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محافظة  1981من  مواليد  من  ماهر  امين  الشاعر 
سوهاج وحاصل علي ليسانس آداب وتربية اجنليزي 
من محافظة سوهاج يعمل أالن مدرس لغة اجنليزية 
يف محافظة السويس يعشق الشعر الغنائي والكتابة 
الدرامية له العديد من األعمال السينمائية لم تنشر 
بعد له اوبريت غنائي بعنوان مستقبل والدنا مت إذاعته 

أثناء االحتفال بافتتاح قناة السويس اجلديدة

تعريف بالشاعر
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إلى من أحببتها
وسأعيش طول العمر اعشقها

واعشق اسمها... اهديها كل كلمات احلب
فهي ستغضب أذا ذكرت اسمها

وإهداء خاص إلي كل من وقف بجانبي يف بداية مشواري
وإهداء للدكتورة عبير اجلندى وللشاعر أبو يوسف محمد

ومجلة شعراء النيل
وأهداء خاص

لكل من يتصفح ديوانى
وأهداء ملصر احلبيبة التى نحيا على أرضها ونرتوى مبائها

وسنموت إن شاء اهلل على أرضها

أمين ماهر

إهداء
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الله ربي
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اهلل ربي ...... اهلل ربي
نور في قلبي ... اهلل ربي

بذكر ربي ...... بذكر ربي...
ينير دربي .... بذكر ربي

أرطب فمي بذكره
وينعم وجدي بنوره
اهلل ربي ومن غيره
حياتي بخير بفضله

أدعوه دوما ويغفر لي
وكل ذنب يستره لي

أري العيب فيا والعيب لي
والنبي محمد يشفع لي

أنام وعينه تحرسني
وفي سري وجهري يسمعني

ومن سواك ربي يرحمني
برضاك الجنة تدخلني
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غيرك ليا مين يا رب
عشان ألجأ له في كربي

في كل شدة قول يا رب...

 غيرك ليا مين يارب
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سامحني اغفر ليا ذنبي
أنا عاصي وظالم نفسي
وياما طاوعت شيطاني

لكني منايا تهديني
ونورك يمال شراييني
يا رب رضاك يكفيني

ومن همي ينجيني
وينور لي ظالم قلبي
وفي األحزان ينسيني

يا رب انصرني علي ضعفي
وماتسبنيش وقويني

وامال قلبي باإليمان
ومن نارك تحميني

اكتب لي توبة نصوحة
دي أبوابك ومفتوحة

واغسل صدري من حقدي
وفوقني من التوهة
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)1(
أصرخ وأبكي وبكايا هيوصل لمين

الناس كلهم سادين ودانهم ونايمين...
سهرت الليالي لوحدي أنوح

وأقول يا جرح أديك لمين.....؟
)2(

لو بكره أعرفه مخبي لي إيه
كنت أعاتبه أو أقوله ليه

لكن دا غيب وربنا أدرى بيه
وكل حي بكره يعرف اللي ليه

)3(
أصحي وفوق يا اللي بتقول الكل بيحبني
والكل بيقف لما أعدي أو أفوت وينحني

الكل كارهك وما بيطيق وشك
لكن دا خوف من بطش حكم القوي

 رباعياتي



9

9

)4(
انا بحبك يا صديقي وأنت بتحبني

وفي فرحك بودك وفي حزني بتودني
الناس شافونا قالوا دول مالهم

سيبك منهم دا انت شرفتني
)5(

ربنا خلق القلم اللي حبر واللي رصاص
وخلق كمان بني آدمين بإحساس

القلم اللي حبر واللي رصاص ليه عوزه
وإيه عوزة اللي بال إحساس

)6(
أبويا وأمي وكمان عمي وخالي
عايزين يجوزوني بنت بمهر غالي

قلت واهلل ... واهلل ما يحصل
وما أجوز إال اللي اختارها بالي

)7(
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بحب جاهين وطه والخيام
اللي كتبوا الرباعيات واللي كتب األيام

وبتمني أكون واحد زيهم
إمتي ؟ آديني مستني وبعد األيام

)8(
أنا اخترت طريق وسط الحيتان

كله شوك ومليان تعابين وحيطان
بس هكمل مهما طال عمري

أنا مؤمن ولو مش هصبر يبقي الزمته 
إيه اإليمان

)9(
امسح دموعك بكمي يا ابن عمي

يا اللي لحمك لحمي ودمك هو دمي
ليه تخبط ع الغريب ليه..؟

دا همك مهما كان هو همي
)10(
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باحلف باهلل يا أختي يا بنت أمي وأبويا 
ألستتك

وأشيلك فوق كتافي ولعريسك أوصلك
مين اللي قال خلفة البنت عار...؟

دي البنت تشيلك أحسن من الولد 
قولها اهلل يسترك

)11(
صرخ الجنين لما نزل من بطن أمه 

صرختين
االولي ندم علي الليالي وعلي السنين
والتانية علي الدنيا اللي فيها الناس 

متعذبين
وقال يا رب بعدك ألجا لمين

)12(
حبيت سعيدة وصفاء وكيداهم

وحلفت باهلل في سماه ما أنساهم
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ولفت الدنيا زي الرحاية
نستني حتي اللي عايش وياهم

)13(
مديت إيدي في حلة لحمة

طبخاها أمي ألبويا ولينا إحنا
لسعتني نار الحلة قولت آه

قالت أمي تستاهل ما الحلو دايما ناره 
جواه
)14(

ركبت الحصان وبين المزارع طفت
وعلي كل السطور بالقلم كتبت

قصة ومقال وشعر وأغاني
وصحيت من النوم لقيت نفسي وقعت

)15(
لو أبويا قال آه أحس اآله جوايا

ولو تعب او زعل تسود الدنيا جوايا
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ما هو اللي معلمني و مربيني
ولما بتعب يقولي سالمتك يا ضنايا

)16(
الزمن دا غير الزمن واألزمنة

الميه غليت فيه والحديد والكهربه
والغلبان بقي يشحت فيه الغطا

ليه يا زمان قاسي عليه بس كده..!
)17(

يا دنيا كفاياكي لحيم ولصيم
عايشين فيكي زي المعازيم

إمتي نسيبك ؟ إمتي نفارقك؟
أكيد علي غفلة وقول علينا يا رحمن يا 

رحيم
)18(

أحاسب نفسي علي إيه وال إيه
ما كل عمل عملته أنا مسئول عليه
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أبكي ..أندم بإيه يفيد الندم
إمتي أموت عشان أستريح من اللي أنا 

فيه
)19(

الصديق ما يبقاش صديق إلنه كتب
واألخ ما يبقاش اخ إلنه طلب

الحياة واأليام دول تيجي وتروح
والصديق واألخ الصح اللي تالقيه وقت 

الطلب
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يا فلسطين ..... يا فلسطين
كل يومين نهتف وننادي
بس كالم ما فيش تنفيذ...

