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 عاميه مصريه  فايـزه

 

 : اهداء

 ياعم سليم

 سرلت بضحكتن روحي 

 التباريحمن االيام و م 

 و طبطب كفن النونو 

 علي األوجاع بمت تفاريح

 و بان الفجر ؾ عيونن 

 و ودعنا معان الؽيم 

 بميت انت و اخون صوتي 

 و دعواتي مع التسليم

 اذا كان الزمان هيطول 

 و اشوفن شاب و بشنبات

 ياريت تفضل تحب ابون 

 وحتي ان كان مع االموات

 جراحي

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 

 

 رـــــــسف ةـــــسك هــيـف يــل تــالــل

 ولــــــــط يــلـع اـــان رتـــــــــافـس

 نـــــــــــــيـفـل حـــــــــراي شـتــمالـم

 ولـــــــوصـال يـــــــــتـام شـتـالـمـم

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 ارليني

 يا واخده الملب ؾ ضلوعن

 يا سر هدوءه و سعادته

 و شربتيـني افراحن 

 و مسكتيـني مفتاحن

  .ضيعتهوانا من خيـبتي، 

 بعدت كتير و راح منـي

 كالم لولتيه و ال سمعته

 تعبت كتير 

 و خد مني التعب راحتي

 و انا اديته و ريّـحته

  ....اذا جيتلن

 إذا.... جيتلن

 و ممنعنـيش بياض شعري اني أتكـلم

 و اذا كانت تجاعيـدي هتحكي ازاي 

 أنـا و هللا بتألـم

 ياريــــت متصدنيش بكالم، 

 ألوييعلمني أكون 

 و تعتبريـني لسه رضيع

 جعان، ببكي، و بيّـدّور علي المأوي  

 و تاخدي الكلمتين مني 

 و ترميــهم فـ صندولن

  ...و تديني مكانهم كلمتين ِمنّــن

  .عليهم ِمـسـن، من ذولن

  .و تـرليـــــني

  .محدش تاني بمرالي بملبه و هو بدعيلي

 كبرت صحيح و بان عجزي.. و مين ؼيرن 

  .في العطش ، نـيـــلي هيفضل

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 فـايــزه

 ..  النسيم مر كما مرت

  بيها حد تدوش ما ؼير من

 يتسمع صوتها ما ؼير من

 النسيم زي صحيح مرت

 وجع سابت....  أكيد لكن

 ..فرح كانت

  الفرح في كهارب كانت

 هي الزينه و

  ، طبطبه إليدها كانت

 األذيه تمحي

 .. و بالطيابه كانت معجونه

 انجرح م   عمره صوتها

 ..  فرح كانت

 جدع يا أبدا مبطّولش الفْرح و

  النسيم مر كما مرت

 يتسمع صوتها ما ؼير من

 النسيم زي صحيح مرت

 وجع سابت....  اكيد لكن

  جراحه من مجروح كل تداوي كانت

 بالنظر

 األمان في مدوباها نظره ليها كان



 عاميه مصريه  فايـزه

 !! العسل في دابوا متمولش

 .. وطن كانت

  الهلكانين و التعبانين و للمحتاجين

 .... جمل كانت

  الجمل ع راميُـه بحمل يحس مين و

 !! الجمل مال اذا إال

ن؟ إذ جملي ليا يمّوم مين و   ب ر 

 !! الجدع مين

  النسيم مر كما مرت

 يتسمع صوتها ما ؼير من

  النسيم زي صحيح مرت

 .وجع سابت....  أكيد لكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 األسي صاحب 

 

 صاحب االسي سماه انسان زمان في كان

 صاحب مسمعلهوش لصته شوؾ و اسمع

 ساحب زمن خدهم الرفاله و يسمعه مين

 

 كاوي كان رمل علي الخطاوي تميله و مشي

 ؼاوي مش النجم و الجبل طول الموجه و

 ناوي عالنزول وانا نجمتي يا العاللي ساكنه

 

 موج يا الهموم باشكي.نجمته الحزين ساب

 شطوط ياللي حلمه لعبته، في تمللي الموج و

 مكبوت الحزين ساب. زعك..  منامه عكر البحر

 

 التانيه ورا خطوه خطاويه، الحزين شال

 التانيه ورا دمعه..  الندي دموع نزلت

 ثانيه مسمعلهوش..  للندي يشتكي راح

 

 بلونه و بنفسه الندي تمللي مشؽول

 شجونه للندي ماهو الندي تحب ناس في

 همومه اوي كافياه. حكاوي نالص الندي هو

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 تاني من للبحر ارتحل و الحزين تعب

 احزاني شط علي صبيه محاره لمي

 شاني ده لالتله. فيها نفخ و خدها

 

 فاضي و خال للبي شكوتن لول و احكي

 راضي بكده انت و..  علين صوتن هيرد

 لاضي هاجين يوم ال و زين هشتكي وال

 

 صوته من سمعها و لصته الحزين حكي و

 هتفوته لحد..  شكوتن تمول اوعان

 حدوده له الكل ده..  كلمتن خزاين خلين

 

 صاحب معاه ياخدن األسي تخلي ايان و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 أنا و هي 

 انا وهي كالمنا كتير 

 تمول ليا مفيش تأخير 

 ولو نايم مفيش تشخير 

 لكن بشخط و بتنطط

 و برسم نفسي و اتحفلط 

 و الول حبة كالم يحبط

 كأني طلعت في التشفير 

 انا وهي كالمنا كتير 

 انا الظابط و هي ؼفير 

 انا وهي كالمنا كتير

 تمول ليا أنا وليّـه و ِعن ديّـه

 و جوه دماؼي سحليّـه

 في عبّـي فيران 

 وعايشه لوحدي في موريستان 

 محبش فكرة التؽيير 

 ألول ليها كالم تاني

 انا التايه في عنواني 

 و بيتي إزاز 

 ابه نحاس و ب

 و له ترباس

 و ترباسه فـ إيدين ناسه 

 و ناسه تنام

 بِـال أوطان 

ر علي السكه   دهب، مرجان، و متنـتو 

 و لاعد للبي عالدكه و مستنظر يشيله الطير 



 عاميه مصريه  فايـزه

 أنا و هي 

 كالمنا كتير

 أنا و هي كالمنا كتير 

 تعيش فيا و للبي أسير 

 و اسير بيها 

 في أراضيها 

 و اآراضيها 

 روحي ؾ عنيها و اسرسب 

 و اعلك ضحكتي لناديل 

 في ضلمة وحدتي لمري ، 

 برؼم جنونها، ده لدري 

 و صوت الزؼزؼه بالليل 

 انا و هي حوار تاني 

 تفرلنا ليالينا ،فنتمابل في يوم تاني 

 ساعات الولت يتعفرت، 

 ساعات يبمي بسبع ترواح

 ساعات احضنها تتنطط، 

  ..ساعات اؼضب، ادوق أرواح

 و شوكوالته علي بطاطا، 

 وانام مرتاح

 يفولني شجر تفاح 

 يؽرلني عسل ابيض و ادوب جواه

 تروح روحي و تمشي وراه 

 يكعبلني

 هوا النني

 يولعني في جناينها، يشولني لمفاتنها 

 ....تلفـفني في تراحيلها

 و خولي الليل بكرباجه 



 عاميه مصريه  فايـزه

 يلسوعني بضفايرها

 و يفتح للبي شباكه ،

 تدفيني بستايرها

 أؼنيلها تؽنيلي 

 يطول ليلي 

 و شمسي تؽير 

 انا وهي حوار تاني 

  .....انا وهي

 كالمنا كتير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 بالد النيل 

 بالد النيل و البحرين و الصحراء و الذهب

 بالد العُرب و االؼريك و االفريك و المبط

 بالد الجهل و الجهال و الظلماء و السجن

 التهميش و الفمربالد الذل لالنسان و 

 

 جناين طالعه مليانه بشاير كلها أنوار

 دي وردة جميله و دي فُله

 و ده باين عليه مؽوار

 و ده برعم و مستني يشمه الريح يروح نابت أدب و حوار

 و دي بلــدي ...

 و دي بلدي .. بتلبس كاكي و االفرول

 و داست بالبيادة الميري

 ع المزروع و ع المملوع

 تمؾ علي رجلبصفاره ... 

 و بــإشارة .. تولي الزحـؾ

 و حاكمه الناس بسيؾ الجوع.

 مفيهش رجــوع...

 جميل حالن مفيهش رجوع اذا كان في جميل أصال

 مفيهش رجوع

 صحيح زرعن مفيهش رجوع و كل الطمي متسرطن

 مفيش فايــده



 عاميه مصريه  فايـزه

 و في جربــوع .. في عبن عاش و مستوطــن.

