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التقديم

الكثي من األشعار إن لم تدون يطوي ها الزمان وتفقد كلماتها ,أو قد تحفظ األغنية
ى
الكثي من األشعار ولكن قد
الشعبية ويجهل قائلها ,وللمرحوم الشاعر أبو أكرم ى
سعي لحفظها من الضياع وقد
جمعت ف هذا المؤلف ما تيش جمعه من أشعاره ف ى
يكون للمرحوم من الشعر ما هو خارج هذا المؤلف ,ولكي عملت جاهدا عل جمع
أكي قدر ممكن من أشعاره ,ثم قمت ربيتيبها وجعلت لكل منها عنوان وصنفتها عل
حسب موقعها ف االغنية الشعبية الحورانية.
والفضل كل الفضل للشيخ أبو المثي ابن الشاعر أبو أكرم ف جمع هذه القصائد
وحفظها ولقد قدم جميع أنواع الدعم وزودنا بقصائد والده وما يحفظ ,والعم الشيخ
عشية المقداد وشيوخها وصاحب أيادي بيضاء ناصعة
أبو المثي هو أحد أعالم ى
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أنواع الغناء الشعي

أبدع الشاعر أبو أكرم ف ر
شي أنواع الغناء الشعي الحوراب ,الذي ينقسم لعدة
أقسام ,من أشهرها:
 -1الهجيي :يتعي الهجيي أقدم األنواع وقد كان يغي عل ظهر األبل دون الة
موسيقية ,ويحمل معاب الولع والحب والفراق
 -2الحدادي :وهو مشهور جدا ف حوران ,وهذا النوع ولد من رحم الحروب
والغزوات ,وهو شعر حماش
فريقي ف مقابل بعضهم مع حركتهم خطوة
 -3الجوفية :ويتم تأديتها عي اصطفاف
ى
اليمي
لألمام وخطوة للخلف
ى
ويسيو بشكل دائري خفيف نحو ى
والش ر
والحاش ر
ر
وغيها كالمطلوع ر
واليويدة ,ولكن هذه األشهر ف الموروث
وف
ى
الشعي.
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عوض المقداد (أبو أكرم)
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شاعر آل المقداد

هو :عوض عل محمد أحمد مصطف منصور عل األشقر المقداد(.أبو أكرم)
ولد عام 1920م  ،كان من النشطاء وشاعر آل المقداد المحب لعائلته وأقاربه،
وكثي األشعار
ولقبه البيك ابو فاروق المقداد بلقب (شيخ الشباب) وكان دائم التغي ى
الفالحي ف
بآل المقداد وبأبو فاروق عل صعيد خاص ،استلم منصب رئيس اتحاد
ى
للفالحي ف قرص الفيحاء،
برصى الشام قرابة  22عام ،وحظر المؤتمر الخامس
ى
خي
وعندما ترشح البيك أبو فاروق وأبورومية السعدي ومحمد مفلح الزعي ومحمد ى
خي وأبو
الحريري ،وأنقسم محمد مفلح الزعي ومعه أثنان مقابل البيك ومحمد ى
الشهية "البيك ابن المقداد" بعد انتهاء االنتخابات بفوز
رومية ،نظم قصيدته
ى
الثالثة:
خي الحريري
محمد ىمحمد أبوروميةعبداللطيف المقدادوأستقبل األهاىل البيك ونصبو الخيام للشيخ ابو فاروق وقبل وصوله حصل خالف
الجية وفقد حاول بعض الحاقدين التعرض للبيك بعد عودته برفقة قائد
عل مفرق ى
الفصيل(الشطة) ففزعت أهاىل القرى ر
ر
الشقية عامة وآل المقداد خاصة لحماية
الجية وأخذوا أبوفاروق البيك
نائبهم البيك ابو فاروق ووصلت الفزعة لعند مفرق ى
بمسية حافلة "حدادي" لعند مضافة الشوخ مضافة "مصطف المحمد المقداد".
ى
ف ر
ألف الشاعر القصيدة بسبب هذه الحادثة ,ر
حي أصبحت القصيدة جزء من تاري خ
العشية
ى
اثني من األبناء :محمد أنور ,محمد أكرم
 له ى -توف رحمه هللا عام 1996م.
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أشعار أبو أكرم
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 -1الجوفية
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البيك ابن المقداد(جوفية)
أبديت باسم هللا سواق السحاب
ًربا حىص اعمال الخلق باوزانها
جانا المفزع خيونا بالسبب
برصى انتخينا وزغردت نسوانها
ورجالها هل يلبون الطلب
اهل الفعل يوم الحرب بكوانها
الجية مشينا بالطلب
نبغ عل ى
معنا بيارق رفرفت جنحانها
والل سمع بارودنا قلبو ارتعب
قالوا لفو أهل الكرم شجعانها
ومعربا وصماد معنا تنحسب
برصى وغصم والناحية فرسانها
بيت الشعر باب المضافة وانتصب
ساس الكرم مبي عل عمدانها
والبيك ابو فاروق لينا منتخب
يحيا الزعيم اىل اشتهر ديوانها
يا صاحب الهمات يا عاىل النسب
يا بيك يا راع ر
الشف وحسانها
والبيك ابن المقداد مرفوع النسب
لو امحلت البالد هو غاللها
تاريخنا مكتوب بماء الذهب
وافعالنا بالطيب غاىل اثمانها

