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ر�سم الغالف  :لينا أ��رشف �سمري عبدالباقي

�أ�شواق ر�صيف الغالبة

�إمت��ى �ضمي��ر البل��د دي ي�صح��ى ين�صفني
وان��ا الل��ي �سبعي��ن �سن��ة مو ُت��ه مخ ِّوفن��ي
ع�ص��رت روح��ي مح َّبة ف طميه��ا دواوين
َ
فدادي��ن م��ن الع�ش��ق لي��ه الأم��ن خالفني
•••
اتج��رح حين َح ّب ين�صفني !
ح َّتى الطبيب
َ
الكل بي�شكي انهيار القيمة عند النا�س
ال�سيا�س
و�شيوع ندالة الجهالة حتى في ُّ
بر�ضه اللي َّ
م�ش انتو ُ
ب�شرتوا والوطن مدبوح
بـ(ياروحمابعدكروح)وع�شتوهابكلحما�س؟
•••
(خليك في نف�سك) – خطفها الل�ص واله َّال�س !
المتطرف لو �إ�سالمي وا َّال ي�ساري وا َّال هجين
ما بيعرف�شي غير اللي �صدفة قراه في النظرwية �أو في الدين
الخبز الطيب ه َّو المخبوز ع الهادي وال�شايط ِم ْ�س َت ْ�س ْيخ
واما الم�ست�شيخ بدري ..يا دوبك عقله ّني عجين
•••
دا العلم توا�ضع والحلم ت�سامح والمحموق في الجهل �سجين.
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كل يوم (دكان) جدي��د  .كل يوم زعيم مع ِّلم
دا خبي��ر ودا بلي��د  ..دة م�ض ّل��ع دا مق ّل��م
كل ده واله�� ّم واح��د والزباي��ن هُ َّم��ه هُ َّمه
ال�سوق ت�س ِّلم؟
ق ْلت يا �شعب الهَ ُل َّمة ليه ل�ش ْرع ُّ
•••
رت بقمر م�ض ِّلم ؟
قال لي  :عمرك �شفت ليلة ن َّو ْ

�أخالفك الر�أي .ليه على طول تخا�صمني
ال�صبا  ..يف ِّ
ال�شيب جت َّرمني
ك َّنا �صحاب يف ِّ
الدُّنيا � ْأخد وعطا وعد ِّونا قادر
حما�صرنابجيو�شع�ساكر.وانتتالكمني؟!
•••
ُ
�صر يا تهدِّين رع ًبا يا لع�صابته تهزمني.
ُم ّ
كل مادا اللغز ي�صعب َحلُّه حتى ع اللي َبدعُ ه
الفقري بيزيد ر�ضاه ع اللي ذلُّه واللي خدعه ..
املثقف يف احلظرية حميرَّ ه فرق البطاط�س م البطاطا
واللى طاطى بين�سى بكره يجمع العار اللي زرعه
•••
ا ْتلهينا باللي ���س��رق احل��ل��م ون�سينا ال��ل��ي �صرعُه.

يكمل
يوم ورا يوم ق َلمي مرعوب �إ ُّنه ِّ
يتجمل
كل ما يت� ِّأمل �أحوال الدنيا وال يقدر�شي ِّ
�إيه اللي جرى لنا يا م�صريني �آخرة ودنيا
وترمل
يف ثانية ال ُّروح ال�صافية بتتع َّكر
ِّ
•••
واللي نبات بيه ن�صبح فيه و ْنعيدُه من الأ ِّول.
متكرب�سة اخل ْلق على القهوة ليالتي نهار
خناق ولعب ول َب�ش َ ..جدُّه ك�أ ُّنه هزار
القلب مكلوم وعاجز قلمي يكتبهم
على �ضهري �شايل م�صايبهم ك�أين  ..حمار.
•••
بح��ار !!
حدف��وين يف بحره��م وان��ا فل��ح م�ش َّ
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o oفيه نا�س عاي�شة حياتها عاد َّية ورا�ضية بالهم
ميكنمابت�شوف�شعيالهاوالعلىراحةبيتهابتتلم
دايخة على اللقمة ويف القهوة يا نقار يا هزار
حا�سة م��رار الغفلة ع��ن بكرة الغم
م�ش َّ
•••
م�صا�ص الدم.
و دول بالذات اللي �سكاتهم حامي َّ
الب�� ْد يف غيط ال��� ُّدرة م�ست ِّني غمزة ِعني
ِ oo
من َمكْم َنك تخطفك عارفاك طموحك فني
ف��احت ق� َف���� ْ�ص مطْ َمعك ِت ْت�ص َّيد ا ألوه���ام
.ج ْتيلمنني؟
�ساعةاملالمت�ستغيث-ديم�صيبة َ
•••
احلبلني !
والكل فاهم خبيث رق�صك على ْ
ال�سر
o oيف كل بيت التعا�سة مع�شِّ �شة يف ِّ
والنا�س ب�شيء من كيا�س ْة الكدب ما ب ْتقر
عي�شتنا واتعقَّدت ميت عقدة و�شنيطة
لوالها حيطة ت��داري ِ�ص َو ْرنا كان ح ْت ِعر
•••
عاجزة ت ِّدر
غ�صبوها حِتلب ب�س
َ
كما بقرة َ
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�o oشيبت وما قلْت ل�صب َّية ّان انت ح ِّبيتها
وال ان��ت فاكر رواي��ة غ ِلطْ ت وقريتها
جيبت عيال وياما فلو�س
أ�كلت و�شربت ْ
و َف َر ْقت إ�يه عن تيو�س ف زريبة ر ِّبيتها
•••
وحلة عجنتها.
�سبحانه خلق الهامو�ش من ْ

�o oإذا كان �شريط املو�سيقى ب�شهرزاد قطّ ع
ن�سي املذيع يعتذر واملخرج ا�ست ْنطَ ع
بي�سف
ف�إيه غَ رابة �شريط �سكك احلديد ِ
تخ ّف ِكيف؟والكلم�ستقطع
وجراحناح ِ
•••
يف حلم وط ُنه مب�شرط جهلُه بيقطَّ ع !!
�o oأ�صبحت مرعوب وانا ما�شي فى �شوارعها
حا�س�س وان��ا ال�شاري �إنيِّ ك���أنيِّ بايعها
كل اللي حوال َّيه نا�س من جن�س غري معروف
�أماير اخلوف بتطفح ِغلّ  -يف دموعها !.
•••
مواج ْعها.
و�ضوافر الرعب ت�شلب د ّم
ِ
o oمعناتُه إ�يه ال�شرف مادام ما ليك كلمة ؟
ال�ض ّيوال�ضلمة
ياالليانتبتغيرَّ الر أ�ي َح َ�سب َّ
ا أله���ل ر ُّب���وك زم���ان وا َّال ان��ت ب��� َّراوي
فطلعت غ��اوي مب��زاج ِ�س َّماوي بال ذ َّمة
•••
برنيطة لو يوم حِت ّج  ..ويف البارات ِع َّمة !!
o oاك���ره ���س��ل��وك ال��ق��رد  ..واحل�لال��ي��ف
دمه خفيف ..
والكدابني خا�صة هذا اللى ّ
��ب ه���ذا ال��وط��ن
ي��ام��ا ���ص � َّدع��ون��ا ُ
ب��ح ّ
ويف امل� َ�ح��ن �سرقوا ع�شاه م�صاريف
•••
وبر�ضهبازعل إ�ذاخربو�شييجرح�ضعيف.
ُ
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o oيا عم ياللي قريت -الك�شف كان فا�ضي
مني علِّمك كدب تت�سلطن ب��ريء را�ضي
م��ع �إن ع���ارف ب��ح��ور ال���زور بتتعطَّ ن
والنيل م�سرطن زراع��ة وخلْق و�أرا�ضي
•••
ح ا�شكي ملني احلرامي مادام ِلب�س قا�ضي؟
طمني على بكرة النا مرعوب على أ�هلي
ِّ o o
اخلوف قتل روحي ِف َّيه  ،املوت بي ْن َد ْهلي
ما عاد�ش ممكن ن آ�من بع�ضنا على بع�ض
�ضاقت بنا ا ألر�ض حتى ن�سيت مدى جهلي
•••
وانا اللي كان التاريخ ما�شي على َم ْهلي !
o oم�ين ال��ل��ى ���ش � َّرع وم � ِّك��ن للقطاع اخلا�ص
م � ِّل��ك رق��اب��ن��ا لقب�ضة �أرزل احل�� َّرا���س
وق��ع��د على تلَّها ير�سم م�صري الغالبة
مبا انها غابة ما يف من خرابها منا�ص
•••
ياما نف�سي قبلن طلوع روحي �أك�سر وراه بالَّ�ص.
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o oف��ي��ه ع�صر ك���ان ال��ن��ي��ل ع��ف��ي الفي�ضان
امل�����ص��ري ك���ان ف��ي��ه��ا ب�����س��ي��ط �إن�����س��ان
هجمت ك�ل�اب الأر�����ض نه�شت ف��ي��ه ..
ت�سلم عينيه اللي عا�شها ع�شق ل ألوطان
•••
�ج��زت ه��وان ؟
ع� ِّ
�ج��زت ي��ا نيل ولكن م� ِ
�اع� ِ

�o oشلِّة �شباب �ضايعة ع القهوة حلد ال�صبح
ورق ودومينو وقمار و�شتيمة ِغلّ و ُق ْرح
طب يعمل ايه اللي ز ِّيي مر�ضى �أو �شُ عرا
تع ُبم مذاكرة وكامتني ع الآه��ات ا َجل� ْ�رح
•••
م�ين ي��ا إ�ل��ه��ي ابتالنا بكل ه��ذا ال ُق ْبح؟
o oمن ب ْعد َه ْر ِي ْتها يف املكتب بطول اليوم
و�شُ رب ُذ ّل الإم���ارة من �سفيل القوم
جتري ت�أ ِّمن لبي ْتها العي�ش وكي�س الفول
ع�شَ م تنول الر�ضا ْجل ِلن يجيها النوم
•••
حت� َل��م ببكرة ي��راع��ي قل َبها املكْلوم.
متاما
o oمدينة زحمة �شوارعها ك�سيحة ً
ملاما
م�سكني بتاع املرور �ضايع ح�ضوره ً
هي خ�ضرا وال حمرا ؟
وانا وحدي الي�ص ال َّ
دي أ�كيد م� ؤامرة حبكها أ��سامة و أ�وباما !!
•••
من �أجل تبقى عالمة على احتمال القيامة .
�o oشقق احلكومة املفرو�شة اللي ا�سمها نقابات
ا�صف َّرت �أوراقها اخل�ضرا والأحمر مات
ال عاد كرامة لعامل وال ِم َهني وال فنان
بقى الطبيب ز ُّيه زي مقاول العمارات
•••
وال�سلطة باجلهل تعطي ألمنها ال�شهادات.
ُّ
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o oالنيل تك َّدر وعكَّر م�ساقينا ع��داوة وغ�شم
�ساحت عقولنا و أ��صولنا و�ضعنا بني ا ألمم
وم ْ�ست ِف ّز اجلوانح
والليل طويل الإيدين ُ
ِّ
طالق علينا اجل���وارح من عدميي ال��ذمم
•••
عايزي َّنا بالعافية �أ َّم��ة ب�س نا�سها غنم
متجمعني يف املوالد ع�شان حرام ال َعليقَة
َّ o o
ُّ
خجل ويهربوا م احلقيقة
يوطوا رو�سهم َ
ولو � أس�لت يقولولك أ��صل ُدول ُك َّتاب ..
ال�ض ِيقة
عيون لأب��واب الظوغلي �ساعة ِّ
•••
بيغيرَّ وا الأقنعة رع ًبا دقيقة  -دقيقة.
o oط��ول ما ان��ت راك��ب كر�سي م�ستوظف
ت�ستظرف
لك حق تكدب وتفتي وحتى ْ
ب�س ا َّما تخْ َفى ح تخ َفى ك�أ ّن م�ش موجود
ّ
َ�ش ْرع الوجود الكذوب ملا الوطن خ َّرف
•••
لوهم ال�شهرة يا مثقَّف.
فاوعى ت�آ ِمن ْ
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o oثقافتنا تقاليدنا ليه �ضاعت وم��ال احلال
��م��ة وك����رم اخل���ال
ف��ق��دن��ا ح�� ِّن�� ِّي��ة ال�� َع َّ
بقيتي تاكلي �صياعة ع الر�صيف كنتاكي
والدنيا قلبت معاكي ل�شرع ر أ����س املال
•••
العمال !
دو�ستي يف غف ِلة زمن  -أ�والدك َّ

