بالدي ..بالدي ..بالدي
بالدي بالدي بالدي..هو النشيد الوطني املصري
احلالي ،ألفه محمد يونس القاضي وحلنه سيد
درويش والذي كان ذو روابط وعرى وثيقة مع قادة
احلركة الوطنية مثل مصطفى كامل وفي احلقيقة
فقد اشتق نشيد مصر احلالي من كلمات ألقاها
مصطفى كامل في إحدى أشهر خطبه عام 1907م
وهذه كلماتها( بالدي بالدي لك حبي وفؤادي ..لك
حياتي ووجودي ،لك دمي ،لك عقلي ولساني ،لك ُلبي
وجناني ،فأنت أنت احلياة ..وال حياة إال بك يا مصر) ومت
تبنيه عام ،1979وقام موسيقار األجيال محمد عبد
الوهاب بإعادة تلحينه وتوزيعه بتوجيه من الرئيس
الراحل محمد أنور السادات.
تاريخ النشيد الوطني املصري:
أول نشيد وطني مصري معروف هو السالم
الوطني الذي بدأ عزفه في عام  1869في عهد اخلديو
إسماعيل ،وينسب وضع هذا السالم امللكي إلى
املؤلف املوسيقي اإليطالي فيردى.
ثم أصبح نشيد اسلمي يا مصر الذي ألفه
مصطفى صادق الرافعي ،وحلنه صفر علي هو النشيد
الوطني في الفترة من  1923حتى .1936
ومع إنهاء امللكية في  1952وقيام ثورة  23يوليو
أُلغى العمل بهذا النشيد ومت تبنى نشيد احلرية من
أحلان محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر كامل
الشناوي والذي مطلعه «كنت في صمتك مرغم»،
وقد استعمل هذا النشيد كجزء من نشيد اجلمهورية
العربية املتحدة بعد الوحدة مع سوريا سنة 1958
وال يزال حلنه مستعمالً إلى اليوم لنشرة أخبار إذاعة
صوت العرب بالقاهرة.
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وفي سنة  1960صدر القرار اجلمهوري رقم 143
باتخاذ سالم وطني جديد هو املؤسس على حلن كمال
الطويل لنشيد واهلل زمان يا سالحى من كلمات
الشاعر صالح جاهني ألم كلثوم وهو النشيد الذي
نال شعبية كبيرة في عام  1956خالل ظروف العدوان
الثالثى على مصر ،ولم تكن هناك كلمات مصاحبة
للحن ،لذا كان يطلق عليه اسم “السالم اجلمهوري”
وليس النشيد اجلمهوري .وخالل الفترة التي استخدم
فيها حلن “واهلل زمان يا سالحي” كسالم وطني ملصر
أجري عليه تعديالن :األول بالقرار اجلمهوري رقم 1854
لسنة  1974باالكتفاء بعزف اجلزء األول منه فقط،
والثاني بالقرار اجلمهوري رقم  1158لسنة 1975
بالعودة إلى عزف السالم اجلمهوري بالكامل كما كان
منذ عام 1960.
ظل حلن “واهلل زمان يا سالحي” هو السالم
اجلمهوري حتى عام ،1979و قد استعمله العراق
أيضا كنشيد وطني في الفترة من  1965حتى 1981
والتي كانت تطمح إلى تكوين دولة عربية موحدة من
مصر والعراق.
في عام  1979صدر القرار اجلمهوري رقم  149بتعديل
السالم اجلمهوري جلمهورية مصر العربية إلى نشيد
بالدي بالدي الذي كتبه الشيخ يونس القاضي (متأثرا ً
بكلمات ملصطفى كامل) وحلنه سيد درويش وأعاد
توزيعه محمد عبد الوهاب ،ثم في ديسمبر 1982
صدر القرار اجلمهوري رقم  590والذي نص في مادته
األولى على أن “يراعى أن تصاحب كلمات املقطع األول
من نشيد “بالدي بالدي” النوتة املوسيقية في جميع
االحتفاالت الشعبية والوطنية ،وأن يقتصر السالم
الوطني على عزف النوتة املوسيقية بغير نشيد
في حالة استقبال الرؤساء والوفود األجنبية ،وفي
غير ذلك من األحوال التي تقتضي عزفه مع السالم
الوطني لدولة أجنبية».
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“اس َل ِمي يا ِم ْ
نص ْ
صرُ”
(نشيد مصر من  1923إلى )1936