14

15

البو فاروق االولية (جوفية)

ً
شديت هجنا قوية ومن البكار المالح
قوم اعتل يا خوية ونحر بها عاالعادي
قوم اعتل يا خوية شباب برصى العدية
كلهم قرومن عوابس شباب برصى العدية
وال يهابوا المنية ونحر بها عاالعادي
قوم اعتل يا خوية والبو فاروق االولية
ملفاك دار الزعامة والبو فاروق االولية
والبن المقداد االولية ونحر بها االعادي
قم وعتل يا خوية

قرومن عوابس :الشديد والقوي
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ابن المقداد يا معز الدخيل (جوفية)

وه ه يل ر ً
اكبا من فوق حيل
من بكار التيه حلوات الخطة
وخل دربك عل برصى يا دليل
ً
ً
مرفوعا ثناه
واسألو عن شيخا
ويم ابن المقداد ويا معز الدخيل
ويم ابوفاروق ويا معز الدخيل
ً
عزا لمن جاه من بالده ونصاه
مكلف المنسف برز ولحم حيل
والسمن سايل كما سيل القناه
عي الطموح
وه ه يل واردة ى
عل هونك تا نوردهن سوى
حبكم يازين نقاض الجروح
ويا حكيم الشام وصفل دوى
واىل يهوى البيض الزم ما يسوح
وخل عقلوا والجبال موازنه
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حوران حوران جنة(جوفية)

قم يا رسل ال تونا
عجل وخذىل كتاب
خذىل سالم الهلنا
وارسع برد الجواب
حوران حوران جنة
بسهولها والهضاب
ياما ربيابا دفنا
جيش فرنسا واالقطاب
والبيض لو زغرتنا
ولو لوحن بالعصاب
من ريقهن يا ما سقنا
حلو ولذيذ ر
الشاب

االقطاب :فرنسا وبريطانيا وارسائيل
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داري باهلل عليك (جوفية)

داري باهلل عليك الخل وب ها تمنة
عال ىل قرص عز معمر بوسط حايل
داري باهلل عليك الخل وب ها تمنة
عال ىل عزوة تنطح جميع القبايل
داري باهلل عليك الخل وب ها تمنة
عال ىل منسف يصدر جميع القبايل
داري باهلل عليك الخل وب ها تمنة
ً
عشقتا مع ناثرات الجدايل
عال ىل
داري باهلل عليك الخل وب ها تمنة
عال ىل مهرة تسبق جميع االصايل
داري باهلل عليك الخل وب ها تمنة
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ر
احيس من موجها باللياىل (جوفية)

شدي غوري فوق غريب شعيلة
ر
واحيس من موجها بالياىل
ال يغرك موطها بالجديلة
تجدع الصبياب فوق الرماىل
وان ضحا نطيت انا المستضلة
كل ضبيا جافال بالمدينة
جبي البوادي
يا زويمل يا ى
والعدو من ديرتا يظهرونا
يوم لبا شيخنا بالجهاد
كل قرم بالورق يسطرونا
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يا رب يا رحمن (جوفية)