يا فلسطين ..... يا فلسطين
يا فلسطين ال تخاِف

حماكي علي عيني وراسي
بروحي ودمي وكل حياتي

يا فلسطين ..... يا فلسطين
يا فلسطين يا أم دره
يا أم كل شهيد يا حره

يا فل�سطني
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مهما طال الزمان هيرجع المكان
وتعود حمامة السالم

في سمانا تاني حره
يا فلسطين ..... يا فلسطين

يا أقصي يا مهد موسي
صلى محمد وعيسي

في جوا معك والكنيسة
واقف صالح الدين

يا فلسطين يا أرض أورشليم
غصن الزيتون في أرضك

عالمة تصرخ تقول لك
إنك أرض السالم
أرض لكل العرب

يا أقصي الفجر قادم
وحسابنا هيبقي صارم

ونجمع الغنائم
ونصد المعتدين

يا فلسطين ..... يا فلسطين
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امسح دمعتي يا حبيبي واستنى وبالش 
تمشي

أنا كلي ليك يا حبيبي وعشانك يسهر 
رمشي

ال أنا هشكي وقول تاني وال هحكي عن 

 ام�سح دمعتي
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حبك تاني...
انا أسفه كان همي حبك ما فكرتش إنك 

تزعل
دي غلطه ومش راح تتكرر

ما تاخدش علي خاطرك مني
أنا عاشقة وحبك جنني
آه لو تعرف قد إيه ناري

يا حبيبي اكيد راح تعذرني
خليك ويايا وما تسبنيش

من بعد هواك مش ممكن أعيش
ما أعرفش إزاي يا حبيبي

قلبي طاوعني وحكيت
أنا كنت عامله عشانك

فاكراك دبت وحنيت
خليك ويايا وما تسبنيش

من بعد هواك مش ممكن أعيش
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فين يا بنات ... فين راح حبيبي
مين يا بنات ... مين شاف حبيبي

قلبي يا مسكين.. فين حبيبك فين...
خده منك الهوي منك ضاع يا عين

وجريت وسط الجناين وهناك العمدة 
نايم

وسألت العم سالم
قالي عدت بنية

في وقت المغربية
ما أعرفش إن كانت هي

ولقيته طبطب عليا
وكأنه حاسس بيا

وال مكتوب في عنيا
عاشق مسكين

 فني راح
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لفيت وسط الصبايا
وواخد صورتها معايا

من الطرحة ومن المالية
قلبي حيران

ما كله عرف الحكاية
وبقيت حكايتنا حكاية

أبوها عرف الرواية
والمستخبي بان

ولقيتها قدام بيتي
مستنية عودتي

قلت لها يال ألبوكي
هطلب منه إيديكي

ما الكل عرف إنك
عشقي ومكتوبي
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 انتهت احلكاية
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كده انتهت الحكاية من قبل ما تبتدي
واللي افتكرته طيب بدأ يفتري

ويسوق أوي في دالله...
سبحان من غير حاله

دا اللي كان في هوانا بيموت وينطوي
وعشان نرضي عليه في أحضانا بيترمي

وأنا هعمل إيه يا ربي ما غرامه كان في قلبي
هصبر عليه يمكن يعود ويهتدي
لما عرف غرامنا وإحنا بنموت عليه

ساق الهوي وباعنا و إحنا اللي بنشتريه
وأتاريه كان ناوي يبعد
في كالمه يخلف ويوعد

وأنا اللي كنت فاكر إني هصعب عليه
يا حبيبي اصحي وفوق م الوهم اللي إنت فيه

وبالش تعيش في دور ما أنتش تقدر عليه
وارضى وعيش معانا وجرب شوقنا وهوانا

ولو ناوي الخيانه خليك في اللي إنت فيه
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شوقي ليك عدي المدي
وإنت وال حاسس بقلبي
كان ليه يا عمري كل دا...

هنت عليك تكسرني
إحنا اللي كنا في برج عالي

نزلنا ليه
عزة نفسي كانت حمياني

 �سوقي ليك
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آخرتها إيه
أدينا أهو لوحدينا

ويا دموعنا وجرحنا
قولي مين سأل علينا

رجعنا ليه فاضيه إيدينا
دا إحنا اللي كانت لينا

تتقاد شموع
مهرنا رخص عشان
بإيدينا بعنا نفسينا

حكمه قالوها من زمان
غدر البشر من طبعنا

الحب ليه مر قوي
رغم إن كنا مبسوطين

والدنيا ليه اسودت قوي
عايشين جسد وروح ميتين

شوقي ليك عدي المدي
وإنت وال حاسس بقلبي
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ست الكل يا أمي .... ست الكل يا أما
أنا بحبك قوي .... أنا بحبك يا أما
العالم دا كله والدنيا وما فيها ...

ما تعوضني لحظة تحضنيني فيها
يا رب يخليكي ويبارك لي فيكي

ويحميكي يا أما ... يا ست الحبايب
دا ربي ورسوله وصوا

 �ست الكل يا اأمي .... �ست الكل يا اأما
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وياما عليكي حثوا
دي الجنة ما بين أقدامك

هعيش طول حياتي خدامك
وترضى عليا يا أما

يا رمز الحنان والطيبه
يا أمي يا أغلي حبيبه

حياتي من غيرك موت
هعيشها لوحدي غريبه

رضاكي عليا يا غاليه
يهون مرار الدنيا

عنيا تشوفك يا أما
بيحلي المرار في ثانية
ضحيتي عشاني كتير

وقلبك ماليه الخير
في وصفك ما فيش يا أما

بحبك بدون تفكير
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إديني فرصه
صدقيني بتوحشيني

نفسي كل لحظه أشوفك ...
يللي إنِت سبب وجودي

حاولي مره تسمعيني
إنِت عندي كل عمري

أحلي شيء جميل حصل لي

 اإديني فر�سه



29

29

لو أفتح عيني أالقي
كلك إنِت ساكنه حضني

قربيني مش حرام
أعيش لوحدي وإنِت جنبي

إديني فرصه ... جربيني
شوفي قد إيه مشاعري

قد كل الدنيا ديه
ال بجد أكتر شويه

إنِت عندي يا حبيبتي
أغلي من نور عينيا
لما بصحي أو بنام
بيبقي جوايا حنيني

ببقي عايز أجري وأروحلك
وإنت باألحضان تيجيني
حلو جمالك من بعيد

آه يا قلبي لو تقرب
تبدأ حياتك من جديد
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شمس عمرك مش هتغرب
منايا ترضي يا حبيبي

وألمح ضحكك ع الشفايف
كل يوم بيعد قلبي

يبقي فيه مرعوب وخايف
السنين عماله تجري

يوم عن يوم بتوحشني
آه يا تعبي آه يا قلبي

حاولت كتير وإنت شايف
إديني فرصه
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أنا حره أعمل ما بدالي
أنا أدرى بظروفي وحالي