 بـــالدي

 ريبا كده بتموتبالدي يا بالد تعبت و تم

 يارب السكرة دي تطول و روحن تتنزع جبروت

 ال تلمي حد يتشاهد وال يمرا " يــس " الجلن

 و خلي النجمه و الشريطين يشيلوا ع الطريك نعشن

 ال حراسن شفوا مرضن... وال حاشوا يا خايبة الموت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 تـاتـا تـاتـا

 تاتا تاتا ، هيال هوب

 امشي ، ِدبازحؾ ، احبي ، 

 آدي ايدي ، شد فيها ، إيان تشت

 آدي حيطتي ادّاري  فيها، اوعان تهد

 حتي لو هديتها يا ابني، فدان، تؽور

  .البُنا فـ األصل ملكن، بس يابني بالش تجور

 شد مني زاد و ميّه، و اتبني لدام عنيا

 حتي خد ِم النـنـي نور

 بس يابني شيء وحيد، 

  ..اتممص و اعمل عنيد

 زم تيجي تاني، بس ال

 ده انت طرح الفرح يابني، و الشجر مطرحش تاني

 و انت ماشي عالطريك ، بُص لورا

 خطوتن عماله تجري و ابون خطاه متأخره

 أصل يابني السن بؤمر

 و الوجع كالسوس.. في للب العضم بِنُخر

 و اللي شالن و انت عيل

 جاله يوم و دراعه ميّل

 انت فين تسمن ايديه

 تاتا تموله هوبتمول له 

 امشي يابا برجلي ِدب

 مش هتبمي طويله يابني

  .بس كملها بــ ِود

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 خطي  

 خطي خطون يا مهاجر 

 هي اول خطوة مالحه

 سيبها صالحه 

 سيبها طالحه

 هي كانت عيشه جارحه

 و انوي نيه 

 للي جايه

 تبمي صافيه و سلسبيل

 تبمي نيلها

 شمس ليلها

 تبمي للتايه دليل

 خلي روحن

 نجمه عاليه

 خلي صوتن

 كلمة دافيه

 حتي لو عايش حزين

 وزع الضحن 

 اللي فين

 لبل ما الصبر 

 يجافين

 كل زرع 

 مسيره يطرح

 و اللي زرع 

 الصبر بفرح

 ده الحصاد عمر السنين

 يا مهاجر و انت ماشي

  مش هتفرق سبت مين

 بره زحمة العينين المهم تاللي نفسن

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 ساعات  

 ساعات بشوفن

 برؼم الحيطان 

 و المسافه اللي بينا

 ساعات توحشيني 

 برؼم اني شايفن

 لصادي بعنيا

 ساعات ابمي عاوز 

 اشدن لحضني 

 و اخبيكي فيا

 ساعات لما الابلن

 تمدي اديكي

 اطنش و احاول

 اداري ؾ اديا

 ساعات و الساعات

 ثواني و دلايك

 ؾ لحظه تاللي

 العكر يبمي رايك

 و حبن ؾ للبي

 بطيب جروحي

 اعات بلمي روحيس

 بتشبن ؾ روحن 

 و بلمي شفايفي

 بتجري تبوسن

 و لكن ساعات

 باحس بحاجات

 بتبعدني عنن

 حاجات مش شايفها 

 لكني حاسسها 

 و للبي بحاول

 يخبيها مني

 عشان للبي حبن



 عاميه مصريه  فايـزه

 و حاسن و عاشمن 

 و ساكن ؾ للبن 

 ساعات ببمي حبن 

 ساعات ابمي مش

 ساعات يا حبيبتي 

 حميمتن تؽش

 نفسي اشوفنساعات 

 بدون اي وش 

 تعيشي بحميمتن 

 لمدة ساعات

 ساعات و الساعات 

 عمارب تمرجح 

 سنين السكات 

 بتضحن علينا

 و تسحر عنينا 

 نتوه جوه منها 

 لحد الممات

 ساعات نفسي اشوفن

 بطعمن و لونن

 تعيشي بروحن

 لمدة ساعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 عرق الزان  

 ؼربه ألمح عنين فـ تبات عنيا اما كل

 مبهج شا دايما انن مع

 الصعبه االولات جميع فـِ 

 حاضر ضحكن مفرود كفن

 شاطر و ذكي تبمي بتعرؾ و

 اللعبه كما الصعب تخلي و

 حضنن دفا فـ بخش اما بس

 الخوؾ بياخدني

 عليا ال و االحضان علي الحك معرفش

 للبن هـساع كنت ان معرفش

 دربن فوق من المتفرق الخوؾ هـلم و

 ضلعن نار علي بيزحؾ اللي البرد هـشد و

 ؟!ظروؾ اي من و مني اكبر الموضوع لال و

 بارد و لاسي منن عملت االيام هي

 منن عملت االيام لال و

 مكسوؾ حساس

 ، كله ده الضحن عارفه مش انا

 بيحصل بجد

 بالمنجل هزيمتن تحش اتعلمت ولال

 االحزان مِ  حصادن تؽطي و

 ؟! مكشوؾ يبات ال



 عاميه مصريه  فايـزه

 

 ...همولن بصي: 

 لسنين صلبوه و فجأه اتشمس اللي الزان ِعرق تعرفي لو

 الطين في ؼرسوه و ِضلّه لـ كله ده بعد خدوه و

 ، بطرلع العرق شويه بعد

 بيطلع صوته

 يتمطع و كده نفسه يفرد بيصدق م   و

 الناس ييجوا

 السوس مِ  اكيد ده الصوت يمولوا و

 النخر يطول اما إال العرق ميطرلعش

 نشر يبدأوا و الحامي المنشار يجيبوا و

 للبي ؾ حتة فوق من يمطعوا

 السوس ميلموش

 ؼلبي يزيد تحت من يمطعوا

 السوس ميلموش

 روحي نؽم النص من يمطعوا

 السوس ميلموش

 بالمنشار لطعنان لما ظلمنان يمولوا

 متمطع متكوم هنسيبن ازاي بس

 بتدمع ناللين علين عنينا تيجي ما كل و

 ... مني االيام بوالي ياخدوا فـ  

 .للنار حطب يخلوها و



 عاميه مصريه  فايـزه

 بهيه  –ياسين  

 بهية ياسين لكل

 أيوب ناعسه لكل و

 جايه اللي هي مصر و

 الدروب فـِ  تتوه مهما  

 عاكسها لدرها ياما

 مؽول و ترن و هكسوس

 ناسها فـِ  دايما رهانها و

 ؼول زي تموم تزعك،

 األعادي رلابي تحصد

 معادي و يومي ده وتمول

 الكروب تطول مهما

 

 بريبه و صافيه ضحكه يا

 االبتسام علمن مين

 حميمه الؽالبه ضحن

 الحمام برج لد علي

 شالوكي راياتهم ياما

 الــحكام توهة من

 رجعوكي لِؽـيّـتِن و

 تمام جناحن و سالمه

 عفية شمسن بالدي يا



 عاميه مصريه  فايـزه

 الؽيام في متطوليش

زيّـه فـِ  والعه لالوا لو  ر 

 السالم عليه النور و

  شبابن هيفكهالن

 الؽروب في هيشرلوا و

 ..  بهيه ياسين لكل ده

 ايـوب ناعسه لكل و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 

 خـطـرت عـليــا فـــي فـُسـتـــــــان

 لـهـلـب فـــؤادي و سـحـرنــــــــي

 انـــتـعـودهــــا اللـــي الفُــــه الس

 يـــــــرنـحـا و نـــــليـي  عــمّ ـس

 

 بهــــــايـارة صـــزت بصنـــمـؼ

 هــــــط ُرولـ ـــي من شــــنـتـنتش

 ـهــايب  ـده طـالصيــي كـــلتنـال ك

هــمــب يـــنـتـلـامـع و ال  روء 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 فات ولتن

 تتخبي و بتتخفي

 .الناس زحام ؾ بتخشي و

 !بس ايه عشان

 !!علشاني

 شاش ب عيوني رابط انا ده

 

 تتفاجا و متتاخديش

 االحساس ع تعديها ال و

 ولتن فات ده

 ولتي مات و

 يتعاش عشان ازاي هيصحي

 

  ماشي انا و صادفت ولو

 وحداني و

  شوفتيني و

 بتعاني حيده و كنتي و

  عيني علي عينن جت و

 عايزاني و

  رجلن خطوتن شدت و

 حضانيأل

  ولته ده ان لررتي و



 عاميه مصريه  فايـزه

 تاني من تاخديني عشان

  يرجع السنين حب يموم

 بالمنكاش بسيطه بنكشه

 

 تتفاجا و متتاخديش

 عاالحساس تعديها وال

 ولتن فات ده

 ولتي مات و

 يتعاش عشان ازاي هيصحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 متخافش أبدا

 منهم اختشي عشان دول مين

 عيره و فالصو خلك دول

 نديمهم ياخدون بره من

 ؼيره و أحماد جوه من

 الندل من ابدا متخافش

 عينه مكسوره الندل

 العدل مع تمللي خلين

 يشينه و إنت هيزينن

 هب لو الكلب من سيبن

 متراعيش الكالب لومة

 دب أو هب من كل مش

 عيشي و ملحي أديله

 ريح كان اللي علينا عدي

 المطاطي علينا عدي و

 التفاريح سمانا واحد

 بالطي وسخ التاني و

 الؽيط في الممحه كما خلين

 براسن تشاور بالخير

 الحيط طال السنابل فرغ

 دراسن زود تميلها و

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 ستنا العاشمه

 عنيكي مددمن نور 

 فاتح مدي عالي

 خالني طير ؾ الفضا

 و مكنش علي بالي

 شيخ الطريمه أنا

 مداح ؾ أوصافن

 شالي بلون الهوي

 ساعة الصفا, بساطن

 مدد يا ساكنه فيا

 والؾ ما بين مريديكي

 لو تفتحيلي المدي

 يبمي الخلود ليكي

 ممام بمبه دهب

 شاله السما الزرلا

 و راية خضرا عجب

 رفرافه ع الحضره

 مكتوب عليها مدد

 يا ستنا العاشمه

 

