


ليف
أ يع الملكات �ت  �ج

 اسلوب

انويل روخس  تصو�ي ا�ي

ن جاي جرافكس كريست�ي

اسلوب و نيمس جالل

اآلخرين

WWW.ALAKHAREEN.COM



AL AKHAREEN
01  Intro (1’24 )  
02  Ma Dalesh Had Fil Beit (3’08)
03  Al Akhareen (4’00) 
04  Hanen Lal Horia (0’44)
05  Kan Fi Sheitan (3’14)
06  Bayaeen (4’39)
07  Al Kalimat (3’29)
08  Qalou (4’05)
09 Aadani Al Waqt (1’55)
10  Fight Back (3’44)
11  Ana Al Aaris (3’24)
12  Wadaa (0’47)
13  Mafraq Tareeq (4’39)
14  May Malha (3’44)



   ما ضلش حد بلبيت
كورس

نو ما ضلش حد بلبيت هون
أ
ك

املقطع االول

م لكهم معال بيدوروا شف�ت

 الهل وأعمل قالوا مع بيثوروا

 عناق طويل مع بلدان مفجره من يوم يوهما

ن بغداد وال املدينة الفة و�ي  ما الن

نا أفضل
ن

 مه أفضل وال �

 رص�ن مع نتسأل ازا لكنا منضل
ن ان�ي  خلينا مع ندور لكنا زي املج

ن لوحة عظيمة  عامل�ي

 لكها أ�ر
د لكن لكو متأ�ث  ممل امل�ث

ي امكن
ك�ث أعطي�ن ي أ

 أعطي�ن

يتون والعميان ن والز  من بلدان الت�ي

 معال بتدفق عندي امكن

ن ما كن رعش و�ي ن ي نبتة بت�ن
 لكن من

ي امكن ميت هون معال بيرصخو
ن

�

ن لك الكون عنا بيفرخو  ان�ي مج

 
ن خر�ي

آ
  اال

 

