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إهداء
اىل أمي نبع الحب  ...

اىل من أحبها واختارها قلبى ...

  اىل كــل قلـب ينبـض بـالحــب ...

اىل  ...................... 

مجدى رزق
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أوالً : 
أقدم شكري وحمدى لله الذى خلقني ووفقنى اىل هذا.

ثانًيا:
أقدم شكر خاص ألىب وأمى ، فلقد تعلمت من أىب قيمة العمل ، كام تعلمت من 

أمى معنى املحبة والتضحية.

ثالًثا:
شكر خاص لالستاذة :عزة مدرسة الصف االول االبتدايئ اول من تعلمت عيل 

يدها الكتابة 

رابًعا:
شكر من القلب لالستاذ فايق السندى أمني مكتبة مدرستى االعدادية أول من 

ساعدىن أحب القراءة واالطالع .

خامًسا:
شكر خاص لزوجتي ورشيكة حيايت التي شجعتني وتحملت من أجىل الكثري .

سادساً :
شكر وتقدير لكل من قابلته ىف حياىت وقد امن مبوهبتى ، فإننى أشكرهم جزيل 

الشكر عىل تشجيعهم ودعمهم ىل طوال هذه الفرتة من حياىت

شكر و تقدير
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اخريًا تحررت من سجنها كلامىت

وجاء يوم فّك أرس آهاىت

فبعد ما رأته عينّى وما عاشه القلب

لن أسكت حتي يوم مامىت
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بادور عىل حب بجد

حب محبوش حد لحد

حب يشدىن م الدنيا شد

نفىس اعيش أحالم

وأغرق ف بحر الغرام

يا ترى ممكن أالقى حد

بيدور عىل حب بجد

نفىس أعيش الحب بحرية

وأسهر اللياىل الهنية

أكون لحبيبى وحبيبى بس ليا

نعيش سوا افراحنا

حب بجد
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ونداوى لبعض جراحنا

والفرح آلخر عمرنا يتمد

هادور عىل حب بجد

نسهر عىل ىض الشموع

ونبعد عن أى دموع

ونحب بصوت مسموع

وال يفصلنا ف يوم سد

بادور عىل حب بجد

أعيش حبيبى اجمل األماىن

ويكون حبنا أحىل من األغاىن

نتهنا وال يوم حد فينا يعاىن

ننىس ماضينا ونعيش اليوم والغد

بادور عىل حب بجد

نبقى ع الحب متعاهدين

وع االخالص متواعدين
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وال تفرقنا ايام وال سنني

نكون واحد مش اتنني

وحدتنا صنعها الصدق والود

وهو دا الحب الىل بجد



حـتة مني

10

أحىل كلمة سمعتها

ىف أجمل يوم شفتها

ارتاح قلبى لنغم لحنها

أخريا سمعتها

كلمة فرشتىل الدنيا ورود وأنغام

وشفت فيها أحىل األماىن واألحالم

سمعت فيها أغاىن باحىل كالم

أخريا سمعتها

ب - باىل وقلبى ارتاح

ح -حنان وحنية وافراح

ب - مببى كل الدنيا ف عنيا

أحلى كلمة
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ك  - كفاية كدا عليا

أجمل حروف سمعتها

كان نفىس اسمعها من زمان

كلمة ليها اجمل احضان

بتحضنى وتدينى االمان

اخريا سمعتها
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وانتى بعيدة عن عينى  

مفيش ىشء ينسينى

دا انتى كل الوجود

ملا عنى بتغيبى   

بافضل بنارى وتعذيبى

لحد ما تتم الوعود

مشعارف هاعمل ايه

والبعد ازاى هاقدر عليه

وقلبك جنبى مش موجود

ازاى هاقدر استنى

عايش بحريىت بامتنى

وانتى بعيدة ...
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امتى يا غايب هتعود

يا ريت افضل جنبك

جنب عينيىك وقلبك

والحب علينا يسود

عايزك تفضىل ويايا

وان مشيت تيجى معايا

وما تفرقناش اى سدود

حلمى يجمعنا الحب

نبقى قلبني ف قلب

ساعتها هاملك الوجود
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يالىل غاوى الورد

الزم تستحمل الشوك

يالىل ناوى تحب

الزم تستحمل الىل بيحبوك

حبيبك مش كله فل

وال هو احسن الكل

مفيش كامل الصفات

كله عند عيوب ومميزات

الزم تكون عارف كل الحاجات 

اسمع نصيحة من اخوك

ناوى تحب..؟ 
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سمعنا وشفنا الىل حصل

الحب مش كل ايامه عسل

دا يوم حلو ويوم بصل

وان قالولك غري كدا

يبقى يا صحبى خدعوك
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آدى يا قلبى الىل اخرتته