 يا صوتي يا مرعوش

 من رهبة المدرة



 عاميه مصريه  فايـزه

 صاحبة ممام الهوي

 بتبص ع الفمرا

 و اما التجلي حكم

 فيه انتشي حالي

 زعمت من نشوتي

 كان المدي عالي

 رفعني نور السراج

 مدرتش بالتالي

 بالنور عنيا اتملت

 و الحب بمي سبحه

 مدد و بعده مدد

 يا ستنا العاشمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 لالن ايه

 لالن ايه

 لالن اه

 كان في منه

 بس اكمنه

 عدي و تاه

 ؼصب عنه

 كان متعان له

 نص لوالب

 جايه وراه

 مسكوا بلدنا

 جرسها و مادنه

 مصوا حياتنا

 و يا امه و آه

 باظت الصت

 عاشت ماتت

 مصر دي عزبه

 بتاع باباه

 بحثن علمي

 زود همي

 ده العلماء

 علي باب هللا



 عاميه مصريه  فايـزه

 لالن ايه

 لالن اه

 طالع نازل

 خوؾ و تنازل

 خدلن عازل

 شعبن نازل

 و علين تار

 فين الصحه

 مهياش كحه

 يارب افضحها

 و خدها النار

 ليه فــ بالدي

 ؼباءها ده عادي

 حاكمها ليالتي

 واحد خاين

 بعده حمار

 لولنا ده باع

 عملولنا صداع

 و كالمهم شاع

 و الحك كلوه

 و حفرنا لنال

 هتجيب أموال



 عاميه مصريه  فايـزه

 عشناها خيال

 و النيل خربوه

 و يمول فــ عنينا

 و هتفنا : حامينا

 و وعد يدينا

 خدنا و عدينا

 و كل بتاع

 أكبر من أخوه

 ناخد و الراجل

 ميمولش اآله

 لالن إيه

 لالن آه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 عايشين

 للبي سالم ببعتلن و

 ورد معاهم و شنيطه بـ لطيفه للب في

 بنتعايك، حلوين عيال كنا زمان

 الورد تحبي كتير كنتي و

 ، مني جواب وصلن اذا كمان كنتي و

 الرد ألمي و ساعه كام مفيش

 بينا فرلت و كبرنا

 بيوت و بيبان

 تانيين ناس و

 بُعد و ُكره و

 صورتن اشوؾ صدفه ساعات

 الخد تشد سابماني البسمة أاللي

 .. تسألني و

 سبناها هذا يا لماذا

 !وعد صانت ما هي   هل و

 بينا كان اللي كان الول

 عادي كالم

 لبعض جابنا و جديد لكنه

 ، بينا الكالم روحنا اتعودت لما و

 البُعد ندوق الزم فـكان

 عيال كنا بعدنا لما و



 عاميه مصريه  فايـزه

 جواني الجرح مكنش

 فاني مالم دّوبنا ال

 رد و صد في تعبنا ال و

 عدت أهي دلولت سنين

ض شعري و حجاب لبستي  اِبيـ 

 أضحكلن اشوفن ما وكل

 حد من خالص خايفين مش و

 ، نمشيه طريك في تجمعنا صدفه ما كل و

 متبسم امشي و أسلم

 ايه، عامل دي االيام ازين تمولي

 بيتمسكن وشن اشوؾ و

 األيام بـفُرلِة رضينا

 فارله، مش و

 الولت عدي و عايشين أهو

 ، وشوشنا فـ جاي رايح سالمنا كفاية

 .ِود شايل كالمنا كل و

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 إيه يعنيو 

 يعني ايه و

 زمني يروح

 موضتي تخلص و

 اتؽير و

 مره فـ انا ما

 الجره كسرت

 برجولتي اتمتعت و

 بالمنظر و

 مانع مفيش

 زمان يجيني

 معلش يمول

 .اتفضل... كبرت انت

 تفارليني يعني ايه و

 األيام مع بروح كله ما

 زمان

 ترافميني كنتي

 انا و ورايا مشيتي

 لدام

 اني فهمن كان مين و

 !انام ما عمري البعد ليل ؾ

 لالن مين و



 عاميه مصريه  فايـزه

 بعدن من ده

 ؟!الحرمان و الؽربه هيشكي

 لبلن انا

 كتير فارلت

 فارلوني و

 منهم كان و

 الروح مِ  حتت

 عيوني فـ و

 بشوؾ كنت و

 احالمي هنان

 احالمهم

 فرالهم ولت و

 عيوني فـ دمعه مهزش

 إنـتي يا فـ 

 سايمن الخيال يبمي بالش

 بخدع ده العشك خيال

 بشوؾ الوالده يوم من ده

 بتودع ليا حبايب

 البعاد في عايشين و

 حلوين

 البُعـد في انا و

 بتمتع



 عاميه مصريه  فايـزه

 أحزن ليه و

 احضان عشان احزن ليه و

 بتتؽير

 نظره عشان

 تؽدر ساعات و توفي ساعات

 بت حتة - مؤاخذه ال - عشان

 الحوجه عز في

 !تتـأمر

 .أكبر أنـا

 البعد و الفراق كل من و منن كتير اكبر أنا

 ..!الوحده علي متولؾ بس مش انا

 وعد و عهد الوحده و انا ده

 الباب وراكي همفل يوم ال

 يتهد يوم ؾ جداري ال و

 نزعل الفراق ساعة بالش

 بعض نكره و نتنكد و

دّعني ضهرن أشوؾ عليا كفايه  ..للبي اشوؾ و بو 

 .الورد بـلون تاني ؼرام بيستمبل

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 تلن الطريمه ! 

 

 هذا الطريك الطويل 

 تلن الطريمه العميمة 

 و هذا الذي لد تصدر

ش محصل بهيمه  مهو 

 يا ذُل البالد اللي كانت

 فـ يوم م الليالي عزيزه

 و ماسن لجامن و سايك

 و واخدن و رايح نصيبه

 اذا اتأزمت فيكي دنيا

 و ضالت علينا المدينه

بن  و ضاعت لُراكي و عز 

 تموت المحبه اللي فينا

 زمان كنت عاشك و ؼاوي

 رعن بـ حبي و ؼناياو زا

 و لما خراِبن مالني

 وهبتن عماري و ُعاليـا

 و خدتن علي ضهري شيله

 و سيبتن تسولي و افُوت

 و تاخديني ننزل ؾ حفره

 تشدن عرولي و اموت

 ال شوفت ؾ عنيكي دموعي

 وال فـ للبي منن حنين

 طلعتي و سبتيني ميت

  !طب اديتي ُعمري لمين

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 يا حبيبي

  حبيبي يا

  الدنيا بي   ضالت

  فؤادي بها ضاق و

  بُعد   و ُكره   بيننا ما

 بادي ُسخط   و

 نخل   لي بالملب

 ظل   و

 عذوبة و

 وادي بال لكني

 العشك أبشع ما

 لفظا صار ما اذا

 جهرا   يُشتري   و يُباع

 ُسهادِ  بؽير

 حبيبي يا

 األحزان طرحة دماؼي ؼطت

 خالي مش الملب صار و

 زمان زي عنيكي للبي مابتفرحش

 أحوالي بتبدلش ما

 كالم فيها كتبت ياما اللي دي عيونن

 نظراتن فــ بيتمعشك

 بالليل نجمتي كانت اللي دي عيونن



 عاميه مصريه  فايـزه

 كلماتن بيها بكتب و

 فاضيه بمت

 . اكتبلن عاوز مش بميت.. خاوي بميت

 بناديكي كتير بمالي

 ريمي بتمرتن تبلي

 كعابن علي الطين بوست و

 ابريمي فـ الشوق تصبي

 اتذليت و عليكي سولت و

 جيت و روحت و

 بابن عتب لدام من

 ورد زارعن للبي فـ وكنت

 ؼابن بين سبتيني ليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 ذكريات 

  الموارب الشيش ورا لاعد

 الخال في دابت عيونه و

  لارب الذكري و وحيد ؼرلان

 المريله لحد سرحان

  الطابور م زّوغ مره كم

 العلم تحية من و

  نور العلم كتب مره كم

 للم ؼير من الورق علي

 البنات فوران و السيما و الكوره

 اتعدم خلوه مره كم

  يشوفه ابوه

 بالحزام ضهره يهري و

  هو انه مع

 بالتمام منه صوره

 اندفن اللي يصحي  ميحبوش لكنه

  يفوت الليل و

 عالكتاب نازل الدمع و

 االلم من واحده دمعه

 ! الــمعاد ع دمعه ألؾ و

  البيت فـ اتحبس ياما

 ميروحلهاش عشان



 عاميه مصريه  فايـزه

 مستمبله ساب بسببها

 ببالش عمله باع و

  المريله سنين خالل و

  ياما اتصد

 مصدهاش عمره لكنه

  الهدؾ فيها بشوؾ كان

  الحياه في له اترسم اللي

  وحدته ونيسة تكون

 نجمته و

 سماه ؼيوم في

  السرحان من فاق و

 انتهت المطره لمي

 الكتاؾ فوق بؽطا بتتمد ايدين و

 السنين جواه اتسكنت هادي وش و

  له، بيبص

 مين فـ سرحان كان هو عارؾ كأنه و

 ... الطيبين بعينها لالت

 . !!صؽيره شايفني لّسـان

 ؟! بتفتكر لسه و فاتت سنه كام شوؾ

 : السرحانين بعنيه رد

 الخيال فــ و الحميمه فــ معاكي عايش

 انتحر جربت...  عشانها مره اللي انتي ما



 عاميه مصريه  فايـزه

 غفير األميرة

 عيوني اللي حنت تشوفن بتجري

 ما بين المروج و النخيل اللي طارح

 و روحي اللي طارت بتشين في ضلن

 و تحلم بمرسي في أجمل مطارح

 في للبن

 في كفن

 و يؽمرها نورن

 بحبن و باعلن و مالي نصير

 يا أجمل أميره عشمها ؼفير

 ال واحد يجيرني إذا ما نفوني

 و ال جيش يزيدني إذا ما عادوني

 حصاني ؼرامي و درعي حنيني

 و لما يهلوا , سيوفي رموشن

 بحب األميرة الجميله اللي حنت

 تشوفها الشموس أو نجوم الليالي

 و لما شافوها لموها لمرهم

 لالولي ناديها بصوت التفاني

 ناديت م االراضي اللي باسطه جناحها

 سمعني الجميع , و ال حد ؼاتني

 و هلت جيوش البالد تتهمني

 االمير كان جعان و التهمنيو سيؾ 



 عاميه مصريه  فايـزه

 و كانت نهاية ؼفير األميره

 اللي ساب

 روحه تعشك

 و للبه يؽني.

