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 علي الدكة

 ديوان شعر 

 حسني السباعي

 

 : مستحيل     

 مستحيل تكوني إنتي 

 إللي ياما عشقتها

 إللي ضاع عمري عشانها

 وعمري ما ف يوم خنتها

 إللي حبتها دي ماتت

 وانتهت من دنيتي 

 لما سابتني وتاهت 
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 يومها ماتت فرحتي 

 لما قالت إللي بينا 

 إللي بينا إنتهى

 مستحيل تكوني إنتي 

 إللي ياما عشقتها

 معقولة إنك تخدعي 

 وتضيعي 

 أحلى السنين

 معقولة إني أعشقك 

 وأصدقك 

 وأكون أنآ م المخدوعين 

 ذنبي ح يفضل يعذبك
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 ويأنبك

 طول الحياة

 يوميها بس ح تندمي 

 و ح ترسمي

 دمعة وآه

 بس ساعتها ح أقول خالص

 ح أقول خالص أنا بعتها

 مستحيل تكوني إنتي  دا

 إللي غلطت وعشقتها
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 إني صعيدي 

 

 أنا بافتخر إنى صعيدي 

 وقراري دايما دا ف إيدي

 ال حد يقدر يحركني 

 وال عمري باخلف مواعيدي

 طول عمري أنا جد ودوغري 

 وبكلمة واحدة من صغري 

 وال حد يقدر يزعلني

 عمر الحرام ليا ما يغري

 ف الحق أنا قلبي حديدي 

 



 

 7 

 بافتخر إني صعيدي أنا 

 طول عمري راجل حقاني

 والحاجة أبدا نقصاني

 أستاذ رجولة وشهامة 

 والكل يتمنوا مكاني 

 أخالقي بتعلي رصيدي 

 أنا بافتخر إني صعيدي 

 إللي في جيبي ماهوش ليا 

 حب البشر أغلى هدية

 طول عمري كلمتي مسموعة

 والكل بيشكروا فيا 

 نبع الكرم جوا وريدي 

 



 

 8 

 دي أنا بافتخر إني صعي

 أنا عمري ما انسى اللي شاريني

 و ح أشيله دايما ف عيوني

 ياويله مين يغدر بيا 

 أو يوم يفكروا يخنوني 

 وال يبقى ليهم ف رصيدي 

 أنا بافتخر إني صعيدي 

 دايما باصون أهلي وناسي

 وقلبي عمره ما كان قاسي

 أنا عمري ما انسى اللي كرمني 

 ولفضله عمري ما أكون ناسي 

 ويوم ما أشوفه دا يوم عيدي

 أنا بافتخر إني صعيدي 
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 أصل الصعيدي صاحب مبدأ

 وعمره ما بالغلط بيبدأ

 مناخيره دايما في العالي 

 زي الدهب عمره ما يصدا 

 سنين كرامتي ف تجاعيدي 

 أنا بافتخر إني صعيدي 

 أموت وما أذلش نفسي 

 وأحب افكركوا بنفسي 

 صعيدي مش باقي ع الدنيا

 لى نفسيوالدنيا كاتمة ع

 قيدي يانار جوايا قيدي 

 أنا بافتخر إني صعيدي    
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 أنا ياما 

 

 أنا ياما حلمت بيكي

 وياما سهرت ليكي

 واحلى لحظة ليا 

 لما ب ابص ف عينيكي

 أحلى فرحة لقلبي

 لما ب أنادي عليكي 

 ب أحس ب إني طاير 

 لما ألمس يوم ايديكي 

 أنا ياما حلمت بيكي
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 ب احلف بيكي وليكي

 وياريت تصدقيني 

 لما ألمح يوم عينيكي

 م الدنيا بتسرقيني 

 ب أحس ب إني تايه 

 وانتي إللي ح تالقيني 

 ماليش ف الدنيا غيرك 

 من نظرة بتفهميني 

 أنا ب ألقى نفسي فيكي 

 أنا ياما حلمت بيكي

 عايزك تصدقيني

 كدا لما أوعدك 
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 إنك ح تكوني ليا 

 وعلى أطول أسعدك 

 ح تعيشي جوا قلبي

 ابعدك  وال ح اقدر

 ما انتي إللي مالكة قلبي

 وقلبي بيشهدك

 على طول راح يراضيكي 

 أنا ياما حلمت ببيكي 
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 أوعي تفتكري 