وعىل كل الناس فضلته

وف أعز و أغىل مكان شلته

مشقادر يوم يقدر حبك

وبيجى كتري عىل قلبك

مش فاهم الىل عشانه عملته

باقولك يا قلبى نسيبه

للدنيا وهو ونصيبه

مسريه يعرف مني حبيبه

ساعتها يفتكر

 كل الكالم الىل قلته

آدى يا قلبى 
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ابعد وانىس كل الىل كان

ابعد عن الحرية والعذاب و األحزان

فكر ف الىل جى وسيبك من زمان

سيبك م الحب وسيبك من حريته
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متقفليش عىل قلبك املجروح

خليه بحزنه يبوح

سيبك من أحزانك

وانيس الىل خانك

سيبى قلبك للفرح يروح

انىس الحزن واألحزان

وامحى الىل فات كامن

مفيش ابدا انسان

بيعيش طول عمره بالجروح

سيبى قلبك
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ليه تضيعى عمرك بالش

عىل حاجات ميكن متسواش

فيه حاجات ممكن تتعاش

ليه تخىل عمرك منك يروح

ليه فكرك داميا سارح

عيىش بكرة وانىس امبارح

ودعى كل ىشء جارح

محدش بيفضل طول عمره مجروح
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ليه بتظلمينى.....

وف حزىن ودمعى تعيشينى

ليه بتجرحينى......

وف حبى و وفاىئ تخونينى

دى غرية منك عليا

وال دى ردود عادية

وال انتى بتشىك فيا

وال عايزة وخالص تتعبينى

ليه بتظلمينى

عادى  بكل براءة بتكلم عليها

ليه بتظلمينى...؟!
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عمرى ما شغلت نفىس بيها

وال قلت اىن معجب بيها

كنت بحىك لحظات

كان نفىس فيها تشاركينى

ليه بتظلمينى

مشاعرى مش فراشة

الى نور تتشد

وال هاجى ف يوم واميل لحد

مشاعرى ارتبطت برباط بجد

بعد كل دا  ليه بتعذبينى

ليه بتظلمينى
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باقى عليه ومش باقى عليا

قلبى بيفكر فيه

 وهو عمره ما سأل فيا

عايش حياته ال بيحس بتعبى

 وال طول لياليا

عمره ف يوم ما كان جنبى

طول االيام بفكر وانا محتار

يا ترى هيكون ايه االختيار

تعب حاىل وتاهت االفكار

يا ترى ايه مصري حبى

خايف على قلبى
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انا ايه الىل غاصبنى عىل كل دا

سهران وحريان وتعبان بالشكل دا

تاه قلبى م التفكري وصوىت تعب م الندا

كل دا عشان خايف عليك يا قلبى

عايز ابعد بعيد لوحدى بس خايف

ال قلبى يتعذب ويبقى مش شايف

ف الدنيا غري االوهام

ويخاصم االمل واالحالم

وميصدقش بعدها

 ال كالم القلوب وال الشفايف

واعيش طول عمرى شايل ذنبى
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شفت وردة جميلة فرحت بيها

بريئه وجريئة والحنان ماليها

صغرية متحرية م العامل  حواليها

وحيدة بس سعيدة

بتعيش حياة جديدة

مهام اوصف مش ممكن هاوفيها

وردة مليانة باألمان

تدى السعادة لكل انسان

تغمره بالحب والصدق والحنان

ربنا يحفظها ويخليها

وردة الحب
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يا بخت الىل هتكون الوردة نصيبه

لو اخلصلها مش ممكن تسيبه

يتهنا بحياته وينىس العذاب ولهيبه

ملا يهدى العمر ليها
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وحشتينى يا حبيبتى

يا ترى انتى فني دلوقتى

ياريتك تحىس بيا

ياريتك تحنى عليا

شوىف بحبك من امتى

ولسه بحبك لدلوقتى

بحبك والشوق والحنني

جوايا ليهم سنني

وحشتينى يا حبيبتى

وحشتينى
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انتى فعال بعيدة عنى

لكن ف قلبى قريبة منى

نفىس تكوىن معايا

امتنى احكيلك عنى

حتى لو متتكلميش

حتى لو متسمعنيش

حتى لو متحسنيش

وكفاية تكوىن جنبى

وحشتينى يا حبيبتى
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قول تاىن يا قلب

الىل انت قلته

منني يا قلبى الكالم دا جبته

عشان شفت نظرتني

وال عشان اتقالوا كلمتني

وال انت تعبان

من كل الىل شفته

قول تانى يا قلب
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ال ياقلبى بالش عذاب

خليت عقىل منى غاب

كفايه علينا افكار

بالش تعيشنى ف النار

وال انت يا قلبى بقيت قالب

ارجع يا مسكني من غيابك

راجع يا مخدوع حسابك

ليه تظلم وتبعد وتتحري

ليه دا انت عمرك ما بتتغري

ايه يا قلبى الىل وداك

وف لحظة تاين جابك
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غالية عليا قد عنيا

