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 نياد كراره
 خياؿ و حب

   

 
 مْف عجائِب الخياِؿ والحبْ 

 
أنػػػؾس تسػػػتطيعق تػػػذٍوؽس أشػػػياء  ال 
ـق  ـ  أشػػػػػياء  ال تتسػػػػػ ػػػػػلق وشػػػػػ تؤكس

 بالرائحة،
 

وقػػػػػد تػػػػػٍر انعكاسػػػػػات   لػػػػػواف  
 جميمة  في لوحة  أبيضس وأسود،

 
ىكذا ستْشعقرق ببعِض االبتساماِت 

 وىيس تحملق مذاًقا جمياًل،
 

ثق لػػػػػي كممػػػػػا رأيػػػػػتق  كمػػػػػا يحػػػػػدق
 ابتسامستسؾ،

 
ـِ  ني شعوًرا بتذٍوِؽ طع فييس تمنسحق
التػػػػػػػػوِت الممػػػػػػػػزوِج بالفراولػػػػػػػػِة 

ػػػِفيِو وقميػػػل  مػػػفس المػػػانجو  واليقوسق
 المقثسم جة،

 
ـٍ رائحػػػػةس خشػػػػِب  وتجعمقنػػػػي أشػػػػتس

ِِ الصندِؿ الممزوِج بزىػر  ػ ِة البنفسس
 .وقطراِت الميموف 

 كميا كتناققضاِتؾس المذيذة،
 

ْمِو والالِذع،  بيفس الحق
 

مقػػػػػػؾس بػػػػػػيفس المواضػػػػػػيِع مػػػػػػف  تسْنقق
 النقيِض إلى النقيض،

 
وحبػػػؾس الشػػػػيٍي كثمػػػرِة المػػػػانجو 

 ا خيرة،
 

نػػػػي  رنػػػػيفق حػػػػروِؼ اْسػػػػِمؾس يمنسحق
 انتعاشًة غريبة،

 
كػػػينني اسػػػػتحمسْمتق بشػػػالؿ  مػػػػفس 

 .نسْعنسعسةالصودا المق 
 

أمػػػا خقطقواتقػػػؾس فميػػػا عبيػػػرق الػػػورِد 
الچػػػػوريِو كينيػػػػا عمػػػػى خقطقواِتػػػػؾس 

 تنبقت،
 

ؾق ا ثرس خمفسؾس بيجًة وِعطػًرا،  فتترق
فق الجو  مْف حوِلنا بالورديو   .وتقموِو

 كٍل ما فيؾس غريب،
 

 وكٍل ما ىوس غريٌب فيؾس أقِحٍبو،
 

ِة  كما كٍل تمؾس العسالقػاِت المتشػاِبكس
 .زوجِة بالعسِل بيننا، أقِحٍبياالمم

ْمٌو وحاِمض،  حق
 

ٌر وماِلح، ك   مقسس
 

 شيٌء وِضٍده،
 

 إنوق كينتس وأنا،
 

فثمرةق المانجو حينما تقعانقق ثمػرةس 
ِفيِو كانػْت فػي ا صػِل نحػف اليقوسق
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 أدّذ عؼ١ذ  

     ػض٠ضذٟ
  

  عزيزتي
كاف بيننا وعٌد أف أقرأ لِؾ 

الفنجاف، شربنا يوميا منو، 
فكنت أقرأ لنا سوًيا، لـ أدِر 
أف الوجع ينتظر في القاع، 
كاف عندي بقعد نظر حينما 

استبدلت قراءة الفنجاف 
بقراءة الكِف.. خرجت مف 
 .التجربة سعيًدا رغـ الحزف 

يف أف خمف شخصيتي تعمم
المرحة شخصية حزينة 

طوؿ الوقت، أسيِ حولي 
درًعا مف الضحكات 

والقفشات، أنِت الوحيدة مف 
نفذتي منو، وأمسكِت بيدي 
كطفل  تائو، أشرتي لمشمس 

بالخارج، ولـ يكف بالخارج 
 .إال أنتِ 

قابمت ذات يـو عرافة، 
قالت لي: أنت وسيـ، لكف 
حظؾ في الحب قميل. لـ 

حظي كاف أنِت، تعمـ أف 
وأنت أكثر قيمة مف أي 

شيء. قالت لي: ستحب، 
وسريًعا ستنسى كل 

السعادة وتجمس وحيًدا. 
أقوؿ ليا: كنِت مخطئة، 

 .أجمس معيا اآلف
الحياة خيوط  كالكف، 

ورسومات تشبو كثيًرا رسـ 
 .الفنجاف، كل شيء  مقرر

أنا المتمرد عمى كل 
الخطوط وا شكاؿ التي 

حياتي أراىا، مكثت طواؿ 
أقمزقيا، وأعيد تشكيميا مف 
جديد، اآلف أنظر خمفي، 
لقد سرت عمى الخطوط 
 .الحقيقية التي لـ أبصرىا
أنا تعٌب، يمكنني أف أناـ 

عمى كتفؾ، ما أجمل 
 .عينيِؾ، وما أطيب رائحتؾِ 
أتمنى لِؾ خطوًطا سعيدة، 

ورسومات بال بكاء، 

وفناجيف ليس بيا إال 
 .القيوة، بال قاع  أو وجع  
أحبِؾ في بداية الخط، 

وأحبِؾ في النياية
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د.إَٝبُ اىزٝبد رنزت 

  ػيٚ ذراع ىُّجخ
 

 
ماابُ ىااٜ ػيااٚ اىج اا  
ثٞزااابه ٍٖز ،ااابهر   ااابدرٓ 
ميَب ػصاتذ ثأ رٝاب  
اى ٞاابحر  صااٞ  ٍجزؼاا ا 
ػْاأ ثوااا٘اد  ب ااجخ 
اى٘قغر  ج ج   ااب،ٜ 
خيتاااااااٜ ٗ  َاااااااو 
ٗصاابدرٜ ماتااو قاا ر 
اىتااا ار ٍاااِ اىَااا ى٘  

َ زَاااو إىاااٚ  ٞااا  اى
 .اىَ ٍ٘ه

رزضااااااااَغ  ر اااااااأ 
اىْبػضااااااااخ ٗقااااااااغ 
خاااااا٘ارٜ اىَجنااااا ح 
اىزٜ رنشتٖب فٜ ماو 
ٍااااااا ح خشوشاااااااخ 
االصاا ا   ااِٞ  صااو 
إىااٚ اى ٍاابه ر ٗػيااٚ 
 بفاااخ اى ياااٌ راجااا  
اىااا ّٞب ػياااٚ ٝااابقزٜ 
ٗرؼٞاااااا ّٜ ىجٞزٖااااااب 
اىَوااااااِ ةر راااااا٘ثوْٜ 
ٗرضااا ثْٜ ثؼصااابٕب   

 ..ف ق٘ه ىْتضٜ
 .”  ا ص ػبٗد اىٖ ة“

فااٜ ىٞيااخ ٍااب ّج ااذ 
اػٖبر اّزجٖااذ فااٜ خاا 

اى ٞااابح ىبٞااابثٜ ثؼااا  
فاا٘اد ااٗاُر ٗقبٍااذ 
اىااا ّٞب اىؼجااا٘  ػياااٚ 
ػنب ٕاااب ىزي ااا  ثاااٜ 
فيٌ رضزاغ. مْاذ قا  
ٗصاايذ ىيج اا  ثبىتؼااو 
ٗثضااااااذ صااااا ٝ ٛ 
ػيٞٔ   ىقُٞذ ثجضا ٛ 
اىَْٖل ف٘قٔر فضانِ 
طب،  اىقي  ٗما  ػاِ 
اى ف فااخ فااٜ قتاا  
صاا رٛر رفؼااذ ٝاا ٛ 
ٍ٘دػااابه اى ٞااابح اىزاااٜ 
رضااَ د فااٜ ٍنبّٖااب 

اىشابط  اىجؼٞا  ػيٚ 
ثؼاا ٍب خيؼااُذ  ٍبٍٖااب 
اىقشاا  ٗ اىياات َّٗااُذ 
ٍضزضايَب ػياٚ ذراع 
ىُّجااخ مبّااذ ر َيْااٜ 
 ْٞااابه تاااٌ رضااايَْٜ 
ىألخ ٝبدر ٕنااا  زاٚ 
 صااج ذ ذىاال اىنااب،ِ 
اىوتٞاا  اىاااٛ ىابىَااب 