 

 أوعى تفتكري إنك إنتي

 راح تكوني ف يوم سعيدة 

 بعد مني راح تكوني 

 ف الحياة دايما وحيدة

 إللي حبك وحس بيكي

 إنتي يوم غدرتي بيه 

 واللي كان خايف عليكي 

 يوم فرطتي فيه  إنتي

 ما انتي طول عمرك عنيدة

 بعد مني راح تعاني
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 و ف العذاب ح تعيشي أكتر

 مش ح تبقي ف فرح تاني 

 والهموم عمال بتكتر

 طول ما عني إنتي بعيدة 

 اوعى تفتكري إني ح أخسر

 لما قررتي تييعيني 

 او ح اتوه ف الحزن وحدي

 ومش ح أالقي إللي يواسيني

 أوهامك شديدة إنتي

 إنتي من جواكي عارفة 

 إني عمري ف يوم ما خنتك

 قد إيه ضحيت عشانك
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 وقد إيه ف القلب صننك

 وحكايتنا بقت فريدة 

 إنتي أنهيتي الحكاية 

 وكنتي ندمانة معايا

 غصب عنك عشتي جنبي 

 وإنتي رافضة م البداية 

 وإنتي عايشة ف دور شهيدة 

 أوعى تفتكري إني بعدك

 زين رايح أعيش لحظة ح

 بعدك إنتي ح أعيش واغني 

 ورايح أدوق طعم الحنين 

 يومها قلبي  يبتدي حياة جديدة 
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 يا دنيا 

 يادينا فانية ومتسابه 

 مليانة قسوة وكآبة

 وكل ما آمنلك لحظة 

 أالقيكي خاينة وكدابة

 يادنيا فانية ومتسابة 

 في كل يوم سايبة عالمة 

 في قلبي هم كتير ياما

 تصالحيني كان نفسي مرة 

 شبعت تجريح ومالمة 

 وبقيت أنا وقلبي غالبة 

 يادنيا فانية ومتسابة 

 جبل الهموم عمال بيزيد
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 و ف غربتي مكسور ووحيد

 وال ليا حد بيسندني 

 ماهو كله أصبح عني بعيد

 وكلهم صبحوا ديابة

 يادنيا فانية ومتسابة 

 على طول كدا بتعانديني 

 وبترسمي الدمع ف عيني

 ليكيوال يوم أنا صعبت ع

 وال مرة جيتي تواسيني 

 وكأني تايه و ف غابة 

 يادنيا فانية وومتسابه 

 األب دا نعمة 
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 بس إللي يقدرها

 بقيمتهاماتحسش 

 غير لما تخسرها 

 طول عمره وبيدي 

 وال يوم طلب منك

 دايما كدا محاوطك 

 وال يوم بعد عنك

 يتعب عشان ترتاح

 ويشقى علشانك

 سعادته في سعادتك

 وال ف بالك   وإنت

 بكرة إنت ح تجرب

 وتشوفه ف عيالك 
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 إعمل كمان وإعمل 

 إعمل مابدالك 

 وكما تدين ح تدان 

 وتروح من الديان 

 على فين وإيه حالك 

 أوعاك تزعل أبوك 

 هوا إللي باقيلك 

 لو يوم رضي عنك 

 على طول ح يدعيلك 

 ولو يوم غضب منك 

 ف اآلخرة ياويلك 

 لو لسة أبوك عايش
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 مركوبه حبحب في 

 ولو كان رحل عنك 

 شمشم ريحة توبه 

 وادعيله بالرحمة 

 وكونله عمل صالح 

 حسناته من عملك 

 أوعاك تكون جارح 

 أوعى يغيب عنك

 وأوعاك تكون نساي

 مين ينسى أبوه لحظة 

 مين ينسى بس إزاي

 ومهما الولد يعمل 

 ما يوفي حق أبوه 
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 نفسه أبوه يرجع 

 لو عمره حتى خدوه

 أبوه دا عمره ماكان 

 الدنيا دي لوه زيف 

 حنية طيبة وحب 

 هوا الهوا والضي 

 يتمنى لو يرجع 

 ويقعد معاه شوي 

 يحكي يفضفضله

 ويخفف همومه

 وساعة الخطر يحميه

 من جوا ف هدومه 

 واللي أبوه عايش
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 باركله فيه واحميه