o oل��و ك���ان ح��داك��م ب����وادر ح��� َّرة ا ألف��ك��ار
ما ك��ان �أهنتوا كبريكو الكهل يا �أح��رار
وال ك��ان أ�كلتوا احل��رام َ�ش ْب َعة َقفا ُجوعة
وال خ�صيتوا ال�سبوعة  ..ال�شعب بقى أ� ْنفار
•••
عزفت ُلذلُّه املو�سيقى � ..ضربت الفانفار
ُ o oف َّ�ضها �سرية يا ع ّم ..مازه ْق ِت�ش ز ََّه ْقت ا أل َّمة
عمركحادي ِغ ْربانها،الع�صافريخن َِق ْتهاال ُغ َّمة
طول َ
بح َج ِج الريف
َّ
متح�صن ورا حيط مراياتك ب ْت َل ِّونها ِ
تخنت تخاريف �أوهامك كدبك و ا َّما بتورم ِت ْع َمى
ِ
•••
ت ِّوهت النا�س يف بطوالتك وانت معدوم اله َّمة.
o oفريو�س جنون يف الأر����ض قلب املعاين
حا�صرتنا خنازير بقر  ،طيور � ،أ�سباين
حاجات ماهي�ش م الطبيعة وهبلة م�ش معقولة
ف�سرها بغ�ضب ر َّب��اين
وفاق�س الفولة َّ
•••
�شيطاين.
��ي �إب����داع غ��ب��اوة غ��ول��ة ْ
وه� َّ
�o oأم ال����ب��ل�اد ال��ط��ي��ب��ة ال��ع��اق��ل��ة
ليه واقفة يف �سوق ال��دول هبلة ؟!
ال ع��ارف��ة ِ�سكِّتها ت���و ِّدي لفني ..
وال منني جاية  ..م�ش قارية التاريخ ْقبلَة
•••
وال دارية إ�متى تفوق من غفوة الغفْلة.
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o oم�ين ف��ال��ح ج��اب لها دي��ب م��ن دي � ُل��ه ؟
وم�ين فيكم مَت أله � ُل��ه و ْل��ب��ل� ُده جميلُه ؟
ُعما يف �شمال وميني
نفق حماركو يا ز َ
ل�سبيلُه ؟
م�ست ِّني غفلة يكت َ
وال��ك��ل ْ
•••
مني اللي ح يظل ل�ل�آ ِخ��ر �شادد حيله ؟
o oم�صر �شا ِلت ياما �شافت م املماليك وامللوك
م�صواخريها َد ِّبلواخُ �ضرتهاكما ِف ْعلالهالوك
ُّ
ب ْدو ت ُْرك رومان غَ َجر  ..ما كانت�ش ِتفرق
حتى حكموها ِوال ْده��ا �ض َّيعوها و�ضيعوك
•••
و�س من �شكوك
يا ترى َم َر ِ�ضك خباثة واال َفيرْ ْ
�o oإه��دا يف جنبي يا قلبي نام بقى وا�ستقر
احل��رك��ة م�ش بركة واحل��ال��ة بقت ِب ْتعر
زُعما امل�صادفة عطونا بومبة وفاتونا
بالزر
خدنا ال�صابونة و�صبحوا ع ال�شا�شات ِّ
•••
ال�سر
�إ َّياك ت�ص َّدق  -دي م�صر الهبلة عارفة ِّ
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o oر ِّب��ي �ألهمني  :مني �أنتخبه ُعمدة بجد
راعبني الغ َفر �أب��و �شومة وخايف اتمْ د
كنت مفكَّر �إ�سمي �شطبوه م اجل��دول
كل ما أ�و�صل �صندوق ا� أس�ل ما يجي�ش رد
•••
�شكِّيت إ�ين مواطن م�صري كمالة َعد

o oملَّا ُح َّرا�س الوطن املك�سور ُ
خاطره  ..ي�ساوموا عليك
وال تلقا�ش حد وال ف �سوق الكانتو ي�شرتيك
كافة امل�سئولني يف كل ح َّتة يحكُموك ب�شهادة زور
�شيء طبيعي حتى �إ�شارات املرور تخدع عينيك
•••
باقى �إن متوت قتيل ال�صدفة غري م�أ�سوف عليك.
o oعاي�ش ب��اخ��اف اللنب وال�بن والي ْن�سون
جرعة امل َّية وعي�ش الفينو والكمون
من
ِ
يرحمك يا َّامه كان يداويني عود نعناع
الله
ِ
ف�ص ملون
ويوم يكيدين ال�صداع أ�ق ُر ْ�ش لُه ّ
•••
�ضر�سهم يا ا َّمه يح�شوها بكذا مليون.
بقى
ُ
ُ o oق��ل يل ب � أ�م��ارة إ�ي��ه وليه ع��اي��زين أ� ْنتمي
ميتمي
أ�نا أ�جربوين ف يوم ميالدي أ� َ
ح�ضر ْ
ح تقول م�صر ! وحب م�صر ! و�شعبها النبيل
عمنا النيل ن�شف و�إيزي�س �ضناها ح ي ْتعمي !
يا ِّ
•••
�سر(ع ْنخ)الع ْوملي.
تفهم َ
وانكنتبتح َّبهاجايزح ْ
o oالفنادق الفخيمة اللي ع النيل ال�سعيد
يا ترى بت�صرف جماريها يف قل ُبه �أو بعيد ؟
ر َّيحونا و ُر ُّدوا يا �أهل العقول يا م�سئولني
كبد بحري عن ال�صعيد ؟
�إ ْت� َ�ه��رى منني ْ
•••
وا َّال دي لعنة (�إيزي�س) ْجلل َحكَمونا َع ِبيد ؟

15

o oع القهوة قاعد ب�شي�شَ ة ي�ش ّد وميزمز
وك��إن��ه �أ�ستاذ ِطلع يف نافوخه ِي َّت ْلمذْ
عز �ضهر ال�صيام (و�إذا ُبليت ُم) يا حاج
يف ّ
رن ِفز
زعق يل محُ َت ّج  -وقلبها زيطة وا ْت ْ
َّ
•••
عزز.
فاكر ّان غ�ضب الهيافة َ�س َند لكرام ُته ِت ْت ِّ
o oالنا�س دي ما�شية ف غيبوبة وا َّال انا اللي مغمى عليه
عارفة انَّها منهوبة وعاي�شة م�ش بتفكَّر  ..ليه
فج أ�ة تغ�ضب للهايفة وك أ�نَّها ج َّواها وحو�ش
وعلى فا�شو�ش ترجع خايفة ملا يهلّ البيه !
•••
�شاوي�ش ومع ِّدي بال�صدفة �س�ألني ُه َّمه خافوا من �إيه ؟
o oالنا�س يف �شارعنا مك�سورة اخلاطر ليه ؟
مع إ�نها فطرانة الطعم َّياية بن�ص جنيه ..
واللي رايحة ال�شغل ماهي�ش �ضامنة ركوبة ..
وال عارفة ان ما راحت�ش ال ُّنوبة ح يح�صل �إيه ؟..
•••
و�صاحبنا بيقلع للي ي�ش َّرح نف�سه عليه !
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م�صدرها
o oيف بلدنا الأمة �ضح َّية لل�سلطات م�ش ْ
دا كالم يف بالد عندها (د�ستور) بيق َّدرها
لكن احنا ي��ا دوب د�ستورنا �إ���س��م جريدة
والأمة قاعدة على حديد ْة  -خوفها بيقهرها
•••
ع َّمال تناكفها ب�شماريخك والهم كا�سرها خم َّدرها.

فرد ي ْتلَم
o oجيل الهموم اللي يومي �إذا ا ْن َ
بجزم �سنني الغَم
وانده�س َ
اتعج ْن َ
واللي َ
طالع ينادي الوطن يف زمن ما يعرفهو�ش
قاهراه جيو�ش بلده �أكرت من والد العم
•••
يا م�صر إ�بكي عليه م�ش بالدموع  ..بالدم.
ع�صب الأمل جف م ِّيت كل يوم عن يوم
َ oo
وغيمة الي�أ�س فردت فوق بلدنا غيوم
ال�سرت �صبرَّ نا ن�شوف ال�شم�س
�سابل َّ
يا ِ
نتخطَّ ى �أم�س اللي حاب�سنا لغراب ال�شُّ وم
•••
هجت ُرعب �ضل البوم.
ع�صافري جناي َّنا ِّ
مت�س ِّندين خُ �شُ ٌب على القهوة
o oاخللْق َ
طاحناهم البلوى
ُم�ستب َعدين م الزمن ْ
يفر ْقني إ�يه عنهم
� أس�لت نف�سي  ..وانا ؟ ِ
ات�سرق وطني على �سهوة
منهم وم ِّني
َ
•••
يا هلرتى انخر�سوا وا َّال ِزهقوا م ال�شكوى !؟
o oبقَت املدينة ج��راچ واتعطَّ ل ا ألتوبي�س
وما عاد�شي فيها مكان ملطايف وال �سرفي�س
خري ما عملته  -هروبك يا عجوز منها ..
رب ح يعينها تبقى َج َّنة للمتاعي�س
لها ّ
•••
وحي ِّتهموك يومها بالزحمة غجر مالحي�س !

17

�شحاتني
�o oأ�صبحنا نر�ضى بكل ِِّ�ش ْن كانت /بقينا َّ
ال َفل َْحنا نت�شعبط ي�سار وال جنحنا نكون ميني
غ ُّمونا جلل يد َّوخونا يا ملونة يه ُّدوا حيلك
َر َد ْمتي نيلك بالهدمي اللي بنيتيه من �سنني
•••
لو كان َو َج ْب لنا اال ْنتحار –الر�ضا َ�شلّ ا إليدين !
وح ِلفت يل إ�نَّك َي�سار
�َ o oش َب ْ
طت من باب اليمني ْ
أ�هلَك ق َتل ُْهم الرغيف و ْر ِك ْبت بغلة الدوالر
ما بني َمين و�صومال ومارينا والغردقة
نف�سي اعلَّق امل�شنقة ل�شاوي�شنا هلفوت احلمار !
•••
ل�ساه هزار.
ِع ِّل ْتنا يا ابني َّ
حجرت وج ِّدنا َّ
ع�ص ِرت ف� ؤادي
o oالكوارث يف بالد امل�سلمني َ
م الزالزل لل�سيول ِل ْع�صابات بيع ا ألرا�ضي
حلروب جهل الفتاوى النعدام ِح ّ�س وب�صرية
وال�ضحايا نا�س فقرية بالألوف �ضاعت والدي
•••
بادعيمنقلبي ياربي-ليهعلينام�شالأعادي!
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o oيف م�صر �صراعنا خناقة وحم�ض كالم
ب�س كالم
هوجة وزيطة �صريخ و�شتيمة ّ -
تبقى البداية احلكاية زعيق يولع ن��ار !!
زي ال��ه��زار اجلميع ق��ام َف���� ّ�ش ِغ �لُّ��ه ون��ام
•••
زي الإمام.
يف احلزب كما َع الر�صيف وف �شربا ّ