 . يَذ ثٔ
ث ا اىج   م َٝب ٍؼاٜر 
ٗىنااااِ صاااا ػبُ ٍااااب 
ر ٘ىذ اىٖ ٕ اد إىٚ 
ر ااٚ مجٞاا ح ادٗر ثااِٞ 
 شاااقٖٞب ثاااة ٕااا٘ادحر
رااااا ٗخْٜ ٗرا اااااِ 
ػظااااابٍٜ ٗخشااااات 
اىض ٝ .. افقا  اىقا رح 
ػياااااااٚ اىَقبٍٗاااااااخ 
ٗاصزضيٌ  ِٞ ٝضاٞغ 
 .ط٘ق اى ا خ ٍِ ٝ ٛ

ٗٝبٞاات ػْااٜ ٗػٞااٜ 
ى٘قذ ال   صٞٔر  فٞ  
اج  اىج   ق  ىتظْاٜ 
ٗ ػبدّٜ ىي ٞابح اىزاٜ 
ثقٞااذ فااٜ اّزظاابرٛ 
ػيااااااٚ اىشاااااابط ر 
ىزاجاا  ػيااٚ ٝاابقزٜر 
راااا٘ثوْٜ ٗرضاااا ثْٜ 

ثؼصاااابٕب  ٗقجااااو  ُ 
 .. ق٘ه ىْتضٜ

 اا اه صاا ػبٗد اىٖاا ة “
 .”إىٚ ٍنبُ ج ٝ 
 ..صَؼزٖب رق٘ه

ىَااابذا ال ر ااابٗه ٗىااا٘ 
ىَ ح  ُ رجقٚ ٗرصاي  
اىْ٘افاااااااااااااااااااااا.. 
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When Falls comes 
By / Abdu Morkos 

Abd El Malak. 

 

 
When Falls comes 
:- 
By / Abdu Morkos 
Abd El Malak. 
When Falls comes 
all brunches and 
leaves of trees 
become dry ,l 
yellow ,lifeless ,dull 
and fall under the 
trees. 
They fertilize the 
soil 
and the brunches 
renew themselves 
Blood goes in their 
arteries 
New ,smooth 
,young leaves are 
reborn . 
The trees 
smile and flowers 
flourish among the 

hugs of the 
branches 
New life 
starts 
but 
my tree 
became dry ,no 
leaves ,branches 
nor flowers . 
It became useless 
and the best thing , 
that can be done, 
is to be cut off 
and sent to fire 
but instead of 
becoming ash , 
the fire must be 
extinguished 
to leave coal 
to use it 
in warming 
those who suffer of 
coldness in winter 
or introducing 
energy 
to machines 
to make life run 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ”ِثٕرشافش“

 شؼش تاٌؼا١ِح اٌّصش٠ح

 ػث١ش ِصطفٝ

 

 ٚشّظ ذٛدع اٌّشٛاس..

 …ٚترغٍُ

 ٚشٛق ِخٕٛق ٚٔضف ٔٙاس..

 …ت١رأٌُ

 …ٚٔغّغ أد ِا ٔغّغ

 …ِا ٔرىٍُ

 …ٕ٘مٛي؟؟١ٌٚٗ 

 خغاسج اٌششح

 وفا٠ح لٍٛتٕا ذرٕفظ..

 ٚذرٛٔظ تزوشٜ اٌجشح..

 ِا ٘ٛ اٌجشح اٌٍٟ ِا ت١ٕا..

 …ٌٛالٖ ٠ّىٓ ٘ٛأا ِا واْ

 ٚال وٕا..

 ٌٚٛال إْ ع١ٕٓ دثٟ..

 عىٓ ف١ٙا ػزاب لٍثٟ..

 ِىٕش اٌثؼذ خذٌٗ لشاس..

 تإْ ٘ٛأا ١ِىٍّش..

 وأد أشٛالٕا ٘رخٛٔا..

 ٚذخزٌٕا.. ِٚرغرذٍّش..

 سجؼٕا ِٓ ذأٟ.. ٚوٕا

 ٔمٛي ف ا٢ٖ ٚتٕؼأٟ

 ٍٔف فٟ دا٠شج ِخٕٛلح ..

 …ِٚثرخٍصش

 ٔؼ١ش إدغاط تطؼُ اٌُٛ٘ ..

 ٠ٕاد٠ٕا عشاب ٔجشٞ ٚسا ضٍٗ

 …ِٚثٕٛصٍش

 ٚإ٠ٗ آخشج دىا٠رٕا ِغ اٌذ١ٔا..

 ذؼثٕا ٔؼ١ش ٌٕاط ذا١ٔح..

 ….ٚسغُ دٖ وٍٗ

 ِثٕرشافش.
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صتبء اىَْابٗٛ رنزت  

       رٝ ك  ُ رؼ
 

    
  

 أتعرؼ أريد أف أعترؼ
 لكف كبريائي يمنع

 أريدؾ أف تفيـ
 أنظر لؾس فتقرأ

لقد اشتقت إلى االماكف التي 
 زرناىا مًعا

اشتقت لرائحة الشوارع التي 
 شيدت

 إلى ترابيا المعطر بسحر قدمؾ
إلى ذكريات وعبارات ولياؿ 

 قمرية
 إلى السير وحديث ال ينتيي
 دقائقإلى وقت يمر سريًعا كينو 

 لكنو ساعات طويمة
ال نمل أبًدا وكاًل منا ينصت 

 لآلخر
 حتى صمتنا لو لوف وطعـ مميز
اشتقت لرائحتؾ فينا أعرفيا مف 

 بيف كل البشر
حتى لو مررت بدونؾ في 

 شوارعنا المفضمة

أتذكرؾ مع أنؾ ال تقنسى وتيبى 
 قدمي التحرؾ

أقوؿ في نفسي أال يشعر بي 
 وييتي

 ة حتىليروي عطشي بنظرة عابر 
 ماذا لو قابمتو وجًيا لوجو

 ماذا عساي أفعل
 ىل أرمي عميو السالـ وأمضي

 أـ أبطي قدمي وأٍر رد فعمو
 ال أعرؼ لكف عقمي مشتت

 ىل أنا ىكذا مف بعده
 أـ أني أفتقده

 ىل قمبي يؤلمني أـ أنو ال يوجد
باتت ا حاسيس والمشاعر 

 تتضارب
 كل ىذا عندما أشتاؽ وال أجدؾ

 رة تفتقد أباىاكيني طفمة صغي
تائية شريدة وال تعرؼ عنواف 

 منزليا
 ال تحب عالميا  نو قاسي

 فارغ ليس بو ما يؤنس
كل ىذا يختفي عندما تكوف 

 معي
 أنسى الناس والدنيا

 أنسى مشاعري المحبطة
 أنسى كل ما يدور بخاطري 
كل ما أفكر بو كيف أجعمؾ 

 تبقى
 كيف أجعل الساعة تتوقف
 فيلكيال تمر الساعات وتخت

 أريدؾ أف تعمـ مف غير قولي
 ولكف كيف وأنا أحبؾ أكثر

وال أعرؼ ىل تبادلني نفس 
 المشاعر بنفس القوة

أـ أنؾ مجرد كائف ال يشغمو 
 غير نفسو

أنا أخاطب نفسي كل يوـ 
 واتخيل

أنؾ بجواري مثل وجودؾ داخل 
 قمبي

 ليتؾ تعمـ.. ليتؾ تعمـ
مدٍ عمق مشاعري وتقدر
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غشفحٌ ”ٌؼغ١ٍٟ ذىرةدٕاْ ا

  ”ٕذسڤتشائذِح اٌال

 

 

 
ْهب  ٍب  جَو  ُ رج  رم

ر ٗٛ إىٞٔ ٗٝ ز٘ٝل 
ْهب مو ٍب ثٔ ٝتُ٘   ررم

ثؼاٍ  ٍِ 
رٗ ل..ٝشجٖل..ٗٝؼبّ

 .قل
رافقذ فٜ ريل  فق 

اارمبُ ثؼض ااص٘اد 
اىْ ٝخ ٗدارد ثْْٞب 

اىؼ ٝ  ٍِ 
اا بدٝثرفق   ْٚ 

ٍبٝل ٍبصٜ فٜ  ش  
ى ظبرٜ  ٞ حه  ِٞ 

َْٚ إ تٚ.. ش ا: إر
ثش  زٚ ٍِ اىًْ٘ 

 .صبٝ  ػٌ خب 
ػبده فٜ  ٕٗبّٜ

ى ظبد  زّٜ 
ٕٗزَٝزٜ ر فز  
ىيشَشِ ّ٘افا 

اى  ٗ   ِٞ  ْٚ 
:ثٞ ضِ ااٗراق.. 

