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عايد*

خمتارات من م�صادر التاريخ ال�شعبي الفل�سطيني
يعتمد التاريخ ال�شعبي على نوعين من الم�صادر :الم�صادر المكتوبة المعهودة
بمختلف اللغات ،كما في الدرا�سات الأكاديمية ،وم�صادر التراث ال�شعبي والروايات
ال�شـفـوية مـن �أغـانٍ وحكايات وق�صائد عامية و�أمثال �...إلخ.
هناك طبع ًا عدد ال يكاد يح�صى من مثل هذه الأغاني والحكايات والأقوال
والأ�شعار التي تحكي حياة النا�س في عملهم وفرحهم و�أملهم و�أحزانهم ،وفي
انك�ساراتهم ومقاومتهم التي ال تنك�سر� .إنها ت�سليتهم وعزا�ؤهم ومتعتهم المجانية
بعد نهارات الكدح في موا�سم القطاف ،وفي �أعرا�س ال�صيف ،وحول المواقد في ليالي
ال�شتاء الباردة ،وفيها يزرعون بذور الحكمة الب�سيطة الم�ستخل�صة من مرارة الحياة،
وينفثون ما يعتمل في �صدورهم من ع�شق وحزن وفرح وغ�ضب� .إنها باروميتر
�أحالمهم وكوابي�سهم ،ومزاجهم المتقلب مع تقلب الف�صول وعوادي الزمن.

�أي ًا

تكن �أغرا�ض التاريخ �إجما ًال (المتعة
و�/أو العبرة �أو غير ذلك) ،ف�إن
محاولة �إعادة تركيب الوقائع التاريخية
تظل المهمة الملقاة على كاهل الم�ؤرخ� ،أي
م�ؤرخ ،و�إلى �أي منهج في البحث انتمى.
فا�ستعادة الما�ضي ،بزخمه وتعقيداته
ودقائقه كلها ،مهمة م�ستحيلة المنال ،ال في
''الواقع'' فح�سب ،بل في الكتابة التاريخية
النظرية �أي�ض ًا ،و�أق�صى منى الم�ؤرخ هو التقاط
* كاتب فل�سطيني.

قطعة �صغيرة من هذه الف�سيف�ساء التاريخية،
وتنقيتها من الغبار المتراكم فوقها على مدى
الأيام ،وترميم الثقوب الدقيقة التي �أعملتها
فيها حوادث الزمن ،و�صقلها بما يبرز بع�ض
تف�صيالتها على نحو يجعل من الممكن ر�ؤية
خريطة الف�سيف�ساء كاملة على نحو �أو�ضح
و�أف�ضل.
عملية ''�إعادة التركيب'' هذه ،من وجهة
نظر التاريخ ال�شعبي ،ت�ستوجب البحث الم�ضني
في كل زاوية وباب ،عن الوقائع التاريخية
الفعلية الخا�صة بحياة ال�شعب .فبين �آالف

مقاالت

الن�صو�ص من الحكايات والأغاني والأمثال
والأ�شعار المروية ،قد ال يجد الم�ؤرخ �سوى
ب�ضع حكايات �أو �أغانٍ �أو �أمثال �أو ق�صائد
ذات ''�شخ�صية تاريخية'' محددة ،من حيث
تطور الحدث ومكانه وزمنه وبطله�/أبطاله،
في�ضيفها �إلى ما في جعبته البحثية من
وقائع عن ''العامة'' ا�ستخل�صها من م�صادر
''النخبة'' الوفيرة .وهذا المنتج الإ�ضافي
ي�سد
الهام�شي ( )marginalمن المعرفة ربما ّ
ثغرة في التاريخ ال�شعبي� ،أو يفتح باب ًا له� ،أو
يجلو �صورة من �صوره ،في�ساعد الباحث في
عملية �إعادة التركيب .ويظل الخيال ــ كما
كان بع�ض �أ�ساتذتي في دائرة التاريخ في
الجامعة الأميركية في بيروت ي�ؤكدون ــ جزءاً
�أ�سا�سي ًا في هذه العملية ،بما يوفره من
''ت�صور'' لحلقات مفقودة في التاريخ ،تربط
ّ
بين قطع الف�سيف�ساء التاريخية.
في هدي هذا كله ،ف�إن الن�صو�ص في
الفقرات الالحقة ،اختيرت من م�صادر التاريخ
ال�شعبي ،و ُث ّبتت بترتيب زمني ،من الأقدم �إلى
الأحدث .وهذه الن�صو�ص جميع ًا ذات �سياق
تاريخي محدد ،حتى �إن لم يكن الن�ص ذاته ــ
�أحيان ًا ــ ي�شتمل على بيانات عن هذا ال�سياق.
وهنا ي�أتي دور �إلمام الم�ؤرخ بالحقبة
التاريخية التي يبحث فيها ،وي�أتي دور
الم�صادر الأُخرى ،م�صادر النخبة التقليدية.
�أغنية ''يا زارعين ال�سم�سم'' هي مثال لذلك،
وهي بالمنا�سبة من الأغاني القليلة التي ال
تزال تحتفظ بكلماتها الأ�صلية ولحنها
التراثي .ف�إذا كان الم�ؤرخ يعرف متى ازدهرت
زراعة ال�سم�سم في فل�سطين ،بحيث احتل
المرتبة الثانية في المحا�صيل الزراعية بعد
القمح ،ويعرف المنطقة التي تركزت فيها
معامل ع�صر ال�سم�سم ،ومتى ن�ش�أت فئة

