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 ما بقاش فى وقت

 

 عبد الرحمن عباس

 

 ديوان شعر 

 

: جنة محمدتصميم غالف وتنسيق  
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 خمسه الفجر 

 في عيون سهرانه 

 سرحانه

 في حاجات شاغلت بالها سنين  

 في قلوب عاشقين 

 تايهين في الحب ومتاهته

 والقلب الحبيب بزيادة 

 والحب وهمه وحكاياته 

 فبيبكي ويشتكي كالعاده 

 خمسه الفجر 

 الشاب اللي امبارح شارب 

 



 

 5 

 بيفوق وبيبداء يستوعب  

 ويعاتب نفسه علي غيابها

 مسكين وماخدش بأسببها 

 و ال بنت اللي عيونه بتبكي   

 علي شخص كسرها  

 سرحانه في كل اللي مابنهم 

 وبتندم علي شئ في االصل قررها

 خمسه الفجر 

 حدوته جديده  

 بنوته سعيده 

 بتقابل شخص يبان طيب  

 فتحسه قريب  
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 تتعلق بي  

 يهتم شويه  

 تتمسك هي 

 بحاجات وهميه 

 البنت اللي امبارح حبت  

 دلوقتي ضحية

 في عيون سهرانه عشان تبكي 

 وتقرب لخالقها وتحكي

 وتحس بطعم الدنيا بجد  

 في عيون مش عايزه تشوف حد 

 وعيون بتنام مش شايفه قصادها

اصتقصادها وكأني الهم   
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 خمسه الفجر  

 انا كنت بفتح شبابيك اوتي 

 وبحضر قلمي عشان هسرح بخيالي بعيد  

 هنسا الناس وانسا العالم وكأني في عيد 

 انا هكتب تاني عن شخص وحيد 

 عن حد الناس كلها بتحبه 

 عن حد بيرضا ويحمد ربه 

 فيعشها سعيد 

 خمسه الفجر  

 كان رافع ايده لفوق وبيدعي 

حتاجك يارب بجد م  

 معايا في كل خطواتي
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 يارب اهديني من عندك 

 ونورلي طريق في حياتي  

 انا العاصي والتايب وكل ُمنايا تغفرلي

 بداية جديده للعاصي

 يقرب فيها للرحمن  

 يصلي وفي السجود يبكي 

 لغير هللا لمين يشكي

 هيحكي للبشر معلش 

 دي اسهل كلمه يسمعها 

 يارب انا جي محتاجلك  

 هفضفضلك وتسمعني

 تعبت من الحياه والذنب
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 يارب اغفرلي وسمحني

 خمسه الفجر  

 عيون بتغفل وعيون بتفتح  

 عيون بتشوف حياه حوديت  

 وقصه اخرها عرفينوا  

 وزي ماروحت زي ماجيت 

 طريقك كله قفلينوا

 كفايا نعيش لناس تانين

 يعدي العمر وياهم 

مايضحوش نضحي وبس   

 يعشوا العمر بهواهم  

 ونحكي السر مايصنهوش
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 بقول دول عشره وحبايب 

 وقلبي في حبهم دايب 

 بتتعب نفسي في غيابهم  

 ويكلوا في لحمي لو غايب 

 حياتنا عباره عن عقرب 

 يلف يعد بس ساعات 

 ونرجع تاني من األول  

 في دايره كلها أزمات

 في ناس تتحب ماتحبش 

 ولو حبت ماتتحبش 

 وناس تتحس ماتحسيش  

 ولو حسيت ماتتحسيش 
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 كفايا نقول دي ناس غاليه 

 وصعبه حياتنا من غيرهم 

 في لسه مكان لي ناس تانيه  

 وجوا عيونا هنشلهم 

 خمسه الفجر  

 الوقت االنسب للبشرية عشان تاخد راحه  

 من وجع امبارح وااليام وقساوة الدنيا 

 الوقت االنسب للثانوية 

 وطالب هندسه وحقوق

 انا نفسي افوق 

 من كاس المر اللي انا شاربه  

 واخرج من عالم كان ضيق 
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 الي عالم متفصل علي قدي  

 كان الزم اعدي

 كان الزم اقدر نفسي شوية 

 وابعد عن كل البني أدمين 

 خمسه الفجر  

 سهران الليل بيغمض عينه 

 كان غيره شقيان هللا يعينه 

 وده واحد ديماً جريحنه 

 بكالمكم عنه  

شايف اني مافيش منه وده   

 ودي واحده اتظلمت في حياتها  

 ودي ماشيه تعد في خطواتها 
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 وانا تايه في الزحمه وماشي 

 فكرة اني اسئل في طريقي  

 كالعاده الكل بيتفلسف 

�هتخش يمين في شمال ع  
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 : مابقاش في وقت لحد   