َِل  ٗٝنزت اص
اىشتب  ٗ ّب ٍشزبق 

 .ْٕب
 ُِ  ٗراقٜ    زض

اى افئخ ف ر٘ٓ ثِٞ 

صاِ٘ر رٗاٍٝخر ٗ 
ر زيْٜ   ُٗ  قصٞ ٍح 

مَب قبه مبظٌ ذاد 
 !زةهٍ ٍ ح:  جَو ا 

 ٍضنُذ ثقيَٜ  ميَب
اص د ثؼضهب ٍِ 

ٍشبػ ٛ ا ددُد دفئهب 
 .فٜ ث ِد ط٘ثخ

ثبى صب،و   ؤٍِ
اإلىٖٞخرٗ ّزجٔ ىٖب ٍأل 

 .قيجٜ
ا زوَّ اىٞ س  ميَب

ٗاىَيو رٗ ٜ  قزْٜ 
دٍٞخه ج ٝ حهر صَٖٞب 
ٌٍ ٍِ  صَب،ٜ  ثبص
اىَتضيخرفزْضٌ 
ىقب،َخ  ص قب،ٜ 

 .اىق اٍٚ فٜ اى به
ؼا  فٖ٘ اى ْ رڤاىة  ٍب

 ًٍ اىاٛ ْٝا  دُٗ مة
 ِٞ   َض ػْٜٞ 

 !ٗ ر ٍوُّ را، زٔ
اىاٛ ٝ اف  مو  ٕٗ٘

رتبصٞو ى٘ زٜ فٜ 
 .اىب فِخ اى افئخِ 

ٝج ٗ ذٗ  َٕٞخه  الشٞئهب
فٜ اىوبرج ص٘ٙ 

اىَا ر 
اىت اشبدراىقاظر  ب

دٝث اىؼصبفٞ  
اىَؤّضخر ّٗزاػبد 
.اىض ت اى امْخ .
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 أ٠ّٓ ِٛعٝ ٠ىرة

3فٟ داجح غٍط   

 

رزشبثٔ اى ٞبح إىٜ    
ٍب ٍغ ٍز خ قا  رناُ٘ 
صوٞتخ ثؼاض اىشا  
إال  ّٖااب  صااج ذ ٗاقااغ 
ّؼٞشاأ ثااو ٗإصااي٘ة 

 . ٞبح
رقاا٘ه اىَز ااخ صاا ه 

    ٌٕ رفٞقٔ
 َٖٝب  مث  إفبدح ىيجش  
) اىشاااااااااَش    ً ) 
اىقَاا    ٗثؼاا   ُ فناا  
اى جاااو ٍيٞاااب ٗثؼَااا  
ٗم ّٔ فٞيض٘  ٝ رس 
ٍض ىخ صؼجخ  ٗ ػابىٌ 
 ٝنزت ىيجش ٝخ ّظ ٝاخ
ج ٝااا ح قااابه ثج ٝاااخ 
 ػزقاااا   ُ ) اىقَاااا    
 مث  فب،ا ح ٗذىال اّأ 
ٝاا رٜ ىااٞةه  ٞااث ٝ ااو 
اىظاااةً ٍٗاااِ خاااةه 
 ٘ءٓ اىضبطغ رْجياٜ 
ظيَخ اىيٞو ىٞضازا د 
قااااب،ةه ثج ٝااااخ  ٍااااب ) 
اىشَش   ٝب صا ٝقٜ 
فٖاااٜ رااا رٜ ثبىْٖااابر 
 ٞث ٝزةشاٚ اىظاةً 

 .فة  بجخ ىْب ثْ٘رٕب
ٗػْ  ٕاا اى   رْزٖاٜ 
ٜ ٕااآ اىَز ااخ ٗاىزاا

ٗر ٌ صا ٞخ اىزتنٞ  
ٗثةٕخ اىَْا  إال  ّْب 

ّزؼبٍااااو ثنثٞاااا  ٍااااِ 
 اا ٞبُ

ثْتش اىَْا  ّٗتش 
 !اىزتنٞ  اىؼقٌٞ

ٍااااِ ٍْااااب ال ٝز٘اجاااا  
ث ٞبرااأ اىنثٞااا  ٍاااِ 
ااشااااااوب  فٖااااااٌ 
ٝ ٞاااُ٘ ثْااب ٍااِ مااو 
جبّت ٗىنْْاب ٗىألصا  
ٗثبىنثٞ  ٍِ اا ٞابُ ال 
ّاااااا رك قَٞاااااازٌٖ  ٗ 
 َٕٞااااااخ ٗجاااااا٘دٌٕ 
ث ٞبرْاااب فقاااظ اّٖاااٌ 

جاااااا ُٗ دٍٗااااااب ٍز٘ا
 .ثجبّجْب

رثَاااب صااابد  ا ااا مٌ 
ريااال اىزٗجاااخ اىزاااٜ 
رزاٍ  ٍِ  ٗجٖب ٗرظِ 
 ّٔ إثزةء رة اىؼابىَِٞ 
ىٖاب ثبىا ّٞب ٗرثَاب راا آ 
رنتٞااا ها ػاااِ ذّ٘ثٖاااب 

 .ثبى ّٞب
ٍثاااو ٕاااآ اىزٗجاااخ 
رؼَاااااٚ إال  ُ رااااا ٛ 
اىجبّااات اىَظياااٌ ٗإُ 
صاااا ىزٖب ػااااِ ٍٞاااازح 
ٗا ااا ح ثزٗجٖاااب رثَاااب 
ا  رشاااٞ  ػْااال ثؼٞااا ه

ه ىٌ ثجص ٕب ٕٗٚ رق٘
 جااا  ٍْااأ  ٛ خٞااا . 
صااْ٘اد ط٘ٝيااخ ثٞااٌْٖ 
ال رااااام  ىاااأ ثٖااااآ 
اىضْ٘اد ٍب ٝشتغ ىأ 
ػْاا ٕب قاا  ٝنااُ٘ ٕاااا 
ثجؼض اى ةالد ّن اّهاب 
 ٗ صاا٘ء ٍؼشاا  ٗىنااِ 
ٗثْضااجخ مجٞاا ح ٝؼاا٘د 
اىضااااااجت ى ػزٞاااااابد 
فبىزٗجاااخ ْٕاااب رناااُ٘ 
إػزاابدد ر٘اجاا  اىاازٗج 
ٗ ىتزٔ  زٚ ظْزٔ    

 .ٍنزضت ثبى ٞبح

ٕااااو روٞيااااذ ٕااااآ 
برٖااب ثاا ُٗ اىزٗجااخ  ٞ
 ٕاا اىزٗج؟

رثَب ى٘  ػبدد اىزتنٞا  
ٗروٞيذ ىجؼض اى٘قاذ 
ػ ً ٗجا٘دٓ الخزيتاذ 

 .ّظ رٖب ىٔ ٗىي ٞبح
مااااىل ْٕااابك َّااا٘ذج 
اىااازٗج اىااااٛ َٖٝاااو 
 ٗجزاأ ٗٝزجبٕيٖااب فااة 
ٝقاا ر قَٞزٖااب ٗرٗػااخ 

 .ٗج٘دٕب ث ٞبرٔ
ثااو ٝناابد ٝقضااٌ  ّٖااب 
صاااجت ماااو ٍشااابمئ 
ثبى ٞاابح فٖااٚ روزياا  
اىْن  ٗرزتاِْ ثائخزةق 

َشبمو ٗرثَاب مبّاذ اى
صااااااجت اىضاااااان ٛ 
ٗاىضااااابظ ٗ ٍااااا ا  
اىقياات ٍٗااب راا ك  ٝااخ 
ّقٞصخ إال ٗ ىصقٖب ثٖب 
ثَْٞااااااب ىاااااا٘ فناااااا  
ثَ٘ ااا٘ػٞخ ٗ ّصااا  
ىؼيٌ  ُ مٌ اىَشابمو 
ٗاىؼقجااابد ٍٗؼ٘قااابد 
اى ٞاابح اىزااٜ رز َيٖااب 
اىزٗجاااخ ٍٝ٘ٞهاااب  زاااٜ 
دُٗ  ُ روج ٓ ثااىل  ٗ 
ٝشاااؼ  ثااأ الخزيتاااذ 
ّظ رااأ ىٖاااب ٗاىقَٞاااخ 

 .ر٘اج ٕب ثج٘ارٓ
ِ ٍْب ىٌ ٝبضات ٍاِ ٍ

ٗاى ٝٔ ثَ  يخ ٍاب ٍاِ 
ٍ ا ااو  ٞبراأ اّٖااٌ 
ٍْؼ٘ا ػْٔ شاٞئب   جأ 
 ٗ  ٍااااا ٗٓ ثشااااا  ال 

 ٝ٘اف  ٕ٘آ؟
ٍِ ٍْاب ىاٌ ْٝظا  ىٖاٌ 
ػيٚ  ٌّٖ ٍص ر ىألٍ  
ٗاىْٖٜ فقظ ٗقٞ٘د ثة 

 !ّٖبٝخ
ٍِ ٍْب ىٌ ٝزَْٚ ريال 
اىي ظاااخ اىزاااٜ ٝنجااا  
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فٖٞااب ىٞضاازقو ٗٝز اا ر 
 ٍِ ريل اىقٞ٘د؟
ىزتنٞا  رثَب ىا٘  ٍؼْاب ا

