
מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

انت معري 
ִאנְַת ֻעְמִרי • אתה חיי

מילים: אחמד שפיק כאמל | לחן: מחמד עבד אלוהאב | שירה: ֻאם כלת'ום
* הטקסט שלפנינו הוא רק קטע קצר מהשיר של אם כלת'ום, שיש לו הרבה מאד בתים וביצוע שלו במלואו נמשך כמעט שעה. 

אם כלת'ום שרה בלהג המצרי, ולכן יש בשיר כל מיני דברים ששונים מהלהג הפלסטיני-ירושלמי שאנחנו מכירים. ההבדל הבולט 
.j כמו בעברית, ולא ,g ביותר הוא שהאות ג' נהגית

www.youtube.com/watch?v=az-f2vDt6Sw :קישור לשיר ביוטיוב

השיבוני עיניך לימי שחלפו, ַרגַّעּונִי ַעיְנִיּכ לִַאיַّאִמי ִאלִّי ַראחּו رجعوين عينيك أليايم اليل راحوا 

למדוני חרטה על העבר ופצעיו. ַעלִّמּונִי ַאנְַדם ַעלַא )א(לְַמאִצ'י ּוגִַראחֹו عملوين أندم عىل املايض وجراحو 

כל שראיתי לפני שראוך עיניִאלִّי ֻשְפתֹו, ַקְבּל ַמא ְתשּוַפּכ ֵעינַיַّاليل شفتو قبل ما تشوفك عنيه 

חיים אבודים, כיצד זה חושבים אותם לשלי? ֻעְמר ַצ'איִע...יְַחִסּבּוה ִאַזّאיְ ַעלַיַّ?معر ضايع حيسبوه إزاي عيّل 

אתה חיי, אשר הבוקר שלהם החל באורך.ִאנְַת ֻעְמִרי  ִאלִّי ִאְּבַתַדא ְּבנּוַרּכ ַצַּבאחֹו انت معري اليل ابتدى بنورك صباحه 

אתה חייִאנְַת ֻעְמִריانت معري

כמה מהחיים שהיו לי לפניך חלפו ועברו, אהוביַקדّ ֵאיה ִמן ֻעְמִרי ַקְּבלַּכ ַראח ּוַעַדّא יַא ַחִּביִבּיأد إيه من معري قبلك راح وعّدى يا حبييب

הלב לא חווה ולו שמחה אחת לפניךוַלַא ַשאף ֵאלְַקלְּב ַקְבּלַּכ ַפְרַחה וַאְחַדהوال شاف القلب قبلك فرحه واحده

ולא טעם בעולם הזה אלא את טעם הפגיעהוַלַא ַדאק ִפי )אל(ֻדّנְיַא ֵע'יר ַטְעם ֵאלְגִַראחوال ذاق يف الدنيا غري طعم اجلراح

רק עכשיו התחלתי לאהוב את חייִאְּבַתֵדית ֵדלְוְַקִתי ַּבסّ ַאִחּבّ ֻעְמִריإبتديت دلوقيت بس أحب معري.

עכשיו התחלתי לחשוש, לחשוש  שהחיים יחלפוִאְּבַתֵדית ֵדלְוְַקִתי ַאַח'אף,  ַאַח'אף לַלְֻעְמר יִגְִרי.إبتديت دلوقيت أخاف أخاف ال العمر جيرى

כל שמחה שהשתוקקתי אליה לפניך היא דמיוניתֻכּלّ ַפְרַחה ַאְשַתאְקַהא ִמן ַקּבלַּכ ַח'יַאלִיلك فرحه إشتاقها من قبلك خيايل

ליבי ומוחי מצאו אותה באור עיניךִאלְַתַקאַהא ִפי נּור ֵעינֵיּכ ַקלְִּבי ּוִפּכִריإلتقاها يف نور عينيك قليب وفكري

הו חיי ליבי, היקר לי מחיייַא ַחיַאת ַקלְִּבי יַא ַאְע'לַא ִמן ַחיַאִתיيا حياة قليب يا أغىل من حيايت

למה? למה לא פגשה בי אהבתך קודם?לֵיה? לֵיה? ַמא ַקאַּבלְנִיש ַהוַאּכ יַא ַחִּביִּבי ַּבְדִריليه؟ ليه؟ ما قابلنيش هواك يا حبييب بدري


