كانت 

، م قدمت عروضاً في عدد من المخيمات والمحافظات السورية1985عام 

، ضافة لحفلٍة للجذور في قبرص وفي بعض الجامعات والمعآهد  باإل

نتفاضة الشعبية في التلفزيون السوري في بداية اإل وتسجيل الفرقة

 التي غنتها األعمال الشعريةم .  وتم عرض أيضاً 1987سطينية عام الفل

  دوات الموسيقية المستعملة.ها واألنشاطات و

 اعتمدنا في هذا العمل المتكامل على ما يلي :          

ومنهم ) محمد  فرقة العاشقين مؤسسي وأعضاء التواصل المباشر مع   - 1

،  سعد ذياب ، بثينة منصور ، محمد هباش ، أحمد الناجي ، أحمد دحبور

 حيث تّم جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ، وغيرهم  (ميسون الشرفا

 من خالل مهاتفتهم ، ومقابلتهم ، واالجتماع بهم .

  حسين نازك. ملّحنالالتواصل المباشر مع   - 2

 .ارشيف فرق الفنون الشعبية الفلسطينية   – 3

مصادر ومراجع متمثلة بكتب تراثية قديمة وحديثة ومقاالت نُشرت في   - 4

 عض الجرائد وما هو مسموع ومكتوب .ب
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 لولفصل األا

 

 الفن الفلسطيني:

 فرقة العاشقين: ظهور تاريخ الفن الفلسطيني قبل

 

كانت األغاني الفلسطينية قبل النكبة مبنية بأغلبها على التراث         

م إبان الثورة اوضافة لبعض أغاني الزجل المقإلبا ،والزجل الشعبي

ات، وبعد النكبة كانت األغنية يالعربية الفلسطينية الكبرى منتصف الثالثين

 باألغلب مبنية على الحنين لفلسطين والشوق لألرض وللعودة 

 

لى لمنظمة والفرقة المركزية األ؛حتى تشكلت بعد انطالق الثورة  

 .م1974عام  م وحتى بدايات1968التحرير واستمرت بالعمل منذ عام 

أناشيد الثورة الفلسطينية هي األناشيد واألغاني التي ظهرت في السنوات 

التي تلت انطالقة الثورة الفلسطينية وعلى األخص حركة التحرير 

وشكلت لونا جديدا من الفن الذي  1965لسطيني فتح في عام الوطني الف

 .أصبح يعرف بالفن المقاوم
تأثرت األناشيد األولى باألغاني واألناشيد القومية المصرية وركزت في 

البداية على الطابع العسكري, قبل أن تشمل مختلف اوجه الحياة 

االجتماعية والثقافية لفلسطيني الشتات. فبعكس األناشيد الحديثة, كان 

العنصر الطاغي على األناشيد القديمة هو توثيق الواقع الفلسطيني في 

ء إضافة إلى التحفيز على المشاركة في العمل العسكري يمات اللجومخ

 .الفدائي والتغني بالصمود والمقاومة بكافة اشكالها
بدأ بث األناشيد األولى مع انطالق إذاعة صوت العاصفة في القاهرة 

, وهو مقر اإلذاعة المصرية القديم. الحقا تم تغيير 4بشارع شريفين رقم 

العاصفة إلى صوت فلسطين بعد دمج الوسائل  اسم اإلذاعة من صوت

اإلعالمية التابعة لمختلف الفصائل الفلسطينية في إطار جامع اطلق عليه 
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 .اسم اإلعالم الموحد
من الشعراء الذين ساهموا بكتابة األناشيد سعيد المزين، صالح الدين 

الحسيني، أحمد دحبور ومحمد حسيب القاضي. ومن الملحنين حسين 

ري محمود، طه العجيل، وجيه بدرخان، علي إسماعيل، نازك، صب

مهدي سردانة وكنعان وصفي ورياض البندك. كما اقتبس لحن نشيد 

 .بالدي من النشيد الوطني المصري الذي كان قد لحنه سيد درويش
 :أنتجت خالل تلك الفترة عشرات األغاني الثورية ،منها        

طل سالحي ، يا شعبنا هز البارود ، يا شعبي كبرت ثورتي ، عالرباعية  

 ،  وغيرها من األعمال .

العاشقين فرقة لى عملوا بوبعض ممن عملوا بفرقة الثورة األ       

سي حسين نازك ومنهم الملحن المقد ،وبعشرات األعمال المنفردة

لشاعر الفلسطيني حمد دحبور ابن مخيم العائدين واأوالشاعر الفلسطيني 

عمل  إلىالراحل ابن غزة هاشم أبو الصادق الحسيني ...باإلضافة 

م، وليلة مصرع 1975الملحن حسين نازك أغاني مسلسل البيادر عام 

حد ي صبح أباالضافة  لعمل الفنان الصفدي الراحل فتح ،جيفارا 

عمال عدد من األمؤسسي الفرقة في إذاعة صوت فلسطين بدمشق وإنتاج 

 .الوطنية

م وما قبلها رغم 1936كان الفن الشعبي والتراث  في بدايات ثورة عام 

بساطته مراجع مهمة أعادت العاشقين غناء عدد من هذه األعمال القديمة 

مثل األغنية الساخرة من القائد البريطاني دل الذي زار فلسطين في شهر 

الشاعر الشهيد نوح  .أيلول بعد عدد من المعارك التي خاضها الثوار

م استشهد وهو 1936إبراهيم وهو منشد الثورة الفلسطينية إبان ثورة 

عائد بسيارات األسلحة من سوريا باشتباك مع القوات البريطانية 

م كتب عشرات األعمال الشعرية والتراثية تلك 1938ومجموعات اليهود 

  ل "الساخرة دَبِرَها يا ِمستِر "دِ  الفترة ومنها األغنية

 ""ِدلياِمستِرا رهَ دَبِّ 

مستر "ِدل" هو ضابط انكليزي ُمدير غرفة العمليات واالستخبارات     
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العسكرية، ُكلّف بالمشاركة في إخماد الثورة الفلسطينية إلفساح المجال 

أمام العصابات اليهودية بتقوية ذاتها والتهيُيء ِلَما هو قادم. أي أن الخطة 

واليهودية تسديد ضربة قاسمة للحركة الثورية المشتركة البريطانية 

الفلسطينية والقضاء عليها لتصبح الطريق ُممهدةً أمام تحقيق المشروع 

والتقى نوح إبراهيم بهذا  ،إقامة الدولة اليهودية في فلسطينالصهيوني ب

الضابط بعد خروجه من االعتقال وأهداه نسخة من اسطوانته التي غنّى 

ة التي تحمل اسم هذا الضابط. وأظهر الضابط فيها أغنيته المشهور

فرحته وإعجابه باألغنية بعد أن تُرجمت له، وبِما فعلهُ الثوار من صموٍد 

   .وتحدٍ 

 كتب نوح  له :        

 ال تُظْن األمـة بتِمـلْ  "يا حضرة القائد "ِدل

 سايرهــا يمكن على ايدك بتِحلْ  لكن إنتِ 

 راح يصير فّهم لندن باللـي صار واللي بعدو

 العـرب أُمـة أحرار صداقتها الزمتكو كتير

 ز يا جنرال بالقوة تغـير هالحـالأوإن كنت ع

 الزم تعتـقـد أكـيـد طلبك صعب من الُمحال

 لكن خـدها بالحـكمة وأعطينا الثمن يا خـال

 ونفّـذ شروط األمـة من حرية واستـقـالل

 يمكن على ايدك بتحلْ  "دبرها يا مستر "ِدل

 

 ،بعد سنوات طويلة غنى الفنان محمد هباش وكورال فرقة زغاريد      

ليتم استخدامها في عدد من  " دبرها يا مستر دل"األغنية الساخرة 

كان الشعراء الشعبيين إبان الثورة واإلضراب  األعمال الدرامية الوطنية.

 الكبير يستخدمون بعض الكلمات البسيطة أثناء اإلضراب الكبير والثورة

 األولى :

 نا مندوب خبر دولتك لندن مرابض خيل
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حد إخوته في أحد المقاتلين وهو شاعر شعبي على أعندما ينادي  أو

 :المعارك 

 2يا محمد دبر حالك نفذ الثوار بالمدفع والدبابة وبارود ونار .

 

 من تاريخ تراث الفن الفلسطيني :

 قصة جفرا: 

 .. الحكاية أصل

 )قصه جفرا (

اخر ثالثينيات أوجفرا هي قصة حقيقية بأحداثها وشخصياتها ، حدثت     

 ) قرية وتحديداً  ،سطينالقرن الماضي في إحدى قرى الجليل في شمال فل

 .ما بعد النكبة في مخيمات اللجوء وامتدت( كويكات 

 وابنة خاله . والشخصيات هم : أحمد عزيز علي حسن "راعي الجفرا" 

الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة )فقد محبوبته التي تعرف عليها  

القصة وعرف المصدر  وبذلك اكتملت ،في الجامعة العربية في بيروت(

 إلىجفرا ويا هالربع" وكيف نشأت ودخلت "الرئيسي لألغنية الشعبية 

 .3التراث الفلسطيني

 جزء من قصيدة الغزل لجفرا 

واللي سردها                    ْحكايه غريبة بالفعل من أغرب الحكايات 

 رجل باكي على حاله

ة صبية وشب من قرية كويكات  أحمد عزيز                          قّصِ

 العلي مع بنت خاله

رفضت زواج                              جفرا الصبية اليانعة بين البنات 

 شكالهالقُُرب ِوْبُكل أ

بن الحسب ا                             ممكن ألنها طامعة بإبن الذوات 

                                                 
 م . 2005م ، مسلسل التغريبة الفلسطينية ، 2000: مسلسل الدرب الطويل ،   2
 م  2009، عمان ، االردن ،  2: المناصرة ، عز الدين : الجفرا والمحاورات وشعر العنب الخليلي ، دار ورد ، ط  3

 م .1982و ) شؤون فلسطينية ( ، عدد حزيران ، بيروت 
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 والنسب منشان أمواله

تَرك البلد                          وأحمد عزيز العلي بليلُه بعد ما بات 

 وارتحل صارخ بأقواله

رغم الجفا                       يا هالربع جفرا عشيقة للممات 

 الكابس َعلى قلبي بإذالله 

ينظم أغاني                  قات ووالعاشق الولهان أصبح مع األ

 وشعر فقدان آماله 

َكْون العشيقة أبد               و"جفرا ويا هالربع"صارت غنائيات 

 ما فارقت باله 

حافظ على                      لكن عزيز العلي لما نظم أبيات 

 سم الحقيقي وظل بْخيالهالا

وتا يحفظ السمعة                     وسماها جفرا حفاظا على العادات 

 الشريفة بعيلة ْخواله 
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 جفرا ويا هالّربع

 ربع المراتينِ 

 شالّل ينبع نبع

 دّم الفلسطيني

 لّما يغيب القمر

 تضوي شراييني

 وتزّخ زّخ المطر 

 َع دروب الحرية

 

والموروث الثقافي  ،والفلكلور الشعبي الفلسطينييعد التراث 

الفلسطيني أحد دعائم الهوية الفلسطينية ومرآة صادقة له؛ حيث يمثل 

الجذور الضاربة للشعب الفلسطيني في التاريخ التي تعود بأصالتها 
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الفلسطينية قبل  األرضلى على والحضارة الكنعانية األ إلىوأصولها 

لة هذا الشعب وقدرته على الصمود في وجه آالف السنين، لتدل على أصا

حضاريًا عبر عروضها  اً النكبات. وتلعب الفرق الفنية دورالمتغيرات و

التي تقدمها كلغة تواصل مع الثقافات اإلنسانية األخرى، تبرز من خاللها 

مالمح وفنون الشعب الفلسطيني لتشكل صخرة تقف في وجه االحتالل، 

، األرضوة؛ لمحو تاريخ شعب عمر هذه تي من قأوالذي يسعى بكل ما 

واستمرت أجياله تعيش عليها، تتأثر وتؤثر بها؛ إلحالل ثقافته وتصوير 

 4الشعب العربي الفلسطيني كشعب غريب. 

أثناء البحث في تراثنا الشعبي الشعري وقفنا على أسماء شعراء شعبيين 

 . كبار كانوا يقولون أزجاالً رائقة بديعة وقفنا على بعضها

 

جال (: أوالشَّاعر الشَّعبّي الفلسطينّي )الَحدَّا  2.1  الزَّ

 

الحادي ( ، الشَّاعر الشعبّي ، الفنَّان الذي  (الَحدَّا بلغة الفلسطينيين ،       

وقد نهج الفلسطينيُّون على دعوة  ،ي حفالت األعراس غالبًا ما كان يُحي

يُقدّمان الفنون الغنائيَّة  نااواللَّذان كألفراحهم ، ايِّه( ثنين من الشُّعراء ) الَحدّ ا

جل هو اال َجل ، والزَّ سم الشَّامل ، ، من الُحداء ، وهو قسم من فنون الزَّ

عر العامي المحكّي ، الذي   . ب ويُغنَّىتيُقال ويُكواألكثر إحاطة بفنون الّشِ

عندما كان الَحدَّا في الماضي يُدعى إلحياء حفل العرس كان يصحب معه 

زميله ، والذي درج في الغالب أن الَحدَّا كان يُزامله أٌخ له ، وهذا ما حدث 

د أبو السُّعود األسدّي وأخوه  مع الكثيرين ، ومنهم : الشَّاعر المرحوم محمَّ

ثنان قطبا المدرسة اال نقاسم أبو غازي األسدّي ، وهذاالمرحوم الشَّاعر 

جل الفلسطينّي ، واللذان جابا البالد بطولها وعرضها ، واالدير يَّة في الزَّ

وهما من قرية دير األسد ، قضاء عكَّا في جليل فلسطين . وكذلك الشَّاعر 

ين د واالمرحوم توفيق أبو األمين ْبصول الّرِ ّي وأخوه المرحوم الشَّاعر محمَّ

                                                 
" ، عدد خاص عن مشروع األمم المتحدة اإلنمائي عن التراث الثقافي واآلثار ،  Focusثقافي في فلسطين ": طه ، حمدان : إدارة التراث ال  4

 .  31 – 30م ، ص  2004،  1العدد 
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ينأوينأبو عاطف ْبصول الرِّ  في  اويّي ، وهذان اآلخران قطبا المدرسة الّرِ

ينة ، جل الفلسطينّي ، وهما من قرية الّرِ قضاء النَّاصرة في جليل  الزَّ

من هوالء الشُّعراء األربعة بشهرة  ،فلسطين  وقد تمتَّع لفترة عقود من الزَّ

ة واسعة ، حتَّى أَن النَّاس ما زالوا يشهدون لهم ، لما قدموه خالل فتر

  . تواجدهم في مجال الفنّ 

 

ال ( ، كان يُحيي حفالت الحدّ  الّشاعر   جَّ ا ، ) الشَّاعر الشَّعبّي ، الزَّ

بون  األعراس ، وقد تمتَّع بقدرة على اإلرتجال ، حتَّى أن النَّاس كانوا يتعجَّ

من البديهة التي يمتلكها كلٌّ منهم ، وكذلك من غيرهم من الشُّعراء . ففي 

الكثير من الشُّعراء الشَّعبيين ، الذين كانوا منتشرين بين مدن وقرى فلسطين 

عر  إلىباإلضافة  .،البالد ، وفي شمالها وجنوبها قُدرة الَحدَّا على قول الّشِ

حدَّث عنها ، تمتَّع أيًضا بصوت جميل نتالعامي ، وفق قواعد ومبادىء ، س

الصَّوت ، فلقد تغنَّى الحدَّا  وقوّي ، في عصر لم يستخدم الفنّان الشعبّي ُمكبِّر

في أزقته ، بدون ُمكبِّر الصَّوت ، وكان صوته يجلجل  أوفي ساحة الحّي ، 

دون معه ، وفق نظام غنائّي ، ردَّات شعبيَّة ، كان لكّلٍ  يًّا ، والنَّاس يردِّ ُمدَّوِ

م ، والشَّاعر ، وصاحب  . منها وقعه ووقته الحقيقة أن الَحدَّا كان المنّظِ

صَّوت ، والشَّخصيَّة المركزيَّة الالمعة في الحفل ، وكثيًرا ما كان اإلحتفال ال

ًما ًزا ُمكرَّ   . في القديم يمتدّ لبضع أَيَّام وكان الشَّاعر يقيم عند أهل الفرح معزَّ

الذين  إلىشتهر في فلسطين عددٌ من الشُّعراء الشَّعبيين ، باإلضافة القد        

بن قرية اهم ، ومنهم المرحوم الحاّج فرحان سالَّم ، أبو خليل ، ناذكر

د أَهلُها عام النَّكبة  ، كما  1948المجيدل ، من قضاء النَّاصرة . والتي ُشّرِ

د معهم الشَّاعر فرحان سالَّم ، الذي أقام مع قومه في مخيَّم اليرموك في  ُشّرِ

يني ، سوريا ، وكذلك المرحوم مصطفى البدوّي ، أبو السَّ  عيد ، الملقَّب بالِحّطِ

د أهلُها  إلىنسبة  مت وُشّرِ ين ، وهي من قضاء طبريَّة ، وقد ُهدِّ قريته ِحّطِ

يني الذي أقام أيًضا في سوريا عام النكبة ، ومعهم الشَّاعر  . الحّطِ

 فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية : 3.1
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ً فرقة غنائية راقصة تستلهم التراث الفني        والتراث  ،اإلنساني عموما

الفلسطيني خصوصاً، لبناء أعمال فنية فلكلورية -الشعبي العربي

ومعاصرة تعبر عن مشاعر وأحاسيس مبدعيها وتساهم في إحداث 

تأسست  .التغيير في اإلنسان والمجتمع من خالل ممارسة فنية جمالية

 بجهود نخبة من الفنانين  م1979فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية عام 

 منهم // الواعدينت المتحمسين نااوالفن

 محمد حمودة، محمد خطاب  ، وسيم الكردي     

"الفنذذون" كرائذذدة للذذرقص الشذذعبي  فرقذذة جذذتمنذذذ ذلذذك الحذذين، توّ        

لذذى وشذذهادات والفلسذذطيني، حاصذذدة فذذي مسذذيرتها العديذذد مذذن الجذذوائز األ

لقذد حققذت "الفنذون" بذين  ،  محلية ودوليذةت نااالتقدير المميزة من مهرج

حيذث  الفلسطينيين في الوطن كما في الشتات، شعبية لم يسذبق لهذا مثيذل؛ 

 أويشذذذذدوها الفلسذذذذطينيون   تحولذذذذت أغذذذذاني ورقصذذذذات الفرقذذذذة ألنغذذذذام

  ن تواجدهم.يرقصونها في مختلف أماك
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منذ والدتها، حرصت الفنون على الجمع بين األصالة والمعاصرة،        

من خالل مزيج من الرقص المستوحى من الفلكلور والرقص المستحدث 

 التراث الشعبي فجاءت أعمال الفرقة معبرة عن روح  الخاص بالفرقة؛ 

يحوي سجّل الفرقة أنماط الرقص التراثي وعن ثقافتنا الحاضرة ، 

أشكال متنوعة من الرقص، تعكس في تصميمها  إلى )الدبكة( باإلضافة

  .رؤية الفرقة الخاصة للرقص الفلسطيني المعاصر

أنجزت الفرقة ثمانية أعمال فنية في تاريخها الحافل، وهي: "لوحات       

فلكلوريذذة"، "وادي التفذذاح"، "مشذذعل"، "أفذذراح فلسذذطينية"، "مذذرج بذذن 

زغاريذذد"، و"حيفذذا بيذذروت، ومذذا بعذذد..."، "، "عذذامر"، "طلذذه ورا طلذذه

بعض الرقصات التجريبية التي تسذبق كذل عمذل فنذي جديذد  إلىباإلضافة 

  .لتحديد مساره

الذذدور األبذذرز بذذين المؤسسذذات الثقافيذذة فذذي إحيذذاء  "الفنذذون" لعبذذت       

التذذراث الموسذذيقي والذذرقص للشذذعب العربذذي الفلسذذطيني. وقذذد كذذان هذذذا 

؛ إذ أنهذذا مذذن خذذالل هذذذا الذذدور  صذذدر فخذذر للفرقذذةاإلنجذذاز، وال يذذزال، م

الت الممنهجذة مذن قبذل االحذتالل اإلسذرائيلي واشاركت في التصدي للمح

  .لقمع الشخصية الثقافيذة الفلسذطينية ولمصذادرة رمذوز الهويذة الفلسذطينية

غذذرس روح التذذراث والفذذن  إلذذىمنذذذ البدايذذة، سذذعت الفرقذذة فذذي أعمالهذذا 

ة، فشكلت فرقة "براعم" للفتية والفتيات؛ لرفذد الفلسطيني في قلوب الناشئ

  .الفرقة األم براقصين/ات جدد ولضمان استمرار المسيرة

فرقذذة الفنذذون جسذذم فنذذي مسذذتقل، غيذذر ربحذذي، يعتمذذد باألسذذاس علذذى       

بذين  ؛جهود متطوعيه ومتطوعاته الذين يبلذ  عذددهم مذا يقذارب الخمسذين

بذذذر الرؤيذذذة والفلسذذذفة راقذذذص ومغذذذن وإداري مذذذن كذذذال الجنسذذذين. وتعت

واألهداف التي تقوم عليها الفرقة هي عناصذر الجذذب الرئيسذية لعضذوية 

الفرقة؛ ما يعزز الشعور باالنتماء لدى األعضاء، فيرفع منسوب عطذائهم 

التذذزام الفرقذذة  إلذذىوإبذذداعهم. أعطذذت هذذذه العناصذذر مجتمعذذه باإلضذذافة 
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الراسخ بتقديم فن فلسذطيني مميذز أصذيل وجميذل، الفنذون موقعهذا الحذالي 

   .المتقدم

نية على مدار سنوات عشرات الفرق الشعبية الفلسطيإلى ضافة باإل 

ونبذة وجيزة رض وللتراث وللبندقية  نذكر منها للتاريخ طويلة غنت لأل

 عن كل منها : 

ف أوفرقة   فرقة صمود ،،  كاميليا جبرانالفنانة  –فرقة صابرين 

المقدسية ، فرقة االعتصام ، فرقة ام النور ، فرقة حنين ، فرقة بيسان ، 

 5 فرقة القدس الفنية ، فرقة ايلياء ، فرقة الجذور ، فرقة ناجي العلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذين برزوا على الساحة  ونالشعبي ونالفنان دباء والشعراء واأل .1

، و من  ات وما بعدهايحلة الخمسينالفلسطينية وخاصة في مر

 :برزهمأ

 

  :براهيم محمد صالح ابو عربإ_ 2

                                                 
 م . 2015: انظر : فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية : في معمعان الرقص ، دار اآلداب ، بيروت .   5
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شاعر المخيمات الفلسطينية ومطربها"، وأقسم  أناقال عن نفسه: "   

على أن يسّخر شعره وصوته ليحفز الشعب الفلسطيني على مواصلة 

يراه البعض أنه الذاكرة  النضال ضد المحتل، وفعال كان كذلك.. واستمر

الحية للتراث الغنائي الفلسطيني، فيما يراه الطرف اآلخر بأنه صوت 

 70ها وفتراتها العصيبة، فهو على مدى قاتأوالثورة الفلسطينية في كل 

 .والشعب والثورة األرضعاما من عمره ظل يغني لفلسطين: 

هو إبراهيم محمد صالح، شاعر ومنشد الثورة  أبو عرب" "    

الفلسطينية الكبرى، ولد في قرية الشجرة قضاء طبرية في فلسطين سنة 

 .ت في العالمسوريا وتونس ومخيمات الشتا إلى، وتنقل من لبنان 1931

الصهيونية لفلسطين،  الميليشيات خالل اجتياح 1948والده عام  استشهد

 مخالل اجتياح الجيش االسرائيلي للبنان.1982واستشهد ولده عام 

ضد  1936وشهد في طفولته انطالقة الثورة الفلسطينية الكبرى عام   

كافة االحتالل البريطاني واالستيطان والتي كرس لها جده أشعاره 

لإلشادة بالثورة ولتشجيع أفرادها، ولتحريض الشعب ضد المحتل 

 .البريطاني

فرقة ) وسميت بـ  1980لى في األردن سنة وأسس فرقتة األ       

غتيال الفنان اوبعد  ،ناافن 14وكانت تتألف من  (فلسطين للتراث الشعبي،

ألّف  .مهناجي العلي" وهو أحد أقارب أبوعرب" تم تغيير اسم الفرقة باس

أغنية وقصيدة على مدار مسيرته الفنية، ومن  300حوالي  ىولّحن وغنّ 

 :أشهرها
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يا موج  البحر ، العيذد ، دلعونذا ، هذدي يذا بحذر ، يذا ظريذف الطذول زور 

يل ، يا شايلين النعش ، يا بالدي ، ما نسيتك وابالدنا ، أغاني العتابا والمو

 .يا دار اهلي ، يا يمة في دقة عـ بابنا

، حيث كان ناشًطا في م1956ل أغنية غناها أبو عرب عام أو      

صفوف حزب البعث، مغنيًا للشهيد جول جمال الذي فّجر المدمرة 

السواحل المصرية في يوم  مقابلفغرقت ،   "الفرنسية "جان دارك

 :اء في مطلع القصيدةج، و1956م/24/10

 يا جول جمالبين قوة آمتنا  طور                        بيدك 

 ارتد بقوة ضربتنا                         مال الغرب علينا مال

عاماً من المهجر،  64بعد  2012عام  الشجرةزار أبو عرب قريته       

فتجول فيها وهو مليء بالعواطف الجياشة، وأنشد ارتجاالً للقرية ولعين 

) م ...2014الماء فيها ولشجرة التوت في داره رحل شاعرنا الكبير عام 

 6رحمه هللا ( .

 

 :ي أبو سعيد الحطين - 2

 

                                                 
 مة والشعر ، برنامج زيارة خاصة  ، قناة الجزيرة .: صالح ، ابراهيم : المقاومة بالكل  6

 عقود ، تقرير اخباري على الجزيرة .نت  6أبو عرب يعود لشجرة فلسطين بعد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%28%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/2012
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وكان يقيم في مخيم  ،مصطفى البدوي وهو من حطين :سمه الحقيقيا

بو "أصوت الشاعر صدح . م1969في عام .اليرموك في شارع بيسان 

ها ؤنيه يملمن إذاعة صوت فلسطين من القاهره في أغ" سعيد الحطيني 

 :وق والحنين فقالشال

 يا ريح سلّملي على أوطاني

 عالعين سلّم مورد الغزالني                                    

 أمانة بسربك يا حمام الدوحي

 خذني معك صوب الحبايب روحي      

 دموعي العزيزة سايلة عجروحي   

 ودموع عيني بلّلت قمصاني.

فرقة  أعضاءمن بثينة منصور وشقيقتها هناء  لكل يُعد أبو سعيد جدّاً 

غاني الهجرة والحنين ضمن أعمال تندرج عدد من األوله ، العاشقين

1948__1965. 

ا شاعرنا الّشعبّي القدرة على لى من الميزات التي تمتَّع بهوالميزة األ      

بتكار ، ونحن نعني بذلك َطالقة اللِّسان في التَّعبير عن الفكرة بأسلوب اإل

وابط نظميَّة شعري منظوم ، وهذا األسلوب ،كما هو معروف ، يتقيَّد بض

المدركون صناعة الفّن ، ال ن بها ، فالنَّاس العالمون واال يجوز التّه

، مثل الوزن والقافية ،  عن قيود الشعر العربي يقبلون بالخروج 

 . العمل الفنِّيّ ذلك من قواعد  إلىُكّل فّن ، وما وأسلوب غناء 
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خاللها يستطيع بتكار لمعات البديهة السَّريعة ، التي من في اإل      

الشَّاعر أن يرتجل عددًا من األبيات ، ردَّة ، مطلعًا ، وُكلٌّ وْفق قدرته ، 

ر واوموهبته ، وثقافته . فالمهارة في إتقان هذه الصَّنعة تتجلَّى في التَّح

المعرفة  إلىبين شاعرين حول موضوع معيَّن ، في سجال يحتاج 

ّم ذلك إال بثقافة شعبيَّة ، بأصول الكالم ، والحجج والبراهين ، ولن يت

وغير شعبيَّة ، يستقيها الشَّاعر الشَّعبّي من تجاربه وتجارب النَّاس حوله 

ن ، أو، ومن المطالعة في الكتب ، هذا إذا كان الشَّاعر من الذين يقر

ون بالمعرفة ، وباأل عراء هنا حداث ، وبأحوال النَّاس ، فالشَّ ويهتمُّ

ر ، أَضاف مستويات ، منهم من قرأ ، فَ  رفِة الموهبة المع إلىعَرف ، فََطوَّ

  . مارض، فجارى من تقدم في هذا الم

لى عند وأما الميزة الثانية ، والتي ال ِغنى عنها ، بّل إنَّها قد تكون األ      

البعض ، هي القدرة الصوتيَّة وجماليته في األداء والتأثير بالنّفوس ، 

ة ، وقد أطلق النَّاس في  فاألصوات التي ُسمعت في بالدنا تتمتَّع بقوَّ

فلسطين على الصَّوت القوّي عبارة "صوت جبلّي" ، و"الصَّوت الجبلّي" 

هو صورة عن جغرافيَّة بالد فلسطين ، وباألخّص البالد التي اشتهر بها 

وت الذي فّن الُحداء ، وال َعَجب في ذلك ، ففي مصر يُطِلقون على الصَّ 

ذلك من فنون بّر الشَّام ، بالصَّوت  إلىيُغنِّي فنون العتابا والميجنا ، وما 

الجبلّي ، تمييًزا عن الصوت الذي يسود بالد مصر السَّهليَّة ، بواديها 

الجاري مع نهر النيل المنساب بسالسة وهدوء . وهنا لدينا مالحظة ، 

قة الّصوت بجغرافيّة البالد نأمل أن نعالجها في المستقبل ، وهي مدى عال

 .التي يُخلَق ويُطلَق بها 

لقد تمتَّع كثير مذن الشُّذعراء الشَّذعبيين بأصذوات جميلذة ، لدرجذة أن         

ر ألصحابها أن يدرسوا الموسيقى في المعاهد العليا ،  هذه األصوات لو قُدِّ

رت قذذدراتهم اإلبداعيَّذذة  أكثذذر كمذذا حذذدث مذذع الكثيذذر مذذن المطذذربين ، لتطذذوَّ

أن الشَّذاعر الشذعبّي ، فذي أغلذب األحيذان  إلذىفأكثر . وهنا يجب اإلشذارة 

،لم يعلم بأسماء المقامات التي يستخدمها ، وال بالدَّرجات ، وهو وإن أتقن 
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دوره ، إال أنَّه لم يكن عارفًا بدقائق األمور والعلوم الفنيَّة . والذي نريد أن 

اته من الميراث ، مذن الذذين سذبقوه ، نوضَحه أن الشَّاعر الّشعبّي أخذ نغم

اديو وسماع المطذربين  ر بعضهم نفسه بعد ُظهور الرَّ فنقل عنهم ، وقد طوَّ

من شتَّى البالد ، فذنحن نعذرف أن العديذد مذن الشُّذعراء الشَّذعبيين أخذذ فذي 

لبنانيَّة  أوالعقود األخيرة بتطوير نفسه ، فكم شاعر غنَّى بنغمات سوريَّة ، 

ذذنعة ، بألحذان جد اديو ، وهذذا مذذا جعذل هذذه الصَّ يذدة ظهذرت وُسذذمعت بذالرَّ

ر أكثر فأكثر ، حتَّى أخذنا نرى بعضهم يغنِّذي مذع اآلالت الموسذيقيَّة  تتطوَّ

مع اآلالت النفخيَّة  أوبأسلوب حديث ، بعد أن كان يغنِّي بأسلوبه المفرد ، 

 .ناأالّشعبيَّة ، مثل األرغول والمجوز والشُّبَّابة )الناي( أحي

الميزة الثالثذة ، التذي تذوفَّرت عنذد معظذم شذعرائنا الشذعبيين ، هذي          

الشَّخصيَّة القويَّة من جهة ، ومن جهة أخرى السَّلسة ، التذي تعذرف كيذف 

تتعامذذل وتتفاعذذل مذذع النَّذذاس ، وفذذي مختلذذف المنذذاطق ، فيحبُّهذذا النَّذذاس ، 

التَّعدديَّذة المنسذجمة مذع بأجناسهم وأطيافهم ، والمعروف أن فلسطين بالد 

ذاتها ، بكّل ألوانها وأطيافها . هذذه الميذزة الطَّيِّبذة جعلذت الشَّذاعر الّشذعبّي 

قادًرا على التَّواصل مع كّل الفئات ، فال عجب بذلك فهو الشَّذاعر الشَّذعبي 

هم ، وبكذذّل  هم وجذذزرهم ، ووصذذلهم وصذذدِّ الذذذي يعبِّذذر عذذن النَّذذاس ، بمذذدِّ

ة والتَّقلُّبذذات التذذي تصذذيبهم ، مذذن خذذالل ظذذروفهم الّسياسذذيَّة حذذاالتهم النَّفسذذيَّ 

واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة . وكما هو معروف أّن الشَّاعر الشَّعبّي أكثذرهم 

ذة  تأثًّرا بالحذدث اليذومّي ، وبمذا يجذري مذع النَّذاس مذن شذؤون الحيذاة العامَّ

ة  . والخاصَّ

ابعذذ        هيئذذة الّشذذاعر وأخالقذذه ،  :وهذذية التذذي تميّذذز الشذذاعر الميذذزة الرَّ

بذن بيئتذه ، بعاداتهذا وتقاليذدها ، وهذو أكثذر اوهنا يجب التَّذكير أن الشَّاعر 

النَّاس تمسًُّكا بها ، فالمعروف أن شعراء فلسطين الشَّعبيين طافوا الذبالد ، 

وعاشوا بين النَّاس ، حتَّى أن أحد أبناء هؤالء الشُّذعراء الشَّذعبيين قذال فذي 

اء والده يوم تشييعه ، عندما رأى النَّاس من كذّل حذدب وصذوب ، كلمة رث

مثواه األخير ، شاعرهم الذي عايشهم وعايشوه ،  إلىقد أَتَوا لتشييع والده 
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"يا أهلنا لكم به أكثر منَّا " ، وهو يعني ما يقول ، فَوالده قد ُغمر بالنَّاس ، 

ذة بمناسباتهم وأحداثهم ، بح ذة والعامَّ بذن لهذم ، وأخ ، ا، وهذو يذاتهم الخاصَّ

وشاعر ، وصديق ، وهنا يجب القول ، أّن شعراءنا الشَّعبيين استطاعوا ، 

ف الالئق  فوا التَّصرُّ بحكمة وبذكاء ، أن يقولوا الكلمة الطَّيِّبة ، وأن يتصرَّ

ذذذدى الحسذذذن  بذذذوا النَّذذذاس مذذذن بعضذذذهم الذذذبعض ، ويتركذذذوا الصَّ ، وأن يقّرِ

ت الهيئة ، أردت بها المنظر أيًضا ، فالّشاعر للصوتهم المعبِّر . وعندما قُ 

ْسَمْعني اب الشَّاعر زميله قائالً له : " الشعبّي قنديل الفرح ،كما كان يخاط

يا َزميلي يا قَنديل التَّْعليِلذه " ، ونحذن فذي بالدنذا مذا زلنذا نذذكر العديذد مذن 

شذذذعراء شذذعرائنا الشَّذذذعبيين بطلَّذذذتِهم المبهجذذذة ، المفرحذذة ، كيذذذف ال وهذذذم 

األفراح . ونذكر أيًضذا الذزّي العربذّي التَّقليذدّي الجميذل ، الذذي كذان مثذاالً 

  .7للذَّوق الجمالي ، فهم في عيون النَّاس ، والنَّاس يتمتَّعون برؤيتهم

 
 الشاعر الشعبي الفلسطيني

 يوسف حسون

لقد استحق يوسف حسون لقب )حادي فلسطين( عن جدارة، فقد ظل 

بسهولها وجبالها ومدنها وكرومها وخصوصا قريته يحمل فلسطين 

)شعب( في حنايا صدره، ليطلقها في )الشروقي( و)العتابا( و)الميجانا(.. 

فهو غنى لألرض الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني، وللثورة والشهداء 

واألسرى، وتغنى بالبندقية والفدائي، وخلد في شعره المعارك الشهيرة 

األرض ومعارك المواجهة في جنوب لبنان، وذكر  كمعركة الكرامة ويوم

بالمجازر الصهيونية التي ارتكبت ضد شعبنا في )دير ياسين( وغيرها، 
                                                 

 . 2013:  أبو عزة ، محمد : مؤسسة فلسطين للثقافة ، دراسات وقراءات ) المنسيون ( ،   7
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وانتقد بمرارة )كامب ديفيد( محذرا من الركون إلى الوعود الصهيونية، 

 واحتفى بالثورة اإلسالمية في إيران التي كنست نظام الشاه.

 فلسطينقالوا مضى اللي مضى وراحت على 

 ما عاد منها رجا للي ترجاها..

 راحت عليها وماتت قبل عشر سنين

 واللي قبرها بإسرائيل غطاها..

 

أكثر من خمسة وستين  أواسط الستينات الماضية يوسف حسون سجل من

حلقة لبرنامج )فالحين من بلدنا( الذي كان يذاع من إذاعة )صوت 

 فلسطين( من القاهرة

كان المرحوم أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة صوت منظمة التحرير حين -

التحرير الفلسطينية والمرحوم خالد الفاهوم عضوا في لجنتها التنفيذية 

، وأكثر أو أقل في -ورئيسا لدائرة اإلعالم فيها ومديرا عاما إلذاعتها

برنامج )أبو عودة(، والبرنامجان كانا يدوران حول موضوع وطني 

 بطريقة تمثيلية غنائية.

حلقات من برنامجه األشهر  104المرحوم يوسف حسون سجل  أنكما 

في تاريخ الثورة الفلسطينية )غنى الحادي( بثتها إذاعة )صوت فلسطين.. 

صوت الثورة الفلسطينية( من بيروت في الفترة بين عامي 

 .1979و1976

 غنى الحادي وقال بيوت

 بيوت غناها الحادي

 سدوا الدرب منين أفوت

 ديأفوت وأقدر بعنا

 فوق التل وتحت التل

 بين الوادي والوادي
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 مين تسأل عنا بتندل

 بتلقاني وتلقى والدي

************* 

 من التراث

  تمشي بسهل برقة جفرا وهيا الربع 

  تسمع لها دقة والخطوة مثل الغزال

  رب السما الزرقة  يا ربي ويا معتلي

  ساعة زمانية ترد الولف ليا

* * * 

  حيطان أبوهاع جفرا وهي الربع  

 من خوف يشوفها الفيي الفيي تمشي

 

 المدللة للنذل أعطوهايا حسيرة 

 تمشي بذلية ومن بعد مشي الغوا

* * * 

 واشرف على الوادي الطلع ع رأس الجبل

  نسم هوا بالدي وأقول يا مرحبا

  تا يحمل الوادي يا رب يطوف النهر

 واقطعك ليار واعمل زنودي جس
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 الثانيالفصل 

 
 

 لفلسطين نغني

 

 فرقة العاشقين

 

 الفرقة المركزية لفلسطين

 

 م2015 –م 1977
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 ة:ــــــة الفرقـــــــؤير .1

 

 ن الفن غير السياسة ..صحيح أ

 ن للفن رسالة سياسية ..ـــــــــــــــــولك

 ح أن الفن ليس فلسفة ..ـــــــصحي

 ي الفن كل الفلسفة ..ـــــــــــــولكن ف

 

       ً أن يصدر  أو،شيء  إلىيشير  أو، الفن محتوى ال بد أن يقول شيئا

 ً ن الفنان المبدع هو جزء من غير مباشر. واألهم أ أو مباشراً  حكما

،ويترجمها في  مجتمعه ويعيش واقع هذا المجتمع بكل آالمه وآماله

تجاهله،  أووهو بالمحصلة إنسان وسياسي حتى لو جهل ذلك  .بداعهإ

 فمن هذه الرؤى كانت :

 ) فرقة أغاني العاشقين الفلسطينية ( 

و هم ناء شتات فلسطين، وانطلقت فكرة فرقة العاشقين من أب     

ل أو. ظهرت والفلسطينيين  ،مجموعة من الشباب والشابات العرب

 األرضقاع كل ب إلىصوتهم  صل، حالمين بأن ي1977 مالها عامأع

ً ، وأ(العاشقون)شعارهم بهاتفين باسم فلسطين،   هو أن ن تكون عاشقا

ومنذ ذلك الوقت وهي ال . الفرقةوهذا ما يرمي له اسم  ،تنتمي للوطن

تزال تزرع حقل الحياة الفلسطينية والعربية وترشق في هوائها المعاصر 

 مل والثقة في المستقبل.ورد األ

اني فلكلورية شعبية كما أنها ليست غليست أغاني فرقة العاشقين إن أ     

ً معين نها فرقة فنية تنهل منهالً إ للكلمة. الديناميكيفرقة سياسية بالمعنى   ا

 ً ً ا، ومن نبع التراث العربي احيمن الفلكلور الفلسطيني حينا وتفيد مما  ،نا

غنية المعاصرة لتقدم تجربة شعبها العربي الفلسطيني وصلت إليه األ
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بالنصر، ويرافق األغنية في  كبيرة وثقةً  يوميةً  وحياةً  ونضاالً  ةً ناامع

لكنها  ، ة من الفلكلور العربي الفلسطينيطريقها رقصات ودبكات مستقا

ها الجماهير تروح المعاصرة، وربما لهذا كله استقبل إلىة برباط دمشدو

 .في الوطن العربي استقباال حافالً 

 

 

 

 

 

 

 

 شأة فرقة العاشقين:ن .2

في سوريا دمشق، عندما كان  1977كانت بدايات الفرقة في صيف 

يبحث عن أغنيات محددة ( المخرج السوري )المرحوم فواز الساجر: 

فت أعمال الفرقة فترة من الزمن لمسرحية الشاعر سميح القاسم. وقد توق

 و في ظروف معينة . ,سباب خاصةأل

تم اختيار اسم "العاشقين" في مكتب األستاذ عبد هللا الحوراني      

عبد هللا )المدير العام للدائرة اإلعالمية الثقافية الفلسطينية(؛ حيث قام 

دحبور على أحمد نازك وحسين بتهنئة كل من  ؛)أبو منيف(الحوراني 

ل فرقة : لماذا ال نشكنجاح "اللوز األخضر"، وأنهى كالمه باقتراح قائالً 

فنية؟ وكأنه كان يضع الكالم في فم حسين نازك الذي أعلن: أرحب 

وكلف السيد عبد  ."بالفكرة، وأقترح أن يكون اسم الفرقة "أغاني العاشقين

هللا الحوراني حينها كل من نائبه )أحمد الجمل(، وأحمد دحبور، وحسين 

كان واستعان الملحن حسين نازك بصديقه الذي  .نازك إلنشاء الفرقة

أيمن( حيث تعلما  زميله في الجيش العربي األردني محمد سعد ذياب )أبو

 ً  .في الجيش أصول الموسيقى ودراستها أكاديميا
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ممن ساهم في  يعدّ القائد الوطني عبد هللا الحوراني ) أبو منيف (      

وكان له الفضل  ،تأسيس فرقة أغاني العاشقين الفلسطينية منذ بداية عملها

الفرقة رغم بعض الصعوبات التي مرت عليها و كان داعماً  في تواصل

 8 .لها بكل التفاصيل

 

 رقة أغاني العاشقين الفلسطينية بعد تأسيسها ...ف 

 

 العالم بلغتها إلىصلت صوت فلسطين أوالعاشقين 

 لغة العاشقين

 لــــغة العاشــــقين ..هــــذي الجــــــراح 

 أرســـــلتها الريـــاحمــن فلســـــــــطيـن 

 هبـــــت الــــــــنار والنـــدى حمـلــــــتها

 و العتـابـــا ..و الـميجــــنا..و الســــــماح 

 الكـــــالم المــبـــــــاح ليـــــس مبـاحــــــاً 

 و نغنـيه فــاألغــانـــــي ....ســـــــــــالح

 ــحســـــرنـــا ..رايـــــة عـلى رأس رمــ 

 فأذيـعــــي أســـــرارنــــا يــــا رمــــــاح 

 

 

 الشعراء  الذين كتبوا  للعاشقين والقضية :.3

 

والقصائد لشعراء  ،اختير للفرقة طوال مسيرتها عدد من النصوص

وتوفيق  ،محمود درويش وسميح القاسم :وعرب كبار مثل ،فلسطينيين

                                                 
،  2010سة وطنية ( ، : دنيا الوطن ) االعالن عن تحويل فرقة العاشقين إلى مؤس  8

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2010/11/21/158816.html 

 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2010/11/21/158816.html
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وأبو الصادق صالح الحسيني، نزار قباني،  ،وأحمد دحبور، زياد 

 ويوسف الحسون لسليمان العيسى وميخائيل عيد وحسين حمزة وغيرهم .