057

''الحراثين'' ــ �إذا كان يعرف هذه البيانات
ّ
المتاحة ن�سبي ًا ــ ف�إنه �سي�ستنتج بيئة الأغنية،
مكانها وزمنها� ،أي� :سياقها التاريخي .و�إذا
بقيت لديه ذرة من ال�شك ،ف�إنه يمكنه �إزالتها
لدى تدقيقه في لهجة الأغنية ،اللـهجة التي ال
تزال دارجة حتى اليوم� .إنها �أغنية الفالحين
في المنطقة الجبلية الو�سطى من فل�سطين ،بين
نابل�س والقد�س ،في �أواخر القرن التا�سع ع�شر/
�أوائل القرن الع�شرين .عندها ،حين يتحقق
الم�ؤرخ من ''تاريخية'' الأغنية ،ت�صبح تلك
''التاريخية'' م�صدراً جديداً يدعم م�صادر بحثه
ب�ش�أن النظام الزراعي في فل�سطين في �أواخر
العهد العثماني.
كان من الطبيعي نقل الن�صو�ص المختارة
كما هي ،با�ستثناء تدخالت لغوية طفيفة
ت�سهل فهم الن�ص من دون الت�أثير بتات ًا في
ّ
جوهره وروحه ،ومثل هذه الن�صو�ص هو مادة
خام يتعامل الم�ؤرخ معها كما يتعامل مع
الن�صو�ص ''العادية''� ،أي يتعامل معها بالنقد
والمقابلة والمقاطعة/الدمج مع الن�صو�ص
الأُخرى .لكن اختيار عناوين لبع�ضها جاء
بهدف �أن تتما�شى مع روح الع�صر ،و�أن ت ّت�سق
مع مفهوم التاريخ ال�شعبي.
على �سبيل المثال ،بد ًال من االكتفاء
بعنوان الن�ص الأول'' ،ذكر خروج المبرقع''،
تمت �إ�ضافة عنوان'' :ثورة الفالحين انطالق ًا
من الرملة بقيادة المبرقع في �سنة .''843
و�سيجد الباحث ،في ثنايا الن�ص وفي
الم�صادر الأُخرى� ،أ�سباب ًا للثورة ال تقت�صر
على ال�سبب المبا�شر (غ�ضب ''المبرقع'' تميم
اللخمي لأن جندي ًا �ضرب امر�أته) ،و�أن الثورة
لم تقع في منطقة الرملة وحدها التي انطلقت
�شرارتها منها ،بل �شملت م�ساحة وا�سعة من
بالد ال�شام �أي�ض ًا (الجغرافيا الم�سماة الآن
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فل�سطين و�سورية والأردن ولبنان) .كما �سيجد
بع�ض الخيوط التاريخية لل�صراع القي�سي ــ
اليمني المدمر الذي ا�ستمر في فل�سطين حتى
القرن الع�شرين ،ولعالقة هذا ال�صراع
بالمعار�ضة المتوا�صلة لل�سلطة تحت �شعارات
ورموز دينية.
� ّأما ن�ص الراهب نيوفيتو�س ()Neophitos
فكان في الأ�صل بال عنوان ،كون الراهب كان
يكتب حوليات يذكر فيها ال�سنة التي وقعت
الحوادث فيها ،فاختير له عنوان'' :ثورة/
عامية فالحي منطقة القد�س في �سنة ،''1826
ّ
بد ًال من ا�سم ''ثورة القد�س'' الدارج في
الم�ؤلفات التاريخية .والق�صد من ذلك ت�أكيد
الطابع ال�شعبي للثورة التي �شارك فيها
الم�سلمون والم�سيحيون واليهود الفل�سطينيون،
الفالحون والبدو والعامة من �أهل القد�س� ،ضد
الم�ستعمر الأجنبي العثماني ،و�إن كان م�سلم ًا،
بينما تواط�أ/وقف �ضدها �أطراف من ''النخب''
القطاعية والأر�ستقراطية الدينية المدينية.
إ
''عامية'' ،فلأن مجريات
� ّأما ا�ستخدام لفظة ّ
عاميات �أُخرى
الثورة وقعت في �سياق انبثاق ّ
(عامية �أنطليا�س في
في بالد ال�شام وغيرها ّ
لبنان ،مث ًال).
لن�ص نيوفيتو�س
تكمن الأهمية الخا�صة ّ
(الكامل) في كونه الن�ص التف�صيلي الوحيد
يدونه �شخ�ص عاي�ش الحوادث .وهو
الذي ّ
يمكن �أن يكون جزءاً من م�صادر �إ�ضافية ت�ضع
الأ�سا�س لفهم �أف�ضل لتاريخ فل�سطين
االجتماعي في القرن التا�سع ع�شر؛ َف ْهم يعيد
االعتبار �إلى هذه الثورة بالذات ،باعتبارها
�أول ثورة فالحية ،وطنية اجتماعية ،ي�شارك
فيها عامة ال�شعب ،ال ثورة �سنة 1834
الم�ضرجة
الإقطاعية �ضد الحكم الم�صري،
ّ
بدماء الفالحين.

هذا الن�ص عن التمرد ،يقابله ن�ص �آخر عن
�صورة الإقطاعي الظالم الذي يقول المثل
ال�شعبي فيه �إنه ''�أهلك �أهل بلده حي ًا وميت ًا''.
وربما تكون الأمثال هي الأكثر عدداً من
�سواها في الأثر ال�شعبي ،والأكثر تناق�ض ًا
�أي�ض ًا ،وقد اخترنا هذا المثل بالذات كونه
يحوز موا�صفات مواد التاريخ ال�شعبي .فهو
يتناول �شخ�ص ًا تاريخي ًا حقيقي ًا (ال�شيخ
الإقطاعي عبد اللـه الخطيب) ،ومكان ًا محدداً
(قرية جمزو التاريخية الواقعة بالقرب من
مدين َتي اللد والرملة)ّ � ،أما ال�سياق التاريخي
فيمكن ا�ست�شفافه من الن�ص نف�سه .عالوة على
ذلك ،ف�إن حكاية هذا المثل ،على طرافتها
وغرابتها ،تج�سد واقع العالقات االجتماعية
بين �شيخ القرية و�أهلها الفالحين في �أواخر
العهد العثماني.
يحتل البطل ال�شعبي مكانة مرموقة في
وجدان ال�شعب وتاريخه .ومن الأمثلة لذلك
ق�صيدة عامية من نوع ''ال�شروقي'' قيلت في
و�صف ا�ست�شهاد �أبو كباري وتمجيده .و�أبو
كباري هي كنية محمد محمود العديلي ،من
قرية بيتا الواقعة �إلى الجنوب ال�شرقي من
ال�شعبيين في �أوائل
نابل�س ،وهو �أحد الأبطال
ّ
ثالثينيات القرن الع�شرين ،المظلومين
بال�سكوت عنهم (�إن لم يكن بت�شويه تاريخهم)،
و�سيرة حياته الن�ضالية تتداخل على �أكثر من
وجه مع �سيرة �أبو جلدة ،البطل ال�شعبي الأو�سع
�صيت ًا في فل�سطين .ومع �أن هذا الأخير وجد
''تغطية'' وا�سعة ل�سيرته في كتابات
المعا�صرين الأدبية� ،إ ّال �إنه و�أبو كباري لم
ي�ستوفيا بعد ق�سط ًا من حقهما في الكتابة
التاريخية1.
ثمة �أ�سماء المعة لــ ''�سيدات المجتمع''
الفل�سطيني ،تحمل لقب ''حرم'' هذا �أو ذاك من
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رجال النخب المدينية خالل فترة اال�ستعمار
البريطاني ،لكن ال وجود لــ ''بطالت �شعبيات''
في التاريخ الفل�سطيني .ربما يبدو الأمر عادي ًا
في مجتمع ذكوري ،كالمجتمع الفل�سطيني،
ومع ذلك ،ف�إن هناك وجه ًا �آخر للم�س�ألة يتمثل
في ا�ستحواذ النخب المدينية على التاريخ� ،إلى
جانب ا�ستحواذها على التعليم وال�سيا�سة
واالقت�صاد والمجتمع .كانت النخب
الفل�سطينية ،المدينية في الدرجة الأولى،
معنية بتدوين تاريخها ،تاريخ المدن �أ�سا�س ًا،
هم�شت في الكتابة التاريخية مناطق
كما �أنها ّ
المهم�شة في الواقع التاريخي،
الريف والبادية
ّ
على الرغم من �أن هذه المناطق كانت ت�شكل
الأكثرية الوا�ضحة ،من حيث الم�ساحة
وال�سكان واالقت�صاد ،وكذلك من حيث
الم�ساهمة في الن�ضال الوطني �ضد اال�ستعمار
البريطاني والم�شروع اال�ستيطاني ال�صهيوني.
وفي هذا ال�سياق� ،أُغفل دور المر�أة الريفية
والبدوية في الإنتاج الزراعي والحيواني ،الذي
كان ي�شكل عماد االقت�صاد الفل�سطيني ،كما
جرى �إغفال دورها في الن�ضال الوطني.
وهكذا ،تم �إ�سكات �صوت �شواقة ال�سالم/
العوفي ،وهي تغني هاتفة ون�ساء وادي
يرددن بعدها:
الحوارث ّ