 واللي أبوه سابه

 ف اآلخرة كدا تراضيه

 أعلى الجنان يسكن 

 والحور من حواليه

 ويعوضه ربي 

 النبي يسقيه وسيدنا 

 : بادعي ربي   

 بادعي ربي يجبلي حقي 

 م إللي مرة ف يوم ظلمني

 واللي خان عيشي وملحي 

 واللي ف غيابي اتهمني

 إللي جاب بالكدب سيرتي
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 واللي متسبب في حيرتي

 واللي خان عشرة سنيني 

 ولسة بيشوه في صورتي 

 إتظلمت ظلم بين 

 إتظلمت ومش ح أبين

 شلت حزني جوا قلبي

 كان ياريته حزن هين

 إللي قال عني كالم

 كله كدب ومش تمام

 إللي ضيع حلم عمري 

 يوم ضميره إزاي ينام  

 ف القيامة ح أكون خصيمه 

 يوم ما تجتمع الخصوم
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 يومها نار قلبي ح تبرد

 وانسى لحظات الهموم 

 ربي إنت عالم بحالي

 وقد إيه إني إتظلمت

 في آخر العمر باعاني 

 ومن والدي إتحرمت 

 يوم إللي ظلمني  نفسي

 قلبه يتملي بالجراح 

 يومها يتعذب ويندم 

 ع إللي ضاع منه وراح 

 تتملي عيونه بالدموع

 وقلبه يتملي باآلهات

 يومها ندمه معدشي ينفع 
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 مهما يندم ع إللي فات

 يومها يكره إنه عايش 

 يومها يتمنى الممات
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 ع الدكه

 

 واحشني الصحبة واللمة  

 وواحشني القعدة ع الدكة  

 أناإللي العمر سهاني وخالني 

 ماأحسش طعم للضحكة

 وناس بتعدي قدامي 

 وترمي سالمها ف السكة 

 دا يقولي العواف ياخال  

 ودا يسألني ع األحوال  

 ودا سارح ورا رزقه  

 ماهو في رقبته كوم عيال  
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 سارح في عز الحر   ماهو

 عشان حالف 

 ليطعمهم بقرش حالل 

 وخايف يوم يوقع يرقد 

 وعارف بيته مافيهوش مال

 مفيش قرشين كدا لبكرة

 وال مبلغ في يوم إتشال 

 يصعب حاله ع الكافر 

 عشان عمره ما كان نشال 

 يبات يصحى وشايل الهم 

 وعدى العمر على دا الحال 

 والبيشكي والبيحكي  
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 بال وحامد ربه هادي ال

 ولما الحزن يزيد عنده

 يرسم م الهموم موال 

 وال يشكي لغير ربه

 وال ينفع كالم يتقال

 وانا قاعد على الدكة 

 يعدي قرايبي قدامي

 أمسك فيهم لشرب الشاي

 يوافقوا ويسمعوا كالمي

 ونشكي لبعض كبرنا إزاي

 وافكرهم بأيامي

 وازاي إتسرق عمري 
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 وضاعت مني أحالمي

 كبرت إزاى أنا المفعوص

 كأنه كابوس في أوهامي

 وافكرهم بكراستي ومدرستي

 وطول عمري وأنا عصامي 

 وال يفرق  نسب صاحبي  

 وال معاه إيه وال أسامي  

 أنا عاشق لريف بلدي 

 وناس بلدي ما أنا صعيدي  

 ودمي ف البلد حامي 
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 قلب األم 

 

 مين ف الدنيا زي األم قلب عطوف مليان بحنان

 عني الهم زيك إنتي مليش إنسان مين بيخفف

صاحبي أخويا عيالي مراتي ييجوا بعديكي بألف 

 زمان 

 دايما شايلة ف قلبك ليا لهفة وحب وشوق عطشان

مين ف الدنيا زيك يامه دا إنتي مالك في صورة 

 إنسان

 مين ف الدنيا زي األم قلب عطوف مليان بحنان

لما الشمس تغيب عن عيني وألقى الضلمة مالهاش  

 حد

 أفضل ابص شمال ويمين مالقاش جنبي أبدا حد 
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 كله عني بعيد إال إنتي ياللي حبك ليا بجد