يارب يارحمن يا مجيب المطر
وان اطلبك حمرة تجيي نايرة
رسنها من فضة وعنانا من ذهب
برنوسها ريش النعام الطايرة
ا
يا ر ً
اكبا مليحان وعجًل بالسفر
ً
وناحرا قرايبة
منوت غريب
ً
واب ذبحي الزين ابوخدا حمر
هاىل يرش العطر مع ذوايبه
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يوم الكواب (جوفية)

هيجو ربعنا يوم الكواب
والبيارق فوق الراش مرفوعة
ر
والدباباب للجيش مطلوبة
والطيارات للجيش روادة
يا ويل اىل بالحرب يعادينا
والنرص شيدو ربنا العاىل
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من الفرات للنيل (جوفية)

ووحدناها من الفرات للنيل
ومن اليمن لحدود تركيا
جيشنا جيش السوري االصيل
عزنا بالوحدة العربية
الصليبيي
وبالماض حاربنا
ى
ا
وباليموك افعاًل تاريخية
ى
ويا شكري تحيا الرئيس الجليل
وعزنا بالوحدة العربية
بوحدتنا قضينا عل ارسائيل
ونجمة الصبح مع طييا
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ابن المقداد نواخ الهجينة (جوفية)

شديتلك حرة هجينا من البكار
خرج العقيل واللواليح يازينة
وتلف عبرصة والصبح ضحوة نهار
دار ابن المقداد نواخون الهجينة
ر
تلف الدالل مركاية عل النار
بالفناجي يازينة
وصب القهاوي
ى
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عالب قناص(جوفية)

العي
ويا عالب قناص وربط عل ى
والبيض جوز اخشوف يردن عليا
عي
وحارم عل البارود ما يثور الو ى
ر
عذمي قتل الحبيب خطية
واجيت اعيط واذرب الباب بالسيف
يا باب ما طاري هالك يفتحوىل
يا من يقل حبيي عندهم ضيف
ً
ضيفا يدور ذبيالت العيوب
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عش من ر
بالسادس ر
تشين (جوفية)

عش من ر
بالسادس ر
تشين وأعلنا الحرب
كل العروبة جهزت قواتها
وجيوشنا وقواتنا تحت الطلب
رهن االشارة من أمر قوادها
صهيون ما تقدر علينا بالحرب
وجيوشنا ما ينحىص تعدادها
واسال يي صهيون عن فعل العرب
والموت بالجوالن واحنا اصحابها
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راكب الميج (جوفية)

راكب الميج وارسع ال تردة
عتل ابيب وادعيها دمارة
بالصواري خ اذرب ها بكل شدة
نارها بالحرب زادت حرارة
كم عمارة للصهاين نهدة
ذبحنا شكول رئيس الوزارة
والعرب للمعارك مستعدة
عززو جيوشهم بر وبحارة
من مراكش ر
حي السودان وجدة
ومن اليمن ر
حي ابالد االمارة
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شديتلك لماعة (جوفية)

شديتلك لماعة اليون تكسية
الطي من يد قضابة
يل تخطف ى
خذىل سالم لشيخ ابن المقداد
وح حوران وح الديرة الجنوبية
وح مدينة برصى والشام واصحاب
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حررنا سوريا (جوفية)