 
 

زت التنظيمات، واستوعبت الكلمة والنص واإن فرقة العاشقين التي تج

الوطني العابر للحدود ، استطاعت أن تترك بصمة ال تزول بسهولة من 

الدرجة التي أصبحت فيها  إلىالذاكرة العربية عامة والفلسطينية خاصة ، 

الفرقة من رموز الثورة الفلسطينية مثل: الكوفية ، وصورة ياسر عرفات 

رقة العاشقين ملء فراغ  كان قد ساد ، وعلم فلسطين ، واستطاعت ف

الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، وذلك من خالل دمج الفنون والثقافة 

الوطنية الفلسطينية العروبية، التي ارتبطت بالثورة الفلسطينية ومنظمة 

 التحرير الفلسطينية بالفلكلور واألغنية والدبكة.

 

 

 

 

 :في الفرقة العاملون.4
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ً ممن بعضإن   ،لى عملوا بالعاشقينوعملوا بفرقة الثورة األا

 ،وبعشرات األعمال المنفردة ومنهم الملحن المقدسي حسين نازك

والشاعر  ،حمد دحبور ابن مخيم العائدين أوالشاعر الفلسطيني 

 إلىباإلضافة ، غزة هاشم أبو الصادق الحسيني الفلسطيني الراحل ابن

وليلة  م، 1975عمل الملحن حسين نازك أغاني مسلسل البيادر عام 

حد الفنان الصفدي الراحل فتحي صبح أ ضافة  لعملمصرع جيفارا باإل

من  عدد دمشق وإنتاجصوت فلسطين في مؤسسي الفرقة في إذاعة 

ى الفنان محمد هباش وكورال بعد سنوات طويلة غنّ و .عمال الوطنيةاأل

ليتم استخدامها في  "دبرها يا مستر دل"ية الساخرة فرقة زغاريد األغن

  عدد من األعمال الدرامية الوطنية

كان الشعراء الشعبيين إبان الثورة واإلضراب الكبير يستخدمون بعض 

  لىواء اإلضراب الكبير والثورة األالكلمات البسيطة اثن

 نا مندوب خبر دولتك لندن مرابط خيل

ين وهو شاعر شعبي على احد إخوته في عندما ينادي احد المقاتل أو

 المعارك 

 .يا محمد دبر حالك نفذ الثوار بالمدفع والدبابة وبارود ونار 
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في تلك الفترة، كانت دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير      

بعنوان "بأم عيني"،  لبومأو  ل مسلسل تلفزيونيأوالفلسطينية، تعدّ إلنتاج 

ً أو حسين  الملحن وكان على، ( سرحان والماسورة )لبوم ومغناة أ يضا

نازك أن يضع له الموسيقى التصويرية، فوجدها مناسبة هو ومحمد سعد 

 غاني العاشقين.أ ذياب للبحث عن شبان وفتيات مؤهلين ليكونوا نواة فرقة

ث عملت الفرقة ساسيين حيت رحلة البحث عن أعضاء الفرقة األأبدو  

المطربة السورية ابتسام جبري،  :همو ؛ ربع شبانبفتاة ، وأالبدايات في 

شهر رموز الفرقة حيث أصبح من أوالذي  ،والفنان اللبناني حسين منذر

يتمتع بصوت قوي كالرعد، والفنان الفلسطيني الصفدي الراحل فتحي 

 والفنان السوري الكبير الراحل سمير حلمي.،صبح 

األردني حسين وكان ممن عملوا بالفرقة بالبدايات ولفترة قصيرة الفنان  

ً حيث عمل  ،مدأبو أح  في المسلسالت البدوية ن يصبح ممثالً قبل أ راويا

ردن،  والمطرب عبد الرازق محمد، ومعتز خليل عازف العود في األ

الفرقة  إلىيقاع، ثم انضم والشاب مهدي حيث عمل عازف اإل،ومردد 

 ً ختين ميساء واأل،  ل محمود النابلسيو، والمجوز األعازف الشبابة الحقا

 وسماح صابوني .  ،بي الشاماتأومها 
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المؤلفة من  أسرة الهباش إلىولم تلبث الفرقة أن وفقت باإلهتداء         

. وكانت شقاء: خليل وخالد ومحمد، وشقيقتين: آمنة وفاطمةأثالثة شبان 

مركبة، فمن جهة كان لوجود فتاتين تعمالن مع سرة ية هذه األهمأ

الفرقة، ومن جهة  إلى في تشجيع الفتيات على اإلنضمام أشقائهما أثراً 

خوة بارعين في العزف النوعي، فخالد كان يعزف على كان األ أخرى

 ً  "يقاع " الطبل والدف في استخدام اإلالقانون والشبابة، وخليل كان بارعا

طلق عليه ، أما صغيرهم محمد، فهو الذي أالمجوزضافة لعزفه على باإل

ً أذن موسيقية مرهفة، وصوت افي حينه لقب الطفل المعجزة، حيث كان ذ  ا

ً غنائي ي الذي كان وادور الرداء ، فضال عن دوره الخاص في أاً مبشر ا

ذا غنية وما يليها، وفق نصوص كانت تكتب لهذا الغرض، فإيربط بين األ

غنية ذا كانت األالفصحى كان التقديم بالعامية، وإغنية مكتوبة بكانت األ

ً  بالعامية يكون التقديم شعراً  الحقا الفتاة الصفدية سهى  ت. ثم انضمفصيحا

والمردد باسم  ،وابن المخيم عازف العود يعرب البرغوثي ، دغمان 

  ضا هيثم مكية.أييقاع لعدة سنوات ، وعازف اإلنابلسي

بفرقة  فرقة العاشقين كانت عائلة الهباش تعمل إلىوقبل انضمامها        

ً وكان معهم أ ات باسم العائلة،يسيسها في السبعينتم تأ الفنان وعازف  يضا

 .العود يعرب البرغوثي

 

عمل الحقا مجموعة من االصوات والعازفين في الفرقة مكملين الطريق 

 في سنوات اخرى نذكر منهم 

حمد الرفاعي ، احمد الناجي ، مباسمة بغدادي ، الفنانة ليلى عوض ، 

 ريما الخطيب ،علي سنديان ، جمال باشا ، سناء عصاصة وغيرهم

وضعف  ،اتنياخر الثمانيأووما أن توقفت فرقة العاشقين في       

ً أ إلىنشاطها  كانت عائلة هباش قد انطلقت  م،1993عام  ن انتهت رسميا

وانضم أليها وجوه م 1986عام  "الجذور"خرى بالعمل بفرقة باسم أمرة 
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سنتحدث الحقا و نتفاضة وفلسطين،غاني لإلنتجت عشرات األجديدة وأ

 . هذه الفرقةعن عمل 

 

 نشاطات الفرقة: .5

غاني وأ كاسيتاتكاملة مع عدة   ألبومات ثمانيةأعدت العاشقين 

عادة بعد إ. 1993 – 1977منفردة في مناسبات وطنية في الفترة من عام 

 عمال منفردة.مع عدة ألبومين أأنتجت الفرقة ،م 2009تشكيلها عام 

وكان على األغاني أن تالئم المعالجة الدرامية للعمل الذي وافق        

فواز أن يخرجه لصالح دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير 

الفلسطينية، وطلب حينها فواز من الشاعر الكبير أحمد دحبور، أن يكتب 

طيب خاطر، وكتب أغنية ال عالقة مباشرة لها  له الكلمات؛ فكتبها عن

  : بالنص كمقدمة للمسرحية، وكان مطلعها

 

بدمي  األرض"وهللا لزرعك بالدار يا عود اللوز األخضر، وأروي ه

 لتنّور فيها وتكبر"

 

 األلبومات التي أخرجتها فرقة العاشقين:

م وتضمن أغاني وطنية 1977عام أنتجت العاشقين ألبومها األول 

 متنوعة ، مستمدّة من أشعار 

توفيق زياد ، سميح القاسم ، محمود درويش ، أحمد دحبور ، أبو الصادق 

 .الحسيني الموسيقى واأللحان  حسين نازك

وقذد أدت  ،)بأم عيني( من مذكرات المحامية  فيليسيا النغر يُعد ألبوم      

خرج المسلسذل ، وقام بذإدورها في المسلسل الفنانة السورية منى واصف 

داء آوكذان لفرقذذة العاشذقين الذدور فذذي  ،المخذرج الفلسذطيني سذذليم موسذى 

 األغاني المصاحبه للعمل.
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كاتذذب المسلسذذل هذذو ممذذدوح نوفذذل بنذذاء علذذى طلذذب مذذن منظمذذة           

سذذرى الفلسذذطينيين داخذذل ة األنذذااالتحريذذر، المسلسذذل الذذذي تحذذدث عذذن مع

 .شراف دائرة الثقافة واالعالم للمنظمة ، وكان تحت إالسجون الصهيونية

اخذذر السذذبيعينات وعذذرض علذذى أووقذذد صذذورت أحداثذذه فذذي أبذذو ظبذذي 

 .م1980التلفزيون السوري وتلفزيون أبو ظبي بداية عام 

 

 

ن اختالج الروح بالبذرة أقوى من إ                           

 الصخرة

 األرضا في هذه رحم هذه ــــــــــوجذورن                           

 ممتدة

وقميصنا البالي ما دام يخفق في رياح                           

 الحزن 

 ستظل تخفق راية العودة .......  والشدة                           

 

 

فقد وضع هذا النّشيد لفيلم بعنوان ) يوم األرض (  نشيد األرضأما 

، حيث  م1975عام  ( تببرلين ، وقام بإخراج هذا الفيلم ) غالب شع

النشيد من أشعار توفيق زياد ، والموسيقى من الحان حسين نازك ، 

وقد حاز الفيلم على العديد من ،  الحقا فرقة العاشقينآدائه وقامت ب

مية في قرطاج، و القاهرة، وبغداد، وكارلو الجوائز العربية و العال

 فيفاري و اليبزج وغيرها،،،

الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في  شيدناويحتوي كتاب األ

الجمهورية العربية السورية على أكثر من مئتي نشيد لفرقة العاشقين ، 

 .في الكتاب 43الرقم  األرضويحمل نشيد 
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) سرحان ، أنتجت العاشقين ألبومها الثاني بعُنوان  م1978"وفي عام 

توفيق والماسورة ( ، حيث تضّمن األلبوم أغاني متنوعة من أشعار : 

 زياد ، موسيقى وألحان : حسين نازك.

لبوم: سرحان العلي من عرب الصقر الذي نسف ماسورة قصة األ

الفلسطينية ضد االستعمار  1936البترول في ثورة عام 

 ي والصهيونية العالمية.البريطان

حد مؤسسي الفرقة ل تواصلنا مع الملحن حسين نازك أخال     

سرحان والماسورة تم تسجيلها كمغناة "لبوم قائال: تحدث عن األ

عضاء ل مره على صالة تشرين بحضور أأووقدمت  ،)كانتاتا( 

والفاهوم وكافة  ،بوعماراألخ أو ،المجلس الوطني الفلسطيني 

 :القيادات، وغنى في الحفل من سجل العمل في االستوديو وهم

وسماح ،ومعتز خليل  ،وحسين منذر ،وفتحي صبح ،سمير حلمي

بو الشامات، ومن العازفين نبيل خياط أومها وميساء ،صابوني 

وغيرهم من  وفاطمة هباش معهم على االيقاع، ،وياسر عجك،

ى مسرح بهذه المجموعة بحفل آخر علال  الفنانين، ولم  يقدم إ

 ل العمل.واخذ الكثير من الفنانين يتنأالحمراء بدمشق، وبعد ذلك 

 

 سرحان .... في الطريق

 قبل ذلك عندما لم يفهم سرحان ما معنى الوطن

 اللحظات األخيرة

ه ترثيه  أمُّ

 :جزء من مغناة سرحان والماسورة 

 وبالزمورشيعوا لبني عمومته .. يجيئوا بالطبول 

 خبروهم أنَّه قد عاد من غزواته صقر الصقور

 وزعوا الحلوى وأكياس الملبس للكبير وللصغير
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 بالهنا كل الهنا ........ يا هنية

 .... يا صبية أناوانكوت عيني 

 شيعوا لبني عمومته ... يجيئوا مثل أسراب النسور

 خبروهم أنَّه لما أتاني عينه جمٌر وناُر مستطير

اه فاألمر خطيرليني وان   قرشنا األبيض يا أمَّ

 بعت أسورة الزفاف وبعت خاتمي األخير

 بالهنا كل الهنا .... يا هنيه

 ال تخلوه بال ..... بندقيه

 يا صبايا الحّي هيئن الذبائح ، والمواقد والقدور

 والثياب انقعنها بالعطر نقعا ، والمناديل الحرير

 األميرإن سرحان األمير ... بن األمير ... بن 

 عاد من غاراته يرتاح في حضني األثير

 يا صبايا حيِّنا ....... يا حرايــر

 جاءنا الكيف فخذن ... المزاهـر

 شيعوا لبني عمومته يجيئوا بالطبول وبالزمور

 خبروهم أنه إن جاء ثانية ... أبع ثوبي األخير

ه زفي   أحضانه أحلى صبيه إلىبالهنا يا أمَّ

ه بيعي ث  يابك .. واشتري له بندقيهبالهنا يا أمَّ

 

 

 

 

 

، أنتجت العاشقين ألبومها الثالث بعُنوان ) القسام (  م 1980وفي عام 

 نصوص، وتضّمن األلبوم أغاني وطنية ثورية  مستمّدة من أشعار و

  يوسف الحسون ابراهيم طوقان ، أبو الصادق الحسيني ، أحمد دحبور,
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 .حسين نازك : حان لأوموسيقى 

 :الشهرةالصعود نحو 

كتب أحمد دحبور السيناريو لمسلسل )عز الدين  1980عام       

فكانت  القسام(، وقام حسين نازك بوضع الموسيقى التصويرية؛ 

تلك فرصة لفرقة العاشقين، ولحسين منذر تحديداً وهو من ال 

يستطيع أحد سواه تقديم شخصية الشاعر الفلسطيني نوح إبراهيم 

بصوته الجبلي القوي، وطلته المهيبة، وأكمل أحد تالميذ القسام، -

العمل الدرامي )أبو الصادق الحسيني( بتأليف كلمات األغاني 

الشعبية للمسلسل ونصوص خاصة باشراف الشاعر أحمد دحبور 

  .الذي أخرجه هيثم حقي

الثالثاء الحمراء والتي تحاكي القلب والضمير عن اعدام أبطال                     

،حيث و)عطا الزير(  ،و)فؤاد حجازي( ،وهم )محمد جمجوم(فلسطين 

 1930عدامهم على يد االستعمار البريطاني في شهر حزيران عام تم إ

والتي يقول  ،وقد خلد ذكراهم ابراهيم طوقان برائعته الثالثاء الحمراء

من سجن عكا وطلعت جنازه محمد جمجوم وفؤاد حجازي وغناها  :فيها

 .ي نوح ابراهيمآن ذاك المطرب الشعب

ثناء بعد سنوات طويلة من حدوث القصة أ وغناها حسين منذر         

حمد دحبور عن اكتشافه ويتحدث الشاعر أ ،م1980العمل بالمسلسل عام 

مكتب دائرة  إلىحينما توجه الشاعر دحبور ، ن منذرلصوت الفنان حسي

حدى بإم بدمشق ليسمع حينها صوت الفنان أبو علي الثقافة واالعال

أصبح و ،دوضخامة الصوت الذي شبهه بالرع ةمن قو أالبروفات ليتفاج

 (من سجن عكا)وخاصة  ،لبوم القسامأغاني أ هالفنان منذر بعد تسجيل

صبح مغني أن هذا الذي ومن الطريف أ ،للجميع امعروف اشخصية وصوت

 أودمشقية متميزة كأنه ابن الشاغور ل، كان ذا لهجة وفلسطين األ

نه أط تدعوه بالفنان الشامي، لنكتشف ساوالميدان، بحيث كانت بعض األ

صل فهو عربي لبناني، وهو بطبيعة الحال، شامي اللهجة، لبناني األ
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ء، فهو مشروع عربي فلسطيني شامي لبناني واألداالغناء فلسطيني 

 ليها حسين نازك ليتكرس رمزاً صبح األيقونة التي اهتدى إأبامتياز، وقد 

 .روع الطالع كالصاروخ الفني باسم العاشقينللمش

وبدعم  ،عد هذا العمل لمسلسل تلفزيوني برعاية التلفزيون السوريأ          

. كانت من بين وانتاج دائرة الثقافة واالعالم لمنظمة التحرير الفلسطينية

 (عوض النابلسي)يني لبوم القسام قصيدة مهمة هي قصة البطل الفلسطأغاني أ

دامه نقش هذه وليلة إع ،عدام م عليه إبان اإلحتالل اإلجليزي باإلالذي حك

لبوم القسام بعد ل مرة في أودار الزنزانة لتغنيها العاشقين ألالقصيدة على ج

 .مرور سنوات طويلة

 

 يا ليل خلي األسير تيكمل نواحـه

 رايح يفيق الفجر ويرفرف جناحه

 تــ يمرجح المشنوق من هبة رياحه

 ,, بالزنازين بالسر ماباحواوعيون 

 

 ياليل وقّف أفضي كل حسراتي

 ونسيت آهاتي أنايمكن نسيت مين 

 يا حيف كيف انقضت بإيديك ساعاتي

 .. شمل الحبايب ضاع واتكسروا قداحـه

 

 طانيأوالتظن دمعي نزف دمعي عـ 

 عــ كمشة زغاليل بالبيت جوعانه

 من رح يطعمها بعدي واخواني

 .. شنقـة راحـواثنين قبلي شباب عالم

 

 وأم والدي كيف بدها تقضي نهارهـا
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 ويلها على صغارها أوويلها عليها 

 ياريت خليت بإيدها سوارها 

 .. يوٍم دعاني الحرب تـ اشتري سالحـه

 

  :األغاني التي غنتها الفرقة في هذا األلبومأهم  

  ،كنا نغني باالعراس ، ذلوا ذلوا ما ذلينا ،  هدى البلبل، من سجن عكا 

 ، ما في ثمرة، جفرا وهي الربع ، افرشوا الساحة سنابل ،يا ظريف الطول

عامل  ،  رايحين نقول نريد، جبين الوطن موال اويل _الكتب علىمو

هللي طلو النشاما  ، حنا انطلقنا ، يا مهيرتي فوق الجبل  ،عربي فلسطيني

ولّى ، يا مهيرتي فوق الجبل،  عالشوملي  ، يا ديرتي حملوه ،دار العز –

 زمان الحكي ، عالّرمان ، يا هال بك ، عالّرمان .

 

و الثورة أب كلمات وألحان شاعر( هللا يما عالزيتونة )ضافة ألغنية باإل

 . لبوم القسامأد في بعض الحفالت في فترة انتاج كعمل منفرقُدّمت  ،عرب

البلدان  إلىوبدأت تتدفق عليهم الدعوات  ،أصبح للعاشقين سمعة كبيرة

اليونان وأمريكا وكندا وبريطانيا،  إلىالعربية واالشتراكية في البداية، ثم 

الفرنسي للفن   وحصدوا الجائزة في إحدى دورات مهرجان نانت

 .الشعبي

 ،ترك عازف المجوز على عمل الفرقة ؛فترة قصيرة  مروربعد                

يتحدث خالد   ،بارعاً جداً وكان ، (محمود النابلسي ابو عدنان ) والشبابة

كان لدى والدي مجوز قديم مصنوع من "هباش عن تلك الفترة فيقول: 

الغرف  حدىإيام فوق بيتنا في أ تدرب عليه عدةأت أوبد ،العظم اخذته 

وفي  ت كعازف قانون بالفرقة،أنني بدأالصغيرة في اليرموك، رغم 

زف عليه فنظر الجميع خرجت المجوز وبدأت أعأإحدى البروفات 

 ".مندهشين ومن بينهم الملحن نازك
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والرقص  ،م مجموعة الدبكة1980الفرقة عام  إلىأضيفت                  

 بو جمال(أالقسم هو الفنان ميزر مارديني ) وكان مؤسس.االستعراضي 

من عام  بو جمال عملهحيث بدأ أ طلق عليه لقب "نسر العاشقين"،الذي أ

ووضع وصمم اللوحات المختلفة للرقصات  ،م 1985م وحتى عام 1980

أن أكملت المهمة بثينة منصور حتى عام  إلىخالل تلك الفترة  الشعبية

 م ...1993

 

 
  

منذ البدايات عام ، سماء قسم الدبكة والفنون الشعبية بالعاشقينأ 

 :م1993م وحتى عام 1980

بثينة وهناء منصور، محمد صوان ، االختين ميزر مارديني ، االختين ) 

علمية وسلمية ابو اسعد ، االختين سعاد وسحر العبد هللا ، هيام االزروني 

، فتون زند الحديد، منال فضة ، شوكت الماضي ، سامر الزيات ، هشام 

شقير، كرامة شما ، ماجد عم علي ، ناصر عبد هللا ، علي عم علي، 

نعيمة خليل، نجاح شحيمي ، خالدة  ، عصمت عامر، مها أبو حسين

نهلة العبد هللا ،  عباس ، انصاف العبد هللا ، عمر طه ، كنار الخضرا،

محمود عبد هللا، عصام قيم ، سمير الزيات ، محمود حسان ، ، نبيل ابو 
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علي قنديل ، عصام قيم ، مصطفى شمشوم ، احمد الجشي ، ،  العردات

 .( درويش ميادة  نور ،هشام م، نهلة ابراهيم ، فخري محمود

وكان الخبير الروسي مايكل يعمل في معهد التمثيل العالي، والذي كان 

 عليه مهمة اعطاء قسم الدبكة بعض دروس اللياقة ...

لى ون بثينة منصور كانت األإف ،ذا كان ميزر هو الراقص الرئيس وإ

ما شقيقتها هناء فقد ساعدها صوتها أعلى مستوى الرقص التعبيري، 

ن ميزر وبثينة قد ، مع أالمتقن الناعم على المشاركة الفعالة في الكورال

 .نجحا في ادراجها ضمن مجموعة الرقص التعبيري بجدارة

 

 

 
، عام الصمود الفلسطيني اللبناني ومعركة بيروت، 1982عام في       

دارتها: أحمد دحبور ، إقين وجميع كوادرها كخلية نحل مع عملت العاش

لبومها الرابع أإلعداد  ؛نازك ، احمد الجمل ، محمد سعد ذيابحسين 

 لملحمة بيروت والصمود الفلسطيني اللبناني.

 اشهد للحرب الشعبية ...اشهد يا عالم علينا وع بيروت

 الوطن البعيد نحن فداه .. من يكرم الشهيد يتبع خطاه
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ح ( ، المبا وما رابعا بعنوان ) الكالم، أنتجت العاشقين ألب م1982 عام 

تضّمن األلبوم أغاني ثورية وطنية ومجريات الحرب في بيروت ، 

لحان : حسين أموسيقى وو أحمد دحبور مستمدّة أشعارها من الّشاعر

 . نازك

روي ت ،غاني فيه كانت تكامليةن بعض األأ ،بيروت لبومما ميز أ       

ً أقصة سير المعركة طوال   (صور) غنية أفمثال  ،كثر من ثمانين يوما

أكيدة ( ال العودة ) غنية أو ،تتحدث عن عمليات الفدائيين داخل المدينة

غنية بيروت أما أ ،ثناء خروجهم الشهير من بيروتأللمقاتلين  قُدّمت شك 

 حداث التي حصلتهم األأو ،نفسها فكلماتها كانت تسرد سير المعركة

عدته ألبوم الذي األ وصور ،ومنها معارك قلعة شقيف وخلدة حينها

 .العاشقين لملحمة بيروت الصمود االسطوري الفلسطيني اللبناني 

 :لتي غنتها الفرقة في هذا األلبوماألغاني ا

 ،  مأوصية  -موال شروقي  ، بيروت –هد يا عالم شأ ، لغة العاشقين

خرجت من رماد  بالنار ، صبرا وشاتيال، هبت النار، شوارع المخيم 

 .جمع األسرى  ، وردة لجريح الثورة ، الحقب

 

من كلمات ؛ شعار خاصة أغاني وهي مقدمات األإلى ضافة باإل     

كان يلقيها  والتي ، بو الصادق الحسينيأوالشاعر  ،حمد دحبورأالشاعر 

 .لبومي القسام وبيروتأهباش قبل كل عمل وخاصة بمحمد 

هكذا كانت العاشقين ،صبرا وشاتيال عن العاشقين  رلم تغب مجاز

 ما يتعلق بالوطن والروح الثورية. لفلسطين غنوا لكل 

 طفي القناديالتفي صبرا  ريحمرت بنا فجرا ... و ال انقاض شاتيال

 .أنا.. قد سافر األحباب و كان ما ك نايا طارقين الباب لن نفتح األ

 :( عدن اليمن ) –م 1983العاشقين وحفل انطالقة الثورة يناير 

دحبور ، والحوراني ،  –توجهت الفرقة بقيادة مؤسسيها الثالثة        

ن وأعبد هللا الحوراني ببرنامج الحفل. السيد  إلى اليمن ؛ ليتفاجأ ،نازكو
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ز سوى تقديم أغنيتين واشاركة في الحفل قصيرة ال تتجفرصة الفرقة بالم

له  رحيش ،لرئيس الرمز ياسر عرفاتفتوّجه الحوراني إلى ا فقط ، 

عمال جديدة خاصة الموضوع وخاصة أن الفرقة جاءت اليوم لتغني أ

خذ الفرقة فرصتها ن تأامره بأأوفأعطى أبو عمار  ،بملحمة بيروت 

ن قدمت العاشقين وما أ ،الكاملة بتعديل وتبديل بعض الفقرات بالحفل 

والحماس في  ،عرضها الكامل قرابة الساعة حتى القى الجميع السعادة 

 شهرعدن أحد ألتصبح حفلة ؛ غنية بيروت وخاصة أ العرضغاني أ

 ،هم الحفالت في تاريخ الفرقة ليتم طباعة مئات آالف النسخ الصوتيةوأ

 األرضرجاء العالم وفي الحفلة لتوزع في مختلف أ لهذه ، والفيديو

 المحتلة...

نسان الجميل والخلوق اإل؛ حد مبدعي الفرقة أخالل تواصلنا مع         

 ،لمانياأعرضنا للتهديد بالقتل في مالطا وت" : قال (يعرب البرغوثي)

حمل أونصرخ فلسطين ... كنت  ،المسرحعلى الظهور على وصممنا 

 أنّ راقب المسرح ... األهم أزف وأعو ،جنبي لىالعود والمسدس ع

ً قدم شيأأن وقدرت  ،ضميري مرتاح  ".لفلسطين ئا

 ،ن فلسطين والقضية كانت العنوانإ"  :ناجي قالحمد أما الفنان أ        

رفعته  ذيالشعار ال (؛لفلسطين نغني) ن أو،ن نقدم لها كل ما نملك أ

ومن  ،الفرقة بوصلة ن أالتها لكي توصل رسالتها للجميع الفرقة بكل حف

 ." يعمل فيها لفلسطين فقط

 

 الدوليّة :  تنااالمشاركة في المناسبات الوطنية والمهرج

ت نااوالمهرج ،شاركت الفرقة في العديد من المناسبات الوطنية    

في مرحلة هم المشاركات وخاصة أمن  و ، العربية والدولية منذ انطالقها

 البدايات: 
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غنية المهرجان الثاني لأل ، شاركت في م1978عام  11شهر     

حفل شاركت في  م1979عام  1شهر ،  فنلندا )هلسنكي ( /السياسية 

 ،  حياء ذكرى انطالقة الثورةإلدمشق 

 / سبوع التضامن مع الشعب الفلسطينيأشاركت في  م1980عام  4شهر 

 موسكو

 /  مهرجان قرطاج للفنون الشعبيةفي شاركت م 1981عام  7شهر 

 تونس

 /غنية البحر المتوسط أمهرجان شاركت في  م1981عام  8شهر   

 تونس -بنزرت

غنية القومية المهرجان الثاني لألشاركت في   م1981عام  12شهر 

 الجزائر/الفلسطينية 

سبوع الثقافي الفلسطيني في الدوحة األشاركت في  م1982عام  4شهر   

 قطر –

 –برلين  /مهرجان الغناء الشعبي شاركت في م 1982عام  11شهر    

 المانيا

 –اليمن  /انطالقة الثورة الفلسطينية شاركت في  م 1983عام  1شهر   

من  شهر حفلة للعاشقين حيث وزع مئات اآلف النسختعدّ أو، عدن

 .الكاسيتات لهذه الحفلة 

 16سبوع الثقافي بمناسبة الدورة األشاركت في   م1983عام  2شهر 

 الجزائر /للمجلس الوطني الفلسطيني 

ً عروقدّمت  م1984عام  4شهر    سبوع ومنها أفنية غنائية لمدة  ضا

 (الكالم المباح  )لبومأتلفزيون الكويت من  تسجيل خاص للفرقة في

 الكويت /شريط بيروتو

الحصول مهرجان قرطاج السنوي و شاركت في  م1983عام  7شهر   

  تونس / على جائزة مهمة
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يام في عدة مدن أدة جولة فنية لعقامت ب  م1983عام  8شهر  وفي 

وأيضا قامت   ،لعدة مرات في التلفزيون السوري ية ، وسّجلت مغرب

المشاركة  جرش ( –ت السنوية ) بصرى الشآم نااالمشاركة في المهرجب

في الواليات المتحدة االمريكية  م1988عام  ي حفالت دعم االنتفاضةف

س الدولي في باريس عدة واليات المشاركة في مهرجان كونفلنفي 

 م1988لى عام وعلى المرتبة األ والحصول

المشاركة في حفالت دعم االنتفاضة في أغلب دول العالم ومنها الحفلة  

وعدد من الححفالت في  م1989مغناة االنتفاضة  –الشهيرة في دبي 

 االمارات العربية وتونس والمغرب وقطر 

سبوع الثقافي المشاركة في فعاليات أيام الثقافة الفلسطينية ااألردنية ) األ  

الراحل  ر ملك االردنبحضووتم ذلك ؛ م1990( في قصر الثقافة عمان 

ومشاركة  والرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات ( ،الحسين بن طالل )

 الفرقة بعدة حفالت في المملكة منها حفل جرش 

أصدرت العاشقين ألبوما بعنوان ) دلعونا ،   م1983وفي عام 

، وظريف الطول ( ، احتفى األلبوم باألغاني التراثية الفلسطينية 

بو الصادق الحسيني ، أحمد دحبور ، أ:  مستمدّا أشعاره من الشاعر

 توزيعلحان وأ، و  حسين حمزة

 مطيع المصري ، محمد سعد ذياب حسين نازك ،

 

م 1982بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من لبنان وبيروت عام 

 قال

مدير المخابرات األمريكيه بأن منظمة التحرير الفلسطينيه قد 

  : وقال ملوحاً بيدهانتهت 

  PLOباي باي

  محمد سعد ذياب كلمات أغنية ب ولحنهنا كت

 (لسا بعد )
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 لسا بعد ويا ما بعد ......مين اللي قال كتبه ووعد

مين الي قال انا انتهينا.....مين اللي قال كان يا ما كان.....لسا بعد 

 عدويا ما ب

كلمه باللحن وكانت عباره عن لوحه غنائيه راقصه معبره عن كل 

والحركه الشعبيه وكانت الفرقه تختتم برنامجها الغنائي بها ويتعاال 

 صوت الهتاف بالصاله مع التصفيق الموقع مع الدبكه والهتاف لفلسطين

 

 

 الليلة يا دلعونا راجع ظريف الطول

 ينزف رصاص ودم

 ينزف برود وعرق

  ل طلقأوالليلة من جرحه انطلق 

 : التي غنتها الفرقة من أغاني هذا األلبوم 

الليلة عيد راس السنة ، لسا بعد ، حدود المدفع ، هبي يا رياح ، ابتسامة للشهيد 

 ، عربي فلسطيني .

   

 :م قسم الدبكة البديل1983ار غالعاشقين الص

ن يقوم أ ( ،ميزر مارديني)  قرر مدرب فرقه الدبكة 1983في عام        

وفعال استطاع ويؤسس فرقة العاشقين الصغار،  ،بخطوه يسبق فيها الزمن 

ن ، بأجيال قادمهغاني العاشقين يعيش ألأاسم فرقة  راده أن يجعلبعزم وإ

، يشكل نواة حقيقيه للفرقة، وقام بتدريبهم بداية من اللياقة للفنون التعبيرية

؛ والمدرب في ذات الوقت، وفعال  ،ب ، واألخة فكان لهم األوحتى التربوي

 ،المسارح مع العاشقين الكبارهرت على دواز ،دة العاشقين الصغار تمت وال

ستراحه للعاشقين الكبار أثناء اإلون المسرح يمألن الصغار كانوا حيث أ

ومنها مهرجان  ،ت ناانهم شاركوا بمهرجحتى أليرضوا الكبار والصغار.

 الصدى المنشود. وجدواوكانوا مفاجئه للجماهير و ،بصرى العالمي
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الدبكه / خليل دراجي ، جمال تواتي ، اياد ،  قاسم الجبالي: عازف الشبابه 

شما ، غبودة ابراهيم ، خليل الشيخ ، اياد أبو عزة ، محمود صيام ، فيصل 

ذياب ، محمد عمايري ، محمد عودة ، عماد شما ، محمد عيسى ، غسان 

 الخطيب ، ناصر ومحمد الرشدان

 .كورال –احمد شماء ، محمد دياب 

حداث ، أعدت في مناسبات وأعمال الوطنية الغنائية المنفردة للعاشقينمن األ

 قصيدة، خاصة 

 (... نكتب للوطن قصيدة ونغني  يقصيدة ونغننكتب للحب )  

 :  دواللشاعر خالد د( ، مسافر بال هوية ) من ديوان 

 يابنت قولي المك .. حسين حمزة 

 .. ابو الصادق دمي اسمي عنواني 

 حرة بحفرة خطرة .. احمد دحبورمهرة 

 .. حسين حمزةشو صار يا سنين العمر 

 فلسطين حنا معاكي للموت 

 عمال المختلفوغيرها من األ

، وتضمن  ألبوما بعنوان " طير الغربة "  م1984أصدرت العاشقين عام 

 مجموعة من األغاني الثورية الوطنية التي غلب عليها طابع الحنين ، ومنها 

: 

يامك صعبه ربه ريشاتك ذهب ........ مغدور وأيا طير الغيا مشرد 

، شو صار يا سنين العمر ، أهلي في المخيّم ، ّللّا ّللّا يا  ومنقارك غضب

مفّرج المصائب ، واجب علينا نمّهد هالّطريق ، صبرا صبرا ، مشينا 

الدّرب ، دلعونة ، وأصدرت كاسيتا بعنوان يوم األرض مستمدة ألحان 

، ومن أهم ما ُعرض  توزيع مطيع المصري ، محمد سعد ذياب الملحن 

 فيه من أغاني :

 محمود درويش : زين الشباب -1

 توفيق زياد :  مواتكمأادفنوا  -2
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 توفيق زياد :  هنا باقون -3

 

ً ترك الملحن حسين نازك العاشقين وأم 1984في عام  فرقة زنوبيا  سس الحقا

والموسيقى  ،دارة المسارحوإ ،القومية السورية بتكليف من وزارة الثقافه 

ه قام بدور إدارة الفرقة و  ياب ذوتولى رئاسة الفرقة محمد سعد  السورية،

  كملحن لبرامج الفرقة الجديدة

: همها أ ;كثيرة اعروض قدمت الفرقة 1987 - 1985خالل الفترة بين عامي 

، وحفلتين بالمركز الثقافي الروسي، 1987و  1986بصرى  عاممهرجاني 

  ،ومهرجان بيت الدين في لبنان،بمسرح القباني  ةوحفله بمسرح الحمراء، وحفل

، وهو من وحفلة النادي العربي الفلسطيني في مخيم اليرموك  ومهرجان حلب،

 بناء الشعب الفلسطيني بالشتات.أ نها كانت معأل هم حفالتهاأ

تعانت إدارة الفرقة بالموسيقار الكبير الراحل مطيع المصري الذي كان له اس    

وتدريب مجموعة الغناء على   ،الفضل الكبير لما قام به من توزيع موسيقي

وعلى أسس علمية  ،وتحفيظ األلحان الموسيقية للموسيقيين بشكل جيد  ،األغاني

الفنان  ل في سورياواألصمم الدبكات واللياقه البدنيه صحيحة، كما استعانت بم

باشر بتدريب مجموعة الدبكة الشعبية على اللياقة  ،عمر العقاد لفترة قصيرة 

وبمساعدة بعض العناصر  ،م 1984عام  ليتم اختيار بثينة منصور  ،ةيالبدن

 ً ومسئولة قسم  ،دارة الفرقة لتصبح مصممة الرقصات من قبل إمعها رسميا

واستمرت بعملها حتى  ، من اللوحات  وقامت بتصممي عدد الدبكة بالفرقة

 .بداية التسعينات

شهدت الفرقة وجوهاً م. 1993م وحتى توقفها عام 1977منذ نشأت الفرقة عام 

المطرب محمد و ،حمد الناجيان من بينها الفنان وعازف العود أجديدة ك

يوسف، والفنانة باسمة بغدادي، و ريما الخطيب،وجمانة حلواني، والرفاعي، 

المردد محمود والمردد جمال زيدان، وعازف العود والمردد محمد المصري، و

 ،يقاع علي سنديانعازفي اإل ولة القانون جمال الباشا،عازف آوالشريف، 

 وعازف الشبابة خلدون دقوري . ،ومحمود الزيات
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 محمود درويش –مغناة وقصيدة االرض 

 االلحان والتوزيع الموسيقي  –فرقة أغاني العاشقين  

 محمد سعد ذياب ، مطيع المصري

 غناء صولوا باسمة بغدادي ، سها دغمان والكورال

 وهيه قصيدة كبيرة مدته المغناة ساعة 

 هذه جزء من كلماتها 

 في شهر أذار ، في سنة االنتفاضة ، قالت لنا االرض

 

 أسرارها الدمويّة . في شهر أذار مّرت أمام

 

 والبندقيّة خمس بنات . وقفن على بابالبنفسج 

 

 مدرسة ابتدائيّة ، واشتعلن مع الورد والزعتر

    

 

 

 

 

 

 :نتفاضة اشقين واإلالع  فرقة
 

 زغرودة فلسطينية 

 اييها شبابك فلسطين مية على مية

 اييها بحجارهم يسقوا عداهم كاسة المنية

 اييها للقلب يرجف وال الزنود مرخية

 الراس ثالث شبار وشويةاييها ونمشي رافعين 

 لولو لولي ...
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 آيييها شبابك فلسطين مالهم مثالي

 آييها يا صدور هزت فوق برج عالي

 آييها أجا العدو يطولهم ما طالهم

 آييها وراح العدو بحصرته حيراني

 لولو لولي ...