ِذى يَ ِدى إ ْن َم َّد ِت ال ّدنيا يدا
أب ًدا ل ْن تَ ْ
س َت ِكينى أبدا
َومَعى قلبى َ
للج َهاد
وعزْمى ِ

ِّين ِديْن
و ِل َق ْل ِبى ِ
أنت بع َد الد ِ

س َهامَه
إ ْن رَمَى الده ُر ِ
ْ
واس َل ِمى في ُك ِّل حني

األهرام فيما بَ ْي َن َنا
و َْق َف ُة
ِ
وج َها ِدى للبالد
في ِد َف ِ
اعى ِ

أتَّ ِقيها بفؤادى

هر الذي أ َ ْعيا الفنا
هر َم ال َّد ِ
ِل ُ
هر و َْق َفتى أنا
ص ِ
روف ال َّد ِ
ال أ َ ِم ُ
يل ال أ َ َّم ُّل ال أ َ ِلي
َ
وسالمًا يا بالدى

س َهامَه
إ ْن رَمَى الده ُر ِ
ْ
واس َل ِمى في ُك ِّل حني
َويْ َك يا َم ْن رَا َم تَ ْقيي َد َ
الف َلك
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س َهامَه
إ ْن رَمَى الده ُر ِ
ْ
واس َل ِمى في ُك ِّل حني
ص ٍر ُ
ُ
للعال أبنا َء ِم ْ
للعال

أتَّ ِقيها بفؤادى

صر َ
شر ِّ ُفوا املستقبال
وبِ ْ ٍ
مِ

َو ِف ًدا لمِ ِ ْ
الدنيا فال
ص ِرنا ُّ
س ُر َق ْلبُه ُ
جَ ا ِنبى األَيْ َ
الف َؤاد

َن َ
ض ُع األَوْ َطا َن إِال أَوْال
وبال ِدى ِه َي ِلى َق ْل ِبى الي َِمني
ِ

		
السالمة
لك يا مص ُر َّ
ِ

		
السالمة
لك يا مص ُر َّ
ِ

ُ
وطن الحْ ُر ِّ َ
سمً ا ال مُت ْ َت َلك

وسالمًا يا بالدى

اليوم َغ َدا
إنَّنى أَرْجُ و مع
ِ

َ
وسالمًا يا بالدي

أنا ِم ْ
ص ِر ٌّي بنانى من بنى

اكى أجمعني
إنَّنا ُدو َن ِحمَ ِ

		
السالمة
لك يا مص ُر َّ
ِ

اس َل ِمي يا ِم ْ
ْ
ص ُر إن ِّ َنى الفدا

لك يا ِم ْ
		
ص ُر السالمة
ِ

ال َع َدا يا َ
أرض ِم ْ
ص ٍر ِبكى َعاد

أتَّ ِقيها بفؤادى

السما ي ْ
َخ َ
ض ُع َلك
ُّ
أى جَنْ ٍم في َّ
والفتى احل ُّر ِبأُ ْف ِق ِه م ََلك

وسالمًا يا بالدى
س َهامَه
إ ْن رَمَى الده ُر ِ
ْ
واس َل ِمى في ُك ِّل حني

أتَّ ِقيها بفؤادى

نص «نشيد احلرية»
(نشيد مصر من  1952إلى )1960
كــنــت في صــمــتــك مــرغم
كـنـت في صبرك مــكــره
		
فـتــكــلم وتألـم
و تــعلــم كـيـف تـكــره
عــرضــك الغـالى علـى الظالم هان
ومشى العــار إلـيه وإلـيك
أرضــك احلرة غطــاهـا الهــوان
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وطغى الظلم علـيها وعـليك
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قـدم اآلجـال قـربـانـاً لـعـرضـك

إنه لـو لم يــكــن ..أخـلـقـه

اجعل العمر سياجاً حول أرضك
غـضـبـة ً لـلـعـرض لــألرض لـنـا
ً
غضبـة تبـعـث فيـنـا مجـدنا
وإذا مـاهــتــف الهــول بــنــا

ألرى فيـه ضحـايانا جمـيعاً
في دمـاهــم أمـل النـيـل تـوحـد
في دمـاهـم دم عـيسى ومحـمد
فاحـترم بالثـأر ذكـرى شـهـدائـك