o oي��ا �سكرانني بالكرا�سي وب��ا ألوف��ر تامي
بلدكو ماتت يف مركب �شم�س م�ش عامي
ي��ا م�ص َّدقني ان��ك��م ف��راع�ين لكم قيمة
دا فيلم �سينما �أونطة � -آم��ون طلع نامي!
•••
واللي َب َرق �صدفة يطفي �صدفة م�ش دامي.
o oلوتركب�سرفي�سيفبلدنا..م�ؤكَّد ِّ
تتعذبومتوت
ويجوز ميكن ت�ستحملها م َّرة تع ِّدي وتفوت
ليه يف امل�أ�ساة امل�صرية بتموت يوم ًّيا ميت م َّرة ..
حمل عي�ش ْتها املُ َّرة يا بني �آدم حل�ساب املوت
ِم ْت ِّ
•••
تزهق م ُّنه يا عكروت !
احلي اليومي َ
�إمتى املوت ّ
نف�سه ب��ح� ّ�ق غ�يره
��ي ب�ير� ِ��ض��ي ُ
o oك��ل ح� ّ
يلهف اللي يطوله  ..ما يه ُّمو�ش م�صريه
دا قانون ال�سوق  ..يا أ�ه��ل ا إلن�سانية ؟
بح�سن ن َّية خ�ضعتوا للِّي ر�ضعتوا خريه
•••
ريه.
فوقوا  ..حتى النيل َه َبل خلبطتوا �س ُ
o oيا ما�شي وعلى را�سك بطحة ا ْتل َّم داريها
الميها  ..النا�س مت أ�كِّدة من دورك يف بالويها
م�ش كانت يف إ�يديك الراية بتاليل َح َمار
و�ص ْبغة بهتوا عليها؟
كام أ�لف دينار نفط َ
•••
ذنبك على جنبك  ،م�ش ناق�صة تطلع فيها.
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�o oسالك طريقك ب�لا ْمط َّبات �صناعية
ع��اق��ل وم���وزون ول��ك ت � َّك��ات ي�سار َّية
ع� ّ�ز الطلب ملا نحتاج لك �أكيد نالقيك
ه��م ما فيك تخرب�ش يف ال�شيوع َّية
�أ ّ
•••
حتى لو كنت يوم حم�سوب �سليم ن َّية.
خم�س جنوم
o oفيه نا�س أ�كابر حاكمة عاي�شة َ
ونا�س بجوعها تنام خايفة لبكرة تقوم
مق�سم ا ألرزاق �شروط البنك خنقتنا
يا
ِّ
�سرقتنا حرمتنا هزمتنا بهموم اليوم
•••
رب نظرة لعبيدك تن�صف املحروم.
يا ّ
�o oأنا �ضح َّية اجلميع مثقفني وموظفني عبيد
منكاتبال�شهرالعقاريللمجاري..ملوزعالربيد
بيف�ش ِغلُّه فيه
أ�نا املواطن الب�سيط اللي اجلميع ّ
أ� ِّول ما ترميه حاجته ليهم من إ�يد إليد إليد.
•••
لو يلقى من ينج ُده يبقى اتولد من جديد !.
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o oل��و �سيادتك ي��وم رك��ب��ت امليكروبا�ص
كنت ح تعي�ش الإه��ان��ة ف �شكل نا�س
دا انت لو ع ِّديت ر�صيف يف حواري �شربا
تبقى ع� ّ�ز اخل�برة حتى ب��دون مدا�س ..
•••
يا ابني فوق  ،الوطن م�ش ب�س غ ِّنيوة بحما�س !

تلمكوا الطبلة
o oبتموتوا يف ِّ
الزيطة ياما ّ
يف ِ�سكَّة واح��دة ي�سوقوكوا �أ َّم��� ًة هبلَة
للموت �أو البيع رهونات �أف��راد وجماعة
نر�ص�ص بع�ض ع القبلة
ِخ َّ�سة ونطاعة َّ
•••
بني ر أ��سماكي ا�شرتايل  ..دي م�صر يا عبلة.
o oلكلّ �شيخ زاوي���ة ق َّبة وك��لّ ق َّبة ب�شيخ
يفتي يحلِّل يح َّرم  ..حتى �شقَّة البطيخ
ال�سماحة
والله �أعلم  -يا نا�س الدين يف غاية َّ
أ�نا خالتي فالَّحة عمر ما بات حداها طبيخ
•••
تهدى بالله  ..كالم الله ما فيه�ش ْ�صريخ.
فا�س َ
ْ
o oك��ل واح���د م�ش ح ي��اخُ ��د غ�ير ن�صي ُبه
رئي�سه ي��ك��ون قري ُبه
�ت
�إ َّال ل��و ���ص��ادف� ْ
ُ
�وم��ه��ا مهما ي��� ِ��س� ّ
�ف وا َّال ي � ُل��غّ فيها
ي� ْ
يخْ ِفي ريح �سريته الكريهة ر�ضا حبي ُبه
•••
يك ِْرموا ا ُحل ْ�ص ُرم �ساعات عل�شان ِزبي ُبه.
ال�سكَّة وامل�شوار
o oخال�ص  ..و�صلتم لآخ��ر ِّ
ياللي ب��ادل��ت��م �شباب العمر ب��ال��دوالر
بت�شكوا ح� ّ
�ظ ال��ع��وامل ح�ين ه��رب منكم
بعيونكو �شفتوا عيوبكم يف خراب الدار !
•••
فات ا ألوان  ..الوطن لن يقبل ا ألع��ذار.
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o oال��ري��ف زح��ف ع امل��دي��ن��ة ينتقم منها
جل��وع وج��ه��ل ابتالها بقه ُره �سكَّانها
ف��ر���ش ت��راب��ه امل��ط�ّيننّ غ��طَّ ��ى �شوارعها
وخلَّي مواجعها م�ش على ق� ّد �أحزانها
•••
من ي أ��سها طلَّعت ع ا ُخل�ضرة زرابينها.
o oم�صر اللي عمره قدميها كان �صبي وجديد
واق��ف��ة على نا�صية ال��دن��ي��ا مت�� ّد ا إلي��د
حاجة يدو�س كعب املدن ريفك
كان ليه يا َّ
يلهف رغيفك حرامي بحجة التجديد
•••
وتنامي را�ضية بجوعك حتلمي بالعيد !!
o oعندك عالقات عندك عالوات هبة وحوافز
ح�سب وداد أ�من الدولة انت الفايز
على ْ
نا�سيني انَّها دميقراط ًّيا مولودة ب أ�نياب
وحباها ّ
احلظ ب أ��سباب خوف  ..وجوايز
•••
جزرة وممدودة حل ّد إ�يديك ُ ..كل لو عايز.
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o oلو راح تر َّبط معايا � .أن��ا ح از َّب��ط معاك
الوراك
ت�ضمن يل �صدر العتاقي �أعطيك لذيذ ِ
تالفيني �شيك املكاف�أة �أوافيك مبنح العالوة
وح نبقى �آخ��ر ح�لاوة  ،تنطّ ان� ّ
�ط وراك
•••
ماهوياابنيلوالك�سيتنيماكنتاد َّبرع�شاك.

o oاللي قري ُته ن�سي ُته  ..رميت وراه عقلي
م�شيت �أد َّور عليه بني �إميبي والأهلي
ما دريت�ش باحللم بيل َْم ِل ْم مداه ب�شوي�ش
البهلي !
وي�سلِّمه لل�شاوي�ش يفتحها ع ْ
•••
جرفني نهر اخلداع ورق�صت من جهلي !!
o oكلّ خريات ت�شتهيها ف م�صر �سهلة قر ِّيبة
كو�سة فلفل كحك حلمة قوطة بامية غر ِّيبة
حي فيه ب�شر
م�ش م�ص َّدق ؟! ّ
خ�ش �سوق يف أ� ّي ّ
ت�شم وت�شوف أ�لف ريحة ط ِّيبة
دور بالنظر ح ّ
•••
وليه ِخيبتنا يا نا�س تقيلة ؟ ليه حالتنا مه ِّببة ؟!
ميها
o oحطّ يف عنيك يا �صبي َح ْ�صوة وال ْ
قاو ْمها !.
وع ْند لمَ َّ��ا حتْر َقك َن� َ
َ
��زوات ِ ..
ال��ب��ل��د م��زن��وق��ة ع��ل��ى ���س � َّك��ة خ��راب��ه��ا
وان��ت بتح َّر�ض كالبها ال��� ُّدون تهينها
•••
التاريخ خجالن بيخرب بيك �سنينها.
o oرباع َّية وع�شَ رة وع�شرين و�سبعة و�سبعني
فني انتي يا م�صر يا من كنتي الأوىل ف ()55
كنت وكنتي  ..و ُك َّنا والدنيا برتاعي خاطرنا
مني دا�س مناخرينا وك�سرنا غري �إبلي�س ()67
•••
دلوقتي ف حمرابه بن�صلِّي فتبلع �أالعيبه فل�سطني.
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o oال�شعب �أ�شبه بكورة يف مالعب جولْف
بحرف َنة وبع ْنف
ك��لّ الكبار ي�ضربوها ْ
كنا بنل َعب زم���ان ب��ال��ك��ورة وامل�ضرب
��و ّد وظ� ْ�رف
ونن�ضرب كلِّنا ْ
ِ
ون�ضرب ب� ِ
•••
كان جرن قمح البلد حاكمنا فيه ال ُع ْرف.
ذل ال��ن��ا���س ق�صاد ال َّر�صيف
o oق��اه��رين ّ
يدوروا ُّ
كمن ع ال�سيف
وينطوا على َح ُّده َ
ْمل ِعرفوا يوم حقهم مي�شوا عليه ب�أمان
مع �إ ّن كان له زم��ان احل� ّ�ق يف التنظيف
•••
أ��صبح مالوه�شي كرامة يف �صراع الرغيف.
�o oأعتى ك��وادر الأم��ن حتت اجللْد خمف َّية
ت�ست َّنى حلظة ومي�ض �أو حلظة مطف َّية
م�صل اخلنوع
لجَ ْ ِلن ما ِي ْح ِقن زَبان الغِلّ ْ
حي ْت باي َتة مكْف َّية
تلقَى اجلموع اللي ِ�ص ِ
•••
��م اوالده���ا مله َّية.
بلُقمة العي�ش َ
وه� ّ
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َ o oح ُّطوا جلامك يف �إيدين جا َرك – �أمرك لله
مركْ ) َو َّياه
ومادام خلعوا أ�بواب دارك  ( ،أ� َ
هذي بالد القهر رماها يف ال ِّريح ال َّرايح
و أ�خَ �� ْد فيها الفعل الفا�ضح ُح� ّ�ر م��داه !!
•••
البلْية تلقى ّ
احلظ معاه.
ِ
حاكمها حني ْ
يرمي ِ

o oم�ش م�����ص� َّدق �إ ّن ان��ا ق���ادر �أ���ص � َّدق
��رن كئيب حِتقَّق
�إنَّ���ك ان��ت ُن���� ّ�ص ق� ْ
وخدعها
يف اللي ج َّوعها  ،ول َّوعها َ
باي ْعها �شُ كُك وال��� َّ��ش��اري َفلق
وان��ت ِ
•••
واتخا ِنقْنا احنا على َف َّنط وف�� َّرق !!
�o oإ َّي����اك تفكَّر ب���إنَّ��ك ك��ف��رد ليك اعتبار
ع��دد  ..وف خانة الأ�صفار
ما �إن��ت �إ َّال َ
وطنك من الرعب �صامت مهموم بيفكَّر
اح ِت�ضار
والنيل اتعكَّر وهزيل يف حالة ْ
•••
�أُ�صرخيام�صريتذكَّر-رف�ضالهزميةانت�صار!
o oخَ ْدتوا ِم ِّني بالأونطَ ة واملغالْطة كلّ حاجة
فاجة
ملنجنيز فو�سفات َ�س َ
من �إيرادات الكنال َ
ما باقي�ش غري حلم بطْ ني وجنم باطي وال ُعروق
بالبيع للخواجة !
واخلازوق اللي ك�سبتوه ِل َّيه
ْ
•••
ال�سذاجة.
ياللي عاملني أ� ْذكيا ُ
وعلَماء وعامياكو َّ
o oه��ذا التخلُّف املق َّد�س املدنَّ�س الفكاهي
ُ�ص ْنع �إيدنا ِمن قدمي  .م�ش �شيء �إلهي
وجهالة
دماغ مري�ض وقفا عري�ض  -قهر َ
�إح��ن��ا ي��ا خالة ف وط��ن َم ْبلي ب� َ�دواه��ي
•••
يا ترى ْب ِ�س ّم الكتابة ح ن ْنقر�ض ؟ و َّال �شفاهي !
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عمدا ج � َّوه نف�سه
o oقلبي �ساجن نف�سه ً
ت�س ّد نف�سه
رع��ب �إنُّ��ه ي�شوف �إ���ش��ارة ِ
ن�شرة الأخ��ب��ار تغ ُّمه ت� ِ�ه� ّد حيله ..
�شم�سه
كل ما زميل له ميوت  ..ت ِكلّ
ُ
•••
م�سه.
أ�عمل ايه ؟ قلبي عاي�ش ْنب�ض أ� ُ
o oب���د أ�ت أ�كرهكم و أ�ك���ره انت�سابي لكم
ياللي قفاكم ِو ِرم من تُقل ع��ار ذلُّكم
عي�شتكم على ا ألكاذيب بطول اليوم
باكره ِ
وخ�ضوعكم ال�شُّ وم مل َْن راهن على َد ْفنكم
•••
وعمد �شارك عداكم ع اللي ِب ْي ِعلّكم.
ْ
o oال�صعيد ع ال�شا�شة �أ���ص��ب��ح ح��اج��ة تاين
م�ش كفيلم البو�سطجي وال �أحل��ان الأغ��اين
ال�صعيد �صار زي �أبنود يف ق�صور املريوطية
وبقت خالتي �صف َّية م ال�صعيد الأمريكاين!
•••
يا جهابذة كفاية ِ�ض ْعنا و�صار جعيدي �إ�سمه هاين.
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o oنف�سي �أزور تو�شكا معاك يا جميل
نغرف من ماء النيل
و أ� ُط ّ
��ب وراك ِ
احل�ساد
ح ْ
ا�ص َحن إ�يدي بك ِّفي غيظة يف َّ
بيخ�ضر املواويل
تعالوا �شوفوا اجلماد
َّ
•••
الكو�سة بالكيلة وامللوخ َّية بالرباميل.