ياللي وهبتي ليا حياتك وببركاتك وبدعواتك عمري 

 بعمرك كدا يتمد

 لو فكرت أعد جمايلك مش ح يكفي عمري العد 

مهما أخاف من بكرة وغدره ألقى ف عينك حضن 

 أمان 

مين ف الدنيا زيك يامه دا انتي مالك في صورة 

 إنسان

 مين ف الدنيا زي األم قلب عطوف مليان بحنان

 أنا واخواتي مش راح ننسى إزاي كنتي خايفة علينا 

 كنتي ولسه خوفك باقي مهما كبرنا ومهما علينا

 لو سألونا إزاي نفديكي بفرحة نقول نفديها بعنينا 

 لناس حواليناحبك إنتي ماله مثيل مهما كان ا 
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دا أنا من غيرك أحس بغربة وافضل عمري وحيد 

 حيران

مين ف الدنيا زيك يامه دا انتي مالك في صورة 

 إنسان

 مين ف الدنيا زي األم قلب عطوف مليان بحنان

 أنا بتمنى يا أمي رضاكي وافضل خادم من خدامك 

وافضل دايما رهن اشارتك عمري وروحي يهونوا 

 عشانك

 لقلبي أمر يطاع وإنتي مكانكنظرة عينك أمر 

مهما احاول إني ارضيكي مش ح يساوي نقطة  

 ضءيلة ف بحر حنانك

 اتعلمت الحب بحبك واإليمان من نبع إيمانك

 والفردوس مفتاحه ف ايدك علشان قلبك كله ايمان 
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مين ف الدنيا زيك يامه دا انتي مالك في صورة 

 إنسان

 مين ف الدنيا زي األم قلب 

 اعطوف مليان بحن
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 هانت عليكي عشرتي 

 

 وقدرتي تنسي محبتي 

 أحلى سنين عشنا سوى

 يا أغلي حاجة ف دنيتي

 هانت عليكي عشرتي

 معقولة ينفع نفترق  

 وسنين هوانا تتحرق

 مكتوب عليا أعيش وحيد

 واالقي عمري بيتسرق

 ف عنيا سكنت دمعتي 
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 هانت عليكي عشرتي

*****************************************

 ********** أنا ذنبي إيه نفسي أعرفه 

 نفسي لشيطانك اصرفه 

 أنا إللي عشت باعشقك 

 وحبي مقدرش اوصفه 

 كنتي ابتسامتي وفرحتي 

 هانت عليكي عشرتي

 

*********ل******************************

************ 

 بسهولة بتبيعي السنين
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 وتبّدلي الفرحة بأنين

 ايه القساوة دي كلها 

 جبتيها إمتى إّزاي وفين

 عايزاني أموت بحسرتي

 هانت عليكي عشرتي

*****************************************

 **********مش فاكرة ليا أي ذكرى 

 نكتة كلمة أو حتى فكرة

 كل اللي بنّا كدا اتنسى

 ياما حلمنا سوى ببكرة 

 تي ف عنيكي ماتت ضحك

 هانت عليكي عشرتي
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 ايه اللي وّصلنا لكدا 

 وبقينا ليه بالشكل دا

 في لحظة ليه تتغيري 

 وبقيتي ليه متمردة 

 مش طايقة تسمعي حجتي 

 هانت عليكي عشرتي

 أنا اللي رافض اإلنفصال 

 وانتي شايفة انه محال

 انه تاني نعيش سوى 

 او يكون بينّا وصال

 بتقولي دا على جثتي 

 عشرتي هانت عليكي
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 قوليلي مين بيحّرضك 

 وقدر بخبثه يعرضك

 لألذى ف السن دا 

 وعنّي مين ح يعوضك 

 وانتي بتنهي قصتي 

 هانت عليكي عشرتي

 إنتي بكرة ح تندمي 

 إّزاي قدرتي تصممي

 وتسمعي لصوت الشيطان

 وال تقدري تتكلمي 

 دمرتي ليه نفسيتي 

 هانت عليكي عشرتي
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 من قلبي فعال باكرهك 

 اندهكوال عدت طايق 

 معدشي بينّا ذكريات 

 دا أنا كنت ناقص االهك 

 و ح اكون سعيد في وحدتي 

 وانتي إللي خنتي عشرتي

 وإنتي إللي بعتي محبتي 
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 يا مصر أنا عاشقك