أحب ساعات وأفرح في ساعات...
والغنا عشقي وموالي
أحيانا بياخدني شوق
وأبقي طايره زى طير
واتجنن أوقات وأتحير

بس قلبي كله خير
وأنا حره

حياتي بسيطه وسهله
وبتحدي أنا أي عقبه

ومش مغروره ..عايشه مستوره
وحزني أنساه بضحكه

عرض المزيد

 اأنا حره
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 �سماح النوبه
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معلش سماح النوبه ..دي غلطه ومش 
محسوبه

ما كنتش أقصد أزعلك ..معلش حبيبي 
توبه

ما عدتش أعمل كده تاني...
وفي قلبي هكتم أسراري

أنا غلطانه ومحقوقه
معلش سماح النوبه

غلطانه وحقك علي راسي
ما أنا برضو معذوره في حبك

وإلمتي راح أخبي وأداري
ع الناس والعالم حبك
وإن كنت هكتم جوايا

عيوني شاكيه وفضحاني
يا أهل الهوي أالقيها منين

من قلبي وحبيبي االتنين
عايشه معاهم وأنا صابره
وبخبي حبي ومش قادره
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هتحلف إوعي تحلف وتقول بتحبني
دا أنا ياما سمعت ليك وإنت خدعتني

مثلت دور العاشق بدموع الحب مره ...
وأنا كنت هايم وعاشق وندمت لتاني 

مره
إنَس خالص كفايا وابعد عن طريقي
وسيب قلبي في حاله دا حبك مش 

حقيقي
ظالمني وراجع تحلف إنك باقي عليا
كان فين قلبك يا جارح لما بكت عنيا

ما بقتش أصدق تاني ألي كالم تقوله
ما أنا عشت معاك وعارف إيه ممكن 

تقوله
مثلت دور العاشق بدموع الحب مره

 اإوعي حتلف
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وأنا كنت هايم وعاشق وندمت لتاني 
مره

إنَس خالص كفايا وابعد عن طريقي
وسيب قلبي في حاله دا حبك مش 

حقيقي
دموعك الكذابه دي عارف سرها
ودي مش أول مرة أنكوي منها

إديتك كل حاجة مني طلبتها
وحياتي كانت بريئه وإنت كسرتها

مثلت دور العاشق بدموع الحب مره
وأنا كنت هايم وعاشق وندمت لتاني 

مره
إنَس خالص كفايا وابعد عن طريقي
وسيب قلبي في حاله دا حبك مش 

حقيقي
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شكرا علي كل حال خالص بانت حقيقتك
بتلعب علي الحبال وهي دي طريقتك
وهمتنا بإخالصك .. ما فيش زيك في 

إحساسك...
و إنت جواك شيطان

لعبت كتير دور المظلوم وفي اآلخر عليَّ 
تلوم

آتاريك ندل وجبان
فكرتك أنا الدنيا هعيشها معاك ولو 

 �سكرا
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ثانيه
مدام مع بعض فيها

ما فكرتش أسيب إيدك وال يمكن يكون 
غيرك

وتحلى الدنيا لو مره
كفايا خداع بقي فيا عذابي كان لي و بإيديا

وجرحي أنا مسيري اداويه
في حبك غميت أنا عنيا وإنت واخدني 

تسليه
كنت عملت فيك أنا إيه

هعيش الدنيا أنا لوحدي وهرمي 
الماضي ورا ضهري
وال ذكي تكون فيها

أنا هسيبك وهستناك ترجع لي في يوم 
معاك جرحك

تقولي سامحني وقتيها
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ساكتين ع الهوي ليه
بيلعب بينا ليه

 �ساكتني
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ويداعب جفونا ويسهر عيونا...
وترفرف قلوبنا ونحن دايما ليه

قولنا بإيدينا إيه
إيه نعمله إيه

ياما غيرنا حاولوا وما قدرم عليه
ياما قلوب قبلينا
حاولوا معاه زيينا

ورجعم مكسورين القلب بإيديه
احترنا وياك

يا هوي العشاق
فرقت الحبايب في كل اتجاه

صبح وليل ونهار
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حسبي اهلل ونعم الوكيل
في كل إيد قتلت

في كل إيد حرقت ...
في كل ايد ضميرها مات

 ح�سبي اهلل 
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قتلت بريء إيه ذنبه
حرقت علي قلب أمه
زوجة صرخت آهات

مجهول ومش عارفينه
إيه ملته إيه دينه

وكلنا العنينه
ملعون في كل كتاب

سالت دماء يا خساره
كانت واقفه بجساره
قولوا بصريح العبارة

ال.... لإلرهاب
يا أم الشهيد بشراكي
في الجنة راح ضناكي

وعزايا فيه وعزاكي
موته في سبيل اهلل

يا شهيد ميت عشاني
اهلل عليك عقبالي

نفسي اكون التاني
روحي في سبيل اهلل
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إيه اللي جرى في حبنا
ما كنا حبايب

مين اللي قصر في حبنا...

 اإيه اللي جرى
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مين اللي عايب
إحنا اتحسدنا وال إيه

عملوها فينا والد اإليه
وراحوا وسابونا

خلونا نكره بعضنا
وننسي شوقنا وحبنا

ونبقي في اللي إحنا فيه
أنا وعدتك من زمان
مش هنسي حبك

مهما يزوقوا في الكالم
حياتي في قربك

اضحك يال يا حبيبي
وسيبك منهم

دا أنا و أنا جنبك يا حبيبي ... النار تاكلهم
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ليه أنا هنت عليك يا حبيبي ليه أنا هنت 
عليك

ليه بضيع يا حبيبي قلبي بإيديك
طاب بص في عنيا حس اللي بيا ...

ارحم دموعي ولهفتي طاب خاف عليا
من غيرك حياتي ضاعت يا غالي

حبيتك وقلبك قاسي عليا
سهرت الليالي لوحدي في حياتي

ودمعي في عيني بينده عليك
رجع لي قلبي أو سيب لي حبي

دا هو الحقيقة الوحيدة اللي باقيه
حرام أعيش علي وهم حبك

وقلبي الضحية
طاب بص في عنيا حس اللي بيا

 هنت عليك
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ارحم دموعي ولهفتي طاب خاف عليا
من غيرك حياتي ضاعت يا غالي

حبيتك وقلبك قاسي عليا
اهلل يسامحك ويجازيك علي ظلم قلبي
أنا كنت ليك مش عليك ضيعت عمري

ضيعت شبابي ما عملتش حسابي
إنك تبيع أو تخون أو تإذي قلبي

لكن هقول الحب قسمه ومش عشاني
جايز لغيري كمل حياتك مع حب تاني

طاب بص في عنيا حس اللي بيا
ارحم دموعي ولهفتي طاب خاف عليا

من غيرك حياتي ضاعت يا غالي
حبيتك وقلبك قاسي عليا
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الليله الليله هتجوز ...عروسه حلوه 
أموره

هتجوز
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أنا عايز الكل معايا يهيص
ما الليله ... الليله هتجوز...
الليله ... الليله أنا فرحان