�o oشُ فت العيال �شكل بع�ض من الدرو�س راجعني
وهرج فو�ضى �إيدين رجلني
هوجة وزيطة َ
بحلقت فيهم ِق ِلق قلبي وان��ا با�س�أل ..
يا هلرتى بكره االه َبل ح يجيب الأمان من فني ؟
•••
��م على بالْهم وال داري�ين.
واوالدن����ا ال ُه َّ
ل�سه الأر���ض امل�صرية بت�ضربها تطلَّع بطيخ
َّ o o
ف�سر يل  :ط ِّيب ليه �أهلها حمارمي واحلالة طبيخ
َّ
خ ْدتَها ك َّعابي � ..شربا  ..بوالق الدكرور  ..املريوطية
ال�سيخ
�شُ فتها م�صريني حرامية بي�شووا م�صريني َع ِّ
•••
ففهمتها  -ليه حكَّامها معت�صمني يف �شرم ال�شيخ.
o oمن نائب (الكيف) لنائب (البندقية) يا قلبي ال حتزن
���رد يف املخزن
ك � َّل��ك ب��واق��ي وت�����ص��ايف ا َجل� ْ
فتلمع ُبوية يف الڤتارين
من بعد ما يرممِّ وها َ
��د َّرب���وه���ا ان مت�����ش��ى ع ال��ع��ج�ين تتخن
ي� َ
•••
��رد وط����راوة ل��و الأم����ور ت�سخن.
ي��ر���ش��وا ب� ْ
ر�سيه
o oما كان�ش لُه ن َّية يوم ي�شبط كده ف ُك ِ
وال يناديه ح ّد (ب�سيادتك �سعاد ْة البيه)
إ�ذ ه َّو أ��ص ًال يف ا أل�صل ما خ ْد�شي �شهادة
لكن ا ألك��ادة عمرنا ما� أس�لناهم  :ليه ؟
•••
�شرج أُ� ُّمه بلي�سان�سيه!!
ك ُّنه اتخ َّرج من َ
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ت�شت منها ال�شم�س
تهب ريح الظالم ّ
o oح ّ
بالهم�س
ويعود هدير الكالم يعوي لكني
ْ
ه��ذي �شريعة التواط� ؤ يف ب�لاد اخلوف
وقلِّة ال�شوف خجل رعب اخلجل م اللم�س
•••
اخلربة ت�صبح ه َبل واحل�سرة باب للي أ��س.
o oيف رم��ل �شطّ الف�ساد غ��رزت مراكبكم
وات��ع�َّت�رَّ ت يف خ���داع ال��ك��دب مواكبكم
هاج�س بيحرق �ضمريي �صار مرار يفقع
مني اللي بيدفع لكم م�صاريف موائدكم؟
•••
اللغز أ��صبح أ����س�ير توافيق تباديلكم !
 o oأ�كيد �ساعات وانت وحدك بت�شكي للمقادير
�شبه ن ُّبوت غفري
جلل ارت�ضيت يبقى قلمك ْ
بهمة ال�ضباط
خ � ِّدم��ت ع ال��ك��لّ ك��ا َّف��ة ِّ
تلمع ب�لاط وت�سلِّك املوا�سري
تلح�س َّ
•••
فا�ستخ�سروا ف ج ِّتتك تتخَ ن وتبقى وزير.
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o oت���ب���د�أ ���ص��ب��اح��ك ب��ال��زع��ي��ق يف خ� َب��ل
غ����م وزع���ل
ف��ي��ف��وت ن���ه���ارك ك���لُّ���ه ّ
ال�سرفي�س
على الرغيف ع القهاوي و�أجرة ِّ
وت��ن��ام تعي�س م��ا ت�شوف�شي ِن ْتفة �أم��ل
•••
�ضايعة حياتك يا م�صري يف انتظار الأجل !

o oبيل ِّب�سوكي يا م�صر توب من بو َية وبال�ستيك
بيز َّوقوكي على املو�ضة �شُ ْغل الف ْتلة والأ�س ِتك
تبقيعرو�سةياحمرو�سةتمِ لي ُعيون َح�ضرته
وال�شعب من َح ْ�سرتُه باع ِكلْي ُته وخَ ْ�ستك
•••
چمنا�س ِتك
(ا�ستبال َية) َب ُنوا له
ْ
وبدل ما يبنوا ْ
�سر (�شعبان) �إيه ؟
o oلو كان عرفتوا يوميها ّ
كنتو فهمتوا اللي قبله وه َّوه راكب ليه ؟
يا ابني بلدنا بقت �ساحة وحو�ش جتريب
يبي�ضفيهاالأديبع�شانير�ضي�سعادةالبيه!
•••
يف ال�شبكة ِ�صرنا �شعوب �أكلوا عقولها بانيه !
o oل� ِ�و�� ّ�ش ال�صبح بايتني ع القهاوي النا�س
يف �صراع دومينو وكوت�شينة وكتمة �أنفا�س
ك�أنُّه ال �شغل وراه��م وال حاجة لراحة نوم
همة وال �إح�سا�س.
والليل بي�ضيع واليوم بال َّ
•••
دي �أ َّمة ؟ يا عدمي الذ َّمة ؟ تتغيرَّ على �أ ّي �أ�سا�س ؟
النت من ال�ضهر َّية لدكرن�س
o oح�صرتنا �شا�شات ّ
مدغْ ِم�س
لقيت عقلي
ّ
بي�شت وبكره با�شوفه َ
بقينا برنكب (توك توك) وبن�شرب ماء ال�صرف
واخليبةبقت أ�كربمالظرفالليعلىالعر�شمكرب�س
•••
م�شايخنا يف َّ
مدم�س !
الذ َّرة بتفتي والكدب بناكله ِّ
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o oالظاهر جم ُده ح يتحقَّق وبلدنا ح يقْلب لـ (بوتيك) ؟
م��ل��ي��ان ���ص� ْ�ب��غ��ات أ�ق��ن��ع��ة �شنبات ب��واري��ك
ومراجع قرارات �شرع َّية حتلِّل جراحات التجميل
ولوايحر�سميلتعديلدهيبقىزبونودهيبقى�شريك
•••
ْ�شرع مرياثها ح ن�ستخرج قوانني َج ِّد َّية وتالكيك.
ول ْ
o oزعيق زح��ام يف زم��ام فلتان على الآخ��ر
م��ا ح��� ّد ���س��ام��ح جل���ار ب�����ا إلذن ي� َّت��اخ��ر
حتى ف �صالة ا ُجل َمع والعيد ويف الرتاويح
بعرتنا ريح جهلنا بح�ساب يف يوم آ�خر
•••
ورمونا يف �سوق بال رحمة ال أ� ِّول وال آ�خر.
o oم�صر الأ َّيام دي بندبحها تالت اربع م َّرات يف اليوم
م َّراتيفال�شارعيفاملكتبواكرتهايف ُغرفالنوم
خد بالك يا م�صري كل ما تدعكها بكعوب رجليك
بت�سلِّم أ�را�ضيك جل��وز َّام��ك وحثالة القوم !
•••
ال�ضلمة ف َّتح يا جبلَّة وعوم.
كفاياك م الغ َْرقة يف َّ
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o oفيه خلْق مزمار وطبلة خلْق خَ � ْ�رج ال َّنجف
ْبيبيعوا يف خلق هبلة خللْق عا ْدمة ال�شرف
أ����س��واق رزيلة وف�ضيلة الكل بايع و�شاري
فجة جم��اري وعطر طعم القرف
وال ِّريحة َّ
•••
فيه إ�يه يا عالمَ  .مُ
فجرت ؟ �ضاع الوطن وانخطف !!

o oح��لّ ال��زم��ان ال��ل��ي فيه العا�شقني خابوا
��م مب��ن��اب��ه
وك����لّ واح����د ر���ض��ي م���ن ال���ه� ّ
��م��ن ال��ل��ي اف�ت�رى ل�ضمان دوام احل��ال
اطَّ ِّ
ملَّا ا�شرتى البال برا�س امل��ال على ح�سا ُبه !
•••
ن ََ�صر ال�شِّ تا ع ال��وط��ن وات��د َّف��ى بابوا ُبه.
o oملَّا اوالد الفقرا يدوقوا ل� َّ�ذة �ضهر اخليل
يتح ِّولوا من خدمة اال�سطبل خلدمة غفر الليل
وعاديك يبقوا �أن��دل من �أ�سيادهم و�أ�ضل
ورغم ا ألحوال اخللّ  ..يبو�سوا كعوب الدالديل.
•••
يفر�شوا أ�رواحهم على باب ال�سلطة مواويل.
o oوال م��� َّرة ق��� َّدرمت تاريخنا ف �أ ّي جيل
وال ع�شتوا بينا روع��ة احللم امل�ستحيل
�إحنا حرتنا عزقنا وجه الأر���ض و�شتلْنا
وكان ف�شلنا بف�ضلكم بعتونا للزمن العويل
•••
�سم جرحنا النبيل.
إ�ذ كنتو ّ
مر ح�صادنا ّ
o oما�شية على امل���ودة لكن امل���خّ تقليدي
ال�س ّر  -يا �سيدي
�ض ّد الرجال يف العلَن  ،يف ِّ
هي ب�س  -الرجال بر�ضه لهم و�شِّ ني
م�ش َّ
طرح الهزمية  -يا �شني ما �صنع ُته انا ب�إيدي
•••
عم ًدا يف وطني منذ ارت�ضيت قيدي !
وعملته ْ
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o oمنذ كانت هيئة التحرير بدايات امل�سري
واح��ن��ا غَ � َّ
��ذى طموحنا ف� ّ�ن التقارير
�إغتوينا ب��داء نخرب�ش جلْد َبع�ض
رحت الأر���ض اللي على ذوق الكبري
طَ ِ
•••
جهلخوفنا أَ� ْنن�شوف�سوءامل�صري.
وعمانا ْ
o oم�صر النامية بت�سهر طول الليل يف ال�شارع
تلعب ب�صرة ودومينو وطاولة وتقرا الطالع
�شايفة الدنيا �شي�شة وجوزة وح ِّبة برية
وان غلبت كورة تتع�شَّ ى بحواو�شي كوارع
•••
ورغم دا كلُّه با�سمع �صوتها من البري طالع
�o oصاحبك فاق م الغ َُّمة وكَ لْ �أكل خفيف
ُ�ص رغيف
�شوربة عد�س وقر�ص فالفل ن ّ
عمر �سالم ُته �أم�ير ِومد َّب�أ
طب ًعا طول ْ
َّ
�صاحب مبد�أ  -يف الأزمة نوفر م�صاريف
•••
لكنملَّاتبقىمرارةما ِت�أْ َم ْن�شطبيبال ِّريف.
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�o oآخ���ر ط��ري��ق ال��ك��دب �آخ���ر �سكّة الهرب
ن�ش ّن حرب على الأفارقة �أو نخانق العرب
ح ِ
اخمن ح يجرى �إيه يا م�صر بعدها
م�ش قادر ِّ
النار بتاكل بع�ضها لو ما طالت عود حطب
•••
تروحوافنيمنجهلكممادامعقولكممنخ�شب.