فـليـقـل كـل فتى ..إنى هنا
أنا يا مصر فتاك..بدمى احمـى حمـاك

بذلوا أرواحهم بذل السخى
وانـتـقم ! إن هنـا أزكـى دمائك

ودمى مـلء ثــراك
		
أنا ومــض وبـريـق

وهنا أمي ،وأختي ،وأخي! !
أنا يا مصر فتاك..بدمى أحمـى حمـاك

أنا صــخــر ..أنـا جمــر
لــفح أنــفـاسى حــريــق
ودمى نار وثأر
بـلـدى ال عــشــت إن لم أفــتــد
يومك احلـر بـيـومــى وغـدى
نازفــاً مــن دم أعدائــك		
مانـزفـوه مـن أبى أو ولـدى
آخــذاً حـريـتي مـن غـاصــبـيـها
سالبـيها وبـروحى أفتديها
هـات أذنـيـك معـى واسمع معـى
صيـحة اليقـظة جتتـاح اجلموع
صـيــحــة ً شـدت ظـهـور الـركـع
ومحت أصداؤها عـار اخلـضوع
أنا يامصر فتاك..بدمى أحمـى حمـاك
ودمى مــلء ثـراك
		
أنت إن لم تتحرر بيدى يا بلدي !
فسـأمضي أحترر من قيود اجلسد
ال أبـالى الهــول بــل أعــشــقـه
الأبالـيـه وإن مـت صريعاً
()3

ودمى ملء ثـراك
نص نشيد «واهلل زمان يا سالحي»
(نشيد مصر من  1960إلى )1979
واهلل زمــان يـا سـالحـي
اشتـقـت لـك في كـفـاحي
انطق وقـول أنـا صاحـي
يــا حــرب واهلل زمــان
واهلل زمـان ع اجلــنــود
زاحفة بـتـرعـد رعـود
حالـفة تـروح لم تـعـود
إال بـنـصــر الـزمــان
همـوا وضـمـوا الصـفـوف
شيلوا احلياة ع الكفوف
		
ياما العدو راح يـشـوف
منكـم في نـار املـيـدان
يـا مجـدنـا يـا مجـدنـا
يا اللي اتبنـيت من عندنا
بـشـقــانـا وكــدنــا
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بالدي بــالدي بالدي

مصر احلرة مني يحميهــــا
نحـميهـا بـسالحـنـــا
		
أرض الثورة مني يفديهـا

لــك حبـي وفــؤادي
مصر أوالدك كــرام

نفـديها بأرواحـنــا
		
الشعب بيزحـف زى النور

أوفياء يرعـوا الزمـام
		
نحن حرب وسالم

الشعب جبال الشعـب بحور
بركان غضب بركان بيفور		

وفداكي يا بالدي
سوف حتظى باملرام

زلزال بيـشق لهم في قبور
نص نشيد مصر “بالدي بالدي بالدي”
(من سنة  1980إلى اآلن)
بالدي بــالدي بالدي
لــك حبـي وفــؤادي
مصـر يا أم البالد
انـت غايتي واملراد
		
وعلى كل العبــاد
كم لنيلك من أيـادي
بالدي بــالدي بالدي
لــك حبـي وفــؤادي
		
مصر انت أغلى درة
فــوق جبني الدهـر غ َّرة
يا بالدي عيشي حرة
واسلـمي رغـم األعــادي
بالدي بــالدي بالدي
لــك حبـي وفــؤادي
مصر يا أرض النعيم

باحتادهم واحتادى
بالدي بــالدي بالدي
لــك حبـي وفــؤادي
ينشد اجلزء األول من النشيد فقط في املدارس
واالحتفاالت واملناسبات الرسمية.
بالدي بــالدي بالدي
لــك حبـي وفــؤادي
بالدي بــالدي بالدي
لــك حبـي وفــؤادي
مصـر يا أم البالد
انـت غايتي واملراد
		
وعلى كل العبــاد
كم لنيلك من أيـادي
بالدي بــالدي بالدي
لــك حبـي وفــؤادي
بالدي بــالدي بالدي

سدت باملـجد القدمي

لــك حبـي وفــؤادي

		
مقصدي دفع الغرمي
وعلى اهلل إعتمـادي
()4

العدد السادس يونيو 2013

جملة افريقيا قارتنا