 

والذي  ،المحتلة األرضحدث كبير كانتفاضة الحجر الفلسطينية الشعبية في      

 ،األرضومصادرة  ،والقمع  ،حتاللمرور سنوات على استمرار اإل ء بعدجا

ن تحضر نفسها جيدا لتقدم الجديد . كان على العاشقين أوهبات صغيرة لشعبنا

قين . حيث أنتجت العاشالمحتلة األرضنتفاضته المجيدة في وا ،لهبة شعبها 

منفردة  عمال أخرىأ إلىضافة أطفال الحجارة باإلنتفاضة ولبومي مغناة اإلأ

فرقة عشرات الحفالت بعد اندالع حيت الوأنتفاضة والقضية، تخص اإل

نذكر من  بية.ورأو جديدة في عدة دول عربية وعماالً وأطلقت أنتفاضة اإل

 : نجازاتها للتاريخحفالتها وإ

  عن مشاركة الفرقة( بثينة منصور)مهرجان  كون فيالنس، حيث تحدثت        

ت حيث شارك"م ، 1988في مهرجان كون فيالنس الدولي في فرنسا عام 

كان المهرجان  .فرقة عالمية 32 ، وشاركتيامأ 10العاشقين في المهرجان لمدة 

حتى كانت  فضل العروض لديهاتقديم أت كل الفرق بوبدأللفلكلور الخام لكل بلد، 

لى من والمرتبة األلفرق وحتى حصولها على بتقدم العاشقين على ا ؛ المفاجأة

نجاز مز الشهيد القائد ياسر عرفات باإللجنة تحكيم، وعلم الرئيس الر 12قبل 

 ،فطلب مباشرة بنزول طاقم الفرقة من باريس لتونس  ،الكبير الذي تحقق

س وقام الحر ،للعاصمة التونسية ر اليوم التالي وصلت الفرقة فج ؛وبالفعل

وكان حينها الرئيس نائما بعد  ،بوصول الفرقةبو عمار بالتوجه إلخبار الرمز أ

، عضاء الفرقةوقام بالجلوس مع أ ،وفعال استيقظ  ،عودته من رحلة سفر 

نجاز الكبير الذي تحقق وعلى تمثيل فلسطين في هذا وتهنئة كل طاقمها على اإل

الذي تحقق والذي يأتي واالنتفاضة الفلسطينية الكبرى  ،المهرجان الكبير 

بثينة  المحتلة. تحدثت األرض،ومدينة في ومخيم  ،داخل كل حي مشتعلة في 
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ً أ ً نه كان مطلوب: "أ يضا ن نقدم الجديد من حركات منا طوال أيام العرض أ ا

نهم استطاعوا التفوق، وكانت العاشقين . وأ"ورقصات متنوعة ،استعراضية 

 ل مرة خاصة بعد اعالنأو،وهذه تشارك في المهرجان باسم دولة فلسطين 

 بو عمار في الجزائر.وثيقة االستقالل من قبل القائد أ

 

عمر األلحان والدبكات  في المهرجان وقد قدرت وقتها لجنة التحكيم

الشعبيه باالف السنين مما أدى الى استياء واحتجاج السفاره االسرائيليه 

بفرنسا وهنا  أحد موظفي السفاره االسرائيليه هناك حيث قال : لم 

: فردت عليه العاشقينلسالم واما تغنون للقتل واالرهاب, نسمعكم تغون ل

ولحن محمد سعد  قد كتبوغداً تسمع الجواب في حفل الختام للمهرجان  

أغنيه تحت عنوان الفجر ات والنصر ات مستمده من خطاب  ذياب

 : للرئيس الراحل ياسر عرفات

 

 فلسطين فلسطين ثورة حجر وسكين

 راياتناعلينا  من رفح حتى جنين 

  تآت والنصر آالفجر  

 والمحبه والوئام فلسطين ارض السالم

 رفرف يا طير الحمام وعرج على ديارنا

 

أنتجت العاشقين ألبوما  م1988عام اطفال الحجارة األلبوم السابع "-7

جديدا بعنوان " أطفال الحجارة " معتمدة على مجموعة من الشعراء 

بو الصادق الحسيني ، سميح القاسم ، احمد ابراهيم طوقان ، أأمثال : 

محمد لحان: أ، و قباني ، محمد ذياب ، طلعت سقيرقدحبور ، نزار 

 .خوة فليفلذياب ، األ

 : التي غنتها الفرقة  من أهم أغاني هذا األلبوم   

، شعبي الّصابر ، دق الحجر بكف الّزين ، عالهّوارة الهّوارة ،  موطني

أيّها العّريف ، تقدّموا ، قمران لي ، أنا من غزة مهد العزة ، أوالد 

 فلسطين .
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 حلى قصة حب طلت طلت من بالديأ

 من فلسطين الوطن طلت طلت من بالدي

 يا طيور الحب هللي طيري من وادي لوادي

  الشاطر حسنزفي ست الحسن البنك 

 على من صوت القنابلدقة القلب المناضل أ

  والحياة رحلة ومسيرة مستمرة

  رحلة حلوة ورحلة مرة

 

 

 .تقدموا تقدموا .......كل سماء فوقكم جهنم

 

 :حد مؤسسي الفرقة ومديرها لعدة سنواتأ –يقول محمد سعد ذياب       

 ، ة مبدعةنها فنانإ..... حقاً ته عن بثينهما كتب توقفت قليال عندما قرأت " 

حدهم من الفنانين فيها حقها، وأذكر أن أأوني أجد نفسي لم ومهما قلت لك فإن

فأشرت على  ،كاديميندا سألني هل مصمم رقصاتكم خريج أالعظام في ك

. وكذلك قال عن "ن هذا ابداع نابع من الذاكره، فلم يٌصدقوأخبرته أ ،بثينه 

أنه لم يكن يتوقع في يوم من األيام أن يسمع : " الغناء الشعبيالموسيقى و

 ." يتداخل فيها التوزيع الموسيقي بهذا الشكل الجميل موسيقى شعبية،

روبيه منها ألمانيا، يوغسالفيا، أوقامت العاشقين بزيارة عدة دول      

 تشكوسلوفاكيا، بلغاريا، السويد، اليونان، انكلترا، تركيا، االتحاد السوفييتي،

مارات العربية نها حفالت الفرقة باإلجولة في البالد العربية، م إلىضافة باإل

ً ، و أيبو ظبي، الشارقة ، الفجيرة ، العين ، أ وخاصة في دبي حفالت في  ضا

ردن منها األتونس والمغرب العربي، ومشاركة الفرقة في عدة حفالت في 

ردنية عام ينية األمهرجان جرش السنوي وفعاليات اسبوع الثقافة الفلسط
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حسين وعدد كبير من  والملك ،بو عمارم بحضور الرئيس أ1990

 دباء والفنانين والشعراء والمفكرين.الشخصيات واإل

م )االسبوع الثقافي 1990كلمة القائد الرمز ياسر عرفات  جزء من

 الفلسطيني االردني (

الكاتب  مبدع الجراح ومغزل المرأة وقلمهيه الثورة الفلسطينية الي فيها هذه 

 وروح الفنان وريشة المبدع وقصيدة

القصيدة المقاتلة والقصيدة المناضلة وقصيدة الغزل كمان هذه هيه الثورة  

الفلسطينية هيه جموع الشعب الفلسطيني الي بتمثله هذه االمسية ،أمسية 

الثقافة بكل ما تعنيه الثقافة الن أمة بال ثقافة أمة مقطوعة الجذور ، أحنا 

عد أبعد وأعمق أعمق هذه االرض بأة في جذورنا ضاربرنا أن شرفنا وفخ

 مش أوالدها بيتكلموا عربي ولكن هيه بتتكلم عربي الي

 بثينة منصور

العاشقين في االردن خبر ألهب مشاعر الفلسطينين بكل ما تعنيه الكلمة فبرغم 

قرب المسافات الحدودية لسوريا واالردن حيث كان مقر الفرقة كان غير 

بالعاشقين ان تزور االردن .. اال ان هللا كتب لهم ان يشاركو في  مرغوب

االسبوع الثقافي الذي اقيم بعمان وكان برعاية وزارة الثقافة حيث حضر 

لقد كانت من اروع   ..المغفور له الملك حسين وشهيدنا الرمز أبو عمار

واجمل الحفالت حيث أن شعبنا هناك كان متعطش الن يرى ويسمع ما كان 

محروم منه لعدة سنوات . لقد جالت الفرقة جميع المحافظات االردنية لتروي 

ظمأها وظمأهم والقت استحسان وتشجيع ال مثيل له .. واذكر أن في بعض 

المخيمات حيث كانت الفرقة متوجهة للمسرح الداء الحفل تفاجئت بجمهورها 

تلئ وبكثرة الذي فاق األالف يقف على قارعة الطريق والسبب ان المسرح مم

ايضا.. وباتت الفرقة بحيرة من امرها !! تريد الوصول الى باب المسرح 

ولكن عبث وبسبب هذا الحشد قرر القائمين على الحفل الغاء الحفل وفي اليوم 

التالي كان مقرر ان تقوم الفرقة بعرض أخر في محافظة اخرى واذ نتفاجئ 

شد مهيب جداً اكبر من أن بأن جمهور أمس قد التحم بجمهور اليوم وكان الح
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ً لنفس  نوصفه بعدة كلمات ولذلك كان القرار بأن تلغى هذه االمسية ايضا

السبب .. وما كان لدى وزارة الثقافة اال أن توافق على طلب سفارة فلسطين 

باستخدام مسرح جرش الستيعاب هذا الحشد الكبير وفعال ذهبنا بالوقت 

اكبر بحضور جمهور لن تحظى به  المحدد القامة الحفل وكانت المفاجأة

الفرقة بأي دولة سافرت اليها سابقاً وبالفعل اقيم الحفل وكان من اجمل وأروع 

 الحفالت بتاريخ العاشقين

 

 

 أحلى قصة حب طلت من عيون شعبي االصيل  

 من حنين عكا ويافا من المثلث والجليل 

 

 

 

 

، أصدرت الفرقة ألبومها الثامن ، بعُنوان ) مغناة االنتفاضة  م1989عام 

 ( . أهم األغاني التي غنتها الفرقة في هذا األلبوم : 

، فلسطين ثورة حجر وسكين ، أحلى قصة حب ، موال  صوت االنتفاضة

 شعبي ، شالت  –شروقي 

 شعبي من أصغر طفل وحتى القيادة يابا عشقه لبالده عباده

 .في بطن امه انتفض قبل الوالدة يابا والجنين

 

 

  وطنية مختلفة اني منفردة بمناسباتأغ

ومن  عدد من الشعراء :كلمات،  يمنأبو أ ،لحان محمد سعد ذياب أ، 

 التراث

 .م1993 -م1987انتفاضة الحجر 
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م الطله المليحه...اشربي من كف الزين مية أهي يالوارده عالعين يا  - 1

 نبع اريحا

 .اللوحه بلحنها الشعبي ورقصاتها الشعبيهامتازت هذه  

 للشاعرخاصة بثورة الجزائر،  ، لوحة  والبنادق يا غابة من الرجال -2 

 توفيق زياد.

 .مد االيدين قائدنا ابو عمار  - 3

 للشاعر محمود درويش ،عاشق من فلسطين - 4

بو أد المجاهد الكبير خليل الوزير ) صة باستشها، خاعددوا المهرة - 5

 (.جهاد

 ، للشاعر توفيق زياد.خمس كلمات - 6

حة غاني الراقصة بشكل لواأل لوحات شعبية تحتوي على العديد من      

 :ةمتكامل

 حمد دحبور.لوحة الدلعونا، كلمات أ - 1

 مد دحبور.لوحة العين، كلمات أح - 2

 حمد دحبور.لوحة المناظرة: كلمات أ - 3

 ادفنوا موتاكم. - 3

 

 الفصل الثالث

 

 

******** 
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 فرقة الجذور الفلسطينية

 لالرض

 للحجر 

 لفلسطين  

 نغني
 

 

 نشأة فرقة الجذور:

 م1990 –م 1987
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 انطالق "الجذور"

ومن غرفة صغيرة على سطح منزل عائلة  ،في مخيم اليرموك

وهناك تاسس اول ستديو، ، الهباش، كانت انطالقة فرقة الجذور

مالذها الذي تخرج منه اغانيها بإمكانات بسيطة جدا، جعلته الفرقة 

  للعالم.

كانت عائلة الهباش تعمل في النجارة، ولكنها وهي تجد في أفرادها 

مواهب فنية، باعت أثاث منزلها وآالت النجارة التي كانت تعيلها، 

، وبدأوا رحلة الفن ضمن هذه المؤسسة إلنشاء هذا االستديو

أبدعه أفرادهاة من الصغيرة، البسيطة، التي كبرت مع األيام بما 

 ألحان وأغان، ما تزال حاضرة في الوجدان الفلسطيني. 

كانت االنطالقة للفرقة الفتة لالنتباه، فقد تعاونت منذ بدايتها، مع 

الفلسطيني خالد أبو خالد، الفلسطيني المقيم في دمشق الشاعر 

 14كتب للفرقة حينها ه، فقد عملهم األول بالتعاون معليسجلوا 

دمت ألول مرة في حفل تأبين الشهيد ناجي العلي، وصور أغنية، ق

التلفزيون السوري جزءا منه، وعرضته بعض المحطات العربية 

 الحقا. 

محمد هباش، وكان ملحنا وعازفا،  تشكل تأسيس الفرقة على يدي:

عازف قانون  -عازف إيقاع، وخالد -: خليلخوانه إلى جانب أ

. كذلك، ومغنون ورواة ، مرددونوأحمد ومجوز، وفرزت وفاطمة

عازف عود ورنا  -مردد، ويعرب البرغوثي -الفنانين أحمد شما

 . مشاركون جبالي وهناء منصور ومحمد إدريس

أعضائها من آل الهباش، قامت بكافة أعمال وأغلب هذه التشكيلة 

وما إلى ، الفرقة من عزف وتلحين وغناء وترديد وتنظيم وتوزيع

مين اوحملت أغانيها مض ،وتنظيمية من مهمات فنية وإدارية ذلك

ترددت وعميقة، تحاكي الهم الفلسطيني، ف تراثية ووطنية عديدة

على األلسنة وفي القلوب، ألنها كانت مشحونة بذلك التوق الدافئ 
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للحرية، ومسكونة بفلسطين، وبعيدة عن أي تفاصيل قد تخل 

يني الملتزمة، المعبرة عن حاجة الفلسط بميزان األغنية الشعبية

 لالنطالق والثورة والحرية.

استمرت الفرقة تعمل على أغانيها وتقدم حفالتها في أكثر من 

مناسبة، وبدأت إنتاجها يأخذ مكانته بين الفلسطينيين والعرب، 

 "زغردي يم الجدايل" و"شعب يشيل الحمل"،فاحتلت أغاني 

وغيرها، مكانة بارزة في الحضور بين الجماهير التي كانت 

 ي الحفالت والمناسبات الوطنية. ترددها ف

ولعل طابع أغنية فرقة الجذور الذي تمسك بروح التراث الشعبي، 

نتمى في إيقاعاته وألوانه الغنائية للريف الفلسطيني، هو من دفع يو

بالكثير من الفرق الغنائية التالية للتعلق بهذا النمط الغنائي 

 وتطويره. 

ن يتذكر أوتابع حفالتها، إال  فرقةالصغى ألغاني أوال يمكن لمن 

المجوز، وهو آلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتراث الموسيقي الشعبي 

الفلسطيني، بل إنه سمة من سماته الخاصة، ودائما ما كانت الفرقة 

، لما له في الذاكرة الفلسطينية من هتقدم وصالت مستقلة لعزف

يزيد  ،في ذلك مجوز تاريخي ت الفرقةحنين ودفء، وقد استخدم

م النسر، حصلت عليه عمره على قرن، وهو مصنوع من عظ

 المتحف الفلسطيني. الفرقة من 

خالل مسيرتها التي بدأت مع نهاية ستينات القرن العشرين 

وتوقفت مع نهايات سبعيناته، أنجزت الفرقة عشرات األعمال 

واألغاني، غالبيتها من كلمات الشعراء الفلسطينيين: خالد أبو 

 صالح هواري، ومحمود عبدالكريم.خالد، و

كما شاركت، بتقديم حفالت فنية وطنية في جامعة دمشق، أبرزها 

على مدرج الصحافة في كلية اآلداب، وكليات الطب كانت 

والهندسة والصيدلة، وفي نهاية إحدى حفالتها آنذاك، انطلقت 
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مظاهرة كبيرة للطلبة، نصرة لفلسطين ولالنتفاضة الفلسطينية 

  األولى.

أغان لألرض  "الجذور"سمع الجمهور الفلسطيني والعربي من 

، "بالدما"، "هلك يا بالدي: "والدحنون والثورة، ف ينوالفدائي

يا طفلنا يا ابن " "،1991مجزرة نحالين "، "شدو بالليالي"

حملوا "، "وهللا يا دار"، "ع الرايات"، "تحكي فلسطين"، "الشيم

بو أ، وغيرها مما كتبه "ندهتواألرض "، "رنات الجرس الليل ع

خالد من قصائد، كانت كلها فضاء رحبا لترسيخ فهم جديد لألغنية 

حالة في إال  الفلسطينية المقاومة، األغنية التي لم تكن لتكتمل،

كالتي بزغت فيها الفرقة، فآنذاك، كانت الثورة الفلسطينية تسهم 

لفلسطينية بترسيخ منظورها على المستويات كافة، وتقدم القضية ا

 بكل الوسائل الوطنية والفنية والثقافية للعالم. 

، هذه الفرقة التي بدأت ببيع أثاث ومعدات آل "الجذور"وكانت 

الهباش، لتقول فلسطين في األغنية واللحن، نواة "العاشقين"، 

 ليستمر الفعل المقاوم، من جيل إلى جيل.
 

 : دوات الموسيقية التي استخدمتها الفرقةاأل

المجوز آلة لها عالقة وثيقة بالفلكلور الفلسطيني، لذلك حأولت الفرقة إن 

أن تتضمن االعمال دائما عزفا خاصا للمجوز وهذا المجوز الذي 

ً وهو 120استخدمه اصبح األن عمره أكثرمن مائة و عشرين)  ( عاما

مصنوع من عظم النسر وهو من القطع التي كانت موجودة منذ سنوات 

 عليه من المتحف الفلسطيني.في فلسطين حصلت 

ً في جامعة دمشق        برزها حفلة مدرج أقدمت الجذور عدة عروضا

، والهندسة ، لطباوحفالت في كليات ، الصحافة في كلية اآلداب 
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حدى العروض وعند انتهائها خرجت مظاهرة كبيرة إوفي ، والصيدلة 

 من الطلبة نصرة لفلسطين ولالنتفاضة.

م أعاد الفنان والملحن محمد 2000االقصى عام  عند اندالع انتفاضة

هباش تشكيل فرقة الجذور الفلسطينية بوجوه جديدة وقدم مجموعة اغاني 

 زين المالحمالبوم و م2002 جنين فة اللبوممنفردة انتاجه الخاص باالضا

 ومن بين عشرات االعمال نذكر منها //  م2003

باسم المخيم ، صباح عشق الشقايق ، يا أرض جودي ،  –موال حبابي 

هللا يا رام هللا ، سبع الغاب ، يا ثرى ارضي تفجر ، استششهادي رمز 

 بالدي ، أمي قالت البوي ، وحدتنا الجهادية 

 واالنطالق من جديد فرقة أغاني العاشقين

 

  
االخوة ن مع بعض واستاذ عدنان العزة بالتعاألم قام 2008في عام 

من جديد بعد الحصول على مباركة كل األخوات بإعادة تأسيس الفرقة و

تُمثله  والموسيقار حسين نازك ، لما ،من المبدعين الشاعر أحمد دحبور

وعليه تم العمل بشكل جدي وحثيث لتحقيق ، من رمزية لدى كل وطني 

 -5 -11ل حفل في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ أوهذا الهدف ، وأقيم 

 .م على مسرح بلومزبري2009
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ام رجل أعمال فلسطيني مقيم في ل في لندن قووبعد الحفل األ          

 مارات العربية المتحدة بتأسيس فرقة أطلق عليها اسم فرقة العاشقيناإل

واتصل بالفنان ، تش ( التي يمتلكها التي تتبع أصوالً لمؤسسة ) ري و ،

ارتأى شتت ورغبةً بعدم الت . حسين منذر واتفق معه على تأسيس الفرقة

دارة فرقة العاشقين في لندن أن يتم التواصل مع صاحب مجلس إ

مؤسسة ) ريتش ( لالندماج حرصاً على المصلحة الوطنية ، وتم هذا 

حياء عدداً من الحفالت ببعض الدول وفي وتم إالموضوع فعالً ، 

سباب حصل انفصال بين لى لفلسطين الحقا نتيجة لبعض األوالزيارة األ

 .الفرقتين 

 

ً بعد إ          الساحة بقوة وأثبتت  إلى، عادت عادة تشكيل الفرقة حديثا

 ن الفلسطينيينأنها معين ال ينضب بأغانيها وكلماتها التي تعبّر ع

         ً  األرض عشرات الحفالت خارج وقد أحيت الفرقة حديثا

 من المخيمات، وعدداً  ،في قلب مخيم اليرموك  الفلسطينية ومنها حفالً 

، ل مرة فلسطين عدة مرات وحتى جاءت الفرصة لتزور الفرقة أل

 م  من زيارة الضفة الغربية، وزيارتها بعد عام،2011ت عام بدأ

غلب المحافظات حتى تمكنت الفرقة  وأحيت هناك الفرقة حفالت في أ

 .م2013لى يناير وزيارة غزة للمرة األمن 

 من: شقينمكونات الفرقة: األعضاء الذين عملوا مع العا

 :قسم الغناء والعزف.1

قائد الفرقة الفنان حسين منذر، الفنان وعازف المجوز والشبابة خالد  

هوب مرددة لش ميرفت،  ي ثاني أوماهر غنايمة مردد ور، ، هباش، 

محمد السمنة ،  ةهدية السبيني مردد،  محمد المنذر مردد،  كورال –

مريم ،  مرددة ودأونداء د ،  ويامحمد ذياب مردد ور ،مردد

علي منذر عازف ،  عازف الناي فؤاد بو حمدان،  التركماني مرددة

 ،  القانون
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مروان غانم ،  محمد منذر عازف الكمنجة،  رجومير منذر عازف األأ

 عازفي ايقاع،  عازف عود

 .ماهر الشريف ، طارق زغموت ، طارق صياغة

عدة شارك معهم الفنان والموسيقار محمد هباش كضيف شرف في 

 حفالت واشتغل لهم عدد من االلحان 

  :قسم الدبكة والرقص الشعبي.2   

رامز محمود ، ، شوكت الماضي ، فيصل ذياب : قسم الدبكةو مدرب

نسرين مصطفى ، عبد المنعم عزيمي ، نور أبو العردات ، محمد 

تميم ، حنان حآج يحيى ، راشد البدوي ، بتول ريحان ، علي خضر ، 

 .نهلة الكردي ، جيفارا السودي ، منال هاللبسمة جمعة ، 

 

 
مع ، قالت عن تجربتها بالعمل  م2010 عامأنضمت للفرقة منال هالل 

لها هدف كان  هت الفرقة ألنبحبأ أناصغيرة و عائلةمتل كنا : " العاشقين 

وقضية وكان الوقوف على المسرح مع الفنان الكبير أبو علي من أجمل 

عشتها بحياتي وخصوصاً مع الجمهور الفلسطيني في بلدنا  التياللحظات 

 "... التاني فلسطين

،    ة(حكاية شعب وثور) أصدرت العاشقين ألبومها التاسع بعنوان      

مستمدة أشعارها من  حسام حنوف وأحمد دخيل ، وألحان : محمد هباش 

 ورمضان بركات .  

 ...مجروح ومكبل الجنحان     شفت النسر في القفص ثاير

 . لو كان نسري بسماه طاير.. ما رف جناح لهالغربان 
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فر والمسكوبية ماهي الفصل أسير ، عو أناال تهتموا يا رفاقي لو كنت 

 خيراأل

 يها الحنينأوذن هللا راجعين ، لو كسروا جناحني بدال تحزني يا ميما بإ

 .صابر والنصر من هللا ، والنصر للصابرين أناو

 ! يا حيف قيد النسر قيدي ، يا جيف تتقيد الفرسان

  .قيدي شموع األمل قيدي وتعودي لبحورنا الشطئان

 هذا األلبوم :التي غنتها الفرقة في  غاني أهم األ

) اعلنها يا شعبي ، الجدار ، رحلة شعب ، شهداء فلسطين ، رجال الثورة 

لينا ، عروس الكرامة غزة ، حلم العودة درب ، فلسطين لو نادت ع

عودتنا ، القدس ، أمي ، بعون هللا ، شموع األمل واألسرى ، غالي يا أبو 

 عمار ، يا عاشقين ، يا طالع على جبال النار ( .

 

فوجودي على  ،هم  في حياتي عاشقين كانت الحدث األن فرقة الإ"    

ره ثفي العشرين من عمري كان له أ  أنا، والمسرح بجانب كبار الفنانين

كنا الطريق الصحيح،  إلىالكبير في توجيه ميولي الفنية، والوطنية 

ن نوصل الفكرة بجسدنا حتى كاد المتفرج الذي ال يفهم ل أواكراقصين نح

خالل اللوحة الراقصة التي يراها غنية من يفهم معنى األ لغة العربية  أنال

نتكلم بلغة الجسد وهي لغة مفهومة لجميع شعوب  كنّاختصار امامه، بأ

 ) حنان حآج يحيى ( ."األرض

م أب يناالتق ، م2012غاني العاشقين للضفة الغربية عام أعند زيارة فرقة 

قصة درس في التاريخ عن  كان البنها ، يامحد األأفلسطينية قالت في 

مه أويريد من ، ن ابنها اليفهم الدرس جيدا أابطال ثورة البراق الثالثة و
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غنية من عكا أحضرت شريط أن أم فما كانت من األ، بعض االيضاحات

 خالد هباش .ليسمعها ويفهم الدرس

 

 :لندن-أعضاء فرقة أغاني العاشقين

نالعاشقيعدنان العزة: رئيس إدارة فرقة أغاني  - 1  

العاشقين األخت ميسون الشرفا: إدارة فرقة - 2  

األستاذ حسين نازك: مستشار ومدير الفرقة الفني - 3  

أحمد دحبور: مستشار الفرقة األدبي األستاذ - 4  

 أعضاء الفرقة األساسية:

: أميرشفيق ،  لؤي الحنأوي: نايوغناء ، نزار العيسى: عازف عود 

زكريا ومزهر ،  إبراهيم: رق، شريف ،  خالد سالك: إيقاع،  أورغ

 وكمان. يحيى: غيتار بيس

 :أعضاء الغناء األساسيين

، فنانو قسم الغناء : إلياس فرسون ،   نزار العيسى: عازف عود وغناء

 إباء أبو خلف ، سمر استيفان ، خلود محافظة .

 :غير أساسيين

، نتالي برغش  دور الورلي، هيفاء كيا،  شيماء الستراوي فرقة الغناء :  

 ، إيلي برغش ، خالد اسماعل

 موسيقى وعازفو غير أساسيين

، جون بانكس : قانون ، عبد القادر سعدون  األستاذ عدنان جارور: قانون

: ايقاع وكور ، كاليا بكلتر ناكي : ناي ، شادي منصور : إيقاع ، طارق 

سعيد : أورغ ، فراس منزالوي : ايقاع ، ول دونبافاند : مهندس صوت ، 

 جوني كوموفيتش : مهندس صوت 
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) وتوالت االصدارات حتى أصدرت الفرقة ألبومها العاشر بعنوان    

 ربيع العاشقين ( ، 

م قَِدم الفنان حسين نازك إلى لندن، وقام 2011 – 7 – 10بتاريخ 

بتسجيل العمل الجديد ) ربيع العاشقين ( مع كادر الفرقة في أهم وأضخم 

 ستوديوهات لندن ميتروبوليس ستوديوز.

 :ألحان الموسيقارو  أحمد دحبور :كلمات الشاعر؛  لبوم ربيع العاشقينأ

 كحسين ناز

وسنعرض أهم األغاني التي غنتها الفرقة في هذا األلبوم : ربيع 

العاشقين  ، غزة والضفة ، العودة مسألة حق ، القدس معراج العرب ، 

أنا لألبد باقي ، وردة وعودة ، في غزة ، قدس وعودة وحرية ، دق 

 الرمح بعود الزين .( 

 زيع جديد :  باإلضافة لتحديث عدد من األغاني القديمة للعاشقين بتو

 للقدس اشرح يا علمنا العالي ، نكتب للحب قصيدة       

هي يا اوالد  –، دق الحجر بكف الزين ، لغة العاشقين ، جوا وبرا 

 فلسطين

 

 
 

ان تكون فردا في فرقة العاشقين لهو عمل او انتماء يستحق العناء 

 وذكرى تبقى حية راىعة في مسيرة حياتك.كيف ال وانت عاشق لوطنك

.تغنيها الحانا راىعة شجية وتعيشها  ًً ولتراثك وتقاليدك و تقاليد اباىًك

رقصات مبدعة وعطاء موسيقيا يبعث االمل والرجاء في شبيبة امة 

تابى ان يكون القبر لها تحت الشمس.فخورة انا ان اكون جزءاً من فرقة 
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نذرت نفسها الكتشاف المواهب الشابة الحية المبدعة وتطلقها نبضات 

ة وسواعد راقدام وحناجر ذهبية واوتاراً صداحة تتحدى الظلمة فني

واالرهاب العنصرية الوحشية وتردد مع ابي القاسم الشابي اذا الشعب 

يوما اراد الحياة فال بد ان يستجيب القدر وال بد لليل ان ينجلي وال بد 

 سمر اسطفان ..للقيد ان ينكسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 والملحنينالشعراء عدد من نبذة عن حياة 

 
 

 " محمود درويش"1

ولد هذا الشاعر في ظرف تاريخي من أحلك ظروف األمة 

ً بقضايا  ً أيضا ً بااللتزام الثقافي وملزما العربية، قد ُولِد مدموغا
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وطنه وأمته، فكان ال مفر له من االستمرار كشاعر ملتزم بهذه 

 .9القضايا وكفنان صاحب قضية

م، التي تقع في الجليل، شرق ساحل 1941البردة عام ُولد في قرية 

عكا، ُطرد من قريته مع أسرته في السادسة من عمره تحت دوي 

م، ووجد نفسه مع عشرات آالف الالجئين 1947القنابل عام 

الفلسطنيين في جنوب لبنان، كان ينتظر انتهاء الحرب ليعود إلى 

ع دليل فلسطيني قريته مع عائلته، ولكن ما ان عادوا متسللين م

حتى وصلوا إلى شمال الجليل ومكثوا لدى اصدقائهم، حتى 

اكتشفوا أن البروة لم تعد موجودة، فقد ُهدمت القرية وأُقيمت على 

 أراضيها موشاف )قرية زراعية اسرائيلية، وكيبوتس(.

مكث في حيفا عشر سنوات حتى أنهى الثانوية، حتى غدت إقامته 

عائلته الهوية الحمراء ثم الزرقاء، فيها جبرية، حتى استرجع و

توجه إلى موسكو ثم القاهرة ثم بيروت، حتى  1970حتى عام 

اندلعت الحرب ومات بعض من أصدقائه أهمهم: غسان كنفاني، 

فقرر العودة إلى فلسطين، وهذا من أصعب ما واجهه درويش 

 .10الخروج والعودة، فاختار العيش في عمان

"جاء محمود درويش في القرن العشرين، أي أنه جاء في قرن 

الثورات، فالثورات التي كانت تتم في القرون الماضية لم تكن 

تخدم اإلنسان بقدر ما كانت تخدم السلطة، في حين ان ثورات 

القرن العشرين، كانت من اجل خدمة اإلنسان بالدرجة األولى. لذا، 

ناخ الثوري المالئم لمزيد من فقد أصبح القرن العشرين، هو الم

 التغيّر، ومزيد من التغيير، لقد قال محمود درويش: 

 إننا شعراء قضية قبل كل شيء... 

ً له. . 11وال حياة ألدبنا إال إذا كان زاداً لهذا اإلنسان وسالحا

ومحمود درويش كشاعر ثوري، استطاع أن يستوعب روح 
                                                 

، ص 1987، 1. مجنون التراب، شاكر النابلسي، دراسة في شعر وفكر درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط9

14 . 
 . 2ص  الديوان، دار العودة، بيروت،  . محمود درويش،10
 . 73.  مجنون التراب، ص 11
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. والشاعر الثوري 12ئراً العصر استيعاباً تاماً، لكي يكون شاعراً ثا

شاعر خالق ومبدع، ال يقبل االقامة ضمن اطارات محدودة، لذا 

فإنه تلقائي وعفوي ومغامر، فبعد كل االنحسار الفلسطيني الذي 

، يطلع علينا درويش عبر قصيدته )من فضه 1986بل  أوجه عام 

الموت الذي ال موت فيه(. شاعراً ال يعرف االنحسار، وال يستسلم 

  13دالت السياسية التي ال معنى تاريخياً لها:للمعا

من مؤلفاته: "عصافير بال أجنحه" "أوراق الزيتون" " عاشق من 

 فلسطين" "آخر الليل". 

ويعتبر محمود درويش شاعر الثورة الفلسطينية بال منازع، غنّى 

فلسطين بأجمل قصائدة، ونقل معاناة شعبها إلى األمة العربية، 

 .200814توفي عام 

 ت له العاشقين عشرات االغاني ومغناة االرض كاملة غن
 

 

 

 

 

 

 

 صالح الدين الحسيني ) ابو الصادق ( _ 2
 

                                                 
 .81، ص. مجنون التراب12
 . 85، صمجنون التراب . 13
 . 2ص  ،لديوانمحمود درويش، ا .14
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، زمن الثورات، في غزة 1935ولد الشاعر الحسيني عام 

الصمود، فرضع حليب الثورة وحب الوطن أبان االحتالل 

االنجليزي للبالد، واستمر مناضالً حامالً قلمه بيد والرصاصة 

 م. 1967باالخرى، حتى التحق بصفوف الثورة الفلسطينية عام 

بسم الفتح، بسم الثورة الشعبية،  ،كتب أول نشيد للثورة "بسم هللا

 .15بسم الدم، بسم الجرح اللي بنزف حرية"

، ثم تولى 1969س اإلعالم العسكري لحركة فتح عام تأس

مسؤولية الناطق العسكري لقوات الثورة الفلسطينية بمجميع 

م، أصدر ديوان )ثوريات(، وساهم في كتابة 1971فصائلها سنة 

الفلسطينية مثل: نشيد العاصفة،  نصوص العديد من أناشيد الثورة

واللوز األخضر، والمد المد، وجابوا الشهيد، وجر المدفع فدائي، 

والبروقي، وطل سالحي، وغالبة يا فتح، وفوق التل، وما 

 .16بنتحول، ومدي يا ثورتنا، ويا شعب كبرت ثورتي"

ؤسسة المسرح والفنون الشعبية والفلسطينية في بيروت عام نشأ مأ

لفرقة العاشقين مجموعة من أغاني الثورة، وبعد  ، كتب1975

مغادرة الثورة الفلسطينية بيروت قام بتأسيس مسرح الطفل 

الفلسطينيين في القاهرة بدعم من دائرة الثقافة واالعالم، وقدم 

، ومسرحية 2، ومغناة االنتفاضة 1خاللها: "مغناة االنتفاضة 

 17حارسة النبع، وطاق طاق طاقية.

                                                 
 www.diwanalarab.com  2012ديوان العرب، الكاتبة ميسون جمال، مصطفى  مقال :  .15
  الجزيرة، نت..2011رام هللا،  ،اناشيد الثورة الفلسطينية، رحيل شاعر الثورة الفلسطينية، مقال : ميرفت صادر، .16

  17 .2009 الجزيرة نت. شعر والثورة ( مقال : سامي كليب،) ال: 

http://www.diwanalarab.com/
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اعرنا القضية الفلسطينية منذ الطلقة األولى، فكانت أخذت قصائد ش

تكتسب معناها من شعور االنتماء لهذا الوطن، وتجذير الهوية 

 الفلسطينية فقال: 

  ..فلسطيني

 عنواني . اسمي...وبيتي

  ..فلسطيني

 .. دربي.. شريانيودمي

 ..فلسطيني

 ورشاشي بإيدي.. بقلبي

 طّوعته.. وعلَّمته

 ..عشان ينطق

  ..فلسطيني

أصبحت قصائده سجالت ثورية وبيانات عسكرية، تؤجج نار 

الثورة بين أبناء الشعب الفلسطيني العربي فمن طل سالحي إلى 

جر المدفع فدائي إلى فوق التل، وغيرها من القصائد التي ستبقى 

حية ما بقيت القضية الفلسطينية، ومن بعض هذه المقتطفات 

 الثورية

 السيارةجر المدفع فدائي ال تستنى 

 جرت علينا صهيون أكتر من ميت طيارة

 وأحنا رجالك فلسطين وهللا ما نهاب الغارة

 وهللا ما نهاب الغارة

 جر المدفع فدائي ال تستنى السيارة

 عبي الرشاش برصاصي هو طريق وخالصي

 مش بالحل السياسي وال المجلس وقراره

 وال المجلس وقراره
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ه بنزعة ثورية ال تهدأ، واستمرت قصائد ديوان )ثوريات( مملوء

وتفاؤل ال يفتر، واصرار على بث روح الحماسة في نفوس 

األجيال الفلسطينية الصاعدة ويوضح الشاعر منذ البداية طبيعة 

مشوار الفلسطينيين من أجل انتزاع حقهم في وطنهم. إنه مشوار 

 التضحية والكفاح الذي ال يكل أو يستكين: 

 مشوارنا ... مشوار

 وبارود من نار ...

  ...ممدود

 قدام هالثوار

 ثوار يا دار

 اتربي ف عنيهم

 مارد االصرار

كما كتب بدموعه أغنية "جابوا الشهيد" التي ما زالت دموع العين 

تسيل لسماعها، ونحن نستذكر شهداء الثورة الذين سقطوا في بداية 

النضال، بحيث رسم لنا صورة الشهيد لحظة عودته من المعركة 

 وكأنه عريس: 

 جابوا الشهيد .. جابوه

 جابوا العريس .. جابوه

 بعلم الثورة .. لفوه

 رحة إمه وأبوهيا ف

 أنا إمه يا فرحة إمه

 في عرسه في ليلة دمه

 يا تراب الحرية ضمه

 يا أخوانه للثورة انضموا
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 بزغرودة ياهلل حيوه

 

 

  

 
 

 أحمد دحبور

في حيفا، هو أحد ينابيع الشعر  1946ولد الشاعر دحبور عام 

الفلسطيني المعاصر المقاوم، وأحد اعمدة الحركة الثقافية 

الفلسطينية الراهنة، فهو شاعر وناقد وباحث وموسوعي، وقارئ 

م، 1948وسياسي، ومثقف واسع االطالع، " لجأ إلى لبنان عام 

الالجئين الفلسطينيين في إثر النكبة، واستقر في سوريا في مخيم 

ً تقريباً، وفي  حمص، يقول: كْنُت أذهب إلى مدرسة الهيئة حافيا

 . 18الليل كانت أمي تدلك قدمي

فكان لحياة المخيم بكل ما يمثله من فقر وفاقه وحرمان وبؤس 

وضياع، تأثير في تكوينه النفسي واالجتماعي والسياسي 

اكير قصائدة في والشعري، نظم دحبور الشعر مبكراً ونشر بو

 . 1964مجلة "اآلداب" اللبنانيةعام 

                                                 
 . 1987دار العودة، بيروت، أحمد دحبور، ديوان أحمد دحبور،  .18
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وفي العام نفسه أصدر مجموته الشعرية األولى: الضواري وعيون 

 التي تنصح بالهموم الشعرية اإلنسانية. 19األطفال"

م أصدر مجموعته الثانية "حكاية الولد 1971وفي عام 

ياً، " التي اكدت انحيازه السياسي للثورة وطنيا وطبق20الفلسطيني

وجسدت الحالة الفلسطينية في مخيمات اللجوء والتشرد، ثم أصدر 

مجموعته "الشعرية " طائر الوحدات" لتحكي معاناة الفلسطيني 

 ومجموعات شعرية متنوعة. 

"عاصر دحبور المأساة الفلسطينية وعاش رحله العذاب والتشرد 

الفلسطيني بكل خلجة شعورية من خلجات قلبة، وتقطع أكماً 

 رة، فأسهم نقله وفكر النضالي الوطني في خدمة قضيته. ومرا

 

فشّكلت قصائده سالحاً ثورياص وزاداً روحياً للمقاتلين والمدافعين 

عن هذا الوطن. وفي أشعاره يبرز دحبور بطاقة هوية انتمائه 

الطبقي واإلنساني والحزبي وانتصاره للفقراء والجماهير 

 فيقول:   ،21الكادحة

 أول الليل أو آخر الليليجيء المخيم في 

 أين التقيتك منة قبل سيدتي

 أين األهل ؟

 فلسطين قائمة ما أقامت فلسطين

 والفقراء فلسطين

 واألنبياء فلسطين

 والمقبلون

 وانفقت حزني على الذكريات فضاق المخيم

 وسعت بقلبي فجاءت قوافل مسبية تترسم دربي

 وأطلب يحيى
                                                 

 . 35ص  الديوان،احمد دحبور، . 19
 .113ص  الديوان،  احمد دحبور، . 20
 . 2010ال: "الشاعر أحمد دحبور، العاشق األبدي، ديوان العرب، ق. شاكر فريد حسن، م21

 www.diwanalarab.com 

http://www.diwanalarab.com/
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 فيختلط الحزن بالبرق

 قبل سيدتيأين التقيتك من 

إّن ابداع دحبور يعود إلى تجاربه الحياتية الغنية، وتجميد اإلراده 

الفلسطينية الحقيقية والروح الوثابة الطموحة والمتعطشة للحرية. 

، وعلى وسام 1998حصل على جائزة توفيق زياد في الشعر عام 

االستحقاق والتميز من سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة 

 فلسطين. 
عشرات االغاني والقصائد المغناة لفرقة اغاني العاشقين الذي كان  قدم

 احد مؤسسيها ومن بين تلك االعمال //

 م1977اللوز االخضر ومجموعة قصائد اللبوم بأم عيني 

مجموعة من النصوص الشعرية أستخدمت في مسلسل وكتابة السيناريو 

 م1980القسام وااللبوم المصاحب للعمل عام 

 م1982الكالم المباح  –البوم بيروت كامل قصائد 

 م1989عدد من القصائد لعدة البومات منها البوم أطفال الحجارة 

 

 

 

 

 سعيد المّزين "أبو هشام" فتى الثورة

http://almawqef.com/IMG/jpg/image_1367669370058815.jpg
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، وهو من 1935ولد الشاعر سعيد المزين  في مدينة أسدود عام 

طالئع حركة "فتح" األولى، تلقى تعليمه في مدارس أسدود، وفي 

ُطرد وأهله إلى قطاع غزة، ولكنه بقي تّواقاً إلى بلدته  1948عام 

 وبقيت مغروسة في قلبه ووجدانه طوال حياته. 

ولّدت لديه روح  ذاق أبو هشام مرارة التهجير واللجوء التي

اإلصرار والتحدي، فتعامل مع الكلمة التي سخرها لخدمة وطنه، 

ً و شاعراً، عبّرت أعماله األدبية  ً وأديبا ً وكاتبا كان قائداً وسياسيا

والشعرية عن مراحل التاريخ النضالي الفلسطيني، ابتداء من 

األناشيد الثورية التي ألهبت مقدمتها النشيد الوطني الفلسطيني 

فدائي" منها أنا يا أخي، انا صادق، في عرس النصر، وصية "

عالرباعية، وغيرها من  ،شهيد، ال صلح ال استسالم ال مليون ال

األناشيد التي وثقت مراحل النضال الفلسطيني، وكتب مسرحيات 

والعديد من المالحم الشعرية  ،متعددة منها": "شعب لن يموت"

  مثل "ملحمة طوباس" والكف والمخرز".

كان صورة من صور الحياة النابضة بالمقاومة، والوطنية 

والطموح الخالق، يرنو إلى العال في كل مجال من مجاالته، 

ويتقن فن الجهاد والمقاومة ويحفظ دروسها عن ظهر قلب فليس 

من السهل الكتابة عن هذا المرء، فالرجل لم يكن قائداً وحسب، بل 

ً بارزاً لجيل فلسطيني كامل  هو جيل مقاومة المحتل منذ نموذجا

اليوم األول للنكبة، ومن خالل تعبيره عنه بالبندقية المقاتلة والكلمة 

 .22الحرة األبية

 

 
                                                 

 . انظر: أناشيد الثورة الفلسطينية/ ويكيبديا الموسوعة الحرة. 22
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 خالد محمد صالح أحمد )أبو خالد(

 شاعر ، فنان تشكيلي 

 عضو األمانة العامة لإلتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين

، 1937في بلدة سيله الظهر عام ولد الشاعر خالد أبو خالد في 

ونشأ في بيت يعبق بعطر الشهادة، حيث استشهد والده القسامي 

"محمد صالح أحمد" المعروف ب )أبي خالد(، فترعرع فيها، 

استمع إلى صوت الشبابة واألرغول، وأجراس الغنم والبقر، 

وصوت سقوط المطر، وأحب المطر الذي يُغرق أراضي القرية 

تها، عاش أفراح القرية وأحزانها، واستمع إلى وشوارعها وحارا

العتابا والميجنا والدلعونا، تتلمذ على يد الشاعر "عبد الرحيم 

 . 23محمود" في كلية النجاح الوطنية في نابلس

اتصل بالسياسة في منتصف الخمسينيات، غير أنه لم يسهم بأبعد 

م، حين شارك بعض أصدقائه 1960من المظاهرات إال بعد عام 

تأسيس "حركة طالئع الثورة العربية( التي تضرع منها حركة ب

طالئه تحرير فلسطين، وبعد ذلك التحق بالثورة الفلسطينية )حركة 

                                                 
انظر،مجلة العودة : مقال) رحيلنا هو حتما مسير  \.2002. اتحاد الكتاب العرب/ بيليوغرافيا الشاعر خالد أبو خالد، 23

  .2013، 72تاجا،دمشق، العدد نحو العودة (،  وحيد 
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ً مقاتالً، وتدرج في مواقعها إلى أن صار قائداً للقطاع  فتح( فدائيا

 األوسط فالشمالي فقائداً لقوات المليشيا في شمال األردن. 

مجلة الكاتب الفلسطيني. من أهم دواوينه وُعين عضواً محرراً في 

الشعرية "وسام على صدر المليشيا. الجدل في منتصف الليل، 

تغريبه خالد أبو خالد، وشاهراً سالسي أجيء، بيسان في الرماد، 

أسميك بحراً، أسمي يدي الرمل، دمي نخيل للنخيل، فرس لكنعان 

لتي غنتها الفتى، رمح لغرناطة، ومجموعة من القصائد الوطنية ا

 .24الجذور في االنتفاضة الشعبية الفلسطينية

النسخة  –له مجموعة قصائد قدمت في مسلسل الدرب الطويل 

 القديمة من التغريبة الفلسطينية 

 

 

 مسميح القاس

م، في 1939ولد الشاعر سميح محمد القاسم محمد الحسين عام 

مدينة الزرقاء في األردن، حيث كانت األسرة تُقيم في االردن ؛ 

بسبب كون الوالد ضابطاً برتبه رئيس )كاتبة( في قوة حدود شرق 

األردن، وعاد وأسرته إلى بلدته األصلية الرامة في الجليل الغربي 

ئية والثانوية في الرامة، وخالل الثانوية من فلسطين. أكمل االبتدا

تجلت قريحته الشعرية وموهوبته الفذة في كتابة مقطوعات شعرية 

على دفاتر الدراسة وفي الرسائل الجميلة التي يرسلها ألصدقائه 
                                                 

 .  najah.edu ency.السيرة الذاتية للشاعر، المؤلف الشاعر نفسه،  /ة. دائرة المعارف الفلسطينيي24
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فرضت حكومة اسرائيل التجنيد االجباري على أبناء  1956عام 

ول تنظيم سياسي الطائقة الدرزية، ما كان من سميح إال أن شكل أ

معارض لتجنيد الشباب الدروز باسم "الشبان الدروز األحرار" 

ضّم العشرات من الشبان الدروز في حينه. ما أن سارعت سلطات 

 الجيش وألقت القبض على سميح وأودعته سجون الجيش المختلفة. 

شغل سميح القاسم باالضافة لعمله في تحرير مجلة )الغد( وجريدة 

ئاسه تحرير مجلة )الجديد(، منصب رئيس ) اتحاد )االتحاد(، ور

 ( الفصلية. 48الكتاب العرب(، ورئيس تحرير مجلة اتحاد الكتاب )

ً ما بين ديوان الشعر والّسربية  أخرج خمسة وستين عمالً ابداعيا

والمسرحية الشعرية والكوالج والرواية والمقاالت النثرية. حصل 

على جوائز عديدة مثل: جائزة غار الشعر من اسبانيا، وعلى 

 جائزتين من فرنسا، وجاهزة البابطين(. 

العربي الذي تولّد هاجس االبداع لدى سميح من الحس القومي 

، كما أن البيئة التي نشأ 1948فجرته نكبة الشعب الفلسطيني عام 

فيها سميح تميزت باالنفتاح على العلم والثقافة حيث أصدر دواوين 

شعرية أهمها: "مواكب الشمس، وأغاني الدروب، وسربية إرم، 

حيث صورت دواوينة انطالقة اإلنسان العربي بعد سنوات 

لطويلة، ورغبته في مقارعة كل الطواغيت. الخمول واالتكالية ا

ودواوين أخرى "دمي على كفي، دخان البراكين، سقوط األقنعة، 

ويكون أن يأتي طائر الرعد، الموت الكبير، مراتي مسيح القاسم. 