ٗقزٖب ٗى٘ قيٞةه ىؼيَْاب 
 ٌّٖ فقظ ٝ َّْ٘ب ٍاِ 
شااا ٗر  ّتضاااْب ٕاااٌ 
فقااظ ال ٝ ٝاا ُٗ ىْااب  ُ 
ّقااغ ثااْتش ااخااابء 
اىزااٜ ٗقؼاا٘ا فٖٞااب ثااو 
ٗٝ ٝ ّْٗب  فضو ٍاٌْٖ 

 ر
ااخ ٍغ  خزٔ ر آ قٞا  
ٗػقجٔ ثا ٝ    ٝزٖاب 
ال رااإجٜ ال رو جااٜ 

 ال رز  تٜ
رثَب ٝنُ٘ قبصٞهب قيٞةه 
 ٗ ٍزجااااابٗ ها ثاااااجؼض 

ا ٞاابُ ٗىنْاأ ال ٝ ٝاا  ا
ىٖب إال اىوٞا  ٕا٘ فقاظ 
ٝ إااب ٗٝ ٝاا ٕب  ٍٞاا ح 
ٍٗينخ ٗجإ٘ ح ٝجات 
 ُ ٝ بفظ ػيٖٞاب  زاٚ 
 .رج  ٍِ ٝق ر قَٞزٖب

ىْاااب  صااا قبء ال ّااا رك 
رٗػخ ٗج٘دٌٕ ثبى ٞبح 
اب ٍؼْاب  ٍه فقظ اّٖاٌ دٗ
ٝت  ااااااُ٘ ىت  ْااااااب 
ٝ زُّ٘ ٗٝزا ىَُ٘ ٍاِ 
 جيْب دُٗ  ٛ ٍقبثو  ٗ 
اّزظاابرها ىنيَااخ شاان  

رضااقظ ااقْؼااخ  رثَااب
ػِ ثؼضاٌٖ ث٘قاذ ٍاب 
ٗىنِ ٍَب ال شال فٞأ 
 ُ اىااجؼض ٝجقااٚ مَااب 

 .ػ فْبٓ  ٗه ٍ ح
ىَبذا ال ّ رك قَٞخ ٍِ 
ٝشبرمّْ٘ب اى ٞبح فقاظ 
 اٌّٖ ثجبّجْب ٍٗؼْب؟

اب  ب ثَِ ر جاُ٘ رفقه رفقه
ثَااِ ٝز َيااُ٘ اىنثٞاا  
اب ثقيا٘ة  ٍِ  جيْب رفقه
ااب  رزاا ىٌ ٗال راازنيٌ رفقه
ثٖااااااااؤالء اىجْاااااااا٘د 

فٖااااٌ ال اىَجٖ٘ىااااُ٘ 

ٝ ٝ ُٗ ميَاخ شان   ٗ 
 رد ىيجَٞو

رثَب فقاظ ٍاب ٝ ٝ ّٗأ 
ٍْاااب ٕااا٘  ُ َّاااْ ٌٖ 
ّظاااا ح ر ااااب ٍقبثااااو 
صااااؼبدح ٕااااٌ ماااابّ٘ا 
صااججٖب ٍْٗ ٕ٘ااب ىْااب 

 .ػِ طٞت خبط 
ىَبذا ٝجت  ُ ّتق ٌٕ 
  زٜ ّ رك قَٞزٌٖ؟

ٕااو ٝجاات  ُ ٝبٞااجٌٖ 
اىَ٘د  زٚ ّزَْٜ ى٘ 
ٝؼاااا٘د اىزٍاااابُ ثْااااب 
ىي ظبد ىْؼج  ىٌٖ ػِ 

 ب ىٌٖ؟ جْب ٗرق ٝ ّ
ىألصااا  اىزٍااابُ ىاااِ 
ٝؼ٘د ٗىِ ّضازاٞغ  ُ 
ّوج ٌٕ ثَب   ٍْابٌٕ 
ٍْٔ ٕٗاٌ ثابىق ة ٍْاب 
ٕٗااٌ ٝؼٞشااُ٘ ثْْٞااب 
ٍٗؼْااب ٗػْاا ٍب ماابّ٘ا 
ث بجخ ىٖآ اىَشابػ  
ٗاىزاااااٜ ىاااااٌ رناااااِ 
صزنيتْب إال اىقيٞو ٍِ 

 .اى ت ٗاإلّصب 
٘ها مبّاااذ ىااا ٝنٌ  ػتااا
ف صاااااااخ ٗىناااااااْنٌ 
  ااااؼزَٕ٘ب ثنجاااا مٌ 
ٗػْبدمٌ ثو ٗثبجابءمٌ 

فيٞظااااو اىْاااا ً ٗااُ 
 ياااااااٞتنٌ  زاااااااٚ 
اىَيزقاااٚ ػْااا  ػزٝاااز 

 .ٍقز ر
فينو شو  ٍب  اىاذ 
ى ٝاأ اىت صااخ صاابّ خ 
 اااااار  ُ رتقاااا ٕب  ٗ 
رضٞؼٖب ٍِ ثاِٞ ٝا ٝل 
فٖااٜ ىااِ رؼاا٘د ٍاا ح 

  خ ٛ ٗإُ   صذ
اااااب ىاااااِ رؼااااا٘د … قه



 جريدة الفكر الحر 
 

 13 جريدة الفكر الحر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جشادٟ 

 ِا أجًّ اٌذٚتاْ
      

 
 

حبيبتي أجمل مف جميع الخمق 
ػـ  ِمف عقػْرب و عسجس

وف شعرىا و جماؿ عينييا ل
 يحركوا القمب الصنـ

 صوتيا القمر
كات  زارع غقنػا فػ ليل السق
 يشرح صدور العاشقيف

 ينسوا فػ رحابو المي، فات
 

 روحي فييا و مش ىاخبي
 دي المي جوه فػ قمبي عيد

 شوفتيا و عرفت إني
 ىبقي طيب مف جديد

 أصل قبل ما كنت أشوفيا
 كنت واحد قمبو مات

ابتسامو باب و اما دقت ب
 عيوني

 قمبي سمـ مف سكات
 

 يا ورد يا مفتح فوؽ الخدود
 بوس لي اوي خدودىا
 يا طرح رماف جسميا
 نفسي في عنقودىا

 دوقني شيدؾ يا دالليا
 نسيني نار مقػري 

 ازرعني فييا يا ضحكيا
 و اطرحني عمي عودىا

 
 وقف معاكي الزمف

 ال كبرت و ال باصغر
 انا عشت قبمؾ حجر

 اتمسخرو ساعات كده 
 بس اما شوفتؾ وطف

 حطيت انا رحالي
 و ميما عدي الزمف
 ال ارحل و ال اتغير

 
 انتي المي فيا ضموع

 يا اجمل االرواح
 ما تسرسبيني دموع

 تنزؿ مع ا فراح
 اشتقت ابوس خدؾ
 و اتخبي فػ ضموعؾ
 و اسمع غقنػا قمبؾ

 و اناـ عميو و ارتاح
 روحؾ تحييني
ِسؾ يداويني  نسفس
 ما أجمل الدوبافريحتؾ تدوبني 

 ليكي انا و شوقي
 يا ساريو فػ عروقي
 دوخي و ال تفوقي

ميف عاوز الفوقاف !!
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 إعشاء اٌثىشٞ

 دىا٠ح سٚح تال جغذ

 

  
 