 املقطع

ن عىل الضفة التانية ن العايش�ي خر�ي
آ
نا اال

ن
� 

 حدكوا

 منتوجع متلكوا منص�ج متلكوا ومنمسث هواء

 ملوث

 قبلكوا

 فينا الاكره والعرصة والفارغ

 فينا العامل والامل واهلا�ي

 وفينا الناطر وفينا الشاطر

وح وح ب�ي  وفينا الكيف ما الر�ي ب�ت
�ي ن  بيشد ما ينوح بيشد ما �ي

ن احيا�ن اشاكل خر�ي
آ
 اال

 احيا�ن ارقام احيا�ن بيوت

ي ترصينا بصورة ارها�ج  واحيا�ن من

�ي وال الضاحية ب اورو�ج  املن

ن كيف ما بينكبوا ن أخر�ي خر�ي
آ
 اال

ن بعلبة ا مطوط�ي  ودا�ي

طية
ن
 وقصص متكررة وصورة �

ن ن�ي ن اهلر�ج ن عن االخر�ي  عارف�ي

 من العادات والتقاليد

 من الفقر البضلوا يعيد

يمة كبوا الن �ي مع ب�ي ملن ن �ج خر�ي
آ
 اال

ن رح يقطعوا مع الغيمة ليو�ن ن �ج خر�ي
آ
 اال

ملدرسة ما جابوا وال عالمة ن �ج خر�ي
آ
 اال

لشارع ن هديك البنت النطرت �ج خر�ي
آ
 اال

ن هداك الولد املش قادر يساحم خر�ي
آ
 اال

 ومن دون مالحم وبعده سارح

ن اوراق ومعامالت ن ب�ي ن العلقان�ي خر�ي
آ
 اال

 والزمن بيفوت والزمن بيموت

ن حارة ودكنة ن ب�ي هكم مبوس�ي  وي�ت

 �ي حاللي

ن افوت  سدو الدرب من و�ي

ك�ث بعنادي  افوته ا

ة ن النطروا االحتالل بغرفة صغ�ي خر�ي
آ
 اال

 جنب املدينة مك كتاب ومك رصاصة

ن مهعم خالهصم  حامل�ي

وا حاهلم ن الملهم كن يغ�ي  االخر�ي

 لقوا حاهلم ببالد الناس ضيوف

ن معروف  وحامل�ي
ن

ن بنات لبسوا كيف ما بدمه رمع خر�ي
آ
 اال

 العنرصية

ن بنات ركبوا السيارات بنص خر�ي
آ
 اال

 العنرصية

 كورس

ن اشاكل ووجوه وكت�ي الكم خر�ي
آ
 اال

م ما بتنام ن العيو�ن خر�ي
آ
 اال

م / بعبوص بوج الكوكب ن اد�ي ن رفع�ي خر�ي
آ
 اال

ن هون  احنا موجود�ي

ن هون قي�ي  احنا �ج

ي
�ن  مقطع �ت

م يىلي ارة بي�ت م لكهم كنوا مع بيشيلو حج  شف�ت

 راح

 الهل وأعمل قال ركبو الر�ي كيف بيشيلهم

قابيلهم  و�ج
ن ن ساكك�ي ن لكهن �لي�ي جاي�ي

ن  و الد�ي ن ن من ط�ي  كمش�ي

ي
 مع صورة سل�ن

 بيوخد سل�ن

ي مولع
 لكو خل�ن

ن ن حلو�ي  أحنا الوحد�ي
ن ي لكهم و�ي

ت
 والبا�

ي
بة ما�ث ي مع د�ج

 نظام فا�ث

ار  البيت صار حج

ي
ت

�  بس هو بعدو �ج

ي امكن ميت هون معال بيرصخوا
ن

�

ن لك الكون عنا بيفرخوا  ان�ي  مج



ي شيطان
ن

  كن �
  املقطع االول

ي عالي
 مكنتش عارف انو صو�ت

لتتالي  مع انو مع بنموت �ج

 طخ الشيطان من سور�ي ال مالي

ل حالي  وح�ت �ج
 أشالء الناس عامهلت هالت

لزاوية ثة �ج  حطو شقفة من الج

 وبعدها بتتجمع االهالي

يد
أ
ال ي حديد �ج

ن
 نفس التقاليد قبل ما يص�ي �

ديد نتظار املولود الج
أ
لك الناس مع بتضىح �ج

كورس

لبيت ي شيطان �ج
ن

كن �

 ومع بيقطع فينا

ن اخدينا ن و�ي ل لليم�ي من ال�ث

ي 
املقطع الثا�ن

ي عالي
 مكنتش عارف انو صو�ت

لكن مكنتش عارف ايضا

اري  ل�ج نا �ج
ن

 انو �

 ملكهم وحوش

ت ملكهم حيوا�ن

وا يوخدوا داري ج ي لظة ممكن �ي
أ
 و�ج

ن ن مهعم صوار�ي  حامل�ي
ن  من هون لملر�ي

 املا حيموت متفجر
ن  حيموت من الرص�ي

 حفهلت عاملية

 وقودها الناس والجارة

 رجعو�ن الف سنة لورا وقولوا عنا بال حضارة

رة  ضوي الشيطان وك�ت عليه اال�ن

ت املدمرة ن فوق البينا�ي  خىلي يب�ي
ن ن مع حصابه الشياط�ي  خىلي يب�ي

ن ي ورح انضل قاعد�ي
والفيمل مك�ن

كورس

لبيت  بعدو الشيطان �ج

 ومع بيقطع فينا

ن اخدينا ن و�ي ل لليم�ي  من ال�ث

 
ن  البياع�ي

املقطع االول

كوش حد من اهلداية  تعون الهل ما �ت