وكتب مجموعات نثرية روائية ومسرحية مثل: "إلى الجحيم أيها 

 .25الليلك"

  

                                                 
 . 11ص – 1. أنظر: نبية القاسم/ األديب سميح القاسم، موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، ص 25
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 توفيق زيّاد

ولد الشاعر الفلسطيني توفيق زياد في مدينة الناصرة، عام 

م تعلم في المدرسة الثانوية البلدية في الناصرة، وهناك 1929

بدأت تتبلور شخصيته السياسية وبرزت لديه موهبة الشعر، ثم 

 ذهب إلى موسكو ليدرس األدب السوفيتي. 

، 1948ناضل من أجل حقوق شعبه، وتشبث بأرضه بعد نكبة 

 – 1975منصب رئيس بلدية الناصرة ثالثة فترات انتخابية ) شغل

1994 .) 

الشاعر فلسطيني الهوية، وصاحب فكر أممي ال يهان، تحمل في 

سبيل الحقوق المدنية والقومية لألقلية الفلسطينية، عرف شاعراً 

ً باألدب الشعبي، فقد أصدر العديد من المجموعات  ً مهتما وسياسيا

 ً  لبلدية الناصرة حتى تاريخ من المجموعات الشعرية، وكان رئيسا

ً لبلدية الناصرة حتى تاريخ وفاته  ، 1994الشعرية، وكان رئيسا

ً عنوانه "صور من االدب الشعبي الفلسطيني"،  وأصدر كتابا

 . 26ومجموعة قصص فلكلورية تحت عنوان "حال المدنية

                                                 
 . www.palpeople.org  ،، حزب الشعب الفلسطينيديق زياالشاعر والقائد الكبير توف. انظر: 26

http://www.palpeople.org/
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 كان مناضالً وطنيا مدافعا عن قضيتة وأرضه دفاعاً ال حدود له،

من اهم أعماله الشعرية: "أشد على اياديكم، ادفنوا موتاكم 

وانهضوا، أغنيات الثورة والغضب، أم درمان المنجل والسيف 

 والنغم" 

 

 من القصائد المغناة  

 فلتسمع كل الدنيا  –نشيد االرض 

 أشد على اياديكم –اناديكم 

 //وعدد من االعمال مغناة لفرقة العاشقين ومنها

 م1977اللبوم بأم عيني  مجموعة قصائد

 (م1978المغناة الكاملة ) سرحان والماسورة  

 

 حسين حمزة

ُعرف الشاعر حسين حمزة بكلماته الغنائية ذات الطابع المميز 

باإلضافة إلى أنه فنان تشكيلي.. ولد في قرية   ،وبصوته الجهوري

م،  وتوفي في  دولة 1940كفر شمس في ريف درعا عام 

 .2014اإلمارات 

ارتبط اسمه بالدراما السورية منذ انطالقتها،  وبالتزامن مع 

ً وهو يلقي  تأسيس التلفزيون السوري، سجل حمزة ظهوراً خاصا

إضافة إلى تأليفه  ،الشعر المحكي برفقة عزف موسيقي ارتجالي

كلمات تترات المسلسالت التي شكلت اللبنة األساسية النطالقة 
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عضو اتحاد الفنانين التشكيليين الدراما السورية. كان حسين حمزة 

 السوريين، عضو جمعية المؤلفين والملحنين في باريس.

 قدم الشاعر حسين حمزة عدد من القصائد غنتها فرقة اغاني

 .1985العاشقين الفلسطينية عام 

 

 

 

 

 محمد حسيب القاضي 

ولد الشاعر محمد حسيب القاضي في يافا. وهاجرت عائلته أثناء نكبة 

1948 إلى قطاع غزة وهو ال يزال طفالً، وبدأ مسيرة الكتابة 

أدبي في جريدة "أخبار فلسطين" التي كانت تصدر في غزة،  كمحرر

وذلك في ستينات القرن العشرين، واعتقلته قوات االحتالل "اإلسرائيلية" 

 .بعد سيطرتها على قطاع غزة سنة 1967 وفصل من عمله
غادر الشاعر قطاع غزة بعد ذلك إلى القاهرة، حيث ساهم بإنشاء "إذاعة 

صوت العاصفة"، ثم "صوت فلسطين". وعمل الحقاً مديراً إلذاعة 

فلسطين في الجزائر وصنعاء، ثم ترأس مهمة تحرير "جريدة األشبال" 

التي صدرت في تونس وقبرص، كتب القاضي عدداً من نصوص أناشيد 

 الثورة الفلسطينية منها:

 المجد للثورة، حرب الشوارع، حنا ثوارك يا بالدي، يا شعبنا في لبنان، 

 يا غاصباً حقنا.

 وصدر له: "فصول الهجرة األربعة" عام 1974، و"نشيد للرجل 

والبندقية" عام 1985/1975، و"مريم تأتي" 1983، و"أربعاء أيوب" 
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1983، و"أقبية الليل" 1985، و"إنه الصراخ وأنا فيه" 1989، 

و"الرماد الصباحي" 1989، و"قمر للعواء" 1996، ثم رمادك في 

رقصة 1997، و"السدى قاطرة .. قطرة"، و"دولة أيوب" مسرحية 

 .شعرية 1997، و"شمهورش" مسرحية شعرية 2001

حاز الشاعر القاض على "جائزة القلم الدولي" للشعر عام 1995، إلى 

 .جانب عدد من الجوائز األخرى في تونس والقاهرة

 

 

 

 مهدي سردانة

 . ولد الفنان والملحن مهدي سردانه فى العام1940 فى الفالوجا بفلسطين

اعماله الوظيفيه: مستشارا للتلفزيون الفلسطينى وملحن معتمد بأذاعة 

. لحن للمسرح وعمل مع المخرج الراحل سيد  1958مصر منذ العام 

 راضي .

 لحن عدد كبير من أغاني الثورة الفلسطينية ) أغاني العاصفة (

 م1988مغناة االنتفاضة  وغناء  لحن 

وتقديم عروض من الفرقة القومية المصرية وفرقة الفالوجا الفلسطينية 

لحن للعديد من المطربين العرب وهم على مسرح البالون في القاهرة 

-احمد ابراهيم -نجاح سالم-اركان فؤاد-مدحت صالح-:عماد عبد الحليم 

والعرب وهم : صالح  عزه بلبع وغيرهم وللعديد من الشعراء الفلسطينين

فاروق -هارون هاشم رشيد-مريد البرغوثي-حسيب القاضي-الحسيني

 .عبدالسالم محمد-عليه الجعار-جويده
جر المدفع  -لوحنا  -من اشهر اعماله الفنيه : يا جماهير االرض المحتله

 يا شعبنا فى لبنان -ما بنتحول  - أهال بالقائد -آه يا امة محمد -فدائى 
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االنتفاضة الفلسطينية أغنية معروفة بصوتها الحانه وهي وكان له في 

 كلمات ابو الصادق  ومطلعها 

 حياك هللا يا شعبي حياك هللا ضحيت كتير ما تعبتش وال قلت اآله 

 وحياة ترابك يا فلسطين للقدس الغالية احنا راجعين

 يجمعنا االقصى يا شعبي في كل صالة  

 

 : _ مؤسسي فرقة أغاني العاشقين والجيل االساسي 2

 

 

 
 

 عبد هللا الحوراني

كاتب ومفكر سياسي  ،عبد هللا عبد الهادي الحوراني )أبو منيف(

قومي، من مواليد قرية المسمية الصغيرة )الحورانية( في عام 

. يعد االبن السادس لوالديه، هاجر مع والديه بعد احتالل 1936

ً إلى قرية عراق سويدان حيث 1948قرية المسمية عام  ، متوجها

أخواله، وتنقل وعائلته حتى وصلوا إلى عقبة جبر في أريحا، ثم 

وصلوا إلى قطاع غزة حيث أكمل دراسته االعدادية  تسللوا حتى

 والثانوية في القطاع. 

التحق بكلية اآلداب )قسم اللغة العربية( في جامعة  1962في عام 

القاهرة، ثم كلية اآلداب السورية، وحصل على شهادة الليسانس 

ً ثم 1965في اللغة العربية عام  . عمل في مجال التدريس مدرسا

في مخيم الالجئين بخان يونس، وعرفت باسمه مديراً لمدرسة 
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بسبب نشاطه  1963حتى اآلن، أبعد من قطاع غزة عام 

 .27السياسية

يُعد من اهم المختصين بقضية الالجئين والمدافعين عن حق 

العودة، والناشطين في تعبئة الشعب الفلسطيني وتنظيمه للدفاع عن 

 هذا الحق. 

مديراً الذاعة فلسطين ثم عمل في سوريا في حقل اإلعالم وكان 

ً لمعهد  مديراً لهيئة االذاعة والتلفزيون السوري، ثم مديراً عاما

أصبح  1969اإلعالم في سوريا ثم التحق بالثورة الفلسطينية، عام 

ً لدائرة االعالم والتوجيه القومي في منظمة التحرير  مديراً عاما

 1987ر عام الفلسطينية، وأسس الدائرة الثقافية في منظمة التحري

، وساهم في 28وأشرف على كل األنشطة الثقافية الفلسطينية

ً وسياسياً،  معارضة اتفاقية أوسلو، واهتم بالقضايا القومية، فكريا

ومن أهم مؤلفاته: التطبيع الثقافي وأثره في الصراع العربي 

 الصهيونيو التحالف الغربي الصهيوني واألمة العربية. 

 29:دوره في تأسيس العاشقين

حصدت ف، ، أسهما بتطويرجواد األسديالفنان العراقي بتعاونه مع 

قدمت عروضها في أكثر من دولة في جوائز عربية كبيرة، كما 

مع ان  ،نتاج التلفزيونيإلى اإل، ثم توجه 30والعالم العالم العربي

خاص بها، وهكذا قدمت دائرة الثقافة الثورة لم يكن لها تلفزوين 

لسطيني، وهو "بأم عيني" عن كتاب بإشرافه أول مسلسل ف

                                                 
   11-10ص.2011غزة،  ( شهادات ومقاالت،حارس تراب األرض :عبد هللا الحوراني) ناهض زقوت :أنظر . 27
  السابق.  . المصدر28
 .. المصدر السابق29
 .  المصدرة السابق . 30

 

 

من الملحنين التي اعتمدت العاشقين ألحانهم، أذنهم هناك صفوة 

الموسيقية وموهبتهم القوية جعلتهم يؤثرون في العاشقين ويتأثرون 

 بها من أهمهم:
 



88 

 

الفلسطيني سليم  ، واخرجه هذا العنوانيحمل لفيليتسيا النغر 

حمد دحبور بكتابة مسلسل "عز الدين أموسى، ثم كلّف الشاعر 

 القسام" الذي أخرجه هيثم حقي. 

الحوراني، إنشاء  نجازات دائرة الثقافة، في عهدإوكان من أبرز 

ل فترة عملها وكان له الفضل في تقديم فرقة العاشقين ودعمها طوا

 العاشقين لبعض اغانيها على التلفزيون السوري صوتا وصورة 

، إذ جاز التعبير نذر نفسه للمشروع اثقافيا قائديعد الحوراني 

 .الثقافي الفلسطيني
 

 

 

 
 :وي محمد هباشاالر الفنان والملحن الموسيقي و

ترعذذرع فذذي عائلذذة فنيذذة ،ودرس الموسذذيقا فذذي المعهذذد العربذذي فذذي      

دمشق. وبدأ طريقه إلى االحتراف، عندما بدأ بتسجيل أغاٍن فذي البرنذامج 

سذنوات ،  6الشهير )افتح يا سمسم (مع الملحن حسين نازك وكذان عمذره 

وتالزم ذلك مع بدء تأسذيس فرقذة العاشذقين الفلسذطينية؛ بعذدها بذدأ العمذل 

 مع الفرقة الوطنيه الفلسطينية العاشقين  1977ي عام الفني ف

محمد والملحن والموزع الموسيقي المحترف الملحن الراوي يقدم 

شهادته عن تجرته مع "العاشقين هنا" وقداستقيناها منه عبر هباش 
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 هو راويف ،وهو بحق فنان شاملتواصلنا الشخصي معه _ 

 ."العاشقين"أحد أعالم ما جعله  ومغن، وملحن

، وفي الوقت جارة هي رزقهاتسرة كانت مهنة الأولدت في يقول؛ 

، جارةتمالزما لمهنة ال ،كنت طالبا في المدرسة ثم الجامعة هنفس

  ذلك لوالديبتجري في دمائنا ويعود الفضل  ىوكانت الموسي

فلم   ،لة المجوز في فلسطينآالذي كان من عازفي  ؛ابوزيد هباش

وبعد نكبة  ،كان الوالد موجودا دائماو عرس اال أفرح  هناك يكن

وهنا بدأ يحضنا على دراسة ، وصل والدي الى سوريام 1948

لة آخي خليل االكبر عازف على أفكان  ،الموسيقا بشكل اكاديمي

لة القانون وورث آخي خالد عازف على أوكان  ،العود وااليقاع

 تعزف ختي فاطمةأوكانت  ،عزف المجوز واليرغول من والدي

لة الجيتار آعلى  أعزف ناأوكنت  ،يضاأالعود وااليقاع على 

على أخذ يعزف حمد أصغر األ خيأو ، لة العودآلوبعدها تحولت 

وكنا نعمل بشكل منفرد  ، لة نفخية هي الترمبونآلة التشيلو وآ

وبعد انتهاء العمل النهاري نجتمع في المساء ونواصل  ،كعائلة فنية

الفلكلور الفلسطيني والعربي ختارة من مغاني أالبروفات على 

وشكلنا فرقة غنائية وشاركنا بالكثير من المناسبات الوطنية 

وكان الجميع مغنين  ،وحفالت تحرير االسرى من سجون االحتالل

 وعازفين وكنت من صغري اتفرد بالغناء الصولو اي االفرادي

واستمر مشوارنا الى ان تعرفنا على االخ الممثل الفلسطيني عبد 

الذي كان في  ،ذياب الملحنفنا على الرحمن ابو القاسم وبدوره عرّ 

ن على مواهب فلسطينيه احسين نازك يبحثالملحن وحينها هو 

بحكم عملهم في دائرة الثقافة بمنظمة  ،لتشكيل فرقة العاشقين

        .التحرير الفلسطينية
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 أبدبالنسبة لي كانت العاشقين تجربة غنية و ؛وهكذا انطلقت الفرقة

في  دراستي بالمعهد العربي للموسيقاومشوار االحتراف الموسيقي 

 ،ليف الموسيقي تكبر بداخليأوبدأت نواة الت ،لتني لذلكدمشق اهّ 

ا ؛ وهو مهالحين توقف "العاشقين"سيس أت ذعوام امتدت منأوبعد 

سيس فرقة لتأفعدنا  الفرقة، بالمرحلة الرمادية في تاريخ يعرف

وهو  ،منةآختي أويعرب البرغوثي وزوج  خوتيإنا وأالجذور 

حمد شما ورنا جبالي في الشهر االول من أو ،مغني محمد ادريسال

بوخالد الذي أوتعرفنا على الكاتب والشاعر خالد  ،١٩٨٧عام 

ولى األمع جذور  وكانت تجربتي ،زودنا بالنصوص الغنائية

، )زغردي يام الجدايل :هاغانيأولحنت جميع ، ليف الموسيقيأبالت

ولى غاني مواكبة لالنتفاضة األألوجاءت ا ،(لخ.. إعيونول سب

 ،عبةصظروف مالية لو  ،(للدار نغني) خر هوآواتبعناها بشريط 

  ،ع الجذور االستمرارلم تسط

في تسجيل سلسلة أغاني المدن الفلسطينية مع الملحن حسين  تشارك

 نازك

ت بوضع الموسيقى أوبد ،الفنيتابعت عملي فما بالنسبة لي أ

فت موسيقى لفرق ألفالم والتصويرية للمسلسالت التلفزيونية واأل

ن التلفزيون موكلفت  ،واورنينا ،زنوبيا تيفرقمثل سورية 

غان أوسجلت  ،رجاء سورياأالسوري بتوثيق التراث السوري في 

 .صوات الكورال للتراث السوريأب

في انتفاضة االقصى غان فلسطينية أنتج أناء ذلك كنت أثوفي 

 ،وصباح هللا يارام هللا ،وعشق الشقايق ،رض جوديأ يامنها: 

 ووضعت ،نانا السورية للمسرح الراقصأسيس فرقة أوشاركت بت

 ،لحان عمل صالح الدين للقدس عاصمة الثقافه العربيةأو ،حانهاأل
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طينين في اتحاد الفنانين الفلس اً عضو ، وكنتواقيم الحفل في دمشق

قدمتها كمؤلف وموزع  عماالً وأ ،نقابة الفنانين سورية اً في وعضو

 ،قطرفي افتتاح حفل الدوحة عاصمة الثقافة العربية  مثل: موسيقي

مهرجان  ، وسلطنة عمانفي كثر من افتتاح لمهرجان مسقط وأ

، سالميةاختتام حفل حلب عاصمة الثقافة اإل، والمحبة في سورية

ً تلفزيوني مسلسالً ولّحنت أربعين  ً سوري ا اً، وحصلت على وعربي ا

نتاج إمن   A1  لم الموسيقييجائزة مهرجان القاهرة السينمائي للف

ً مسرحي عمالً  ن20، والتلفزيون البلجيكي ً فلسطيني ا اً، وعربي ا

 60و ،فلسطينية غانأو، فالم وثائقية فلسطينية وعربيةأ  10و١

 .31"تلفزيون دبي فيغنية صوفية لبرامج دينية أ
 

العاشقين بعد اعادت  عدد من آغانيأيضاً بالتأليف الموسيقى ل متوق

 –م ،ومن أهم االغاني رجال الثورة 2009تشكيلها مرة أخرى عام 

أغنية إعالن الدولة الفلسطينية وفي نكبة المخيم ،وما حصل  –القدس 

لفلسطينين في سوريا. يقوم اآلن بالتأليف الموسيقي لعدد كبير من 

رحلة  األغاني وتم إصدار أغنية جديدة ))شهداء فلسطين (( وأغنية

 شعب. 

 

 

 
                                                 

  31: رسالة نصية حرفية من الملحن محمد الهباش عبر موقع التواصل االجتماعي ) فيس بوك ( . 
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 حسين نازك 

ا من كبار الملحنين الموسيقيين الذين أثروْ   حسين نازكيُعدّ الملحن 

التي شدا بها  ،مكتبتنا الموسيقية بالعشرات من األغاني الجميلة

 عملوا على  وهو من أوائل الذين ،كبار المطربين والمطربات

أحد مؤسسي فرقة  يُعدّ يضا أو ،تلحين أغاني الثورة الفلسطينية

 . 1985يرها منذ التأسيس وحتى عام أغاني العاشقين ومد

باإلضافة إلى إدارته لسنوات مجموعةً كبيرةً من أغانيها ن لحّ 

والتي جال بها العديد من عواصم الشرق  ، «زنوبيا» طويلة فرقة

بتكليف من وزيرة الثقافة  وتكلف 1985أنشأها عام ، التي والغرب

 ومن أهم.بإدارتها ووضع كل برامجها الفنية لمدة سبعة عشر عاماً 

عرض أيام الفرح، أوبريت قائد وأمة، مغناة الشهادة )أعمالها: 

و أوبريت سهرية بساحة  ،والشهداء في أقوال األسد

عشرات و،وعرض فني بعنوان بين التراث والمعاصرة،تشرين

لعمل نات والمؤتمرات وورشات ااالمشاركات الدولية بالمهرج

 .(المتخصصة في الفنون والتراث

أوديب )لمسرحيات كثيرة منها:  ىقدم موسيق أعمال نازكمن 

ملكاً، أوديب في كولون، احتفال ليلي خاص لدرسدن، الغرباء، 

رضا القيصر، الملك هو الملك، المؤسسة الوطنية للجنون، 

 الهوراسون ووس، لعبة الحب والثورة،االطجونو و

رسول ) وفي مسرح العرائس(، حكاية بال نهاية والكورباسيون

األحالم الطيب، حلم حطاب. دعوة للمرح، أغلى جوهرة بالعالم. 

وأرشيفه الموسيقي غزير بالمئات من األلحان والمقطوعات 

في لعل أهمها  ،الموسيقية التي قدمها في برامج عربية كثيرة

الشهير منتصف السبعينيات من القرن  (افتح يا سمسم: )برنامج

 .وغيرها الشعوب(قصص ) و(  المناهل) وكذلك ،الماضي
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 محمد سعد ذياب الطموني

في محافظة  قرية طمونفي  1942ولد الملحن الفلسطيني عام 

وانضم لفرقة  ، 1957التحق بالجيش عام  ،جنين المحتلة

 ،وكان عازفا آللة الفلوت من الدرجة األولى ،الموسيقا العسكرية

التحق الحقا بقوات الثورة الفلسطينية بعد انطالقها وانضم لقوات 

 .اليرموك

تم انتدابه لدائرة ؛ سيس فرقة العاشقين أحتى جاءت فكرة ت

الثقافة واالعالم بمنظمة التحرير الفلسطينية كعازف ومردد من 

للفرفة صبح مديرا اداريا أثم  ،الجيل االساسي للفرقة في البدايات

واسس ،ترك الملحن نازك ادارة الفرقة أن حتى ،1983عام 

ادارة الفرقة فنيا  فرقة زنوبيا ليتم تكليف أبو ايمن مسئولية تولي

مع  ةوقد لحن بالمشارك ،ولحتى بداية التسعينات 1985بعد عام 

وقد حصل على  ،مصري باقي أعمال الفرقةلالملحن مطيع ا

ة يام الثقافينجمة القدس من الرئيس ياسر عرفات في فعاليات األ

وقد كتب بعض القصائد للفرقة  ،1990االردنية الفلسطينية  عام 

وأغنية خاصة بالشهيد القائد أبو جهاد  ،لسا بعد) :ومنها أغنية

وقد نشرت على اشرطة الكاسيت  ،الوزير وغيرها من االعمال

 .(باسم ابن البلد
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&& 

هناك صفوة جميلة من المغنيين التي احتفت بهم العاشقين، 

واحتضنتهم حتى شكلوا جزءا ال يتجزأ من تاريخها الوطني 

الثوري النضالي، شعورهم باالنتماء ما دفعهم لشدو أجمل األغاني 

 :الوطنية الثورية ومنهم
  

 
 

 حسين منذر "أبو علي" 

العمل كراقص في فرقة أمية السورية  أبد ،لبناني شآمي فلسطيني 

وتعلم الحقا  ،والموسيقى بداية السبيعينات حالتابعة لمديرية المسار

كبار مثل الموسيقار الراحل عدنان أبو  الغناء على يد اساتذة

 رحسين منذالفنان ول مرة بالتقى الملحن حسين نازك أل ،الشامات

غاني في دى األحإعندما كان يسجل منذر  ،ذاعة السوريةفي اإل

عمال المشتركة وعة من األموالتقوا الحقا بمج، 1973واخر عام أ

، العطاش ،)البيادر مثلعمال درامية ظفت ألوُ  ؛غانيأمثل تسجيل 

 لن طلب عمل مجموعة أغاني لمسلسألى إ ،(ليلة مصرع جيفارا

غاني وعند نجاح األ ،سرى الفلسطينيينخاص عن األ "بأم عيني"

غاني سيس فرقة وتقديم هذه األأبعض فكرة توتنفيذها طرح ال

وشكلت فرقة اغاني العاشقين الفلسطينية  ، وغيرها على مسرح

يضا أساسي بالفرقة ومعه وكان الفنان حسين منذر من الجيل األ

صوات المهمة والجميلة مثل الفنان والموسيقار مجموعة من األ

وبدأ  ، والفنان الراحل فتحي صبح وغيرهم ،الراحل سمير حلمي
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بوم أللبوم الثالث للفرقة )يلمع بريق حسين منذر عند تسجيل األ

وشارك صولو   ،أغنية عكافي وخاصة  ،1980 عام القسام(

 تبعشرات االغاني واستمر بعمله عدة سنوات الى ان توقف

غاني وأناشيد صوفية أشارك الحقا بالتسعينات بعدة  ، العاشقين

من انتاج  ،ي مسلسل القطوفواسالمية مع الملحن محمد هباش ف

(، م 2003زين المالحم ) بومألناشيد بأدبي وشارك بمجموعة 

عيد تشكيل العاشقين أالى أن  ؛يضا مع الملحن محمد هباشأ

غنية أعلنها يا )أ غاني بعدة حفالت منهاأوقدم مجموعة  ، 2009

 (.شعبي
 

 

  

 ميزر مارديني

مؤسس  ،العاشقين(" لُقّب )نسر أبو جمال" ميزر مارديني 

أحد  ، 1956مواليد عام من  ،قسم الدبكة في الفرقة مدربو

دريد لحام منذ  السوري  مع الفنان (أسرة تشرين ) أعضاء فرقة

عمل  وايضا،عمل في التدريب في المسرح السوري ،1974عام 

بدور شارك  ، و1978مع فرقة المسرح العسكري منذ عام 

وعرس  ،ديك الجن : )الفنية منهاالعديد من األعمال  البطولة في

قت فرقة أغاني العاشقين عام حينما انطل ،(وذي قار ،التحدي
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عنصر  كانت الفرقة غناء بدون ،1980وحتى عام  ، 1977

عازف  )أبو عدنان( ميزر مارديني برفقة انضمإلى أن  ؛ الدبكة

 وكان وقتها الملحن ،المجوز الى دائرة الثقافة لمنظمة التحرير

بو جمال أفاعجب  ،غانيألازك يدرب الشباب على بعض ان حسين

تم تكليفه رسميا من قبل الدائرة " وبدأ نشاط الرقص  ،باالداء

وتزامن ذلك مع تحضير المخرج الفلسطيني سليم موسى لتصوير 

 . (عز الدين القسام)ألبوم 

ثم وفدت الفرقة المتكاملة ألول مرة الى ألمانيا الديمقراطية بادارة  

محمد سعد ذياب وقدمت الفرقة عرضها المسجل في التلفزيون 

حفل عدن : )وعشرات الحفالت منها  ، 1981السوري عام 

جمل اللوحات أمن  : " بو جمالأيقول ( 1983الشهير في اليمن 

ونظر الي اثناء  ، حبورالتي اشتغلناها حينما جاء الشاعر د

التدريب ثم قال مهرة حرة بحفرة خطرة ونفذنا لوحة على هذه 

 ."غنية وكانت من اللوحات المميزةألا

 صمم أغلب أعمال الفرقة ،بو جمال بعمله عدة سنواتأواستمر   

دلعونة  ،الكالم المباح ،عزالدين القسامفي ألبوماتها المختلفة مثل )

وبعد  ،ن اللوحات التعبيرية للفرقةوالعديد م( وظريف الطول

توقف الفرقة عاد لعمله في المسرح العسكري وما زال يعمل به 

 اليوم.حتى 
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 فتحي صبح 

ر وهجّ  ،1937في صفد عام  الفنان الفلسطيني فتحي صبح ولد

وعاش كما عاش جميع الالجئين آالم  ،1948عنها في عام 

والذلة إلى أن استقر به المقام في وعضته وأسرته القلة  الشتات

كان كبير إخوته وبالتالي تحمل من عناء ذلك الكثير ليعين  .الشام

ثم تحول  عمل في الخياطة ، والده المثقل بهموم اللجوء والفقر

واستقر فنه   .بحكم تملكه لموهبة الصوت الجميل الرخيم إلى الفن

غاني الوطنية فغنى لها عشرات األ )لخدمة قضيته )قضية فلسطين

انتسب الى فرقة المسرح الغنائي التابعة لوزارة تنسى و التي ال 

إذاعة فلسطين  تهوأسس مع إخو ،م1959الثقافة واالرشاد القومي 

مع االستاذ يوسف  م 1964عام  من دمشق وأشرف على تنفيذها

حيث بدأ عمله في الغناء والتلحين والتمثيل ومن ثم أصبح  الخطيب
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مخرجا ومشرفا على التمثيل وشارك في تقديم العديد من البرامج 

 ومنها برنامجه المعروف آنذاك )ليلة الجمعة(. 

لحن وغنى أكثر من مئة أغنية أغلبها من األغاني الوطنية، من 

 ،)يا طير الطاير ،بين األعمال التي قدمها اثناء عمله في اإلذاعة

غريب يا  ،نشيد كل شيء للوطن ،فلسطين حنا معاكي للموت

في سبيل  ،حبي وبالدي سوريا ،يا ريتني طيار ،عالطيرة ،صفد

  .هللا(

ومنها  1975ني سجلت لمسلسل البيادر عام شارك بمجموعة أغا

شو صار يا سنين  ،سوس القمح ،) يا سامعين الصوت دلوني

 العمر(.  

شارك في تقديم أغاني لألطفال في البرنامج الشهير  )افتح يا 

فرقة أغاني  –سمسم (كان من المؤسسين والجيل األساسي 

عمل بالفرقة عدة  ،م1977العاشقين الفلسطينية منذ تأسيسها 

سنوات وشارك بالتسجيل صوتا في االستديو بعشرات األغاني 

ان له عدة أغاني )بأم عيني والقسام(، ك الوطنية خاصة ألبومي

 صولوا ومنها:

يا مشرد يا طير  ،يا ليل خلي األسير تيكمل نواحه –موال األسير )

كان محبوبًا هبي يا رياح(،  ،نكتب للحب قصيدة ونغني ،الغربة

دائم االبتسام سديد  الصمتحسن  ،وجيرانهألهله وأصدقائه 

 .2001، توفي عام يالرأ
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 بثينة منصور
 

العاشقين بقسم  غاني، بدأت العمل في فرقة أ م1965مواليد يناير      

لية التصميم م مسؤو1984الدبكة كعضو إلى أن تولت رسميا عام 

ومنها فوز  وساهت بعمل عدة لوحات ونجاحات للفرقة ، والتدريب

ولى بمهرجان كونفلنس الدولي في باريس عام فلسطين في المرتبة األ

 . م1993اشقين واستمرت بعملها حتى توقف الع ، م1988

عملت الحقا لسنوات في مقر دائرة االعالم والثقافة لمنظمة        

التحريرفي دمشق وساهمت الى حدا كبير في اعداد هذا الكتاب باطالعنا 

عن الكثير من االمور واالدالء عن الكثير من المواد والمعلومات 

مع بثينة ، اختها هناء زوجة الفنان محمد هباش بدأت العمل والتفاصيل 

في الدبكةوكان لها عدة مشاركات بالغناء مع العاشقين سواء بالتسجيل 

وبعدة حفالت في االعوام //  1980صوتا بعدة اغاني ومنها البوم القسام 

 .م1992 –م1988

فلسطينية المنديل  ،فلسطينية األحالم والهم ، فلسطينية العينين والوشم

 ...والصمت فلسطينية الصوتفلسطينية الكلمات ، والقدمين والجسم 

بثينة منصور مصممة الرقصات في فرقة العاشقين الفلسطينية التي  هي 

أحيت حفالت فلسطينية جميلة في البحرين .. سألناها ماذا تعني 

 العاشقين،، بالنسبة لك ؟‘‘

القدس ‘ األرض ‘ عشق ‘ عشق ‘ العاشقين هي عشق الوطن أجابت : " 

 ."وكل ما هو جميل في وطني

بهذه الكلمات الجميلة استهلت بثينة منصور لقاءنا معها قبل ان يمضي    

لى الفرقة وبداياتها الفنية وأعمالها التي بلغت خمسة أعمالها إبنا الحديث 

ن مصممة ألى الذهن بإولى قد يتبادر وللوهلة األ ،حتى الوقت الحاضر

و في أواسط أالرقصات التي نتحدث عنها سيدة كبيرة ) ختيارة ( نوعا ما 

ن محدثتنا من أن المفآجاة تطل حين تقول البطاقة الشخصية بأال إالعمر 
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  !!م1965مواليد عام 

ن تتحدث عن عمرها تقرنه بعمر الثورة الفلسطينية بمزيج يوبثينة ح    

ذا كانت قد درست التصميم إوحين نسألها عما  ،من الفخر واالعتزاز

ن أأبدا كل ما في األمر  ،حين تجيب بشكل أكاديمي فان المفآجاة تكتمل 

العملية قد بدأت بمحض الصدفة حين وجدت نفسي مطالبة بالعمل ولتقل 

مدفوعة للعمل في غياب مصمم الرقصات األصلي للفرقة لقد انضممت 

لى إن الفرقة تفتقد أشعر في البداية أوكنت ، م 1981للفرقة عام 

الحركات الشعبية األصيلة وكان يراودني اإلحساس والتصميم بضرورة 

تقديم شي ما ولقد اقترحت في البداية على المصمم السابق للفرقة عدة 

ن استلم المسئولية وأول أاقتراحات ، وحين غاب لم أجد مناصا من 

وأغنية ،رقصة قمت بتصميمها كانت ألغنية ؛؛ ال ال ؛؛ ودقوا الرمح 

ثم جاءت الفرصة للمشاركة في ، ن أغاني السحجة الفلسطينية أخرى م

مهرجان للفلكلور الفلسطيني بدمشق ومن هنا كانت البداية ومن بعدها 

 كرت السبحة حيث قمت حتى الوقت الحاضر بتصميم أربعة برامج

طير الغربة ، عالد العونة وظريف الطول ، قصيدة األرض ، أطفال  

  (اضةمغناة االنتف )الحجارة ،

 . وعدد آخر من اللوحات الفلسطينية الشعبية

 ماذا تعني دقة األرض لكي ؟-

دون مقدمات تجيب االرتباط باألرض .. أي شي ذو عالقة باألرض او 

أي معنى لهذا البد بالتعبير عنه في الرقصات الشعبية الفلسطينية ودون 

  .قصد بالدق على األرض

واحد من أشهر الشعراء الشعبيين  منصور حفيدة أبو سعيد الحطينيبثينة 

 األحالم والهم  ا ، فهي الفلسطينيين تمثل أبيات درويش في كل شي تقريب

وي دراسة التصميم والتدريب وقريبا سأسافر في دورة أللمانيا لهذا : " أن

 .."الغرض ومن ثم أتفرغ نهائيا للفرقة

ان أصمم رقصة كل األلوان الشعبية الفلسطينية تجذبني لكنني أتمنى      
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للون السامر وهو لون من الرقص يؤدى بالسيف واللون المتميز في 

وهو لون األعراس وأيضا رقصات قطف البرتقال  ،الفلكلور الفلسطيني

والزيتون .. وبالنسبة لفلكلور الشعوب أحب الفلكلور المغربي والتونسي 

 ) االتحاد السيوفيتي ( . والروماني والرقص الشعبي الجيوجري

لى تقديم اوبريت غنائي راقص على إفلسطينية األحالم والهم.. اطمح 

عموما طموحاتي كلها تتمحور حول الفرقة .. اما أمنيتي  ..مستوى عالي

 32" الكبرى فهي تقديم أجمل أعمالي في القدس الشريف

 

 
 

 باسمة بغدادي

حيت مع الفرقة أو التي  ،باسمة بغدادي احدى زهرات العاشقين

عام  بالفرقة  التحقت الوطنية والحفالت المناسبات العديد من

درست  ،، زوجة الملحن مطيع المصري1989حتى عام 1984

في المعهد الموسيقي في دمشق وكان مدرسها الملحن مطيع 

تمتاز وتتحلى بصوت قوي وبدقة مخارج الحروف  ،المصري

عذب ) ،ومنها صولو سجلت بصوتها عدة اغاني ،وتتقن الغناء

 ،يها المارون بين الكلمات العابرةأ ،تقدموا تقدموا ،قلبيالجمال 

في شريط  أغنية يا قدس قدمتها ،أهلي في المخيم ،ابتسامة للشهيد

 . (1998خمسون النكبة عام 
 

                                                 
 م .1989عام : لقاء صحفي  مطبوع : مجلة بانوراما الخليج ،   32
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 سهى دغمان

شاركت من  ،من الجيل االساسي في فرقة أغاني العاشقين 

صغرها بالتسجيل في االذاعة وبتسجيل عدة اغاني لمسلسل 

واستمرت  1980 االطفال: )افتح يا سمسم(، انضمت للعاشقين عام

م،  تزوجت عضو الغناء 1993بلغناء مع الفرقة حتى توقفها عام 

قدمت عدة أغاني صولو  ،وعازف العود في الفرقة أحمد الناجي

احلى قصة  ،: )يمشي على الجمربصوتها أو بشكل مشترك ومنها

 . ، شعبي الصابر ع جراحه(حب طلت

أما عن فئة الرقص والدبكة، فهناك ثلة من الراقصات والراقصين  

في الفرقة تميّزوا باإلبداع والرقّي في أعمالهم، وتألألوا في 

 السطوع والصفاء، ومنهم:
 

 
 

 حسام عبد هللا حنوف

اهتم  ،م1985في سوريا عام ولد الشاعر حسام حنوف في الالذقية 

باألدب والتأليف والكتابة على الرغم من تخصصه المغاير فهو 
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لكن موهبته وقريحته الشعرية  ،يعمل مهندسا في الطاقة الكهربائية

جعلته يصدر اعماال ادبية ودرامية مستقاة من تراث األدب 

وله الفضل في تأليف كلمات أغاني فرقة العاشقين   ،العربي

 ،رجال الثورة ،شهداء فلسطين ،نية  مثل :" رحلة شعبالفلسطي

 ،اعلنها يا شعب اعلنها، فلسطين لو نادت علينا ،حلم العودة

 .الجدار"

ومجموعة قصصية  ،ومن أعماله األدبية ديوان )َرهَ( في الشهر

باإلضافة إلى مقاالت صحفية في جريدة  ،(ساعة الحائضبعنوان)

 بار اللبنانية.العالم العراقية وفي جريدة األخ
 

* 

 

 

 

 

 أحمد دخيل

وكتب  ،م 1973ولد الشاعر أحمد دخيل في دمشق في سوريا عام 

وألف  ،الشعر منذ مطلع التسعينيات باللغة الفصحى والعامية

 ،األشعار للعاشقين والفرق الفلسطينية مثل : فرقة نداء األرض

تحاد إلعضو اوشغل منصب  ،فرقة زغاريد الوطن ،فرقة حنين

وحاز على  ،فرع سوريا –العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين 

  ،العديد من الجوائز، أهمها جائزة القدس في جمهورية ايران

بعون هللا أعلنها  ،يا عاشقين: )من قصائده المغناة لفرقة العاشقين

 –شموع االمل  ،غآلي يا أبو عمار ،يا طالع ع جبال النار،دولتنا

لقصائد التي قُدمت أعماال منفردة مثل وبعضا من ا ،( االسرى



104 

 

 ،ح نكمل المشوار ،هوية ،جبين القدس ،يا جراح ،)تاج العرب

 33يا مقدسية(. ،من عتم الخيام ،الوحدة الوطنية

 

 هديّة الّسبيني : 

 
 

م سجلت في اإلذاعة العديد من األعمال 1994بدأت هدية الغناء في عام 

شاركت  قدمتها في برنامج العزه لغزة,الغنائية، ومنها: )سنعود( والتي 

بأغاني مسلسل سفر الحجارة عن االنتفاضة الفلسطينية للمخرج 

 الفلسطيين بسام السعدي

 منها قدمت مجموعة أغاني وطنية  لفلسطين ولسوريا

 م2008شهدائك يا غزة أحياء مع مجموعة أطفال عقب عدوان عام 

  عن سر العدوان أسألهم  أغنية أسألهم في كل مكان

المسرحية  :حسين نازك، في أعمال عده أهمها ملحنتعاملت مع ال 

(وشاركت بحفل القدس عاصمة للثقافة العربية في الغنائية )واسطة العقد

 م2009مشق د

وكان لها تاريخ  م2009التحقت بفرقة العاشقين الفلسطنية في عام         

غنية الوطنية عريق من النجاحات على صعيد الفلكلور الفلسطيني واأل

الثورية اللتي بعثت في قلب كل فلسطين األمل بغد مشرق مكلل بالنصر، 

في اإلمارات ،  يذكر أن هدية شاركت مع الفرقه في العديد من الحفالت

 ،مصر، لبنان ،ردناأل ،تركيا ،الجزائر،  قطر ،الكويت ،العربية المتحدة

                                                 
  33: كافة المعلومات مستقاة من رسالة نصية حرفية من الشاعر نفسه عبر الفيس بوك . 
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. 2010نوفمبر  10وكان دخولها إلى فلسطين ألول مرة في ،  فلسطين

 (.وقد تميزت مع الفرقه بغناء أغنية للشهيد )قومي يا امي

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 

 : لقصائد التي غنتها فرقة العاشقيناألغاني و ا

 

 : 1977 "م عينيأب"قصائد البوم  

 اللوز االخضر

 كلمات احمد دحبور

  وهللا لزرعك بالدار يا عود اللوز األخضر
 واروي هاألرض بدمي تتنور فيها وتكبر

لوز األخضر نادي فلسطين الخضرا بالدي يا  
 مدولي هاأليادي حتى بالدي تتحرر

 والكرم الجبل الموجود في الشمس الحره على طول
 من عرق اجدادي مجبول لتراب الوطن األطهر

صفدي غزه والبيره بلدي ىعالجرمق غن  
 والقدس بتهتف ولدي أوعك عني تتأخر
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******** 

 

  ، فِِلْسِطينِيَّةٌ ُشبَّابَتِي

  َعبَّأْتَُها ،

   . أَْنفَاِسَي اْلَخْضَرا

اِلي ،   َوَموَّ

  َعُمودُ الَخْيَمِة السَّْودَاِء ،

ْحَرا    . في الصَّ

ةُ دَْبَكتِي ،   َوَضجَّ

  ألَْهِلِه ،َشْوُق التَُراِب 

فَِّة األُْخَرى   .في الّضِ

 كلمات توفيق زياد

******** 

 

 عن إنسان

 كلمات محمود درويش

 ! يا دامي العينين و الكفين

 إن الليل زائل

 ال غرفة التوقيف باقية

 ! و ال زرد السالسل

 ... نيرون مات ، ولم تمت روما

 ! بعينيها تقاتل



107 

 

 وحبوب سنبلة تجف

 !.. ستمأل الوادي سنابل

 

******** 

 

 لييا حاللي يا ما

 كلمات أبو الصادق الحسيني

 حياكم هللا ،، يا حالل ويا مالي

 حياكم هللا ،، يا حالل ويا مالي

 حياكم هللا ومرحبا حيا الرجال الثائرين

 يا حاللي يا مالي

 من شعبنا رمز الفدا ومن ثورته عالغاصبين

 يا حاللي يا مالي 

 الحر االمينيالليسمعتوا الندا صوتنا 

 يا حاللي يا مالي

 جيتوا على اسم الفدا تعطوا الجماهير اليقين

 يا حاللي يا مالي

 تنحررك يا بالدنا ونعود بالنصر المبين

******** 

 يا ظالم السجن خيّم إننا نهوى الظالما

 ليس بعد الليل إال فجَر مجٍد يتسامى

 يا رنيَن القيِد زدني نعمةً تُشجي فؤادي

 معنًى لألسى واالضطهادِ إن في صوتك 

******** 

 كلمات محمود درويش
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 حكون في بالدنا

 

 يحكون في شجن

 

 عن صاحبي الذي مضى

 

 و عاد في كفن

 

  :ما قال لألحباب... لألصحاب

 

  !موعدنا غدا

 

******** 

 قصيدة قتلي محض باطل

 كلمات الشاعر الكبير سميح القاسم

 كلمات توفيق زياد –النص الشعري 

 

 واضربي في القاع يا أصول    جذرنا الحي تشبثيا 

 من قبل أن ينفتل الدوالب       أفضل أن يراجع المضطهد الحساب 

 ا  ما جاء في الكتابأو... إقر -لكل فعل رد فعل:

 قتلي محض باطل

 ان صوتي ليس يكبت طمئنوا الغدر المبيت

 كل صخر يتفتت وعلى موطيء نعلي

 بديهأن ناري أ طمئنوا النار الغبيه

 تولد الشمس الوفيةوعلى حضن رمادي 

 ا بعض سالحيهان طمئنوا هوج الرياح
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 باللقاح ! تأتي لحقل ضربته رغمها

 ن قتلي محض باطلال واطمئنوا كل مط

 إلى ما شئتباق  أناف

 أحيا  وأقاتل !