وميكن اكرت

قريبة منى و بعيدة عنى

وفيها بفكر

عنيها بريئة والضحكة جريئة

وزى السكر

نظرتها تفّرح طلتها تريّح

مهام البال اتعكّر

حتة منــى
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وال كلّمتها وال شوفتها

بس بعزها

مقعدتش معاها متكلمتش وياها

بس بحبها

اصلها حتة منى

مش ممكن تغيب عنى

هى حلم من االحالم

ىف كل دقيقة

بامتنى يبقى حقيقة

ساعتها يحىل الكالم
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صيف وسهر

ليل وقمر

وخيال ف سفر

احىل احساس

وف صحبتك خل

ورده ع الخد يطل

ف عينك اجمل الكل

واغىل الناس

تتكلم أحىل كالم

وال تخىش اى مالم

وتنىس كل االالم

تقول ع الدنيا خالص

 صيف .. و سهر
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وجه ميعاد الفصل االخري من الرواية

بعد متابعه وقت طويل جات النهاية

كان التمثيل بارع واالخراج خياىل

مات البطل املصارع ومجاش ابدا ىف باىل

ان كل الىل شفته بيحصل معايا

اتارى ىف الرواية فيه دور لشخصية

هى انا ايوة كنت جوة املرسحية

باحسب نفىس عايش دور البطولة

خداعهم جابىل النهاية املجهولة

ايوة قمت انا بدور الضحية

ونزل الستــار
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عشانهم اتحملت العذاب مشيت ىف النار

كنت ليهم االفكار داميا بكتم االرسار

كانوا بيدوىن املرة وياخدوا الحلوة منى

عمرى ما سبتهم مرة لقيتهم اتخلوا عنى

وبعد طول متثيل كانت النهاية

ونزل الستار



حـتة مني

35

قدام عينيا

لكن مش القيىك

ايدك ف ايديا

لكن بأدور عليىك

سامع كالمك

ايوة شايفك

سامع ضحكك وهزارك

لكن فني اراضيىك

حقيقى مش القيىك

مش القيكى



حـتة مني

36

الشكل هو

ونفس مالمحك

لكن حاسس

لسه مش عارفك

حقيقى مش القيىك
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علمتك الحب سبتينى و رحتى حبتيه

وكالم الحب الىل قلتهولك ليه بتسّمعيه

وكل تعبريات قلبى ختيها منى ليه

وكل لفظ بينطقه لساىن برتوحى تردديه

ونبع كل الحب  قلبى بتنسيه

ليه القلب الىل اداىك كل الحنان

وف وقت خوفك عنده القيتى االمان

وياما  ف حزنك شكيتى ليه زمان

بعد كل دا يكون جزائه انك تخونيه

علمتك الحب
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ليه مش حاسة بحريىت و بقلبى

ليه مش عايزة تفهمى حبى

وحدى بعاىن كاىن بكّفر عن ذنبى

زى ما يكون هدفك قلبى تعذبيه

قلبى ياما اتعذب لوحده

لكن كان نفسه يوم يتحقق أمله

وتحىس بيه وتعيىش حلمه

لكن بعد كل دا لسه برتفضيه
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ليه بيسموا حبنا خيانة ليه

ليه بيقولوا عىل ارتباطنا عناد  

ليه بيكرهوا قربنا

ويفرحوا ملا يكون بينا بعاد  

ليه شايفنا مش لبعض

وليه حبنا مش جاى عىل املراد     

ليه مبريتاحوش لفرحنا

وعايزين دنيتنا سواد  

يا ناس ملا قربت قلوبنا

كانت بأمـر رب العباد  

حبنا مش خيانة
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ارادتنا من نفسنا

لكن الهنا رتب امليعاد    

بارك رباط حبنا

قرب قلوبنا والحب بينا زاد       

متخافيش يا حبيبتى انا

انا ليىك كياىن وروحى والفؤاد  

مستحيل يتحقق هدفهم

حتى لو يوم البعد عاد

هيكون قصري عمر فراقنا

بعدها يتحقق الوصال والوداد   

وأمل  وفرحة عمرنا  

متال حياتنا باألعياد
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لو قعدىت وحدك ف سكون

افتكرى كالمى ونظرة العيون

وهمس الكالم هتالقينى

داميا بفكرى معاىك

وملا تنامى هتشوفينى

ف احالمك وياىك

هأكون مع قلبك فني ما يكون

مع قلبك
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افتكرى كل حاجة بينا حلوة

كل كلمة وهمسة وغنوة

بالش تفتكرى الخالف

واى ىشء منه نخاف

الزم ف يوم هنكون

مهام هاجت الدنيا حوالينا

مهام قابلتنا متاعب

هيعيش الحب فينا

حتى لو زادت املصاعب

كل ىشء ف حبك يهون
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افتكرتك دمعي سال

