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 ـــــــــــــــــــــــ

 حياتك  ياعندليب

 قصة حياتك ياعندليب مصر األسمر   

 ومت من أجلها هى قصة حياة بلدك.. التى عشت                                               

 هى قصة حياه األستمرار فى اإلبتكار.. رغم اآلالم والمعاناه  

 والمعاناة دعاء" مستمرا لبقائهااّ فكانت اآلالم وحي                                               

 أنت وهى كالكما متالزمان ومتشابكان متشابهان   

  واحد .. صوت يسعد األذهان ويعمق األلهاموتكما هو صوت فص                                      

 غام واليعرف األنقسامليخترق الحواجز واأل  

 ة أجزاء األجسامافليدخل العقول والقلوب وك                                                 

 يبقى راسخ فى اآلذهان ، فى سكون الينام  

 دافع لإللهام ومحقق لكل أحالم اإلنسان                                                
......................................... 

 عميق فى حب األوطان .. وليس أى وطن .. بل مصر أم األوطان 
 وطن المثيل له .. بدأت منة الحضارة وتاريخ اإلنسان                                               

 الوحيد والفريد قلت له " أهواك "جمالها  
 وتاريخها الشامخ تعدى حتى "قارئة الفنجان "                                              

 رسالة من تحت الماء"" تها النادرة كاوإنجاز 
 استمرت تبهر كل من كان وفى أى مكان                                               

 ولم تقتصر على من كان يمشى فى البالد "سواح" 
 إنسان أى " أوفالحسواء أكان "عامل" أو  "                                              

......................................... 
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 أحمد المقدم                                                                                  

 وإن كنت ولدت يتيما حتى يا عندليب أنت لم تمت   

 إحتضنتك مصر .. التى هى " أعظم األوطان "  ذا                                                

 .. " أم الدنيا "وعشقتك " المحروسة "   

 فصارت بك هى كل " الدنيا "                                                

 أنت كنت مهووسا بحبها ومقدسا ألرضها   

 احة نيلهاسببل مقبال لترابها ومكرما ب                                               

 عا آلمالها ..وأهم من كل شئ كنت دائما فدائيا لشعبها مشج  

 ياعندليبها األسمر ... أنت لم تمت....  

 ألن أمك المقدسة "مصر" باقية.. لم ولن تموت                                              

 ملهمة الكائنات أروع الرائعات و،هى أجمل الجميالت   

 "الثورات " ألعظم  "النكات "شعبها... شعب المعجزات ..من أبدع                                      
......................................... 

 ماترجيت أمك فى وصيتكأحد لن ينسى   

 "إذا طالت ياما السنين                           

 خلى إخواتى الصغييرين يكونوا زى فدائيين                          

 ولو مت يامه متبكيش .. راح أموت علشان مصر تعيش                          

 "افرحى يامه وضمينى وفى يوم النصر إفتكريني                           

......................................... 

 نعم ستبقى أنت يامصرنا ويا رفيقة عمرنا مكرمة   

 مصر منبع فكرنا مفضلةيانعم..ثم نعم .. ستبقى أنت                                               

 تكلم إلى موسى مفضلة عند هللا عز وجل اذ فى أرضك  

 هللا"عيسى وامه الطاهرةوإليك بارك أرضك "كلمة                                               

 قبطية ليؤكد مباركته لهامصرية تزوج  "من شعبك المختار"محمد سيدنا  و
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 أحمد المقدم                                                                               

 ومعك نقول ياعندليب     
 وسما زرقة مصفيةوشمس عفية وقبة " خضرة ومية                    

 وبشاير صاحية الفجرية ... هى دى مصر الحرية "                     
......................................... 

 يا حلـــــــــــــــــيـــم                          
 انت  كنت فرحة فى القلوب  بتطل              

 انت  أرق نفحه فى حياة   الكل                 

 انت  وتر حساس وعود وفل               

 انت  بلبل شادى وعصفور بيغنى وينادى              

 انت  حكاية شعب يغنيها الكل              

 انت  مين بعدك يغنيها ويقولها لنا               

 " نور عينى روح قلبى .. حياتى "          
......................................... 

     سمر " لوكنت يوم انساك " إيه أفتكر تانى اأي        

 ياحليم  أنت لى " زى مصر " هى حياتى ووجدانى         

 يا حليم مش حا أقول "عدى النهار " والحاقول " خسارة "       

 يا حليم انت " جبار "  فى رقتك ... حاأقول        

 الفى " يوم وال فى شهر والفى سنة تهدى الجراح "      
......................................... 

 اهواك واليمكن فى يوم أنساك ... انت فى قلب مصر       
 مثل علمها مرفوع شامخ فى كل دروبها                                                         

 أنت فى مصر " ساكن فى قلبها " وفنك إستمرار لشموخها   
......................................... 

 يا حلـــــــــــــــــيـــم                               
 الجنه  سكنكاطلب من رب العالمين لك الرحمه وأن يكون 

  مـــع                                         
 المؤمنين .. آمين  منهللا ...   باركه من      

................................................................ 
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