�شر
o oكان نف�سي يبقى ف نف�سي ح َّبة ّ
احم ّر�أقدر بيهم ملَّا املوجة احلمرا تهلّ
َ
مببي
واتل ِّون بيهم �أبي�ض وا�سود �أو ْ
واخ�ض ّر
يتع ِّود قلبي ملَّا يهدا املوج �أرجع َ
•••
بر لبرَ ّ .
عجبي يا قادر تقزح يوم ًّيا من ّ
�o oشاخ زمن الع�سكر فابتدا ع�صر اوالد الع�سكر
إ�حلق نف�سك يا ابني وات�شعبط يف أ� ّي مع�سكر
بلدكم�شكومةوحمكومةبحكومةتاريخهاهزامي
ورغ���اوي ال��ه� ّ�م ال��ع��امي بيب�شَّ ر ب��ه��زامي �أك�بر
•••
على�إيداللي َو ّزجيو�شعنرتهابدلاحلربتهنكر.
o oلو ُكنت بت�شيل كي�س  ..على اكتافك
وت��دور وراه جل ِل ْن تد َّبر بيه رغيف حافك
ما كان�شي يع�صى عليك فهم اال�ستغالل
وحمال ت�ص َّدق ل�صو�ص بيقرق�ضوا حلا َفك
•••
وا َّال حتايل اللي ظلَم أ� َّم���ك إلن�صافك.
o oعندك فلو�س  .عندك نفوذ  .عندك كرا�سي �أو ُرتَب
ح تهون عليك �أعتى الدرو�س وتقرا �أ�صعب الكتب
حتى ولو كنت اجلهول الأ ِّم��ي حيلك انقطع
جنمك �سطع باجلهل على و��َّ�ش��ك �شنب
•••
ي�شط بيك جمد العرب ال ت� أس� َّلن عن ال�سبب.
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o oكلُّه بين�صب على كلُّه كَ ُّنه �صار ال َّن�صب هواية
م�سل�سل ال َّن�صب احلديث مالو�ش بداية وال نهاية
�ص حواليك يف املكاتب يف النوادي وع القهاوي
ُب ّ
ة/ع َّمة يفتي يف احلكاية
كل غاوي حداه طاق َّي ِ
•••
وانت يا غلبان بتدفع  .فني ح تهرب م اجلباية !
o oك��لّ واح��د �إي��� ُده يف جيوب اللي َج ْن ُبه
وان ي���روح ال��ق��� ْ��س��م م��ا ي��ق� ِّ�ر���ش َ
بذنبه
ْ
كلّ واح��د ِن َّية َو ْح�� ُده  .كلُّه َفقد املَرجع َّية
يحا�س ُبه
وال في�ش ق�ض َّية ْ ..
وان ِغ ِلط مني راح ْ
•••
نف�سه  ..ما بيف َْه ْم�ش اللي كات ُبه.
دا ا ألديب ُ
o oدا احنا ح ن�ضحك ُ�ضحك لكن كال ُبكا
ملَّ��ا ي��ج� ّ
حت ُلكَة
�ف النيل وليلنا ي���زداد ْ
ي�ستحمى
يومها �أ َّما يلقى كبريها چركن
َّ
ح ت��ب��ق��ى ملَّ���ة وراه ن��خ��و���ض امل��ع��رك��ة
•••
خطّ العط�ش يا بلدنا ُعمره كان طريق ال َّتهلُكة.
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بنكره بع�ض
خيب ْتنا بال ِْوي َبة و�أ�صبحنا َ
o oبقت ِ
وك َّنا زمان بنقول طيبة و�إ ّن امل�صري ملْح الأر�ض
دا كان ياما كان كانت ال ُّدنيا غريها ال ُّدنيا
ماكان�شالقر�شالأالمونياوكانيفعروقناال َّنب�ض.
•••
والكنتات�س َّوحتيام�صريوال�سرقوا�أعاديناالأر�ض!

o oلو كنت خمْ ل�ص �صحيح ح ُّقه عليك ُقل له
ك �لُّ��ه ب��ي��ك��دب ع��ل��ى َب� ْع�����ض��ه وع��ل��ى كلُّه
ب�س ان��ت غري  -حيث ك��دب الكبري �أكرب
ّ
�أك��اذي��ب��ه �أخ��ط��ر بت�شرخ قلبه وت��ذلُّ��ه
•••
�إي��ه يبقى حاله الوطن لو خمل�صيه فلُّوا
o oكانت احلياة �سهلة و(اجليبة) فوق ال ُّركبة
هجروا البنات االبت�سامة  ..أ��صبحت �صع َبة
يا م�سيرَّ الكون يا مولِّف قلوب الب�شر ..
ح�ِّن� علينا القدر  ..وام�لا عقولنا مبح َّبة
نِّ
•••
مريكا وال رو َّبا
دي بالدنا �أُ ّم احل�ضارة  ..ال ْ
بتف�ضى جيوبنا تكرب م�صايبنا نبتدي نن َّوح
o oملا َ
تن�شف بحور الأمل فنحتمي بالهبل ن�سكر ونتط َّوح
ن�ص َبح زب��اي��ن يف ���س��وق ال��ب��ا َل��ة وب�ضاعة
ال زراعة  ..ال �صناعة لكن �سمك يف القهر متملَّح
•••
إ�غفرعيوبنايا�صاحبالبنكوار�ضىعلينا..ياتر َّوح.
o oال فيه قانون وال فيه دولة وال فيه �أخالق
ك �لُّ��ه بيكدب على ك �لُّ��ه م البيه للياء
واجل��ه��ل بقى ه � َّو ال�س ِّيد يف ك��ل جمال
وال مال يك ِّفي ِر�شا و�سرقة لدفن ا أل�شالء
•••
حتى الكرامة رهني �شوم ْة ع�سكر ُجهالء.
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o oكل م�صري الوقتي م�سئول عن م�صاي ُبه
يعنى مالو�ش دع��وة با�صحا ُبه ون�ساي ُبه
�إن هتف يهتف لوحده  ..لوحده ُ
يلطم
واذا ك��ان ُ
يقطم رقابهم  -ق��د جن��او ُب��ه
•••
وه َّيه دي حكومتنا � -أيوه  -ان كا ْن�ش عاج ُبه.
o oال�سواقني أ��صبحوا بيكرهوا ال��ر َّك��اب
��ب يف ا ألح��زاب
ال ِو ّد ع القهوة وال ُح ّ
ال�ص َّرة
�سمم ُّ
مني اللي َع ِّ�ضك يا بلدي ِّ
بقيتي ُ�ض َّرة ل��والدك واحنا كنا احباب
•••
حتى ابت�سامة الأمومة طلع لها �أنياب.
للف�صاحة
عجبي لهذا الل�سان اتخلَق
َ
َ oo
القباحة
ي ْق ِلب يف حلظة هوان ويبقى يف غاية َ
يه ْو َهو وي ْن َبح
(ب�سك عليه) كالكالب يخرج َ
ِّ
مناحة
عايز
م
ح
�ش
ر
يطلع
والكل
واللطْ
ي�شَ
َ
َ
ْ
•••
ماحة!.
العقل زينة يا نا�س  .حتى اله َبل فيه َ�س َ
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وجابت خل
احرتوها م��ادام ب��ارت
o oيالَّال ْ
ِ
ه��ات��وا �أج���دع وال ْد ُه����م يعزفوا ع ال َّتل
م��ادام بقى ُعرفكم نغ ِفر ه��زامي ال ِعدا ..
ون��روح آلخ��ر امل��دى نن�سى ان ابونا ا ْن� َ�ذل
•••
�صبح الي�سار يف اليمني الزم امليزان يختل.

وقر�ش
�o oضمريك اللي رهن ُته ْجلل ُك ْر�سي ْ
ي�سايرك على َفكّ احلزام يا ابو كر�ش
راجع َ
�آخر ْتها ح متوت بال ِد َّي��ة وعريان ملط
ب ْل َبطت يف النفط �أو �أدمن ُته ما ح تفرق�ش
•••
تندم يف يوم احل�ساب يا ريت ق�ضيتها ِمب�ش.
o oتقوم من النوم ت�صلِّي ع اللي ي�ش َفع فيك
تخرج من البيت م�سلِّم للِّي ُي ْحكُم فيك
ال�سريك
لل�شُّ غل مت�شي يا تركب بهلوان يف ِّ
م�ضروب ب�سلك ا إلهانة وم�ش حم َّوق فيك
•••
وانا قاتلني ا ألمل  ..ما خاب�شي ع�شمي فيك.
o oخ�� َّدام بدرجة وزي��ر  -العفو يا �سيادتك
إ�ن��ت اللي بالق�صد خُ ْنت العلْم ودرا�ستك
مبن�صة
�ضحوك على ال�شا�شة دا ًميا عايل
َّ
عمر ما ُثرت لكرامتك
لكن حداك ُغ َّ�صة ْ
•••
�صبح ياخدوا الدكَّة من حتتك.
خايف �ضالم ْ
بو�سة
o oف� ْ�رح��ان و���ش��اري لبيته ّ
ب�س َ
بن�ص ْ
بو�سة
ونف�سه ت��ف��رح م��را ُت��ه وت�لاف��ي��ه َ
ُ
َ
والزحام دا مل ِّب�ش ال�شارع
طب يعمل ايه ِّ
واجل���� ّو وال����ع ك�����أ ّن ال��دن��ي��ا حمبو�سة
•••
و�صل لأهله التعي�س ب َعجينة مهرو�سة.
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o oغر َقى طوفان من حكايا الكدب وا أل�ساطري
ُع ْمي ال ُقلوب وال ُعيون ما ْبيطيقو�ش تغيري
وح تعمل ايه يف ال َعدمي ا ِحل ّ�س والإ ْب�صار ؟
حالة احت�ضار تاريخ َّية ُم�ش ب ِف ْعل الغري
•••
يا تفوقوا يا متوتوا َ -ه ِّجت من غَ باءكو الطِّ يرِ .
وم ْ�ستنِّي الأتوبي�س يت�شعبط
o oكلُّه عند حمطة م�صر ِ
فيه اللي حمتاج ملوا�صلة وفيه امل�ستعجل و  ..ملخبط
ب�س مدير النقل احلركي َق َّطع دفرت ّ
ال�سري
خط ِّ
ْ
ت�سيري �أ�صل ال�شارع طني ومزفلط
يكون
ح
م�ش
ف
ل
وح
ْ
ِِ
•••
عمل م�ستعبط.
ال�س َّواق َ
�سحبو ُله الرخ�صة وامليكانيكي َ
o oيا أ�هل م�صر ا�صحوا  -م�صر احل َّية ما انتحرت�ش
دي إ��شاعة ر ِّوج لها أ�عاديها ما فلحت�ش
وا َّي��اك��وا تن�سوا إ�نُّ��ه مهما اتك َّدر الكوثر
الطمي ما ا ْتخن ِقت�ش
جدورها أ�كرت يف حلم ْ
•••
�شح الب�صل وامل�ش.
خالد يا �أوزيري�س ولو ّ
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o oك��لّ �شغلَة ف م�صر �صبحت بالوراثة
الكتابة وال�صحافة حتى �أحزاب ال�سيا�سة
ه� َّ�ي َج��ت بقى يعني ع ال� َّر ِّي�����س وول��ده
بر�ضه واح�سبوها  -فى كيا�سة
ما هي بلده ُ
•••
وخ�صو�صا واحلظرية كلها حتت احلرا�سة !!
ً