افتكرتك وف قلبي كام سؤال

فني اللهفة اليل كانت مستنياىن

فني القلب اليل بيفرح لرجوعي

راحت فني االيدين الىل تعبت عشاىن

وياما ف الحزن مسحت دموعى

بعدك اتغري الحال

افتكرتك دمعى سال
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فني الطيبة فني االمان

فني الحنية فني الحنان

زى حبك مفيش

زى زمانك مش هاعيش

وياىك رحلت االمال

انا عارف انه مش بارادتك تسبينى

وال تهون عليىك دموع عينى

عشتى طول عمرك تدينى

كل ىشء لسه عىل البال

افتكرتك دمعي سال
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بحبك واعزك انتى

بحبك واقدرك زى ما انتى

حتى لو قصدىت اهانتى

غنية فقرية

بحبك مهام كنتى

بحبك زى ما انتى

بحب شوارعك والحوارى

بحب اهراماتك والسوارى

بحب يا بلدى ميادينك

امنت بالهك ودينك

اصلك ارىض ومدينتى

بحبك زى ما انتى

بحبك زى ما انتى
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بحبك ضجيجك وسكاتك

بحب بيوتك و محالتك

اصىل عىل ارضك اتوجدت

وفيىك يا بلدى عشت وكربت

ولو مرة ف الدنيا تهت

انتى يامرص سفينتى

بحبك زى ما انتى

اسمك ُذكر ىف وحى الله

عشتى يا بلدى داميا ىف حامه

رايتك برتفرف عالية ف سامه

ولو يوم  فكروا فيىك الغزاه

الهنا يحميىك يا حبيبتى

بحبك زى ما انتى
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عشتى صامدة ىف مكانك

و والدك محميني ىف احضانك

والعامل كله بيحلم بأمانك

والدك ف الصورة منورين

وف ارضك داميا معمرين

بيهدوا  العمر عشانك

عشان حلمك عشانك انتى

بحبك زى ما انتى
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كتري بنتخدع ...

ايوة بنتوجع

لكن دا عادي

ساعات بنتصدم ...

واحالمنا بتتعدم

برضو عادي

عادى انك تتأمل ...

مش عادى إنك تسلم

وتبيع القضية

تسيب األحزان تحطّمك ...

واالفكار تدّمرك

وتقول ايه بايديا

كتير بنتخدع
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بإيدك تغري حالك ...

تالقى الحلم جالك

والىل فات انساه

خىل عزميتك حديد ...

وإبدأ تاىن من جديد

وهى دي الحياة
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يا هدية حبيبي

 يا اجمل هدية

يعيش من هدايك ليا

هتفضىل داميا جنبي 

زي ماهو ف قلبي

ساكن فيه وجوا عينيا

يا هدية أغيل الحبايب

يالىل بتحرضى الغايب

عارفة كل حاجة عني

 حتي حكايات القلب الدايب

هدية حبيبي
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كلميني يا هدية ع اليل هدايك

بايديه ملسك وقربك ليه

وبعيونه شافك وعجبتيه

وقلبه اختارك وهوايك

يا هدية حبيبي يا ذوقه وفنه

احكييل عن حاله وعنه

يا مرسال بني قلبني

يا رسالة بني حبيبني

ياريحة حبيبي وحتة منه

داميا يا هديته بيه بتفكريني

وبوجوده معايا بتحسسيني

بتفكريني بسالمه

وتعيدى عليا كالمه

وف بحور هواه بتعيشيني
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مقدرش اقول الىل ف قلبى

مقدرش اقول

مقدرش ابوح بحبى

معرفش اخون

كنتى زمان معايا

وكنتى ف قلبى وعينيا

كنت ممكن اقول

وكنتى ممكن تكوين ليا

لكن كان لساىن خجول

وكانت تسكت عنيا

كان قلبى خايف يتكلم

ويقول الىل فيا

حيرة وصمت
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كان خايف تصديه

شعورك مايكنش ليا

ساعتها يندم انه اتكلم

ويعيش الصمت ف الدنيا ديا

ودلوقتى برضو صعب

قلبى يقول الىل بيه

النك مبقتيش ليا

غريى بقا نصيبك وانتى ليه

لكن بعد كل ما فات من حرمان

وبعد سكوت وحرية زمان

قلبى بيتكلم وبيقول

الحب هيفضل فيه

ورغم بعدك عنى

هتفضىل عايشه فيه
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مش انا الىل اخرتت

قلبى هو الىل اختار

خالين سهرت

وعاش ف نار

ليه يا قلبى تبص لفوق

ليه طلعت ف العاىل

عشت يا قلبى ف شوق

وسهرت انا اللياىل

خلتنى احبها

واعيش ىف سامها

اختيار قلبى
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وهايفضل حبها

وهاعيش عىل ذكراها

مش عارف اشكرك

يا قلبى وال الوم عليك

حركت فيا مشاعرى

وخلتنى احس بيك



حـتة مني

56

معقولة بعد كل االماىن دى

 الحب ضاع

يعنى انا لحد اللحظة دى

 عمرى ضاع

معقولة قد حبى وحناىن 

كانت قسوة الىل باع

االنسان الىل كنت بحبه

 وعايش احالمى ف هواه

قالىل عمره ما فكر فيا

 واىن الزم انساه

لكن انا عمرى ما هانىس حبه 

كل شىء ضاع
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انا عايش عىل ذكراه