تلفة  لكنا منشبه بعض فش افاكر من

ن الطموح والسلطان  ب�ي

 ضيعنا االنسان

م�ن كيف العب نظيف
ن

�

ة   بلعبة وسن

نة ن ال الج  لك املسمل�ي

 مؤمن والمدلهل

ي رأس مالي
 لكن دما�ن

ي كيف
م�ن

ن
عادي �

ي 
كستا�ن ي البا

 صدي�ت

ب كتاب بدو �ي

 مش فامه منو وال ملكة 

ا الناس ملتمه  ما لكنا امة عل�ي

 لكو بدو يوخد حصة

 بطيخة وطا�ي نصة

ملي  تعال اخدك �ج

 معرفناش نفك الملكة
الكتاب جيد لكن التالميذ فشهلت

ا الكتاب فاشل والتالميذ هشلوا  �ي

وا كيد ف�ث لهل ا  أعوذ �ج

اب اضغط اعج

وا  وا وينت�ث  لينت�ث

 كورس
ن ن رجال الد�ي ن ب�ي  وقعي�ي

ن  والبياعي�ي

ي
املقطع الثا�ن

 كنت ثورة لتغطي الناس عورة

 اهدم قبيهلت سقط ملوك

ي امللك لهل
 ونغ�ن

موك
ن

 الغرب ما �

لضواحي صفطوك  �ج

لنواحي قعدوك  �ج

لزوا�ي شغلوك  �ج

ي بيضاء
 عشان اورو�ج تب�ت

 مسمعتش املثل

اجة وال البيضة  الج

ا  ظبطولنا الصورة واحنا بنقعد ف�ي
ىك هيك بتسمعو�ن

ن
 بس �

مو�ن
ن

ي قليل ما �
 من �ث

 احنا طوائف حضارات

موعة حركت  مج
 بس انتو اليدتو�ن

ن سينا ن رشد وا�ج  ا�ج

 اخدتو البيفيدكو
 وقلتو ان�ت لن تفيدو�ن

 ومعلتو منا مادة دمسة

 بس الفقر هي االزمة
ن هي املشلكهت لد�ي  مش �ج

لبستو�ن النوف

 عشان الناس اتضل متابعة 

يب مصاري ج
ت

تمك �  ودعا�ي

ا ي الولع ف�ي  البناية ولعت مش ارها�ج

ا ىكي ع�ن
ت

مة لصحافة � ن  مش قصة حصن

لالكم  هي الغنية اعتصام �ج
ن ن ورجال الد�ي ضد البياع�ي

ي االعالم 
ن

ن �  واملفسد�ي

اطب العقل من دون معجزات ن  �ت

ا االسالم  فيك اتسم�ي



 الملكات

  املقطع

ي عىل الفرس
ركبت قافيا�ت

 وركضنا لك الليل

يل وة �ج
ت

 والصبح �

 ما ا�ن متىلي متل الملكات

 بدور عىل وطن

 أع�ج عنه ماكن ابلش منه

يبة  أوقات بشبه ملكات غر

وها �ج  دبلجوها ما �ت

ها ن جابوا غ�ي  وبعد�ي

لعمر بتص�ي  لك ما تك�ج �ج

ومة  زي احرف مش م�ن

للغة داحشه حاهلا  و�ج

يب زي ملكات  عاملنا عج

ا ولك ملكة  بتشبه بع�ن
 حامهل كذا مع�ن

 لكنا ب�ث بس
�ن ن  الملكات بتم�ي

ن مع الهل  متواصل�ي
 متل الملكات وح�ت

 لو ما بنقصدها

ن امللكية جع لعندي ب�ي  م�ن

 والكونية ضعت

�ج ملكات  احفظ ملكات �ت

 الجل اتقان فن الصمت

ف فصمت

 قالوا

  كورس

ا قالوا أيقتل الرصاص حيَّ

حياء ال يقتلون
أ
 ف ال

املقطع االول
ن �ن لكنا نكون ميت�ي  كن بدمك أ�ي

ن ن عىل قلبمك ومطول�ي هيا�ن قاعد�ي

ك�ث منمك ن ا  عايش�ي

ن للولد ا من جد لال�ج  هي رسالت منبع�ث

سد
أ
 ال االبد مش اال

نوا ليكوا تنبصتوا وال ت�ت ن  مش رح �ن

ن ايش كذبتوا  ب الهل عليمك ان�ت مصديق�ي

ي
ن عىل املناضل االنسا�ن  ا�ن حز�ي

ي
 �ي زملي خلص انسا�ن

ي  وشفلك غ�ي

ي
 همي هادي ار�ن

جهعا كيف ما بدي  �ج

ي حب وحنان
يش تعطي�ن ج

ت
� 

 مش هوليود هون �ي مان

 دم وجثث اطفال وشظا�ي امكن

 املشيو مهعن قتلومه

 واملشيوا ضدهن قتلومه

 وأرسا�ن حبسومه

وحق حب�ن دفعومه

ن بيمتوش  بس العايش�ي

ي
املقطع الثا�ن

 سيجة وسلطة تعريص

ندي للرئيس  من الج

وقد ما وىط أبو عبس

م  مش رح يص�ي حبي�ج

م ي�ج ج ن �ي  واملطلوب�ي

ن ومك بناية ا شارع�ي كت�ن ف�ي  واالرض أ

 واالرض مقسمة أحرف وكت�ي أرقام

يق يقطع االحالم  وجدار يقطع الطر
 رصت شاكك انو الطلقة االولت كنت حولت

 معقولت مه نف�م الثاروا

ملتل جارة ضو �ج  �ي

تيارة  وعىل قولت الن

مك دامت لمك   ان دامت لغ�ي

 اجو كت�ي قبلمك



 