حررنا سوريا من االستعمار
طردنا الجيوش األجنبية
وتركيا وفرنسا ولو األدبار
وبريطانيا معهم بالسوية
وجيشنا جيش الحروب الجبار
وجيشنا ذباح الصهيونية
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يا راكب(جوفية)
يا راكب اىل ال مشت ما تندرك
بنت العبية ما تضيع حقوقها
من خيل ابن هذال من بالد ر
الشق
خيالها سبع المجير فوقها
موردها برصى عل جال اليك
والبيك ابن المقداد حام سوقها
من الشام لذرعاه لبالد الكرك
بارودنا بالكون مثل بروقها
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يا راكب(جوفية)
يا راكب اىل تقطع الدو الخاىل
حرة رسيعة يا حلو ركابها
ريض وخذىل البن مقداد مرساىل
ريض وخذىل البوفاروق مرساىل
هو الزعيم بعزها وأخطابها
يا ريت عمرو من اإلله ميىل
والفيي عامن كاميالت حسابها
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راكب الل ما تذوق العشب ليلة(جوفية)
وراكب اىل ما تذوق العشب ليلة
ر
ر
العاليف
تشب المية وال تذوق
ناحروها ديرة اىل مستقيل
ر
الرفيف
يا ابن مقداد يا عزة
ر
الرفيف
ويا ام ابوفاروق يا عز
يا سديد الشور رايك بمحله
ر
صديف
يا سعد من لو عل الدنيا
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راكب فوق حر زاه قدة(جوفية)

ر ا
اكب فوق حر زاه قدة
خرج العقيل من شغل العذارى
واعتاىل يا رسل من فوق شدة
وانحر الشارق عبالد االمارة
عند دار ابن المقداد ال تعط صدة
عند دار ابو فاروق ال تعط صدة
يكرم الضيف ويعز الوزارة
يا شيخ بالدنا ر
كيانا ضدة
هاجت علينا من جوى البحارة
من مراكش ر
حي السودان وجدة
ومن اليمن ر
حي بالد األمارة
هذه بالدنا والسيف حدة
نذرب بالسيف لعيون العذارة
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شدو عل الركايب(جوفية)
شدو عالركايب يا هاىل الهقوة
شبت نار الحرب بشناق حوراب
جرد علينا فرنسا قليل الهقوة
بدباباتو وعرض يوم األكواب
قولو لكربيا منتو لنا لقوة
دمرنا دباباتك أول وتاىل
من صالة الصبح يا غافرة التوبة
ر
وقالي
ال ما غابات وحنة بهوشة
األمي وحميات الشوبة
يوم لحق ى
ما هقينا عل الدنيا لنا تاىل
ً
جوادا بحد الكوع مذروبة
كم
والعوض منها الخرج والحباىل

كريب :قائد فرنس
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حالفا ما زىل(جوفية)
ً
حالفا مازىل عالموقفل
لو حسلت الراس وضحيت شايب
يا عاىل وإن بكارتن نغدرىل
وان حرصن السوق راحن جاليب
يا عل هرج الحبايب يسل
سالب هرجك ويا بو الذوايب
عالب بالجيش ضابط مضل
وحم ربغ وحم كل القرايب
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يا جناب البيك(جوفية)
يا جناب البيك يا مجد البالدي
نوركم يا بيك يتجل علينا
سمعتك يا بيك وبكل البالدي
بالكرم والطيب ما لكم مثيال
نصيك
يا ابو فاروق ريت هللا ى
يحفظك لينا وما حدا يهينك
ر
رجاب
وابدي بسم هللا ماخيب
ربنا المعبود خالق اليية
ر
ياشفاب
ننصب الرشاش عندك
نرم المنديل لعيون الهوية
وصارت ثورة والعلم جانا ر
ثباب
خيونا بالحرب ناروا قوية
ر
سناب
واشعلت نار الحرب زادت
بجميع بالدنا هبت سوية
ر
مدرعاب
اكبي
والعساكر ر ى
ناصبي خيامهم سد الفضية
ى
ر
البناب
وللنشام زغرتن كل
وانتخينا للوطن نخوة قوية
وانه بسم هللا ماخيب ر
رجاب
ربنا المعبود خالق اليية

36

يا رسل خذىل سالم(جوفية)

يا رسل خذىل سالم
لراكب الهزاعية
وملفاك داري الزعامة
والبو فاروق األولية
والبن مقداد األولية
ونحر بها عاألعادي
قوم اعتل يا خوية
وشباب برصى العادية
ونحنا شباب العروبة
شباب برصى العدية
وال يهابوا المنية
وكلهم قرومن عوابس
وال يهابوا المنية

37

ما نام عل الوىط (جوفية)

هللا يفكك الهلك يا سخيف اللون
هللا يفكك الهلك اليجيك الموت
من نام عل الوىط ما نقبل إال تخوت
غي الضج العاىل
ما نقعدك يا ابن المقداد ى
وما نقبل إال ر
الشف والعز ويا الموت
والموت لجنة الفردوس نزاىل
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39