يا خسارة خد كل ىشء 

ما سبش غري ودااااااع

معقولة بعد كل االماىن 

دى الحب ضاع

بعد كل الشوق الىل عشته لياىل

بعد الحلم الجميل الىل عشته ف خياىل

بعد الفرح الىل كان ماىل قلبى وكياىن

مفضلش ليا ف الدنيا ديا غري االوجاع

معقولة بعد كل االماىن دى الحب ضاع

مكنتش اتخيل تضيع  ف لحظة كل احالمى

وال عمرى خطر بباىل تتوه فرحة ايامى
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ف لحظة الكل راح مبقاش ليا غري آالمى

حتى امىل وحلم حياىت اصبح ضياع

معقولة بعد كل االماىن دى الحب ضاع

كنت فاكر ان الفرح ف يوم هيجينى

كنت فاكر االيام بعد ما خدت كتري هتدينى

الظروف كلها كانت ضدى حتى حبيب عينى

اتارى مفيش ف الدنيا غري الخداع

معقولة بعد كل االماىن دى الحب ضاع
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حبيت وقاسيت كتمت ف قلبى وداريت

حبيتها انا الىل ال قبلها وال بعدها حبيت

الزم اقول الىل ف قلبى

الزم حبيبى يعرف مقدار حبى

كرب الحب ف قلبى وزاد لكن خبيت

قابلت كتري لكن مارتحتش غري معاها

عينى شافت كتري قلبى مخرتش سواها

هى نور عينيا هى فرحى ف الدنيا ديا

حتى وانا بعيد مقدرتش لحظة انساها

حكايتى
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نفيس ف يوم يوصل لقلبها االحساس

بس خايف تصدىن وخايف من الناس

قلت مسري قلبها يحس

مش قادر اسكت نويت اتكلم خالص

وملا اتكلمت وشكيت لها حاىل

قلتلها كنتى داميا ىف خياىل

سكتت مردتش عليا

اتارى عمرها ما حست بيا

وملا اتكلمت قالت:

عمرك ف يوم ما جيت ف باىل
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امتنى تكون السعادة داميا ىف حياتك موجودة

امتنى تكوىن بالفرح داميا موعودة

اما انا مش قادر انىس مش قادر انىس وحياتك

داميا فاكر

 فاكر سالمك كالمك 

و حتى سكاتك

هافضل عايش عىل الذكرى

عندى امل ف بكرة

اصىل انا عمرى ما هانىس يوم كلامتك

حتى لو عشتى مع غريى 

الذكرى الجميلة
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هتفضل الذكرى معايا

النك لو مش جنبى انتى داميا جوايا

هاعيش لوحدى حياىت

وداميا ف كالمى وسكاىت

عايش ..افرح لفرحك كاتم كل اهاىت

فاكر االيام الجميلة الىل فاتت

مقدرش اقول قصة حبى ماتت

هتفضىل لالبد اجمل ذكرى ف حياىت
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يا خسارة يالىل كنت بسميك حبيبى

يالىل كنت امتنى تكون نصيبى

كل مبادئك وشعاراتك طلعت فيها مخدوع

حولت فرح قلبى بيك لعذاب ودموع

خسارة ! بصيتلك من بعيد ودا كان عيبى

انا الىل كنت ىف هواك اسري

وعشانك اتحملت وقاسيت كتري

كنت ف قلبى انت الوحيد

وحبك مع االيام بيزيد

لالسف خسارة فيك مجرد التفكري

خسارة
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كنت لوحة جميلة رسمها اعظم رسام

زاد جامل الصورة املناظر املليانة باالحالم

ساحت االلوان .. ضاعت املعامل

وطلعت كل دى اوهام
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علمتنى الدنيا ان مافيهاش امان

دورت عليه ملقتوش عند اى انسان

حتى االنسان الىل اخرتته و حبيته

وليه ف قلبى اعظم حب و احساس

من وسط العامل كله اخرتته وناديته

يا خسارة ! طلع زى كل الناس

اتارى الحب واملشاعر كانت زمان

زمن الالمشاعر
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احنا ىف زمن الحسابات واالرقام

مفيش مكان فيه ملشاعر او احالم

هتعيش تصدق قلبك

و تحب وتحلم وتتمنى

تعيش ف احالمك وف حبك

هتفضل طول عمرك تستنا

وف لحظة تعرف ان كل دى اوهام

ال تقوىل قلب ف الحب داب

وال تقول فيه ف الزمن اتنني احباب

هتحب هتعيش ف  جنة بعدها  تصحى  للعذاب

ف النهاية هتالقى ان الحب مجرد امل كداب
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وان دخلت ف دوامة الحب يا انسان

