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حلوة يا بلدي

בלַדִ י • הו ארצי היפה
ִחלְוַה י ַא ַ ּ
דלידא
* דלידא שרה בלהג המצרי ,ולכן יש בשיר כל מיני דברים ששונים מהלהג הפלסטיני-ירושלמי שאנחנו מכירים .ההבדל הבולט
ביותר הוא שהאות ג נהגית  gכמו בעברית ,ולא .j
حلوة يا بلدي

בּלַדִ י
ִּכלְמַה ִחלְוַה ּו ִכּלְמִתֵ יןִ ...חלְוַה י ַא ַ

מילה יפה ושתי מילים  -הו ארצי היפה!

لكمة حلوة ولكمتني …

غنوة حلوة وغنوتني … حلوة يا بلدي

בּלַדִ י
עִ'נְוַה ִחלְוַה ּועִ'נְוִתֵ יןִ ...חלְוַה י ַא ַ

שיר יפה ושני שירים  -הו ארצי היפה!

أميل داميًا اكن يا بلدي

בלַדִ י
מלִי דַ איְמַן ַכּאן י ַא ַ ּ
ַא ַ

תקוותי תמיד היתה ,הו ארצי,

إين أرجع لك يا بلدي

בלַדִ י
אנ ִّי ַארְ גַע לֵּכ י ַא ַ ּ
ִ

שאחזור אלייך ,הו ארצי.

وأفضل دامئًا جنبك عىل طول

ּוַא ְפצַ'ל דַ איְמַן גַנְּבֵּכ ַעלַא טּול

ואשאר לצידך תמיד.

ذكريات لك اليل فات … فاكرة يا بلدي

בּלַדִ י
אלִّי פַאת ,פַא ְכּרַ ה י ַא ַ
ִז ְכּרַ י ַאת ֻּכלّ ִ

כל הזכרונות מן העבר – את זוכרת ,הו ארצי?

قليب مليان حباكيات… فاكرة يا بلدي

בּלַדִ י
ב ְח ַכּאי ַאת ,פַא ְכּרַ ה י ַא ַ
מלְי ַאן ִ ּ
בּי ַ
קַ לְ ִ

ליבי מלא בסיפורים – את זוכרת ,הו ארצי?

أول حب اكن  ..يف بلدي

בלַדִ י,
ַאוַّל ֻחּבّ ַכּאן פִי ַ ּ

האהבה הראשונה היתה בארצי

مش ممكن أنساه يا بلدي

בלַדִ י
מּכֵן ַאנְסַאה י ַא ַ ּ
מ ְ
מִש ֻ

לא ייתכן שאשכח אותה  -הו ארצי

فني أيام زمان … قبل الوداع

אלְוִדַ אע
בּל ֵ
פֵין ַאי ַّאם ַזמַאן ,קַ ְ

איפה הימים ההם לפני הפרידה?

كنا بنقول إن الفراق ده … مستحيل

מסְתַ חִיל
אלְפֻרַ אק דַ הֻ ...
אןّ ֵ
בנ ְקּול ִ
ֻּכנ ַّא ִ ּ

נהגנו לומר שהפרידה הזאת בלתי אפשרית

ولك دمعة عىل اخلدين  ..اكنت بتسيل

בּתְ סִיל
וִ ֻכּלّ דַ מעַה ַעלַא (א)לְחַ'דֵ ّין ַכּאנ ַת ִ

וכל דמעה על הלחיים אז זלגה

مليانة بأمل أن احنا نبىق موجودين

מוְּגּודִ ין
בּקַ א ַ
א ְחנ ַא נ ִ ְ
אןّ ִ
בַּאמַל ִ
מלְי ַאנ ַה ְ
ַ

מלאה בתקווה שאנחנו נישאר נוכחים

يف حبر احلب عىل الشطني

טّין
אלְ ֻחּבַّ ,עלַא (אל)שַ ّ ֵ
בחְר ֵ
פִי ַ ּ

בים האהבה  -על שתי הגדות.

