
מילה יפה ושתי מילים - הו ארצי היפה!ִכּלְַמה ִחלְוַה ּוִכּלְִמֵתין... ִחלְוַה יַא ַבּלִַדי   لكمة حلوة ولكمتني …    حلوة يا بلدي

שיר יפה ושני שירים - הו ארצי היפה!ִע'נְוַה ִחלְוַה ּוִע'נְוִֵתין... ִחלְוַה יַא ַבּלִַדיغنوة حلوة وغنوتني …   حلوة يا بلدي

תקוותי תמיד היתה, הו ארצי,ַאַמלִי ַדאיְַמן ַכּאן יַא ַבּלִַדי  أميل داميًا اكن يا بلدي

שאחזור אלייך, הו ארצי.ִאנִّי ַאְרגַע לֵּכ יַא ַבּלִַדיإين أرجع لك يا بلدي

ואשאר לצידך תמיד. ּוַאְפַצ'ל ַדאיְַמן גַנְֵּבּכ ַעלַא טּולوأفضل دامئًا جنبك عىل طول

כל הזכרונות מן העבר – את זוכרת, הו ארצי? ִזְכַּריַאת ֻכּלّ ִאלִّי ַפאת, ַפאְכַּרה יַא ַבּלִַדיذكريات لك اليل فات … فاكرة يا بلدي

ליבי מלא בסיפורים – את זוכרת, הו ארצי?ַקלְִבּי ַמלְיַאן ִבְּחַכּאיַאת, ַפאְכַּרה יַא ַבּלִַדי   قليب مليان حباكيات… فاكرة يا بلدي

האהבה הראשונה היתה בארציַאוַّל ֻחּבّ ַכּאן ִפי ַבּלִַדי, أول حب اكن .. يف بلدي

לא ייתכן שאשכח אותה - הו ארציִמש ֻמְמֵּכן ַאנְַסאה יַא ַבּלִַדי  مش ممكن أنساه يا بلدي

איפה הימים ההם לפני הפרידה?ֵפין ַאיַّאם ַזַמאן, ַקְבּל ֵאלְוִַדאע       فني أيام زمان … قبل الوداع

ַّא ִבּנְקּול ִאןّ ֵאלְֻפַראק ַדה...   ֻמְסַתִחילكنا بنقول إن الفراق ده … مستحيل נהגנו לומר שהפרידה הזאת בלתי אפשריתֻכּנ

וכל דמעה על הלחיים אז זלגהוִֻכּלّ ַדמַעה ַעלַא )א(לְַח'ֵדّין ַכּאנַת ִבְּתִסיל     ولك دمعة عىل اخلدين .. اكنت بتسيل

מלאה בתקווה שאנחנו נישאר נוכחיםַמלְיַאנַה ְבַּאַמל ִאןّ ִאְחנַא נְִבַּקא ַמוְּגּוִדין      مليانة بأمل أن احنا نبىق موجودين

ֵטّין       يف حبر احلب  عىل الشطني בים האהבה - על שתי הגדות.ִפי ַבְּחר ֵאלְֻחּבّ, ַעלַא )אל(ַשّ

מילה יפה ושתי מילים - הו ארצי היפה!ִכּלְַמה ִחלְוַה ּוִכּלְִמֵתין... ִחלְוַה יַא ַבּלִַדי   لكمة حلوة ولكمتني … حلوة يا بلدي

שיר יפה ושני שירים - הו ארצי היפה!ִע'נְוַה ִחלְוַה  ּוִע'נְוִֵתין... ִחלְוַה יַא ַבּלִַדיغنوة حلوة وغنوتني … حلوة يا بلدي

היכן אהוב לבי? הו ארציֵפין ַחִבּיּב  ִאלְַקלְּב יַא ַבּלִַדיفني حبيب القلب؟ يا بلدي…

הוא היה רחוק ממני, הוי ארציַכּאן ְבִּעיד ַענִّי, יַא  ַבּלִַדי     اكن بعيد عين يا بلدي  

כל פעם שאני שרה, אני חושבת עליוּוֻכּלّ ַמא ַבַּע'נّי, ַבַּפֵּכّר ִפיה     ولك ما بغين … بفكر فيه

אמור, אהובי, אתה עוזב אותי ולאן אתה הולך?קּול יַא ַחִבּיִבּי ִאנְַת ַסאיְֵבּנִי ּוַראיֵח ֵפין ?قول يا حبييب انتا سايبين وراحي فني؟ 

את הלחן הזה היפה ביותר אנו נשיר - אנחנו שנינו.ַאגְַמל לְַחן ַדה  ַחנְַע'נִّיה... ִאְחנַא לְִתّנֵיןأمجل حلن ده ح نغنيه… إحنا االتنني

כמה יפה המילה "ארצי" בשיר בין שתי שורותיַא ַמְחלַא ִכּלְֵמת ַבּלִַדי ִפי ִע'נְוַה ֵבּין ַסְטֵרין     يا حمىل لكمة بلدي ف غنوة بني سطرين

------יַא לֵיל יַא ֵעין ... יַא ֵעין יַא לֵיל       يا ليل يا عني …. ياعني يا ليل … 

--יַא לֵילִי יַא לֵילִי לֵילִיيا لييل يا لييل لييل

מילה מתוקה ושתי מילים - הו ארצי המתוקה.ִכּלְַמה ִחלְוַה ּוִכּלְִמֵתין... ִחלְוַה יַא  ַבּלִַדיلكمة حلوة و لكمتني … حلوة يا بلدي

שיר יפה ושני שירים - הו ארצי, ירח שליִע'נְוַה ִחלְוַה  ּוִע'נְוִֵתין... ַקַמרי יַא  ַבּלִַדיغنوة حلوة وغنوتني … مقري يا بلدي

תקוותי תמיד היתה, הו ארצי, ַאַמלִי ַדאיְַמן ַכּאן יַא ַבּלִַדי  أميل داميًا اكن يا بلدي …

שאחזור אלייך, הו ארצי.ִאנִّי ַאְרגַע לֶּכ יַא ַבּלִַדיإين أرجع لك يا بلدي

ואשאר לצידך תמיד. ּוַאְפַצ'ל ַדאיְַמן גַנְֵבּּכ ַעלַא טּול… وأفضل داميًا جنبك عىل طول …
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بلدي يا  حلوة 
ִחלְוַה יַא ַבּלִַדי • הו ארצי היפה
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קישור לשיר ביוטיוב:
https://www.youtube.com/watch?v=0yPoKrjiD4A