هتوه وتتجرح و تعيش ف هوان

ف الدنيا مفيش حساب للقلب

اتارى  مفيش حاجة اسمها حب

سأل القلب عن املشاعر

ردت االرقام كان زمان
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شعور غريب بيرسى بني ضلوعى

شعور بتعرب عن الخوف منه دموعى

احساس ف عقىل بيخوفنى

بيهدم كل احالمى وبيتوهنى

خايف . ايوة خايف منك

قلقان . قلقان عليك ومنك

خايف مكنش ف قلبك وال عىل بالك

ياريت تريحنى وتقوليىل قلبك فني

عايز اعرف انا ايه بالنسبالك

وترحمنى وتقوليىل انا مني

شعور غريب



حـتة مني

69

ياترى لسه بتفكرى فيه

لسه بتحبيه

نفسك ترجعيله

لسه بتتمنيه

لو نفسك ترجعى ارجعى

وانىس كل كالمى

انىس حبى ليىك

لكن هتفضىل ف احالمى

وانا عىل ذكرى هواىك

هاعيش بقية ايامى

هتبعدى وابعد لكن

قلبى هيفضل الحب فيه

مقدرش ابعد عنك

مقدرش انساىك

انىس نفىس انىس الدنيا
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منساش هواىك

غصب عنى بفكر فيىك

سارح ف بحور عينيىك

حافظ ف قلبى ليىك

كل الحب . هاعيش بامىل

هستناىك
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بتقوىل ابعد عنك

و احاول انساىك

انا لو هانىس

كنت نسيت من سنني

ازاى انىس وف كل لحظة

قلبى وعقىل معاىك

لو فكرت بعقىل انىس

اروح فني من قلبى والحنني

ازاى أنساىك وانتى عمرى وحياىت

أنساىك!! طب مع مني

مستحيل انساكى
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 أكمل أحالمى و أمنياىت

دا حبك عايش عقىل وقلبى

وحبك دنيايا والدنيا هى حبى

والبعد عنك ضياع وقربك هو ذاىت

داميا فاكر كالمك سالمك

 صمتك سكوتك

وصورتك ىف قلبى اجمل صورة

مالمحك جوة عقيل محفورة

مش عارف أنيس مش قادر أقيس 

ف كل وقت برين ف وداىن صوتك
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 اول حضن دفاىن

اول قلب رعاىن

ف الخوف تحمينى

دعاها ينجينى

هى الصدر الىل رباىن

معاها حسيت باالمان

وياها عرفت الحنان

قلبها داميا عليا

داميا بتحّس بيا

أمـــــى
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برضاها يا بخت االنسان

امى

ضحيتى براحتك عشان ارتاح

وف تعبى تسهرى حتى الصباح

وملا تتعبى تقوىل مفيش

ومنى داميا مبتزعليش

حتى ملا اغلط ف حقك

بالقى السامح

ىف عيدك فكرت ايه اقدم ليىك

وانا الىل عايش بيىك وفيىك

يا ترى ايه ممكن اديلك

وانا لو عشت عمرى ارد جميلك

مش ممكن اقدر اوفيىك

****
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أول كلمة نطقتها أمى

نطقتها بقلبى قبل فمى

خدت الحنان من حضنها

اتعلمت الحب من قلبها

من غريها يحس بهمى

كلمة باقولها بقلبى قبل اللسان

لفظ فيه معنى الحنان

حضن فيه راحتى وسالمى

قلب بيفهم سكاىت قبل كالمى

ف بعدك عشت ف االحزان
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كنت امتنى معاىك دوما اعيش

عشان ف قربك احزان مفيش

انتى بتهونيها

كنتى بتخففيها

دموعى كنتى بتمسحيها

بعدك صديق ايام ماليش
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مقدرش انسايك 

دا ف قلبي هوايك 

و روحي عشقايك 

انا فاكر زمانك 

عاشق مكانك 

اصعب يشء عليا 

ف كل الدنيا ديا 

هو اين افكر انسايك 

عيني علييك بتبيك 

مقدرش انساكي
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قلبي لييك بيشيك 

و روحي بتحيك 

عــ القلب اليل داب حب و حنني 

عــ الحب اليل عاش سنني 

مقدرش ينيس يوم وال ليلة 

ايام عمره الجميلة 

وال اي يشء كان معايك 

دويس عــ قلبك و نّسيه 

اظلمي قلبك واحرميه 

من حبيبه و أعز ما ليه 

إنسيني و إنيس أيامي 

إقيض عيل كل أحالمي 

لكن قلبي ملكيش حكم عليه 

متقدريش تقتيل اليل فيه 

دا هيفضل ويايك
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هأبعد ..هارجع..وهاحاول أنيس