هذا الوادي وادينا/هذا الوادي وادينا
تيان
تيانِ /وي�ش جابك يا ّ
وي�ش جابك يا ّ
يبق من الأغنية �سوى هذين
للأ�سف ،لم َ
ال�سطرين ،ولم يرد ذكر �شواقة في �أي من كتب
التاريخ النخبوية ،مع �أنها كانت رمزاً لن�ضال
الن�ساء الريفيات والبدويات ،ال في وادي
الحوارث وحده ،بل في فل�سطين كلها .كانت
�سطرها �أهل
ل�سان حال الملحمة الرائعة التي ّ

مقاالت
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وادي الحوارث ،رجا ًال ون�ساء ،في دفاعهم عن
�أر�ضهم ــ ملحمة ُه ّم�شت �أي�ض ًا .ولعل �سبب هذا
تورط واحد من �أهم
التهمي�ش يعود �إلى ّ
''رجاالت'' فل�سطين في ق�ضية انتقال ملكية
�أرا�ضي الوادي (نحو  45.000دونم) من
تيان ،ثم �إلى
�أهلها الأ�صليين �إلى عائلة ّ
الم�ؤ�س�سات ال�صهيونية2.
الأغنية الأخيرة في هذه المختارات هي
موال ''يا ليل خ ّلي الأ�سير'' ،و ُتعتبر واحدة من
ّ
�أو�سع الأغنيات ال�شعبية انت�شاراً حتى �أيامنا
هذه .ويقال �إن �سجين ًا محكوم ًا با إلعدام
كتبها بالفحم على جدران زنزانته في �سجن
عكا ليلة �إعدامه ،وال ُيعرف عنه �سوى ا�سمه
الأول :عو�ض .لقد عرفنا ق�صائد و�أغاني كتب
كلماتها �شعراء معروفون عن بع�ض �سجناء
�سجن عكا ،وخ�صو�ص ًا محمد جمجوم وعطا
الزير وف�ؤاد حجازي ،الذين �أعدمتهم ال�سلطات
هبة �سنة  .1929كتب
البريطانية في �أعقاب ّ
�إبراهيم طوقان ق�صيدة ''الثالثاء الحمراء''،
وكتب ال�شاعر ال�شعبي نوح �إبراهيم �أغنية ''من
�سجن عكا طلعت جنازة'' .لكن ذكر هذا
الــ ''عو�ض'' لم يرد في �أي كتاب تاريخ ،ك�أن
هذا اال�سم هو اال�سم الحركي لكل ''ثائر
مجهول'' �سقط على �أر�ض فل�سطين ،وما �أكثر
ال�شعبيين!
الثوار المجهولين بين الأبطال
ّ
موال البطل ال�شعبي ''عو�ض''� ،أغنية �شعبية
تنت�شر في مواقع الإنترنت ،لكن لي�س بالن�ص
نف�سه ،كما �أن كثيراً من المواقع ين�شر الأغنية
مجتز�أة ب�إ�سقاط الفقرة الأخيرة تمام ًا �أو
تحوير كلمة فيها .وهذه منا�سبة للتنبيه �إلى
العبث الذي يمكن �أن يلحق بالن�صو�ص
ال�شعبية الأ�صلية ،والذي قد ي�صل �إلى درجة
�إقحام بع�ض الن�صو�ص وتقديمها على �أنها
من التراث ال�شعبي .وهنا يتحمل الم�ؤرخ
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ال�شعبي م�س�ؤولية التنقيب عن الن�صو�ص
الأ�صلية وتخلي�صها من �أي �شوائب ُتلحق بها
عن ق�صد� ،أو غير ق�صد.
هل يعود ال�سبب في حذف الفقرة الأخيرة
من موال الثائر ال�شعبي ال�شهيد ''عو�ض'' �إلى
�أن هذه الفقرة بالذات ال تزال تثير حفيظة
''كبار'' النخب الفل�سطينية والعربية؟
قبل ختام هذه المقدمة ،من الأهمية
بمكان الإ�شارة �إلى �ضرورة م�س�ألة ''تحقيق''
ن�صو�ص التاريخ ال�شعبي (على غرار تحقيق
المخطوطات القديمة) .وتبرز هذه الأهمية
ب�صورة خا�صة لدى وجود �أكثر من ن�ص ،و�/أو
�أكثر من لحن للأغنية الواحدة ،الأمر الذي
ينطبق مث ًال على �أغنية ''قطعن الن�صراويات
مرج ابن عامر'' والأغنية المرافقة لحكاية
''الفار�س �أبو الهمايم'' الذي ينقذ حبيبته من
�أ�سر الإقطاعي ،مثلما ينطبق على �أغني َتي
''ع الروزنا'' ،و''راحت �أم الغيث تجيب الرعود''،
َ
والمنا�سبات التي قيلتا فيها .فقد �أو�صل
البحث الأولي �إلى وجود �أكثر من ن�ص ومن
منا�سبة لهاتين الأغنيتين الأخيرتين في �أكثر
من قطر عربي (فل�سطين ولبنان و�سورية
''ع الروزنا'' ،وفي فل�سطين
والعراق وم�صرَ :
والأردن وحوران ال�سورية'' :راحت �أم الغيث'')،
علم ًا ب�أن مثل هذه الأغاني يعود �إلى ما قبل
تاريخ تق�سيم �سايك�س بيكو! كما �أن هناك
ن�صو�ص ًا بحاجة �إلى اال�ستكمال ،مثل ق�صيدة
ال�شاعر البدوي عودة بن مو�سى ،من ع�شيرة
ال�سواركة ،التي قالها في �سنة �( 1913أي قبل
وعد بلفور وقبل االنتداب البريطاني) ،محذراً
من خطورة اال�ستيطان ال�صهيوني في
فل�سطين3.
مف�صحة''
وهنا �أقترح ا�ستعمال ''لغة عامية ّ
لدى تدوين ن�صو�ص التاريخ ال�شعبي،