يوم الحرب (حدادي)

ياهلل تديم افراحنا وتعزنا يوم الجهاد
نفدي الوطن برواحنا بجيوشنا نحم البالد
محظرين اسالحنا بارودنا يرعد ارعود
يوم الحرب عاداتنا ر
نسف العدا سم النكاد

40

يا شباب المقداد(حدادي)
يا شباب المقدادي يا السيوف الهنادي
ح شباب برصى مع شباب المقدادي
وهللا ما نهاب وابن المقداد معانا
وابن المقداد قايدنا يا ويل الل يعادينا
اكبي التكاش ناحرين الوزارة
ر ى
شيخنا يا ابن المقداد زغرتن يا عاذارى
وابن المقداد شيخنا ياويل الل يعادينا

41

غوانا خيولنا(حدادي)

طي ما جناك علوم عن ر
كوني صارت شمال
ويا ى
غي الظالم
حي العرص مايفكها ى
وتعالقت ى
حنا بظهور مهورنا محناش بحال اىل ررسد
لحق الطلب ملكودنا ر
واكيهن نركبهن ملط
صفرة تكركع بالحديد لوي عل عرقوب ها
وان ما رميت اب العقيد حارم عل اركوب ها
يا صايحن جانا يصيح ببالدنا خزة الواة
قوم افزعوا يا ر
والبيق سوى
البي والخيل ى
يا بنت يل بالمصيف طل وشوف خيولنا
ر
اني غواك شنيك واحنا غوانا خيولنا
ياهلل طلبتك يا كريم بارودة وصفوفها
وامهيتن ومقاهرباع والغشمرية تحوفها
ى
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43

وش قال القصد (قصيد)
واسمع واش قال القصد ورتب افنون وغي
يا هال بو يا هاىل
وبحر الفي بفكري هاج وبمراكب رسنه
يا هال بو ياهاىل
قلت باهلل ياقصد عد اوصاف وش مناه
يا هال بو يا هاىل
وقلت اوصافك واطرافك ياكل من شافك للجنة
يا هال بو يا هاىل
واسمع وش قال القصد اشعيال هل تعرفونا
يا هال بو يا هاىل
اشداد زين ولوح من فوق امتونا
وشد عليها
ٍ
يا هال بو يا هاىل
وتلف دار ابن المقداد شيخنا هل تعرفونا
يا هال بو يا هاىل
واىل ما تزغرت وتقول ويطلع بلسانا ثالول
يا هال بو يا هاىل
ولد دب لذلول الحرة من بكار الشعالن
يا هال بو يا هاىل
وشد عليها اشداد زين مرصع ياقوت ومرجان
يا هال بو يا هاىل
تلفيل عل برصى صقورة يا والد العقبان
يا هال بو يا هاىل

44

ركوب الخيل ودق الخيل نعومك ب يوم الكوان
يا هال بو يا هاىل
وتلف دار ابن المقداد ومرح اهدومو للعريان
يا هال بو يا هاىل
وسمعنا صوت المنادي سوريا ما تنجدوها
يا هال بو يا هاىل
ينخوكم ال يالنشام ديرتكم الزم تحموها
يا هال بو يا هاىل

45

من الوزارة جتنا اخبار(قصيد)
من الوزارة جتنا اخبار من الحكومة السورية
يا هال بو يا هاىل
والنائب أبوفاروق وب قرص الجمهورية
يا هال بو يا هاىل
وجتنا وفود التهاب إسالم ومسيحية
يا هال بو يا هاىل
واهل الجبل هنونا منهم طرشان وشعبية
يا هال بو يا هاىل