هأبيع ..و اضيع..وعيل قلبي هاقيس  

 ال يا قلبي مش ممكن تعيش 

مع قلب محسش بيك 

مش ممكن تدي مشاعرك 

لقلب جّرح فيك 

لو حبيبك. كان حس كالمك 

لو حبيبك. كان صدق احالمك 

كفاية كدا

 بيع اليل يبيعك 

واشرتي اليل مشرتيك

الزم ابعد
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صدقني عشان ترتاح وتنهي بدايتك 

الزم تبعد وتنهي زي ما بدأت حكايتك 

عيش بحزنك داوي جرحك  

وانيس كل اليل فات 

كون بعيد عيش وحيد  

و انيس حتي الذكريات  

الزم تنهي قصتك قبل 

ما حد يكتب نهايتك

 

وانتي مش ليا ايه فايدة اليل جوايا 

محستيش هوايا و كنتى فـ حشايا

قلبك بعيد وانا عايش وحيد 

الزم ابعد الزم ارجع وانيس

 كل سنني هوايا
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ياريت تنسيني

 لو بتعزيني ابعدي عني   

حتي لو بتحبيني

 مش هتاخدي حاجة  مني  

لو اديتيني حبك

 مش هاقدر اهوايك    

حتي لو كنت ف قلبك

 مش ممكن اكون ويايك   

قلبي مع واحدة غريك 

حبتها ومش قادر انساها

   قلتلها ف يوم انا طريك 

مقدرش أحبك 
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كلمة ومش ممكن هنساها   

اه حبتها ولسه بحبها

 قربها داميا بامتني  

حتي لو طال غيابها 

هافضل طول عمري استنى   

سامحيني لو قلتلك

 مش قادر تكوين ليا حبيبتي  

باحرتمك صدقيني وباعزك

 وهتفضىل اختى وصديقتى 

مشاعرك احتفظى بيها 

لواحد يحبك وتحبيه

تكون قصة حب فيها

 يعيش ليىك وتعيىش ليه



حـتة مني

83

يف بعدي مش ممكن تحاليل دنيا غري دنيايك

هابعد عنك غصب عني لكن مش هنسايك 

اوعي تفتكري ملا ابعد ممكن انيس 

اوعي تفكري قلبي اليل حب ممكن يقيس 

انا ممكن انيس كل حيايت اال هوايك

 

صحيح ايدك مش ف ايديا

ايوة انتي بعيده عن عينيا 

لكن لسه ف قلبي وهتفضيل فيا 

دا قلبي نجم ليله ونهاره ساكن ساميك

غصب عني هابعد 
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االيام بغدرها ممكن تبعدين يا حبيبي عنك 

الناس ممكن يبعدوين بظلمهم عن عينييك 

كل يشء ممكن يكون ضدي واتحرم منك 

لكن مفيش قوه متنعني من اين افكر فييك 

عشان فكري وقلبي مش معايا 

دول داميا معايك 
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جوة عينيىك بالقي كل األحالم

حبيت فييك صدق النظرات والكالم

وبراءة األطفال ف التحية والسالم

كل حاجة فيىك حلوة

سكوتك وحتى كالمك

دانتى أحىل غنوة

بتغنيها الدنيا مع ابتسامك

انتى ف حياىت النور وسط الظالم

البراءة والجمال
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ف الَشعر اليل غطي الوجه الخجول

وف كسوف عينييك غلبت أتكلم وأقول

جامل مالمحك يشء مش معقول

داللك فاق كل الكالم

شايفك أحىل وردة بني الزهور

انتى ف عيني أحىل عصفورة بني الطيور

ساكنة ف قلبي مهام ألّف ومهام أدور

فقتى وصف الروايات واألفالم

يا وردة بيضا مدارية بني األغصان

نزل عليها الندي خيل جاملها ظهر وبان

من كسوفها لقت بني الفروع االمان

بعلن اعجايب بيىك رغم كل املالم
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 انا محتار مش عارف ايه مصريي 

بتحبيني وال قلبك عايش لغريي 

 ساعه ما ابص ف عينييك

بيقولويل كالم يريحني 

ساعتها قلبي بيعيش 

يف حاجات بتفرحني 

تروح حرييت وكل االحزان 

ويعود للدنيا ولروحي االمان 

وف عز االفراح االقييك 

بتقويل كالم بيجرحني

انا محتار
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يا اعز الناس من غري امل وعتاب 

كلميني ارحميني كفاية عليا عذاب 

مش عايزه تريحيني ليه 

خايفه قويل٠٠ من ايه 

محتاج اعرف فني الحقيقة  

ردي عيل مشاعري بكلمه بريئة 

عايز اعرف احسايس صادق 

وال القلب طلع كداب
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نفسك تقويل وخايفه من كالم الناس؟ 