******** 

 محمود درويش : كلمات

 الصوُت في شفتيَك ال يُطربْ 

 تُغلبْ والنار في رئتيَك ال 

 وأبو أبيك على حذاء مهاجٍر يُصلبْ 

 ونهدُها يُحلبْ ’ وشفاُهها تعطي سواَك 

 فعالم ال تغضْب ؟

******** 

 

 توفيق زياد : كلمات

 كأننا عشرون مستحيل

 في اللد , والرملة , والجليل

 هنا .. على صدوركم , باقون كالجدار

 وفي حلوقكم

 كقطعة الزجاج , كالصبار

 وفي عيونكم

 من نارزوبعة 

 هنا .. على صدوركم , باقون كالجدار

 

 نجوع .. نعرى .. نتحدى

 ننشد األشعار

 ونمأل الشوارع الغضاب بالمظاهرات
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 ونمأل السجون كبرياء

 ونصنع األطفال .. جيال ثائرا .. وراء جيل

 كأننا عشرون مستحيل

 في اللد , والرملة , والجليل

 هنا باقون أنا

 فلتشربوا البحرا

 تين والزيتوننحرس ظل ال

 ونزرع األفكار , كالخمير في العجين

 برودة الجليد في أعصابنا

 وفي قلوبنا جهنم حمرا

 إذا عطشنا نعصر الصخرا

 ونأكل التراب إن جعنا .. وال نرحل

 وبالدم الزكي ال نبخل .. ال نبخل .. ال نبخل

 هنا .. لنا ماض .. وحاضر .. ومستقبل

 

******** 

 توفيق زياد : كلمات

 

 بعض األغاني صرخة ال تطرب فإذا استفّزتكم أغانّي أغضبوا

 يا منشئين على خرائب منزلي تحت الخرائب نقمة تتقلّب

 إن كان جذعي للفؤوس ضحيّة جذري إله في الثرى يتأهب

 

******** 

 

 سميح القاسم :  كلمات

 ربما تسلبني آخر شبر من ترابي
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 ربما تطعم للسجن شبابي

 جديربما تسطو على ميراث 

 من أثاث وأوان وخواب

 ربما تحرق أشعاري وكتبي

 ربما تطعم لحمي للكالب

 ربما تبقى على قريتنا كابوس رعب

 يا عدّو الشمس لكن لن أساوم

 وإلى آخر نبض في عروقي

 سأقاوم سأقاوم سأقاوم 

******** 

 محمود درويش :  كلمات

 

 فؤاديغنائي خناجر ورد  و صمتي طفولة رعد  و زنيقة من دماء  

،  و أنت الثرى و السماء  و قلبك أخضر..!  و جزر الهوى، فيك، مدّ  

 فكيف، إذن، ال أحبك أكثر

******** 

 محمود درويش :  كلمات

 أحبك أكثر ..

 تكبّر.. تكبّر!

 فمهما يكن من جفاك

 ستبقى، بعيني و لحمي، مالك

 و تبقى، كما شاء لي حبنا أن أراك

 و أرضك سكر نسيمك عنبر

 أحبك.. أكثرو إني 

 يداك خمائل

 ككل البالبل و لكنني ال أغني
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 تعلمني أن أقاتل فإن السالسل

 أقاتل.. أقاتل

 ألني أحبك أكثر!

******** 

 محمود درويشكلمات : 

  .. غضب يدي

  .. غضب فمي

  ! ردتي عصير من غضبأوو دماء 

  ! يا سامعي

  ! ال ترج مني الهمس

  ال ترج الطرب

  .. هذا عذابي

  في الرمل طائشةضربة 

  ! و أخرى في السحب

  حسبي بأني غاضب

 لها غضبأوو النار 

******** 

 كلمات الشاعر توفيق زياد

 

  يا أحبابي العشرة آالف

 صيحتكم تسقط في أعماق الشعب الصامد

 وقفتكم ترفع رأس الشعب الصامد

 لن ننساكم معكم نحن سويّة

 سنهدّم كل األسوار سنمّزق ليل العار

 تشرق شمس الحريّةحتى 

 في وطن يدفع ثمن الحريّة
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******** 

 قصائدنا بال لون 

 بال طعم بال صوت

 إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت

 و إن لم يفهم البسطا معانيها

 فأولى أن نذريها

 و نخلد نحن للصمت

 

 توفيق زيادكلمات : 

سمر في السجن – يا شعبي يا عود الند  
 يا شعبي يا عود الند

اغلى من روحي عندي يا  
 أنا باقون على العهد

 لن نرضى عذاب الزنزانة
 وقيود الظلم وقضبانه

 ونقاص الجوع وحرمانه
 اال لنفك وثاق القمر المصلوب
 ونعيد إليك الحق الحق المسلوب
 ونطول الغد من ليل األطماع
 حتى ال تشرى ال تشرى وتباع
 حتى ال يبقى الزورق دون شراع

ديا شعبي يا عود الن  
 يا أغلى من روحي عندي
 إنا باقون على العهد

 إنا باقون

******** 

 

 شمحمود درويكلمات : 
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 شدّ وا وثاقي

 وامنعوا عنّ ي الدفاتر والسّ جائر

 وضعوا التراب على فمي

 فالشعر دم القلب

 ملح الخبز ماء العين يكتب

 باالظافر والمحاجر والخناجر

  سأقولها

 في غرفة التوقيف

 في الحمام في اإلسطبل

 تحت السوط تحت القيد

 في عنف السالسل

 مليون عصفور

 على أغصان قلبي

 تخلق اللحن المقاتل

******** 

 

 توفيق زيادكلمات : 

 أن اختالج الروح في البذرة

 أقوى من الصخرة

 و جذورنا في رحم هذي األرض ممتدة

 و قميصنا البالي

 ما دام يخفق في رياح الحزن و الشدّه

 ستظل تخفق راية العودة

  ستظل .. تخفق .. راية .. العوده
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******** 

 محمود درويشكلمات : 

 العرس الفلسطيني

 هذا هو العُرس الذي ال ينتهي

 في ساحة ال ينتهي

 في ليلة ال ينتهي

 هذا هو العُْرُش الفلسطينيُّ 

 ال يصل الحبيُب إلى الحبيبْ 

 إالّ شهيداً أو شريد

******** 

 كلمات : محمود درويش 

 استجواب

 

  : ويستجوبونه لماذا تغنّي؟

 

   :يردّ عليهم ألنّي أغنّي

   وقد فتّشوا صدرهُ  فلم يجدوا غير قلبه

   وقد فتّشوا قلبه فلم يجدوا غير شعبه

   وقد فتشوا صوته فلم يجدوا غير حزنه
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   وقد فتّشوا حزنه فلم يجدوا غير سجنه

  وقد فتّشوا سجنه فلم يجدوا غيرهم في القيود

 ويستجوبونه ويستجوبونه ويستجوبونه

******** 

 توفيق زيادكلمات : 

 سنحملها بال يأس جراح المجد 

 يأس جراح المــــجــــد بال سنحملها

 ونصنع فجرنا شيئاً كقرص الشهــــد 

 .ة الدنيا وكل الـــوردوونملؤه بكل حأل

 فلتسمع كل الدنيا

 فلتسمع كل الدنيا ... فلتسمع

 سنجوع .. ونعرى

 قطعا .. نتقطع

 ونسّف ترابك

 يا أرضا تتوجع

 ونموت .. ولكن

 لن يسقط من أيدينا

 علم األحرار المشرع

 لكن .. لن نركع

 للقوة .. للفانتوم ... للمدفع

 لن نخضع

 لن يخضع منا

 حتى طفل يرضع
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******** 

 

 ...هذي أغنية للعشرة آالف سجين

 في قلب سجونك يا إسرائيل الكبرى

 ....والصغرى

 .. هذي أغنية للعشرة آالف ربيع

 ...مشتاق لألرض السمرا

هذي أغنية لأليدي المسحوقة باألغالل الدموية ...تتحدى األغالل 

  الدموية

 ..لعيون تتوقد خلف القضبان

 ... للقامات المنتصبة في قلب الزنزأنات الوحشية

 ... تتحدى الزنزأنات الوحشية

  هذي أغنية للعشرة آالف جبين

 .. مرتفع في وجه الموت

  وآالت التعذيب الهمجية

 تتحدى آلهة البطش لتبقى األرض العربية عربية

******** 

 كلمات : محمود درويش

 حناجرناإلى األعلى 

 إلى األعلى محاجرنا
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 إلى األعلى أمانينا

 إلى األعلى أغانينا

 سنصنع من مشانقنا

 و من صلبان حاضرنا و ماضينا

 ساللم للغد الموعود

 ثم نصيح يا رضوان

 إفتح بابك الموصود

******** 

 كلمات من التراث 

 

  يما مويل الهوى

 ضرب الخناجر وال حكم النذل فيا

 ومشيت تحت الشتا والشتا رواني

 والصيف لما أتى ولع من نيراني

 بيضل عمري انفدى نذر للحرية 

 يما مويل الهوا يما مويليا

 يا ليل صاح الندى يشهد على جراحي

 العدا من كل النواحيوانسل جيش 

 واليل شاف الردى عم يتعلم بيا

 يما مويل الهوا بما مويليا

 بارودة الجبل أعلى من العالي
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 مفتح درب األمل واألمل برجالي

 يا شعبنا يا بطل أفديك بعينيا

 

******** 

  فلسطينية العينين والوشم

 اهداء لكل امهات فلسطين وبناتها

  فلسطينجزء من مغناة وقصيدة عاشق من 

 محمود درويش :كلمات الشاعر الكبير الراحل

 شدوا وثاقي

 وامنعوا عني الدفاتر

 والسجائر

 وضعوا التراب على فمي

 فالشعر دم القلب

 ملح الخبز

 ماء العين

 يكتب

 باالظافر

 والمحاجر

 والخناجر

  ..سأقولها

 في غرفة التوقيف

 في الحمام

 في اإلسطبل

 تحت السوط

 تحت القيد

 السالسلفي عنف 
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 مليون عصفور

 على أغصان قلبي

 تخلق اللحن المقاتل

*************** 

 مو الوشفلسطينية العينين 

 سمالفلسطينية ا

 فلسطينية األحالم و الهم

 فلسطينية المنديل و القدمين و الجسم

 فلسطينية الكلمات و الصمت

 فلسطينية الصوت

 فلسطينية الميالد و الموت

******** 

 

 

 :م1978والماسورة  لبوم سرحانأ

 توفيق زياد

ه ترثيه  أمُّ

 شيعوا لبني عمومته .. يجيئوا بالطبول وبالزمور

 خبروهم أنَّه قد عاد من غزواته صقر الصقور

 وزعوا الحلوى وأكياس الملبس للكبير وللصغير

 بالهنا كل الهنا ........ يا هنية

 وانكوت عيني أنا .... يا صبية

 شيعوا لبني عمومته ... يجيئوا مثل أسراب النسور
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 خبروهم أنَّه لما أتاني عينه جمٌر وناُر مستطير

اه فاألمر خطير ))  ((ناوليني قرشنا األبيض يا أمَّ

 بعت أسورة الزفاف وبعت خاتمي األخير

 بالهنا كل الهنا .... يا هنيه

 ال تخلوه بال ..... بندقيه

 يا صبايا الحّي هيئن الذبائح ، والمواقد والقدور

 والثياب انقعنها بالعطر نقعا ، والمناديل الحرير

 إن سرحان األمير ... بن األمير ... بن األمير

 عاد من غاراته يرتاح في حضني األثير

 يا صبايا حيِّنا ....... يا حرايــر

 جاءنا الكيف فخذن ... المزاهـر

 شيعوا لبني عمومته يجيئوا بالطبول وبالزمور

 خبروهم أنه إن جاء ثانية ... أبع ثوبي األخير

ه زفي إلى أحضانه أحلى صبيه  بالهنا يا أمَّ

ه بيعي ثيابك .. واشتري له بندقيه  بالهنا يا أمَّ

 

 

 في الطريق سرحان

 يقظا مثل حمار الوحش كان

 وككلب الصيد ملفوفا خفيف

 وشجاعا مثل موج البحر كان

 ومخيفا مثلما النمر مخيف

 كانت الدنيا مطر

 االذنين، وحش وجأروصفير الريح، في 

 وعلى الوجه يصير البرد، شوكا وأبر
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 كانت الدنيا مطر

 قمر أووظالم الليل كالفحمة.. ال نجما يضوي، 

 انما سرحان كالقط، يرى االبرة في الليل الكثيف

 كالكف.. كما األرضانه يعرف هذه 

 يعرفها كلب األثر

 كانت الدنيا مطر

 "كان يمشي نحو "تل الحارثية

 بترول شقية حيث ماسورة

 تحمل الخير الذي يدفق من أرض الشعوب العربية

 لبالد أجنبية

 "كان يمشي نحو "تل الحارثية

 وبجيبه دناميت، ونار وفتيل

 وعلى كتفه كانت.. بندقية

 كتلة صامتة كان يسير

 وبعينيه سكاكين، وشر مستطير

 كتلة تنحت نحتاً دربها، بين الصخور

 شرهاً كالذئب.. للصيد الكبير

 ه يا سرحان.. اسرعاي

 ان لليل عيونا، ربما تقرأ أعماق الضمير

 وترى ما في الصدور

 إيه يا سرحان.. اسرع

 ولتكن رجلك، فوق الدرب، منديل حرير

 ، جناحأنالم ال يخلق لالنسان، أحي

 كي يطير

 قبل ذلك. عندما لم يفهم سرحان 

 ..عندما قالوا له: سرحان.. يا سرحان



123 

 

 للوطنهل تقدر ان تفعل شيئاً 

 ..؟؟ يا ناس خلوني بعيداً أناهز كتفيه: 

 عن حكايات الوطن

 "عندما قالوا: "سرحان.. يا سرحان.. هيا للجبال

 ..؟؟ من أين، ان جعت أناهز كتفيه: 

 ستأتي لقمة الخبز الحالل

 "عندما قالوا له: "سرحان.. يا ابن الكلب.. انظر شعبك العبد الطعين

 سالما..؟؟ مادام جلدي أناهز كتفيه: 

 مالي ومال اآلخرين

 ..لعنة هللا

 ..على شكلك

 ..يا كتلة طين

 لهنة هللا عليه... ما فهم

 انما لما رأت يوماً، نجوم الظهر عيناه.. فهم

 مرة في الطوق مشوه على

 ألواح الصبار، برجل حافية

 وهوى العسكر بالسوط على ظهره.. نار حامية

 كسروا السكة والعود.. وساقوا الماشية

 قاب البنادقوبأع

 حطموا السدة، والباب، وكا االنية

 نسفوا البيت وصاحوا

 "أنت.. يا ابن.. الزانية"

 ساعة الميالد جاءت، هكذا.. في ثانية

 عندها سرحان لم يأبه لنيران األلم

 إنما صّر على أسنانه، في فمه المملوء دم

 إن سرحان
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 أخا البنت

 فهم

 آه.. كم يصبح سرحان

 مخيفاً.. إن فهم

ً  عاش  سرحان العلي مطارداً عاماً ونصفا

 ما درى حي مقره

 فتشوا عنه مراراً.. كل حجر.. كل حفرة

 يكشف سره أووضعوا الف جنيه للذي يقتله، 

 الف مرة

 بينه كان وبين الموت شعره

 الف مرة

 كان في كل مكان

 واسمه عاش على كل لسان

 إنما عاماً ونصفا ما درى حي مقره

 ذات يوم راح سرحان يفكر

 ان انبوبا على بعد كذا

 "يدفق فيه النفط قرب "الحارثية

 يحمل الخير الذي ينبع من أرض الشعوب العربية

 لبالد أجنبية

 آه.. يا سرحان.. لو.. لو يتفجر

 ان أسنانك ال تكفي وال يكفي رصاص البندقية

 فتدبر

 االمر.. فكر وتدب -لعنة هللا عليك-

 اللحظات األخيرة انتظري

 البترول.. يا بنت الحرام.. انتظريآه يا ماسورة 

 ان سرحان الشقي بن الشقية
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 قادم رغم انصباب المطر

 وبعينيه بروق شتوية

 كتلة صامتة، وحشا شديد الخطر

 ملء جيبيه دناميت، ونار، وفتيل

 انت.. يا بنت الحرام.. انتظري

 هذه لحظتك السوداء جاءت.. هكذا كالقدر

 كلها بضع ثوان.. قبل ان تتفرجي

 آه.. يا بنت الحرام

 انتظري...

 لم يعد سرحان من ليلته تلك ولكن في الصباح

 :نشرت بعض الجرائد

 "نسف ماسورة بترول بتل "الحارثية- 

 فجر االنبوب ارهابي مطارد- 

 وجد البوليس بعد البحث.. رجالً بشرية وبقايا بندقية.. وهوية- 

 اسمه الكامل: سرحان العلي من عرب الصقر- 

 

 : م1980القسام لبوم أ

  :القصائد كاملة كلمات الشاعر

 ، يوسف الحسون أبو الصادق الحسيني

 

 أحمد دحبور :النصوص الشعرية كلمات الشاعر

 باستسناء قصيدة عكا ، موال االسير

 رجال في الوغى ان هدوا كفوا

 وهللا ما كفوا األرضوعن حب 

 مجاهدنا حمل روحع ع كفه

 رض لهبأودمه سال فوق 
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 الهدى كبروا وشبوا على نور

 طان شبواووزي النار في األ

 يضحي االب ويجي بعدوا شبوا

 يرد الذل عن ارض العرب

 

 القسام علمنا يا ناس ندوس الذل وما ننداس
 نتصدى اليدين الشر نعلي الراية نعلي الراس
 وتجمع شمل االحباب ضد الغاصب واالرهاب
 طل الفجر بليل القهر وانفتحت كل االبواب

القسام وقال يا ربعنا بتهون كرمال عيون الوطن أرواحنا بتهون  اتنهد

وحبة رمل من ارضنا يا شعب ما بتهون اعرفنا السبب يا دار واعرفنا 

 ... الجواب

فوج الثورة األول هل ، ثالث رجال و ثالث زنازين ، والتهمة حب 

 فلسطين 

 يا عطا الزير يا فؤاد حجازي يا جمجوم الحكم الصادر إعدامو

وطلعت من عكا جنازة لثالث  يا ثالث نجوم فوق أرض بالدي بتحوم

 طيور

 ، تتدلى من قلب العتمة وتفرش وطني بحزمة نور

 ثالث رجال اونكا

 اتسابقواعالموت

 اقدامهم عليت فوق رقبة الجالد

 وصارو مثل يا خال

 دبطول وعرض البال

 نهوى ظالم السجن يا أرض كرمالك

 رجالكيا ارض يوم تندهي بتبين 
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 يوم الثالثة وثالثة

 يا أرض ناطرين

 مين الي يسبق يقدم روحو من شانك

 من سجن عكا

 من سجن عكا طلعت جنازي

 محمد جمجوم وفؤاد حجازي

 جازي عليهم يا شعبي جازي

 المندوب السامي وربعه وعموما

 محمد جمجوم و مع عطا الزيري

،،،،،،،، 

 وفؤاد حجازي عز الذخيره

 والتقاديريانظر المقدر 

 باحكام الظالم تا يعدمونا

 لكم أو أناويقول محمد 

 خوفي يا عطا أشرب حسرتكم

 لكم أو أناويقول حجازي 

 ما انهاب الردى وال المنونه

 امي الحنونه بالصوت تنادي

 ضاقت عليها كل البالدي 

 نادي فؤاد مهجة فؤادي

 قبل نتفرق تيودعونا 

 ننده على عطا من ورا البابي 

 تستنظر منو الجوابيوقفت 

 عطا يا عطا زين الشبابي
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 يهجم عالعسكر وال يهابونا 

 صاتك اميأوخيي يا يوسف 

 عي يا اختي بعدي تنهميأو

 الجلهالوطن ضحيت بدمي

 كلو لعيونك يا فلسطينا

 ثالثي ماتوا موتة االسودِ 

 جودي يا امي بالعطا جودي

 علشانهالوطن بالروح انجودي

 عذبوناة بيحري والجل

 نادى المنادي

 يا ناس اضرابي

 ويوم الثالثة شنق الشبابي

 أهل الشجاعة عطا وفؤادي

 

******** 

 ياليل خلي األسيـر

 ياليل خلي األسير تيكمل نواحـه

 رايح يفيق الفجر ويرفرف جناحه

 تــ يمرجح المشنوق من هبة رياحه

  ,,وعيون بالزنازين بالسر ماباحوا

 ياليل وقّف أفضي كل حسراتي

 نسيت مين أنا ونسيت آهاتي يمكن

 ياحيف كيف انقضت بإيديك ساعاتي

  ..شمل الحبايب ضاع واتكسروا قداحـه
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 التظن دمعي نزف دمعي عـ أوطاني

 عــ كمشة زغاليل بالبيت جوعانه

 من رح يطعمها بعدي واخواني

  ..ثنين قبلي شباب عالمشنقـة راحـوا

 

 وأم والدي كيف بدها تقضي نهارهـا

 و ويلها على صغارهاأ ويلها علي

 ياريت خليت بإيدها سوارها 

  ..يوٍم دعاني الحرب تـ اشتري سالحـه

******* 

 صول وجول يا ظريف الطول

  يا سيف الثورة المسلول

 يا موال بغنيه كل االطفال

 اطفال حيفا ودير ياسين

 غزة ترشيحا جنين

  الثورة انطلقت يا اوالد

 الثورة عمت البالد

 الوديانبين الجبال في 

  في المعمل في البيارة

 طلت اول شرارة

 ظريف الطول 

 ياظريف الطول وين رايح تروح

 بقلب بالدنا تعمقت الجروح

 مافي غيرنا بيردلها الروح

 .. واسمع ليل نهار صوت رصاصنـا
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 ياظريف الطول امشي التل التل

 واسأل عنا الريح ياظريف تندل

 

 الطريق معروف والرصاص الحل

 .. وبعزة واصرار نزرع دربنـا

 ياظريف الطول من وادي لواد

 تناديني الثوار وشوقي للبالد

 ابشر يا شهيد سراج الثورة انقاد

 .. ياسراج الثوار زيتك دمنـا

 ياظريف الطول ارسم يارسام

 صورة لفلسطين وصورة للقسام

 وعيون الثوار وهللا ما بتنام

 نصر يا استشهاد هذا شعارنـا

******** 

 وكل يوم تتعمق الجروح أيام تروحوتيجي أيام 

 باالصرار بعزيمة شعبي الجبار

 طل الثوارمن جرحي  ريا بيادر يا جبل النا 

 مهيرتـي فوق الجبل يا

 تنالها خيل العدا ما يامهيرتي فوق الجبل

 تسلم وأنا خيالهـا تسلم وراعيها البطل

 حيفا السما وهاللها تحزني ال ياميمتي

 ومزينة برجالهـا مزينهويافا عروسة 
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 من خلفها وقبالهاوالشمس طلعت عـ صفد 

 خيل العدا تصدى لهـا شعبي صمدشعبي صبر 

 

 

******** 

 ياهال بك ياهال

 كلمات الشاعر الشعبي الراخل يوسف الحسون

 الحادي ىبيوت الــ غن غنى الحادي وقال بيوت

 وتحكي حكايات بالدي أيام بتجري وتفوت

 غني يعدمني والدي وشعبتحكي حكاية ارض 

 وحبك في القلب عبادة طن الحبأوي طنيأوي

 بين الوادي والوادي تحت التل فوق التل

 لي زناديا قدحتالثورة  يلو منا المحتلوا ي

 بين الرايح والغادي ثورة عز وماتنذل

 وتلقاني وتلقى والديوإن تسأل عنا تندل 

 يعشق أرضه بزيادة يطلع صف يسكت صف

 

 

 بيوم ينول الشهادةوشهيد الثورة ينزف 

 وأقلع شوك اللي يعادي ألزرع ياسمينات الدار

 ونّسم ياهوا بالدي طلقة حب وطلقة نار

******** 

 

 ايد الشيخ بايد الشاب وحدة دم بعرق الشعب

 العامل جنب الفالح الطالب جنب الجراح

 حتى الشاعر والقويل أنضموا شدوا السالح 
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 حنا انطلقنا

 قولوا لمن يبغي يجاهد

  مرحبا أرض الكرامة

 لولدها عطشانـة

 حنا انطلقنا سالحنا في يدنا 

 وإن تنادي رصاصنـا تلقأنا

 حنا النشاما أرواحنا فوق دمنا 

 وأن متنا أوالدنا تعدي ورانا 

 هي الطريق مهدة وبدمنا

  يوم النصر يا شعبي حيي ثرانا 

******** 

  باالرهاب .. بقانون الغاب

  االستعمار غرس النياب .. ينهش لحم االرض

 سيفة على رقبة البالد

  بالمراسيم والفرمانات سكوا وعد وامتيازات

 بدهم أرض من غير شعب هدية لشعب من غير ارض

 ذلوا ماذلينـا

 

 ذلوا ذلـواماذلينـا وتعلّينـا

 مستعمر ارفع إيدك عن أراضينـا 

 صك المستعمر باطل باطليارجال

 .. البنراعي والبدنـا اللي يراعينـا

 ارفع إيدك عن وطني وحقي المشروع

 .. التزرع قدم الغاصب في مراعينـا

 التفكر نلبس ثوب الذلّة والعار
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 .. فّصلنا ثوب العزة من أمانينـا

 المنطق منطق قوة وشريعة غاب

  ,, لكن هالمنطق مابيمرق علينـا

******** 

 رايحين نقول نريده

 بالمعمل بالحصيدهرايحين نقول نريده 

 المجيده تحت الرايه نريد نجّمع هاألصحاب

 رايحين نقول نريده بالمعمل بالحصيده

 كل ليلة خطوة جديدةشعبي تقدم دوم يقدم 

 

******** 

 

 عالعمام عالعميّـم

 

 رفرف ياطير الحمام عالعمام عالعميّم

 والشعب الحر المقدام رفرف على فلسطين

 36بعد الـ  22من عام 

 صارت ساحة للقسام عموم فلسطينكل 

 

 آخر خطوة لألمام ماكانت جولة بيعبد

 

 موالباقي جاي قدا كانت هي البداية

 شوفوا معنا الحكايةتعالوا من البداية 

 وصل القسـاما من يوم م ورح نرفع البرداية
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******** 

 كلمات أبو الصادق الحسيني

 يا ويل ويلكم من الشعب  في كل ساحة وكل درب  

 بركان شعبي إن غضب يحرق بناره الغاصبين 

 يا حالل ويا مالـي

 اللي رضي بليل القهر ماينتظر فجر ونصر 

 خلي العرق يضوي الجبين احفر بعين اللي حفر 

 يا حالل ويا مالـي

 قسامنا خلّف مامات فوق الجراح علّى الرايات 

 آياتي رح تضوي حياة كل النشامى المخلصيـن 

 يا حالل ويا مالـي

******** 

 

 

 عز العرب خلف سواعد من غضب علو الرايات قسامنا خلف ما مات

 هذه هو طوفان البشر دم الشهيد ما يروح هدر

شعبي انتفض شعبي رفض ذل  الليل طويل من غزة لعيون الجليل

  الدخيل
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 يا ريت يا عز الدين ويا رفاق عز الدين

 وثالثينياريت كنتو معانا تتشوفو وقف الزمن في الستة 

 يوم 180وقف الزمن يا قوم 

 

 عالشوملـي

 عالشوملي عالشوملي

 والشوملي بحيفا انولد

 واتجولي ياخيولنا

 بين غزة والرملة وصفد

 والناصرة والمجدلِ 

  ..عالشوملي عالشوملي

 تطرحي ال ياداليا

 على أمه لو جف العنب

 تمرحي ال ياخيولنا

 خلي السما تشتّي غضب

 طنيغني لشعبي وموّ 

 عالشوملي عالشوملي

 شهده بشر اضراب وما

 غاب القمر 

 شح المطر

 اعاد الشجرنيابالدي

 يورق واليعطي ثمر

 ست أشهر بتتحملي

 عالشوملـي عالشوملي

 واتدخلوا زعمـا العرب
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 قالوا نصدق اللي اغتصب

 كراسي والزعمـا لعب

 واتعودواعالتنبلة

 وين يازعامة المرجلـة 

  ,,عالشوملي عالشوملي

 

******** 

 الي عرف دربه الشدة ما تهده والي الوطن شده مين يقدر يرده

 يا ثورة القسام مدي بنا مدي مآشي ومين قدي تئن ارضي على خدي

الراس في العالي وجهادي راس مالي يا ثورة اعطيني ايديك كمان 

 وكمان

 يا نفحة االيمان يا مهرة االيمان صولي بنا وجولي بالعرض وبالطولي

 ال الثار بالفعل والقوليحنا رج

 عالهـدا

 بالدي روضة من الجنة على ماقال المعنّى

 وهاألرض قطعة منا بنحيد وال بنميل ما

 مين في الدنيا كان معنايافلسطين الغدر اشتد 

 ومافي حد بيسمعنـابئ كل يوم عم بزيد الع

 كل يوم عم بزيد العبئ وما في قوة توقفنا 

 ال أستعمار ال صهيوني ال أستبداد يحكمنا 

 ما ملينا يا وطني والقسام علمنا 

 تعلمنا واتطوعنا وما في حد بيحكمنا
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******** 

 عريسنـا زين الشباب

 عرساننا زين الشباب

 زين الشباب عرساننا

  ...رشيدنـا

 مقدامنا يامصطفى

 ل لألحبابوعرسين األ

  ..والثاني نصر بالدنـا

******** 

غالي الثمن لكن مش أغلى من وطني  يا ديرة االحرار يا صخرة 

 االصرار

 ردي العدا ردي  يا سواعد اشتدي  يا فلسطين الثوار ثوارنا هدّو 

 كمشة رجال أحباب برصاصهم ردو  يا بالدنا زاحفين  

 بالدم نفديكي يا فلسطينالخر طلق زاحفين 

 قيدي يا نار الثورة

 قيدي يا نار الثورة وضّوي بالدار

 جمرة بتولّع جمرة وتشب النار

 طلعنا من دموع الفقرا وزند الفالح

 علّينا الراية الحره وجينـا ثـوار

******** 

 موال
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 لكتب على جبين المرج 

 لكتب على جبين المرج موال

 تراب الوطن ماتقله بأموال

 التحسبه بجرة قلم تتملكه

 هاألرض مش شروى وال أقوال

 األرض للّي بيعزق ويفلح

 للّي بإيده ثمارها تطرح

 األرض للمحراث وإيٍد تعرفه

 وجبين بحبات العرق يرشح

******** 

 

  القسام اتنهد يهتف يا زالم

 ما في بديل ما في بديل

  غير التل في بارودة دم

 خلوا االيد تضم االيد

  بالعزة عبوا البواريد

 عبوها بالشوق والحب

 بالثورة باماني الشعب

 

 مافي ثمـره

 مافي ثمره أرضي جمره

 وشوكه بحلق اإلستعمار

 هاذي بالدي وأرض جدادي

  وتقول عني غريب الدار

 البيت بيتي والزيت زيتي 

 واحنا اللي بذرنا البذار
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 يامستعمر اصحى وفكر

 حنا نشامى مانرضى العار

 مابنتخلى عـ حبة رملة 

 .. ويشهد هللا ياثوار

********* 

 

 

 

 

 

 دار العز

 هاي دار العز واحنا رجالها الثورة ثورة عز واحنا ابطالها

 هللي طلوا النشامى هللي يا ديار العز يا ديرة هلي

 يا نشامى الباديه يا ويل العرب أشعلوا النار في ارض النقب

 هللي طلوا النشامى هللي يا ديار العز يا ديرة هلي

 اشهدوا يا عرب افعال الخليل اسألوا حلحول تعطيكم دليل

 يا ديار العز طلوا من جنين لو طلبت الموت حنا شاهدين

 هللي طلوا النشامى هللي يا ديار العز يا ديرة هلي

 يا بالدي اشلحي ثوب الحداد والبسي اثوابك البيض الجداد

 هللي طلوا النشامى هللي يا ديار العز يا ديرة هلي

 يا عرب شوفوا الرجولة يا عرب كيف شعبي فجر بأرضي لهب

 ركبت االبطال ع أمواج البحر ما يهابوا الموت وجيوب الخطر

 

 

********* 
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 هّدى البلبل عالرمـان

 هدّى البلبل عالرمـان

 سمعته بالليل يغني

 ويصحي جفن الغفيان

 اللي بنومه متهني

،،،،،،، 

 والبلبل زار العريس

 زين شباب الطنطورة

 قله التزين وال تقيس

 .. عروستك زينة وقمورة

،،،،،،، 

 هدّى البلبل عالرمـان

 سمعته بالليل يغني

 ويصحي جفن الغفيان

 اللي بنومه متهني

،،،،،،،، 

 والبلبل زار العروس 

 أحلى بنات المسميه

 قلها عريسك هالمحروس

 .. خيال يساوي ميـه

،،،،،،،، 

 هدّى البلبل عالرمـان

 سمعته بالليل يغني

 ويصحي جفن الغفيان

 اللي بنومه متهني

،،،،،،،، 
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 خيال مابعده خيال

 عـكتفه شادد مارتينا

 يقرن قوله باألفعال

 .. ويوم العرك يالقينـا

،،،،،،،، 

 هدّى البلبل عالرمـان

 سمعته بالليل يغني

 ويصحي جفن الغفيان

 اللي بنومه متهني

 ******** 

 هذا هو قدر اإلنسـان

 يتجرع ُمـّر وعلقم

 وقد ماينبضهالشريان

 .. اإلنسان بيتعلم

 اللي صارع هالتيار

 آخرته بيرسيعالبر

 والنسمه تولد إعصار

 والعتمه تعزف هالفجر

 هذا هو قدر اإلنسان

 يتجرع ُمـّر وعلقم

 وقد ماينبضهالشريان

 .. اإلنسان بيتعلم

******** 

 ولّى زمان الحكي

 لما الزمان انقلب
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 لما الزمان اندار 

 شد الوتر عالعصب

  ..والنار في شريانـه

 غنى أغاني الوطن

 والثورة والثوار

 وفوق جلمود الصخر

 منقوش ديوانه

 ولّى زمان الحكي

 ولى زمان القول

 صار الحكي بقلبين

 عامر بإيمانـه 

 األرضفالح بلزق 

 وعامل بلزق النول

  ..قدس تراب الوطن تقديس قرآنـه

 يامجمعة الخالن ياميمتي يابالدي

 من اللي يعطش والنبع في عيون ولدانه

 طانوهذا القلب والكبد قطعة من األ

 والخير في أغصانـه األرضمشرش الزيتون في 

 ******** 

 يا فلسطين

 مهما تمر سنين وسنين

 ومهما يزيد عدد الزنازين

 ومهما يشدوا الطوق ع الرقبة

  رقابنا تتحدى السكين
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 ياديرتي حملـوه

 ياديرتي حملوه

 ياديرتي شالوه

 ياديرتي وأشعلوا 

 .. في القلب نيرانـي

 ياقويعٍدعالردم

 تحت الردم ابني

 خلي الحجارة العظم

 .. فوق الردم ابني

 ياديرتي حملوا

 ياديرتي شالوا

 ياديرتي وأشعلوا 

 .. في القلب نيرانـي

 اطلع معأنا الجبل

 تلقى البواريدِ 

 الثورة شمس األمل

  .. ياثورتي قيدي

 ياديرتي حملوا

 ياديرتي شالوا

 ياديرتي وأشعلوا 

 .. في القلب نيرانـي

 ياصويحبيهالوطن

 حنا شرايينـه

 أرواحنا هي الثمن

 .. وبدمنـا نزينـه

 ياديرتي حملوا
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 ياديرتي شالوا

 ياديرتي وأشعلوا 

 في القلب نيرانـي

 ******** 

 

 عامل عربي فلسطيني

 عامل عربي فلسطيني في القرية و في المدينه

 يقلع شوكة االستغالل و يزرع قلبه ياسمينه

 عامل شكل جمعية عربية فلسطينية

 تحمي مصالح العمال وتكسر دين العبودية 

******** 

 كنا نغني في األعراس

 كنا نغني في األعراس جفرا .. عتابا .. ودّحيّه

 واليوم نغني برصاص ، َع الجهاديّهالجهاديّـه

 القسام بين الثـوار ، آيـهزتونـه شـبريـه

 قال لما يهب اإلعصار تشتّي الدنيا حريه

 وتْغير صوتي يا والد ، صار أعلى ميّه الميّـه

 يـا بــالدي يا أحلـى بالد ، إنتـي أحلــى غنّيـه

******** 

 يا محارب شد المارتين مين يوقف في طريقك مين
 يا ابو سالم وصل الديناميت من سلفيت 

 ويا جفرا عبي الجرار عبيها برصاص الثار
 الليلة مع راس الفجر اول نقلة للثوار

 



145 

 

 جفرا وهيه الربع

 الجهادية ميه وعشرين سبعربع 

 صاروا خمس مية

 قالت قديش العدد

 ويا جفرا ال تعدي

 هذا جيل الثورة انولد

 ويا ثورتنا مدي

 ويا طير الطاير فوق الجبل هدي

 يةواير صقور الغبرواعاكتاف المغ

 ربعي وسر دفين

 وجهاده رأس ماله

 ال دري اإليد اليمنى

 شو تعمل شماله

 لما الداعي دعا

 ومالهدشر أهله 

 وفى الدين وكفى

 وشد البندقية

 وجفرا وهيه الربع

 ربع المراتين

 شالل ينبع نبع

 بربوع فلسطين

 لما يغيب القمر

 تضوي الشرايين

 وتزخ زخ المطر

 فوق أرض الحرية

******** 
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  االرض انزرعت بالنواطير والجماهير درع الثورة والثوار

 المشوارالجماهير نبض االحرار باالصرار اقسمنا نمشي 

 ما يوقف بطريق مسيرتنا خاين هامل او سمسار

 ايد بتزرع ورد الثورة وايد بتقلع شوك العار

 

 افرشوا الساحة سنابل

 افرشوا الساحة سنابل

 واعزموا كل األصايل

 وادعسوا رقاب الهمايل

 الوطن بدو مراجل

 افرشوا الساحة حراير

 واعدموا كل السماسر

 واللي بترابو يتاجر

 واللي بيساوم ع باطل

 افرشوا الساحة محارم

 واعزموا كل األكارم

 لما بيهلّواالهمايل

 أرضي تتفّجر زالزل

 افرشوا الساحة ورودِ 

 وازرعوها بالبارودِ 

 واكسروا كل القيود

 وارفعوا كل الجاليل

******** 

  .. قسامنا استشهد ال تبكي يا يعبد

  ..شيخ طلع يا قوم زيتونة في المعبد

  .. يا كبير قدامك المشاويريا ابو ابراهيم 
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  ..وصيتك البالد من يعبد لجبلة

  .. ازرعني يا رفيقي فوق الجبل شتلة

  ..تتظلل على الثوار

  .. ازرعني ياسمينة .. ازرعني طلقة نار

  ..في عيون مارتيني

 

 ابو ابراهيم ودع عز الدين .. دمو عربي وقلبو فلسطينيي

 يا ابو ابراهيم ارفع بعد الراية .. لعيون االرض اقسمنا اليمين

 

 يعبد نيشان عصدر العروبة .. عشرة ثوار اساميهم مطلوبة

 بيهبوا النار من شرقها ومن شمالها .. قصة اصرار عالشجر مكتوبة

 

 شبت النار من باب المنارة ..والربع يصف غارة بعد الغارة

 ما ضل رصاص صمدوا هالنشامة .. عطول النهر رح يبقوا منارة

 

 قال القسام يا ارض الجدود .. استشهدنا وايدينا مسدودة

 يا ابو ابراهيم لسه االيام جاية .. ال تودعني وامسك هالبارودة

 ******* 

 

 الكتب على جبين الوطن موال

 الكتب على جبين المرج موال  تراب الوطن متثقلوا أموال

 رض مش شروة وال أقوالألال تحسبوا بجرة قلم تتملكوا  ها

 بيعزق ويفلح  للي بايدو ثمارها تطرحرض للي ألها

 رض للمحراث وايد تعرفو  وجبين بحبات العرق يرشحألها

 وقلبنا األرض قلبة بعد قلبة  وسري دفنته يا ربعي في قلبي

 مع الثوار بارود ولهب كتمنا سرنا ودقات قلبي

 يا ربعنا هلوا يا ربعنا جودو  واللي رضي بالذل ايش قيمة وجوده
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 ويرد الضيم عن أرض العرب القهر بيفرض وجودهواللي ما يرضى 

 

 

******* 

 :م1982الكالم المباح  –لبوم بيروت أ

 القصائد مع النصوص الشعرية كلمات الشاعر الكبير أحمد دحبور

 لغة العاشقين

 لــــغة العاشــــقين ..هــــذي الجــــــراح 

 مــن فلســـــــــطيـن أرســـــلتها الريـــاح

 الــــــــنار والنـــدى حمـلــــــتهاهبـــــت 

 و العتـابـــا ..و الـميجــــنا..و الســــــماح 

 الكـــــالم المــبـــــــاح ليـــــس مبـاحــــــاً 

 و نغنـيه فــاألغــانـــــي ....ســـــــــــالح

 ســـــرنـــا ..رايـــــة عـلى رأس رمــــح 

 يــــا رمــــــاح  فأذيـعــــي أســـــرارنــــا

 

******** 

 فتورق زهرة الرؤيا على كل الميادين فلسطيني على أحزانه تتجمع الدنيا

 وكان الليل رشحه ليوم يصنع التابوت فلسطيني

 

 مأووفي بيروت ترشحه الحياة لفجرها اآلتي وتشهد أنه ق

 ويا بيروت فليشهد لكي العالم فيا بيروت لكي الوعد الفلسطيني

****** 
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 اشهد بالحرب الشعبية               بيروت عاشهد يا عالم علينا و

 أعمى بعيون أمريكية         واللي ما شاف من الغربال يا بيروت

 غارة بّرية وبحرية              بيروت ل غارة ياأوبالطيارات 

ة والرشيدية            بيروت وبالبحر يا البرج الشمالي   صور الحرَّ

 علي داسوا راس الحيّة        اللى بتشهد يا بيروتقلعة شقيف 

 والواحد جابه دورية             والشجر قاتل والحجر يا بيروت

 بعين الحلوة والنبطية              شعبنا في بيروتوجمل المحامل 

 بحجارة صيدا والجيّة                    واحنا ردّينا االلية يا بيروت

 عالخسارة الصهيونية          بيشهد يا بيروتي تراب الدامور الل

 لبنانية فلسطينية                     الوحدة يا بيروتبخلدة خلتنا و

ا المعونة الطبّيةحرقو                  بيروت ياسدوا المنافذ علينا   

منه ما مّرت آلية                ور األشبال مع زهرات يا بيروتص  

والبحر جبهة حربية               السما يا بيروتالطيارات غطوا ب  

واحنا تحدينا المنيّة                     غربان المنية يا بيروت تكان  

ع صبرا والميّة وميّة               لينا وَع بيروتواشهد يا عالم ع  

بليةبالمتحف شافوا ال             رج البراجنة يا بيروتشاتيال وب  

غير الهمة االذاعية             سمعناش يا بيروت ماثمانين يوم   
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والصورة ذابت بالميّة                 يا بيروت أناا معبالصوت كانو  

وسالحنا شارة حريّة                   عناك يا بيروتطلعنا ودَّ  ولما   

وال طلعنا بهامة محنية                 تال راية بيضا رفعنا يا بيرو  

النيّة عقدناعليها               وطويلة يا بيروت الدرب صعبة  

اعمى بعيون امريكية          الغربال يا بيروت نم يشوفواللي ما   

 

******** 

 يا بيروت

 يا بوابة العصر الفدائي

 يا نار المواجع إسمك الحركي على األيام حرية

 معاك إحنا رغم الموت

 رغم السيل

 فلسطينية دعيسة منايا وليل

 فلسطينية كبروا ع التلج والسيل

 فلسطينية يعني شعبنا العربي

 ما فيش بيناتنا متعصب وعصبي

 فلسطينية حرية

 هويتنا النضالية لكل اللي يتحدوا الويل وشافوا المرة والمرة

 نا بيمشي ع الجمرةامع واللي بينتسب إلنا

 

******** 

 يمشي على الجمر

 يمشي على الجمر شبل طفل ولكن يقاتل
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 يواصلفوحين يتعب يعلو صوت الفدا

 ولدت في أي مخبأ يا أيها الطفل قل لي

 تربة جدي بحيفا والقدس تسكن أصلي

 الالزمة

 جاء العدو يحارب من كل صوب وحدب

 ما ضاع حق المطالب ما دامت النار دربي

 الالزمة

 بوارج في البحار والقصف عبر الفضاء

 والموت عبر البراري فما يقول الفدائي

 ني لست وحدي فالشعب ناري وداريلكن

 تجمع الكون عندي وقوتي في قراري

 

********* 

 إلي الميدان والبارود يرجع من مضي في غربة السفن

 تري كم من رجوع بات ينتظر األحبة فيك يا وطني

 سنرجع واألليف سيلتقي ألفه الى لبنانإلي حيفا..إلي الضفة..إلي 

 فيك يا وطنيتري كم من رجوع بات ينتظر األحبة 

 حلمي وفي نومي وفي سكني وفي فرحي وفي ألمي منفاي في أيا 

 سنرجع لن يدوم زماننا الجاحد

 ونار القلب نار الشعب تمحو ليله المارد

 

 وصية أم –موال شروقي 

 الليل مارد والقمر هربان

 والجو بارد والولد مرعوب

 امه تلمه وتقفل البيبان

 والعين ع الجمرة اللي عم بتدوب
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 يا بني بسيطة الصبر م اإليمان

 واللي صبر بيحقق المطلوب

 ال بد نرجع يا بني ع الوطان

 ورح ينعدل حجر محل مقلوب

 حط يا بني وصيتي بكتاب

 واقفل عليها بالشمع والطوب

 إياك بل اياك والنسيان

 بالنار نرجع حقنا المغصوب

 كبر الولد وتجمعوا الخالن

 وصوت الوصية بالعقل محفور

 طلوا وشهدت األكوانفدائية 

 إنه الفدائي للوطن منسوب

 بالجو صوت تردده الوديان

 وتتناقله كل الشعب والدروب

 طانوما نتوب عن تحرير هاأل

 أكبر ذنوب المرء إنه يتوب

 

******** 

 وجرح الفارس األسمر نجوم الليل مسودة

 ضوا الريح والوديان والمعبر هجم عالعتمة

 برد كانونودفينا   وزرعنا بالصخر وردة

 و جيوش نابليون ومتل ما عكا صمدت للبحر

 و متل ما الشعب علمنا و تعلمنا للردى وجيوشه والعدة صمدنا

  مش رح تغلبوا الشدة بإنه الصامد المنسوب للتاريخ
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 هذا زمان الشد فاشتدي

 ما بين قابلة وجالدي

 وترقبي لحدي

 ما بين معتدي ومرتدي

 فاذا غزا فعليك ميالدي

 يبتدا الصراعاآلن 

 دمي يغطيني

 تلبسني األرضو

 يا قهر يا زمني

 ان كان حدك جارحا

 فلسطيني أناف

******** 

 وكيف يتوب عن وعد الهوى المحبوب

 وكيف تتوب نار وهي إن تابت فسوف تذوب

 ومهما ضاقت الساحات

 فإن جراحنا أكبر 

 ومنها نعبر الشدّات

 ومنها يعبر النسر الذي هاجر

 المنافي منك يا لبنان وإن سرقته باخرة

 فإن جراحه نيشان

 ستلمع دائما في فجرنا

 لن تعرف النسيان

 وفي اآلفاق عودة نسرنا

 النسر الذي سافر

 

 العودة اكيدة
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 العودة اكيدة 

 يا شوفاٍت للنسر بيسافر بعيدِ 

 بإيده إشارة نصر والعودة أكيدة

 يا شوفاٍت شفتها طلعت من لبنانِ 

 ثمانيمسحت دمع أختها واالوالد 

 زرعت وراها شجر نبته فلسطينِ 

 متل لمحة البصر نور بالمدينة

 منديلها  من الصبح بيلوح للغالي

 بترش الرز والملح بوداع األبطالِ 

 يا راكبين البحر والبحر غدارِ 

 صاح الحجر والشجر عودوا لهالدارِ 

 يا شوفاٍت للنسر بيسافر بعيدِ 

 بإيده إشارة نصر والعودة أكيدة

******** 

 يموت البغي والطغيان ويحيى شعبنا ... لكن هذا كله قد ال يتم االن ،

فرحلتنا مطولة وغربتنا مسربلة بنار الخصم والسجان لكن النهار  

 يضيء..