46

ولد دب لذلول(قصيد)
ولد دب لذلول اكرب عليها يا فالح
يا هال بو يا هاىل
اشداد زين وخرج لعقيل لواح
وشد عليها
ٍ
يا هال بو يا هاىل
وان جيت تشي تاىل اليل والصبح لبرصى صباح
يا هال بو يا هاىل
وتلف دار ابن المقداد ونوخ ذالولك وارتاح
يا هال بو يا هاىل
والذبايح شاليا يا خوي موقف ال رساح
يا هال بو يا هاىل
نعومك لطلع الكرمة والسمن يييلوا مقداح
يا هال بو يا هاىل
وهال وهال بو يا هال يا ربغ ردو عاليا
يا هال بو يا هاىل
ودرجوها يا ربغ خلوها ليال راضية
يا هال بو يا هاىل
واجا معزبكم ملهوف يرحب بكل الضيوف
يا هال بو يا هاىل
وهذا ابن المقداد معروف وصاحب نخوة وحامية
يا هال بو يا هاىل
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48

الناس الكرام (قصيد)

الصداقة صادق الناس الكرام
تلقا علو الميلة وحفظ المقام
ال تصدق ف كرامة من اللئام
ودوم العمال الجميلة من الكريم
وان قطعت الراس عنك ما احيد
لو حطوب بالسجن جوى الحديد
والفي يصلحلك جواري مع عبيد
ى
تخدم جنابك طول عمرك يا داع
تخدم جنابك طول عمرك يا مليح
وداعتك رس المحبة ال تبيح
دير بالك وانحر العلم الصحيح
لغيكم يسال حدا
ع القلب ى
عالجبي مفرهدة
يبو اقذيال
ى
يل خديدك ورد مفتح عالندى
وبخاطري بس اب اشمو واجزع
وصار ميدان ر
الشف بارض الخليل
من الصهاين بالقا حار الدليل
اسي
وكم ذبحنا وكم اخذنا من ى
والعرب اهل المروءة والنخا

49

ياهلل اب تايب (قصيد)
ياهلل اب ً
تايبا لك ثم تايب
من عذاب البيض ال تكتب عليا
الصوتي من فوق المنارة
وازعق
ى
حلو حب صاحبت طريت
عليا صاحي الل ما ذكرب
ان كنت غايب ما ذكرتو
لو دفع عي المنية
كنت اب راجيه االيام الصعايب
ما هقيت يشمت الحساد بيا
ويوم تضحك الثنايا يلعجي
ريقها ييي العليل من النكاد
والعذارة عن جمالك سولفن
يا عرق خدك شبيه عطر القناب
ويا وديدي عالسفر حنا نوينا
ويا عديل الروح ال تطول علينا
ر
القطاب
وراكب الل عدهن رف
ر
بمباب والعدة قوية
محملة
ر
ر
شفاب
الرشاش عندك يا
ننصب
نرم المنديل لعيون الهوية
راكب اىل ال مشت ماه ونية
اهي من فوقها خرج الحساوي
ز ى

50

شب قلي (قصيد)

وشب قلي واب غاف
وحرقي لواهيبة
واهل برصى ر
يالشاف
نازلينان عالطراف
منبع الكرم والطيي
ح شيخن لنا الف
جايب الصولح يسغ به

51

يا فرنسا (قصيد)

ويفرنسا عزك مادام والحكم لسوريا
بدنا االستقالل التام والعيشة بالحرية
بدنا االستقالل التام من مسيحية واسالم
يفرنسا ربيوح اعدام بحربك للوطنية

الفرنسيي
*قيلت ف احتفال بدرعا ,بعد طرد
ى

52

حي المنام (قصيد)
ى

حي المنام الفكر هام
مبارح ى
جتي بنت الكرام بال ميعاد
جتي الحرة وتنادي من االعادي
ر
حرقي فؤادي وهوجس زاد
قتلها
قتلها يا بنية عالمك من هو ضامك
افدي روح قدامك احكيل عاد

53

ياهلل اب طالبك(قصيد)
ياهلل اب طالبك رب يا رحمن
جيان دروب خفية
وتعز ى
بو فاروق زعيمنا ببالد حوران
وشباب حوران كلهم حرباجية
بالماض ياما ذبحنا جيوش الطغيان
ا
اليموك أفعاًل تاريخية
وبأرض ى
ويا عبد قوم شدىل عالمعناقية
ومضمرة يا عبد رسدة ونقية
واطلق عنان يا رسل يم حوران
وانحر بها ر
الشق عبرصى العدية
وعلق رسنها وبدار البيك وارتاح
يا ابوفاروق ال يا حمات البيض المالح
ر
مسف األعادي بكاسات المنية
وجيش لف بالدنا بالقوة يياح
غي شباب المقدادي
وما تزيحه ى