o oنف�سي النا�س اللي بتعرف واحد حني حتتاج له
ت��ع��رف��ه ملَّ���ا حت��� ُّ��س��ه م��ل��خ��وم يف م�شاكلُه
يا بخت اللي بيفهم �إن ال��واج��ب �أخ��د ورد
وان حبال ال���و ّد بيفتلها طرفني يتعادلو
ّ
•••
تتحمل هبلُه.
كرم ا أل�صل  -إ�ن تاخد ت ِّدي و�صاحبك ِّ
َ
o oفيه ح ّد منكو النهارده قام غَ َ�سل مواعي ُنه
وق َعد يخا ِنق ال��ورق ع ال�شَّ هر وخزينه
من ُ�ص ْغر ِ�س ِّني وان��ا �شايل هموم نف�سي
وز ْدت من نف�سي َه� ّ�م الكون و�ساكنينه
ِ
•••
جيت ملا ِ�ش ْبت اتلهيت فبكيت على ْ�سني ُنه.
o oكره َتها التكنولوجيا م الديجيتال إ�ىل املحمول
ح تقولوا من أ�هل أ�م�س  -اللي ربوا ع الفول
أ�يوه وكرهت اللي و�سط ال�سوق يكلِّم نف�سه
م�سه ووق��ع يف �شبكة املجهول
�ضاع منه أ� ُ
•••
يف دنيا فانتازيا وبيحكم م�صريها الغول !.
وم ِّية لفت
o oزمان ُكنَّا نداوي أ�مرا�ضنا امل�ستع�ص َّية بلمونة َ
كانت أ�حالمنا ب�سيطة ووا�ضحة و أ�حوالنا ُم�ش زفت
كان النا�س �أغنيا وفقرا �أ�شراف ون�ضاف م�ش حرام َّية
لفا�شي�ست
�أ�صبحت باخاف ال ُكفر باال�شرتاكية واحت ِّول
ْ
•••
منكرتما�صورةامل�صرياتمْ َ�س ِختخ ِّلتنين ْف�سيقرفت.
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o oال��ع��المِ املُ َب َّجل امل �� َّؤه��ل امل�ستورد الكبري
بيقول �سرطانها زاد من �أكل اللحمة كتري
ه َّو انت ما دريت�ش عن اجلرامي املِ َ�س ْرطنة
م�ش من هنا انت  .يا ظامل يا خبري
وا َّال ْ
•••
يرف�ضهال�ضمري.
حرامعليك!داالعلميك َْرهاللي ُ
فرط عي�ش
o oب أ�القي ُب ّق املَ َّية َّ
ل�سه وبالحْ ق ْ
ول � َّي��ه ر َق���م ه��و َّي��ة و أ�ك��ي��د لبلدي جي�ش
طب ليه يا ج ِّدي مالك ليالتي خايف تنام
مرعوب الفجر يطلع عل�شان �أمان مافي�ش
•••
مالكَة ال�شعوب بالدها واحنا عبيد الأفي�ش.
غريهم
o oفيه خلق �صغيرَّ ين بي�صغَّروا
ْ
وع�����ش��ان قل ِّيلني ف��اك��ري��ن م��ا �أك�تره��م
وبع�ضهم مبدعني وقعوا �ضحايا الأم��ن
بال�سمن راح مي�لا �أناجرهم
ك��م حلموا َّ
•••
قهرهم يلح�سوا �ضوافرهم.
فعا�شوا من ْ
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o oكل �شيء غَ َّمى عينيك ك��ان باختيارك
ودوختك طول نهارك
حتى طول لياليك
ْ
ي��اك تقول يل حظ مر�سوم يف كفوفك
ياللي خ��وف��ك ك ِّتفك تر�ضى ب��ع��ارك!
•••
�صاحي للدنيا تقول يف و�شَّ ها (يحيا) مبارك.

o oال��ب��ل��د حم���ج���وزة يف �إ����ش���ارة م���رور
ح�صة غرور
يا ترى زنقة جهالة وا َّال دي ِّ
قلت لل�شاوي�ش يا عيني على �سيادتك
ب�س يف جباية (ال ُع�شور) !
خدت راحتك ّ ..
•••
يتم لْنا العبور !!
لو (ب�ضربة أ�خرية) ترحل  -قد ّ
ومنرَ ْ فز زعالن من إ�يه ؟
o oقرفان من نف�سك ْ
وال انت َ�سرقت امليزان َّية وال ُكنت البيه
اللي عملوها وبا�سمك هاي�صني يف ال َّرق�ص
وان��ت ب إ�ح�سا�سك بال َّنق�ص جم � َّرد إ� ِّفي ْه
•••
تهدى و ُقوم خُ ّ�ش طابورهم خُ ْد لَك كارنيه !
ْا�س َ
�اج��زة ت�شوف
o oياللي قلوبكم ماتت جلل عيونكم ع� َ
إ�ن عد ّو بالدكم وا�ضح جدًّا فا�ضح جدًّا بيالعبكم ع املك�شوف
ع��ارف عيبكم عل�شان ك �دَه َل� ّ
�ف احل ْبل على رقابكم
ك��ا� ِ��س� ْر عينكو – و ْب ِي ْع ِجنكوا ف م��اء اخل���وف !
•••
م�شاعركو  ..يا ِجلْد احللُّوف !
زع
ب�صباعه َيز ْع ْ
ِ
ال�سوق
o oاخل ْلق اللي بتخطف لقمتها وه ْدمتها ِمن ح ْلق ُّ
هي َّ
الط َرف املحقوق
ُعمر ما ْ
ت�س�أل عن َح َّقها عل�شان َّ
وا َّما بيزيد َحجمها ِف ْعل الف ْرز َّ
الطبقي الكون يختل
ياكل أ�ر�ضهامحُ تلياتاكلب ْع�ضها أ�وتنزَعمنرقبتهاالطوق
•••
واحرتها من حتت لفوق.
فارحمنا يا ر ِّبي َ
وع ِّجل ْ
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ال�صفحة الأوىل ا ْتغَم
o oيوم ًّيا باقرا مان�شي َّتات َّ
الهم
نف�سي ما ِن�شيت يزيح عن �صدري �سنني َ
ْ
�صحتها متي َنة متانة ..
ليه
ي
ب
ر
يا
دي
النا�س
ِّ
ِّ
بزغروط ْة َفرحة�أط ِلقهامبلْوال َفم
ليهبخالنةعل َّيه
ِ
•••
اخ ِتم َم َّوايل و أ� َبطَّ ل �شكْ�شكَة وا ْتلم.
�ساعتها راح ْ
الفا�شي�ست ا أَل� ْ��ص��غ��ري��ن
o oخ� ِّل��ي ب��ال��ك م
ْ
ر�صفة يف ال َي�سار زي اليمني
م ْتلقَّحني ع ا إل ِ
رهن تنفيذ ا ألوامر
يظهروا يف كلّ أ�زمة ْ
اللي أ��صد ْرها ا ألكابر الفا�شي�ست ا ألكربين
•••
متجهزين.
يفاحلكومةويفاملعار�ضةوبنيبينني ِّ
�o oأحيانًا تكت�شف ّان �سيادتك �أندل من ذلك
وانك رغم النق�ص ما خ ِّبيت ّان انت كذلك
ل�سه ح تعمل فيها �شريف وم� ؤ َّدب
يا جبان َّ
اله ْبل م�سا ِلك)
وانت �أ�ستاذ مذهب ( -رزق ِ
•••
خلِّي الطَّ ابق م�ستور وكفاية َقطْ َرك �سا ِلك.
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ال�ست ع ال�صبح ما�شية يف حما�س و�شجاعة
ِّ o o
للجماعة
كم ّن فرحانة راجعة بالفطار
َ
أ� ِ
كي�س البال�ستيك بي ْتط َّوح �سعيد بالفول
مع إ� ّن (معقول طابور العي�ش ياخُ د �ساعة ؟!)
•••
ولكاعة !
يا ريته جو ْزها ِ�صحي و َبطَّ ل كَ َ�سل َ

يكملها
ك�سل ِ -عجز ِّ
o oاللي ب َنى م�صر ِّ
خمريته قطعت فنف�شت ري�ش خماليلها
�إتر َّب�صوا فوق عرو�شها حدادي وجوارح
بقلب ق��ارح بتنه�ش قلب زغاليلها
•••
على وعد يرجع يفي�ض النيل ويغ�سلها.
عمي اقرا اجلرايد م َّرة ا�سمع ا ألخبار
o oيا ِّ
غ�صب التتار
تعرف ب إ� ّن البلد دي خدوها ْ
بنوك جرايد مكن جامعة م�صانع �سواقي
وال باقي غري ان تفهم ّان دا ا�ستعمار
•••
عمي وع�شت فيها حمار !
وا َّال انت �أ ِّمي يا ِّ
o oفلفل بال�ستيك وخيار �سفنجة ورز بودرة ..
وفاكهة حام�ضة قلوبها غام�ضة زي املبادرة !.
ح ناكل ايه ؟ �إذا الطماطم من ج َّوه �صفرا ..
ه َّواحناك َفرةبتخيرَّ ونافريو�سوبائيوا َّالبالجرا
•••
حرام عليكو  ..دا انا كنت باحلم �أعي�ش لبكرة.
o oنكدب على روحنا ون ِّدعي ب أ� ّن كل �شيء متام
واحنا بن�شحت امل�شاعر لل�صداقة والغرام
زرعت ليه ال ِغلّ مطرح التعاطف وال�سماحة
ومبنتهى التناحة عاي�ش حتتمي ب�صمتك الز� ؤام
•••
ما عاد�ش بيت يف م�صر خايل من رغيف حرام.
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وح�شو اجليب
o oح تعي�شوا �أ�سرى فراغة العني ْ
ح�سرة ب�أمرا�ض من احلرام والعيب
ومتوتوا ْ
ويظن �أ�شطركو �إن املجد يف ركابكم ..
وانتو ُركَ ْبكو ق�صاد الأوطى فيكو ت�سيب !
•••
وف قربكو ح يحا�سبكوا الدود على الكراكيب.
��د ْف ِم��ن البلكونة �صوت اجلامو�سة
َ o oح� َ
طالب من النا�س جتيب له بقر�ش ب�سبو�سة
ي��ا ع��م إ�رح���م وراع���ي فيه ب�شر �صامية
وخلْق نامية وخ��وف أ�نفا�سها حمبو�سة
•••
نغَم الأدان َفن  .والله زمان يا حمرو�سة.
o oبقى كل واح��د بيهب�ش ما تطوله �إيديه
وزير وكاتب ع�سكري �أو عربجي �أو بيه
ال وظيفة وال مهنة وال كر�سي وال موهبة
ُ�س ْحت وربا يا وطن فقد ال�شرف معانيه
•••
حلمك ن�ساير يف ّ
كف ل�صو�ص بتنه�ش فيه.
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الق َرب املقطوعة
o oمن ُ�صغرك وان��ت ب ُت ْنفخ يف ِ
ال�سكك املمنوعة
وبكيفك خمتار على كيفك مت�شي يف ِّ
نف�سك ليه حظك زيّ رغيفك بايت
ما � أس�لت�ش َ
ما هو لو ظابط كانت �شورتك �صارت م�سموعة
•••
وكنت ب َقت لك هيبة وكلمة  ..وكروت مطبوعة.

o oكامتني خالفاتكو ج َّوه �صدوركو تداروها
مي��ر ح��ن�ِّينِنِّ تن�سوها
على �أم���ل ال��وق��ت ّ
ْ
ب�ؤ�س امل�صالح ما يتعاجل�ش بالب�سمات
واذا ت � ْو َرم ال� َّ�ذات وال االخ��وات يطيقوها
•••
زمامها ي ْف ِلت يف أ� ِّول ح��ارة مت�شوها !
يح ِّل�شليناا َّالانح ِّليناالفوازير؟
o oه َّوال�صوميا�أخيناما ِ
�إقت�صادية واجتماعية وتاريخية وفوازير تفا�سري
ح يجنِّني رم�ضان املتل ِّون فو�شيا على ال�شا�شة
رم�ضان الب َّكا�شة واخلرات َّية وبتوع الطوابري
•••
�ض َّيع منِّي �صالة الفجر  ..تاك�سي من اللي بدون بنادير
o oنامية بلدنا ف ع�سل �إ�سود ومتقرف�صة
اخل�صخ�صة
ب�س يف
َ
فاكره ّان م�أ�ساة حياتها ّ
ونا�سية ط� ْ�رح الهزمية ثقافة املخربين
�شاوي�ش َّية كا�سرين قلوب املبدعني وال ِّن�سا ..
•••
فاحتني مدار�س كوادر احلكم بال َّن ْ�ص َن�صة.
o oيف بلدنا كانوا الب�شوات خم�سني �ستِّني قول م َّية ..
ما كانو�ش يف الغالب ُقالالت ال ِّدين وال حرام َّية ..
دلوقتي الكاتب واملخرب ومدير الأوق��اف �إقطاعي
جملة َّ
وقطاعي تالقي الب�شوات م ال ُوزرا لنفق ال�سبت َّية !
•••
�إوعى تقول الدولة وهيبتها دي خيبتها مرحلة تاريخية.
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o oعمرك برتكب جح�شة احلكومة  -اعرتف
�آن الأوان قبل موتك م ال َعليق تغْترَ ف
ُ�ص مليون �شكارة خ�سارة يف ج ِّتتك
وال ن ّ
جبلِّتك �شوق للرتف تنحرف !
من �صغرها ِ
•••
إ�يه فايدة وال ُبق م َّرر و�آن �أوان ت ْن�صرف.
o oالقراءة للجميع ولرغيف العي�ش طابور ..
�ص على �صور احل�ضور
تفهمها أ�كرت ُب ّ
وع�شان ْ
هي نفْ�س اخللق زحمة وما في�ش و�سطيها خُ ْرم
َّ
ُّ
نخفه بالعطور
غري�شي ْ
�صهد الفرن يلزمنا ِ
•••
م�ش لوحده اخلب ْز يا ابني يليق ب�سكَّان القبور.
o oالنا�سعالقهوةبت�ضرببوريوطاولةومب�سوطة
ب َّتابع مات�شات الكورة �شوطة ب�شوطة ب�شوطة
وانت لوحدك �سهران مهموم ب�أعايل النيل
قلقان ع اجليل اللي بكره ح تاخده ال�شوطة
•••
كل ما ميال جردل َم َّية يتجننِّ يفقع زغروطة.
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كا�س
o oك�َّب�رَّ ه��ا وات��ن� ّي��ل ر َّوق واع��م��ل ل��ك ْ
إ�زَّاي ح تقدر وتفكَّر على أ� ّي أ��سا�س
اخللق ك ِلت روحها بت ْنه�ش فى الوطن املغدور
وال�شيخ امل أ�مور بي َفحت قربه من غري إ�ح�سا�س
•••
بيجهزمرا�سيمدفنُهعريفو�شرعيبكلحما�س.