 وال وقت للتفاصيل 

 بقا في حاجات اولي  

 محتاجه للتغير 

 مابقاش في خوف علي الماضي 

 وال خوف من االيام 

 باصص لبكره وبعده  

 وسنين كتير قدام 

 كان شاب ايوا رومانسي 

 بس الفراق قواه 

 مابقاش  في شئ منسي 

 وده حتي وانتي معاه 

 انسي خالص انك
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 حبيتي حد زمان 

 اصبح بعيد عنك 

 شايفه في كل مكان

 مابقاش بيسئل حد  

 عن كل تفاصيلك 

 سئله وكان الرد  

 بالخير بيدعيلك 

 فبالش تشوفي البُعد

 كان شر في عيونه 

 الوقت مستناش

 شوفتي بدون احساس 

 انا وقتي مش ببالش  

 وال حتي ملك الناس
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الوقت عدا وفات      

 وانا لسه في مكاني

 بيعدوا في االُلُفات  

 وانا المجني والجاني 

 أجلنا في المواعيد 

 وعملنا بهاوات  

 كترنا في العزومات  

 وفي سهرت الكافيهات 

 بناخدها جد ساعات 

 ونقول اكيد قدها 

 أوقات تجيب أوقات  

 فاكرنا هنهدها
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 أجلنا في المواعيد 

 علشان حياتنا أهم 

 وضحكنا وسط الحزن 

 علشان نسينا الهم 

 أجلنا في المواعيد

 علشان في ناس أولي

 في حاجات كتير فاتت  

 وده وقت تعوضها 

 أجلنا في المواعيد

 قررنا ناخد فاصل 

 من الخلق واأليام 

 والزحمه وسط الشارع 
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 وده خدنا منه كالم  

 وده ُشفنا منه كتير  

 أجلنا في المواعيد 

 علشان مافيش تقدير

 انا لسه بفتكرك 

 واسرح في تفاصيلك  

 بشتاق في وقت الجرح  

ني ابكي واحكيلك  أ  

 محتاج لكلمة حاضر  

 بلبس ونازله أوام  

 انا جيا مش هتأخر 

 انا لسه داخله البيت  

 طمني انت عليك ...احكيلي  
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 محتاج لحضن زمان  

 محتاج لكل مكان 

 انا وانتي فيه اتمشنا 

 ولكل لحظة غضب  

 بيليها ضحكة قمر بالظبط يشبهلك  

 انا نفسي اشوفك تاني 

 وافتح معاكي كالم عن حاجه وجعاني 

 مكسور لكني بقاوح 

 وبزوق في االيام 

 وبقول هتبقي عشاني  

 وهيبقا بنا كالم 

 سيبتيني وقت ماعزتك 
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 ومشيتي ماسمعتيش  

 ونسيتي كل كالمنا  

 وانا لسه مانستكيش 

 كفاياكي ظلم حرام

 انا قلبي مابيأذيش  

 أدي النجوم في السما  

انا كل يوم سهران  و  

 سرحان وشايفك بنهم  

 شايف النجوم انتي 

 تختلفي ايه عنهم  

 وانتي القمر كنتي

 محتاج اعيش وانسا 
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 ورمي ورايا حاجات  

 ماكنتش مستهله 

 صعبه حياتي ساعات 

 لكن الحياه سهله 

 مبسوط لكني حزين 

 بفرح ساعات وساعات 

 شايف بعيني حاجات  

 وحاجات ماهش ظهرة 

 محتاج لي لحن قديم 

 مع وش قهوة في سهرة

 مع كام كتاب هقرا  

 هنسا البشر ونساكي 
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 انا وانتي نشبه بعض 

 لكن الفراق مكتوب 

 وانتي اتكتبتي يدوب 

 فتره وهتعدي  

 طعم الحياه بعدك

 نقدر نقول عادي  

 انا المدمن زمان بيكي  

 لكن أدماني كان قدري  

باأليام تزيد الجرعه   

 وتسود الحياه فجأه

 بحس برعشه انا في جسمي 

 واسمك في الوريد يجري 
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 انا المدمن المتعافي

 واصبح في السجود يدعي 

 يارب ماترجع االيام

 وثبتني علي حالي

 بقيت محتاج اعيش وحدي 

 ماحدش يبقاعلي بالي 

 بدون تأثير بقيت شايفك كأنك

 وحده ال عرفها وال تعرفني 

 كأنك تيف وتيفك 

 مستحيل يخطفني 

 كأني غريب في وسط الناس

 ماحدش في البشر يعرفني 

 بدون تأثير  
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 بقيت بفتح كالم مع نفسي واحكلها