FIGHT BACK 

 املقطع
 نيك الكومة والسلطة واالحتالل

 السحيجة واللحيسة والعندمه ديل

يق والضيعوا املمول  الضيعوا الطر

لكك معول لكك فو�ن وواحد �ت  واحد �ت

م رح يولعوها والهل  غتلوه بنص رام الهل فكر�ت

 حولو�ن ما بنتأ�ث ما بنتحرك ما بنتغ�ي

ة  ن  شعارات عىل ك�ن

 حط ليىل حط ممود حط رمزي

ي وأنىس غزة
 ولكو بيمىسث

 ما القدس هي العامصة بس شلكها رام الهل

 احىل

ن بدكوش االرض لكها  روح اقنعوا الالجئ�ي

ن انو هيك رح اتضلوا ي تقنعوا الالجئ�ي
 يع�ن

ي
 والالحتالل شغال بشفط االرا�ن

 ومراهن انو ننىسي

ي
 بس جاي هاد اليوم االحتالل مش حيك�ن

ىكي م ايش مع �ج ن ح�ت ت�ن  راجع التار�ي

ا�ن العريس
    املقطع االول

لكو مبصوت لكو سارد

 الغرفة بتلف بتدور

رد  مش عارف ليش ا�ن �ج

 ال�رة عامرة
ن ار د�ي ج

ت
� 

ن مثقف�ي
ن  مسيس�ي

ن اهد�ي  وبعضا من املج

ن عزهمم  ا�ن العريس مش عارف م�ي

عيات ي �ج
ن

 ح�ت �

ت  وامكن تنظ�ي

ب رؤية ن حج  عامل�ي

ن الشعارات  رافع�ي

 بتأمل متل اللك بال احساس

لنص مع يقطع راس ي واحد �ج
ن

� 

 ال�رة هلء بلشت
ن  لكهم سارد�ي

ن  لكهم مبصوت�ي
ن  بس ا�ن مش عارف العروس و�ي

الغريب انو هاد العرس تبعي

 ومش قادر انو اقوم 

رك بيقلولي فش لزوم
ت

 لك ما ا�

لزاوية ن �ج ت مطوط�ي  اللو�ي
ن   ابو قتادة والشباب مركز�ي

ن نة طالع�ي  تقول بعد الفهلت عىل الج
ن  لكهم موجود�ي

 ح�ت عرصات احلي املاتوا من شوي

ي حي
 بسور�ي بىسث

ن  لكهم مبصوت�ي
ن  بس ا�ن و�ي

ن  ا�ن م�ي
ن موعة عناو�ي  مج

 واحالم وكوابيس

ي وحدة البسة ازرق القميص
ن

� 

 مهعا لك العدة واالرض مع بتقيس

 شلكو مش هاد العرس التبعي ومليش هون

 رفيق

 مش همم احالم وال كوابيس

 بس ا�ن الزم افيق

كورس

ي كوابيس
ن

ي منامات و�
ن

� 

 بديش اىحص ا�ن العريس



   مفرق طريق

املقطع االول

لشخصية  زي العندو انفصام �ج

يق واقف عىل مفرق طر

ي 
�ت

ت
 مشقوقة االرض �

ن علقانه ب 28 سنة أجري اليم�ي

ا كون م�ن  ببلد معرفتش ا

ي
 وال ح�ت تكون م�ن

ا بوقعوا مي ف�ي
زوقة شو ما �ت ة من ج

ت
� 

ي
ء وبنمىسث �ن غر�ج  متلنا متل غ�ي

ي أزا داخل خلسة
قامة سأل�ن

أ
كتب اال   �ج

س مفلسة  �ن

ي
�ت زن عىل ذكر�ي �ج

يك ماكن ا �ج ك�ت كيف �ت

ي وال بقعة مضوية
ن

 فش �

متل مبارح وهللق متل بكرا

 لفيت را�ي بملطار