 

 اهداء خـاص لصديمي الدكتور دمحم عـوض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 

 فرفشه و ضحن الكلب والد علشان الكون براح مليت و

 الـنعنشه و االنسجام م ديولهم هازين صفوؾ لعدم

 باب كل ترباس بالضحن اؼتوي اللي الؽشيم المرد انا م   عشان و

 الكالب ناديت و زناد سرلت ، عاالموات الضحن مالالوا يوم

 الهزار من اؼلي الضحكه الليالدي ، لسانن دلدل ، عينين فتح

 االنتحار بطن جوه من..  الحزينة الضحكه هاولّد الليالدي

 الكالب البن البهلوان...  يكون ميمون لال اللي مين

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 جايلن ولد  

 بعت للبي االخضراني 

 و اشتريت اتنين جداد

 للب اعبي االسوه فيه 

 و للب يكره فـ العباد

 لما حب الخلك يخلك 

 ضعؾ فينا

 و اما صمت الصبر 

 يخنمنا و آذينا

 يبمي ملعون السكات 

 و اما أيامنا الهزيله 

 تهز ديلها و تترسم

 و اللممه متكفيش ناموسه 

 و ؼصب عنن 

 والدن تتمسمبين 

 و اما الكرامه تبمي لفظ 

 ملوش مرادؾ فـ المعاني

 و اللي نايم فوق سريره 

 فلوسه اكتر

 م اللي في الشارع بعاني

 تبمي ملعونه البلد

 تبمي ملعونه االؼاني 

 و االماني 

 و الشوارع 

 و المباني

 يبمي ملعون الوطن  

 خلين فـ ليلن يا جنين 



 عاميه مصريه  فايـزه

 لو حتي كان الطلك حامي

 متجيش لدنيا هتبمي فيها 

 إما عاطل أو حرامي

 خلين بكل الموة فين، 

ـْبـلن  ماسن في ح 

 مكنش نفسي يابني فين، 

ل ن ـبـ   و فاجبني ح 

 معرفش هعمل ايه معان 

 أو إيه همولن

 ما انا مش حرامي، 

 مش منافك

 مش هفيدن يابن للبي إلني ضـايع

 و العيشه يابني فـ مصر عاوزان 

 تبمي صايع

 بايع......... حتي ابون تبمي

 و ابون يا إبني 

 تمنه بخس فـ سوق بالدن

 اوعي تطلع زي أبون و تسن بابن

 كن لبيم

 كن ؼشيم

 كن بلطجي

 دوس عالملوب

 اوعي تطلع حد طيب، حد خايب

 زي أبون

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

  عصفور 

 يا باني سور ورا سور 

ْحد  إبنيلي جمبن، لـ 

 ال انا عاوز أعيش عصفور

ــدو ال حتي طايك   ح 

 يا داهنين اللــون

 شوفولـي لون تـاني

 أسود بلون للبي

 للبي اللي مات ممتول و ال حد عّزانـي

 يا معلمين العيال تنمش علي االلواح

 دلولـي وشم المواجع

 يمكن ساعتها أرتـاح

 و انسي فـ وجع جلدي

 وجع اللي داس روحي

 كان ؼنوتي و لحني... خدهم

 و ساب نوحي

 انـي  و بؤجتـي دمعيو مشيت في درب الحز  

 شمس المحبة تنطفي، و الوحدة تلمع لي

 أبص علي ايدي الشمال

 ألمي الؽـرام راحل

 أبص علي إيدي اليمين

 ألمي الحنيـن راحل

 أنـده عليهم يرجعوا.. و ال حد بِـسمع لي

يّـال ه  تنادي الوحده علي روحي و انا روحي م 

 ياما عاكست االبتسام، و النفس ش ـيّـال ه

 داسوا عليا و فاتوني... و ياما خانوا العهد

 و بميت وحيد مكسور 

  ...يا باني سور ورا سور

ـْحد  ابنيـلي جمبن....لـ 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 الثورةفي 

 كفايه لال و ه ب ه ه ب

 حكايه بدأ انه فكر

 بملبه معاه جنبه واللي

 الروايه سطور هيكتبوا

 ؼلب الناس صوت ان

 لتيل لماه جمبه بص

 ليل الدنيا خلفه بص

 طير زي يرفرؾ لال

 ؼفير والؾ كان بس

 ضرب و أجزاءه شد

 سال دمه و صاحبه دم

 طال الولت و اختلط و

 يموتوا سابهم الؽفير و

 تفوتوا لال و زمايله نده

 الجسد علي بالبياده

 نبت الدم مده بعد

 شبت االرض شموق بين

 للوب ملهاش عيال اجساد

 الدروب شون علي دايسين

 وتد دماؼكم في هيبموا و

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 بالدي بالدي

 بالدي بالدي و

 الهادي الليل في

 مرتاحه و لاعده

 تفاحه و نخله

 توهه ؾ ووالدها

 مندوهه بعمول

 بحور ؾ ضايعين

 النور فيها ؼاب

 ضميرنا في والنور

 لاهرنا اللي بس

 الماشي السوس

 حواشي و عضام في

 فينا بينخور

 حامينا اإلسم و

 عارؾ مش إيه من

 شايؾ ومش ماشي

 حفره من نطلع

ه فناللي  الؽُف ر 

 كرابيج ماسكين

 بتهيج جمال و

 تدوس و تطحن



 عاميه مصريه  فايـزه

 نفوس تذل و

 شميانه كانت

 جبانه مكنتش

 جوخ مسحت وال

 مسلوخ لحمار

 جوفها من شالت

 حروفها في الخوؾ

 شموس ولالتها

 محسوس والنور

 طال ليلن لو

 نضال جوانا

 بالدي الحك

 أعادي والظلم

 تعيشي بالدي يا

 عيشي و ملحي من

 مدعم كفايه و

 يطعم وال مارواش

 السبوبه ؼيرش

 منهوبه وفلوس

 باسمن ربطوكي

 بالستين كيسه علي

 لوطه و باميه فيها



 عاميه مصريه  فايـزه

 محطوطه كمين في

 مظلومه يابالد

 حكومه يا شعبن

 الجوع من شبعان

 موجوع وبنام

 الحاجه زؼد من

 تالجه ؾ وانتي

 بيجرح والتلج

 بتدبح سكينه

 حرام والضرب

 عام من ميت

 بالدي سابتنا ما

 ننادي و نْزع ك

 باعتنا اتاريها و

 لُوتنا خلص لما

 الخيمه م خرجت

 ؼنيمه خطفوها

 تعالي ولالولها

 الؽالي م مهرن

 كتابها كتبولها

 ابوابها سكولها

 جعوره وعريسها
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 دبوره و نسر

 مهره في صدلش ما

 نهره ماء محماش

 والدها راعي   وال

 وأدها بالعكس

 سجون وبنالها

 مجنون والخوؾ

 لشاش و لطر

 ماراعاش دايس

 بالده ادي   مين

 زاده و دمه من

 ناهبها اللي ومين

 دهبها و رملها

 بالدي وبالدي

 عالفاضي أناشيد

 الموال حتي

 للترحال بمي

 دموع والرحله

 رجوع مفيهاش

 بالد يا سالمات

 بمعاد كلنا

 معادي ومعادي
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 بالدي أرض علي

 الوادي نيل فوق

 .......يعود اما بس
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 الحد االدني

 موضوع انا الحد و الحد بين ما

 تحتد الحاله مهما و

 مشروع هنان

 للب حتة مني يالعب

 ممنوع مش العمل بس

 امبارح من يشكي يبات

 ممنوع انا:  له يمول بكره و

 بـْيـدايـْنُه األدني حـدُه و

 موضوع مش االلصي حـده و

 بيعايره عياله زن و

 ممطوع بات اللي النعل علي

 ريموته علي إيديه يمد

 ممطوع عليه النور يموم

 خدوده علي ايديه يحط

 دموع نازله كرامته ياللي

س يحرق يموم  جوزتُه نفـ 

 ملطوع العتب ع يمعد و

 سنينها و العيشه يسب

 ممنوع:  يمول الشيخ ياللي

 ...!!ايه فيعمل
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 ،..التاني و الحد مابين

 .جربوع يعيش.. 
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 بالد هللا لخلك هللا

 أحب و لبل ما اتكلم

 الول اسؾ

 عشان ايه االسؾ 

 معرفش

 و لبل ما اخش في الموضوع

 انا المخدوع

 في ايه او مين كان السبب 

 معرفش

 و لبل كالمي ده او ده

 بمدم شكري للي خلمني علي ستره

 تمول من ايه؟

 ماتستفسرش

 

 النبي المختارصالة هللا علي سيد البشر عبده و سيدنا 

 و باعلن كلمة التوحيد رايات عاليه معاها الملب لم يحتار

 

 بمالي كتير أوي عايش

 و مش موجود

 و كل حبيب عرفته لميت

 ما بينا عمار لكن مهدود
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 أروح في طريك أنا وهمي