دي عروسه زينه وبنت حالل
ال طلبت شبكة وال كردان

قالت لي بس حبني
والليله ... الليله هتجوز
الليله دي أنا مبسوط

وقلبي من الفرح يا ناس هيموت
ما اللي بحلم بيه .. خالص هالقيه

وهتجوز
الليله الليله هتجوز ...عروسه حلوه 

أموره
أنا عايز الكل معايا يهيص
ما الليله ... الليله هتجوز
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كانت مستنياني آجي ليها
ووعدتها أروح ليها

كانت فاكراني هاجي ليها ...
وبعد الجراح هرجع ليها

 م�ستنياين
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وقالولي إنها استنتني وأنا ما جيتش
وحكوا لي إنها ندهتني وال رديتش

طاب قولولي آجي إزاي وهي باعت هوايا
طاب قولولي أرد إزاي وقلبي مجروح 

معايا
أعذروني خالص مش قادر أكمل معاها
لحد هنا أنا مش قادر وهنسي هواها

أزاي يجيلها قلب إنها تستني وعود
وإن قلبي لسه تاني هيسمع وعود

أنا خالص ما بقيتش صغير علي لعب 
الهوى

طعم المر في قلبي اتكرر واتعلم بقى
نار الحب اللي في قلبي هتفضل معايا

هصحي وأنام وأنا بتألم علي سنين هوايا
بعد ما كان حضن حنين وبيحلم معايا
بقي الحلم أحزان بتعلم في حبها جوايا

عرض المزيد
أعجبني
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وتيجي ليه علي نفسك أنا خالص هبعد
أنا دخلت حياتك أكيد من غير ما أقصد
ال حبي ليك كان بإيدي دي حاجه جت 

لوحدها...
كنت في يوم بتجري في وريدي ومن النهارده 

كله انتهي
همشي الطريق وحديا مش عايز ألمحك 

حواليا
م النهارده أنا بكرهك

لو عمري هيزيد وأنت جنبي
موتي هيبقي ليا أكرم لي

إنت في حياتي حلم انتهي
وال دمعه هبكيها عشانك
إنت خالص ضاع مكانك
واللي جاي ما لكش فيه

وال هبص ورايا وأندم

 حلم انتهي
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قدامي لسه العمر أحلم
بحب أكمل عمري بيه

نصيبي خدني ورحت ليك
لكن ضل بيا الطريق

ورجعت خايبه
حبك دا وهم غصب عني

قلبي وغرامي كان أقوي مني
بجد آسفه

كنت افتكرت حضنك أمان
قلب هالقي فيه إنسان

لكنه ال
ال حبي ليك كان بإيدي دي حاجة جت لوحدها
كنت في يوم بتجري في وريدي ومن النهارده 

كله انتهي
همشي الطريق وحديا مش عايز ألمحك 

حواليا
م النهارده أنا بكرهك
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كمل جميلك يا بطل كمل جميلك
اهلل يعينك يا ريس اهلل يعينك

رجع لنا الزمن اللي فات ...
رجع لمصر اإلنجازات

ومش لوحدك شعبك معاك
اهلل يعينك

اختارنا فيك راجل بجد
أسد وما تهزش بحد

كل األمور واخدها جد
اهلل يعينك

مصر أمانه ما بين إيديك
والشعب كل ثقته فيك

وربنا بفضله حاميك
اهلل يعينك

وضح لنا كل األمور
شال م القاموس كلمه طابور

 كمل جميلك
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والضلمه بدلها لنا نور
اهلل يعينك

حافظت علي ثورة بالدك
وقدرت ترفع راس والدك

كل الدول عامله حسابك
اهلل يعينك

من زمان وكنت فين
بدل القناه حفرنا اتنين

عوضتنا مر السنين
اهلل يعينك

مصر عشيرتك كلها
مش طايفة واحده تخصها

واألديان وحدتها
اهلل يعينك

نهيت في مصر أي خالف
والعالم أهو كله شاف
مصر كبيرة بدون خالف

اهلل يعينك
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إحنا امصريين .... إحنا شعب النيل
حفرنا قناه جديده ... مصر بينا عاليه 

الجبين
إحنا المصريين ...

مصر بينا مصر لينا مين فينا راح ينكر 
خيرها

مصر طبعا جوه قلوبنا أم غالية وإحنا 
والدها

وإحنا المصريين
عهد علينا وحلفناه مصر ال يمكن تنحني 

ال
هنشيلها ع إكتافنا لفوق مصر تاريخها 

مين ينساه
إحنا المصريين

مصر راجعه أقوي من األول
صعبه ظروفها وراح نتحمل

 اإحنا امل�رصيني
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مش هنسيبها دي مصر بلدنا
أم الدنيا وقادره تكمل

مصر قادره في أي أزمه
تقف تاني في وش الصعب

بعد الظلم رجعنا بثورة
رجعت مصر بفضل الشعب

مصر بلدنا وجوه عنينا
وال يمكن هتهون علينا
نفديها بأرواحنا عادي

وحماها عهد علينا
تعبنا وآخرت تعبنا

جالنا ريس وبإرادتنا
إحنا همه وهو وعدنا

إيده في إيدنا ومش هيسبنا
وإحنا المصريين
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ظروفنا تعبانه والدنيا معانده ليه
كل ما نمشي خطوة نرجعها بآهه لية

وكأن ما فيش غيرنا ع الوحدة ليه واقفه 
لنا...

دا أملنا مستقبلنا وحلمنا نالقيه
بجد ذودتيها حليت لما سوقتي فيها

وال اللي قلبه طيب دايما تيجي عليه
ظروفنا تعبانه والدنيا معانده ليه

ذاالني وكاسره نفسي ومورياني الويل
ال راحمه صغر سني ومشيالني شيل
من يومي وبختي مايل وعامله فيا 

العمايل
إديني الفرحه مرة وال دا مستحيل

جبتيني يا دنيا ليه لما إنتي مش عايزاني

 ظروفنا تعبانه
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قولي لي أمشي إزاي واهلل وأرجع تاني
اليوم فيكي سنه عايشك ميت أنا

والدمع مالي عيني إمتي اشوف الهنا
غيري عايش حياته ومدياله قصور

وأنا حلمي بسيط نفسه يشوف النور
طافيه لي ليه شموعي وناري ما بين 

ضلوعي
حني عليا شويه خليني أعيش مستور

ضميري موتيه وقلبي قسوته بانت
والحب ضيعتيه والكره ريحته بانت

وكأني مش إنسان وال حتى ليا كيان
عايزاني أعيش جبان وأقول كرامتي 

هانت
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اهلل .... علي حكايتنا
اهلل .... ما الدنيا خدعتنا

وبقينا سهرانين... محتارين ... مجروحين 
مين فينا يا قلبي باع مين فينا اشتري 

مين
إحنا االتنين خدعنا الحنين

جرح العا�سقني
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ولقينا الدنيا سيبانا فيتانا في األنين
ما هو دا ... ما هو دا .... جرح العاشقين