  
 :٠َذىٟ أدذُُ٘

فِييٟ سدٍرييٟ دَاخييً اٌمطيياس “

مؼذٞ، الدظد  ِِ اذجٙد إٌٝ 

ػح  ُٛ ٛضييييي َِ سليييييح  َٚ جيييييٛد  ُٚ
تِٛضييٛح ػٍييٝ َدافييح اٌّمؼييذ 

جٍييذٞ، ستُّييا رٚ اٌٍّّييظ اٌ

٠ىييْٛ صييادثٙا ذاسوٙييا ػييٓ 

ػّييذ، ٚستّييا ذىييْٛ عييمطد 

ا تييييذْٚ لصييييذ  ِٕييييُٗ،  ٛد عييييٙ

أخييييييزذٙا ت١ييييييذٞ ٚجٍغييييييد 

ٚفضيييييييٌٟٛ وييييييياد ٠مرٍٕيييييييٟ 

ألػييييشف ِييييا تييييذاخٍٙا ِييييٓ 

 ..عطٛس، فرذد اٌٛسلح

وأيييييييد أٌٚيييييييٝ عيييييييطٛس٘ا 

شيييخثطاخ ٚهأٔيييُٗ ُوٍّيييا أساد 

أْ ٠ىريييية ذرثؼرييييش دشٚفييييٗ 

ٚذرشيياته، ف١ؼ١ييذ ِصيي١اغرٙا 

ٝ أْ ِييييٓ أٚي ٚجذ٠ييييذ، إٌيييي

 ..ٚصٍد إٌٝ ساتغ عطش

َوأيييييييد ريييييييٛاي اٌشدٍيييييييح “

َصيياِرح، ذشو١ييض ػ١ٕ١ٙييا فييٟ 

اذجياٖ ٚاديذ ال ٠رر١يش، وأيد 

وـاٌرّاث١ً اٌّرذجشج ٌذسجيح 

إٔٔييٟ اػرمييذخ أٔٙييا خشعيياء 

أٚ ستّييييا ػ١ّيييياء، أٚ ستّييييا 

إٔٙيييا ذّرييياي، ذشويييد ٘ييياذفٟ 

ِٓ ٠ذٞ ٚاذجٗ ذشو١ضٞ وٍُٗ 

ِؼٙيييييييييا، وأيييييييييد ذضيييييييييغ 

اٌغيييييّاػاخ فييييييٟ أر١ٔٙييييييا، 

ذذيياٚي اٌٙييشب ِييٓ  ٚوأٔٙييا

ْٓ ػ١ٕا٘يا وأيد  ػاٌّٙا، ٌٚى

ذذىيييٟ اٌىر١يييش ٚاٌىر١يييش ِيييٓ 

األٌُ ٚاٌّؼأاج، تيذأخ أذأِيً 

فييٟ ذفاصيي١ٍٙا، إٔٙييا ج١ٍّييح 

واألرفييييياي ٌٚىٕٙيييييا ذذّيييييً 

ِالِييييخ رفييييً ٠ريييي١ُ ِفرمييييذ 

ٌذضيييٓ أت٠ٛيييٗ ويييٟ ٠َُطّ ٕيييا 

لٍثٗ ِٓ غذس اٌذ١اج، أظيافش 

٠يييذ٘ا وأيييد ِردوٍيييح ٌذسجيييح 

االٔؼييييذاَ ٠ٚرطييييٟ ِىأّٙييييا 

جشٚح ٌْٚٛ اٌذَ اٌّرٕياثش اٌ

ِييٓ ورييشج ذدوٍّٙييا، أِييا ػييٓ 

شفر١ٙا أػرميذ أْ سعيّرّٙا 

ليييييذ أؼيييييذِد ِيييييٓ وريييييشج 

ذدوٍّٙيييا، إٌيييٝ أْ أذيييد ذٍيييه 

اٌٍذظييييييح.. ٌذظييييييح ٔييييييضٚي 

دِٛػٙييييييا فجييييييأج، ا١ٙٔيييييياس 

ٌشيييالي اٌخيييزالْ، ٔٙيييش ِيييٓ 

األٌيييييُ، ٚا٘ريييييضاص ليييييذ١ِٙا، 

وأٔٙييا ذش٠ييذ أْ ذخثييش اٌؼيياٌُ 

 .تشفضٙا ٌٍظٍُ

 اٌرمطيييييد ٌٙيييييا صيييييٛسذ١ٓ،

أػييشف أٔييٗ ٌيي١ظ ِييٓ دمييٟ 

أْ أٌييرمط صييٛسج ٌٙييا تييذْٚ 

اعييير زاْ، ٌٚىٕٙيييا ذغيييرذك 

أْ ذُشعييُ ٌٙييا ٌٛدييح ف١ٕييح، 

ٌٛدييييييح ٠شييييييا٘ذ٘ا اٌؼيييييياٌُ 

أجّييغ، ٌٛدييح ذذييد ػٕييٛاْ 

 .”سٚح تال جغذ“

صيييييٛسج صيييييياِرح ٌٚىٕٙييييييا 

ذيييرىٍُ، صيييٛسج ذذىيييٟ ػيييٓ 

سدٍيييح أٌيييُ، سدٍيييح خيييزالْ، 

، سدٍيييح أىغيييش ف١ٙيييا اٌمٍييية

ٚأصثخ صادثُٗ شخصيا تيال 

٘ييييييذف، شخصييييييا سٚدييييييُٗ 

أطفأخ ػٕذِا اشرؼٍد درٝ 

أصيييييثذد سِيييييادا.. سِيييييادا 

.”ٌألتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذ
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اإلػةٍٜ داّٞبه  ث٘ 
  َ اُ 

  ٗ رصيٜ  ٍل

 

      
عمى قدر خيباتؾ.. وعمى عكس 

 التوقعات
 بمقدار صدقؾ وثباتؾ

 تتحقق أمنيات… تتغير أزمنة
 وتفشل إحداىا ىنا وىناؾ

 
 ٍ  تبدأ حكايا وتنتيي آخر
 تدوف قصائد وأغنيات

 
وفيروز الباقية منذ أجياؿ ال 

زالت تبحث عف شادي وسط كل 
 ىذه الفوضى والخراب

لـ تمل بل زادىا البعد إيمانًا 
 بعودتو ميما عذبت بيا ا ياـ
 بقيت تدندف.. ضاع شادي
 ليختفي صوتيا إلى السماء

 نعـ
 

وحدىـ مجانيف الحب تسطو 
وؼ الزمف وعنجيية عمييـ ظر 

 القدر
 

أولئؾ الذيف تغمغت بيـ تفاصيل 
 الذاكرة

أرىقتيـ كل ا مكنة التي شيدت 
سيناريو حكايتيـ تمؾ التي لـ 

 ولف تكتمل
 

 لمقدر رأي آخر
 ال عميؾ أييا القمب

كمنا تحت أمره.. نجوؿ العمر 
 عراة حظ

ومعطوبي زمف مشوه لـ يعد فيو 
غير القميل القميل مف المشاعر 

 التزافوا
 نحارب أحيانًا ونيـز وقد ننتصر
 وقد يدوف التاريخ تجاربنا المرة

يعيدىا عمينا آالؼ المرات لنتعمـ 
لنتوب وىييات أف تتغير فينا 

 الطباع
 عمى قدر ما تمقيت مف صفعات
عمى الكـ اليائل مف الفوضى 
في الذاكرة المدمرة والمحممة 

 ذكريات وآماؿ وأحالـ
ف التيو عمى الكـ الذي ال يعد م

الذي يعيشو أحدنا جراء قصص 
 وحكايات ومواقف ومنعطفات

 

عمى ىذا القدر مف كل ىذا 
وذاؾ تصمي أمؾ وتضحؾ 

 الحياة
 

كل منا قد ال يكوف دومًا القصة 
 الجميمة في حياة اآلخر

ربما يكوف الجرح ا كبر والخيبة 
 الصاعقة التي تقتل وتدمر

 
كل منا قد ال يكوف البطل في 

 كل القصص
 ضحية” رةم

 ومرة الجاني بقصد أو دوف قد
 

لو بحث جميعنا عف سبب ما 
 حدث وما سيحدث

ؿ ربما استطعنا مجددًا أف نحب 
 ونسامح وأف نعارؾ الحياة
 وحسب اعتقادي ىذا ا ىـ
 لتكف أمسياتنا حب وصموات

 لنختمي بو” ليكف هللا حاضرا
 وندرؾ معنى اآلماف

 تصمي أمؾ وتضحؾ الحياة
ال تتوه ميما ودعواتيا التي 

 جارت الظروؼ وكثرت الخيبات
إلى السماء تصل.. وهللا شاىد 

 وعميو اإلتكاؿ
 

 اإلعالمي دانياؿ أبو حمداف
مف ديواف وطف اإلنتظار
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كبرت وأدركت أف راحتػي ونفسػي 
 !أوال ثـ البقية

كبػػرت وأدركػػت أف مػػف ييػػتـ بنػػا 
يسػػػعى  جمنػػػا يسػػػتحقنا أكثػػػر و

مف ذلؾ الشخص الػذي يػدؽ لػو 
 !قمبنا

كبػػػرت وأدركػػػػت أف الحريػػػة ليػػػػا 
حػػػػدود،وأف الػػػػديف منحنػػػػا ىػػػػذه 

 !الحرية كاممة
كبػػػػػػػرت وأدركػػػػػػػت أف اإلنسػػػػػػػاف 
يتعػػػرض لمواقػػػف صػػػادمة كثيػػػرة 
لكف ىنػاؾ موقػف واحػد ىػو مػف 
يغيػػػػػػرؾ كميػػػػػػا ،ويجعمػػػػػػؾ تعيػػػػػػد 
حسػػػػػاباتؾ مػػػػػف جديػػػػػد وتحػػػػػدد 