نية  ومش رح ألفوا مرة �ت

سبور  ورقة صفرا مش �ج

ا ن ا الف�ي  مطبوع عل�ي

صية مع أبتسامة عريضة ن ث
 مع صورة س

تومة كذا خ�ت من العام من
أ
 من اال

يبة  خزعبالت وملكات غر
ي الالت

ىسث
ت
 انشاءالهل �
 صارت ممهلت

بيعيدو نفس االسئهلت

 بس وحياتك ا�ن قاطع

 مازال وصلت هلون

 ا�ن مش راجع

ي
 املقطع الثا�ن

ي مكتمهلت
ت

 أول مرة الشمس بتطلع وورا�

ختام موجودة
أ
سبور أقامة لك اال  �ج

ء  شعور غريب متىلي متل لك الغر�ج

لشخصية  زي العنده انفصام �ج

ل ل علقانة بطابور االح�ت  أجري ال�ث

ل بوا عىل االك�ت  سنة ونص قار

ة  مدينة كب�ي

ن الالل  بتساع العنرصي والعرصة وأ�ج
مي االولت  تذكرت ا�ي

ي
�ن ي بطلب اللجوء خ�ج

 صدي�ت

 الفوته مع الشنطة صعبة

 خليىلي الشنطة معك النو فايت قبلك

مي مالة
 

املقطع

ي �ج  اه �ي ليل �ي ك�ت االرسار ومن

 عشان هيك حبستنا بعلبة

ي هون
 ا�ن واملتىلي املهرب حاكلنا انطرو�ن

ي
لوا هون ومنك�ن ن  أدفعوا لي هون ا�ن

 وفينا البحر متار بس البحر غدار

 واحنا كتار

 لك ما مهسة تص�ي يعد السواج�ي

وت بصمت اليل
ن
يال عشان ما � ي الن  منع�ج

 والبحرأرص يدخن معنا

سة ارة مقسومة عىل �ن  اخر سج

ي
ىسث  اهدا �ي زملي لكو رح �ي

ة ة قد�ي ن لبحر متل تطر�ي اهنا �ج ج
ت

 منخيط ا�

 القبلنا بلهعم الوت عشان يعطو للحياة قيمة

ور م �ث م ك�ن س ا�ي نا مندور ومندور �ن
ن

 و�

لبداية صديقنا املن مالي اتطوع يسوق  �ج

 السفينة

فض او نقبل  مفش خيار انو �ن

ينة  مع نظارات بعيون حز

لبحر ليالي ونسأل  نلف �ج

ي
هة الثانية رح تالقي�ن  هل عىل الج

 بوعدك ارجعلك لك الدخان االخذته منك

 لك الوجع الطيته عندك

ا البحر ما بوعدك
ت

 بس مالمك ال��

 وال الاكن ميت حدك

 وال السبب اهلربك

نية ي رح نفتح مواضيع �ت
 لقي�ن

 لوالد راحوا عىل املدرسة

يعة ي الزر
 وا�ن مع بس�ت

ي س ذه�ج  نسبح بلون مسث

رع حدي ن ي �ت
ومر�ت

ا املفضهلت  ورد�ت

ي هديك املدينة
 صدق�ن

ا ي عل�ي  بس الليل بيىحج

 اما العتمة بتضلها متخبية

 مع لك هادي االحالم

 السفينة مش فارقة مهعا

ية وتعبانة  هم�ت

 وهادي الرحهلت املليون تبهعا

ي
 توقف هون وال تك�ن

ب بعد شفة  شبعت من البحر وال ت�ث

 غسلنا تيابنا واحالمنا وجروحنا كذا مرة

 مي مالة مي حلوة
 جسمنا اتعود عىل الرحهلت

 بس املي بتفوت خلسة

ي
 مثلنا يع�ن

ا ي بوق�ن
  وفش ا�ث