ألم ... عذاب ...جراح يا قلبي اتحملنا
ما سيبنا م اللي راح في الفرح إيه عملنا

راح نحزن علي مين والكل ناسينا
والحب هيروح فينا خليه بعيد عنينا
صبرنا كتير يا قلبي والدمع ما فارقنا
ودايما نشوف اللوم شوك مزروع 

قدامنا
ال رحمتنا الليالي وال خافت يوم علينا
وال حبيب جانا يمسح دموع عنينا

وبقينا سهرانين... محتارين ... مجروحين
مين فينا يا قلبي باع مين فينا اشتري 

مين
إحنا االتنين خدعنا الحنين

ولقينا الدنيا سيبانا فيتانا في األنين
ما هو دا ... ما ه
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دروت ما بين الناس ما لقتش غيرك في 
قلبي

عديت كل اللي ليا طلعت أنت كل 
حبايبي

أنت أكسير الحياة أنت ليا طوق النجاة ...
وكلهم حسدوني

أنت برئ و أنت هوايا

اأك�سجيني
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راح تتحدي الدنيا معايا
أنا بيك بتنفس حب

إنت أكسجيني
لو كنت بحلم إوعوا حد من الحلم 

يصحيني
خلوني كده علي طول في حلم وهو في 

نن عيني
حد يقرصني عشان أصدق أنا بحبه 

وحبه مبدأ
دا هو أكسجيني

اتحرمت منه كتير وربنا عوض صبري خير
بعد مرار فرحت أخيرا ورجع ليا طيري

هشيله علي أكتافي دا روحي
بشوفه بتهون جروحي

دا هو أكسجيني
عرض المزيد

أعجبني



62

62

صدقتها
صدقتها.....ولما فهمت عذرتها

مش قولت لك ..... الدنيا ظالمه 
بطبعها...

فين األمان ضاع واختفي
ما تشوفش م الناس غيرجفا

والحقد خد حقه ما بينا

حوار بني بنتني
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وضاع خالص زمن الوفا
ما كنتش أعرف صدقيني

إن الضماير بقت كده
وال كان يخطر يوم في بالي
تبقي قلوبنا بالشكل ده

بقينا نكره بعضنا
وكل واحد مستني غلطه

واتفرقت بينا الطرق
ونسينا ليه طعم المودة
هي الحياة كده من زمان
بيوت من فيها اللي خان
واللي تالقي الخير في قلبه

في الدنيا دي ما لهوش مكان
عرض المزيد
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ما بحبش أبو وشين اللي الحاجه برأيين
اللي زيي أبو لمعه والحاجه عنده اتنين
دايما يفتي في مواضيع وحياته كلها 

مشاريع...
والدنيا عنده في جيبه يقدر يشتري ويبيع

سيبك منه دا فشار والمانجه عنده 
خضار

 اأبو و�سني
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والكدب بيجري في دمه عامل زي المنشار
القلش عنده مزاج يقعد يفشر لساعات
والتقدر مره تقاطعه ما أصله ابن ذوات
عمره ما حس علي دمه راضع تلج من 

أمه
وبرود أعصابه عادي وال شي بيأثر فيه

ممكن تتشل جنبه وال حتي يقول في إيه
ابعد عن أبو وشين أصله إنسان مريض

تالقيه أقرع ونزهي فقري ويحب السيط
أجمل حاجة اجتنابه ال يصيبك اللي 

صابه
ما اللي قبلينا قالوا

الطبع الردي إوعى ال يوم يبهت عليك
دايما يفتي في مواضيع وحياته كلها 

مشاريع
والدنيا عنده في جيبه يقدر يشتري ويبيع
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بصرخ وصراخي ليه عندك نغم
يللي أنِت حبيبتي وسبب األلم

دموعي في عينيا ببكيها عليكي...
وظلمك لقلبي دا كان وبإيديكي
حياتي اللي جايا هعيشها وحيد

ب�رصخ
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ومن غيرك هكمل وهبعد بعيد
وأعيش في بعدك وهعيش في عذابي

ما طلعت صغير مش قد كالمي
أجمل حاجه إني أعيش ذكرياتي

وافتكر حياتك وافتكر حياتي
أنا كنت عايش من غيرك سعيد

وجيتي لحياتي لفرحي يزيد
لقيتك سراب لقتني بضيع

أنا هكتب بإيدي نهاية الدموع
إن كنت آذيتك وفهمتك غلط
أديني في عذابي لوحدي فقط
وبتمني ليكي تعيشي في هنا
بعيد عن عيوني وعذابي أنا

يال وداع يال سيبيني
أنا هخسرك قبل ما تكسريني
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كل ما افتكرك بتجنن وناري بتقيد
عايش أنا هنا أنا لوحدي إنت بعيد

إمتي الزمان يجمعنا ويحن ويسمع 
أوجاعنا...

عمري من غيرك ما له معني يا حبي 
الوحيد

 بتجنن
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مشتاق لعينيا تشوف عينك
كل ما فيا بينادي ليك

وال يمكن قلبي يبقي لغيرك
يا أملي الوحيد

صورتك مرسومه جوا مني
حتي في أحالمي بتقاسمني

إنت يا حبيبتي حته مني
هتروحي لفين

في أي مكان أنا حواليكي
شوبيكي لوبيكي عمري ليكي

وهتمسك إيدي في يوم إيديكي
إن شاء اهلل قولوا آمين
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فتى أحالمي .... فتى أحالمي
باريتني أشوفه قدامي
بحلم بيه أنا بحلم بيه ...

وبشوفه بس في منامي
بيجيني ع حصانه األبيض

بيخطف قلبي بحنانه

 فتى اأحالمي
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وعمري م الفرحة يرقص
ما أنا أتبسم ليا زماني

ساكن بالي خياالت غريبه
نفسي أتحب وابقي حبيبيه

كل أحالمي جميلة وأنا نايمه
نفسي منايا تبقي حقيقه

آه لو أصحي في يوم وأالقيه
الفتى اللي أنا بحلم بيه

أخده في حضني وهو ياخدني
وانسي الدنيا ما بين إيديه

فتى أحالمي
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دا اسمه إيه اللي إحنا فيه
دا اسمه إيه.........؟

اللي أخالقنا ضايعه فيه...
دا اسمه إيه.........؟

الكبير ضاع فيه احترامه
والصغير مشي كالمه

والحالل ضاع في الحرام
دا اسمه إيه .....؟ قلة أدب

سب دين بقا لينا عادي
إنت مين تقف قصادي ؟

أنت ناسي أنا ابن مين
طول النهار نسمع شتايم

بقينا ليه شبه البهايم
ومتنا ليه

 قلة اأدب
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دا اسمه إيه ؟ قلة أدب
أب والده خالص رموه