 

 وعاشق سهر ليلك 

 يحاللي ف الغربة

 أغني مواويلك 

 واللي ف يوم زارك 

 يرجع عشان نيلك 

 ف الغربة جوايا 

 زادي وزوادي 

 مصبرني واللي 

 سيرتك يابالدي 
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 باحكي في أمجادك 

 الحفادي ووالدي

 دايما رافع راسي 

 وبافتخر بيكي 

 لما يضيق حالي

 ف الهم أناديكي 

 ولما الحياة تقسى 

 تشيليني ف عنيكي 

 واحشاني يابالدي 

 وواحشاني أحضانك 

 أتمنى لو أضحي

 بعمري علشانك

 مايحسش بقيمتك 
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 إال إللي ف الغربة

 يتمنى لو يرجع 

 ياة صعبةأصل الح

 وحشانا لمتنا

 في ماتشات الكورة 

 والمشي ع الكورنيش

 وصحابي ف الصورة 

 محظوظ أنا إكمني 

 مصري وابويا مصري

 و ف الرجولة عني 

 معروف أنا أصلي

 و ف الشدة تالقيني 
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 أعمل أنا بأصلي 

 يا مص

 ر يكفيني 

 إنك قصاد عيني

 باحكي وباتحاكى 

 ولما تناديني 

 ف لحظة تالقيني 

 مستني أنا ليكي 

 ماانتي نور عيني 

 وساكنة ف النني

 وبافتخر إني

 من قلبي أنا مصري 
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 األصيل   شعر/حسني السباعي

 

 قلة األصل ف زمانا 

 زايدة فاقت الحدود 

 واألصيل إللي ما بينا

 قلبه أبيض م الورود 

 عمره ما يفكر يذلك 

 ولمعاني الخير يدلك 

 عمره ما كان يوم حسود

 األصيل شبعان وراضي

 واللي يجيبه ربي عادي
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 عمره ما كان يوم حقود

 على صدقه الدنيا شاهدة

 وكلمته دي كلمة واحدة 

 كلمة أبرك م العقود 

 األصيل لو قال راح أعمل 

 عمره ما بينسى ويهمل 

 وال يخلف ف الوعود 

 لو في مرة حسيت بذنبك 

 ح تالقيه ف الشدة جنبك

 ح تالقيه من بيت أسود 

 األصيل سمعة نضيفة

 ايما ظريفة وقعدته د
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 وعمره ما يسيء ف الردود 

 ولو في حد جاب في سيرتك

 أو اتسبب يوم  ف حيرتك

 األصيل عنك يزود 

 لو طلبت ف يوم عينيه 

 أو ف أزمة لجأت ليه 

 األصيل بالروح يجود

 األصيل دا دمه حامي

 عمره ما ف يوم كان حرامي 

 والقلبه فيه برود

 األصيل عمره ما يظلم 

 وال يغدر وال يألم 
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 وتالقيه دايما ودوود 

 إللي يالقي أصيل يقولي 

 هوا دا إللي يصونلي سري

 واللي يحفظ للعهود 
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 بهنساوي

 كلمات من إهداء حسني السباعي 

 

 بهنساوي الشعر كله

 والمشاعر ربانية

 قلبه طيب كله رحمة

 كان شهامة وإنسانية

 كان بشوش وقلبه أبيض

 كله طيبة وحسن نية 

 تشوفه الزمكنت لما 

 تعشقه ف أول لقاء 
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 عمره ما حاول ينافق 

 قلبه كان مليان نقاء

 كان حقيقي قدوة لينا 

 وشعلة في فن العطاء 

 قلبه بيساع الجميع 

 والجميع ليه أصدقاء 

 رحت عنا يا بهنساوي 

 وسبتنا للحزن بعدك

 سبتنا وغبت عنا 

 واأللم مرسوم في بعدك 

 كنت دايما بتساندنا 

 وال مرة خلفت وعدك 
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 نت حائط صد لينا ك