 يطول بيا و موصلش

 أحب ارجع لكني بتوه

 نسيت عنواني , معرفش

 

 خديني يا بلدي متعودتش الؽربه

 خطفتي حياتي من أهلي , من الصحبه

 و سرسبتي اللي كان بالي علي اعتابن

 و سبتيني جسد بالي بدون تربه

 و انا و حضني اللي كان مفتوح 

 حفظناكي كتير ياما

 انا سمفن و رمشي سطوح

 انا مركب و عوامه

 و كام مره بشيل همن

 و كام مره بصون ودن

 و لما اطلب تسانديني

 ما شيلتيني

 ي مع االمواتو رميتين

 

 أنا عايش و مش ميت

 منيش بالحبل متميد عشان تيجي تجريني

 و اذا رضيتي تفارليني
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 منيش عاوزن

 بالد هللا لخلك هللا 

 في اي مكان بيرزلني

 صحيح للبي هيبكي ساعات

 صحيح الدمع هيلومني

 لكن ايه اعمله لواحده

 انا اوفيلها و هي 

 مصممه تخوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 يسمط

 بالدييا 

 يا زعيمة للبي يا نبع الهتاؾ

 إوعي ييجي اليوم و اشيلن

 جوه خشبه ع الكتاؾ

 يسمط االخوان و يسمط

 كل خوان كل ظالم

 يسمط المرسي و حسني

 يسمط الشخص اللي حاكم

 يسمط اللي بدلن و اللي

 عامللي ناشط أو مناضل

 يحيا بس اللي بضمير

 اللي حبن الجل خاطرن

 يحيا كل الشميانين

 شايلينن فــ تعبن اللي

 عمرهم ما ولؾ هتافهم

 ولت حرب و ولت سلم

 كل يوم الصبح بدري

 يعظموا تحت العلم

 يهتفوا تحيا البالد

 حتي لو ظالمه العباد

 يهتفوا و مبطلوش .. حتي لو ملموش وطن
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 حننضفي جر

 إزاي يا بلد االمن أمنن كله خوؾ

 لولتي ان كل الهم ده بسبب خروؾ

 لشانن خرستكان نفسي اصدق بس ع

 دلولتي يابالدي البد

 أحط نمطي ع الحروؾ

 

 مين اللي خانن يا صديك

 مين اللي حط الطلمه بين عين البرئ

 هو الخروؾ !!

 هو الخروؾ معرفش ؼيره

 هو اللي عمر دانته و اصطاد الديابه

 هو اللي متعود علي خيانة الؽالبه!

 

 كان ذنبه ايه العسكري الؽلبان يموت

 العيل التعبان يموتكان ذنبه ايه 

 هو الخروؾ؟

 آه يا بلد ..

 حتي الخروؾ كان ذنبه ايه

 ملماش ايديكي يا بلد ممدوده ليه

 فــ بدل ما يبمي الخوؾ في صوت حتة خروؾ
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 و بدل ما يبمي الحزن لطم من الكفوؾ

 و بدل ما نفضل نبكي علي كل اللي راح

 علمينا

 نورينا

 و العالم بمي فرض عين

 المدارسالعالم مش في 

 علمينا نتمي شر السنين

 نورينا بحكمتن و الحكمة فارس

 انشلي والدن

 من الموت اللي كابس ع النفوس

 الحرب مش حرب البسوس

 الحرب سوس

 ينخر فــ عرلن يا بالدي شبر شبر

 نضفي جرحن بمي و بكفايه كبر

 متجيش عليا انا مش بحاربن

 كل اللي ؾ اديا للم

 و مفيهش حبر
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 سالمتعظيم 

 الولت ليل

 و الفجر اضعؾ من حبابي عنين بتفتح تحت لرص الشمس

 و الشمس لون 

 متزيدش عن ؼلبان و ال بتدفع هموم

 مجبتش ؼير صهد الزنازين ِم السجون ، علشان نخاؾ م الكلمة

 حتي لو بالهمس

 يا ضحكة الخير اللي بهتت ، 

 يا كلمة الحك اللي تاهت ؾ العيون

 ق الوشوش ، يا كل اشكال الجمال فو

 يا صرخة الُحـر اللي سكتت

 المشهد الحالي صبح مليان رتوش

ل  تمثيل ضعيؾ و ديكور ِعلــ 

 و المخرج الخايب شرب لما انسطل

 دور البطوله ملوش بطل

 المسرحيه فصل واحد 

  !!و االعالنات لالت تالته

 و التذاكر كان تمنها 

 !! اؼلي من اي استفاده

 يادي الخساره

 لتلوا البطل ممهور 

 مع نزول الستاره
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 و استحوذ الكومبارس عـ السوكسيه

  !ولفوا المشاهدين صفروا و بيمولوا ليه

 بس اللي في الصؾ االخير 

 سكتوا حتي ماصمفوش

 كلمتكوا راحت فين يا نماد المسارح

 كلمتكوا كانت سيؾ في صدر الفالصو سارح

 !! دفعلكوا كام

 رفعوا يافطة االختتام

 اتحركوا و دخلوا الكالوسو 

 للعوا الوشوش 

 .و ادوا التمام
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 يا طريك يا موصل

 

 يا طريك يا موصل

 يا أصيل و مأصل

 دؼري و متوصل

 عمرن ما تضل

 اديني حبيبي

 وريني نصيبي

 مرضي و طبيبي

 بدوايا يهل

 

 يا طريك و حياتي

 زادت حسادي

 و بموت ع الهادي

 من عين بتؽل

 يا مسافر جمبي

 تطعمي فــ جنبي !

 و تدوس علي للبي

 و فــ جسمي تعل !

 

 تعاليلي تعالي

 يا شمي العالي
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 و هاتيلي الؽالي

 يزرعلي الفل

 علي جمب طريمي

 و يسكر ريمي

 يمال ابريمي

 و انا هسمي الكل

 من شهد سكوتي

 من شالل صوتي

 و ان هتكوا حدودي

 انا عمري ما الل

 

 يا معلم روحي

 تداريني فــ نوحي

 ي جروحيو تؽط

 من عين الكل

 خدني فــ رحابن

 أنا اهو علي بابن

 و سمعت عتابن

 و انا عمري ما اضل

 

 يا طريك يا موصل

 للجنه محصل
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 يا أصيل و مأصل

 عمرن ما تضل

 شايل احمالي

 علي كتفي عيالي

 و حاللي باللي

 مبخفش أذل

 أصلن يا طريك

 سالن و برئ

 وال خوؾ وال شا

 ؼير شمس و ضل

 يا راسم لدري

 ليلة لدر في

 لدر لي البدر

 في سمايا يهل

 و ارزلني شهاده

 فوق السجاده

 و بجنة زياده

 و اؼفر للكل.
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 مش كل شا في الملب ينفع ع اللسان للبوح

 ياما كالم جوايا مات تحت اللسان مدبوح

 أنا أزمتي فـ روحي و نفسي و جيفه طين

 جوه الطوفان متربطين و فين سفينة نوح
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 رسايل

 كل اللي خد م الملب حته و راح إلي

 و ساب عالخد حزن و دمع مش مرتاح

  .هييجي اليوم و نتمابل... و دلولتي يا للبي سالم

 إلي كل اللي كان صاحبي و لال ينسي

 و علم عينه لما تشوفني لال تمسي  

 و فهم إيده إن سالمها ليا حرام 

 متتعبش فـ إيدين و عنين، أنا بعتن

 من و ودعتنو حطيت ورده فوق إس

 هييجي اليوم و نتحاسب... و دلولتي يا صاحبي سالم

 إلي بعض اللي حاسديني و انا لابل

 محبش ييجي بينا معاد و نتمابل

  .ال نتعاتب علي الماضي ... و ال يبدأ ما بينا كالم

 إلي األم اللي حضنت كل أيامي

 و زرعت صبرها فيا و انا بجمع ؾ أحالمي

 شا فياإلي االب اللي باني كل 

 من الملب اللي بحييني ألصؽر رمش ؾ عنيا

  .سالمي مش هيكفيكو، سالم هللا عليكو سالم

 إلي األخت اللي لسه صؽيره ؾ عيني

 والدها و هي ورد ؾ روحي و سنيني

 إلي األم اللي لسه بتبتدي أمومه

 والدي والدها شيالهم و مهمومه

 هييجي اليوم و كل عيالنا، هيكونوا كبار و تمام

 ي األخ اللي مش من دمي، هو الدم يفرق إيهإل

 اكم من ناس بتمربلي وادين شايؾ بيحصل إيه

 أناجوايا للعالم سالم يمكن ميكفيش حد

 و أما سالمي لين فسالم ميمبلش أكيد العد

  .هييجي اليوم و نتجاور ؾ جنه هواها كله سالم

  .سالم
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 عمال ليبيا

 مني ورده و ورده تانيه 

 ل عيدو ورده تالته ؾ ك

 للي ميت و اللي مجروح

 و اللي فعال مات شهيد

 ياللي ساعي ؾ كل وادي

 كنت مين او فين، بحبن

 اما ييجي ضمير يلومنا

 اننا ضيعنا حمن

 مش ه اُرد عشان ساعتها

 هبمي رالد جمب منن

 بس فرق كبير ما بينا

 ياللي كنت ؾ ليبيا عامل

 انت كنت هنان بتسعي

 كنت راجل و ابن راجل

 أما إحنا .. ُكنا ِسـحنا 

 في السياسه و اللي حاصل

 و اتمتلنا لبل منن

 بس كان فيه بينّا فاصل

 انت ربن فوق شايلن

 عيشه تانيه يا مناضل

 لممه أحسن م اللي بلدن
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 ؼمستها لن تراب