والرأي من غيره بياخدوه
وكأنه هو ما كنشي عايش

البنت داست علي أمها
كله زمان بح انتهي

واألب مات وسابوه
دا اسمه إيه ؟ قلة أدب

تلميذ بيقف لمعلمه
أبوه وقاله روح اضربه

أنا ما اضربوش تضربه ليه؟
تعليم وضاع فيه االحترام

مابقاش في فصل كلمه قيام
ونقوم له ليه

دا اسمه إيه ؟ قلة أدب
غش ونصب عيني عينك
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صاحبك ويسرق كحل عينك
ويعمل شريف

إنسان بسيط شارب المرار
علي رجله واقف طول النهار

علشان رغيف
دا اسمه إيه ؟ قلة أدب
يا رب فين طيبة القلوب
الزمن بقي ليه مقلوب

وكله تايه
األمان بقي عند مين؟
رمينا ليه تعاليم الدين
وبقينا ليه قلالت أدب

كالمي صح وال... قلة أدب



75

75

نار يابا يابا نار وياريتك تطفي النار
طول قاعد سهران عيني ما بيجيلها نوم

والعقل مليان أفكار من البنات جاها المرار 
آه لو تعرف اللي بيا هتجوزني من عشيه
وتقولي دوربيها يا ولدي وأنا اجيب لك 

بدالها ميه
أنا يابا منك زعالن عايز أجوز من زمان

سقت عليك كل الجيران وأنت وال داري بيا
نفسي أجوز ليه مانعني حس يابا باللي فيا

أنا أقولك يابا نار وإنت تقولي مسئوليه
مين قالك إحنا راح ناكل إحنا هنقضيها 

بوس
ولو حبينا يا أبا نحلي شفايفها راح تبقي موز

 نار يابا يابا نار
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يعبر فيه حبيبين عن شوقهما لبعض 
في ظل معارضة بعض من أفراد 

أسرتهما الرتباطهما معا
آه من أشواقنا...آه من إحساسنا

وأحنا بنحب بعض...
لكن أشياء تقابلنا ...تمنع طرق وصلنا

وتبني ما بينا البعد
بنحب بعضنا واهلل

وأشواقنا قلناها غناوي
وما دمتي راضيه وأنا راضي

يبقي بهوانا نتحد الكون
هو

 دويتو
 » بنحب بع�ض «

 ق�سه حبيبني
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• أبويا لما قولت له ... قالي وماله يا ابني
• وأمي صرخت بالقوي.. تحرم عليا يا 

ابني
هي

أمال أنا اعمل إيه ... لما االتنين يعارضوا
أنا عايشه في نار.. أهالينا الزم يسايسوا

هو
أهالينا رفضوا أشواقنا... وحاولوا هد 

أحالمنا
والدنيا مفتوحة قدامنا.. نستنه إيه

هي
ال يا حبيبي نستنه ... كلمه مبروك ناقصه 

لنا
زغروته تسبق أيامنا .. وتفتح بيبان

هو
ال تقولي أبويا وال أمي.. هوأنا أهم يا 

عمري
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لو كانوا فاكرين سعادتنا .. يقفوا في 
طريقنا ليه

هي
أكيد في يوم راح نتفاهم ... رضى أهالينا 

الزم الزم
اصبر يا حبيبي والزم .. هيكون في حل 

لحكايتنا
هو

أنا كل لحظه تعدي بموت ... و حاسس 
أني هتججن

ما الفرحة اللي طلعت لها .. بنزلها من 
أول سلم

هي
مشوارنا لسه في أوله ... ابعد عن اليأس 

وسيبه
يا حبيبي يا مثلي االعلي .. وال األمل أنا 
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هفقده
هو

آديني قاعد مستني ... إدعي ربنا وأصلي
وارفع إيديا وأدعيله .. يا رب حلها من 

عندك
هي

اهلل عليك كده في اإليمان ... يا حبيبي 
إدعي كمان وكمان

وهرفع إيديا وأدعي معاك .. يا رب حلها 
من عندك
هو وهي

بنحب بعضنا واهلل وأشواقنا قلناها 
غناوي

وما دمتي راضيه وأنا راضي
يبقي بهوانا نتحدى الكون
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النفسية تعبانه والحاله بقت كرب
والضحكه ليه مفارقاني وعايش في وجع 

القلب
والحزن ليل نهار جوايا زي النار...

أيامي بقيت مرار ...إمتي فرجك يا رب؟

النف�سية تعبانه
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النفسية تعبانه والحاله بقت كرب
حياتي بقيت عاديه واليوم بقي شبه 

أخوه
والدنيا ماسكه فيا وحلفت إوعوا تسبوه

إنتوا كده وال أنا وحدي
هي ليه واقفه ضدي
نفسي المركب تعدي
مره واحده القى بري

النفسية تعبانه والحاله بقت كرب
همومي جوه صدري وقافل عليها 

وساكت
ودايما بقول يا رب هتفرج مهما ضاقت

قوة اإليمان تخلي
أي محنه راح تعدي
يال إنتوا قولوا زيي
إبعت فرجك يا رب

ما النفسيه تعبانة والحاله بقت كرب
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ُأعذريني يا حبيبتي علي اللي مني كان 
وصار

في الحقيقة يا حبيبتي غلطتي فوق 
االعتذار

أنا سبتك ونسيتك وخدعتك باألماني...
ووعدتك وخونتك ورجعت أندم تاني

اأُعذريني
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ومهما كانت دموعي وال النار في 
ضلوعي

مش هتكون كفايا تداوي جرحي لقلبك
ُأعذريني

ما رحمتش قلبك وسبتك تنكوي في النار 
لوحدك

كان بإيدي أحمي حبك وأكمل عمري 
جنبك

لكن قلبي انخدع بسراب في حب غيرك
أنا يا حبيبتي السبب وهبعد عن طريقك

ُأعذريني
وبدل ما أكون معاكي بقيت في ثانيه 

ضدك
ما صنتش طهر هواكي وفي أول محنه 

بعتك
لكن قلبي انخدع بسراب في حب غيرك

أنا يا حبيبتي السبب وهبعد عن طريقك
ُأعذريني
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ما استاهلش إنك تضحي عشاني
ما استاهلش في وحده خدت مكاني

 ما ا�ستاهل�ض
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وال تزعل كده وتثور...
أنا بحكي كده في النور

وبقول حكايتي للعاشقين
وبحكي روايتي للمغرمين
يمكن يالقوا فيها العبر
وما يندموش زيى أنا
أنا بكرهك كره العمى

أنا كنت عاشقه ومغرمه
قلت بحبك صدقتها

وما كنتش أعرف الجراح
وعرفتها

ما استاهلش



86

86

ال حياتي كانت كده
وال أنا اللي رسمتها

 م�سيئة الرحمن
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هي اللي جتني كده...
بالجرح لوحدها

