
	
	مَ مْ نوعْ 

 كلمات وألحان: تینا یموت

نيمْ ، یا فاھِ كْ إنَّ  رْ ْمفَكَّ   
نيمْ ي ھامِ اللّ  كْ دَ حْ وَ  تَ إنْ   

بيرْ دَ ، أنا بْ كْ بَ رْ دَ بْ  تَ إنْ   
بيلْ سى قَ نْ ، بِ كْ بَّ سى حُ نْ تِ بْ   

بْ ذَّ عَ إتْ  حْ ي رَ إنّ  رْ كَّ فَ مْ   
بْ رَّ ھَ إتْ  حْ را، رَ كْ بُ  كْ نَّ مِ   
نّيغَ  حْ ي، ما رَ إنّ  رْ كَّ فَ مْ   

نّيعَ  دْ عُ بْ تِ  كْ لَّ قِ  حْ ما رَ   

كْ ي قدّامَ نّ ِأل  فْ عَ إضْ  نوعْ مْ مَ   
كْ ماتَ لْ ل كِ مَ جْ ألَ  عْ مَ إسْ  نوعْ مْ مَ   

بّيحُ طي لَ عْ بي، أَ لْ قَ لَ  عْ ضَ إخْ  نوعْ مْ مَ   
طانيبّي عَ ما حُ  رْ ثَ أكْ   

لْ ساھَ حالي إتْ عَ  لْ بَ قْ َمْمنوْع إ  
لْ جاھَ سى الماضي وإتْ إنْ َمْمنوْع   

فیكْ  سْ بَ  مّْ تَ ، وإھْ ني راضیكْ لّْ ضَ َمْمنوْع   
سى حالينْ بِ  مْ ّضیھا عَ قَ   

كْ كیلَ إبْ  حْ إنّي رَ  رْ كَّ فَ مْ   
كْ إشكیلَ تَ  كْ وابَ ّق بْ دِ   

كْ كیرَ فْ تِ بِ  رْ كِّ فَ  حْ ال رَ   
كْ میرَ ضَ  بْ حاسِ  حْ وال رَ   

 َمْمنوْع إْضعَْف ِألنّي قدّاَمكْ 
 َمْمنوْع إْسَمْع َألْجَمل ِكْلماتَكْ 

 َمْمنوْع إْخَضْع لَقَْلبي، أَْعطي لَُحبّي
 أْكثَْر ما ُحبّي َعطاني

 َمْمنوْع إْقبَْل َعحالي إتْساَھلْ 
 َمْمنوْع إْنسى الماضي وإتْجاَھلْ 

 َمْمنوْع َظلّني راضیْك، وإْھتَّمْ بَْس فیكْ 
 قَّضیھا َعْم ِبْنسى حالي

تیرْ ، كْ كْ تَ یْ بَّ حَ  تیرْ ، كْ كْ تَ یْ طَ عَ  تیرْ كْ   
إْرضیكْ دّي ، ما بَ أَْعطیكْ  دّيما بَ   

فیكْ  مّْ تَ ال إھْ نیلي وَ عْ دّي تِ ما بَ   
كیتْ وال حْ  تْ مْ لَّ ، سَ ما جیتْ  كْ تَ یْ یا رَ   
میتْ عْ  كْ تَ فْ ي شِ ة اللّ ظَ حْ اللَّ  نِ نّي مْ ِأل   

 َمْمنوْع إْضعَْف ِألنّي قدّاَمكْ 
 َمْمنوْع إْسَمْع َألْجَمل ِكْلماتَكْ 

لَُحبّيَمْمنوْع إْخَضْع لَقَْلبي، أَْعطي   
 أْكثَْر ما ُحبّي َعطاني

 َمْمنوْع إْقبَْل َعحالي إتْساَھلْ 
 َمْمنوْع إْنسى الماضي وإتْجاَھلْ 

 َمْمنوْع َظلّني راضیْك، وإْھتَّمْ بَْس فیكْ 
 قَّضیھا َعْم ِبْنسى حالي

 