وخ�صو�ص ًا الحكايات ،هي ما بين اللـهجة
العامية واللغة الف�صحى (ف�ض ًال عن ''تقطيع''
الن�ص بفوا�صل) ،على ما ي�أتي في الن�صو�ص/
المختارات التالية .ويكون ذلك بتحويل
المفردات العامية قدر الإمكان �إلى مفردات
ف�صيحة قريبة منها ،من دون الإخالل بروح
الن�ص الأ�صلي ،و�أي�ض ًا با إلبقاء على المفردات
العامية التي ال مفردات ف�صحى مقابلة لها
وقريبة منها� ،إذ �إن ال�سياق نف�سه كفيل
ب�إي�ضاح المعنى للقارئ اللبيب ،حتى لو لم
يكن يعرف معنى المفردة العامية .ونرى �أن
من �ش�أن هذه الطريقة في التدوين تقريب
الن�ص من فهم القارئ ،من دون �إغراق الن�ص
بالحوا�شي التو�ضيحية المتكررة التي من
�ش�أنها ت�شتيت انتباه القارئ بقطع �سياق
القراءة مراراً وتكراراً ،وبالتالي الو�صول �إلى
عك�س المراد منها.

ن�صو�ص خمتارة
 1ــ ثورة الفالحني انطالق ًا من الرملة
بقيادة املربقع يف �سنة 843
ِذ ْكر خروج المبرقع
في هذه ال�سنة خرج �أبو حرب المبرقع
اليماني بفل�سطين ،وخالف على
المعت�صم ،وكان �سبب خروجه �أن بع�ض
الجند �أراد النزول في داره ــ وهو غائب ــ
فمنعه بع�ض ن�سائه ف�ضربها الجندي
فلما
ب�سوط ف�أ�صاب ذراعها ف�أ ّثر فيهاّ ،
رجع �أبو حرب �إلى منزله� ،شكت �إليه
ما فعل بها الجندي ف�أخذ �سيفه و�سار
نحوه فقتله ،ثم هرب و�ألب�س وجهه
برقع ًا وق�صد بع�ض جبال الأردن ف�أقام
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به وكان يظهر بالنهار متبرقع ًا ،ف�إذا
ذكره و�أمره بالأمر بالمعروف
جاءه �أحد ّ
والنهي عن المنكر ،ويذكر الخليفة وما
ي�أتي ويعيبه ،فا�ستجاب له قوم من
فالحي تلك الناحية .وكان يزعم �أنه
�أموي فقال �أ�صحابه :هذا ال�سفياني،
فلما كثر �أتباعه من هذه ال�صفة دعا
�أهل البيوتات فا�ستجاب له جماعة من
ر�ؤ�ساء اليمانية ،منهم رجل يقال له:
ابن بيه�س كان مطاع ًا في �أهل اليمن،
ورجالن من �أهل دم�شق .وات�صل الخبر
بالمعت�صم في مر�ضه الذي مات فيه،
ف�سير �إليه رجاء بن �أيوب الح�ضاري
ّ
في زهاء �ألف رجل من الجند ،فر�آه في
عالم كثير يبلغون مئة �ألف ،فكره رجاء
مواقعته وع�سكر في مقابلته حتى كان
�أوان الزراعة وعمل الأر�ض ،فان�صرف
َمن كان مع المبرقع �إلى عملهم ،وبقي
في زهاء �ألف �أو �ألفين .وتوفي المعت�صم
وولي الواثق ،وثارت الفتنة بدم�شق على
ما نذكره ،ف�أمر الواثق رجاء بقتال
َمن �أراد الفتنة والعود �إلى المبرقع،
ففعل ذلك وعاد �إلى المبرقع ،فناجزه
رجاء ،فالتقى الع�سكران ،فقال رجاء
لأ�صحابه :ما �أرى في ع�سكره رج ًال له
�شجاعة غيره ،و�إنه �سيظهر لأ�صحابه
ما عنده ،ف�إذا حمل عليكم ف�أفرجوا له،
فما لبث �أن حمل المبرقع ،ف�أفرج له
�أ�صحاب رجاء حتى جاوزهم ،ثم رجع
ف�أفرجوا له حتى �أتى �أ�صحابه ،ثم حمل
فلما �أراد الرجوع �أحاطوا به
مرة ُ�أخرىّ ،
و�أخذوه �أ�سيراً.
وقيل :كان خروجه �سنة �ست
وع�شرين ومئتين ،و�إنه خرج بنواحي
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فوجه
الرملة و�صار في خم�سين �ألف ًاّ ،
المعت�صم رجاء الح�ضاري فقاتله و�أخذ
ابن بيه�س �أ�سيراً ،وقتل من �أ�صحاب
المبرقع نحواً من ع�شرين �ألف ًا ،و�أ�سر
المبرقع وحمله �إلى �سامرا4.