وإدتني من غير ما تسمي
وقالت لي فين يوجعك

وسابتني ف عذاب متغمي
أصرخ ومين يسمعك

من يومي وأنا ف الدنيا عايش ما ليش 
نصيب

وال قلب يخاف عليا وال ليا حبيب
وجعاني ليه بحزنها
دنيا وقاسيت منها

وكأن كان ندرها
أني أعيش ف مرار

بصبر وإيمان هكمل
وغدر البشر هتحمل
الن مش دي إرادتي
دي مشيئة الرحمن
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آه لو تعرفي آه ... إنتي عندي الحياه
أنِت عندي لضميري يا حبيبتي طوق 

النجاه
لما بشوف عيونك بحس إني غريق...
من نظره واحده منهم يتوه مني 

الطريق
إنِت أمل حياتي كل الذكريات

نبض عمري وسنيني بيِك هتسير الحياه
ضحكه واحده منك هي زادي للي جاي

لما بشوف خدودك برمي كل شي وراي
إوعي تتخلي عني أو إنك تسبيني

أو حتي للحظه من حبك تحرميني
خليني أعيش جنبك ولو حتي في آمال

أنا راضي بالنصيب مهما طال المطال
إنِت شيء بالنسبة ليا صعب مش 

 اآه ... لو تعريف
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ممكن أطوله
بس هتحدى بحبك الحياه ليا مش ليا 

هصونه
إياِك مني تزعلي حتي لو جوه نفسك

كده يبقي بتحرميني حتي إني أشم نفسك
آه لو تعرفي يا )......( إنِت عندي إيه

إنِت عندي الدنيا ديه بللي فيها واللي 
عليها

اسألي كل طير في السما أو علي غصنه
اسألي كل موجة بحر أو طفل في حضن 

أمه
اسألي لهيب النار أو اللي قلبه حرقه

يقولك إني بحبك إني عاشقك
ُأمال سهرت ليه دا كله
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إنِت اللي بدأتى ....إنِت اللي غلطانه
هان عليِك قلبي.. وهان عليِك هوانا

كان كل شيء بإيدينا والدنيا فاتحه لنا 
أحضانها...

والمكسور نقدر نداويه وكل غلطه وليها 
تمنها

اإنِت اللي غلطانه
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لكن قلبك كان أناني فكرتي في خداعي 
تاني

أنا مش ممكن هندم ثانيه
ما إنِت اللي غلطانه وخاينه

الكالم ما بينا انتهى
والغرام كأنه ما بدا

قلبي خالص لحبك طوي
والصفحه دي إنسيها

العمر ما بينا وخنتيه
والغرام كله و بعتيه

إيه بس اللي هتبقى عليه
غير نار تتحرقي بيها
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من فضلك يا دنيا كفايا
مليت أنا م الحكاية

شوفي لك حد غيري
كملي معاه الرواية...

ليه مبدئك معايا اسلخوه
وقطعوا في فروت أبوه

دا حملك تقل عليا
قولي للهموم سبوه

أديني الفرح شوية
أنت ليه جايه عليا

هو أية ما فيش غيري
وخداني بيعه وشروه

خليني أشم نفسي
براحه قطعتي نفسي
كل ما ارفع رأسي حبه

من ف�سلك
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تيجي وتحطي عليا
ضهري أنحني من كتر ت ما شلت

صغير لكني شبت
كل ما أتقدم خطوة

القيني تاني رجعت
فيه أتسند علية

كل اللي معايا ختيه
لكني صابر وراضي

واللي في جرابك هاتيه
أنا هشكي عشان أفضفض

هموت بجد لو اسكت
وال الكالم حرام

وبدل دموعي راح اضحك
هجفف دموعي بأيدي
وأداوي كل اللي الجراح
وأكيد الصبح هييجى

ومش هندم علي اللي راح
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صلوا معايا علي الحبيب
صلوا علي نبينا

صلي معايا قلبك يطيب...
دا اللي هيشفع لينا

نفسي منايا أني أزوره
وأني أملي عيني بنوره

واشفي صدري من اللي فيه
دا نبينا خير األنام

ألف صلي علية وسالم
من حوضه هيسقينا
خير خلق اهلل محمد
ابن عبد اهلل محمد

سيدنا ونبينا

�سلوا معايا علي احلبيب
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دا اللي قال علينا أحبابه
بكي علينا بين أصحابه
وقال انه اشتاق لينا

دا أحنا اللي اشتقنا ليك
وقلوبنا حانه بشوق إليك

وجوارحنا وما فينا
يا رسول اهلل أمانه
نظره لينا أو عالمة

وفي المنام تجينا
صلوا معايا علي الحبيب

صلوا علي نبينا
صلي معايا قلبك يطيب

دا اللي هيشفع لينا
علية أفضل الصالة والسالم
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مالها الحياة متشقلبة عايشنها قاسية 
ومتعبة

لحد فيها مرتاح وال حد فيها شايف هنا
عايشنها ليه متغربين بناكل في لحم 

بعضنا
ما بقاش بينا بني أدمين وما بقتش 

عارف مين أنا...
صاحبي تاية ما بين عدوي وخلق عايشه 

سفلقه
وخلق بقيت في ضناها ترمي وبرئ في 

حبل المشنقة
نسينا ليه معنى الضمير والوشوش 

متلونة
واللي تشوفه بيعمل خير بيبقي ماصة 

مت�سقلبة
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من دمنا
أيه اللي جري... يا ألف خسارة

تاهت الحياة ....بقي كله آه
والبسيط زمنه انتهي

بقت الهموم عليه تهده وضهره 
مقسوم منها

ال عارف يشيل علي قده وال منها هارب 
منها

الشر ليه بقي كله ساكن في القلوب زى 
النفس

والدمع ليه مالي العيون والحق ليه 
صوته أتخرس

ما هي الحياة متشقلبة عايشنها قاسية 
ومتعبة

لحد فيها مرتاح وال حد فيها شايف هنا
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ما بقتشي اعد تاني ...
... أنتي ما انتيشي الزماني

وهعيش خالص مع قلبي ....
..وحيد ما بين أحزاني

لو كل حب كده
كان الغرام انتهي

لو كل حب كده
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وكانت كتير قلوب
خلصت من جرحها

قلبك قوي عليا
ورضيت أنا بل آسية

حبك كان نقطة ضعفي
وأنت لعبتي بيا

فين اللي كان عشانى
مين فينا كان الجاني

ضحيت بكل شي
و أنت اللي مش عايزاني

أحالم زى الرمال
رسمتها في أوهامي
ولقانا أصبح محال
ومش هنرجع تاني
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حلم الليل ... حلم جميل
حلم الليل .... عمره طويل
وال بيغيب عنا وال بيفارقنا ...