ومهما احكمو اغالقه في سجن انصار فسوف يجيء مددنا بيننا جسرا من 

 االشواق في المنفا

ر كل هذا الشوق جمع االحباب سنذكتالى االحباب في انصار واذ ي 

 نرسمه مع الشمس التي وقفت على االهداب

 جمع االسرى
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 غريب الليل عن شمسي واالغرب إنه النسر يبقى بسجن االغراب

 يا شعبي وديرتي ثوروا ع االغراب ليرجع هالنسر زين الفضا

 بنص الليل نجم سهيل أدرى يبل  كل بيت وكل أسرة

 العدابانه بعد في أبطال أسرى والزم ينكسر قيد 

 جمع األسرى جمع في معسكر أنصار

 والشمس لما بتطلع بتواعد الثوار

 حبستوا جسم البطل ما حبستوش الروح

 روحه بحجم الجبل تحمل عنا الجروح

 إلليلي هبت نسمة يا نسمة ويا حنين

 قولوا عني ألمي على العهود أمين

 شمس الحرية فينا مين يحبس الشموس

 نفوسوالفجر بيناديناشو رح تعمل ال

 طانوسجن العدو ما يقدر يحجب عنا األ

 إحنا لفلسطين معبر حنا فدا لبنان

 

********* 

فدا الوعد الفلسطيني فدا لبنان يهون السجن والسجان وتختمر الحجارة 

 بالبراكين
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 بهذا علمتنا األمهات وهكذا يختار نسر الشعب دنياه

 سنحتمل الخناجر واألذى لكن جور النذل نأباه

 

خطواتهم نمشي فتزهر ساحة الشهداءعلى   

 على خطواتهم نمشي فنغسل بالدماء الماء

 وبعد الريح واألحالم والظلمة وبعد الشوك والصبار

... 
 وبعد تساقط النوار

 وبعد تراجع البسمة

 لمحنا في المدى أبطالنا الجرحى

 جبينا عالياً سمحا

 وساماً من دم والكبرياء تفتحت عنده

فلست الجرح فيا جرح الفدا مرحى  

 إنك في امتداد حقولنا وردة

 

  وردة لجريح الثورة

 

 وردة لجريح الثورة 

 يا شجرة بوردة حمرا

 زغروتة للبطل الغالي

 ماشي بكرامة وتحدي

 بوسام الحرية العالي

 ماشي والجبهة مرفوعة 

 وتارك رجله في الميدان

 قطعها لغم الطغيان
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 يا صحاب الضحكة المسموعة 

 بدها توعىيا غفلة وما 

 يا نسيان ويا غفيان 

 سبقتكو الرجل المقطوعة

********* 

 على خطواتهم نمشي فتزهر ساحة الشهداء

 على خطواتهم نمشي فنغسل بالدماء الماء

  وحين تلونت صور الجريحة بشظايا السود

 وخيمت الغيوم علي المدينة بالردي والرعب والبارود

 نفخنا  نهضنا من خالل الموت واألشالء

 يا قيامة شعبنا في الصور مقر الحاكم المحتل

 ففتح في الصخور الماء صار شهادة في صور تهاوي رأسه عقبا

 وزهر والشمس نور في مدينة صور

 قامت القيامة بصور

 زهر يا دوار الشمس ونور نور كانت القيامة في صور

 متنا وظنوها انكسرت شوكتنا أنالما حسبوا 

 قالوا للشمس الحرة ناميلما قطعوا الزهر الدامي 

 واحنا قيمنا القيامة ونفخنا في الصور

 من دمع األطفال الرضع من برد الليل الي ما بيهجع

 من صبرا من شاتيال من تل الزعتر من صور الهزمت االسكندر

 من دم الوردة الحمرا من عرق الشاب األسمر

 جبرنا العظم المكسور ونفخنا بالصور

 يا جنوبية في لبنانيا شمس بالدي الشمالية 
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 شعبي مرسال الحرية صوته بينادي األكوان

 صور اللي صارت غنية بالعالم ع شفة ولسان

 بتقول الحرب الشعبية بترد الطاغي والعدوان

 الصحرا ميدانأووالحرية نبع المية في الصحر

 وياهاألبطااللنشبية المية بتنادي العطشان

 إنه الزتونة مروية بدم األحرار الشجعان

 واألرزة الخضرا العربية ال ما بتهون وال بتنهان

 شوارع المخيم تغص بالصور... شهيدنا تكلم فأنطق الحجر

******** 

 قراري سمعته الدنيا طوال سنين

 على درب الفدائيين مشينا العام بعد العام

 مشينا والدرب ألغام

 مشينا ع الحفا ع الشوك والسكين

 وما مننكرش إنه الشوك أذانا

 والسكين دمانا

 وما مننكرش إنه بنبكي ع الشهدا

 وما تردش ع البعدا

 هدول ال بيدّعوا وبيزايدوا ع الدم واإليام

 إلنه الموت مش غية

 لكن دربنا الدرب الفدائية

 تودي ع النصر من طلعة اآلالم

 وعن هالطلعة ما في رجعة

 هدا دربنا جرح وفدا وفدا

 النة بصورة الشهداوهدا دربنا شوفو الشوارع في مخيمنا م
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 شوارع المخيم

 شوارع المخيم تغص بالصور... شهيدنا تكلم فأنطق الحجر

 في كــل بيت عرس ودمعتان ميعادنا في القدس مهمــا نعـــاني

 ال تلبس السودا أم المكــــــارم فمـــوته ميــالد والفجر قادم

 شعـــب عـــاهد ال نقبل العــزاء وال نــــزايد ابــن الشهـــيد جـــاء يا

 الوطـــن البعيـــد نحن فــداه من يكرم الشهيد يتبع خطــاه 

 الوطـــن البعيـــدنحن فــداه من يكرم الشهيد يتبع خطــاه

 شهيدنا تكلم فأنطق الحجر شوارع المخيم تغص بالصور

 

******** 

 من الرجلين وااليدين من الدم الذي غطى الباب والشارع

األرض في يومين من جروحي لكل الناسمن الموت الذي هز   

 من االحساس
 ما في حجة .. لألطرش وال السامع
 ما في حجة .. للي ما طلعله صوت
 النه المجزرة بتهز حتى الموت

 وشاتيال وصبرا فتحوا في عصرنا جرحين

 صبرا وشاتيال

 انقاض شاتيال.. مرت بنا فجرا

 والريح في صبرا.. تطفي القناديل

 الباب.. لن نفتح اآلنيا طارقين 

 قد سافر االحباب.. وكان ما كان

 ليل وسفاح.. والكوكب اهتز

 هم صادرو الزيتون.. واحرقوا األرز
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 لن نترك الميدان.. ولتشهد الدنيا

 الموت للطغيان.. وشعبنا يحيا

******** 

غدنا .. نهار العصر يعرف ان عمق الجرح  إلىنهار العصر منتسب 

 تأكيد لموعدنا 

العصر ثوار واحالم يزينها دم الزيتون والغار فيا ايام يا احالم يا نهار 

 أطفال يا فقراء 

  ...يدا بيد كما كنا وما زلنا فتسطع غابة االضواء...وتلك عالمة في االفق

بها في الفجر احرار عالمتنا قد انتشرت وباسم جموعنا قد هبت  أناانب

  .النار

 هبت النار

 ىاطلب شباب يا وطن واتمن هبت النار والبارود غنى

 مشة صغار ربيو عالحصيرةك هبت النار من عكا للطيرة

 فلسطينية مع كل النشامى هبت النار كرامة كرامة

 عيل وعشايرمش  الشعب واحد هبت النار بشاير بشاير

 فدائي محاصر واألرض مسلوبةال هبت النار يا أهل العروبة

 اللي ينسى فلسطين الجنةومين  اروا كبار وما نسيوش الديرةصوهي 

 فجر الحرية بالدم يتحنى و اللي يتعامىنطلوا الفدائية وي

 ع الثورة عاهد تنحرر موطنا بدمو جاهد وتحمل خسائر

 والشعب جاهد وبالفدا يتغنى  كل اللي هاجر دربه من دروبي

 

******* 

 كيف تهون هاللي للبحر والنار ما هانت 

 ما كانتوكيف تكون هاللي لوال عزم الشعب 
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 صحيح الليل خيم عالمدى والريح  

 وأحكام المماليك الجواري مزعت البالد بالتجزيء والتشريح 

 وعم تتصادر الكلمة والنسمة صحيح الخوف ناصب خيمته عالصوت

 صحيح المعتدي المحتل عم بسرح على كيفه وبهين األرض واألمة

 لكن هالشعب جرد لرد المعتدي سيفه  

 ه جمر والنار ملتمةرماد النار في تحت

 

 

 نار خرجتبال 

 قدسا ودما ووردة من لهب نار خرجت من رماد الحقببال

 تبقين ويفتديك جيل الغضبيا ثورة شعبنا الفدائي العربي 

 مستقبلهم وراءهم واألزل تبقين وللغزاة أن يرتحلوا

 فالفجر لنا حقيقة من ذهبمهما غصبوا وأتلفوا وقتلوا 

 مستقبلنا أمامنا في يدناالفجر يصب فجره في غدنا 

 والجرح عالمة لشمس الغضب موعدنا إلىوالشمس تشدنا 

 بل  زمن التراجعات النبأ الجرح كتابنا فيا من قرأ

 والشعب يصد هجمة المغتصب الثورة ال تموت والقول لها

 للزهرة للندى لقوس القزح للشعب عيدنا غداً للمرح

 والنار تقول للنهار احتجبي ل انشرحيلألرض جراحنا تقو
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 : م1983لبوم دلعونا وظريف الطول أ

 كلمات أبو الصادق الحسيني 

 الليلة مروا من هنا الليلة عيد راس السنة

 حمد سبقأ وصلوا النفق

 أعطى اإلشارة للرفق أحمد زحف تحت الجسر

 خمس دقائق باقية على ساعة الصفر

 بالنهرخمس دقايق باقية ويطوف 

 ويا دروبنا يا دروب يغسل جراح أيوب

 

 قتلت صبر أيوب باقي ع خمس قلوب

،،،،،،، 

 ال تبكي قومي زغردي

 قومي البسي ثوب الفرح

 دلعونا قومي زغردي

 قومي البسي ثوب الفرح

 قومي اسمعي آخر خبر

 الليلة مع وجه الفجر

 طاف بالنهر

 طاف بالنهر

،،،،،،، 

 الطولالليلة يا دلعونا راجع ظريف 

 ينزف رصاص ودم

 ينزف بارود وعرق
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 ل َطلَقأوالليلة من جرحه انطلق 

 الليلة يا دلعونا راجع ظريف الطول

،،،،،، 

 في جعبته أنغام

 غنوها في فيتنام

 وصورة لجيفارا الثائر اإلنسان

 الليلة يا دلعونا راجع ظريف الطول

،،،،،،، 

 في جعبته أسرار

 في جعبته أخبار

 وكتاب عن الثورة وعن الثوار

 الليلة يا دلعونا راجع ظريف الطول

،،،،،،، 

 في جعبته أسرار

 :كلمة حروفها نار

  !اتحدوا يا ثوار اتحدوا

 اتحدوا يا ثّوار!

******** 

 ابن البلد –كلمات والحان محمد سعد ذياب 

 لسا بعد

 لسا بعد ويا ما بعد مين اللي قال كتبه ووعد

 مين الي قال هال أبتدينا مين االي قال أنا انتهينا

 لسا بعد ويا ما بعد مين اللي قال كان يا ما كان

 أنا الفلسطيني تعرفني قلعة شقيف
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 جبيني عالي عالي كحد السيف

 قلب واحد قلب واحد راجعين راجعين يا فلسطين

******** 

 كلمات الشاعر حسين حمزة

 حدود المدفع 

 واقف عاحدود هالمدفع لو بتقطع

 صوت البارود غنية ودمي المطلع

 صامد يا دار... ما يرجع... صوتي للدار... تاأسمع

 عاشفاف والدي غنية حرة أبية مطلعها... نفس المطلع

 يا بيتي بعيد بعتم الليل مليل وتحرم يا عيد لو بدي عنك طول

 مشواري بعيد رح ارجع والصوت بعيد عم اسمع

 صوتي من جديد عاشفافه غنية عيد مطلعها نفس المطلع

********* 

 رياح هبي يا

 النص الشعري كلمات أحمد دحبور

 أقول لكم : عرفُت السادة الفقراء

 وأهلي السادة الفقراء

 وكان الجوع يشحذ ألف سكينٍ 

 وألف شظيٍة نهضت، من المنفى ، تناديني:

 غريب وجهك العربي بين مخيمات الثلج والرمضاء-

 بعيدٌ وجهك الوضاء

 فكيف يعودُ ؟؟-

 الفتيِ تعبد الهيجاءبالجسد -

 سنرفع جرحنا وطناً ونسكنه
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 سنلغم دمعنا بالصبر بالبارود نشحنه

 ولسنا نرهب التايخ ، لكنا نكونه

 الشاعر حسين حمزةكلمات 

 هبي وهبي يا رياح الهوج

 إيماني بايدي سالح ومهري غاضب مسروج

 وهبي يا رياح وجني

 وحني ع د ياري حني

 يا بحر الهادي ال تهدأ

 بحر تهوج وحقك يا

 يا نار الثورة الحراقة

 هبي خلينا نتالقى

 ورايتنا تبقى خفاقة

 نرفعها بروج بروج

 وبس يرجع صوتي يغني

 اتهني يا أرض اتهني

 ويايمة قومي واتحني

 ويا صحرا صيري مروج

 

******** 

 كلمات أبو الصادق الحسيني

 ابتسامة للشهيد

 الحزن صدره للي تاهابتسامة للي دق  ابتسامة للي ياما قلبه دمع

 األرض عن عرق الحياة لحد ما مرة القاه ابتسامة للي دور في جروحي
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 ابتسامة للشهيد الي في ريحة بالدي

 الي غابت من ضلوعه الخضرا غابة من بنادق ومن حراب

 انه يرسم من دماه لوحة شرف ابتسامة للي من قلبه حلف

 بيدوي فوق البالد نشيددم الشهيد  يا بالدي وارتعش بالدم صوته يا بالدي

 موال فوق الجبل وفي كل بيت نلقاه هز العدا موال دم الشهيد موال

 

******** 

 كلمات أبو الصادق الحسيني

 عربي فلسطيني

 دمي اسمي عنواني 

 عربي فلسطيني ما بتنازل عن حقي ليوم الديني

 طالب أناطالب ثاريثاري  أناما يضيع الحق الحق وخلفه مطالب و

 سطور التاريخ مسجل فيها وحده صوت الحق

 عالي وغالي عالي عالي

 بقلب الغاصب طعنة خنجر مسمومة أنا

 تلبي الواجب طلقة بارودة أنا

 طالب حقي يا بالدي طالب أنايا بالدي مهما طول مشواري 

 وسطور التاريخ وحده سجل فيها صوت الحق

 عالي وغالي عالي عالي

 عم تحارب ثورة باسمك يا بالدي أنا

 بصدري غاضب والدم الغالي يا بالدي

 صرخات األقصى بروحي بفديها جرحك يا أقصى بجراحي الهب

 وسطور التاريخ مسجل فيها وحده صوت الحق

 عالي وغالي عالي عالي
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 :  م1984لبوم طير الغربة أ

 كلمات حسين حمزة

مغدور وأيامك صعبه ومنقارك    يا مشرد يا طير الغربة ريشاتك ذهب

 غضب

تراب االهل بوادي والسهل    ما بتعرى يا طير واحنا ما بنعرى يا طير

 النا مش للغير

والدور العليانة النا وعتابها     وحجار الشوارع النا نعرف مين صحابها

 وابوابها

 وعتابها عتب وترابها لهب

مغدور وأيامك صعبه ومنقارك     يا مشرد يا طير الغربة ريشاتك ذهب

 غضب

ودمي كرمالك مسفوح     يا تراب القدس المجروح جروحك في دراية

 وراية تكمل راية

 

رجعلي صوت المبحوح يا    يا صوت الرمل المسفوح نادي للي راجع

 صوت المدافع

 

 والراجع غضب وترابه لهب

ومنقارك مغدور وأيامك صعبه    يا مشرد يا طير الغربة ريشاتك ذهب

 غضب

رجعوا رفوف تلم رفوف    يا طير الغربة الملهوف جناحك مثل جناحي

 وما لميت جراحي

ويا ثورة امتنا الحرة بعدك    والليلة الغدر بيروح وصبحي طالع طالع

 مشعل والع
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 والراجع لهب وترابه لهب

مغدور وأيامك صعبه ومنقارك    يا مشرد يا طير الغربة ريشاتك ذهب

 غضب

 

********* 

 كلمات توفيق زياد

 ليس لي باب الفتحه لفارسي االخير

 ليس لي قلب الخلعه على قدميك الصغير

 انا ال اودعك بل اوزع هذه الدنيا على الزبد االخير

 البحر دهشتنا وغربتنا ومن ال بر له ال بحر له

 

 عذب الجّمال قلبي .. عندما اختار الرحيل

 الصبر عيلقلت ياجّمال صبراً .. قال كل 

 قلت يا جّمال خذني .. قال ال حملي ثقيل

 قلت يا جماّل أمشي .. قال ال دربي طويل

 قلت أمشي ألف عام .. خلف عينيك أسافر

 قال ال يا طير الحمام .. حنضل عيش المهاجر

******** 

 

 كلمات الشاعر حسين حمزة

 شو صار يا سنين العمر

 الصبارشو صار يا سنين العمر نزرع قمح وبنحصد 

 حصة نواطير البلد حصة دكاكين البلد حصة الدولة وزلمها ومختار 

 شو صار شو صار يا قمح البلد شو صار عالسند

 يا أوالد إنتوا في هاألرض سر األرض ، صيوانها وغاللها ،
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 حطوا الملح فوق الجرح وتعلموا يا أوالدنا تقروا السند 

******** 

 كلمات الشاعر احمد دحبور

 ً تُقطع في ليل الخدعه يا أرضا  

 وتوزعها في الصبح وكاالت األنباء

 وأنا المتناثر لحمي بين األسنان المنثورة في المدن

 أتكمش بالفرح اآلتي.. وأضيء

 يتلملم جرحي بالفقراء.. ويأمرني.. فأضيء

 وأحارب حتى تصبح يا وطني.. وطني

******** 

 كلمات الشاعر حسين حمزة

 أهلي في المخيم 

 في المخيم وهمي في المخيم أهلي

 ليلي طايل طايل وليل الظلم أظلم

 أهلي همي أهلي ترابي هو ترابي

 وموتي بأرضي أغلى والغاصب ع ترابي

 موتي بيرخص يا أهلي ما بتطفي نيراني

 وأقول بكره وبعد شدة والها مدة 

 اهلي آه يا أهلي حيف ويا حسافا

 ردوا الهيبة أهلي تجرحي يتعافى 

 يا اهللي ودبرها يا قاضي  أنتو االمل

 حتى يلتم الشمل بوحدة وطنية 
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 وحدة وطنية 

******** 

 كلمات من التراث الشآمي

 هللا هللا يا مفرج المصايب

 هللا هللا يا مفرج المصايب يا مين يلم شمل الحاضر والغايب

 هللا هللا باسم الثورة ابتدينا يا خلق هللا والبارودة في ايدينا 

 علينا الصوت ويلك يا اللي تعادينا وقبلنا الموت فدوى دروب الحبايب  

... هللا هللا طال وطّول مشواري يا خلق هللا ما ارضى بغير أرضي 

وداري صوت البارود وحده اللي يمحي عاري يا فدائي جّمع شمل 

  الحبايب

******** 

 يا نعيش وراسنا لفوق يا نموت نشاما بكرامه

 الكالبنجري ورا و نسلّم يا إّما نركع

 اللي يسلم ما يسلم من عذاب روحه

 دباحه بجروحه واللي يقاتل يا ربع

 بعد دهر واجبلو النصر  يا ربعإلو 

 

 

 كلمات أبو الصادق الحسيني

 

 

د هالطريق للغير  واجب علينا نمّهِ

 واجب واجب واجب

 َوّري أوالدنا خط السيرواجب نْ 
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 واجب واجب واجب

ْل    للتاريخْنَسّجِ

 إنّا  متنا عشان عرق الَزتوْن يِْخَضرّ 

 أبويا قَْبِلي َمرْ  عشان تقول يا ابني

 ال بد ما يزيد الثمر وإن قشبروا غصون الشجر

 ال بٌْد ما يطل القمر وإن تِْرَحْل نجوم السما

 جمر تحت الرماد يِبقى والنار مهما تنطفي

******** 

 يا ميت مسا بينتسىيا ميت مسا يا ميت مسا عمر االسى ما 

 يا ميت مسا دم البشر يا ميت مسا الورد طالع والحجر

 دم البطل حنى الشجر وبكل بيت ومدرسة يا ميت مسا

 يا ميت مسا يا ميت مسا يا ميت مسا عمر االسى ما بينتسى

 يا ميت مسا لما الغضب يعلم النار اللهب 

 شعبي انا بدمه كتب 

 يا ميت مسا ما بينتسىيا ميت مسا يا ميت مسا عمر االسى 

 يا ميت مسا ليل الشقا قدام عنينا المشنقة 

 ثالث نجوم معلقة ضوت المدينة وتحرسها 

 

******* 

 

 كلمات الشاعر حسين حمزة 

 

 صبرا صبرا صبرا صبرا 

 صبرا يا عز القوم قومي للصاله توضي بدم

 قم يا هال بالموت يومن هالربع يلتم
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 صبرا بعالي الصوت صيحي عاالهل   

 جرح االهل قاسي وجرحك اه ما راح يندم 

 ما دام بعروق االهل باقي يا صبرا

******** 

 في الفاتح من جراح السنين

65في الــ   
 برّشاشي العَتيق

 شقّيت طريق العاصفـــــة
 وشدّيت على ِكتفي الُجعَب ومشيت
 غريب وعيون تالحقني وتنكرني

لسطينيفلسطيني .. ف  
 طاعون األرض .. فلسطيني
 جيت أطلب هوية موت
 هوية موت يا أهلي
 هوية موت يا َربعي

 وتأشيرة مرور تسمحلي
 أعدّي ألرضي

 وأنزف بين إيديها وأموت
 وأنزف بين إيديها وأموت

 مشينا الدرب

 مشينا الدرب.. وخضنا الحرب.. وعدينا

 فوقينا الموت.. وجوا الموت.. وصابرينا

 األرض.. يهون الصعب.. وصابريناالجل 

 الجل الناس.. شربنا الكاس.. وصابرينا

 نسيم األرض قوم خبر.. عن اخوتنا واهالينا

 عن اللي طابوا عن الماتو..عن البقيو مقيمينا

 حملنا الحمل وما تعبنا.. دفعنا الدم وما شكينا
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 وال كلت عزيمتنا ... وع شط البحر غنينا

 وجفرا شرشوا فيناعلى دلعونة يا مدلعن.. 

 حملناهم في عرض البحر.. إلى البر المشي فينا

 ونحملهم ع طول الدرب.. وفي حلكة ليالينا

 وهذا البر يا معود.. حضن دافييأوينا

 حضن دافي.. ولحضن االم غنينا

 يا موج البحر يا عالي.. يا واصل برنا الغالي

 يا واصل حد اهالينا.. تعدينا من المينا للمينا

 بر المشي فينا.. قبل بيروت، وبعد بيروتإلى ال

 وعدينا

******* 

 كلمات أبو الصادق الحسيني

 

 دلعونة

 على دلعونة وعلى دلعونة

 هوى الشمالي غير اللونا

 الهوى الشمالي هب ونادالي

 ي الغربة الوطن حنوناآي بآب

 الهوى الشمالي زادك سمارة

 والوردة نقلت عنك أخباره

 يا فلسطينية جمرة ونوارة

 من غزة لعكا بدمي معجونا

 الغربة ما نرضى بيها يآي بآب

 مهما أغردنا في ليالها
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 أرضي نادتنا وبدنا نوافيها

 وموعدنا ضو رصاص المرتينا

******* 

 

 الدور المهجورة

 رح أكتب سمي عالدور

 البور األرضالمهجورة وع 

 وأحفر عنواني بشجرات

 الصفصافة وعش العصفور

 وعالتينة المسروقة شاهد

 ع الزيتونة وع السواعد

 جوه الناسأوع الناس وع 

 رح أكتب اسمي مغدور

 رح أكتب اسمي غنية

 ع المعول ع المزهرية

 ع البارودة وع الرشاش

 ع الكلمة الحرة المضوية

 وع البيت إلليإنهد سياجه

 على سراجه وعلى دراجه

 ع الغيم الصاحي والماطر

 رح أكتب اسمي مغدور

 أصحابااليوم الدار تالقي 

 وتلبس امي أحلى ثيابا

 اليوم الغنيوة تغني لي

 وآل زهرة تزهر بترابا

 اليوم الحر يالقي الحرة
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 ثوار بدربك يا ثورة

******** 

 

 :م1988لبوم أطفال الحجارة أ

 لحن محمد سعد ذياب 

 الحان منالتراث 

 توزيع مطيع المصري

 الكلمات لمجموعة شعراء

 

 

 الشاعر إبراهيم طوقان

 

 َمْوِطني! مْوِطني

اْلَجالُل َواْلَجماُل َوالسَّناُء َوالبَهاُء في ُرباْك َوالحياةُ َوالنّجاةُ َوالَهناُء  !

جاُء في هواكْ    َوالرَّ

ماكْ  مـاً َهْل أراك في ُعــالْك تَْبلُــُ  الّسِ   هْل أراك سالماً ُمنَعَّماً وغانماً ُمَكرَّ

 !َمْوِطني! َمْوِطني

دى َولَْن نَكوَن الشَّباُب لَْن  هُ أَْن تَْستَِقلَّ أَويَبيْد ، نَْستَقي ِمَن الرَّ يَِكلَّ ، َهمُّ

  لْلعِدا َكالعَبيْد ،

ال نُريدُ ذُلَّنا الُمؤبّدا َوعيشـَنا الُمنكَّـــدا ، ال نُـريدُ بَْل نُعيــْد ، َمْجــدَنا 

 التّليــدْ 

لنِّزاُع َرْمُزنا َمْجدُنــا َوَعْهدُنا َمْوِطني! اْلُحساُم َواليَراُع ال الَكالُم َوا .

نا نا ِعزُّ  وواجٌب إلى الَوفا يَُهزُّ

ُف َورايةٌ تَُرْفِرُف يا َهناك في ُعالك قاِهراً ِعـداك َمْوِطني !  !غايةٌ تَُشّرِ

 

******** 
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 كلمات سليمان العيسى

 أطفالنا المتشبثون بأرضهم وبشمسهم

 وبزهرة الرمان والزيتون في أيديُهمُ 

يملكون سوى الحجارة ال  

 أبطالنا المتشبثون بأرضهم وبشمسهم

 وبزهرة الرمان والزيتون في أيديُهمُ 

 لَُهُم تهيئ ثوبَها القدُس الجريحُ 

 مطرزاً باألرجوان

 وتستعدُّ لعرسها العربيّ 

 قالت لي الحجارة

******** 

 

 

 شباب في الوغى ان هدوا كفوا

 وعن حب االرض وهللا ما كفوا

 روحه ع كفهطفلنا حمل 

 ودمه سال فوق ارض لهب

  على نور الهدى كبروا وشبوا

 وزي النار في االوطان شبوا

 يضحي االب ويجي بعدوا شبوا

 يرد الذل عن ارض العرب

 كلمات الشاعر أحمد دحبور
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 شعبي الصابر 

 

صاحت بالثورة رياحه وصارت شعبي الصابر ع جراحه باكليل الغار 

 اعصار 

 قيود الظلم الفاشية ودمرنا اسدود وحطمنا قيودضوينا شموس الحرية 

 وارضي الحرة المروية بدم االحرار نار الثورة الشعبية بكرا بتعود 

 كبروا والليل مخيم وصاروا أطفال فوق دروبك يا مخيم درجوا االطفال 

 هتفوا بالصوت الملهم وين االحرار احمد محمود ومريم كل االشبال 

 ناديتينا ولبينا بعزم وايمان يا بالدي الي علمتينا حب االوطان 

 يضوي عتمة ليالينا ويهدي الثوار نور الحق بايدينا وعزم الفتيان 

صاحت بالثورة رياحه وصارت شعبي الصابر ع جراحه باكليل الغار 

 اعصار 

 

 جينا وجينا الك يا فلسطينهبوا الفتيان وصاروا بهمة ما تلين 

 غيان وناره بالميادين خلوا اركانه المهتزة تغرق بالعار هزموا الط

  هبوا أطفالي وشبابي وثار البركانواتحدوا المحتل النازي بحجر صوان 

 طفل بقشفة شبابة تقاتل تعبان وطفل يجابه دبابة برشقات حجار

 شباب الضفة يا فخر الشعب أبطال االرض المحتلة نورتو الدرب

 الرعب زحتو عن ظهر االمة بحجار صغارذتوني فخر وعزة وكابوس 

العالم حابس انفاسه واقف مبهوت يحيي االطفال الي داسوا أنف 

 الطاغوت

شعبي الي واجه سجانوا واتحدا الموت ورح يبقى مكلل راسه باكليل 

 الغار 

******** 

 

 كلمات أبو الصادق الحسيني
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 دق الحجر بكف الزين وانتو يا نشامى منين

 فلسطين والنعم والنعمتينواحنا شبابك 

 واحنا من قدس الثورة بنعلي الراية الحرة

 ثورتنا مستمرة نحمي ثالث الحرمين

 نقاوموجراحنا ع  ندوسغزة هاشم  واحنا من

 ردو صاعيننما نخضع ما بنساوم والصاعٍ 

 غربيةواحنا الثورة الشعبية شباب الضفة ال

 االرض علينا دين حق الغلوبيةما بنام ع

 الزنازين والمخيم بما بنكل وما بنلين 

 برة وجوا يا فلسطين شعٌب واحد ال شعبين

******** 

 

 أطفال الحجارة اع الهوارة الهوارة حيو

 الهوارة

 عالهوارة الهوارة

 حيوا أطفال الحجارة

 شدوا الهمة حتى نعود

 وعالغاصب شنوا الغارة

،،،،،،، 

 بيكفينا غربة وهم

 ويا أصحابي ويا والد العم

 نوا الريح وشربة سمأو

 بصدر الغاصب مرارة

،،،،،،، 

 ال تبخلوا بالغالي

 فلسطين أغلى الغوالي
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 بتسوىآنوز المال

 وآل حجرة من حجاره

،،،،،،،، 

 ما يقدروا ينّسونا

 وعن دربك يبعدونا

 آيفبننسى الحنونة

 إْل أمنتنا عاسرارة

،،،،،،، 

 ال بنتهنى وال بنرتاح

 حتى يعود إلنا إلي راح

 لسطين الفجر الحويا ف

 وجاينك بالبشارة

،،،،،،، 

 مشتاقين لديرتنا

 إْل حبيناها وحبتنا

 وأليام طفولتنا

 لبساتنيا وأشجاره

،،،،،،،، 

 ويحرم على عيوني النوم

 وبسماك غرابي يحوم

 ورح يجي رح يجي اليوم

 تعودي للدنيا منارة

******** 

 أيها المارون

 كلمات الشاعر محمود درويش

بين الكلمات العابرةأيها المارون   



180 

 

 أيها المارون بين الكلمات العابرة
 احملوا أسماءكم وانصرفوا

 ..واسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة

 وخذوا ما شئتم من صوٍر، كي تعرفوا

 أنكم لن تعرفوا

 كيف يبني حجٌر من أرضنا سقف السماء

 أيها المارون بين الكلمات العابرة
 منكم السيف - ومنا دمنا

 منكم الفوالذ والنار- ومنا دمنا
 منكم دبابة أخرى- ومنا حجر
 منكم قنبلة الغاز - ومنا المطر
 وعلينا ما عليكم من سماء وهواء
 فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا

 
 وعلينا ، نحن ، أن نحرس ورد الشهداء
 و علينا ، نحن، أن نحيا كما نحن نشاء

 أيها المارون بين الكلمات العابرة
 آن أن تنصرفوا

 وتقيموا أينما شئتم ولكن ال تقيموا بيننا
 آن أن تنصرفوا

 ولتموتوا أينما شئتم ولكن ال تموتوا بيننا
 فلنا في أرضنا ما نعمل

 ولنا الماضي هنا
 ولنا صوت الحياة األول

 ولنا الحاضر ، والحاضر ، والمستقبل
 ولنا الدنيا هنا .. واآلخرة ْ 
 فاخرجوا من أرضنا
 من برنا .. من بحرنا
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 من قمحنا .. من ملحنا .. من جرحنا
 من كل شيء ، واخرجوا من ذكريات الذاكرة ْ 

******** 

 كلمات الشاعر سميح القاسم

 تقدموا تقدموا

 تقدموا
 تقدموا
 تقدموا

 كل سماء فوقكم جهنم
 وكل ارض تحتكم جهنم
 يموت منا الطفل والشيخ

 وال يستسلم
 وتسقط االم على ابنائها القتلى

 وال تستسلم

 تقدموا تقدموا تقدموا
 بناقالت جندكم وراجمات حقدكم
 وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا

 لن تكسروا اعماقنا لن تهزموا اشواقنا
 نحن القضاء المبرم طريقكم ورائكم

  وغدكم ورائكم وبحركم ورائكم
 ولم يزل امامنا طريقنا

 وغدنا وبرنا وبحرنا وخيرنا وشرنا

تقدمواتقدموا تقدموا   

 وراء كل حجر كف
 وخلف كل عشبة حتف

 وبعد كل جثة فخ جميل محكم
 وان نجت ساق يظل ساعد ومعصم
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 تقدموا
 ال خوذة الجندي ال هراوة الشرطي ال غازكم المسيل للدموع

 غزة تبكينا النها فينا

 ضراوة الغائب في حنينه الدامي الى الرجوع
  تقدموا تقدموا

من جثة لجثة من شارع لشارع من منزل لمنزل  

  تقدموا تقدموا
 يصيح كل حجرمغتصب تصرخ كل ساحة من غضب

 يضج كل عصب الموت ال الركوع

  تقدموا تقدموا
 ها هو قد تقدم المخيم

 تقدم الجريح والذبيح والثاكل والميتم
 تقدمت حجارة المنازل تقدمت بكارة السنابل

 تقدم الرضع والعجز واالرامل
 تقدمت ابواب جنين ونابلس

تت نوافذ القدس صالة الشمسا  

،،،،،،،،،،،،،، 

 تقدموا تقدمو تكلم المخيم جليلنا دليلنا وقدسنا والعالم

 قلنا لهم فلتخرجوا لكنهم لم يفهموا

 ما همنا فعندنا حجارة تترجم

 وجرحنا حجارة فلينسفوا وليهدموا

 ونحن بالحجارة التي تهاوت تحتهم 

 

******** 

 

 قمراِن لي
يبزغ والوطن يشدو والفجر  

 ويمسح جرحه الدامي
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 وينهض كالمسيح
ودُم يصيح متألقاً بجراحه  

 هللا أكبر
وتزدهُر البطاح يتلو مالحـَمه والصباح  

 
********** 

 قمران لي

 كلمات الشاعر ميخائيل عيد

 قمران لي قمر المخيم والوطن
 جرحان لي جرح المخيم والقمر

 قمران من غضب ونارويطير لي 
 قمر يطل من الدماء وآخر صلب حجر

 
 وحنين أهلي النازحين ودمي الحزين
 يمد كفيه الى الى الوطن الحزين

 أهلي هناك أهلي هناك
 يكابدون ويسألون عن الشريد
 فكيف يبتعد الوريد عن الوريد؟

 أهلي هناك أهلي هناك
 وأنا البعيدُ يعَضُّني شوُك المنافي والحدود

 
 لي قمر المخيم والوطن قمران

 جرحان لي جرح المخيم والقمر
 ويطير لي قمران من غضب ونار

 قمر يطل من الدماء وآخر صلب حجر

 
 يسيل نُهُر مْن َحنيْن ويسيُل نهٌر من دمٍ 

 ودم يصيح أين الِحِميَّة يا عرب؟
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 !هذي الحجارة تنتخي وتصيح
 هللا اكبر هللا اكبر
 أيَن هُم العرب؟
 رحإخوانكم في الجُ 

 بل هو ُجرحكم أيهون جرُح األهِل؟

 

******** 

 موطن الصمود

 كلمات ابراهيم عبد هللا ابراهيم العلي

 يا موطني يا موطن الصمود واالباء

 يا قرية  مذدهرة سخية العطاء 

 يا مسجدا مباركا ك ليلة االسراء 

 يا تراب كل ارضنا يفيد كبرياء 

 أنبياءانا لعهد القدس أوفياء انا لهذا الكون 

 جبالنا شامخة تعانق السماء ودياننا وطيدة تشع بالضياء 

 ليموننا قنابل زيتوننا مشاعل 

 شبابنا شيوخنا نسائنا أطفالنا 

 أجسارنا أنهارنا جبالنا ودياننا 

 أطفالنا تقاتل أطفالنا تقاتل 

 من أجل أن تموج في حقولنا السنابل 

 من أجل أن تنساب في ربوعنا الجداول 

 لعدوان نحن أمة تقاتل لندحر ا

 لندحر العدوان نحن لم نزل نقاتل 

 لم نزل نقاتل لم نزل نقاتل 

 

******** 

 كلمات الشاعر طلعت سقيرق
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 انت الفلسطيني 

 أنت الفلسطيني أنت الفلسطيني

 اطلق جميع االغنيات اطلق رفيف الذكريات 

 منا االغاني عاليات

 رؤوَسنا أعلى وأعلى عالياْت 

 الفلسطينيُّ أنتْ أنَت 

 أعلى مَن السجاِن أنتْ 

 أعلى مَن القضباِن أنْت 

 أعلى  وأعلى أنَت 

 حيفا يداْك والكرمُل المجدوُل من شمٍس هواكْ 

 عكا تراْك يافا على أشجارها شدت خطاْك 

 أنَت الفلسطينيُّ أنْت 

 سر الهوى الملتِم في شفِة الجليلْ 

 يهفو إليَك وأنَت تحتضُن الخليلْ 

 الفلسطينيُّ أنتْ أنَت 

 في زهرةِ الليموِن أنتْ 

 في حبِة الزيتوِن أنتْ 

 في البرتقاْل 

 فلتصرخوا

 سنظل نصرخ في الطريق إلى الطريقِ 

 إلى الدياْر 

 البدَّ أن يأتي النهاْر 

 لألرض إنّا عائدوْن 

 إنا إليكْم عائدونْ 

******** 
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 كلمات ابراهيم عبد هللا ابراهيم العلي

 

 العزة .. ال أحني رأسي للشدةانا من غزة مهد 

 انا في داري كاألشجار .. آحيا شامخة معتزة

 باألحجار اهب اقاوم .. احفر قبر عدوي الغاشم أهتف وليسمعني العالم

 .. بدمي احمي غزة هاشم انا من غزة مهد العزة

 .. ال أحني رأسي للشدة انا في داري كاألشجار

 ابابيل.. آحيا شامخة معتزة انا اسمي طير 

 .. احمل حجرا من سجيل دون شموخ األقصى الغالي

 .. احرق اقتل كل دخيل انا من غزة مهد العزة

 .. ال أحني رأسي للشدة انا في داري كاألشجار

.. آحيا شامخة معتزة انا من غزة ومن القدس .. وطني الغالي مهد 

 الشمس

 من اجل تراب األجداد .. ارخص روحي ابذل نفسي

 

******** 

 

 كلمات الشاعر نزار قباني

 أطفال الحجارة بهروا الدنيا

 ..وما في يدهم إال الحجاره

 وأضاؤوا كالقناديِل، وجاؤوا كالبشاره

 ..قأوموا.. وانفجروا.. واستشهدوا

 وبقينا دبباً قطبيةً 

 ..ُصفِّحت أجسادُها ضدَّ الحراره

 ..قاتَلوا عنّا إلى أن قُتلوا

 المحارةوجلسنا في مقاهينا.. كبصَّاق 
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 ..واحدٌ يبحُث منّا عن تجارة

 ..واحدٌ.. يطلُب ملياراً جديداً 

 ً  ..وزواجاً رابعا

 ..ونهوداً صقلتهنَّ الحضارة

 واحدٌ.. يبحُث في لندَن عن قصٍر منيفٍ 

 ..واحدٌ.. يعمُل سمساَر سالح

 ..واحدٌ.. يطلُب في الباراِت ثاره

 ..واحدٌ.. بيحُث عن عرٍش وجيٍش وإمارة

 ..جيَل الخيأناتِ آِه.. يا 

 ..ويا جيَل العموالت

 ويا جيَل النفاياتِ 

 ..ويا جيَل الدعارة

 -مهما أبطأَ التاريخُ –سوَف يجتاُحَك 

 ..أطفاُل الحجاره

******** 

 كلمات أحمد دحبور

 أوالد فلسطين

 المـشرد و اللي فيـها  هـي يـا والد فلسطين

 و جينا األرض نفديـها  خلصنا من دمـع الحنين

 ما نسيوا ريحة البالد  كبروا بالغربـة األوالد

 فلســطين ألهاليها  رغم المنفى و اإلبعـاد

 حجارك خلقت إليدي               يدي زيدي زيا أرضي 

 تضويهاالثورة  درب                    األنتفاضة المجيدة

 بالحمالت المشـبوهة  شعلة و ما رح يطفوها

 االنتفاضة بتبنيها                البيـوت الهدمـوهـا

 دمك هـدر ما بيروح  يا شـهيد و يا مجروح
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 بتّحـيها و تحيّيــها  فلسـطين بتـرد الروح