 !أولوياتؾ
وأدركػػػت أنػػػو مػػػف وضػػػع كبػػػرت 

ىدفا لنفسو فسػيكوف قويػا عمػى 

تجػػاوز كػػل شػػيء سػػيء يحػػدث 
في حياتو ويومو فػي سػبيل ذلػؾ 
النػػػػور الػػػػذي يسػػػػطع فػػػػي آخػػػػر 

 !الممر
كبػػرت وأدركػػت أنػػو عميػػؾ إسػػعاد 
نفسػػػػؾ بنفسػػػػؾ،وعدـ اعتمػػػػادؾ 
عمػػى أي فػػرد كػػػاف ميمػػا كانػػػت 
وعػػػػوده وكمماتػػػػو،فكميـ راحمػػػػيف 

 !في النياية
فػػرح الشػػديد كبػػرت وأدركػػت أف ال

نيايتػػو سػػيئة كمػػا الحػػزف ،ومػػف 
المحبػػب لنػػا أف نعػػيش بمشػػاعر 

 !متوازنة لكي نحافظ عمى قمبنا
كبرت وأدركػت أف ليفػة البػدايات 
قاتمػػػة،وأنيا فػػػي النيايػػػة تػػػؤدي 
إلي فقػداف الشػغف أو الممػل لػذا 
مػػػػف ا جمػػػػل أف يػػػػيتي الشػػػػغف 

 !تدريجيا
كبػػػػػرت وأدركػػػػػت أنػػػػػو مػػػػػا مػػػػػف 

 !دايشخص يحبني حقا قدر وال
كبػػػرت وأدركػػػت أننػػػا نعػػػيش فػػػي 
مجتمػػػع ممػػػيء بالعقػػػد ،وتقميػػػل 
مػػف قػػدر المػػرأة والحقيقػػو ليسػػت 

 ! ىكذا
كبػػرت وأدركػػت أنػػو يجػػب عمينػػا 
تقبػػػػػػػل ذاتنػػػػػػػا بكػػػػػػػل نواقصػػػػػػػنا 
فمنواقصػػػػػػػػنا جمػػػػػػػػاؿ يسػػػػػػػػتحق 

 ! االكتشاؼ
كبػػرت وأدركػػػت أنػػػو ال يوجػػػد مػػػا 

وأنػػو ” بيسػػت فرينػػد”يسػػمي بػػاؿ
ىنػػػػاؾ صػػػػفو فػػػػي كػػػػل صػػػػديق 

 !لنا تجعمو مميزا

كبػػرت وأدركػػت أنػػو مػػف الحماقػػو 
التسػػرع بػػالحكـ عمػػى ا شػػخاص 

 ! أو ا شياء
كبػػرت وأدركػػت أف لػػيس كػػل مػػف 
يفعػػػػػػػػػػػػل المنكػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػخص 
سيء،أحيانا الحياة تجبرنػا عمػى 

 !ذلؾ
أدركت أخيرا أف هللا خمقنا لنعبػده 
ال لنشػػيع فػػي ا رض فسػػادا لػػذا 
لػػػػػتكف لحياتنػػػػػا ىػػػػػدؼ ومعنػػػػػى 
وحػػػػػػدود ومبػػػػػػادئ نمتػػػػػػـز بيػػػػػػا 

نكوف عمػػػى مػػػا يراـ..صػػػدقا وسػػػ
سػػػػػػػػػنكوف عمػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػراـ
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 أشٙش أصجاي

 ت١شَ اٌرٛٔغٟ

  ذمشؤٖ ٌىُ ٔٙاد وشاسٖ

 

 

 

 

 أشير أزجال
 بيرم التونسي

 صفحة 160
مجموعة مميزة من أزجال بيرم 

 التونسي
لم يدرج تعريف أو مقدمة لمكاتب 

في الكتاب لكنني فضمت أن 
 أخبركم القميل عنو

دمحم مصطفى بيرم محمود 
 الحريري و الشيير ببيرم التونسي

 3982مارس 32ولد
 3893يناير  5وتوفي 

مصري بأصول تونسية ولد في 
 اإلسكندرية

في بدايات شبابو ارتبط فنيا بسيد 
درويش ونتج مجموعة من 

 األغاني الجميمة
ثم دخل عالم الصحافة وأنشأ 
جريدة المسمة ثم عمل بعدة 

من صحف وبعدىا تم نفيو 
مصر لتونس ومن تونس لباريس 
لينطمق في عالم الزجل ويبدع 

 أكثر
 عمى مايبدو األلم يزيد اإلبداع

وتحديدا عام  3853بعد ثورة 
حصل عمى الجنسية  3851

 المصرية
وتم تكريمة قبل وفاتو عام 

بمنحو جائزة الدولة  3893
التقديرية من الرئيس جمال عبد 

بعد  3893الناصر ثم توفي 
 من الربومعاناتو 

قدم العديد من المسرحيات 
الغنايية واألغاني وتعاون مع 

 كبار المطربين في حينيا
مثل أم كمثوم فريد األطرش، 

أسميان، شادية، دمحم فوزي، نور 
 اليدى، وغيرىم

 تتميز أعمالو بأنيا
بسيطة وعميقة وتمنحك الغرض 

 من كتابتيا مباشرة
ن كان الكتاب لم يطرح معظم  وا 

 شيورة لواألزجال الم
فاقتبست لكم عدة منيا وقد ال 

 تجدونيا كميا داخل الكتاب
 اقتباسات

❤ 
ىو صحيح اليوى غالب ما 

 عرفش انا
واليجر قالوا مرار وعذاب واليوم 

 بسنة
جاني اليوى من غير مواعيد 

 وكل مادا حالوتو تزيد
 ما أحسبش يوم ح ياخذني بعيد

 يمني قمبي باألفراح
 وارجع وقمبي كمو جراح

 ي يا تري ؟إزا
 !أىو ده المي جرى 

 وانا ما عرفش
نظره وكنت أحسبيا سالم وتمر 

 !قوام
أتاري فييا وعود وعيود وصدود 

 ! وآالم
 وعود التصدق وال تنصان

 عيود مع المي مالوش أمان
 صبر عمى ذلو وحرمان

 وبدال ما اقول حرمت خالص
 أقول يارب زدني كمان

 إزاي يا تري ؟
 !أىوه ده المي جرى 

 ما عرفشوانا 
 يا قمبي آه
 الحب آه

 أشجان والم
 واندم واتوب

 وعمى المكتوب
 ما يفدش ندم

 يا ريت أنا أقدر أختار
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 وال كنت اعيش بين جنة ونار
 نياري ليل وليمي نيار

 أىل اليوى وصفوا لى دواه
 لقيت دواه زود في أساه

 إزاي يا تري ؟
 !أىو ده المي جرى 

 وانا ما عرفش
❤❤❤❤❤ 
 ن آدم؟قال: إيو مراد اب
 قمت لو: طقو

 قال: إيو يكفي منامو؟
 قمت لو: شّقو

 قال: إيو يعّجل بموتو؟
 قمت لو: زقو

 قال: حـد فييا مخّمد؟
 قمت لو: أله

قال لي: ما دام ابن آدم 
 بالصفات دي

نويت أحفظ صفات ابن آدم كل 
 .ما اترقى

 
❤❤❤❤❤ 

من ىفوه أو كممو ىايفو نتحمق 
 ونقوم

 شومنسب وندب ويقوم العراك بال
وكل محموق وليو فرقو تقوم 

 بيجوم
من قبل ما تعرف الظالم من 

 المظموم
ومنين نشوف العدل والال السفينو 

 تعوم
مادمنا فوق قمبيا قاعدين لبعض 

 خصوم

تضحك عمينا الحدادى فى السما 
 والبوم

❤❤❤❤❤ 
 

 قال: إيو مراد ابن آدم؟
 قمت لو: طقو

 قال: إيو يكفي منامو؟
 قمت لو: شّقو

 و يعّجل بموتو؟قال: إي
 قمت لو: زقو

 قال: حـد فييا مخّمد؟
 قمت لو: أله

قال لي: ما دام ابن آدم 
 بالصفات دي

نويت أحفظ صفات ابن آدم كل 
 .ما اترقى

 
❤❤❤❤❤ 

 
من ىفوه أو كممو ىايفو نتحمق 

 ونقوم
 نسب وندب ويقوم العراك بالشوم

وكل محموق وليو فرقو تقوم 
 بيجوم

 من قبل ما تعرف الظالم من
 المظموم

ومنين نشوف العدل والال السفينو 
 تعوم

مادمنا فوق قمبيا قاعدين لبعض 
 خصوم

تضحك عمينا الحدادى فى السما 
 والبوم

 