54

ياهلل طلبتك يا كريم(قصيد)
ياهلل طلبتك ياكريم بارودة وصفوفها
ومهية ومقاهرباع والغشمرية تحوفها
ى
يابيك ال تقول انطفت توه عل دخانها
يلحق بها الطفل الرضيع شيخ عل حصانها
يل تمي حربنا من حربنا وش تستفيد
هذا جوابك عندنا ورصاص من عقب الحديد
ر
مهرب واكي واب خيالها
يا يما رب
ر
وارسي لها بريش جديد ريش النعام اجاللها
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56

ر
(حاش)
خيل الركايب نوخها ناح المقدادي

هال وهال بك يا هالة ىل يا حاليف يا والد
يا ولد واطلق حاشينا يا ولد وشلك علينا
هال وهال بك يا هالة ىل يا حاليف يا والد
ر
ر
بباالش
هالحاش بمصاري ما هو
يا ولد واطلق
هال وهال بك يا هالة ىل يا حاليف يا والد
ً
تجهيي
هاجمنا تل العزيزي بجيشا اضخم
ى
هال وهال بك يا هالة ىل يا حالف يا والد
تشبه معارك باريس يوم احتلوها االلماب
هال وهال بك يا هالة ىل يا حاليف يا والد
نفديك اومال العصمل والدبابات الحربية
هال وهال بك يا هالة ىل يا حاليف يا والد
نفديك اومال ابن اسعودي حالل ومعو بارودي
هال وهال بك يا هالهض ىل يا حاليف يا والد
خيل الركايب نخوها نخوها ناح المقدادي
هال وهال بك يا هالة ىل يا حاليف يا والد
بو فالن ال تقول انسيتك يا اىل انت غاىل عليا
هال وهال بك يا هالة ىل يا حاليف يا والد
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58

فاور يا قدري (دبكة)

فاور ياقدري تحتك وزيز النار فاور يا قدري
وام ما تدري وابوي اعطاب الشوق وام ما تدري
ر
ر
اسكي
اسكي وش هالبكا بالليل يا بنية
يابنية
واني انجي رب وابوك اعطاك الشوق ر
ر
واني انجي رب
ويا غيمة جوىل من فوق دار الشوخ يا غيمة جوىل
نفل وخزيمة خدا عالبنيه نفل وخزيمة
يمهية ابن المقداد ما ر
ما ر
تشب الماي
تشب الماي ى
وميد بشاي ر
تشب حليب سباع وميد بشاي
وكبش اذبحوىل وان ما حرص فالن كبش اذبحوىل
وبو فالن ماعرفو كلهم قضايض بيض بو فالن ما عرفوا
وداير عولفو مثل السمك بالم داير عولفو

59

يا ابو قضاضة (دبكة)

مي منيلك ياها
ويابو قضاضة بيضة يا يمة ى
ويابو قضاضة بيضة يا يمة عليها نقطة دم
ويا من يقول البويا يا يمة يعطيي البن عم
ويا بو قضاضة بيضة يا يمة عليها نقطة كازي
ويا من يقول البويا يا يمة يعطيي لالستازي
ويا تكسيت ابو عراج يا يمة اجتنا عصوشة ر
تبش
والزعامة للمقداد يا يمة ويل عبالو ر
يدرس
امشينا عالرض مشينا يا يمة واالرض بتعرج فينا
وهللا يعز ابن المقداد يا يمة هل بسيفو حامينا
طلع القمر من ررسقا يا يما ر
وامس عل خيالوا
ما قتلك يا يمة يا يمة بوفالن قليل امثالوا
وهللا لروح مغرب يا يمة مع المية القالبة
ً
وغصبا عن القرابا
عشيي يا يمة
وهللا لوخذ ى

ر
النشواب تيج عل
* كانت تكس وحدة عل درعا وتكس عل الشام تسم تكسة
صغي كلمة
برصى زمان يسموها تكس ابو عراج النه كان يعرج....صوشة :يعي شارع
ى
قديمة
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61