 وتسمع مني وطبطب  

 وتحكي بكل تفاصيلها  

 بنخرج نفس خروجتنا 

 وتعزمني وبعزمها 

 فبسمع ضحكه انا منها

 وتسمع ضحكتي تفرح  

ون تأثير بقيت عاش لنفسي بد  

 ونفسي علشاني  

 بدون تأثير 

 بقولك قد ايه واحشاني 
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نا روحي فيكي تروحا  

 والجي بكره يروح  

 ازاي هبات مجروح 

 وانتي النفس والروح  

 وقت الفراق بيهد 

 ياما هد فينا طموح

 البُعد طول اوي  

 والوقت عدا وفات 

 عطشان وقال يرتوي 

 كان حي بعدك مات  

 كفاياكي خوف وغياب 

 انا حد مابيخدعش  

 شاعر وانا المتساب 
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 والشعر مابيجرحش 

 ياللي انتي مش مننا  

 حاسك مالك علي االرض  

 شايفك كأنك انا 

 او ورده وسط الورد  

 عزُف الحنين ع الوتر

 واللحن كان قاسي 

 البُعد عنك خطر  

 ف ازاي هعيش ناسي 

 واحشتني ضحكه بجد  

 من قلب كان شاري 

 ف ازاي هشوفها في حد 

 والعرض مش ساري  



 

 27 

 انا وانتي روحنا لفين 

 وهللا ماانا داري 

 انا حلمي نبقا لبعض 

 ونجيب عيال شبهك 

 ويكون مابنهم واد 

 واخد صفات مني 

 يتسموا علي اسمي  

 يجروا وتبتسمي  

 وايديا في ايديكي 

 وعنيا في عنيكي  

 تجري السنين وتمر 

 ونشيب ونسند بعض  

 انا نفسي نبقا لبعض  
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 ويكون مابنا سنين  

 نحكيها للعُشاق 

 القلب بقا ُمشتاق 

 لحاجات كتير فاتت 

 انتي اللي غيبتي وطال 

 البُعد علي ايدك  

 انا كنت ليكي السند 

 والدم في وريدك 

 البُعد طول اوي  

 والقلب بيريدك
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المشتاق ليوم هنتقابل فيه انا    

 ويبقا مابنا ربط كالم  

 بأنك ليا واني عشانك 

 ونسمع من الجميع مبروك  

 فتجري تجهزي فستانك 

 انا المشتاق للمه بسيطه تجمعنا 

 عيونك تيجي في عنيا تخلي للحياه معني  

 بكلم شلتي اعزمهم وتعزمي كل أصحابك 

 ونرقص والحياه تضحك

أحبابك ويفرح بينا   

 بشوفك بصبح العاشق الدايب في تفاصيلك

 يأجمل من البشر تماً انا قلبي بيدعيلك 
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 بأنك تبقي علشاني 

 ويجعل فيا ليكي الخير 

 ويجعل فيكي خير ليا

 نجيب بنوته تشبهلك

 وتاخد مني بردوا حاجات 

 في حضنك تترمي ديماً  

 وتسرح جوا حضني ساعات

 انا المشتاق لفنجان قهوة من ايدك  

ت فيروز في اخر الليل  وصو  

 وايدي تبقا علي ايدك

 عيونا في السما تسرح 

 في نجمه فوق بتشبهلك

 انا قلبي لو اتكلم هيندهلك  
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 ويشرحلك قد ايه بيريدك

 ياأجمل من نجوم الليل  

 بحبك واشتياقي دليل 

 وجودك في الحياه بيحلي  

 كل مايسمي جميل

 انا تايه وكنت انا فين

  يابسمه في دنية التايهين

 وبنت لو يدوب تضحك  

 بتضحك ليها اي سنين 

 ياكل الدنيا والعالم  

 حياتي بكل تفصيلها

 معاكي وبس قلبي انا حس 

 بمعني الدنيا وجمالها
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 بحسك طفلتي وبنتي  

 وخير علشاني وسفنتي  

 حياتي ودنيتي انتي  

 كأنك طفله من الجنه  

 وجيتي الدنيا حليتي  

 بحبك قد حب الشعر  

 كأني القافيه واالوزان  

 بتسرد نفسها عشانك

 بحبك قد سهر الليل  

 وريحة القهوة في الفنجان 

 يادنيا كلها حنيا ودفا وامان 

 مش مجرد حب بس  

 مش مجرد اشتياق  
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 مش مجرد قلب حس 

 بالعذاب وبالفراق 

 كنت مدمن وبغباء 

 قولت طعم الدنيا مر  

 لما شفتك فوقتي تاني 

 من ساعتها انا قلبي حر 

تي بيهم كلهم  ان  

 صعب ان أوصفلهم 

 قد ايه حبك في قلبي  

 وانتي جوا قلبي بس 

 وانك انتي دنيا تانيه  

 وبجمالها قلبي حس

 