❤❤❤❤❤ 
 

والفكر … يا شرق فيك جو منور
 ضالم

وبرود … وفيك حراره يا خساره
 اجسام

لكن … فيك تسعميت مميون زلمو
 اغنام

وال … ال بالمسيح عرفوا مقاميم
 مباالسال

… ىي الشموس بتخمي الروس
 كداىو بدنجان؟

 
❤❤❤❤❤ 

 
باريس تقول قّصروا الفساتين 

 نقصرىا
 ترجع تقول ّطولوا حااًل نجرجرىا

قّوروا القمصان  –و في الشتا 
 نقورىا

و في الصيف زّرروا األّروا 
 نزررىا

 
و تقول باريس أحمقوا الشنبات ، 

 نحمقيا
و تقول لنا الدقن مودة اليوم ، 

 نمزقيا
تقول لنا استعمموا الشورتات ،  و

 نسبقيا
و تقول كمان اقمعوا الطرابيش ، 

 نكعورىا
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و تقول ))فيينا(( ارقصوا نحّي 
 ليالينا

و تقول ))موناكو(( العبوا نفتح 
 نوادينا

و تقول ))جالسجو(( 
 اشربوا،نسكرلياطينة

و الخمرة قال مش حرام و الجوزة 
 نكسرىا

 
عميان و عايزين لنا مجانين 

 ناتسحب
و لو يخوضوا بنا األوحال 

 يعجبنا
مين شاف خالفنا أمم بتحب 

 جزارىا
 

يارب تسمم باريس و تصوم 
 وتصمي

و تكون موضتيا سبح واّل طرح 
 تمي

عشان ما تصبح سعاد وأم الينا 
 و نيممي

غير ربنا ذو الجالل ما يشوفش 
 ضوفرىا

 
❤❤❤❤❤ 

 
 في الطريق

 
 أربع عساكر جبابرة يفتحوا برلين

 

تاعة حالوة جاية من ساحبين ب
 شربين

 
شايمو عمى كتفيا عيل عنيو 

 وارمين
 

و الصاج عمى مخيا يرقص 
 شمال و يمين

 
إيو الحكايةيا بيو ؟ جال خالفت 

 الجوانين ؟
 

إشمعنى مميون حرامى فى البمد 
 سارحين

 
يمزعوا فى الجيوب و يفتحوا 

 الدكاكين ؟
 

أسأل وزير الشئون و ال أكمم 
 مين
 

المجموعة الكاممة بيرم التونسي, 
 لشاعر الشعب: بيرم التونسي

 
❤❤❤❤❤ 

 
ىو صحيح اليوى غالب ما 

 عرفش انا
واليجر قالوا مرار وعذاب واليوم 

 بسنة
جاني اليوى من غير مواعيد 

 وكل مادا حالوتو تزيد

 ما أحسبش يوم ح ياخذني بعيد
 يمني قمبي باألفراح

 وارجع وقمبي كمو جراح
 إزاي يا تري ؟
 !جرى  أىو ده المي

 وانا ما عرفش
نظره وكنت أحسبيا سالم وتمر 

 !قوام
أتاري فييا وعود وعيود وصدود 

 ! وآالم
 وعود التصدق وال تنصان

 عيود مع المي مالوش أمان
 صبر عمى ذلو وحرمان

 وبدال ما اقول حرمت خالص
 أقول يارب زدني كمان

 إزاي يا تري ؟
 !أىوه ده المي جرى 

 وانا ما عرفش
 يا قمبي آه

 ب آهالح
 أشجان والم
 واندم واتوب

 وعمى المكتوب
 ما يفدش ندم

 يا ريت أنا أقدر أختار
 وال كنت اعيش بين جنة ونار

 نياري ليل وليمي نيار
 أىل اليوى وصفوا لى دواه
 لقيت دواه زود في أساه

 إزاي يا تري ؟
 !أىو ده المي جرى 

 وانا ما عرفش
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❤❤❤❤❤ 
 

 يااىل المغنى دماغنا وجعنا
 

 هلل دقيقو سكوت
 

 داحنا شبعنا كالم مالو معنى
 

 ياليل وياعين ويااّه
 

 طمعت موضو غصون وبالبل
 

 شابط فييا حزين
 

 شاكى وباكى وقال موش عارف
 

 يشكى ويبكى لمين
 

 والمى جابت لو الداء والكافيو
 

 طرشو ماىش سامعاه
 

 يااىل المغنى دماغنا وجعنا
 

 دقيقو سكوت هلل
❤❤❤❤❤ 

ني يا مصري و انت المي ىامم
 من دون الكل

ىزيل و يحسبك الجاىل عيان 
 بالسل

من دي الكيوف المي تصبر 
 عمى كتر الذل

و نمت و العالم فايق قوم بص 
 و طل

و شوف الشعوب و اتغص و 
 دوب و ارجع إنسان

 
  
 

❤❤❤❤❤ 
 

ىاتجن يا ريت يا خوانا ما 
 رحتش لندن وال باريس

دى بالد تمدين و نضافو و ذوق 
 و لطافو و حاجو تغيز

ما لقتش جدع متعافى و حافى 
 و ماشى يقشر خص

وال شاب مشمرخ افندى معاه 
 عود خمفو و نازل مص

و ال لب اسمر و سودانى 
 وحمص و انزل يا تقزقيز

حاتجن يا ريت يا خوانا ما 
رحتش لندن وال باريس
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 عٍٜٛ صثخ ذىرة

 ِٓ فضٍىُ دثح عؼادج

 

 ..٠ا أً٘ اٌغؼادج

 .. ِٓ فضٍىُ

 ..ِّىٓ ٠ا عادج

ٍِف دثح عؼادج  ..أعر

 ..ِٓ ػٕذوُ

 ..٠ؼٕٟ ٌٛ وأد ص٠ادج

 ..ِٓ تؼذ إرٔىُ

 ..تذي ِا ذىْٛ د١اذٟ عادج

 ..فمذخ سٚدٟ

 ..ٚػا٠ش تىً تالدَج

 ..ٚهللا ترأٌُ تجذ

 ..دذ ٠رىشَ تٍٛ

 ..ضذىح ص٠ادج

 ..أٚ تغّح دٍٛج

 ..ذٕٛس ٚشٟ اٌٍٟ أطفا

 ..ِٓ دْٚ عؼادج

 ..٠ّىٓ ٠ا عادج

 ..دثىُ ٠طشح ص٠ادج

 ٘ٛ إ٠ٗ ِؼٕٝ اٌغؼادج؟

 ..إْ سٚده ذثمٝ سا٠مح

 ..ٚأثغارٙا ٠ىْٛ ٚالدج

 .. ٌىً فشدح ِغرذ١ٍح

 ..ٚوً دضْ فشد لٍٛػٗ

َ٘ذّ جٛا٘ا اٌش٠ادج ٚ.. 

 ..اٌخالصح إْ اٌغؼادج

 ..ِٕخ دة تذْٚ إفادج

 ..ٚرا٠شج سٚح

 ..تخ١ش ٚتُششٜ

 ..ٌىً ِخٍٛق ٚذثمٝ ػادج

ٙا ذّال اٌمٍٛب َّ ٘ .. 

 ..سٚح اٌذُػاتح

 ..ٚذّذٟ جٛا٘ا اٌرؼاعح

 ..٠ا عالاااااااَ ػٍٝ اٌغؼادج

لٍثٟ ِذراجٙا ٠ا عادج
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شٟء غ١ش ِطاٌة ترفغ١شُ٘ أٚ  ٥١

 ذثش٠شُ٘ ٔٙائٟ ألدذ

 

 

 

 

ٌىر١يش ِيٓ اٌضييرٛر أػٍيُ أْ ٕ٘يان ا

اإلجرّاػ١ييييح اٌرييييٝ ذجثييييشن ػٍييييٝ 

 .اٌرصشف تطش٠مح ِؼ١ٕح

 

 ذزوش د١ٕٙا أْ

 

د ألديييذ تشيييشح ٚضيييؼه  ٌغيييد ِيييذ٠ٕا

 اإلجرّاػٟ

عٛاء وياْ ٌيذ٠ه سفمياء تيإٌّضي أٚ 

ذؼيي١ش ٚدييذن، ال ذذريياض ٌٍرٛضيي١خ 

ألٜ شخص عثة ػ١شيه تاٌطش٠ميح 

 .اٌرٝ اخرشذٙا

 

 ٌغد ِضطشا ٌششح أ٠ٌٛٚاذه ألدذ

أ ِشييشٚػا؟  ذث١ييغ وييً أذش٠ييذ أْ ذثييذ

ِّرٍىاذيييه ٚذغيييافش تذم١ثيييح ظٙيييش 

دييٛي إٌٙييذ؟ إفؼٍٙييار ٚذييزوش، ٌغييد 

ِضطشاد ٌششح أ٠ٌٛٚاذه ألدذ. فٙٝ 

أِٛس ذخصه، ٚأٔيد ٌغيد ِضيطشاد 

 .ٌّذاٌٚح إتٙاسإٌاط تٙا

 