لكمة حلوة ولكمتني … حلوة يا بلدي

בּלַדִ י
ִּכלְמַה ִחלְוַה ּו ִכּלְמִתֵ יןִ ...חלְוַה י ַא ַ

מילה יפה ושתי מילים  -הו ארצי היפה!

غنوة حلوة وغنوتني … حلوة يا بلدي

בּלַדִ י
עִ'נְוַה ִחלְוַה ּועִ'נְוִתֵ יןִ ...חלְוַה י ַא ַ

שיר יפה ושני שירים  -הו ארצי היפה!

فني حبيب القلب؟ يا بلدي…

בלַדִ י
אלְקַ לְּב י ַא ַ ּ
בּיּב ִ
פֵין ַח ִ

היכן אהוב לבי? הו ארצי

اكن بعيد عين يا بلدي

בלַדִ י
בעִיד ַענ ִّי ,י ַא ַ ּ
ַכּאן ְ ּ

הוא היה רחוק ממני ,הוי ארצי

ولك ما بغين … بفكر فيه

בּ ַפ ֵּכّר פִיה
בעַ'נّיַ ,
ּו ֻכּלّ מַא ַ ּ

כל פעם שאני שרה ,אני חושבת עליו

قول يا حبييب انتا سايبين وراحي فني؟

בנ ִי ּורַ אי ֵח פֵין ?
אנ ְתַ סַאי ֵ ְ ּ
בּי ִ
בּי ִ
קּול י ַא ַח ִ

אמור ,אהובי ,אתה עוזב אותי ולאן אתה הולך?

أمجل حلن ده ح نغنيه… إحنا االتنني

א ְחנ ַא לִתְ ّנ ֵין
ַאגְמַל לַחְן דַ ה ַחנְעַ'נ ִّיהִ ...

את הלחן הזה היפה ביותר אנו נשיר  -אנחנו שנינו.

يا حمىل لكمة بلدي ف غنوة بني سطرين

בּין ַסטְרֵ ין
בלַדִ י פִי עִ'נְוַה ֵ
מ ְחלַא ִּכלְמֵת ַ ּ
י ַא ַ

כמה יפה המילה "ארצי" בשיר בין שתי שורות

يا ليل يا عني … .ياعني يا ليل …

י ַא לֵיל י ַא עֵין  ...י ַא עֵין י ַא לֵיל

------

يا لييل يا لييل لييل

י ַא לֵילִי י ַא לֵילִי לֵילִי

--

لكمة حلوة و لكمتني … حلوة يا بلدي

בּלַדִ י
ִּכלְמַה ִחלְוַה ּו ִכּלְמִתֵ יןִ ...חלְוַה י ַא ַ

מילה מתוקה ושתי מילים  -הו ארצי המתוקה.

غنوة حلوة وغنوتني … مقري يا بلدي

בּלַדִ י
עִ'נְוַה ִחלְוַה ּועִ'נְוִתֵ ין ...קַ מַרי י ַא ַ

שיר יפה ושני שירים  -הו ארצי ,ירח שלי

أميل داميًا اكن يا بلدي …

בלַדִ י
מלִי דַ איְמַן ַכּאן י ַא ַ ּ
ַא ַ

תקוותי תמיד היתה ,הו ארצי,

إين أرجع لك يا بلدي

בּלַדִ י
אנ ִّי ַארְ גַע לֶּכ י ַא ַ
ִ

שאחזור אלייך ,הו ארצי.

وأفضل داميًا جنبك عىل طول …

בּּכ ַעלַא טּול…
ּוַא ְפצַ'ל דַ איְמַן גַנ ְ ֵ

ואשאר לצידך תמיד.

קישור לשיר ביוטיוב:
https://www.youtube.com/watch?v=0yPoKrjiD4A

