الجندول
كلمات  :علي محمود طه
اين من عيني هاتيك المجالي
اين عشاقك سمار الليالي
موكب الغيد وعيد الكرنفال

ياعروس البحر  ,ياحلم الخيال
اين من واديك يامهد الجمال
وسرى الجندول في عرض القتال

بين كأس يتشهى الكرم خمره
وحبيب يتمنى الكأس ثغره
التقت عيني به أول مره
فعرفت الحب من أول نظره
أين من عيني هاتيك المجالي

ياعروس البحر  ,يا حلم الخيال

مر بي مستضحكا في قرب ساقي

يمزج الراح بأقداح رقاق

قد قصدناه على غير اتفاق فنظرنا  ,و ابتسمنا للتلقي
وهو يستهدي على المفرق زهره
ويسوي بيد الفتنة شعره
حين مست شفتي اول قطره
خلته ذوب في كأسي عطره
أين من عيني هاتيك المجالي

ياعروس البحر  ,يا حلم الخيال

ذهبي الشعر  ,شرقي السمات

مرح العطاف  ,حلو اللفتات

كلما قلت له  :خذ  .قال  :هات

ياحبيب الروح يا أنس الحياة

أنا من ضيع في الوهام عمره
نسي التاريخ أو أنسي ذكره
غير يوم لم يعد يذكره غيره
يوم ان قابلته أول مرة
أين من عيني هاتيك المجالي

ياعروس البحر  ,ياحلم الخيال

قال :من اين ؟ وأصغي ورنا
قال  :ان كنت غريبا فأنا

قلت  :من مصر  ,غريب ههنا
لم تكن فينيسيا لي موطنا

أين مني الن أحلم البحيرة
وسماء كست الشطآن نضره
منزلي منها على قمة صخره
ذات عين من معين الماء ثره
أين من فارسوفيا تلك المجالي
قلت ,والنشوة تسري في

لساني:

أين وادي السحر صداح المغاني؟

يا عروس البحر  ,ياحلم الخيال
هاجت الذكرى  ,فأين الهرمان
أين ماء النيل ؟ أين الضفتان

آه لو كنت معي نختال عبره
بشراع تسبح النجم اثره
حيث يروي الموج في أرخم نبره
حلم ليل من ليالي كليوبتره
أين من عيني هاتيك المجالي
ايها الملح قف بين الجسور

يا عروس البحر  ,ياحلم الخيال
فتنة الدنيا وأحلم الدهور

صفق الموج لولدان وحور يغرقون الليل في ينبوع نور
ماترى الغيد وضاء السره؟
دق بالساق وقد اسلم صدره
لمحب لف بالساعد خصره؟
ليت هذا الليل ل يطلع فجره
أين من عيني هاتيك المجالي

ياعروس البحر  ,ياحلم الخيال

رقص الجندول كالنجم الوضي

فاشد ياملح بالصوت الشجي

وترنم بالنشيد الوثني

هذه الليلة حلم العبقري

شاعت الفرحة فيها والمسره
وجل الحب على العشاق سره

يمنة مل بي على الماء ويسره
ان للجندول تحت الليل سحره
اين يافينيسيا تلك المجالي؟
أين من عيني يامهد الجمال ؟

أين عشاقك سما ر الليالي ؟
موكب الغيد وعيد الكرنفال؟

ياعروس البحر  ,ياحلم الخيال

!!

اعلى اصفحه

كليوبترا
كلمات علي محمود طه
كليو بترا اي حلم من لياليك الجميله
طاف بالمرج فغنى وتغنى الشاطئآن
وهفا كل فؤاد وشدا كل لسان
هذه فاتنة الدنيا و حسناء الزمان
بعثت في زورق مستلهم من كل فن
مرح المجداف يختال بحوراء تغني
ياحبيبي هذه ليلة حبي
اه لو شاركتني افراح قلبي
نبأة كالكأس دارت بين عشاق سكارى
سبقت كل جناح في سماء النيل طارا
تحمل الفتنة والفرحة والوجد المثارا
حلوة صافية اللحن كأحلم العذارى
حلم عذراء دعاها حبها ذات مساء
فتغنت بشراع من خيال الشعراء
يا حبيبي هذه ليلة حبي

اه لو شاركتني افراح قلبي
وتجلى الزورق الصاعد نشوان يميد
يتهداه على الموج نواتي عبيد
المجاديف بأيديهم هتاف ونشيد
ومصلون لهم في النهر محراب عتيد
سحرتهم روعة الليل فهم خلق جديد
كلهم رب يغني واله يستعيد
يا حبيبي هذه ليلة حبي
آه لو شاركتني افراح قلبي
اصدحي ايتها الرواح باللحن البديع
امرحي يا راقصات الضوء بالموج الخليع
قبلي تحت شراعي حلم الفن الرفيع
زورقا بين ضفاف النيل في ليل الربيع
رنحته موجه تلعب في ضوء النجوم
وتنادي بشعاع راقص فوق الغيوم
يا حبيبي هذه ليلة حبي
آه لو شاركتني افراح قلبي
ليلنا خمر واشواق تغني حولنا
وشراع سابح في النور يرعى ظلنا
كان في الليل سكارى وافاقوا قبلنا
ليتهم قد عرفوا الحب فباتوا مثلنا
كلما غرد كأس شربوا الخمرة لحنا
يا حبيبي كل ما في الليل روح يتغنى
هات كأسي انها ليلة حبي
آه لو شاركتني افراح قلبي

يا ضفاف النيل بال ويا خضر الروابي
هل رأيتن على النهر فتى غض الهاب
اسمر الجبهة كالخمرة في النور المذاب
سابحا في زورق من صنع احلم الشباب
ان يكن مر وحيا من بعيد او قريب
فصفيه واعيدي وصفه فهو حبيبي
يا حبيبي هذه ليلة حبي
آه لو شاركتني افراح قلبي
انت يا من عدت بالذكرى واحلم الليالي
يا ابنة النهر الذي غناه ارباب الخيال
وتمنت فيه لو تسبح ربات الجمال
موجه الشادي عشيق النور معبود الظلل
لم يزل يروي وتصغي للروايات الدهور
والضفاف الخضر سكرى والسنى كأس تدور
حلم لم تروه ليلة حب
فاذكريه واسمعي افراح قلبي
اعلى اصفحه
مضناك جفاه مرقده
مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده
حيران القلب معذبه مجروح الجفن مسهده
يستهوي الورق تاوهه ويذيب الصخر تنهده
وينادي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده
الحسن حلفت بيوسفه والصوره انك مفرده