 2ــ مثل �شيخ جمزو/الذي''�أهلك �أهل
بلدو وهو ط ّيب وهو م ّيت''

هذا ال�شيخ عبد اللـه الخطيب � /شيخ
جمزو  /باقي ظالم و�أظلم منه ما
في�ش .هذا كل �سنة  /بوا�سطة التح�صيل
دارية [م�س�ؤولي تح�صيل ال�ضرائب]
ّ
يح�صل مال
باقي
/
الرملة
من
اللي
ّ
الدولة خطرتين  /ويق�سمه بينه وبينهم.
جظت منه /
البلد  /زغيرها بكبيرها ّ /
والكل يدعي عليه :الواحدة تفتح
الطابون كن دعت عليه  /هذه ِت ْقلب
�أوقاتها وتدعي  /وهذيك تدكع بزازها
وتدعي.
تع يا زمان � /شاخ
روح يا زمان َ
لما �شاف
وهرم ال�شيخ عبد اللـهّ .
حاله ا�ستتلف  /قال لمرته :نادي لي
وجوه ها البلد .هذي راحت نادتهم.
قاموا انجمعوا كلهم .قال ال�شيخ :يا
موجه ع باب كريم  /ويا
قرايبي �أنا ّ
ما بي�صير بين النا�س  /و�أنا ق�سيت
فيكم وظلمتكم  /ويا قرايبي �سامحوني
بقدي يا
و�أهل ال�سماح مالح .قالواّ :
�أبو الخطيب � /إن كان ظلمتنا و ّال
ما ظلمتنا  /اللـه ي�سامحك  /الت�سعة
في الت�سعين  /و�إحنا زالمك .قال :يا
قرايبي تو�صاتي عليكم � /إني لما ب�س ّلم
وتجروني
رجلي بحبل،
الروح  /تربطوا
ّ
ّ
داير ما يدور حوالي البلد ثالث
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�أدوار  /م�شان اللـه يغفر لي ذنوبي.
قالوا :ما ب�صير �إ ّال خاطرك يا �أبو
الخطيب .قام هذا ونادى مرته  /وقالها:
في
هذوال ّ
لما �أموت  /ال�شاطر ي�شمت ّ
ِ
علـي ّ � /أمـــا �أنـــت ا�سمــــعي
ويـدعــي
ّ
رجلي �ُ /أ ُز ْرقي على
لما يربطوا
مني ّ /
ّ
الرملة  /ف ّزعي الدولة.
من �ساع ل�ساع � /أخذ اللـه وداعته.
قامت �أهل البلد انجمعت  /ربطوا هذا
تدب
وداروا �إبه  /مرته زرقت ع الرملة ّ
ال�صوت  /وقالت :تعالوا �شوفوا ال�شيخ
عبد اللـه � /شو �صار فيه � /أهل البلد
بجروا فيه .المدير ركّب
خنقوه  /وقاعدين ّ
خيال �أجوا ع البلد� .إ ّال وهذوال
ْ
ثمان طا�شر ّ
تامين الدور الثاني.
بجروا فيه  /وما�ش ّ
ّ
َز ِّقطْ  ..ز ِّقطْ  /كَ ّتفوا �سبعين زلمة من وجوه
الحمام
البلد ّ /
ودبوهم في الحب�س .ونزول ّ
مو�ش مثل طلوعه يا �أبو يو�سف .خ�سروا لهم
�أقل وما يكون ميت ليرة َت انفكوا .هذوال
طلعوا  /ال�شاطر يدعي عليه  /واحد يقول:
اللـه يهلكه  /وهذاك :اللـه يحرقه  /وهذاك:
اللـه ال ي�سامحه.
و�صارت ق�صته َم َث ًال لليوم وبكرة:
''�أهلك �أهل بلده وهو طيب وهو ميت5 ''.

 3ــ ثورة/عامية الفالحني يف منطقة
القد�س يف �سنة 1826

دونها راهب قبر�صي �شاهد عيان
كما ّ
(مقتطفات) �سنة  ،1825حيث �إن
البا�شا لعنة اللـه عليه كان ظالم ًا لنا،
كما للفرانك والأرمن واليهود وحتى
الم�سلمين والفالحين ،ف�إن الجميع
على ال�سواء كانوا يكرهونه .ولذلك،
حال مغادرته ،ان�ضم �أهل القد�س �إلى