 هدمه أحسن م اللي بلدن

 نجستها بالسكات

 رب أرحم بين من اللي 

  .تؾ علي كفنن و فات

 أما إحنا 

 نا لبل سابك بالسكوتإرتضي

 و اللي يكتم صرخته ولت األلم

حــود  كافـر، ج 

 آه يا للبي االخضراني

 كل يوم جاي بالدموع 

 دمع رايح، دمع سارح

 و الطريك مفيهوش رجوع 
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 عاوزن مالن

 

 لبل الميالد

 و بعد الممات

 و كل اللي فات

 من بعاد من سكات

 بيصحي ؾ للبي 

 و يصرخ آهات

 

 بينن و بيني و

 سنيني و سنينن

 بتدفن حنيني

 تحت التراب

 و دمعي اللي نازل

 بيسمي اللي فات

 و تطلع ؾ للبي

 لمربن ؼابات

 شجرها بيكبر

 فروعها بتطول

 تزهر و تتمل

 و تطرح بعاد
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 و ضحكة عنيكي

 اللي كانت بريبه

 و كانت متعرفش

 ؼير الحميمه

 لميتها بتبدأ 

 طريك الفراق

 و لمسة إديكي

 بتعشكاللي كانت 

 لميتها بتمتل

 ؾ للبي الكالم

 

 و الني بحبن 

 و عاوزن بخير

 و رؼم انن انتي

 بدأتي الرحيل

 هسامحن و هفضل

 اشوفن مالن

 و اكدب هوايا

 و كل اللي فات

 همول ان للبي 

 السبب ؾ البعاد

 لكن برضه عمري
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 ما هرجع ؾ يوم

 و لو حتي جيتي

 و لولتي هاصون

 هاخون حبي ليكي

 و اتوه ؾ البالد

 الني بحبن

 و عاوزن مالن.
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 لرالوش  

  ...بمولوا شباب

 و شيبة للبي جوايا

 يمولوا ازاي و بصوا عليا في مرايا

 مهيش بالسن و الحركه

 و مش بالضحن و الحواديت

 أنا فـ للبي سنين ُؼلبِـي و كل ما اخؾ منها... تزيد

 فـ  متخلوش نُكت صوتي

 تاخدكم جوه ملكوتي

 متنخدعوش

 أنا من بره طفل بريء 

 و من جوه.. أنا لرالوش

 أخبي و اعبي ؾ جيوبي و سيالتي

 و الول للناس آدي عيوبي و آدي ريالتي

 !! ..يحبوني

 أدوس ع  الروس و معذرش الظروؾ أبدا  

 أسيب واحد يضيع حمه ، يموت كمدا  

 !! ..يحبوني

 أسلم نفسي ليهم يوم...، يخونوني، يفارلوني، و ينسوني

 ح بعض من تاني كما األطفالو نجر

 ، يجيني عيال...ألول راح أعيشها وحداني

 يِسـبُّوني ..أربيهم علي األخالق

 يعاندوني ..أعلمهم لُما و فراق

 أاللي وجعها جوايا  ..أشد ودانهم الحلوين

  .. أطبطب تاني و اتعزز ، عشان لما امشي أتعكز

 يودوني لمثوايا

 كنت ابني او ألهيا لاري الفاتحه علي روحي سواء 

 بالش تبكي، عشان نوحي امتلن مني الحياه السابمه

ـتضحكلي...ياريت لو بيا يوم عديت  ، لـ 



 عاميه مصريه  فايـزه

 و ضحكنـي

 .. ، ولو دعوه..و جيب لي معان مع اآليتين

 تريحني

  .أكم من ولت و انا عايش، لريت الفاتحه لألموات

 .. ياريت تمرولي يا والدي

  .، كلب و مات...و اوعوا تمولوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 

 كالم الليل  

 و توعدني

 و يفضل صوتها

 فـِ وداني

 أنا يومن

 أنا أْمـس ـن

 ؾ عز الليل

 هكون شمسن

 فـ عين الشمس

 أنا ؼيمن

 و توعدني

 و يفضل ضحكها عالي

 .. اذا صليت

 أنا شمعن

 اذا حنيت 

 أنا دمعن

 و انا فـ الفرح

 تنؽيمن

 و توعدني 

 و يفضل كذبها ساري

 أنا أهلن

 أنا ناس ن

 أنا بابن

 و ترباسن

 ولو عطشان 

 أنا نيلن

 و أنا عامل برئ خايب مصدلها

 و سايب حبلي لما تلفه يخنمها
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 و يمتلها

 و أنا الدفّــان

 محدش لبلها دالني

 و كان ضاحن علي دلني

 و فكر نفسه ؼرلني

 ده عاش مخدوع و مات ؼرلان

 و توعدني تكون جمبي 

 و موعدهاش

 ما انا وّزعت أفراحي 

 و مبعشهاش

 وياما دفعت بالؽالي 

 باعوني بالش 

مني و تلِزمني  معدش وعودها تلز 

 محدش لبلها خدني 

 و ال بالكدب حزمني

 أنا أكبر 

 أنا أشطر 

 و من حمي اني اتمنظر، 

 بؽنوا كلمتي مواويل

 و توعدني انها تعملي جواها 

 مكان وحدي

 عبديتخليني ملن ليها و تعمل للبها 

 مبتمولش الوعود إال 

 و راسها فوق كتافي تميل

 و انا اسمع منها و أوعدها 

  ! إن أنا مصدق... كالم الليل
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 سراب الدنيا

ل اللي جوايا يعيش راضي ـم   ما بين الحلم للح 

حم اللي ؾ رلبتي يعيش مستور  و بين الِحـمل للـ 

 بينزؾ دمي كل دليمه عالفاضي ال طولت أحلم

 ني اعيش في النورو ال طولت ا

 سراب الدنيا دي جذاب بيخدعنا و بنحبه

 و إيه الحب ؼير صم و عمي و جنـان

  !!و منفولش إال لبل الصدمه، لو فولنا

 و نطلع م السراب زي اللي كان ت عـبان

 نعيش فترة نماهه، ملطمين روحنا

 بين ذنبنا و طموحنا

 بين العيشه و األحالم

 طبعا   ...يموت منا كتير جوه السراب،

 ده شيء ممكن  ...يموت منا فـ نماهتهم،

 لكن ليه اللي عدي  المرحله الصعبة 

  !بيرجع تاني و يعافر مـع األوهـام.؟

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 ياما كان فـ نفسي 

 ببراحن ضيمتي لي بدل

 بصباحن ضالمي اشطب و

 جناحن ريش من لي اؼزل و

 سرير و لجسمي مسند

 

 المداوي وانت تعبت

 ؼاوي و جرحن تاعبني و

 رواي أاللي ال و أعطش

 السلسبيل ريمن ؼير

 

 الموني و نفسي ؾ كان ياما

 لموني بإيدن تفرط

 يعادوني اللي نعاند و

 ليل في ناموا ما حساد

 

 بُعدن في زماني مرمر

 لُربن الشهد و وحداني

 بحضنن عليا لرب

 نيل عرولي فـ لي اسري و

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 الحزن عم

 عم الحزن

 بعيد معزل و عفشه شايل الضحن و

 العبيد وسط الجبان ويـا مكان ملهوش

 عم الحزن

 االهم مين

  اللمه ونس و الناس

 فاضيه لو األرض الّ  و

  مكان، حتة الوطن هو

 راضيه نفوس الّ  و

  لبري فوق متنوحش

 بينا انتهي اليوم اذا

 الميمه في بيمل ، بايخ البُـكا، ع   البُكا ُكتر

 ُسم بِـحبة أحياء ندفن عداله مش ماهو

 عـم الحزن

  ، زوم و المكتوم الؽنا هات

 انعك الؽراب زي

  ضحكتن، تخبي بالش و

 متبعزق العمر ده

 ...الؽلبانين لبر ده موت، ُحرمة معدش

 أهم عنده الفرح

 .عـم الحزن



 عاميه مصريه  فايـزه

 مركب الحب

 يا مركب الحب المعدي

 اعملي للبي شراع

 و اشبكي روحي فــ أمانن

 انمذيها من الضياع

 عكري بحر و بحر عمري

 رمل شطه باينه ضاع

 يا شموس الوعد هلي

 نوري ضلمة بحوري

 للي شارد و اللي سارح

 و اللي كاره و اللي باع

 طبطبي عالموجه تهدي

 خلصيني من الحصار

 شتتي نفسن في ليلي

 طلعي مني النهار

 و ارفعي مرسايا يمكن

 ألمي جوه الؽربه دار

 يا مهاجر خد سنيني

 شوفلي في بالدن سنين

 الملب منيشد نبض 

 هاتلي للب ملوش عينين

 ضحن االيام عليا



 عاميه مصريه  فايـزه

 بس متبكيش عنيا

 شهدوني في المضيه

 و النهايه بميت سجين

 شوؾ لي دنيا بعيده عني

 دنيا فيها الدر اؼني

 دنيا ضحكتها تواسيني 

 لو فــ يوم الجرح صابني

 يا سايبني

 يا مفارق لبل مني

 عمري يوم ما ابكي الني

 لبل منن كنت ناوي

 تأخيري تأنيبس 

 ده الفراق مش بالؽناوي

 الفراق لحظة هدوء

 كلها احساس و ذوق

 أو تعدي بجرح كاوي

 وانا كنت فــ معاد التخلي

 خيري صالح كل شري

 بس للبي كان لتيل

 اتمـابلنا

 اتحاسبنا

 و اتفمنا ع الرحيل



 عاميه مصريه  فايـزه

 