 

 

******** 

 

 

 : م1989لبوم مغناة االنتفاضة أ

 ،، أحمد دحبورأبو الصادق الحسيني  :كلمات 

 كلمات ولحن من التراث

 

  من جباليا ومن بالطة من البريج من البريج

  دوى صوت االنتفاضة من المحيط حتى الخليج
 دوى من وادي لوادي يا بالدي يا بالدي

 

 أحلى قصة حب طلت من عيون شعبي االصيل

 من حنين عكا ويافا من المثلث والجليل

 من جبال القدس ومن قلب الحرم

 من جليل الصمود وفي بيت لحم

 يا غزتنا يا ضفتنا يا قدس العرب

 طيور النقبو يا طيور الشمال ويا 

 أحلى قصة حب طلت من عيون شعبي االصيل

 من حنين عكا ويافا من المثلث والجليل

 ي في المشافي في زنازين الغضبففي المنا

 االنتفاضة ثورة ثورة اتفجرت في كل عصب 

 ثور ثورة اتفجرت في كل عصب

 ثور ثورة اتفجرت في كل عصب

 

******** 
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 صعد يا شعبي صعد ثورة الحجار 

 اصعد بالثورة اصعد زود العيار 

 باالهازيج الشعبية بالغنية 

 قزايز نارب والشديدةبالمقالع 

 واصل يا شعبي واصل طالب فالح وعامل

 وأعلنها اضراب شامل وكمل كمل هالمشوار

 ال قنابل وال مطاطي يقدر يوم على احباطي

 ال بنركع وال بنطاطي وبنصير بعكس التيار 

 بجراحها بتغنيو بتنزفهاي هيه جماهير وطني 

 بكرا العصيان المدني ولسا الحبل عالجرار

 ثورة ثورة حتى النصر 

 

******** 

 

 اطلع يال عليهم اطلع وأرفع راسك أرفع أرفع

 حجرك بيساوي بارودة والمقالع يساوي مدفع

 اطلع خلي الغاصب يسمع كثف صوتك لما بيسمع

 مهما عطشنا أو جوع نموت نموت وما بنركع

 ظلك طالع طالع منزل منزل شارع شارعاطلع 

 يا مخيم يا كنيسة يا جامع كل ارض والها بنرجع

 

******** 

 والتراث  الفلسطيني مقتطفات من أغاني الفلكلور

هي يا الواردة عالعين يم الطلة المليحة أشربي من كف الزين مية نبع 

 أريحا
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 جراحيمرشوشة بالنقا يا دار الفراحي مرشوشة بالدما سالت من 

 

 بالهنا كل الهنا يا هنية وانكوت عيني عالفدائية

 

 الزين بالحارة يا بنات وبايدو الحجارة يا ال ال

 

******** 

 

 

 

 

 

 فلسطين ثورة حجر وسكين

 فلسطين فلسطين  ثورة حجر وسكين

 من رفح حتى جنين علينا راياتنا

  الفجر آت والنصر آت

 فلسطين ارض السالم والمحبه والوئام

 يا طير الحمام وعرج على ديارنارفرف 

 الفجر ات والنصر ات

 يا االطفال النشمية وهبت ريح الحرية

 وبالدولة الفلسطينية مستقبل اجيالنا

 

 المليحه هي ياالوارده على العين يا ام الطله

 اشربي من كف الزين مية نبع اريحا

 يم الجرة المكسورة المية سالت لكعابي

 من رفح للناقورة
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******* 

  

 أحلى قصة حب طلت .. طلت من مخيم جرب علم وعلم 

 ومهما شدوا الطوق عليك الورق كله بايديك والقرار الحر مرودو اليك 

المخيم عيلة الحب االصيلة من رفح حتى شاتيال عيلة الثوار في كل 

 الديار

الي بتلوح بصورة  بالزنودحاصرت جند الحصار حاصرتهم بالصمود  

 أو كوفية

 الوفية االنتفاضة مستمرة يا أهل الحميةبالجماهير  

 احنا الشعب 

 وغرب ااحنا الشعب كل الشعب شامة وقبلة شرق

 واحنا القائد واحنا يا وطني الرقم الصعب دراحنا الكا 

 شرقا وغرب  ديرتناب في ضواحنا الحجر الثوري الغا 

والثورة نبض الجماهير ومشاوير تكمل مشاوير في المقالع وفي 

 المسامير

 احنا الجيل الصاعد احنا في كل الميادين صامدين

 رواحنا وان متنا بنموت واقفيننفديك يا وطنا ب 

 يا غزتنا ويا ضفتنا ما بنكل وما بنلين  

 كل الدنيا عم تسمعنا نموت وتعيشي يا فلسطين

 

******** 

 غني للشاطر حسن وغني غني غني يا طيور الوطن

  النصهاره بالوطن لقلبه غني لعيونه 

 وجيل بينسي .قالوا عنا جيل بموت

 شافوا أنوا العظم صار أقسي وأقسى

 مدي البصر يا فلسطين أبشري 
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 الفلسطيني علي حزنه أنتصر

 

 يا هال بالموت

 ال للركوع ال ال يا هال بالموت يا هال

 دروب بالحجر يتحدى اعداء الشعوبالهذا جيل النصر في كل 

 العوائل واالسر عانقي كل يا فلسطين ابشري مدي البصر

 

 بالشوارع والمزارع والمدارس والحارات

 وبالساحات الجوامع والكنائسبالمخيم ب

 يا هال بالموت يا هال ال للركوع ال ال

 وبهامات العز ما تعلى هامات وبرايات الثورة ما تعلى رايات

 صوت حناجر شعبي اعلى من هدير الطائرات

 صوت حناجر شعبي اعلى من هدير الدبابات

******** 

 

غالي الثمن لكن مش أغلى من وطني  يا ديرة االحرار يا صخرة 

 االصرار

 ردي العدا ردي  يا سواعد اشتدي  يا فلسطين الثوار ثوارنا هدّو 

 كمشة رجال أحباب برصاصهم ردو  يا بالدنا زاحفين  

 روح بالدم نفديكي يا فلسطينالخر طلق زاحفين  بال

 

******** 

 

 أحلى قصة حب

 حلى قصة حب طلت .....طلت من بالديأ
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 من فلسطين الوطن طلت طلت من بالدي

 يا طيور الحب هللي طيري من وادي لوادي

 زفي ست الحسن زفي للشاطر حسن زفي

 دقة القلب المناضل أعلى من صوت القنابل

 والحياة رحلة ومسيرة رحلة حلوة ورحلة مرة

******** 

 شعبي  –موال شروقي 

 طفل وحتى القيادةغر صشعبي من أ

 يابا عشقه لبالدو عبادة

 والجنين في بطن امه انتفض قبل الوالدة

 مهما شالو ومهما حطو ومهما ودو ومهما جابو

 شعبي دستور الوطن شعبي نصابو 

 والنصاب قانوني ضم الشعب كله

 هشيبه واطفاله وشباب

 كتبها االطفال مع الكهال

 بعد ما تحدوا عثرات السنين

 االشبال باجمل مقاموبرزها 

 نموت نموت وتحيا فلسطين

 هللا اكبر في السما عالي

 ينخى يا عرب يا مسلمين

 انقذوا االقصى وفكوا الغالل

 تنبع براكين األرضوخلوا 

******** 

 حبسنا الهم في الصدر وحجرنا يابا ضوينا شوارعنا وحجرنا

 وفاق الكون ع ضربة حجرنا باسم االنتفاضة والفدا
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 الفجر بلبل ودوري يابا باخبار الوطن لفي ودوريعصافير 

 دروبي وعزوتي واهلي ودوري يابا حجارة تغلب رصاص العدا

******** 

 شالت

 شعلة جليلية شالت شالت شالت

 للضفة الغربية من غزتنا شالت

 ور االنتفاضة حجارة في االياديزب

 وينه الي يتغاضى عن حقي في بالدي

 ميهال فيه وال ما نرضى عواضة 

 شعلة جليلية شالت شالت شالت

 للضفة الغربية من غزتنا شالت

 قالت شيلو الغصة الحجارة بتصيحٍ من جامع االقصى

 لمهد المسيحِ والصفوف نرصها بوحدة وطنية 

 والصفوف بنرصها بدولة فلسطينية

 اع البابكبابور الديرة هللا يجيره واحنا سمعنا هديره من  صفر

 منا والي بدو يستنا فات الميعادوالي ناسي وطنا ما هو 

******** 

  االنتفاضة ثورة ثورة مستمرة

  بالفلسطينية من جوا ومن برا

 من جراح االرض شدينا الهوية بالنضال بالنضال

باالطارات النارية بالحجر والشبرية بالمقليعة والمولتوف ثورة ثورة 

 شعبية

  االنتفاضة ثورة ثورة مستمرة

  ومن برابالفلسطينية من جوا 

 ثورة ضد الصهيونية العنصرية
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 االحبة في القدس وفي غزة االحبة في الضفة في صبرا وفي بيروت

 الشعوب باقية وما بتموتوان ماتت في الدنيا المي 

******** 

  موال الميجنا والدلعونا
 مغناة الدلعوعنا والميجنا

 
 شتي حجارة وزهري يا بالدينا

 شتي حجارة وزهري يا بالدينا
  وعنا الفن مش تقليد أصلي وعدونا الي كوانا بنار اصلي

 انا فلسطيني من أصلي وفصلي ما بنسى سهول أرضي والهضاب
 هللا أكبر والنصر لشعبنا

 فلسطيني رفعت الراس والهام وما زلت نكد هالعيش واالهم

 وهلكنا الشامة من القدم واآلوف بعالي السما أوسع بواب

 احنا الي قوت هالبارودة حجارنا 

 يابا عدائنا الي قدنا اشرار وعدوا ليالينا الجل الظلم عدوا

 واذا أحبابي على أرض الوطن عدوا لغني ميجنا ولحن العتاب

 

 

 الهوى الشمالي غير اللونا عال دلعونا وعال دلعونا 

 الهوا الشمال هب وناداني بآي بآي الغربة الوطن حنونا

 ومين الى ينادي والثورة بتمحي كل الظالميعال دلعونا 

 الشمس قدامي بتظل تأشر ع فلسطينا يونهار يليل

 الجليل وغزة والضفة دىروحي على كفي فوعال دلعونا 

 فتح نوار الورد ع امو وحيو الشهيد المجبول بدمو

 ايد في ايدك ويا اهل إللتموا تنواصل دربو ونبني فلسطينا

 دي يا ال اليا ال ال وهللا الرجع عبال

 يا ال ال مهما كادو االعادي راجع وهللا

 يا ال ال ومن جراح المخيم يا ال ال

 يا ال ال وين البيت الى تهدم راجع وهللا
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 يا ال ال مهما العتمة بدروبي يا ال ال

 يا ال ال دربي درب العروبة راجع وهللا

 ا يا ال النيا ال ال هي ايديكم وايدي

 فلسطينية راجع وهللاٍ يا ال ال وبدولة 

 بيلوح حجر وبمقالعةيا ظريف الطول واقف عالسطوح بايدوا 

 صهيوني مني وين تروح يلي شردت اغلى حبابنا للقالو 

 مثل السبع في الغابة لو زأئر يا ظريف الطول يا طفل الحجر يا

 لي من زمان منكد عيشناخلى هالصهيوني في هموا انقهر ي

 يا ظريف الطول يا أبو الكوفية يا ابو الزنود المليانة قوية 

 انتا نجم الثورة يا ابن العتمية وبحجرك كتبنا احلى اسطورية 

 لعظم عايا ابو جهاد يا خط الوشم صورتك يا زين نقشت 

 واحنا باليرموك ودعنا الجسم وروحك يا ابو جهاد ضلت بيننا

 عهد الدمع والشكوى الذليلة  جفرا وهي الربع والمشوار طويل الغينا

 والالجيئ صبح راجع ع درب الحرية الغينا عهد الدمع والشكوى الذليلة 

 قالت قديش العدد يا جفرا ال تعدي هذا جيل الثورة انولد ويا ثورتنا مدي

يا طيرنا الي في السما على الجبل هدي ع كتاف المغاوير صقور 

 غبراوية

 

 فكر بالرجعة تحترق اقدامه يالجمعة السبت قدامو والي  فوالي بيعو

 عالباليي ربي وشاهد لونذر عنعرف شو صعبة الرجعة ونرجعها سوية 

 بكرا بينور دربي في زهور الحرية  الهدي دمي لشعبي وأغني موالي

******** 

 كلمات أحمد دحبور

 

 القدس

 اآلمالسود الليالي و أبيض   و للقدس اشرح يا علمنا العالي

 هالقلب لمثلـث على الشمال  خضرا الزتونةبالدما يرويـها  
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 غزة صفـد طبريـا عكـا و يافـا

 حيفـا و بيت فوريـك بيت صفافـا

 مع بيت دجن مع بيت لحم بيت جاال

 مع بيـت أم الميـس بيـت نبـاال

 الـناصرة المقيبلــة المســمية

 الخليـل مع دورا مع المنشـــية

  و العـباســيةجنيــن رام هللا

 و اللـد و الرملـة و عيـن غزال

،،،،،،،، 

 عن حوض نابلـس عسفيه و البيرة

 بير السبع مع طول كـرم و الطيره

 المالحـة سـلمه و دير القاســي

 الطيبـة .. فسـوط .. بيت داراس

 و شفا عمرو . رمانة . مع طمـون

 ســلواد برقـة مع واد اللجـون

 الجاعونة أم الفحـم . ذكريـن . و

 و السافريـة و الخضـر و الدالـي

،،،،،،،، 

 عتيـل مع لمغـار . بيت سوسين

 سـلفيت مع قبيـة و دير ياسـين

 بير زيت صورة شويكة مع قلقيلية

 و قـباطية . تل الملح و السـيلة

 سوافير بيت ساحور دمره الفولـة

 معزر و عين ناهل سـمخ ترشيحا

 ديـر البلـح كفر سـبت و أريحا

 غزالزرعين و الصفصاف و عين 
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،،،،،،،،، 

 برقيـن مع حلـحول مع حطيـن

 مع كفـر كنا الشجره مع سـلوان

 الظاهريـة . باقـة و بيت حانون

 عتليت . بلعة . المزرعة و طرعان

 ترقوميـه ســْولَم جبـع يـازور

 و الكابري و فرعـم مع الياجـور

 طوباس خان يونس و بيت ساحور

 م مع إكسـالالسـموع كفر قـدو

    

******** 

 : قصائد االعمال المنفردة مكتوبة 

 كلمات الشاعر أبو عرب

 يما عالزيتونـة الي

 ةيما عالزيتون الي

 وعالليمونة عالبيـارة

 راحوا اخواني عالفدائيـة

 وخايف يما يسبقوني

،،،،،، 

 يما اخواني كلهم راحوا

 كل منهم شال سالحه

 وضع دمه عـ كفه وراحوا

 تــ يقهر جيش الصهيوني 

،،،،،، 

 من رفح حتى المطله

 ألنزل وادي وأطلع تله
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 رضى بالدي تكون محتلهم

  ..وبكرا والدي يعاتبونـي

،،،،،،، 

 يما قدسي بتناديني

 وبرقا ومعها دير ياسيـنِ 

 هات المدفع والمارتيني

  ..يما اخواني يستنوني

،،،،،،، 

 سدد وارمي عـ هالمدفع

 نركعرح  وال مابنتراجع

 اجزم نادي على سعسع

 وموعدنا بسهل اللجونـي

،،،،،،،،، 

 يما عالزيتونـة الي

 وعالليمونة عالبيـارة

 راحوا اخواني عالفدائيـة

 وخايف يما يسبقوني

******** 

 كلمات : محمد عارف لوباني

  ألحان وغناء فتحي صبح 

 فلسطين حنا معاكي للموت

 فلسطين حنا معاكي للموت للعركات يا بالدي ربيتينا 

 يا عشيرتي اندهي بعالي الصوت للفدائي بالساحة يالقينا

 يا بشير السالمة يا حمام يا غادي ع ديرة اهالينا

 قبل الدار واهديها السالم وقول لها عهدها ما نسينا

 ساهرين الليالي ما ننام على الدار ما غمضنا عنينا
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 جبال وبيارات يا الكروم يا الخضرة والبساتينايا سهول يا 

 عهد هللا عهد الوفا والثبات نسقي ترابها من دم اعادينا

 يوم الثار يا بالدي ما ننساه دافعوا وكل البالد لينا

 

******** 

 كلمات الشاعر حسين حمزة 

 شاعر العامية االول في سوريا 

العاشقين بعد ،وغنتها م 1975قصيدة غنت ووظفت لمسلسل البيادر 

 :سيسها تأ

 

لمين ازرع لمين احصد لمين مشوشر حسابي اوزع هون اسكت هون 

 ومين يرقع ثيابي

الولد ضد الزمن ضدي وال من يدري بتعابي دلوني بال يا سامعين  

 الصوت دلوني

لمين ازرع لمين احصد لويش الفقر ع حسابي لغير العسل يا تعابي  

 دلوني

 نيبال يا سامعين الصوت دلو 

لويش الولد ما يسمع لويش البنت ما تهجع لويش نربي ونعلم لويش نحط  

 بالميات

 دلوني بال يا سامعين الصوت دلوني 

لمين ازرع لمين احصد لويش الفقر ع حسابي لغيري عسل يا تعابي  

 دلوني 

 بال يا سامعين الصوت دلوني

 

******** 

 كلمات الشاعر حسين حمزة 
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 فيه وان كان عندك سر ال تخبيهسوس القمح يا ناس منه 

 اصل البال يا ناس من هالناس والي ابتال يال تنشمت بيه 

 زارع قمحاتي للناس وتبني الهلي وربعي 

 للمخطر خبزاتي وال يتهني يا قلبي بزرعي 

 والشاويش عقلي موزع هون وهون بين النيرة

 وللديانة وقت البيدر نصف الغلة والبغشيش

 همي همي مين بيعرف همي ال ابن خالي وال ابن عمي 

 كل من بغني ع ليله وبدفش عمره تدفيش

 آه آه آه آه

 

******** 

 ديوان مسافر –كلمات الشاعر خالد داوود 

  نكتب للحب قصيدة

 

 نكتب للحب قصيدة..ونغني

 نكتب للوطن قصيدة..ونغني

 كتـب للجرح الداميفي قلـب اإلنســان..ن 

 لشـفاه قـد ذاقـت طعـم الحرمـان..نكتب 

 و نتـوه هنـا بيـن الكلمـات المنســيه .. 

 و نذوب بكـل حـروف السـطر الممحيه ..  

 ونعود إليــك أيا وطنـــي 

 نبحث عن درب الحـريـــة 

 فأراك عــلى قارعة الدرب بـال عنـوان..

 بتروا أطرافـك ثم دعــوك إلى المـيدان..

 وقالـوا دع ليـل األحـزان..فقأوا عـينيك 
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 قتلوك بسيفـك ثم بكوا حـــول األكفان..

 

 وطنـي مـازال التـمر لنـا زاد الترحال..

 مازلنا نرحــل خلف الــماء بدون مالل..

 مازلنا نعـــبد أصنـــاماُ من دون هللا..

 مازلنا نطـرب للمـوال وصـــوت اآله..

 مازلنا نحـــن عبيـد الماضي واألمجاد..

 والحق بأنا ماعدنـا نحـن األسيــاد..

 فالمجـد بواٍد يأوطني..والعـرب بـواد..

******** 

 كلمات ابراهيم طوقان

 ي الردىأوسأحمل روحي على راحتي = وألقي بها في مه

 فإّما حياة تسّر الصديق = وإّما مماٌت يغيظ العدى 

*********** 

 كلمات الشاعر حسين حمزة

 

 يابنت قولي المك

 بنت قولي ألمك لحميد لحمدة مهدور دمي ودمك مدة بعد مدةيا 

 باعوك بيع الغنم والشاري غريمي وبيت المحبة نهدم وأصبر ع غريمي

 وأقول بكرا وبعد نطلع من هالشدة

 حياتي تبقى عدم ومسكت ع غريمي وقول بكرة وبعد نطلع من هالشدة 

 معتب يا هلي وال اعتب يا ولفي حطيت عمري فدى والثمن ما يكفي آني

 ها مدةالويا دموع ال تنزلي شدة و موتي يرخص يا هلي ونيراني ما يطفي 

 يا بنت قولي ألمك لحميد لحمدة مهدور دمي ودمك مدة بعد مدة

 اجرار العسل وجرارنا فاضية  أنايا ناس خلوا األمل وسجلها يا راضي لعد

 يمضى العمر وال تنسى يا راضي لو ضل منا طفل بدمه بيفدي حمدةع غفلة ب
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 يا قولي المك يا بنت قولي ألمك لحميد لحمدة مهدور دمي ودمك مدة بعد مدة

******** 

 كلمات الشاعر أحمد دحبور

 مهرة حرة 

 مهــــرة حــــــرة بحــــفـرة خطـــرة

 و فــارس عابـــــس البــس جمــــرة

 ثورة بتضوي     جمرة بتكـوي

 عــــزم و قـــــــوة طالــــع فجـــــراب 

 

     

 شــــــــدوا عليــــنا تعـــدواوهـــــدوا 

 ردو الصامد وظف و شــــعبي 

 عــــم بيدافــع  نـازل طالـع 

 عن مجـــد الدنـــــــيا و عن مجـــدو

 شبل وطفل يعلي الشعلة شعلة تخلي الكل بيغلي

 تمحي الظلم وجرح العتمة تفتح باب الجنة االصلي 

 

 هجـــــرة و بعـــــد الهجـرة هجـــرة

 و تـهــديــد و تصعــــــيد النبـــــــرة

 نسـافــر بدنا نهاجــر  حاجة

 لكـــــــن لفلــــــــــسطـين الحــــــرة

 

******** 

 

 كلمات الشاعر حسين حمزة
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 ويله يا ويله

 األرض السمرة ويتركها لذياب الصحرايتبرى من 

 يسكنها العطش والخوف وتراب ما يصيح األوف

 ما في إال دويال ضهرها

 ويله ويال

 ناس يقولوا باألمثال كل مدفون بأرضه حي

 والميت بأرض الغربة نبع وجفت منه المي

 وإحنا ال قبلنا وال منقبل غير فلسطين إلنا دار

 ي بعده نهاروليل الغربة مهما طول كل ليل وف

 ويله يا ويله

 ما في نار تقيد وتلهب لو ما زدنا الحطب 

 والشجرة لو ما نزقيها تيبس ويصيبها العطب

 وإحنا إحنا ما تعودنا نرضى بالذل وننذل

 وغير البندقية إلنا ألجل العودة ما في حل

 ويله يا ويله

******** 

 كلمات الشاعر أحمد دحبور

 وْنعود من ٌمدّه بدّي ورده من مهد الجوديدّك بيدّي نعدّي الشدّه 

 الغٌربه صعبه ودربي درب األحرار والعَْوِده وعدي وعندي مجد البارود  

 يدَّْك بيدّي نضرب جدران الليل طالت هالغربه علينا وعانينا الويل 

 غريب اتحدّى الَمْد بسدّ األشرار وينو الَسدّْ اللي ْيواجه طوفان السيل

ْر عينك وتْ    لَفَّْت بالدنيا ْوشوف َوْحدَْك ما إْنَت وحدَك ِحْلفَْك معروفدَّوِ

 بالوطن العربي الفقرا منجم ثّوار وأحرار الدنيا معكم بصفوف صفوف 

******** 

 

 كلمات الشاعر أحمد دحبور
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 دوس منتا دايس عالزناد نفدي القدس ونابلس والبالد

 طمعوا الصهيونية باالوطان وزاد هاألذية والعدوان

 والثورة الشعبية بالمرصاد

 نآدتنا البيارة للكفاح وبدلنا االسوارة بالسالح

 وأنزلنا بالغارة عاألوغاد

 نآدتنا المنشية وعيلبون أيدكم بآيدي حتى نكون

 وحدة وطنية وأتحاد

 ما بدنا حزازي وخالفات والعدو الغازي بالساحات

 لك هذا يوم العاذي للجهاد

 لقدس ونابلس والبالددوس منتا دايس عالزناد نفدي ا

&&&&&& 

 كلمات حسين حمزة

 سيقار الراحل عدنان أبي الشاماتمولحن ال

 

  دمي على كفي وماشي

 ماشي وبايدي رشاشي 

 سيل وريح وأعصار

 وعيون النسر الجارح  

 ترفض كل المطارح

 تحمي سما هالدار

 

 يا كل بيارة وكل حارة حكايتنا حكاية  

 جايههمة ثورتنا وثواره بالنصر 

 بكره بكره رح نتالقي

 وتتالقى االرض بعشاقها

 الحجارة تخضر أوراقه تزهر للثوار

 

 ال وهللا ما بيهدى بالي وارضي موجوعة

 مأسورة سهولي وجبالي محروقة ربوعه 

 وحتى الشمس علينا تطلع 
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 والعزة لترابي ترجع

 ونجوم الحرية تلمع وتضوي هالدار

 

&&&&&& 
 

  كلمات ابو الصادق الحسيني

 

 دمي اسمي عنواني عربي فلسطيني

 ما بتنازل عن حقي ليوم الديني

 ما يضيع الحق الحق وخلفه مطالب

 وأنا طالب ثاري ثاري أنا طالب

 سطور التاريخ مسجل فيها وحده صوت الحق

 عالي عالي عالي وغالي

 أنا طعنة خنجر مسمومة

 بقلب الغاصب

 أنا طلقة بارودة

 تلبي الواجب

*** 

 أخرى منها ومجموعة اغاني

 احنا رجالك فلسطين وغيرها

******** 

 

 

 م5201،،، ’’’م   2009 –قصائد العاشقين حديثا 

 

 حكاية شعب وثورة لبومأ

 أعلنها يا شعبي

 لحن وتوزيع محمد هباش

 كلمات حسام حنوف
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 اعلنها يا شعبـي اعلنها      دولـة فلسطـين اعلنـها

 وبعلمك زينها    زينها واعلنها

،،،،،،، 

 بـو عمـار الحلم اتجلى     شعبـك عّمـر دولة وعلّى يا

 َحَضن حجار القدس وصلى     

 وأهلل اللي حاضنها   إحضنها واعلنها

،،،،،،،، 

 ضعنا فيها       دولـتـنا بـدنا نبنـيـها اليألجل الغربة 

 منـحيا فيـها ومنحيـيها       

 ومش رح نبعد عنها   إسكنها واعلنها

،،،،،،،، 

 والقـدس بتحكي كلمتـها        عـربيـة ونحـنا أمتها

 عـاصمة الدولة وعزتها        

 اما حدا يقرب منها   حّصنها واعلنه

 

******** 

 الجدار

 لحن وتوزيع محمد هباش

 كلمات حسام حنوف

 

 حاجـة تعلّي بهالجـدار     بتبـين جنبـو واطي

 عامل على حالك حصار     ومتخبي تحتو والطي

،،،،،،،، 

 عملتوا منها جرصه   مـعـاداة السـاميه

 وبدكم دولة يهـوديه     أمـا وهللاِ قـصـه

 بهالجدار     بحجـار العنصريه ولسه بتبنوا
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 وصرعتونا باألخبار     بـدولة ديمقـراطيه

 إي يسلملي الديمقراطي

،،،،،،،، 

 وبتـبـنـوا مستوطنات     شرق وغرب شمال جنوب

 المستنـقـعات    صـارت توفي بالمطلوبلك حتى 

 خـايـف بكـرة يتباهوا     نتنـياهـو وأشـبـاهـو

 ويـبنـوا وحـدة سكنية     أو نـقـطة عسـكـرية

 شلـح صباطيما بمطرح 

******** 

 رحلة شعب

 لحن وتوزيع محمد هباش

 كلمات حسام حنوف

 رحلتنا  هـودج حـزانى       واآلهات غنت حـدأنا

 وسنيـن علينا       ودمـنا يرسم خطـأنا مروا سنين

 

 برحلتـنا ننـده ماضيـنا       كنعاني والمركب زينة

 اسمنا محفـور ع الميـنا       شراعنا  مغطي سمأنا

 

 برحلتـنا ننـده حطيـني       ننده يا صـالح الديني

 كل ماجات ع األقصى عيني       تحلم بيك جايي لحمأنا

 

 ـروبة       منكـوبة القدس منكوبةبرحلتـنا ننده يا ع

 فلسطيـن بعـدا مسلـوبة      يا للعـار وخيبة رجأنا

 

 أم الويل والضيم يا أمـي       تغسليـن صبـحك بدمي

 وتلميـن ليلـك وتضـمي      صغار ورح يمشوا ورأنا
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 وعاهالدرب بالعتمة ساروا           شعبنا صغـارووكـبار

 ورحلتـنا هـودج حزانى    دربـنا القلـوب حجـارو   

******** 

 شهداء فلسطين

 لحن وتوزيع محمد هباش

 كلمات حسام حنوف

 

 تا يعطر الوجودعم بيفتّح  يلامتل الـزهر 

 يجود غيماتو تا عم بيجّرح يلامتل المطر 

 متل الخير الطالع    متل الشوق الوالع

 متل العاشقين   بلحظة حنين

 شهدا فلسطين

،،،،،،، 

 متل األرض اللي عطشانة    بترسم عطشا جراح 

 مش دريانة     عم تنزف صبـاح يلامتل العتمة 

 متل الضوالضايع    متل الشاري البايع

 متل الفرحانين   بالدرب الحزين

 شهدا فلسطين

،،،،،،،، 

 متل الحق وكلمـة أل    وصرخة فوق تالل

 عم بيهز     جبال وأعلى جبال يلامتل العز 

 اللوز الفارع     متل الشعر البارعمتل 

 متل الطايرين    ع جناح األنين

 شهدا فلسطين

******** 

 رجال الثورة
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 لحن وتوزيع محمد هباش

 كلمات حسام حنوف

 

 ع رجالها ع رجالـها     الثورة بتنده ع رجـالها

 خيلـو     وخيـل بتنـده خيـالها خيـال بينـده

 

 مايهابوا    ال الظـالم وال حـرابو يلاع رجالـها 

 واللي ما يصون ترابو     ما هْو وهللا من رجالها

 

 ع رجـالهـا ويايابا      ع الجيـرة وع القرابة

 تنـدهـنا بالعـتـابا       واحنا نـرندح موالها

 

 موال:

 ندائي ع الـفدا لـبوا وجيبوا      شو نفع القلب لو خانوا وجيبو  

 تعوا ع خيول عزتكن وجيبوا      شمس تسطع بعتمات العرب        

 بسيـوفكم وحـروفـكم     رصوا يا رجال صفوفكم 

 وشدوا ع الجرح كفوفكم     ألجـل الحـريـة ننالها

 والثـورة ال تطـفـوها     الدرب الطويلة امشـوها

 حتـى األرض تـردوها     لو رحتـوا كرمـالـها

 

******** 

 فلسطين لو نادت علينا

 عروس الكرامة غزة

 لحن وتوزيع محمد هباش

 كلمات حسام حنوف
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 فلسطيـن  لو نادت عليـنا        نخلي الصوت  ع الـدنيا يـاللي

 من  غزة   مـدينا إيـدينا         والـعــزة   نغنـيـها مـوالي

 ع األوف وأوف  ومـوليا        بعـرس بـالدك يا صبـيه

 موالك مـن غـزة        وبالضـفـة قـولي الغنـيةغنـي 

 والحصـار  ما يهز الحصوني        مهما صار   مش رح بيذلـوني

 شاعل نار   وما ريد تطفـوني       بـغــزة    لضـوي اللـيالي

 ع العيـن وعيـن وعيـنيا        جـينيـن ورفـح بعينـيا

 ـوت علـيايا شمـوع بليـل القيـامة        بخنيـونس ض

 ياما جيوش  ع بوابك صدينا       وكل وحوش  هالغـابةاتحدينا

 والنعـوش   كرمالك صفينا        و رّخصـنا   يا غزة كل غالي

 ع مـويل الهـوى الهوية          حبـك يا بالدي الجنسـيه

 رام هللا يا لـون عيـوني         وغـزة يا شـامة عـربيه

 حـرمـونا   من الخبز والزادي        عـزلونا  عـن كل البالدي

 سـألونا  وجـأوبنا بعنادي        مـر الكاس   بـغـزة زاللـي

 ع األوف وأوف  ومـوليا         الـزفة بالضـفة يا صبيه

 والحنة وهودج عرسنا          من غزة ومنها الكوفية  

 

 

******** 

 حلم العودة

 درب عودتنا

 لحن وتوزيع محمد هباش

 كلمات حسام حنوف

 

 وحيـاة  غربتنا       وسنيـن رحلتنا

 ما منختم الموال    إال بدرب عودتنا
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 حيفا األمل يْحني الضلوع      يافا الوفا يبّكي الشمـوع

 ومن كثر ما حلو الرجوع       يمحـي أسى غيبتنا

 مرجـوعنا مهما يكـون        لبالدنا وتخسـى الظنون

 لبيوت ما نسيتنا        لتـرابنا كحـل العيـون

 وزنـودنا نزرعـها سور       وصـدورنا نفتحـها دور

 اوجبـاهنا نشعلـها نـور يروي عطش عتمتن

 والنـور عن شمسو بعيد       وموصول فيها وما بيحـيد

 كنو وريد أو كنو ايد              وكنو حكى قصتنا 

 

*********** 

 القدس

 لحن وتوزيع محمد هباش

 محمد عمركلمات 

 مقدمة الشعر

 زرقا جبالك مثل الحلم يا قدس لحضنك بيلم

 يا حصان الحرية احملنا الطهر ارض واجمل ام 

 دورك مش رح تتهود نورك عالكل معود

 القيامة الصخرة واالقصى اهلك يا نارة ونوارة

 القدس تنادي يا حبايب عودوا

 الموال

  غالي بعد غالييابا ضوينا على المر الليالي يابا نضحي بكل 

  يابا وال بد تعود بيضا عاليالي وترجع قدسنا عز العرب

 

  االغنية

 حبي بسماها من دعا حنونها والي يشرب من ماها عمره ما يخونها

  رب الخاليق بالعنا يصونها تبقي عربية يا أرضنا جنة
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  ويلي ويلي يا مهور يا مغني الهوارى غني لالقصى يا مهد الحضارة

 

  تنادي يا حبايب عودوا واضوا شمعكم باالرواح جودواالقدس 

 ما غير القشر يحني على عودوا لحتى نحرر قدسنا هالجنة

******** 

 أمي

 عتابكميعلىورد دفتح       هالحسون صحي ميأيا ميوق

 ابنك شهيد وواقف ببابك زيتون      نغص حيرج على لفي

 جبيني من ترابكوحفني على       رشي الندى يا أمي والليمون 

 دم الشهيد ومستحيل يهون     ال تدمعي ال تمزعي ثيابك

 قولي ألخويه اضرب     ليل الظلم يهرب 

 احمل حجر دوس الخطر     امشي وال يهمك 

 ارمي بعزم رح ينهزم     للي سفح دمك 

 يا ابن الرجاال ضرب    قل للتاريخ اكتب 

 ا انتظر نيشان سجل على أعلى سطر عنوان     طفل الحجارة م

 قاتل بغصن اللوز والصوان     وواجه بصدره الموت والسجان

 سجل يا تاريخ الحجر بركان      لما الشعب بيواجه الطغيان 

******** 

 بعون هللا

 بركات رمضانلحن 

 كلمات احمد دخيل

 يام نقطف ثمرة ثورتناجاي األ بعون هللا اعلناها دولتناو

 تنايام نقطف ثمرة ثورجاي األ وبعون هللا اعلناها دولتنا

 قتل وتهجير ما بيغير ارادة  وبعون هللا رح نرجع لك يا بالدي
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 ومية وحدود ومنصورة يا رايتنا قدس والجئين مطلبنا والسيادة

 حلم الختيار الي صموده كان سالحه يا شعبي مين بينسينا الي راحو

 كرامتنالك ي هين يا موت كرم وجراح ىمين الي قال المجروح بينس

 وبعون هللا ال يا محتل ال تبني بارض جدودي 

 

 جاي االيام نقطف ثمرة ثورتنا وبعون هللا اعلناها دولتنا

 جدران العزل مش رح تلغيلي وجودي ال يا محتل ال تبني بأرض جدودي

 ايمان كبير ورح تتحقق عودتنا الي عندو ايمان ما بتهزو بارودة

 وبعون هللا

 دولتناوبعون هللا اعلناها 

 جاي االيام نقطف ثمرة ثورتنا

******** 

 االسرى –مل شموع األ

 لحن رمضان بركات

 كلمات احمد دخيل

 

 شفت النسر في القفص ثاير مجروح ومكبل الجنحان

 لهالغربانهلو كان نسري بسماه طايرما رف جناح 

 ال تهتموا يا رفاقي لو كنت أنا أسير ، عوفر والمسكوبية ماهي الفصل االخير

 ال تحزني يا ميما بأذن هللا راجعين ، لو كسروا جناحنيبدأويها الحنين

 .وأنا صابر والنصر من هللا ، والنصر للصابرين

  !يف تتقيد الفرسانحيا حيف قيد النسر قيدي ، يا 

 قيدي شموع األمل قيدي وتعودي لبحورنا الشطئان

 يا حيطان الزنزانة وعتمة ليلي الطويل بدمي كاتب عنواني 

 ن غزة للجليل م

 والحق الي يجمعنا ويلملمنا األنين هللا أكبر معنا 
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 ما تفرقنا السنين 

 أنا صامد جوى الزنزانة والفخر للصامدين 

 احنا على العهد والثورة بقلوبنا مسيجة بايمان

******** 

 غالي يا ابو عمار

 لحن رمضان بركات

 كلمات احمد دخيل

 

 غالي يا أبو عمار غالي 

 نكمل المشوار عهدك علينا

 نصمد وحق اسمك على خط النار

 يشهد الك لصمود يا ختيار في بيروت

 واحنا قطعنا وعود ياسر حي وما بموت

 يا قايد الثورة يا صاحب الفكرة

 رام هللا تمسح دمعة الصخرة

 في صفحة الثورة  هوالحزن خط

 ما نتخلى  يدناعن درب ابو عمار قا

 يا فارس الفرسان نجمك في السما على 

 ما أصعبك يا فراق 

 الخيل الك مشتاق 

 غالي يا ابو عمار

 غالي يا أبو عمار غالي 

 كوفيتك صارت رمز االحرار يلي ما هزك ريح أو اعصار

 والقدس بعدها تنتظر يا ابو الوفى وعدك جايين بالماليين نمشي لها بعدك

 نهتف يا ابو عمار غالي األرض ما بتمل واحنا الي ما بنكل

 غالي يا أبو عمار غالي
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******** 

 يا عاشقين 

 لحن رمضان بركات

 كلمات احمد دخيل

 

 نيا عاشقين غنوا معي هذا الوطن للعاشقي

 ر .. ما نجف حنا وال نلينحللصخر جف الب نال

 يا عاشقين

 يا الجئين تجمعوا صاح الوطن قوموا اسمعوا

 درب العشق رح نقطعوا وع الجمر نمشي حافيين 

 يا عاشقين

 فلسطين يا حلم العمر شعبك نزف دمه نهر 

 روحواسالو عنا الشجر بنموت وأحنا واقفين 

 يا عاشقين

 غنينا لتراب القدس صرخاتنا ما هي همس

 يا نسور من جوا الحبس طيروا وهزوا الغاصبين  

 يا عاشقين

 ختيارنا قاد الحرب فينا ملك عرش القلب 

 عالوعد ياسر عالدربجآيين يا أرض الحنين 

 يا عاشقين

******** 

 يا طالع ع جبال النار

 لحن حسين منذر

 كلمات احمد دخيل
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 يــا طالع ع جبال النار 

 هــاتلــي منهــا شي وردة

 وردة

 راجعــلك يا أرض الدار

 شــدّة وبــتــزول الشـدّة

 عينــك يا محتــلفتــح 

 غير العــودة مــا في حــل

 رافــع بــيدي شــارة نصــر

 وراجــع بيدي رصــاص وفــل

 الجــىء عايـــش بــالغـــربــة

 وبــالدي غصــــة بــ قلبـــي

 مــا بــيدوم وسمن العاشة

 وخبــر يا ريح الغــربي

 ويــن النخـــوة يا إنســان ؟

 ـــانالســاكــت عن حقــه شيط

 إبـــن النكبــــة بــده يعــود

 مش ح تنسونــا األوطـــان

 

 

 

 لندن -البوم ربيع العاشقين 

 

 العربية لإلنتاج الفني

 دمشق _ سورية
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 ربيع العاشقين      

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

*********** 

 

 

 

 ربيــــــع العاشــــــــــقين

 أحمد دحبور :ـــــعرش

  حسين نازك : لحن و توزيع
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 تُبـَشُر بالقيامــِة و الرجـــوعِ   ربيُع العاشــقيَن صالةُ فجرٍ 

ا نشـــيدٌ   على إيقــاعِ ذاكـرةِ الجمــوعِ   نُغنـي و البــالدُ لنَـّ

 

 و أشواُك المخيِم في الضلوعِ   ِلوحدتــــنا لعودتــنا نُغنـــي 

 موعدنــا الطبيعيِ بعيـــِد األِم   و مْن َكرِم الكرامِة أنَّ فيها

 

 ُعُروبيّــــن في وهجِ الْسطوعِ   ُوِلدنا في المنافي و انتشرنا

 تظَُّل القدُس عاصمـةَ الجميـعِ   يمٍن و فـاٍس  إلىفمْن نجٍد 

 

 فاتحـةُ الربيـعٍ  األرضو يوُم   و ليـَس ِغـناؤنــا إال ربيعــاً 

 يضيء إذا خبا ضوُء الشموعِ  أصابعنا الشموعُ و هل سواها

******** 

 ((194)) 

 أحمد دحبور :    شـــــعر

 حسين نازك : لحن و توزيع

 من القدس حتى عنان السحابُ   وقوفـاً وقوفـاً نحيـي العلـمُ 

 و هـذا نـداُء السما و الترابُ   فهذا وليــدُ العنـا و األلــُم

× × × 

 وضعنا النقـاَط على األحرفِ   أعـدنـا إلى العالـم الذاكـرة

 تشــق الغيـاَب و ال تكتفي  هي دولتنـا حاضـرةو هـا 

 و تطرُح عنـا جبـال العـذابْ 

× × × 

 و ُعـدنـا بدولتنـا العائـدة  نُفينـا إلى خيمــة الالجئين

 و أمتنــا حولنــا شاهـدة  لنـا علــٌم عابـٌر للسـنين

 و نحن لهـا قلبـها و الشبابْ 

× × × 

 الهـا المعتدي الظالـمُ و إن ه  لنـا القدس عاصمـةٌ تُفتدى

 و يـأوي إلى نورهـا العالـمُ   فـدتـها نفٌس تردُى الِعـدا
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 و تبقى فلسطين فوق المصابْ 

 

******** 

 

 غـــــزة و الضفـــــــة

 دحبورشعر : أحم

 :حسين نازك لحن و توزيع

 

 ّي حادي قول عاليرغول و إحـــدي

 لي الهّم الـ مشيلو اليوم وحــــديع

ـــك   يا وطن يحتــــاج ِوْحـــدهِ و همَّ

 و هّمـــه تجمع قلــوب الحبــــــابْ 

 إحنـــا مـا جينــــا من بلــــد لبلـــد

 إنتو أهلنا و إحنا من نص البلـــــد

 من كل حدب و صوب يطلع صوتنا

قنـا أحـــــد  إحنـــا التقينـا و ما يفّرِ

 من يوم يومي و البالد بـــــالدي

 ن الشــــهادةـزة و الضفة عنواغ

 كيد األعادي في صدر األعــادي

 و الشعب ينادي وحدتنا هّي الطلب

 مشطك وقع بالعطر يـــاّم الفرح

 نّورِت البيرة و نّورت بيكي رفح

 بت دير البلحأوبيرزيت غنت ج

 رد الجليل و المثلـــث و النقــب

 تِربي بالعـــز يـــا داِر ِلفـــــــــراحِ 

ل خلينا  نرتــاحي و الحزن طوَّ

 الصلحه فرحـــة لخوان الســـــالح



221 

 