الفالحين وقرروا الثورة مجدداً .لم
يتمكن المت�س ّلم من جمع الأع�شار (التي
كانت مت�أخرة في بع�ض القرى) ،لأن
الفالحين عاودوا المقاومة فور مغادرة
البا�شا .الجنود الذين ظلوا في بيت لحم
وروعوا الم�سيحيين؛ بع�ض
�أهانوا الن�ساء ّ
م�سلمي بيت لحم ان�ضموا �إلى التعامرة
في الثورة ،وجرى قتل قلة من الجنود،
فيما ُطرد �آخرون منهم .كتب المت�سلم
عن هذا كله �إلى البا�شا ،لكن لأن البا�شا
رد ب�أن على المت�سلم
يعد للحج ف�إنه ّ
كان ّ
�أن يح�شد جي�ش ًا ويهاجم �أهل بيت لحم
وعين
ويخ�ضعهم قدر ا�ستطاعته.
ّ
المت�سلم قائداً مو�سى با�شا ال غيره ،و�أمر
�شباب القد�س الم�سلمين بالت�سلح .و�أخذ
جميع قواته في القد�س ،تارك ًا �أحد ع�شر
جندي ًا فقط في القلعة ،وخرج بمدفعية
وذخيرة.
اعتر�ض �أهل بيت لحم وحلفا�ؤهم
طريقه بتح�صين بيت �صفافا والقرى
ُ
الأخرى المحيطة بدير مار �إليا�س.
بعد ثالثة �أيام ،ا�ضطر النا�س
فتقدم
للتراجع �أمام نيران المدفعية،
ّ
المت�سلم واتخذ موقع ًا جيداً بين بيت
لحم وبيت جاال.
بحلول هذا الوقت ،كان معظم َمن هم
ممن كانوا جنوداً �أو حملوا
في القد�سّ ،
ال�سالح ،يفكرون في التمرد .و�سرعان
ما �سنحت لهم الفر�صة ليحولوا �أفكارهم
�إلى �أفعال .وفي  5حزيران  /يونيو،
ُ�أر�سل بع�ض الرجال ليجلبوا البارود
من المخزن في القلعة ،حيث كانت كل
الذخيرة مخزونة .ودخل في الوقت نف�سه
نحو ع�شرين �شخ�ص ًا �آخر بذريعة �أخذ
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انق�ضوا على الحار�س وا�ستولوا
ذخيرةّ .
على مفتاح المخزن ،ثم انق�ضوا على
الرجال الع�شرة الآخرين وجردوهم
من ال�سالح و�أوثقوهم واحتجزوهم في
غرفة .واندفع بع�ضهم �إلى برج القلعة
و�أخذوا بالهتاف فرحين ،ودعوا النا�س
لالن�ضمام �إلى الثورة .وب�سرعة �سلحوا
�آخرين وو�ضعوا حار�س ًا على باب القلعة.
و�أخذ بع�ض النا�س ،وقد ر�أوا �أن �أمانيهم
قد تحققت ،يرك�ضون عبر �أ�سواق المدينة
ي�ستحثون الكبار وال�صغار �سواء ب�سواء
على حمل ال�سالح ،في حين �أ�سرع �آخرون
لحرا�سة بوابات المدينة للحيلولة دون
دخول جنود المت�سلم لدى عودتهم.
�شوهد م�سلمو القد�س بكامل �سالحهم
يتحركون على الأ�سوار يدعون �إلى
ودب ويطلقون النار
هب ّ
الكفاح كل َمن ّ
ع�شوائي ًا في الهواءّ � .أما الذين تجمعوا
في القلعة فقد رفعوا الأعالم على
البرج ،وهم يغ ّنون ويرددون هتافات
وجهزوا المدفعية لمهاجمة
االنت�صار.
ّ
المت�سلم الذي كان في هذه الأثناء
دوي البنادق الذي ال
ي�سمع هو وجنوده ّ
يتوقف في القلعة وعلى �أ�سوار القد�س.
وعندما نظر خالل تل�سكوبه ر�أى الأعالم
(ال�سناجق والبيارق) على برج القلعة
فاعتقد �أن اليونان قد و�صلوا الحتالل
القد�س .عاد بهدوء �آخذاً معه المدفعية
والجنود والذين تج ّندوا من القد�س.
ولما اقترب من المدينة عرف حقيقة
ّ
وتوجه
الخوف
من
�شيء
أ�صابه
�
أمر.
ال
ّ
من فوره �إلى باب داود بق�صد دخول
المدينة .لكنه مغتم ًا �سمع وجنوده
الكالم الالذع الذي انهال عليه من
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الأ�سوار مع اللعنات وال�شتائم'' :ارجع
وان�صرف'' .ده�ش المت�سلم الم�سكين بهذه
الحوادث غير المتوقعة ولم يدر ماذا
يفعل ،ف�أخذ يتو�سل �إليهم بكل توا�ضع
�أن ي�سمحوا له بالدخول لأخذ متعلقاته
التي كانت في ال�سرايا .لم ي�ستمع �أحد
�إليه وال �إلى َمن كانوا معه.
لم يكن لديه مكان يذهب �إليه ،فعاد
�إلى �آل �أبو غو�ش 6الذين �أعطوه كلمة
�شرف ب�أنه يمكنه المرور بدون خوف
�إلى الرملة التي كانت تحت قيادة عبد
المدفعين لدى �أبو غو�ش
اللـه با�شا ..ترك
َ
وتابع مع رجاله طريقهم �إلى الرملة
حيث ا�ستقبلهم مت�سلمها.
لم يتوقف �أهل القد�س عند حد
رف�ض دخول المت�سلم �إلى القد�س ،بل
قيدوا حرا�س القلعة وال�سرايا
�إنهم ّ
وزجوا بهم في ال�سجن .جرى تجريد
كل الم�سلمين العثمانيين والألبان من
بمن
ال�سالح و�أخرجوهم من القد�سَ ،
فيهم ح�سين بك كافااللي Hussein Bey
 Kavallaliالذي عا�ش هناك اثني ع�شر
عام ًا.
�إن �أهل القد�س ،وقد غدوا الآن
�سادة �أنف�سهم ،قد �أ�صبحوا م�ستقلين
للغاية؛ ت�صرفوا جميعهم كما الأعيان
والزعماء .بيد �أن الرجال الأكثر حكمة
وعينوا قادة للمدينة
اجتمعوا فيما بعد ّ
اثنين من �أكثر الأعيان نفوذاً .كان
الأول هو يو�سف عرب جبجي �آ�شي،
وكان الثاني �أحمد �آغا (الع�سلي)�ُ .أعفي
�أهل بيت لحم والعبيدية و�سكان القرى
المحيطة بالقد�س ،وحتى الم�سيحيين،
من معظم �ضرائب الأع�شار .وتنف�ست
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الأخوية ب�شيء من الحرية .فمع �أنه ظلوا
يطالبون بدفع المال ،لم يكن المال
مبلغ ًا �ضخم ًا ومفرط ًا كما في الأيام
ال�سابقة .غير �أننا لم نتخل�ص من دفع
الــ � 60ألف قر�ش المعتادة ،لأن والي
دم�شق طالب به �سراً و�أعطيناه �ص ّك ًا به
�إلى غبطته بطرك القد�س في �إ�ستانبول...
حاول �أهل القد�س ال�صالحون بعد
�أن انت�صروا في التمرد �أن يخفوا �إثمهم،
و�أن يحافظوا على الحرية التي ع�شقوها.
بعثوا ر�سائل �إلى محمد علي با�شا في
م�صر وعبد اللـه با�شا ،و�إلى م�ست�شاري
ال�سلطان ي�شرحون فيها �أفعالهم ،لكنهم
لم يتمتعوا بحريتهم طوي ًال ،لأن كل
وعمت الفو�ضى.
واحد ت�صرف على هواه ّ
وعندما علم ال�سلطان محمود بذلك كتب
�إلى �أهل القد�س ب�أن يخ�ضعوا لوالي
دم�شق ويطيعوه كما في الما�ضي .لم
ي�ستمعوا له� ،إلى �أن ثار غ�ضبه وا�ستخدم
القوة حتى �ضد مواطني القد�س
ال�شريف....
في ت�شرين الأول � /أكتوبر من �سنة
 ،1826كان ال�سلطان محمود بالغ
النك�شارية ،وعندما
االن�شغال بمجزرة إ
علم ب�أفعال م�سلمي القد�س البغي�ضة،
كتب ر�سالة قا�سية �إلى عبد اللـه با�شا
ي�أمره فيها ب�أن ي�أخذ جي�شه �إلى القد�س
ويخ�ضع الخونة .ح�شد البا�شا �ألفي رجل
فقط و�أر�سلهم مع الكيخيا تبعه� .أخذوا
معهم �سبعة مدافع� ،أحدها مدفع طويل
المدى.
توقف الكيخيا في الرملة وبد�أ
مرا�سالت مع �آل �أبو غو�ش الذين �أعطوا
كلمتهم بال�سماح بمروره مقابل تل ّقي