 الصبر سكه صعيبه و الليل عليا اهو طـال

 اللي طالال لدرت أكون الدبيح و ال طولت زي 

 آدم عصي و اتمبل و نوح رسي ع الجبل

 و انا الذنوب ؼلبتني و شايلها باألرطــال

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 غريـبه عني

 باحس اني

 لوحدي دايما

 و انتي جمبي

 مش دي االحاسيس

 اللي كانت

 جوه مني

 ؼريبه عني

 فــ كل حاجه بتعمليها

 كل كلمه بتنطميها

 كل بصه

 كل حركه

 كل شكل

 و كل لون

 كأن بينا 

 خط أحمر

 بينا ألؾ

 و ألؾ سور 

 كأني جاي 

 من خلك تانيه

 و انتي عايشه

 فـ أي كون

  !!!!مين نكــــون

 مين اللي جمع شملنا

 و دوبنا دوب

 مين اللي خالني

 ؾ بحرن

 شمس سايحه

  !!في الؽروب

 يؤسفني الول

 من بعد ماعرفتن بجد



 عاميه مصريه  فايـزه

 و بعد ما فهمت ان ودنن

 مش بتسمع اي حد

 و ان عملن مش بيمبل

  ...اي فكره و اي نمد

 إن للبن 

 مش معايا

 و انه ميت من زمان

 و ان جواكي حاجات 

 تجيب الي حكيم 

 جنان

 و اني مخدوع

 و ان عملي

 لبل للبي محبكيش

 و اني كل ما ابص ليكي

 أحس بفوايد الحشيش

 انتي فين

 من ؼير تكلؾ

 من ؼير دهان 

 فوق الوشوش

 انتي فين

 و بميتي مين دلولت

 حد مبعرفوش

 لعون ابودي دنيا بايخهم

 و كلنا البسين وشوش

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 نور حسنن  

 ... و انا جمب منن ضحكتي

 ليها كده معني

 ال يهمني حساد

 و ال حد ينسانا

 وال حتي مين باعنا

 روحي بمت بجناح و عشها حضنن

 متخلنيش سواح

 و خديني فوق ؼصنن

 ده الطير بيحمل وليفه

 مهما كان الجو عاتي

 دياو ابتسامتن ليا 

 صبرت للبي الساعه دي

 يا عنادي و ارتضابي

 و احتمابي من بعادي

 انتي ارض الوعد و انتي

 أحلي من أنهار بالدي

 كـونـي وادي

 كل حته فـ دنيتي محتاجه ضلن

 متخافيش من عافيتي 

 انا مش هاضلن

 مش هسيبن يوم حزينه

 ؼير ما اعلك ضحكي زينه

 لِّــنو ان لابلتي ناس لبيمه، للبي في الشده فاض

 ومتخافيش من الليل اللي جاي بعيد

 و ال ؼربتن و انتي بعيد عني فـ يوم العيد

 مانتيش بعيد عن للبي، للبي وطن ليكي

 و فـي عنيكي و تحت جناحن البمبي،

 انا ليكي



 عاميه مصريه  فايـزه

 و طول ما الضحكه دي جمبي

رِلن سواليكي  هادو 

 و اشيل شيل علي كفي

 و جوه حريري تتلفي

 و تترسمي 

 و تتدفي 

 صدري السايح النايح في

ـ أعملّـن  و ندر عليا لو جيتي، لـ 

 ليالي الحنه نور داير 

 علي دبايح

  ..سبع تيام بلياليهم، نأ ّكل فيهم الـــ

 مساكين مع المعازيم 

 و دراويشي 

 و محاسيبي 

  ...و يحيوا الليل

 علي عطر الهوي الفايح

 من الورد اللي جاي طارح

 علي عودن

  ..و من ُجــوِدن

 نصبنا الحلمه طول الليل

 علي وجوِدن

 مدد نزعك.. يا نور ُحسنِـن

 تشدي بحبل أحالمن 

 طراطيؾ الهوي لحضنن 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 تصحش االحالمما

 و عند معادنا 

 بلمي الملب بيناؼش برؼم البعد

 و اشوؾ نفس المكان الفاضي

 يجمعنا بكل الود

 بيتحايل علي النظرات لتتاللي و تتكلم

 الفارؼه تتجمعو يحلؾ عااليدين 

 في صحبة ورد

 كان ياما كان يا كل مكان لابلتها فيه و فكرني

 كان يا ما كان يا ضي فـ عينها بسرلني و سوحني

 يا ليل كان يحلي علي صوتها

 و نور يطلع علي وجودها

 و يوم يستطعم المشاوير

 يا نبض ؾ للبي خبيته و بفضحني

 معدش يفيد

 معدش ما بينا ؼير ذكري

 مع االيامو ايه تعمل 

 زمان كنا عيال حلوه

 و عشنا و توهنا في االحالم

 كبرنا خالص

 و فرق بينا تفكيرنا و تكوينا

 تؽيرنا سنين بتزيد في اعمارنا



 عاميه مصريه  فايـزه

 تفهمنا اللي ياما هربنا منه زمان

 بإن الدنيا مش ورده علي ضفيره

 و مش ؼنوة ما بين عصفور و عصفورة

 و إن العيشه متحبش عسل في كالم

 العمر ده فعالو ويا 

 خالص

 ماتصحش االحالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 سالمي

 عالمات ساب للبي فـ جرح لكل سالمي

  مات و سابني عشته، أنا حلم لكل سالمي

 بالد و بالد رمياني و كارهاني لدنيا سالمي

 نسيوني و - كرهوني و - حبوني اللي ع سالمي

 .. ظلموني و بوحشهم للي سالمي

 . عيوني علي بعيد كل و عني بعيد لريب لكل

  طفوليه لضحكه سالمي

 كتافها علي....  محنيّــه ضفيره لها

  وأدوها و خطفوها للي سالمي

 . شافها ال و سمعها حد ال

 لدري مش اليأس بإن علمني لصبر سالمي

 لمري يكون الليل عز فـ علمته لصبر سالمي

  الثانوي في لحلوه سالمي

 العيد يوم في معاد كل و

 الجامعه في لممره سالمي

 بعيد لسه و بالي علي

 تطلع اوي مكسوفه و جوايا لفكره سالمي

 بتلعلع اداريها ما يوم و فيا لمشكله سالمي

 شايفني يا الين سالمي

 عارفني يا الين سالمي

 بتسمع و كالمي لاري يا الين سالمي



 عاميه مصريه  فايـزه

 ُعمــري كمــا حبيتها لواحده سالمي

 ُمــري ، الممر ريمها بعسل نستني و

 خطري عنها خبيت و.. ليها االمان لدمت و

 .. انام ما كل بيها بحلم إليها سالمي

 لتلوني للي سالمي

  دفنوني للي سالمي

 . سالم ألؾ سالمي سالمي

 فرحي يوم ؾ جمبي ولؾ صديك لكل

 . فــات و تـــؾ..  مماتي وولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 وحشني الليل

هوحشني الليل و سهُره و كل ساعاته لحد ما   اشوؾ معاه بُكر 

ه ر   و نظرة عيني للنسمه و للضي اللي نام مكشوؾ علي المم 

 وحشني اصحابي و جنونهم و رزانتهم و سالماتهم علي الواحد

 ؼناوي بـملبي ؼنيـتهم و ال نسيتهم و فين كنا بنتواعـد

 وحشني الناس و بشاشتهم بميت بينهم كأني ؼريب

 بيبواخدهم ليا أحبابي و ال لميت ليا أي ح

 وحشني الشارع الضيك بمعدة ستي و جيرانها

 يا مين يرجع بأيامي يدّوبهم في أيامها

 وحشني حبيب ميتؽيرش مع حالتي حسب ما تكون

 و انا فـ جيبي حبيب ؼالي ولما اتعب بسرعه يخون

 وحشني الشط يا مبحر أمانة علين توصلني

 بخاؾ م البحر بس بحبه لما الموجه تحضنّي

 تحت العلم لالني و أنا لولته وحشني نشيد زمان

 و واد عند الحدود مجدع هنان محسود علي رجولته

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 مش عاوزاه

 و بكره بتاعنا مش مستحمل امبارح 

 و مش عاوزه

 و بعده بيكره المستمبل الطارح

 و بيبارزه

 و حتي امبارح الخلصان

 بدأ يكرهنا و يمول التاريخ

 مسحه

 لينا ؾ أرض هللاو انا و والدي مش الليين مكان 

 نمول لن حبي و فؤادي

 ترد بالدي

 مش عاوزاه

 ألدم روحي لعيونها و الدم للبي لرموشها

 ترد تمول منيش عاوزاه

 ألم هدومي و همومي

 و اشيل البؤجه تحت الباط

 و اسلم نفسي للؽربه و للفرله وبيني و بينها

 ظرؾ جواب

 ألول لن فيه 

 بالدي بالدي لكي حبي

 عاوزاهترد تموللي مش 

 كعابي تدوب من المشاوير



 عاميه مصريه  فايـزه

 و شعري يشيب 

 و جسمي يخيب و يتعكز

 و جوه جوابي بكتبلن

 بالدي بالدي لكي حبي

 ترد تموللي مش عاوزاه ؟!

 بالدي بالدي لكي حبي و مهما تمولي مش عاوزاه

 همول يابالدي لكي حبي لو انتي نسيتي مش هنساه

 ده انا المزروع علي جبينن

 أنا فمهن أنا دينن

 و للبي مسكنن جواه

 متمطعنيش من الكشكول و ترميني

 ده انا شايلن في تكويني

 تمللي تحبي تكويني وانا استحمل

 ممولش االه

 بالدي بالدي لكي حبي سواء حبيتي أو كارهاه

 مشفتش يوم رضيع يكره يضم أمه

 اللي مش عاوزاه!