ضع الناي (عتابا)

عل الزرقا عل الزرقا تلملم يا ضع الناي
حزينة واللياىل ضع ضع الناي
يا يابا يا رب البيت ال تشتت ضع الناي
وتبعثل وليف من عاىل سماك

62

علينا العدو ما يمون(عتابا)
حصاب بنهار الكون جودي
وعلينا والعدو بالسيف ما يمون
يا يابا قبل هارون ما يخلف لميمون
وأب بالف فنون وعتابا
________________
اب لحط فوق الشاي يانسون
وال تعمل معاهم طيب ينسون
يا يابا واهل البخل يوم الطيب ينسون
وال جادوا علينا بالطيب

63

اجيت الدار(عتابا)

اجيت الدار دورهن تعاليل
لقيت الدار قفرة من التعاليل
دقيت الباب ً
ردا للمعاميل
بك الفنجان والدىل سوى

64

اب لبك(عتابا)

اب لبك عليهم طول عمري
عل الل ما زعلوب بطول عمري
واب وان طال الزمان وطال عمري
لظل اذكرهم ع طول المدى

65

لبسي للحرب(عتابا)
لبسي للحرب بدالت مقصور
ومسكنا بالد العز بقصور
وبحرب األعداء ما مننا قصور
وهجمنا والموازر للسما

66

اب جيت(عتابا)

اب اجيت مضافت اعمام وهل
لقتي ريحت العني وهل
نشدتك يا مضافة وين هل
عس يا خايبة ما يعطوا قفا

67

يا صاح(عتابا)

يا صاح محمد العابد حميتون
مواسم نار بقليي حميتون
عجب بستانكم عي حميتون
للغي فتحتو لبواب
عجب ى

68

رمج(عتابا)

زريف الطول من دارو مشاىل
تخط معدهن بكرة مشاىل
تخبيي واب ذيب المشاىل
يا رمج دوم بصدور العدى

69

حصاب(عتابا)

حصاب ب نهار الكون جودي
واروي من دم االعداء جودي
واب ما زال بي المقداد بالوجودي
اب ما هاب من جمع العدى
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71

ابديت بسم هللا (ربابة)

ابديت بسم هللا رب العليم
ًربا رؤوف وبالخاليق رحيم
ناجاه فوق الطور موش الكليم
والهاشم نورو عل الناس باب
ياهلل يا معبود عفوك لنا دام
يا من علينا بالمكارم تجودي
عشين ً
عاما فوقهن ر
ر
عشة عوام
وبالدنا استولو عليها اليهودي
اتحدوا يا عرب يكفيكم اخصام
شيلوا الحواجز بينكم والحدودي
ياما اشتكينا للنصارى واإلسالم
ومن الشكاوى ما حصل كل فودي
ر
اسني واعوام
تبف الشكاوي مجمدة ى
والمعتدي يسكن بارض الجدودي
واليوم اهل االرض تسكن بالخيام
والمعتدي يسكن بارض الجدودي
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صورة لوفد وزاري زار برصى الشام  1950م ,يظهر ف الصورة الشاعر ابواكرم-وهو
اليمي-والبيك ابو فاروق
ثاب شخص من ى
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اليمي :
من عل ى
الحاج عل جي السعود المقداد (أبو نايف)
الحاج نارص عبدالرحيم منصور زريق الدوس (أبو محمد)
الحاج عطا إبراهيم الشوخ المقداد (أبو احمد)
الحاج حميدي السمارة المقداد (أبو يوسف)
الحاج عبدهللا حمد المصاطفه المقداد (أبو حسام)
الحاج محمود السلمان العبدهللا الدوس (أبو يوسف)
الحاج قاسم المراد الخليل
الحاج الشاعر عوض المصاطفة المقداد (أبو أكرم)
الحاج عبدالحميد مصطف الشوخ المقداد (أبو جهاد)
خلف المرحوم المختار عطا ابنه :محمد عطا الياهيم الشوخ المقداد (أبو مشعل)
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*

تم بعون هللا ,سنة 2021
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