o oما في�ش مق�شة ت ُق�ش ال َّر ْت�ش والراي�ش
و�صابونة تمُ ْ ُر�ش جتتنا  ..تطرد الباي�ش
زاد اجللَخ وال�صدا فوق ج ِّتة املخاليق ..
ما عد�ش غريه حريق ينجدنا م القاي�ش
•••
الليرمانانهيبةخلوفجهول..طاي�ش!..
o oر���ض��اك��م ت��ع��ي�����ش��وا ح���ي���اة ال��ق��ط��ي��ع
ج��ع��ل��ك��م ت�����س��ي��ب��وا ح��ق��وق��ك��م ت�ضيع
بقيتوا  /ي��ا م��ف��رو���ض ت��ر ُّب��وا عيالنا
عز الربيع
متوت فيكو �أح�لام �أملنا يف ّ
•••
عواجيزيف ِع ِّزة�شبابكو-ركوبةملني�ستطيع.
همومك �شهور
o oنفرح ثواين وتع�صر قلوبنا
ِ
نهاتي ونخر�س ويف ال�ساقية نرجع ندور
ونلْعن طغاة ال�شعوب الذليلة اللي غرينا
ونقبل م�صرينا اللي فار�ضاه علينا خرافة عبور
•••
ُ�ص قرن وزيادة بنحلب يف تور.
واتارينا من ن ّ
o oخارج م�سلَّح من املطعم بقر�ص (كباب) !
واخ��د يف ���ص��د ُره ك��إ ُّن��ه (الدن) الإره��اب
�أق��ول ب��رادع��ي  ..مبارك وا َّال �أمي��ن نور
يقول يل غور جاتكو داهية عزرائيل ع الباب
•••
وم�صيبة م�ش راح تالقو �أ ّي ك�شف ح�ساب !
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o oحتى الر�صيف ما عاد�ش من حقَّك
زي الرغيف ي��وم ما الطابور ز َّقك
ّ
بلدك قتيل وان��ت اللي متهوم بيه
�ساومك عليه اللي ب�إيديك خانقك
•••
وان قلت أل  ..ميت َل� َّق��ة ح ت ُلقَّك
o oامل���وظ���ف إ�ي����ه ���س��وى ح��� ْزم���ة أ�وام����ر
ط��رف خيط عقدتها يف إ�ي��د اللي داير
وال��ل��ي ع���ارف ف�ين نقط �ضعف الكبري
وامل��دي��ر وال��ل��ي ف��وق� ِ�ي��ه ب��ن��ج��وم زراي���ر
•••
باختام وب�أ�شاير.
واملواطن بني �إيديهم ورقة ْ
ال�س ّت اللي بتن�شر يف حنان الأم غ�سيل اوالدها
�ُ o oشفت ِّ
تو�صل للمدر�سة أ�حفادها
وا َّال اللي �شايلة ح ْمل ُخ�ضار وبتجري َّ
وال��ل��ي مطحونة يف زح��ام ا ألتوبي�س وال�سرفي�س ..
جلل موظفة عنْد ا إل ْبلي�س  ،بتْل ِّبي ن��زوات أ� ْ�سيادها
•••
م�ستكرت ليه بقى يا فالح َح َّقها يف ُحك ْم بالدها ؟!
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o oمتانني ماليني َن َف�س مع بع�ض يدعوا يا رب
بر�ضه كمان بي�صلُّوا ليه م القلب
وه َّمه ُ
ُ
ي�سمع ملني منكو  ..دي عامية ودي ُعورة
�صبح الوطن كورة بني رجليكو ُحكم و�شعب
•••
و�ضرب.
ياللياخت�صرتوااحلياةيف ِح ْ�سبة ْ
جمع ْ

o oحالة جنون غري طبيعي حارقة �أع�صابنا
�شبط الغباء والعناد واجلهل يف �شبابنا
وه َّمه �أ�صل الوالد ح يطيقوا �إيه وا َّال �إيه ؟
ُ
ما تفوق يا بيه م�ش ح تفلت من وباء �صابنا
•••
نار الفنت دين ودنيا  ..حما�صرة أ�بوابنا !
o oالنا�س ح تاكل بع�ض لو ما لقيت�ش ما تاكله
ياللي ورثتوا ح��رام ِو ْرث اللي كان قبلُه
كلتونا حلم وعظام وغيطان ورمل و�صحاري
ما باقي غريها الرباري  -وطن فقد عقله
•••
دلُّ��وين يا اهل النظر فينهم �أ�صيل �أهله !
o oما عد�ش وازع �ضمري يف ال�سوق حدا ب َّياع
الكل فقد ال�شهامة ح�ين وطنهم �ضاع
ال الأه���ل ب��ق��وا �أه���ل وال للقانون هيبة
وتظ َّنها طيبة لو قال ع البتاع  -ده بتاع !
•••
عقلي �شرد م ِّني وخمد القلب م الأوجاع.
o oم�ش كانت أ�مك كل تالت بتبيع جزر وابوك حايف
ليه النهارده عامل يل ذوات بنات ُمزز واوالد فايف
�شرخت يا ن ُّنو�س على فوق وا َّال هوه الهوا اللي رماك
عملت فيها حار�س أ�مالك مع ِّية الكدب ال�صايف
•••
بالق�صدغفريعلىالعيباخلايف!
ُه َّمهاختاروكيافقري ْ
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o oي���ا ���ش��ع��ب خ����ارج داي�����رة االه��ت��م��ام
ب��ك��ل ح��ري��ت��ك ب��ت� ُن��ط م��ن غ�ير ال��ت��زام
همك م��ن جيو�ش امل�سئولني
�إي��ه راح ِي َّ
امل��زن��وق�ين ح�شر ف جل��ان �أم��ن النظام
•••
��رام.
ب��ي��وزَّع��وا م��ك��اف� آ�ت بنود مت��ن احل� َ
o oمواطنني وا َّال زب��اي��ن ب � ْن��دور يف بوتيك
�شكل الوطن ما بقا�ش باين كتكوت من ديك
يا(خالتي)خ�ضرةماراحزم ِنكو�صبحنا�ضيوف
مني ابتالنا بخوف ب � ِّدل عقلنا �سرياميك
•••
وما عاد�ش بن�شوف يف الدنيا غري الأمريك.
o oنتبادل الهبهبة على بع�ض يف ا إل�شارات
و�ساعات نف�ضف�ض بها مع بع�ض يف مظاهرات
لكن اللي يقرا و�شوف غري اللي راح ي�سمع
ما احنا والد اللي �أب��دع �أروع احل�ضارات
•••
لكن �صبحنا افرتا�ض  -وال�� َّركّ ع ال ِّن َّيات
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o oكان الف�ساد موجود – حمدود وعلى ق ُّده
�شلن �شاوي�ش امل��رور وري��ـ��ال لبيه بعده
ال�س ّر كان فيه خجل م العيب تخاف م ُّنه
يف ِّ
�إذ يحكوا ع ُّنه قرايبه و�سمعته تطارده
•••
ح تقولوا �إيه و الدوالر �صبح ال�شرف عب ُده.

وحةوال َّر ْجعة
o oحما�صرين َح َ�سكالتفاهة-فىال ُّر َ
ع ال�شا�شة  .ع القهوة  .يف ال�شارع ويف اجلامعة
حاولت �أف ِلت بعقلي واحتمي باجلهل ..
ال�سمعة
الأهل رف�ضوا ا�ستالمي خوف على ُّ
•••
ُ�ص قرن بحالُه طلع خدعة.
وح تعمل ايه ؟ ن ّ
o oف�يران بتا ُكل اجل��دور �أجيال ورا �أجيال
متنكَّرين يف � ِ��ص� َ�ور هيئة ن�سا و ْرج��ال
القمة
يف قاع �سفينة الوطن البدين َ
وع َّ
ك َّتاب و�شعراء َهل ُّمة على رج��ال �أعمال
•••
املركبة ف بحرهم متم َّزعة الأو���ص��ال
o oمنني أ�ج��ي��ب نا�س ملعناة ال��ك�لام يتلوه
جلل العدا يعرفوا ّان احنا م�ش ح نتوه
ونقول لأه��ل اخليانة ّان احنا م�ش واحد
ويعرف اجلاحد ّان �شهيدنا �أنكر اب��وه !
•••
بنى ج��دار من ف��والذ ملَّ��ا جدارهم بنوه !
�o oصبحنا ���ش��ارع جت���اري جملة وم��ف � َّرق
خيمة خ��واج��ة ���س��ف��اري ه���ز أ�ة ِو ْم��ل�� َّزق
خردة و�سما�سرة
راح فني �شرفكو يا جتار َ
درب الربابرة قلب بالَة ِع ِرف اللعب يف ا ألزرق.
•••
مراكبكو خمرومة وان طال الزمن تغرق.
ِ
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o oياللي انت ُ�ص ْمت ون ََ�سكْت ال�شهر وا َّيامه
ح�صلت ك��ام من ذن��وب ف��وازي��ر �أفالمه
َّ
وطلْت وا َّال ما روحت�ش ُ�سفرة الرحمن
�سالمه
و ُقلت على كام �أدان  -يا ُح ْ�سن �إ ُ
•••
رم�ضان يف �سوق التجارة حزين على �صيامه.
عز الليل ومت�ضايق
عمي ياللي بت َّدن يف ّ
o oيا ِّ
رب��ك جعل ِم ا ألدان ب�شرى للُقا اخلالق
خ�ص ْبها �سيدنا بالل
ولذا الر�سول الكرمي ّ
أ�ندى الرجال �صوت يرتِّل كال َّندى الرايق
•••
وانت بتزعق ك�أنك (�أعوذ بالله) بتتخانق.
o oاللي �شايف العيبة رابطة ل�سانه يقطعها
واللى �شايل خيبة ج��زة ا�سنانه يبلعها
احلالة �أخطر من ت�شيل مني و�أ�شيل ع ّنك
لو كان فى ع�شمك تن َّورها  -ال تخدعها
...
اللي انهزم غ�صب ع ُّنه  -تن�صره اوجاعها.
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o oبعد العيا واملر�ض خم�سني �سنة و�أك�تر
وهموم كَ ِل ْت يف طريقها الياب�س الأخ�ضر
العي�ش
جاي النهاردة بت�شكي من طابور
ْ
ّ
وه� ْدم��ة اخلي�ش ونا�سي َف�ْيَرْ َ ���س الع�سكر
ِ
•••
قوم ِف� ّ�ز من ر ْقدتك ما متو ْت�ش ِمتك َّدر.

o oت�����ص � َّوروا ل��و وزي��ر النقل م�ش ميكانيك
وال وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة ف��اه��م (دي��ال��ك��ت��ي��ك)
تبقى امل�����س��ارح ح تقلب ف���رن وبقالة
واك��وام زبالة امل��دار���س تليق على معاليك
•••
طبيعي نبقى زباين والوطن دا – بوتيك!!
وموحد بالله
o oتت�ص َّوروا  ..مايكل جاك�سون م�سلم ِّ
مع إ�نه ما ر َّبا�ش دقنه وال غيرَّ ِخلْقة مواله
ف�ضايحه
ارق�صي يا بالد ا ألنبيا وا ألوليا وان�سي
ُ
وفر ُحه حتى عن العيب ا َّياه !
�إلْهينا بزغاري ُده ْ
•••
مادام �أ ِّمتنا ح تزيد نفخَ ر ُبه ونغفر خطاياه ..
o oم�ش ح��اج��ة غريبة ّان النا�س دي بتتكلِّم جد
مع إ� ّن الكل يك ِّدب نف�سه مع نف�سه وما يقول�ش حلد
ه��ل ه� َّ�ي طبيعة وا َّال وراث���ة وا َّال ثقافة ح تغيرَّ هم
نف�سيات�ص َّورهمحاجةتانية.لكنحلْميماو�صل�شلهذااحلد
•••
عمر الواحد ملَّا ِبيطْ َو ْل �أكرت م الالزم نفْ�سه بتن�سد.
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�أنا رباية خبيز �أمي