 كنت بتضلل علينا

 كنت أب وأخ غالي 

 كنت أحلى حد فينا

 كنت ضحكة ماتتنسيش 

 كنت شمعة ماتنطفيش 

 قلبك األبيض يا صاحبي 

 زيه تاني ماتالقيش  

 كنا لما نغيب وننسى 

 كنت دايما تفتكرنا

 ولما لحظة الدنيا تقسى 

 كنت فعال بتآزرنا 

 ولما كنا نتوه ونيأس 
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 مصيرنا كنت بتقوي 

 كلنا اتعلمنا منك 

 يعني إيه نضحي لغيرنا 

 قلبي مش قادر يصدق

 إني تاني مش ح أشوفك 

 عقلي مش قادر يطاوع

 تاني مش ح انطق حروفك

 بإسم كل الزجالين

 باسم كل الموجودين 

 باسم كل الشعرا فينا

 باسم كل القصاصين 

 إنك إنت يا حبيبنا 
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 تاج لكل الموهوبين 

 راح تعيش جوا قلوبنا 

 ح تعدي السنين مهما

 ومن قلوبنا ف كل لحظة

 ندعي رب العالمين 

 إنك انت تكون في صحبة

 الرسول والصالحين 
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 . انت غلطتي

 

 ذنبي إيه ؟ ايه غلطتي 

 لّما تقسى ف يوم عليا

 لّما تقتل فرحتي

 كنّا رمز العاشقين 

 كنّا دايما مخلصين

 وافترقنا واترسم

 جّوا عيني دمعتي 

 ايه غلطتي؟
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  *****

*****************************************

**** 

 ما يكونش إن غلطتي خوفي عليك

 عشت عمري مش عشاني

 عشت عمري كله ليك 

 كنت بتمنى رضاك

 كنت فاكرك يوم مالك

 كنت فاكرك دنيتي 

 ايه غلطتي ؟

 لو حد فينا اتجرح يبقى أنا

 لو حد فينا اتظلم برضه انا
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 جاي وتشتكي  إنت بعد العمر دا إللي

 وتقولي ندمان بعد عشرة كام سنة

 يالال ابعد عن طريقي 

 انسى إنك يوم رفيقي

 سيبني يالال لوحدتي 

 ايه غلطتي ؟

 العذاب من بعد منّك راح يهون 

 رايح أصاحب األلم مهما يكون 

 بكرة يمكن قلبي ينسى 

 ويندم انه كانلك إنت ف يوم حنون

 إنت بعدي ما تساويش 

 شسيبني وحدي عشان اعي

 سيبني أنسى لوعتي
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 أوعى ترجع جنتي

 بعد عمري معاك دا كله 

 اكتشفت إنك إنت غلطتي

 إنت فعال غلطتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 57 

 

 أنا مش ح أنسى أحزاني 

 

 وال الجرح إللي أنا عشته 

 ومهما ح تبقى في مكاني 

 مفيش زي إللي أنا شفته

 صاحبت الحزن ياما سنين

 وال ف يوم الفرح زارني 

 وأنين وشلت ف قلبي نار 

 وغدرك ياما سهرني

 أنا إللي ماكنتش أستاهل

 نهايتي تكون على إيدك

 وأنا إللي كنت يوم سندك
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 وكنت أنا بجري ف وريدك

 أنا من غيرك إنت ح أعيش

 وأقول للناس على حكايتك 

 أنا تاني مايسعدنيش 

 و ح أنسى فيه كدا بدايتك 

 انا ح أفضل أعيش وأحلم 

 وأنا بارسم كدا نهايتك

 ح أستسلم أنا عمري ما

 وال ح أرجع أفكر فيك 

 أنا رايح أنسى أيامك  

 و ح أنسى إني كنت أنا ليك 

 وأي لحظة عشناها
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 وإني بحب كنت أناديك 

 أنا كنت نهار عمرك 

 وبتسامر بنور لياليك

 أنا نسيتك ومش عايزك

 ما تسيبني أنا ف حالي

 بقدر الحب أنا كرهتك 

 ماعدتش تيجي على بالي 

 بكرة ف محكمة ربي 

 نتقابل وال ح اسامحك ح 

 يومها مش راح اشوفك 

 وال تفكرني بمالمحك 

 يومها الحكم للمولى 
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 وال يهمه قناع الدين 

 يومها ف محكمة كبرى

 ح تشكي فيها بس لمين

 ح تندم بس يا خسارة 

 شعور ح تعيش بسببه حزين 

 

 

 

 

 