هدايا معينة .وهكذا �سحب الكيخيا �آل
�أبو غو�ش من التحالف مع القد�س ومع
الفالحين .وبناء على ذلك ،خرج من
الرملة وعبر منطقة �أبو غو�ش وممراتهم
ال�ضيقة ،وعندما و�صل القد�س �أقام
مع�سكره مقابل القلعة بالقرب من
كني�سة مار جورجيو�س.
قبل و�صوله ،كان �أهل القد�س قد
�أ�شركوا بع�ض الم�سيحيين واليهود
�سد �أبواب المدينة بالحجار .كان
في ّ
وا�ضح ًا �أنهم قرروا المقاومة ب�شدة.
وعندما ر�أى الكيخيا ذلك ،كتب �إليهم
في البداية بطريقة �سلمية وودية ،طالب ًا
منهم قبول بع�ض الجنود في القلعة
كرمز خ�ضوع لل�سلطان ،واعداً �إياهم
ب�أن يديروا �ش�ؤونهم ب�أنف�سهم .كما �أر�سل
الر�شادية
�إليهم ر�سائل عبد اللـه با�شا إ
التي ت�ضمنت العر�ض نف�سه .لكن عندما
قر�أ رجال القد�س البوا�سل هذه الر�سائل،
وردوا
لم ُ
ميل لال�ست�سالمّ ،
يبد عليهم �أي ْ
عليهم ب�أنهم �أق�سموا مراراً وتكراراً �أ ّال
يقبلوا في المدينة من جديد �أي �أجنبي
�أو غريب (بمعنى �أي عثماني �أو �ألباني)،
ولذلك ف�إنهم كانوا م�ستعدين لأن يموتوا
�أحراراً على �أن يقبلوا نير الغريب ،م�سلم ًا
كان �أو غير م�سلم .وكتب الكيخيا �إليهم
مجدداً م�شيراً �إلى النتائج الكارثية التي
قد تترتب على ع�صيانهم� ،إلى النتائج
الوخيمة للحرب .ظل جوابهم على ما
ال�ضافات.
كان عليه ،مع بع�ض إ
انتظر ليومين ولم يعثر على �أي
بديل ،ف�أمر بفتح نيران المدفعية� .أُطلقت
النيران ب�صورة متقطعة ،في الهواء
ظن �أن المدافعين
بداية ثم على القلعةّ .
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عن المدينة �سيفـقـدون �شجـاعتهم،
لكن الأمر لم يكن كذلك� ،إذ �إنهم جهزوا
المدفعية وردوا على النار بالمثل .غير
�أنهم لم يتمكنوا من �إ�صابة المع�سكر
لأنه كان من�صوب ًا خلف الت ّل على نحو
ما .كانت �أ�سوار القلعة متينة وقاومت
ب�سهولة قذائف مدفعية عبد اللـه التي
كانت �صغيرة .ظلت القذائف تنهمر
ب�صورة متوا�صلة طوال �سبعة �أيام لكنها
لم تكن فعالة ،لأن المباني الحجرية
للقلعة كانت لها �سقوف قنطرية ال�شكل،
ولأنها كانت مغطاة بالأخ�شاب والق�صب
والتراب� .أبلغ الكيخيا عبد اللـه با�شا
بالأمر ،ف�أر�سل هذا مدفعية �أثقل يمكنها
�أن تطـلـق قـذائـف مـن زنـة �أربـعـيـن
تم ن�صب مدفع على جبل الزيتون
�أوقيةّ .
ولما كانت الم�سافة بعيدة
لق�صف القلعةّ .
فكان بدون فائدة ،لذلك توقفوا عن
ق�صف القلعة وفتحوا النار على منازل
الأعيان.
تبع ذلك ان�شقاق في �صفوف م�سلمي
المدينة ،وانق�سموا �إلى فريقين .لم
يكونوا معتادين على الح�صار ،وبما �أنه
جاء فج�أة ف�إن الفقراء كانوا في موقف
�صعب ب�سبب عدم تم ّكنهم من الح�صول
على الغذاء الذي كان ي�أتي من خارج
المدينة.
�أرعبت القذائف والر�صا�ص الن�ساء
والأطفال ،وبد�أ كثيرون منهم يتذمرون
ويلعنون الأعيان والذين في القلعة.
وقعت �أعمال �شغب ودار كالم على �أن
من الأف�ضل اال�ست�سالم .وجرى عر�ض
هذا االقتراح على َمن هم في القلعة
فلم يوافقوا في بادئ الأمر ،لأنهم
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كانوا �أول َمن ثار ،وخ�شوا �أن يواجهوا
العدام ب�سبب ذلك .وتم التو�صل
عقوبة إ
�إلى �إجماع في الر�أي على �أن يختبروا
عرو�ض الكيخيا �أو ًال .لذا ،فتحوا باب
وتوجه بع�ض كبار ال�سن �إلى
داود،
ّ
المع�سكر حيث جرى ا�ستقبالهم بكثير
من الترحاب وبفرح عظيم .وب�إيجاز،
وعدهم الكيخيا مق�سم ًا اليمين بعفو
ي�شمل الجميع .كما تم االتفاق على
�أنهم والفالحين �سيدفعون في الم�ستقبل
ال�ضريبة المحددة قديم ًا وال �شيء
زيادة عليها؛ و�أ ّال تتدخل حامية القلعة
بتات ًا في ال�سيا�سة �أو في �أي �ش�أن �آخر.
و�أخيراً� ،أق�سموا عهداً لالطمئنان وقر�أوا
الفاتحة ،كما كانت عادة الم�سلمين
العرب .وعاد كبار ال�سن را�ضين ونقلوا
�إلى الآخرين �شروط اال�ست�سالم .وافق
الجميع على هذه ال�شروط .كان الذين
في القلعة مرتابين ،ولم يريدوا الخروج
منها ،لكن بقية النا�س �أقنعوهم ووافقوا
على المغادرة �شريطة �أن ُي�سمح لهم
ب�أن ينقلوا �إلى بيوتهم متعلقاتهم التي
كانت في القلعة .وطلبوا مدة ثالثة
�أيام ليقوموا بذلك ،وتمت الموافقة على
طلبهم.
وفيما كانوا ي�أخذون متعلقاتهم،
نقلوا مخازن الغذاء التي كانت في
القلعة ،مثل الذرة وما �إليها ،كما نقلوا
جزءاً من المواد الحربية ،مثل ملح
البارود والر�صا�ص ،و�أخفوه في �أقباء
(جمع قبو) بيوتهم� :أخذ القادة �أثمن
�أ�شيائهم �إلى الأديرة ،و�أخفوها هناك
حفاظ ًا على �سالمتها7.
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 4ــ �أغنية يا زارعني ال�سم�سم
يا زارعين ال�سم�سم
يا زارعين ال�سم�سم
خ ّلي ال�سم�سم على �أمو
خلي ال�سم�سم على �أمو
واللي يهوى وما يوخذ
واللي يهوى وما يوخذ
يزمو..
لـ �أخلي القرد ّ
يزمو
لـ �أخلي القرد ّ