دايما صاحبنا في ليلنا ونهارنا
حلم الليل

تحلم فيه بحبيبك

 حلم الليل
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وبشوقك ولهيبك
ييجي يونس ليلك
ويدفي أحضانك

واللي تعبت في شوقه
في أحالمك هدوقه
واللي بعيد هيقرب

حلم الليل
دا حلم عجيب

ساعات تلقاه قريب منك
وساعات تلقاه

زى الطير يطير منك
حلم الليل
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المستحيل كان فراقنا والمستحيل 
أصبح رجوعنا

يا حبيبي وليه عاتبني مين فينا لحبه باع
مين فينا عاش حياته علي الكدب وع 

الخداع
لزمان قلبه علينا وال صاحب غير 

الضياع...
حتى أنت يا قلبي تقسي وتبيع زى اللي باع
مش هم دول حبايب والهم دول نصبنا

ومن أول طرقنا بان في عنيهم خداعنا
يا طريق الحب فين هتوصلنا نهايتك

لفرح وال لوداع قلنا أيه نهايتك
الشوك أصبح صديقي في حياتي وفي 

طريقي
والحب بقي خالص هو عذابي الحقيقي

امل�ستحيل
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ال....ال والف ال
ال.... ال يا حبيبي ال

حمد هلل ع السالمه
فينك يا حب آه...

ال أنا محتاج اسهر الليل
وال محتاج أقول مواويل
قلبي عارف عشقه فين

بس محتاج الدليل
ال أنا مشغول وال حيران

وال مش الفي بر أمان
وأنا عارف أنت كمان
محتاج تعرف مين أنا
أنتى وأنا أحنا االتنين
أنت النور ليا وللعين

وأنا محتاج لعنيك االتنين
يشوفوا معايا الهنا

الف ال
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يال فارقنا مع السالمه
يلي حبناك وال أنت حاسس
شوفنا في حبك عذاب ياما

وأنت تبعنا ادي اللي كان ناقص...
هو دا طبع البشر لما يعرف اللي شاريه

تالقيه فجاه انبهر
ويعيش في دور مش اليق عليه

طاب ليه دا كله دا أحنا واحد
وكلنا والد تسعه يا عم
الكره رايح والحب قاعد

والخير في قلوبنا هو المهم
يال فارقنا مع السالمه ياعم

لف الكون دا كله عشان تالقي
قلب حبك زي قلبي

صدقني ابدا مش هتالقي

ادي اللي كان ناق�ض
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انسان يحبك زيي أظن
كان عمري ليك وقلبي ضحي

بحاجات كتير عشان عنيك
وضميري قالي ادي له فرصة
وأتاري جرحي كان لي بأيديك
يال فارقنا مع السالمه يا عم

نفس افهم ليه دا كله
والحياه حاسبها أزاي
أنا اديتك عمري كله

وأبقي عندك عادي أزاي
ما حاستش بيا مره

خليتني في ايدك ابقي لعبة
بحب كبير عشت جنه
أنت فيها كنت لعنه

يال فارقنا مع السالمه يا عم
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أشهد لك وابصم بالعشرة
يا حبيبي تمرة العشرة

قلبي جرحته وهان عليك
دي كانت ضربة معلم...

اب�سم بالع�رصة
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ايوه جرحك فيا علم
قولي أزاي هنت عليك

أمال لو ماكنتش حبيبك
كنت هتعمل فيا أيه

قلبي عشانك ياما ضحي
وأنت عذابي معاك بيحلي

حب أيه ما لكشي فيه
كنت حبيبك مش عدوك

عمري ما فكرت أضرك
وريني راح تعمل أيه
أنت ليه مصر دايما

أنت وقلبك فيا تظلم
قلبي مرة حس بيه

دمعي علي خدي سايل
طول الوقت فيك بحايل
حبي نسيته ودست عليه
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ما في غير الدمع في عيني وحبك ليا ما 
باشوف

دوبت عمري وسنيني ارحم قلبي اعمل 
معروف

شوف كام ليله يا حبيبي وانت فيها عني 
بعيد

ارحم قلبي
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بدعي اهلل يا حبيبي انك هتكون فيها 
سعيد...

وما تحمل همي
دا أنا بحبك وأنت عارف من زمان..هه هه

دا أنت لقلبي ولحياتي يا حياتي االمان 
..هه هه

ليه يهون كل اللي بينا وتضيع اجمل 
سبينا

ويتوه الحب بينا ويدوب كل الصفا
أسال قلبك ايش يقولك علي فلبي اللي 

سار
بعد حبك يا حبيبي عايش وفي عمري نار
ما بنام في ليلي ونهاري وانت عارف اللي 

جري لي
الدمع ساكن عيوني وضاع معاك كل 

الوفا
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أنا مش ناسيكي
وال ناسي كل اللي فات
جوايا كله... بيناديكي

يا أجمل ذكريات...
أنا كل لحظة بتعدي

اأحلي �سئ
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من غيرك يا حبيبتي
عذاب وفيها موت
قلبي دايما وأجعني

من غيرك كان سامعني
وفهماني من غير صوت

أنا عايش لكني ميت
وسنين بتجري وخالص

من بعدك كله عادي
أيه يعني ما بين ناس
كله جنبك وال يسوي

أنت كنت كل شئ
ليكي في قلبي ذكري

وهتفضل احلي شئ
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يا سالم لو نعيش بصدق
ونبطل نضايق بعض

هتبقى الحياة جنة
وقلوبنا ماليها الورد...

وكفايا كره بقي
خلينا نعيش الفرح

فيها أية لو ندوق ألهنا
ونشيل من صدورنا الجرح
أنا علي نفسي راح أحاول
كفايا عليا اللي أنا شفته
أنا هبدا صفحة جديدة

واللي آذاني أنا مسامحه
هدعيله من جوايا

أني ربنا يهديه

كفايا كره
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وهخلص في النوايا
والحزن خالص هرميه
خت أية أنا من أحزاني

غير هم ونار وويل
أنا هبقي إنسان تاني
وهتحدي المستحيل

مش هبقي ضعيف مسكين
والناس تتسلي بيا
أنا هبقي قد القول
ونفسي تتشرف بيا
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كشف الحساب ابتدأ
وهصفي كل حسابي

وزمن مراري أنتهي
وهبيع ودا قراري...

مش هبكي علي حد تاني
هو مين بكي عليا

واللي فاكرهم حبايبي
هما اللي غدروا بيا
جم عليا مع الزمن

باعوني وبأرخص تمن
ليه بقي كله في الحياة

ندل وخسيس وال يؤتمن
كنت عايش بنية واحده
قلب ابيض من الحليب

واللي في ايدي كان لغيري

ك�سف ح�ساب
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وأدعي للمجروح يطيب
هي دي كانت مبادئ

للالسف كانت لي وحدي
كنت بابني من غير اساس

دا البشر طلعوا ديابه
واللي بيحكم قانون غابة
ناس تمص في دم ناس

دا الحياة ليها حسبة تانية
والبراءة كان يا مكان

طلعت عايش في حتة تانية
والزمن غير الزمان

اللي واخدها بدراعة
واللي انكسر شراعة

واللي داس علي اللي ليه
اللي ظالم واللي جاني

واللي ضاعت منه األماني
والعالم كله علية
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