وال  عايزه تعييش كدا وخالص 

خايفه من االيام

 وال مش واثقة ف كالمي 

بتوديني ياتري 

وال مش باقيه ع احالمي 

قلبك معايا 

وال مش متاكده من االحساس



حـتة مني

90

ازاي بعد ماقولتي احيل كلمة 

بتنكري انك قولتيها

وانتي اليل كنتي بعنييك بتقوليها

واجمل يش انك بايدييك رسمتيها 

دلوقتي بتقويل ال

 بتقويل قلبك مش ليا

قلبك مع غريي وانك حبتيه 

بتحبيه ؟

 وكامن بتقويل بتحبيه 

سالتك عنه قولتي ال 

دلوقتي بتقولي
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عمرك ما عشقتيه 

بتحبيه ؟

 وكامن بتقويل 

وانا كان دوري ايه 

كنت دور تاين ف ارخص مرسحية 

بتقويل انا الجاين 

وانا ف الحقيقة مجني عليا 

طيب انا وعرفت حكايتي

 اقول لقلبي ايه 

ازاي اقول لقلبي 

ان كل احالمه اصبحت ضياع 

ازاي اقوله ان القلب اليل حبه طلع بياع 

وان نظراتك وكل كالمك كان خداع 

حتي االيدين ف ملسهم

 طلعوا مش صادقني  
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والعيون بعد نظرات الشوق

 طلعوا خاينني 

القلب اليل عاش طول عمره يحبك 

يكون جزائه الخيانة ليه 

قد كدا احساس القلوب رخيص عند ناس 

ويلعبوا بكل حاجة حتي االحساس 

لعبت بيا ورخصت عندك ودا امر كاس 

ف حيايت غصب عني رشبته 

سمعت عن الخداع 

لكن دلوقتي بس عرفته 

جرحي دا هافضل طول عمري

 عايش بيه
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مكنش الزم تجرحي فيا اعمق احساس 

مكنش الزم تجرحيني قدام الناس 

وفيت واليل عملتيه كان متن االخالص 

قلتلك كلمة من زمان نفيس اقولهالك 

عربت فيها عن احاسيس حلوة

 طول عمري شايلهالك 

لكن بعد اليل شفته منك 

باقولك كفاية عيل كدا ارجويك خالص

 جرح االحساس
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اتارييك عمرك ماحسيتي حبي

 وال عذاب ايامي 

لالسف محستيش بقلبي

 مقدرتيش احسايس وكالمي 

لالسف محستيش بقلبي

 ومفهمتيش معني غرامي 

واحدة واحدة عليا

 متقسيش عليا بالشكل دا 

هو اول جرح كان شويا

 ليه دانتي مكنتيش كدا  

يا خسارة ضيعت قلبي

 وكل احالمي 
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كل دا عشان انيس اليل كان معايك 

كل دا عشان اسكت وماقولش بهوايك 

وال دا عند عشاين بتخلقيه 

وال بتيجي عيل قلبي وتعذبيه 

عشان ينيس كل كلمة قولتيها وينسايك 

عشان كلمة عشت زماين لزمانها 

جوايا وكانت فرحتي انها تطلع وأقولها 

عذاب واالم وتجريح ف قلب   

هدم الحالم ..ظلم بال ذنب   

طلعت من قلبي قبل لساين

آه قلتها دلوقتي بتعذب عشانها 

كل دا ليه
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عايزاين اندم عشان قلت حبيتك 

وال بتعاقبيني عشان عشقتك وهويتك

 كفاية عيل قلبي عذاب وآهات 

كفاية عليه السنني والعمر اليل فات 

الزم تفتكري ان قلبك نداين قبل ما ناديتك 

ميكن تقدري تبعدي عني عينييك 

وتحكمي ع قلبك ينيس كل اليل فييك 

وتكتبي لقلبي العذاب

 القلب اليل حب وداب  

لكن هتمنعي ازاي قلبي يشتاق الييك
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بعد ما قلبي اتعود عيل البعاد 

جتني ليه تاين 

رجعت ورّجعت لقلبي

 افراحه واحزاين 

شفتك حييت قلبي

 وروحي وكل كياين

 

جيت عشان تصحي اشواق قلبي 

وال عشان تخترب اد ايه حبي

وال جاي عشان تقويل انساين

راجع تاني ليه؟!
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قلبي فرح ملا شافك

 الن عيونك وحشاين

لقي نفسه بعد الضياع 

الن روحك ملكاين 

بامتني تكون راجع

 وقلبك وعيونك سمعاين

 

رجعتيل احيل زمان عشت فيه

جددت احيل عهد انا عشت ليه 

راجع عشان ترجع اليل فات

 وال كل يشء اصبح فاين 

رجعت عشان تنهي زمانك

 وال عشان ترجع زماين  

جيت عشان تريض غرورك 
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وال جيت عشاين 

ياتري عيونك بتدور عليا

 وال خالص مش عايزاين 

قلبك بيشتاق اليام الحب ولياليه 

ولسه مخبي كل اليل بيه 

وال جيت عشان تفكرين 

وتسيب قلبي يعاين 
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