يا زارعين ال�سم�سم..
يا زارعين ال�سم�سم
خلي ال�سم�سم َع �أجرا�سو
خلي ال�سم�سم َع �أجرا�سو
واللي يهوى وما يوخذ
واللي يهوى وما يوخذ
ال�س َكن َع را�سو
ّ
كبوا َّ
ال�س َكن َع را�سو
ّ
كبوا َّ
بتناديني يا حراث
بتناديني يا حراث
ماني حراث � ِ
أبوك
ماني حراث � ِ
أبوك
كاعد ببذر بالزرعات
كاعد ببذر بالزرعات
َتـ � َأع ّمر �أر�ض � ِ
أبوك
أعمر �أر�ض � ِ
أبوك
َتـ � ّ
عمة
ما قلت لك يا ّ
ما قلت لك يا عمة
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ِ
الديك ال تقنينا
ِ
الديك ال تقنينا
يكعد حبيبي �سروة
يكعد حبيبي �سروة
والنوم يفارق عينا
والنوم يفارق عينا
يا زارعين ال�سم�سم
يا زراعين ال�سم�سم
خلي ال�سم�سم على �أمو
خلي ال�سم�سم على �أمو
واللي يهوى وما يوخذ
واللي يهوي وما يوخذ
يزمو
لـ �أخ ّلي القرد ّ
لـ �أخ ّلي القرد يزمو8
ّ

 5ــ ق�صيدة تروي ا�ست�شهاد البطل
ال�شعبي �أبو كباري
محمدا
�أول كالمي في مديح ّ
الها�شمي �سيد ولد عدنانِ
ليلة الثماني من ربيع الأمجدا
نهار الثالثا كنت و�أنا وفرحانِ
تعبدا
فرحانِ من ذكر إ
الله ُّ
يقرا ويتلو �سورة الرحمنِ
�إ ّال بطار�ش هاللي قالوا قد بدا
ما عندك علوم الذي قد كانِ
قلت له والج�سم مني قد تبددا
علوم خير تكون يا �إن�سانِ
قال لي على علم منه م�ؤكدا
مكون الأكوانِ
وحياة ربي ّ
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�شفت �أبو كباري بال�سراي ممددا
حوله الع�ساكر نا�صبة الميدانِ
لما �سمعت الخبر عقلي قد غدا
و�أ�ضحيت ك�أني من الخمر �سكرانِ
واللـه من علم علي قد بدا
فيه �أخبار بال�ش�ؤم والأحزانِ
رحت َع ال�سراي في حال الردا
قام النوبات�شي بالربع ناداني
قال لي على بغلة جابوه ممددا
طافون فيه �ساحة الميدانِ
�ألويت را�سي حتى �أ�سائل و ُ�أن�شدا
يا دمع عيني ت�شوفها غدرانِ
رحت على ال�سبيطار في حال الردا
�أرميت نف�سي َع الطبيب �أهداني
�شفت على تخت الرويد ممددا
والدم جاري مبلل القم�صانِ
ياحيف �سبع الغاب كرم �أمجدا
ي�صبح دفين بتربة الوهدانِ
كل البلد تبكي عليه وتتمجدا
تبكي الرجال وتنحب الن�سوانِ
�شواربه جنح الغراب مرقدا
وعيونه ت�شعل كبرق ني�سانِ
ربطوا لل�ضباط هم في المبتدا
طلعوا دورية عاد َع البلدانِ
راح الخبر لعابدين م�ؤكدا
اطلع لهم ع�سكر ن�سل �شيطانِ
حط الموزر ع جنوب الجودا
والواحد منهم ما علم بالثاني
قال �أبو كباري لحميدة تمددا
لنحط فيهم �شعلة النيرانِ
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قال له حميدة انه�ض َت �شيلك عاليدا
من فوق ظهري و�أو�صلك الأوطانِ
و�أجيب لك خطيب قاري معبدا
وازرع َع قبرك �شجرة الريحانِ
قال له �أبو يا�سين راح اللي غدا
وقع القدر �صار الب�صر عميانِ
واختم كالمي بالنبي الم�صطفى
المخ�صو�ص بالقر�آنِ 9

 6ــ ق�صيدة/موال �شاعر جمهول
حمكوم بالإعدام ،على جدران زنزانته
يكمل نواحو
يا ليل خ ّلي الأ�سير َت ّ
رايح يفيق الفجر ويرفرف جناحو
هبة رياحو
َت يمرجح الم�شنوق في ّ
بال�سر ما باحو
وعيون في الزنازين
ّ

ف�ضي كل ح�سراتي
يا ليل و ّقف َت ّ
يمكن ن�سيت مين �أنا ون�سيت �آهاتي
يا حيف كيف انق�ضت بيديك �ساعاتي
َ�ش ْمل الحبايب �ضاع واتك�سروا قداحو
ال تظن دمعي خوف دمعي على �أوطاني
َع كم�شة زغاليل بالبيت جوعاني
مين راح يطعمها بعدني ..و�إخواني
اثنين قبلي �شباب َع الم�شنقة راحوا
و�أم �أوالدي كيف راح تق�ضي نهارها
علي �أو ويلها على زغارها
ويلها ّ
يا ريتني خ ّليت في �إيدها �سوارها
يوم الــ دعاني الحرب َتــ �أ�شتري �سالحو
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ظ ّنيت لنا كبار تم�شي وراها رجال
تخ�سى الكبار �إن كان هيك الكبار �أنذال
َ
واللـه اللي عا رو�سهم ما ت�صلح لنا نعال
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