د تاػرزاس ألٜ شيخص إرا  ٌغد ِذ٠ٕا

 ٌُ ذىٓ ِخطئ

د  إرا لّد تشٝء ِا ٌُ ٠ؼجة شخصا

د ػ١ٍ ٗ، فٍغد آخش ٌٚىٕه ٌغد ٔادِا

د تإػرييزاس ألدييذ. اإلػرييزاس ٘ييٛ  ِييذ٠ٕا

ِذاٌٚح ذصذ١خ ٌرٍطح ٚأثش٘ا ػٍٝ 

 .ا٢خش٠ٓ

 

د ألدييذ تغييثة ادر١اجييه  ٌغييد ِييذ٠ٕا

 ٌمضاء تؼض اٌٛلد تّفشدن

ادر١اجييييه ٌمضيييياء تؼييييض اٌٛلييييد 

تّفييييشدن، ال ٠ؼٕييييٝ أٔييييه ٚلييييخ أٚ 

إٔطييٛائٟ أٚ غ١ييش ٚدٚد. أٔييد فمييط 

ذذريياض إٌييٝ تؼييض اٌٛلييد ٌٕفغييه. 

عثة ادر١اجه ٌغد ِضطشاد ٌششح 

ٌييزٌه. فمييط اعييرّرغ تٛلرييه اٌريياٌٝ 

 .ٚدذن

 

د ألدييييذ تييياٌرٛافك ِييييغ  ٌغيييد ِيييذ٠ٕا

 ِؼرمذاذٗ اٌشخص١ح

ػٕييذِا ٠رشيياسن إٌيياط ِؼرمييذاذُٙ 

اٌشخص١ح ِؼه، فٙيٝ ػيادجد ػالِيح 

ثمييييح ٠جيييية ذمييييذ٠ش٘ا. إٔٙييييا ٔافييييزج 

ٌييشٚدُٙ ٚرش٠مييح ذفى١ييشُ٘. ٌٚىييٓ 

د ِيييييا شييييياسوه  ٌييييي١ظ ألْ شخصيييييا

ِؼرمذاذييييٗ اٌشخصيييي١ح ٠ىييييْٛ ِييييٓ 

اٌٛاجييية ػ١ٍيييه اإلِييياءج تاٌّٛافميييح 

د  3ػٍٝ والِٗ. أظش سلُ #  .أ٠ضا

 

د ألديذ تاٌٛافميح ػٍيٝ ويً  ٌغد ِذ٠ٕا

 ِا ٠مٌٛٗ

أِاَ ” ال“أػٍُ أٔٗ ِٓ اٌصؼة لٛي 

اٌطٍثيياخ اٌصييؼثح، ٚأػٍييُ فمييط أٔييه 

ٌغد ِضطشاد ٌميٛي ٔؼيُ ٌىيً شيٝء 

٠طٍثييٗ ِٕييه اٌج١ّييغ. أػٍييُ دييذٚدن 

ِٚا أٔد ِغرؼذ ٌٍم١ياَ تيٗ ِيٓ أجيً 

 .ش٠ٓاألخ

 

د ألدييذ ترفغيي١ش ِظٙييشن  ٌغييد ِييذ٠ٕا

 اٌجغّأٝ

إرا فميييذخ ٚصٔييييه أٚ صاد ٚصٔييييه أٚ 

غ١شخ شؼشن اٚ ارٍميد ٌذ١ريه، أٚ 

فؼٍيييييييييد أٜ شيييييييييٝء تّظٙيييييييييشن 

د ألديييييذ  اٌجغيييييّأٝ، ٌغيييييد ِيييييذ٠ٕا

ترفغيي١ش عييثثٙا. أييد فمييط ذفؼٍٙييا. 

 .٠ّىُٕٙ اٌرؼا٠ش ِغ شؼش ٚسدٜ

 

د ألدذ ترفغي١ش اخر١اساذيه  ٌغد ِذ٠ٕا

 فٝ اٌطؼاَ

ا أٔٛاع ِخرٍفح ِٓ اٌطؼاَ. ٔذة وٍٕ

إرا دييييياٚي أديييييذُ٘ اٌذىيييييُ ػ١ٍيييييه 

تغييثثٙا، ال ذشييرشن. ٌغييد ِضييطشاد 

ٌشيييشح ٔيييٛع اٌطؼييياَ اٌيييزٜ ذذييية 

 .ذٕاٌٚٗ. وً فمط ِا ذش٠ذ

 

ٌغييييد ِضييييطشا ٌرٛضيييي١خ د١اذييييه 

 اٌجٕغ١ح

عييٛاء وأييد د١اذييه اٌجٕغيي١ح ٌٙييا 

ٚجيييٛد أٚ ال ، فٙيييٛ أِيييش ال ٠خيييص 

 .أدذ غ١شن

 

ٌغيييد ِضيييطشا ٌرٛضييي١خ ِغييياسن 

 ٕٝ أٚ اخر١اساذه فٝ اٌذ١اجاٌّٙ

ػٕذِا ٠صً األِش إٌٝ اٌطش٠ك اٌزٜ 

د ألديذ  ذرثؼٗ فٝ د١اذه، فٍغد ِيذ٠ٕا

تشييييشح ِٕٙرييييه أٚ االذجيييياٖ اٌييييزٜ 

اخرييشخ اٌييز٘اب إ١ٌييٗ. فمييط اذثؼييٗر 

د   .ع١ذػّه اٌز٠ٓ ٠ٙرّْٛ ته دما

 

د ألديييذ تشيييشح آسائيييه  ٌغيييد ِيييذ٠ٕا

 اٌذ١ٕ٠ح أٚ اٌغ١اع١ح

عييييييٛاء إْ وٕييييييد د٠ّمشار١ييييييا، أٚ 

٠يييييييييييا، أٚ واث١ٌٛى١يييييييييييا، أٚ جّٙٛس

تشٚذ١غرا١ٔا أٚ ِغٍّا، إٔٗ اخر١اسن 

د ٌييٗ. إرا  د ألدييذ تشييشدا ٌٚغييد ِييذ٠ٕا

أساد أدييييذُ٘ االعييييرّراع تّٕالشييييح 

د ذش٠يييذ  صيييش٠ذح ِؼيييه، ٚأيييد أ٠ضيييا

رٌيييه، أفؼٍٙيييار إٌّييياظشج أِيييش ج١يييذ 

 .ٚذثادي األفىاس ِّرغ ٌٍرا٠ح

 

د ألديييذ تشيييشح أعيييثاب  ٌغيييد ِيييذ٠ٕا

 .وٛٔه أػضب

ػييضب تمييشاسن أٚ ال ٠ٙييُ إرا وٕييد أ

ِصادفح، أٔد أػضبر ِٚٓ اٌّشجخ 

أٔيييه عيييؼ١ذ تيييزٌه. ليييذ ٠يييرُ اٌضيييرط 

ػ١ٍه إل٠جاد شش٠ه ٚاٌضٚاض، فأٔيد 

ذفؼً ِا ذش٠ذ ِٚٓ دمه أال ذىريشط 

 .٢ساء غ١شن

 

ٌغييييد ِضييييطشا ٌّشافمييييح ادييييذُ٘ 

 ٌّجشد أٔٗ رٍة رٌه

٘زا أِش ٘اَ ٌررزوشٖ. ٌغد ِضطشاد 

ٌٍّٛافمييح ػٍييٝ رٍيية شييخص رٍيية 

 .ِؼِٕٗه اٌخشٚض 

 

ٌغيييد ِضيييطشا ٌرٛضييي١خ لشاسذيييه 

 تشأْ اٌضٚاض

؟ ال ذش٠يييذ 81ذش٠يييذ اٌيييضٚاض فيييٝ اٌيييـ

اٌضٚاض أتذاد؟ راٌّا أٔه شخص تاٌغ 

٠رخز لشاساخ ذرٛافك ِؼيٗ، فميشاسن 

 .تشأْ اٌضٚاض ٠ؼٛد ٌه ٚدذن

 

ٌغيييييد ِضيييييطشا ٌشيييييشح أعيييييثاب 

 خ١اساذه اٌؼارف١ح

د؟ ٘ييً ػييذخ إٌييٝ  ٘ييً ذغيياِخ خائٕييا

صييييذ٠مره اٌغيييياتمح؟ ٘ييييً سفضييييد 

صٚاض؟ ذٍييه اٌمييشاساخ أٔييد  ػييش 

لّد تٙا ألعيثاته اٌخاصيح، ٌٚغيد 

د ألدذ ترٛض١ذٙا  .ِذ٠ٕا
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