 فلسطينية و ما في للفرقه سبب

******** 

 

 القــدس معــــــراج العـــــــرب

 أحمد دحبور :شـــــعر

  حسين نازك : لحن و توزيع

 القدس من جهة الشمالْ 

 القدس من جهة الجنوب

 القدس من جهة الجبال

 و القدس في كل القلوب

 تلك الربوع الطاهـــرة إلىخذنــي 

 باب العمود يلم روحي عند باب السـاهرة

 و القبـة الذهبيـة انفردت كباب للسـماء

 منثـورة مثـل الدعــاء

 آمين و الجـرس الحزيـن

 يستجمعان جراح كل المؤمنين

 ال يخطئ الحجاُج باب األنبياء

 اللقـاء إلىلم نبتعد حتى نقول 

 فالقــدس فيــنا

 ط فيهامثلما األسـبا

 و القيـامة حاضرة

 قلبي على أعتابـها

 و الروح رهن قبابها

 لن يفرغوها من دمي

 فدمي أريج ترابـها

 المهد و اإلسراء لي و أمانتي دَين و ِدين
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 على عهـدي أمين أناو 

 و القدس معراج العرب

 تعلو و يتبعـها الحنيـن

 فمتى الصعود ، متى نعود ، متى الغضب

******** 

 لألبد باقي أنا

 دحبورأحمد شــــعر:

 حسين نازك: لحن و توزيع

 

 و أنـفاٍس لـنا صعــبــة و حّرى  في بردا و حّرا األرضعركنا 

 لسوط السجن ما نحني الرقاب  و نـعاهد كل حـر و كـل حــّره

 يبلـ  كـل بيـت و كــل أســـــرة  بنص الليل نجم سهيل أسرى

 و وعد الحر تحرير الشــــــباب  بأنو فميه بعد أبطـال أســرى

 و السجن اللي في الصحرا  عـــوفـــر و المســـكوبيـــة

 عـن لقـــيامــه و الصخــره  مـش رح يحجـــب عينــيّي 

 

 ممنوع تـزوري المســجون  قـالــوا لـك يمـــه روحـــي 

 و شــفتيني بنــور العيـــون  لكـن شـــــفتك بجـروحــــي

 و روحـي أنـِت و الثـــورة  مـن بيـقـدرعــا روحـــــي 

 بتريــح مـن هـاألخــــــبار  تمنـــع عنــــي الجــريــــدة

 عن أرضـي و بـدّمي الدار  ترميــني بـــأرض بعــــيدة

 و ال يمنعـــني عن بكـــره  مثـــلك مــا بـلــوي إيــــدي 

 لشمس بهالغربـــــالعد ا  عشـــــرة آالف و ميّــــــة

 مهما السجن اشتد و طال  همتــــــنا هيــــيهيــــــي

 مهما زيّـدتـو األســـــرى  زدنـــــا عـــزم و حمــــيه

 ليـــش ضامن إنـك باقي  زيــــد المـؤبـــد تــأبـيــــد
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 لألبــد بـــــــاقي أناو   أبــدكــــم مـاهــوباإليــــد

 و آخرتــك تطلــع بـــره  و عيــــد لتـــي حريــــةأو

********  

 وردة و عــــودة

 أحمد دحبور  :شـــــعر

  حسين نازك: لحن و توزيع

 

 من بســتان الحريــه  من مـدة بـدي وردة

 لعودتـــنا الحتميــة  يـدك بيـدي نعـدي

 ينـــده يـا فدائيــة  و إلـي يوقع بالشـدة

 و من جنبا حمرهو بيضا   ألوان الوردة خضـره

 دمعـة بعيـن الحريـة  و األسود فيـها ذكرى

 و شرطي ع بكرا العودة  يـامـا اسـتنينا بكرا

 لكـن مزروعـة بقلـبي   و الوردة ماهي عشبه

 من أرضي و من عينـيي   طلعت في ليلة صعبة

 باللــيالـي المســودة  حاجـة يكفينا غربـه

 

 بترابـا و شمـسابـالدي   ما بنـساها ما بنـسى

 عاصمتـــي األبـديـة  و الدنيا بتعرف قدسـا

 و حاضرها أملي و عهدي   ما رح يكفيني أمـسا

******** 

 قــدس ..و عــودة ..و حـــريــة

 أحمد دحبور  :رشـــــع

  حسين نازكلحن و توزيع:

 و الكهـارب مقطوعـة  غــزة كتبتـلي بالليــل

 ما شاف الليل دموعهو   شـفت رغـم العتمة الويل 
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 و مافي غير نشد الحيل

 بـ هالدنيـاالعريضه  كتبـت غـزة لألحـرار

 و حب الوطن فريضه  بعـد الليـل يطـل نهار

 و مافي غير نشد الحيل

 و ال إن قطعوا المــيه  شو يعني سـدوا األبواب

 و أرضي بدما مرويه  شمس بالدي ع األهداب 

 و مافي غير نشد الحيل

 قصف و نسف و مدافع  جهــنم صـبوهـاو لمـا 

 و غــزة بكــل المواقـع  خافــوا منـها و هابوها 

 و مافي غير نشد الحيل

 ممضي بالجرح الوردي   وصل مكتوبـك غــزة

 عهــد الوطـن الوحــــدة   جوابي يا أرض العزة

 و عن الوحدة مافي ميل

 يو الثـــورة هـــي هـــ  وحدتـــنا إلـــها شــعار

 قدس و عودة و حريـــه  ثــورة حتى االنتصـار 

 و يا مستوطن طفح الكيل

*********** 

 

 دق الرمــح بعـــود الزيــــن

 أحمد دحبور  :    شـــــعر

  حسين نازك : لحن و توزيع

    

 و إنتو يا نشامـة منين  دق الرمح بعـود الزين  

 و النعـم و النعمتيـن  و حنا شـبابك فلسطين   

    × × × × 

 في بلعا و وادي التفاح       بعشرينيات الكــفاح 

 و نزلـنا مجاهـديـن        حطينا عالكـف رواح  
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    × × × × 

 أمـة بتتحدى الظـالم       جهاديـة حول القـّسام 

 و ال غّمضـنا العينين      ال خفنا حكـم اإلعـدام 

   × × × ×  

 العالم شهد اإلضرابو   ست أشهر ما نفتح بـاب  

 ثورة ســتة و تالتين  شيوخ و نسوان و شباب 

   × × × × 

 في قلب األرض و عيني  عبد القادر لـ حسـيني 

 و اسـتشهد بين الصفين  بالقسطل سـدّ الديـني 

   × × × × 

 و الالجئ عمره ما ارتاح  دق الرمح بوسط الساح 

 ستينبعـام الخمسـة و ال  جـدّد ميـالد السـالح 

   × × × × 

 و بالشـهادة نتـالقــى  إلنـا الرايـة الخفاقـة 

 بعـد السـبعة و السـتين  جـددنـا االنطالقــة 

   × × × × 

 

 للحريـــة عالمــة  نحنـا بيـوم الكرامـة 

 و أحيينا عرس المرتين  فيهـا رفعـنا الهامـة 

   × × × × 

 دوانلمــا واجهنا العـ  و بتشـهد أرزة لبنـان 

 و قّربـنا من فلسـطين  مـا تخليـنا عن ميدان 

   × × × × 

 بتجـدد ميـة المــية  هالثـورة مش عاديـة 

   غـايـة كـل الفدائيين  و تبقى الوحدة الوطنية 
 

*********** 

 فــــي غــــزة

 أحمد دحبور شـــــعر:

  حسين نازك: و توزيع لحن
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 غــــزةعــدو النــور يطفي النــور في 

 و غـــــزة مــــــــــا تقـــــــــــــول اآله

 و يـــوم الجـــوع عنـد الحـزة و اللــزه

 أكلنــــــــا الجــــــــوع و شــــربـــــناه

 و روح الشــــعب طـاقـــــــــة نــــــور

 ُش تعمــــل عتمـــــــــة الطغيـــــــــان

 المســـــتوركشــــــــــفنا الســــــــر و 

 و كســـــرنـــــا شــوكــــة العـــــدوان

 

 و صرخــــة من صميـــــــم الـــروح

 بعثنــاهـــا ، رفعنـاهـــا ، و ال ننــــكر

 ي صـرخــة مــش ألــــــــم لجــروح

 و لكنـــها جـرس إنـذارنـــــا المبـــكر

 و روح الحـــر طــاقـــــــــة نــــــور

 تعمـــــل عتمـــــــة الطغـــــــيانش 

 صمـدنــــــا و الظــــــالم بحــــــور

 دوان-و كســـرنــــا شــوكــــة العــــ

*********** 

 

 حقالعودة مسألة 

 

 :إننا للمرة األلف نقول

 ..ال وحّق الضوء

 من هذا التراب الُحرِّ 

 !!لن نفقد ذّره

 ..إننا لن ننحني
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ً للنار والفوالذ   ..يوما

 قيد شعَرة

 فالعودة مسألة حق

******** 

 

 
******** 

 

 مهــــرة حـــــــــرة

 أحمد دحبور :    شـــــعر
 حسين نازك : لحن و توزيع

 
 رةـــرة خطـفــــرة بحــــــرة حــــمه

 رةــــس جمــس البـــــارس عابــو ف

 ثورة بتضوي  وي ـجمرة بتك
 راـــــفج عــــوة طالـــــــزم و قــــبع

× × × 
 دواـــنا تعــــدوا عليــــــــدوا شـــــه

 ح ردوـــــعبي الصعب توضــــو ش

 عــم بيدافــــع  ع ـازل طالـن
 دوـــيا و عن مجـــــــد الدنـــعن مج

× × × 
 رةـــرة هجـد الهجـــــرة و بعـــــهج
 رةـــــــيد النبــــــد و تصعــديــهـو ت

 رــافـنس وصار ر ــنهاجبكفــي 

 رةــــــين الحـسطــــــــــن لفلـــــــلك

× × × 

 سطيناــــدي فلـــــنا نفــــــنا نويـــاح

 بـــب الهـــنا و القلــــرة بيديـــالجم

 دـل الشدايـــــلي  د ـــا نعانـجين

 اربــــاهد على المحــــم شـــو العال

× × × 
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 ورة شجعانـث وطان درب األ

 لولـد الحـض  د العدوان ـض

 بالفجر يصيح ح ــــــدم الجري

 نمشي و نقول و تشوفنا الريح 

 اــــــــا بالدنــــــي

 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقة الجذور الفلسطينيةأهم األغاني التي قّدمتها ال

 واسبل العيون ومد ايده يحنول" –أغنية الشهيد 

 ة الشهيديأغن

  يحنولوسبل عيونه ومد ايدو 

 خصرو ريقيق وبالمنديل يلفونه
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سبل العيون ومد ايده على راسي ** خصرو ريقيق ووعدني 

 ومش ناسي

  سبل عيونه ومد ايدو يحنولو

 خصرو ريقيق وبالمنديل يلفونه

سبل العيون ونآداني طلع بدري ** خصرو ريقيق وزناروا 

 من الصخر

  سبل عيونه ومد ايدو يحنولو

 يلفونه خصرو ريقيق وبالمنديل

سبل العيون ونادى يا حبيب يا أسمر ** خصرو ريقيق 

 وزناره ندى وزعتر

  سبل عيونه ومد ايدو يحنولو

 خصرو ريقيق وبالمنديل يلفونه

سبل العيون وما يده من الحفرة ** خصرو ريقيق ودروبه 

 ردى ومرة

  سبل عيونه ومد ايدو يحنولو

 خصرو ريقيق وبالمنديل يلفونه

 ** خصرو ريقيق وصبوا يا هلي السادة ى يا هلي ناداسبل العيون وناد

  سبل عيونه ومد ايدو يحنولو

 خصرو ريقيق وبالمنديل يلفونه

سبل العيون وصاح وين انتو ** خصرو ريقيق غاب وما 

 بينتوا

  سبل عيونه ومد ايدو يحنولو

 خصرو ريقيق وبالمنديل يلفونه

 

******** 

 زغردي يم الجدايل
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 جمال محملة وجمال بتعن وايام الوغى عالبال بتعن 

 عئن فلسطين أرض وأهل واحباب أنايا يما حملت الروح ع كفي و

 ير الي بدت كلها عذابأوعئن مش أنايا يما حملت الروح ع كفي و

 زغردي يا 'ام الجدايل', زغردي وزيني 'فخر االصايل' بالودع

 العصبة على كل الوججوازرعي الحنة على الصدر الندي واربطي 

   زغردي يا 'ام الجدايل', زغردي وانطري هالموسم, لو انه يطول

 واشعلي سراجك عالعالي ورددي ظلم الليالي ,والظالم الزم يزول 

 زغردي يا 'ام الجدايل', زغردي دونك الزيتونة على سفح الجبل

 ..لوحي وسط المنايا, وارصدي درب النشامى, اليوم جاييِكي البطل

 زغردي يا 'ام الجدايل', زغردي وانشري منديل عرسك والغضب

  ف يا عربأوضمي على الصدر الصغار وشددي نادي بعالي الصوت 

 ******** 

 البطل نادوا عليه

 أغنية البطل

 البطل نادوا عليه ** والِحمل كلو عليه

 الوطن نادى علينا ** نقلع الشوك بإيدينا

 للخاينيننادي الجنة فلسطين ** والردى 

 البطل نادوا عليه ** والِحمل كلو عليه

 كنا موجه من انين ** صرنا موجة من حنين

 والموج طار السحر ** من دمه نار وبشر

 البطل نادوا عليه ** والِحمل كلو عليه

 مغربين وشايلين **والنشاما مغربين

 خضرة وحامل األرضو**والسما مطرت قنابل 

 كلو عليهالبطل نادوا عليه ** والِحمل 

 ايده ضي وجه ضي ** ولو استشهد بعده حي

 ربعه قبله مزنرين ** بعده مسلحين
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 البطل نادوا عليه ** والِحمل كلو عليه

 يا نشاما شيلوا شيل وابعد يا قليل الحيل

 وابعد عن مضاربنا وابعد عن طريق الخيل

 البطل نادوا عليه ** والِحمل كلو عليه

******** 

 فلسطين مزيونة

 فلسطين مزيونة يا محلى عروستنا

 زين الشباب وزينة الدنيا موال فرحتنا موال فرحتنا

 يا مهرها مهما غال كرمالها بيرخص

 والعز فوق ترابها ان ما زاد ما بينقص

 يا صبايا دورة والعروب نااغنوا مع

 غني يا شعبي للكرامة والبارود

 من غير حرب الشعب ما تقدر تسود

 براس الرمحهيك النشاما دايما 

 ال الموت يرهبهم وال غل القيود

******** 

 كفر كنا

 يا كفر كنا وسقا هللا زمان يوم الكنا نقطف رمان

 طعموا لفاني حضنك لفاني حبك دفاني لمسة حناني يا كفر كنا

 يا كفر كنا وسقا هللا زمان يوم الكنا نقطف رمان

 يا كفر كنا رمانك أحلى رمانه أغلى ما نبيعوا وهللا ما عاش الهاني

 يا كفر كنا وسقا هللا زمان يوم الكنا نقطف رمان

 طيفك هالغالي ما يغيب عن بالي ما أحلى الليالي مية بستاني يا كفر كنا

******** 
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 من يافا شجرة تتناسل كل صباح أنا

 من يافا أنا

 من يافا شجرة تتناسل كل نهار أنا

 حرقوها فأخضرت تحت شبابيك الدار

 عمق بساتيني تمتد شراييني في

 ية واالصل االصل فلسطينيأواالسم ياف

 عانقت االنهار وتحديت النار

 ارفض أن احترق ارفض ارفض أن أنهار

 ارميهم بالحجر ال اعبئ بالموت

 في الشمس وفي المطر دوما دوما يدوي صوتي

******** 

 

 نحن ما زلنا على العهد

 نحُن مازلنا على العهِد كما كنا نقاتل

 المشاِعـل تسقط الراية لن تخبوياأخي لن 

 لأونحُن في الكرِمل في األغوار صخٌر وجد

 وفي الرملة قنابـل يلٌ وانحن في اللِد مو

  مل وإذا أبصرتناال تعض الكف ال تقطع من القهر األ

 طيرا  زاهي الصدر  فدائيا من القدس فسائل

 يا أخي نحن سنبقى ثورة الشعب المقاتل

 الشعب المقاتليا أخي نحن سنبقى ثورة 

******** 

 موال شرقي : تحكي فلسطين

 

  تحكي فلسطين للي واصل دربي وترمي على كتافي مدى الغابة

 يا راكبين البحر والليل والغربة يا حاملين االسى والمر وترابي
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 انتو العتابا الميجأنا احبابي يا راكبين الجبل والريح والرحبة

 ردوا الغزو عني بالحرابيلي نجمكم كوكب الي يسطع على قلبي 

 ردو حليف عن سماسر واحموا مخيمكم بالظفر والناري

 يابا تحكي فلسطين همومها غربي يابا غربي هواها عنابي

 والي شرع عن دربها ودربي تدوسه خيولنا ويبلى بالغيابي

******** 

 حملوا عالليل رنات الجرس

 

 الحرسحملوا عالليل رنات الجرس يا سياج الدار يا فخر 

 يا طيور طايرة يا وحوش سايرة بنزرع غار بنمال جرار

 والقمح اندرس

 يا عتليت ويا سلفيت يا حزن مغمس بالزيت

 بنهدم ليل بيطلع خيل  بنفرح للشمس

 يا جنين ويا حطين يا معارك بلعا وزرعين 

 بنسف سد بنعلي سد بنطلع وبنجهز للعرس

******** 

 شعب يشيل الحمل

 

 ويل دشمانه  شعب يشيل الحمل يا

 والي انتخى بالجبل ما يخذله حصانه 

 شعب تحاصر صمد .. في البر والبحر

 اللي عليه اعتمد .. يا يمه ينتصر 

 شعب تحدى الخطر .. وتنكى بسالحه

 شاهد منه القدر .. وسع السما جراحه

 شعب حلف بالشهيد .. يرجع على بالده

 يوم يصمم يريد .. قلبه على اوالده

 كى .. لو قطعوا قليبوا شعب لنا ما ب

 ما أن مرة وشكا .. حمرا شراشيبه

 دروبه النهر والبحر .. دربه السما الزرقا
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 ما يرد عنه القدر .. لو حاربوه شرقا

 حمرا بيارقنا .. حمرا معاركنا

 والي تصدى لنا .. يلقى فيالقنا 

******** 

 لما عواميد الخيم تحكي

 لما عواميد الخيم تحكي

 عباب الليل والزينكو يطقطق

 والجوع بنيابه السمر يشكي

 يا ويل تجار الشعب يا ويل

 يا ويل يلي تعربشوا

 عكتاف ساعات النصر ...

 لما عواميد الخيم تحكي

 والزينكو يطقطق عباب الليل

 والجوع بنيابه السمر يشكي

 يا ويل تجار الشعب يا ويل

 يا ويلهم يا ويل .. يا ويلهم يا ويل

 العز يا ويل يلي شربوا كاس

 من دم الفقر

 يا ويلهم يا ويل

******** 

 

 ا طير يلي مر مع ضو القمري

يا طير يلي مر مع ضو القمر ،، ميل على بابي وخبر عن 

 حبابي

 يا هل ترى يا طير هم بخير وال الليالي معتمة يا طير
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يا طير يا رايح يا طير يا جاي خذلو معك شمسين هاتلي معك 

 راية

البحر خذ شال للغايب خذلو الندى يا طير يلي مر من صوب 

 الذايب

 يا هل ترى يا طير هدى الموج وال الرياح مجدالت وهوج

يا طير يلي مر من فوق الشجر هاتلي معك أخبار ال تطول 

 المشوار

 يا هل ترى يا طير راح توصل وال الديار مزنرة بحنظل

يا طير يا رايح يا طير يا جاي خذلو معك شمسين وهاتلي 

 معك راية

 

******** 

 

 

 

 بيدي حجر حجر حجر

 وعلى اليد األخرى دمي بيدي حجر حجر حجر

 وعلى القدر بهما انتصرت على الردى

 ضيئهذا ترابي فلي هذا سالحي فإحملوا كل سالحه

  كل جراحه

صالت خيول النار في  طين بكم يا مرحبانادت فلس

  وجه العدى

  شجر من الناس إنتصر

بيدي بيارقنا ال  المـــدافعبيدي حجارتنا وتختبئ 

  وقائعتضربها ال

 حجر على حجر يا مجينــــــا يا دار ردي ميجنا
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  حجر سالح المنتصر ستورق ارضنا 

فإزرعوا صخراً  أو مدوا اللهب ال ترسلوا خبزا لنا

  بصحراء الغضب

جموع العائدين  أنا فلسطين الجذور الراعفة ناأ

  الزاحفة

 وعالمة النصر الحجر

******** 

 هلى علينا يا بشايرنا هلى

  هلى علينا يا بشايرنا هلى

 هي يا ربعنا جرحنا اليوم مفتوح جرح غميق بالحشا مستظل

 حنا صمدنا وجدنا ونجود بالروح هلي علينا يا بشايرنا هلي

 دي واشعل الغازي بالسيف الي يحبه يشن وال يباليأناحييت 

 هلي علينا يا بشايرنا هلي

 يا ربعنا يا االجواد مرينا بيكم سهوة والدنيا بدريمرينا بيكم 

 حنا خطرنا صوب الزتونة والواد زاتون ينادي يال ع الهمة بدري

 هلي علينا يا بشايرنا هلي

 ظليت اغني واشعل الدنيا بارود واكتب تاريخ العزة بعد المزلة

 حنا خطرنا واتخطينا هالحدود وطنا غالي والي يخون يولي

 شايرنا هليهلي علينا يا ب

 

******** 

 يا صبايا زغردن وتمايلن

 ا صبايا زغردن وتمايلني

 يسالليلة حنة عرا

 بكرا بتسيل الوديان
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 زيتون بالدي عطشان

 تفجر يا رمان تفجر

 ع الظالم هللا أكبر

 يا هال بالراجعين

 ومرحبا ويا ناطرين

 الليلة ليلة فوارس

 بكرا بتشتّي مرجان

 ليمون بالدي عطشان

 الحي غنن الليلة حنة وزغاريد وقوايقيا صبايا 

 بكرا بتشتّي مرجان

 ليمون بالدي عطشان

 تفجر يا رمان اتفجر عالظالم هللا اكبر

 يا صبايا االصايل زغردن وتمايلن السبع غراب و عابد

 بكرا حكاية يا ما كان وتراب بالدي غضبان

 تفجر يا رمان اتفجر عالظالم هللا اكبر

******** 

 حجر على حجر         

 بناء حجر على حجر عمارة حجر على حجر

  اهدم وعمر ما تشاء وارفع بنا تعلى منارة

  ارضك والسماء واالرث ارثك والحضارة األرض

  والحزم حزمك واالباء والعزم عزمك والجسارة

 ال تلتفت نحو الوراء ال تحصي ربحك والخسارة

 متى هذه المرارة إلىمتى هذا العناء و إلىف

  اطفالنا استلموا اللواء في كل منعطف وحارة

 دمهم تدفق في الشتاء ليعلم المطر الغزارة

******** 
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 طبريا             

 يا أرض الثورة ضميني

 وخلي الشمس بجبيني

 ايديك قوة شراعي

 ونور الفجر بعيوني

 يا طبريا

 فلسطيني وناديتك

 لقيتك قلبي وضولوعي

 بليل الغربة ضميتك

 دموعيمسحت بثوبك 

 يا طبريا

 مشيت وايدك بايدي

 وعا درب شموعي تقيدي

 تنادي القدس خطوتنا

 وشمس من الفدا تزيدي

 يا طبريا

******** 

 شدو بالليالي 

شدو على السهل الزين شدوا على  شدو بالليالي ع دروب الجبالي 

 المراتين

شدو على السهل الزين شدوا على المراتين يا وطن يا غالي يا وطن يا 

 غالي

شدو على السهل الزين شدوا على  شدو بالليالي ع دروب الجبالي

 المراتين

يا داري ويا داري يا كوم الصراري قادوا بالقرايا النار والصبايا  

 والصغار يا حالل ومالي 

شدو على السهل الزين شدوا على  شدو بالليالي ع دروب الجبالي

 المراتين
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هدموا بالمدن البيوت والشجر واجه يا ترابي ويا نهري يا مرآكب بحري  

شدو على السهل  شدو بالليالي ع دروب الجباليالموت يا شعبنا العالي 

 الزين شدوا على المراتين

يا ظهور البراري ويا سرب العصاري ونسم يا هوى الشمال وخذ سالح  

شدو على  شدو بالليالي ع دروب الجباليوودي رجال يا قمرنا اللي 

 شدوا على المراتينالسهل الزين 

يا حزن المخيم بالمنفى الي غيم وعدي يا خيول الجنوب انفخي يا كل  

 الدروب ويا ابواب المحال

******** 

 

 يا المايالت العصايب

 يا المايالت العصايب

 لما بنينا وعلينا لما حرثنا وزرعنا

 الناس الحجرمن وانشد  كبر الشجر

 القهرضوينا في ليل  واحنا كبرنا بالخطر

 يا المايالت العصايب

 

 ضحيناوا نروينا ,,,لما صمدولما أحترقتنا 

 زخت مطر والرمل غنى للبشر

 يا أهل الليالي والسهر الموت وال واندثر

 يا المايالت العصايب

 

 لما خطرنا وعبرنا لما نوينا ومشينا

 كبر القمر وانهز من خوفه القدر

 انتصر والقلب من الفرحة انفجر يا ابو الزلوف يلي

 

 ف يا ابو الزلوف والقلب بالفرحة انفجروع األ
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 يا ميجنا للي انتصر 

 يا أبو الزلف يا اللي أنتصر والقلب بالفرحة أنفجر

******** 

 يا طيرنا يلي سرح  سلم على غزه ورفح

 يا طيرنا يلي سرح  سلم على غزه ورفح

 طمن هلي بدير البلح غصن النصر بايدنا صبح

 ما اكرمه يوم الفرح

 ما عدنا اكثر ننتظر ما دام غضبنا مستمر

 ال بد يطلع فجرنا نرفع علمنا وننتصر

 ما اكرمه يوم الفرح

 يا طيرنا يلي سرح سلم على غزة ورفح

 طمن هلي بدير البلح غصن النصر بايدنا صبح

 ما اكرمه يوم الفرح

 عآئدون أناحتى الحمام فوق الغصون غنا مع

 خايف يخون عمر يطول األرضوالي يصالح على 

 ما اكرمه يوم الفرح

 يا طيرنا يلي سرح

******** 

 ةيالريح جنوب

 الريح الجنوبية

 لسان الطقس يجيب الريح جنوبية

 سناء الشمس تغيب في قطار الحرية

 يا قاطع اشجاري يا حارق ازهاري

 يا هادم بستاني ويلك من اعصاري

 تحت رمادي جمرة تنشدو اسماد النار

 قناديل الثورة تتقدم نحو الداربيدي 
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 قتلوني في ساحور وعظام دمي في الطور

 وطلعت في غزة طيرا ابصر من نور

 لسان الطقس يجيب الريح جنوبية

 سناء الشمس تغيب في قطار الحرية

******** 

 مال العلية مدمرة

 مال العلية مدمرة والنار رعى ع بابها

 مال القرايا مجمرة تنده على طالبها

 جيوشه معمرة ومعمرة ع شعوبهايلي 

 ومصدعة ومخمرة ال بد يصحو صحابها

 يلي قصوره مدثرة والذل فوق شعابها

 ومطوقة ومسكرة بكره يزول ترابها

 اة من بابها لمحرابهريلي رماله مزن

******** 

 ا ابن الجليلي

 يا ابن الجليل            

 يا ابن الجليل تسلم ايديك يا ابو حطب دمك قطب

 تعرت بالبرد افرش لها دمك غطىارضك 

  يا ابن الجليل

  يا ابن الجليل زين الشباب من يومك يومك ما تهاب

 ارضك وغيرك يا بطل ما يرد عنها االغتصاب

 يا ابن الجليل

 هذا التراب ما اروعه اال الشباب يرجعه

 وهذا العلم فوق الجليل اال الشريف ما يرفعه

  يا ابن الجليل

 خلي الفضى يولع شرر احمل حجر واضرب حجر
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 جرحك قناديل المطر تحت الدخان تطرح شجر

 يا ابن الجليل

******** 

 علوا الريات

 علوها راياتنا يوم انتفاضتنا علوها

 هذه حجارتنا ترفع كرامتنا

 عرس الشهيد اثنين غنيلوا يا فلسطين

 كل ما سقط واحد ينهض بداله اثنين

 تمتد ثورتنا يوم انتفاضاتنا

******** 

 

 هللا معك هللا يا فاطمة سليمان دمك قمر وهللا

 ضوى على الميدان شعشع بديرتنا يوم انتفاضتنا

 ثوبك يا رام هللا من جرحنا مجدل

 هيك العدو بدو عن ديرتك نرحل

 والعودة غايتنا يوم انتفاضتنا

 نرفع كرامتنا تمتد ثورتنا

******** 

 هللا معك هللا يا فاطمة سليمان

 فاطمة سليمانهللا معك هللا يا 

 دمك قمر وهللا

 صدى عا الميدان

 شعشع بديرتنا

 يوم انتفاضتنا

 شعشع بديرتنا

 يوم انتفاضتنا
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* * * 

 ترابك يا رام هللا

 من جرحنا مجدل

 ترابك يا رام هللا

 من جرحنا مجدل

 آيف العدو بده

 عن ديرتك يرحل

 والعودة غايتنا

 يوم انتفاضتنا

 يرفع آرامتنا

 

 تمتد ثورتنا

 غايتنا والعودة

 .يوم انتفاضتنا

******** 

 يا رامي الحجار

 ر يلي عالثوره انتخيت هي هيهي هي يا رامي الحجا

 ومشيت مشيت نشمي يا عامود الدار يا ساكن ع باب الغار يلي ع دربك 

 هي هي يارامي الحجار يلي عالثوره انتخيت هي هي

 عادربك ومشيت مشيت أنانشمي يا عامود الدار ياساكن غابات النار و

،،،،،،،، 

 هي هي ياشباك داري يلي عالشرق لفيت هي هي

 عاضيك سريت أناوالشبريي  بوةيلي شاهد علي وعالع

 ومشيت مشيت

 هي هي يامرج ابن عامر يلي بقليبي صحيت هي هي

 بعدو حملك علي وعاكتافي وعاعينيي
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 هي هي يابارودي غني غني يا زغلول البيت هي هي

عازنادك شديت ومشيت  أنايلي صامد بالمنازل طاحت بقليبي النوازل 

 مشيت

******** 

 سنوا السيوف ويا هلل

 سنوا السيوف ويا هلل

 شدوا ع الزناد

 القدس ويافا وحيفا

 يا أجمل بالد

 ومحالك

 يا حنونا

 وما أحلى

 دبك الدلعونا

* * * 

 على دلعونا وعلى دلعونا

 هبي يا ريح بالدي الحنونا

 وال تخبي سر وال تهابيهبي 

 وروي حكايتنا لكل الكونا

* * * 

 ل شراراة طلعت من يافاأو

 بحجارة تجابه نار ومتخافا

 صاحت وطننا ما راح يتعافى

 إال المحتل يرحل من هونا

* * * 

 سنوا السيوف وياهلل

 شدوا ع الزناد
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 القدس ويافا وحيفا

 .يا أجمل بالد

***** 

 

 طانوزينة األفلسطين يا موطني يا  -شروقي

 

 طانوفلسطين يا موطني يا زينة األ

 يا روضة الريحان والخير بأراضيها

 فلسطين يا بلدتي يا زينة البلدان

 يا جنة الفردوس والخير بضواحيها

* * * 

 هيمان أنافلسطين في حبك قلبي 

 مثل المحبين في ليل ونواحيها

 فلسطين ال تحزني بكفي ترى أحزان

 الدهر أبكيهاالزم أطالك ع طول 

 

******** 

 الراس مدري شيب وال من الندى

 الراس مدري شيب وال من الندى

 قاطب عليه من الغبار الواني

 مع كل طلعت شمس والكل هاجم ليش

 يرمي سبلنا غلته الغيواني

 تنده على الغيان وطيور الرعد

 نطلع عليهم من شقى النسيان

 كل ركبة خيل أومع كل صهرة فرس 

 المنايا بالحجر والنارترمي 
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 الراس مدري شيب وال من الندى

 قاطب عليه من الغبار الواني

 مع كل طلعت شمس والكل هاجم ليش

 يرمي سبلنا غلته الغيواني

 نصعد ع ظهر السور واكتاف البلد

 بنرد عنا الحيك والخذالن

 كل ساعة خطر أومع كل رمية حجر 

 بتمدنا يا عتب عزم جبار

  من الندىالراس مدري شيب وال

 قاطب عليه من الغبار الواني

 مع كل طلعت شمس والكل هاجم ليش

 يرمي سبلنا غلته الغيواني

 نزحف عليهم ارملة وبنت وولد نطلع وننشر خيمة الرمان

 شهقة دار بتمدنا يا عتب عزم جبار أومع كل طلقة نار 

******** 

 مبارك متراس النيران

 مبارك متراس النيران لاليام العتيدة

 مبارك دربك يا بيسان مبارك حسن الغريب

 القدس على الجليل الشمالي رسلم يا حري

 قبل يا ريح الجنوب الورد مفتح عالقلوب

 وبرد مضوي ع دروبي

 مبارك متراس النيران لاليام العتيدة

 مبارك دربك يا بيسان مبارك حسن الغريب

 برجم يا حمام الدار برجم برجم بالعالي

 يان الحجارة صارت بركانواهدر يا بحر الفت

 من اجل نودع الغروب
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 مبارك متراس النيران لاليام العتيدة

 مبارك دربك يا بيسان مبارك حسن الغريب

 ضوي يا قمر ايار ضوي سود الليالي

 واهجم يا طوفان الدم الفرحة هلت بعد الغم

 حاجة نغني للحروب

 مبارك متراس النيران لاليام العتيدة

 ن مبارك حسن الغريبمبارك دربك يا بيسا

******** 

 عالبدارة

 عالبدارة  عالبدارة افرشوا الحارة حجارة

 وازرعوا الساحة اغاني واسهروا حي السهاري

 حيوا كل الصاحيين حيوا حيوا هللا اكبر

 شهلوا الحلم السجين واعبروا الدرب الطويل

 واحفروا الخضرة  وانشروا اللحن الحزين

 وضوا الزمان االغبر

 الحمل السجين واعبروا الدرب الطويلشهلوا 

 واحفروا الخضرة خناجر

 واجمعوا كل المرارة واحفروا الخضرة خناجر

 وانشروا اللحن الحزين ضوا بالزمان االغبر

******** 

 كلمات الشاعر محمد عمر 

 ..يا أرضي جودي بالغوالي والرجال
 صرخة وجودي طلقة في وجه المحال

 ..الزم تعودي يا مكللة باالمال
 ما عمريها ريحاً تِزحزح بالجبال

يميلحملتي ظهرك بالحمايل ما  .. 
 يا جمري صبرك ظلمي ليلك شو طويل
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 ..غنيتي شعرك مع عصافير الجليل
 وشربتي مرك من رام هللا والخليل

 يا طوق يلي تشد فوق رقابنا
 ..بل  عروق الموت هي تهابنا

 لما فتحتنا للكرامة بابنا
ابناسكرنا باب الخوف فوق تر .. 

زهرك بين الدماإلي يا ورد ويش  .. 
عرفك درب السماي يا طير مين ال  

 ..درس الكرامة للخاليق علما
 يا كف طفل حامل حجار الحما

 ..يا صبح يا مكحل جفونك بالندى
 سلم ع ارض البطولة والفدى

 ..ازرع شهادتنا على طول المدى
 االنتفاضة شعلة يا مين اهتدى

جئينطرزتي ثوبك من آالم الال  
 ..وبنيتي ثوبك من دموعك يا جنين
 زكرتي بـ صبرا وشاتيال ودير ياسين
 ..رح ابقي حرة مهما جار الغاصبين

حانت جولتو يلي انتظرتوا الحق .. 

هدوا دولتو والباطل الي قام  

ال..ال تسكتوا قومو حماكم ربي  

 الوقفة وقفت عز بس اتثبتوا

 

 

******** 
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 كلمات من التراث

حبابي بعد ما كانوا بواديحبابي يابا   

 جفوني وطفت عالفرقا بوادي

 يابا يا ويلي َصـبَْح قلبي مثل ضايع ... بـِ وادِ 
  وغابْت شمسنــا و طال الغياب

 عشق الشقايق يا رفايق ودّعوه والموت كان رفيــق
الكرامة تفيــقكل الخاليق بالحقايــق يشهدوا لما   

 َسيَّجِت بابـِك ... ِمْن شـَـبابك , ما انحنوا إال لـَ رْب الكون
 يعلى صحابك ... فوق سحابك , آمنوا يا تكون ,,, يا ما تكون

 عشق الشقايق يا رفايق ودّعوه والموت كان رفيــق
 كل الخاليق بالحقايــق يشهدوا لما الكرامة تفيــق

 آآآوووووف
بدمعي و نـــوحي يابا السفينه غرقت  

 و ذاب الَصِخر ِمْن أنـّي و نـــوحي

 !يابا ... ترا بتعود يا يّما و أنا و َحّي ؟

 .. و ترجع شــمســنا بعد الغياب

 يا ورد َجنـَّة ،، إنهض تَِحنـَّى بدمهم و اطرح بيارق غار

 "شعٍب تغنـَّى ،، و قال : "حنا بدربهم لو صار مهما صـار

ودعوه والموت كان رفيــق عشق الشقايق يا رفايق  
 كل الخاليق بالحقايــق يشهدوا لما الكرامة تفيــق

 جِسر َعــوده على زنــدَك بنيته
 يابا ورد قبـرك من دمك رويــته

 إجا مكتوب يومك ،، يابـا ما قريته
 َسـقاك الغيث يا أطهر تــــراب

******** 

 مثل،غاني التي غنتها فرقة الجذور ويوجد الكثير من األ
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 العاشقين في الصحف
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 الخاتمة 
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لقد جالت العاشقين بين روابي فلسطن وجبالها وسهولها ، واشتمت       

وتجذّر ذلك في فكرهم وأهدافهم وشجي صوتهم وعذوبة ألحانهم ترابها ، 

، ووعدّوها صنو اإلنسان في الدفاع عن األرض ، وما وقع عليها من 

 ظلم وعدوان .

لقد اتخذت العاشقين من رموز الحياة والنماء رموزاً للمقاومة ، ونهجاً     

 إلى :للدفاع عن األرض ، وتوقاً للحرية ، وتوّصلنا في هذا العمل 

1 –  ً  ومن جداً  يعد الموروث الثقافي للشعب الفلسطيني مصطلحاً واسعا

الصعب تحديد جميع مكوناته وعناصره ، فهو كل ما خلّده اإلنسان من 

شواهد روحيّة أو مادّية في تراثه الفكري ، ورقيه اإلنساني ، سواء أكان 

موروثاً ال ماديّا ، كالحكايات واألساطير والقصص واألهازيج 

عبادة ، والرقصات الشعبية ، أم كان تراثاً ملموساً ) ماديّا ( ، كأماكن ال

واألزياء التقليدية ، وغيرها من المشغوالت ، وهذا ما جعلنا نردّد " إّن 

الوفاء  لألسالف ال يعني الحفاظ على رمادهم ، وإنما نقل اللّهب الذي 

  34أشعلوه ( .

التراث الفلسطيني فن قائم وشامل ، ال يُستهان به ومن الجدير بنا  –2

 الحفاظ عليه .

فرقة العاشقين من أبرز الفرق الفلسطينية العربية على الساحة  –3

وكيانها، استطاعت أن تكّون ذاتها من : شعراء الوطنية ، لها حضورها 

 وملحنين وعازفين وفرقة الغناء والرقص والدبكة .

 ارتبطت أهداف الفرقة برموز المقاومة والثورة . –4

سقْوا  العاشقين من عطر  ارتأينا بالحديث عن أهم الشعراء الذين –5

 أشعارهم ولهيب انتمائهم . 

جذور لوحات فنية تفضيلية عذبة ، امتدادا للعاشقين القدمت فرقة    -6

وحفاظا على هويتهم ، ولعبت دورا بارزا وطنيا على الساحة الوطنية 

 الشعبية .

                                                 
 . 15م ، ص 2008: الندوة الدّولية بين جامعتي بيرزيت وبيرغن ، عمان ،  34
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 الهوامش 

جريدة الدستور ، فلسطين تشكل ذاكرة خصبة لألغنية أنظر :   - 1

 م 2015،  49الوطنية المقاومة ، أيار ، عدد 

 . م2014،  6727جريدة الحياة الجديدة ، تموز ، عدد   -

م ، مسلسل التغريبة 2000مسلسل الدّرب الطويل تم انتاجه عام  – 2

 م .2005الفلسطينينة ،

لمحاورات وشعر العنب الخليلي ، المناصرة ، عز الدين : الجفرا وا – 3

 م .2009، عمان األردن ،  2دار ورد للنشر ، ط

المناصرة ، عز الدين : شؤون فلسطين ، عدد حزيران ، بيروت ،  -

 م .1982

( Focusطه ، حمدان : ادراة التراث الثقافي في فلسطين ،)  انظر :  –4

-30م ، ص2004،  1، عدد خاص عن مشروع األمم المتّحدة ، العدد

 .  31ص

فرقة  الفنون الشعبية الفلسطينية : في معمعان الرقص ، دار اآلداب  – 5

 م . 2015، بيروت ، 

صالح ، ابراهيم : المقاومة بالكلمة والشعر ، برنامج  ) زيارة  - 6

 ( ، قناة الجزيرة . نت . خاصة 

عقود ، تقرير اخباري ،  6د لشجرة فلسطين بعد أبو عرب يعو -

 جزيرة .نت .
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أبو عزة ، محمد :ة مؤسسة فلسطين للثقافة ، دراسات وقراءات )  – 7

 م . 2013المنسيون ( ، 

التواصل المباشر مع الفنان محمد  هباش ، وصفحته االلكترونية  – 8

https://www.facebook.com/Mohamed.Habbache   

دنيا الوطن : اإلعالن عن تحويل فرقة العاشقين إلى مؤسسة   - 9  

م 2010وطنية ،  

ttp://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2010/11/2h

1/158816.html  

أنظر : النابلسي ، شاكر : مجنون التراب ، دراسة في شعر وفكر  – 10

، القاهرة  1محمود درويش ، دار الفضيلة لنشر والتصدير والتوزيع ، ط

 م .  1987، 

لقاء صحفي مجلة بانوراما الخليج : فلسطينية العينين والوشم ،  – 11

 م .1989مطبوع  ، 

 مقال بعنوان ) بثينة منصور ( .مجلة زهرة الخليج ،  -

انظر : الندوة الدولية بين جامعتي بير زيت  وبيرغن ، عمان ،   – 12

 30م ، ص2008

 .  اعتمدنا مقاالت الشاعر أحمد دحبور  - 13

 موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين  –  - 14

، استعرض البرنامج نشأة فرقة  العاشقين فرقة  برنامج ثنائيات _   - 15

أغاني العاشقين الفلسطينية ، من خالل ثنائية المغني حسين منذر 

،  م2008عام والملحن حسين نازك ، على قناة الجزيرة الوثائقية 

http://doc.aljazeera.net/programscat/ourworld/2012/04/

2012489342908103.html   

، دور المغني م 2010برنامج أغاني فلسطين بين الثورة والسالم    - 16

 الملحن حسين نازك . الشعبي وأغنيات الحنين ،

https://www.facebook.com/Mohamed.Habbache
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2010/11/21/158816.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2010/11/21/158816.html
http://doc.aljazeera.net/programscat/ourworld/2012/04/2012489342908103.html
http://doc.aljazeera.net/programscat/ourworld/2012/04/2012489342908103.html
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http://www.aljazeera.net/programs/palestineunderthemi

croscope/2010/3/16%   

 مؤسسة فلسطين الثقافية – 17

 

 

 

 

 

 

 القائمون على هذا العمل

 وتنسيق وترتيب وتوثيق جمع  ❖

 _ فلسطين  خان يونس  عبد الهادي فادي سليمان 

 الخليل. \فلسطين تصميم الغالف : محمد عاطف شروف _  ❖

 خان يونس . \تصاميم خاصة : خميس أبو مسلم _ فلسطين  ❖

بدأت فكرة جمع ارشيف العاشقين من معلومات وصور وتصاميم  ❖

وأفالم وحفالت من خالل الّصفحة ، ثم خرجت فكرة هذا العمل التي 

 يناستمّرت لمدّة تجاوزت العام

 

 

 

 

 

  
 

 

 