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 

 كان ياما كان

 كان ياما كام في زمان مش جاي

 وين حلوينكان في ناس حل

 مهما الحال يتؽير بيهم

 عاالخالق ثابتين ثابتين

 يعرفوا يضحكوا ولت الضحكه

 و ولت الشؽل دماغ وعينين

 أما ودانهم مش سماعه

 تسمع نبح كالب خاينين

 بيواجهوا الممصود بدماؼهم

 مش بلسان واحد و اتنين

 كان ياما كان في زمان مش جاي

 كان في ناس فاهمين فاهمين

 يمروا دماغ الناسيمدروا 

 و يفرلوا بين مسن و طين

 ماهو مش كله سواد و بيدهن

 و ال كل الناس بني ادمين

 كان ياما كان في زمان و مكان

 كانوا تالته من التالتين

 حطوا رحالهم ويا الليل

 و اتسحبوا و الناس نايمين



 عاميه مصريه  فايـزه

 سرلوا ورود الخد البمبي

 سرلوا الضحكه و كحل العين

 شله و اتمسكنوا و جابولهم

 بس ينفذوا مش فاهمين

 و اتمكنوا و اتؽطوا وناموا

 و لزلوا الكرسي بصمػ أمير

 كان ياما كان في زمان جاي جاي

 كل كراسي الدنيا تدور

 و اللي عليها سايبها لؽيره

 و اللي متبت بكره يؽور

 و اللي بيفهم يعدل مخه

 يعيشها بحك يموت مستور

 كان ياما كان و اليوم ده هييجي

 م هياكله النورليل الظل

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 ادفني يابني

 الكل منا مهما زاد فـ الطول

 جبان

 و مهما لال أمثال يا دوب

 حتة لسان

 و اللي فكر نفسه حاجه

 آخره حاجه

 يا أما هيموت ِم الزهك

 يا إما هيعيش في الجنان

 مين اللي خانّي يازمن

 مين اللي بدل حالي و هزم لي البدن

 مين اللي سرق الضحن مني

 ساب لي من بعده العدمو 

 مين اللي جّرؾ أرض عمري

 و بالني بكتير العلل

 متخافش مني يابن للبي

 حتي لو ضهري انحني

 و ان شعر راسي ابّــي ض، كلمني

 بكلمة حنينه

 ده انا ياما الجل عنين يباتوا فرحانين

ـيت دموعي ّكِ  بـ 

 و عشان تنام مرتاح فـ ليل



 عاميه مصريه  فايـزه

 نجدت لن يابني ضلوعي

 متصدنيش لما انحني 

 واحتاج سند

 متحطنيش ند و ؼريم

 ده انا العجوز و انت الولد

 خلين فاكرني و ادعي ليا في السجود

 و الرا علي روحي بطهرن

  .و ادفني يابني لما اموت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

 متحكموش بالعين

 ..  مخاوي مش انا

 ولي مش انا

  حضره بيتجهزلي مش انا

  خضرا ِعمه و

  مهابه له موكب جوه ال و

 ُمهره ركبت

  الحجاب البصر عن زال وال

 المسأله اصل لي بان ال و

 المخاليك أضعؾ أنا

 ب ال اكترهم و

  جديد هم حمل انا ال

 للمله و نخذ حمل وال

 األمل مني بره من

 األلم مني جوه من

 جمل والؾ تشوفني و

 حزين.. الحميمه بس

 .. بالعين فمتحكموش

 بصير شواؾ كل مش

  جوا من منظره و هيصه بره من

 كسير للب

 عليكم يمدر دراعي ال



 عاميه مصريه  فايـزه

 يناديكم صوت فيا ال و

 المشاوير كرهت أهي و... تجيكم تمدر رجلي وال

 األسير زي جوايا..  الحزينه روحي سيبولي و

 ..  بالروح فمتبذونيش

 كبير جناحها روحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاميه مصريه  فايـزه

  كوكبي يا

 

 ؼرام ليكي جوايا

 أوصفهولن عارؾ مش

 أشده و..  أليده ينفع بس لو

 أجيبهولن و

 كلمه ؼير مبمولش جبان لساني لكن

 ! بالذمة خيبه مش..  أريدن و بحبن كلمة

 بحبن ما لد بحبن

 عندن ؾ انا اسيت ومهما

 بيكي هعيش

 فيكي اموت و

 راضي اكون و

 

 االحضان فـ اآلهـه صوت و الفرحه فـ الطبل دق لد بحبن

 بيهرب و اللمه الوحيد بحب ما لد بحبن

 االحزان م و الوحده من

 طوبـه ليل فـ دفاني حب بحبن

 أمشير يوم فـ حامي النهار وراني و

 بالمواعيد و العيد لبس و العيد بليالي فكرني حب بحبن

 طالع النفس و بحرق اللي بالشوق و

 سامع أهو مشفش اللي و حياني بصوت العالي ع حب بحبن



 عاميه مصريه  فايـزه

 بحبن

 

 الشط لحضن الموج شوق لد بحبن

 المـد علو فـ للممرة البحر حب لد بحبن

 عشمت ياما و

 بدني علي كـالتوب الؽرام اتلؾ و اتمعشمت و عشمت ياما

 اتلميت و اتبعزلت و شوفت و طوفت و

 بكيت ياما و للبي علي كدبت ياما و

 لابلوني عنيكي ما يوم و

 لوني كما لونهم لميت

 ايدن كفوؾ بين و بيني اللي اللمسه علي بخاؾ لميتني

 عينن من تبوسني جايه اللي النظره علي بتشحتؾ و بدوب لميتني

 بيتبدل كوني لميت بيتؽير عملي لميت بيتؽير للبي لميت

 بأحالمن بتشكل و

 بلجامن للبي رابط و الؽربة من بملك وال الوحده من بخاؾ عنت ال

 بأوصافن انشؽلوا و الخلك جميع فراغ سد حب بحبن

 انصافن فـ مبشكش و مشتاللن و محتاجلن حب بحبن

 

 كوكبي يا

 … أحببتن إني

 الضوء بلون الماء ؼرام مثل أحببتن إني

 لجأت الين و جميعا الناس من هربت و
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 عباءاتن حرير لبست و تفاهاتن جميع عشمت و

 سكرت و هواكي شربت و

 ليهواكي خلك فـفؤادي إالكي بملبي ماعاد

 بدواكي جرحي يشفي ال يوم يأتي أن يمكن ال

 

 كوكبي يا

 موكبي فــ لؾ تعالي و الضيا هات

 بالممام طافوا ياما منن لبل من

 الؽرام الجل المدد حبل فـ اتشعلموا و

 بيـباني بفتحلن تعااللي

 فيا خش

 تاني بطعم فيا اللي الحزن بدل

 انت حبن انت شكلن انت طعمن

 حب كل عن اختلؾ اللي انت حبن

 وكبرياء طيبه و حنان كله حب

 بملب اعشك فين و كيؾ و امتي علمني

 االشتياق و الفرح من دموعي نزل

 روحن لي احضن و فين اللي كل علي لي سلم

 بوحن لبل سرن جوه.  جوان خليني..  كوكبي يا

 

 بحبن

 الليل طول سهرنا لد و نفسي مع نفسن صوت لد
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 المواوبل فـ الصبر لد و أيامي و أحالمي لد بحبن

 نـار و طين من المخلولين عدد لد بحبن

 النهار فراشات لد السنابل حبات لد

 باألسحار الساجدين الراكعين المابمين ليل لد

 الكالم كل حروؾ من أكتر حب بحبن

 االنتظار هدوء من أكبر حب أطهر حب

 بـالؽرام سكروا لما االحبه نظرات لد

 المبتلين صبر لد

 سالم للوبهم فــ اللي و

 ستـي للب طـيبة لد

 .. الحرام من خوفي لد
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 يا عم كريم

  كريم ياعم

 لين انا و الميالد يوم من و

 حاضنن دراع

 شايلن سرير

 حامين للب و

 خاطرن عشان

 لطرن بميت

 بين ساير و

 مشيت ولما

 عديت العتب فوق ومن

 لاطرن بميت

  أطرن اجيب و

 بحجابن روحي أحجب و

  تؽضب لو نفسي أزلزل و

 اعتابن علي والؾ ابات و

 جمبن اعيش و جوان أعيش

 مداسن بمي للبي باب و

  ناسن أنا أهلن انا

 باسن لو بس بهلن و

 تضحلكه و.. ؼيري حبيب

 ترباسن ساعتها اسن و. منه اؼير
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 حبيبي ده نفسي ؾ الولها و

  تؽيبي و دنيا يا تؽوري

 شرين هيبمي فيه محدش

 شنبات له يبمي ما لحد

 اختارله و الدنيا الؾ و

 شربات عسل تكون وليفه

 مستني متهني يعيش

  يؽني و صلبه من ولد

 فات تعلب:  ؼنيتله كما

 جده كان االصل في عشان

 لده انا و لي بيحلم

 حبيته و....  ابني أحب علمني و

 عديته و....  زمني أدوس علمني و

 متلزمش الناس كل ان علمني و

 ناديته اذا....  هيسندني ابني مادام
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 بفتكرن مع التفاصيل مابنساشو 

 ؼرامن زي موج النيل مابعالش

 و اسمن ع الملوب هـين بيزرع ود

 و اهو طعم الحياه بعدن مابحالش