��ر ما ان ْكرهو�ش
��ر ُ
وم ّ
o oفخور بتاريخي حُ ّ
ريكا حل ّد ي�سقط بو�ش
من عهد ت�سقط �أم ْ
ال��ع �دْل ك��ان ِغ� َّي��ة وم�صر احل� َّي��ة يف قلبي
و�صنْت �شعبي َوه ْبني حُ ُّبه ما خنتو�ش
ُ
•••
وحل ّد قربي هواه ِ�شعري اللي ما �سمعو�ش.
و�شي حتى يف ال َّت ْل َ
o oطول عمري واخد يف ِّ
مذة
وال عمري خ��دت الكتابة ه��زار وال فنطزة
ا�ضحك واحكي للأطفال ..
حتى َّاما ح ِّبيت َّ
خدت اجلمال واحلقيقة و�سيلة للقزقزة ..
•••
�إوهبني يا بكرة فر�صة ما ا�سوق�ش يف العن َْطزة.
�o oأنا اللي واهب حياتي وعمري  ..لل�ساين
فتحت ُب ِّقي ع�شان اخل�ص من ا�سناين
ال ّ
ع�ض نافع وال ق��ادرة ال ِّنياب ع الديب
وراعبني اك��ون الأدي��ب ابو طبع حيواين
•••
فنويت �أ���س��وق اله َبل تكفيني �أح��زاين!
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علي ك� ّ�ل ي��وم �أ�صعب
�o oصعبة الكتابة َّ
�أنا اللي طول عمره قلمي ُمهر ال يتعب
ه َّو اللي جاري جرى له  ..زي ما جرى لك
ِعجز خيالك وجاك املوت  ..فال  تهرب
•••
أرحب.
�إحلق و�سنّ القلم � ..صدر الورق � َ

o oدواوي���ن ال�شعر مقابر ملاليني الأحا�سي�س
مر�صو�صة حوال َّيه على الأرفف زي املحابي�س
� ُ
أدخلها مت�لاين حياة   � ..أل���وان وم�شاعر
وت�سافر ب َّيه ِل�شواطئ زحمة بع َُّ�شاق متاعي�س
•••
�أرجع �أطفي�شموعيوانام..حتا�صرينالكوابي�س.
o oقدامي ال�صفحة البي�ضا بتط َّلع يل ل�سانها
ّ
تق�صفها �أو تبعد عنها
كل ما �أبري اقالمي ُ
حوالني م ِّني الكتب املر�صو�صة ع الأرفف م َّيات
بتقول يل فات الوقت على حكايتك – ُف َّ�ضك منها
•••
�إوعىت�صدقهاياقلبي� ..إنزفراحييجيزمانها!
o oيوماتي حا�ضر قوي يف قلب �سهراتهم
�شعرك َّ
يقطر عبريه �سموم يف كا�ساتهم
فيجلدوك مرعوبني ُ -م ْ�ش انتقام م َّنك
لكن لأن��ك بت�صلبهم ج�� َّوه مراياتهم !
•••
يعري خ��داع مقاماتهم .
�ضي احلقايق ِّ
ّ
فر ْ�ضت �أم��ري ب�شعري احل� ّ�ر ع ال�ساحة
َ oo
ُ
ال طلت نتْفة ر�ضا وال نومة مرتاحة
وان��ا م�ش  طالبهُ م ولكن طالب الرحمة
تعافوين يف الزحمة من خرابي�شكو –د َّباحة
•••
�أناالفمع�سكروال�ش َّلة� ..أناع�صفورة�صدَّاحة.
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o oح افوت لكم هَ ّم �أزيل يا وارثني َح�ضرتي
هر ْ�س ِج ِّتتي ..
ِغري ال َف َل ْ�س وال َق َلق ال ِّلي َ
وحكايا ي�سدُّوا عني ال�شم�س
ح افوت لكم ِ�ش ْعر َ
هموم الأر����ض  مبح ِّبتي
و َنف�س  ِغ�س ِلت ُ
•••
مالو�ش �س ْعر بنْك  ،البنْك على َجزمتي !!
وده
ِ
�o oسبعني �سنة م الطفولة ف خدمة الأوطان
�أجنزت �إيه ؟ لو مافي�ش ! الذنب ع اللي خان
واحلمل وحرق كتاب ال�شعر
اجلمل
َ
�سرق َ
وباع بال  �سعر تاريخنا ك�إنه ما كان ! ..
•••
ل�سه طفل زمان.
لكن  ..اوعى تي�أ�س  .يف قلبك َّ
o oجرحي اللي قتلني كان يف اخلم�سة و�ستني
جمد ِدمايا ف عروقي ف ال�سبعة وال�ستني
ِّ
كانت الهزمية نتيجة وم�ش  �سبب للحب !.
معقول يا مقتول تقول للغول � ..ضوافرك فني ؟
•••
ال�سبعني !
وب ْر�ضه كدبوا و�سقوين ّ
املر يف َّ
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o oم�ش  ق���ادر تفهم �إن���ك �أ�صبحت معا�ش
وما كنت�ش  يوم ِم اخلرات َّية وال م الأومبا�ش
حجر �أمينها وال �صدر وزير
وال قاعد على ْ
�إحمد ربنا يا �سمري – ِ�ش ْعرك ماراح�ش بال�ش
•••
مازال �شمروخك نوره بيك�شف عار الأوبا�ش.

o oحرام عليك (يا �سمري) (�ش ْع َررت) بكفاية
ق���وم ���س��نّ قلمك وك� ِّ�م��ل��ه��ا دي رواي���ة
م�ش  ّ
كل ت�أخرية خرية �ضاق عليك وقتك
فينها �شجاعتك خال�ص  -هربك �صبح غاية ؟!
•••
َّ
ناق�صه ق�شاية.
جملك ُ
خ ِّليك خفيف دا انت َ
�o oأنا ِ�شعري�صارنهنهاتعلىرمل ّ
�شطالو�صول
عل�شان كرهت ال�سكات حافظ حروف الأ�صول
ليه انت َّ
ف�ضلت ت�سكت ملَّا ج ّد اجلد ..
وال ح ّد عاتبك لأن��ك ارت�ضيت القبول !
•••
واللي غواك يف احلقيقة خجل ال�ضمري الك�سول .
بي �ساعات ي�ساومني
o oي�ستفرد ال�شعر َّ
ويوم ما يعطف عل َّيه ْ
ع�شق يقاومني
�أ�صبحتاخو�ض يفبحارال�شعرواناعط�شان
دمي
لوال ل َّيه ب�ستان رويته من رحيق ِّ
•••
� َأ�صبحت ليه ع ْبد عا�شق خوف ي�ضيع م ِّني ؟
ّ oo
كل من على را�سه بطحة ْ�س ِمعني خاف م ِّني
ْ
بر كا ْرهي ِّني
لذا احل��دادي ف عموم ال� ّ
�أن��ا ال�بريء من دماهم كلُّهم َ�شطحوا
دمي !
واللي بقوا ُ�س ْلطة َنطحوا عَ َّكروا ِّ
•••
وح اعمل �إيه ؟ وانا ربا ِية َخبي ْز � ِّأمي !!
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َّ o o
بطلت ا�س�أل وا�ستجدي �أو �أطلب ح ِّقي واتناق�ش
ح ا�سنكر ِق ْفلني على ُب ِّقي ال انا جاهل وال طاي�ش
ال�س َّكة يا زارع يف غيطان الغري
خال�ص دي �آخر ِّ
�شوفنف�سكبقىيا�سمري-الباقيمنعمركراي�ش
•••
بهتت زهوة �أحالمك وزمانك راح وال جا ْي�ش.
ال�س َّكر  ،واتذ َّكر بر�شام َّ
ال�ضغط
o oما تن�سا�ش ح َّباية ُّ
وابلع ريقك كده وا�ستهدى – َّ
زعط
وبطل ْ
َط ِّول بالك بال  َحم َقة العامل م�ش  ح يطري
ُخدبالكيا�سمريّ .
يو�صل �آخراخلط)!!
(الكلح َ
•••
ال�صمت.
كالمكياامَّه-منبعدكقاتلني َّ
واح�شني ِ
نف�سك يا �سمري َ
وار�ضى املق�سوم ليك
�o oصالح َ
�أع� ُ
��ذر �سفاالت �أال�ضي�ش  ال� ُغ� ّ�ز املماليك
ُ�ش َعرا ب ُل ْق ِمتْهُ م  ..ن َّقاد غنوتهم ما�شي احلال
دي �شريعة �سوق امل��ال  .الله ال يوريك
•••
ح�سرة عليك !
�أجمل �ش َّبانها بيموتوا غدر يا ْ
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علي النهاردة �إنيِّ  اكون م�صري
�o oصعبان َّ
بياكلني قلبي ك ��أنيِّ  �ضاع بال�ش  عمري
علي
ع�شته قتيل م َّتهم وان��ا اللي جمني َّ
وعاجز اف ِلت �إي� َّ
��دي من حبال ق��دري !
•••
�سبعني �سنة يا عذابي ما ّ
جف بري �صربي.

حبرْ وفلوما�سرتور�صا�ص
�o oصاريتْه َّي�أيل ّانانام َك ِن ْة
َ
مبوتور مفلوت مهموم متز ّيت بهموم النا�س
لك ُّنه من غري عَ َجالت تاخدُه ل�شطوط احللم ..
مبليبكابو�س فيلمقرفنيبفتحودحالنوحما�س !
•••
يا رب ْا�سخطني بني �آدم � ِّأمي ِب َال �إح�سا�س.
�َ o oش َّتام َ�شديد الأدب – وح�سابي عندَ الله
وج��اه
�شاعر وقلمي يخ ْر ِب�ش  ك� ّ�ل ُ�س ْلطة َ
د�ستور ُكم
ح تقولوا عدواين  -كانيِ ومانيِ ْ -
ح�سب قانون ْا�شتباه
حُ َّكامكو عا ْكمينكو َرهْ ن َ
•••
لذا ّ
كل من َخ ّم بلدي  -ق�صايدي مُ�ش عَ ا ْتقاه !
o oك� َّن��ا بنح َلم كتري والأ ْر�����ض  ك��ان��ت ِب ْكر
امل��وال��د ِ ..ذ ْك��ر
وم��ا ك��ا ْن���� ِ�ش لينا يف
ِ
َ
َ
ع�صافري يجو ْز �أو ماليكة  /ث� َّم وج� ُه الله
ُ�شوق جِّ
االت��اه ال ِّلي خدْنا للجمال وال ِفكر
•••
ِ�ص ْرنا َ�ضحايا ال َغ َر ْ�ض ملَّا الوطن بقى ِح ْكر !
ناق�صني َح ِّبة قالطة ْام� ِل��ك �شو ِّية �شر
ْ oo
بب�ساطة � ْأ�شهر جنوم الب
وانا كنت �أب َقى َ
ب�س  ال��ل��ي ر ُّب���وين �أ ّم و� ّأب متوا�ضع
را�ضع حليب احل�لال ما داق م��رار ال َقر
•••
َ
َ
قال َ :ر ِّبي ع احلق ِ�شعرك  -واحذر حروف اجلر.
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o oم�ش  قادر اكتب ك�أنيِّ  ِّ
باخطي يف املحظور
مع � ّإن كا ِّفة ما كان  ..وا�ضح كطاقة نور
وك� ّ�ل ما ِن ْف�سي اق��و ُل��ه ْف قلبي تفا�صي ُله
منني � ِآج��ي ُله بيهرب ّ
زي طري على �سور
•••
َّ
مرعوب-تاريخحَ ّي ِع ْ�ش ُتهِ ،ي ْتحنطحروفو�سطور
زيي انا �سهران وحيد
o oجنمة �سهرانة وحيدة ّ
أ�سرتني ونور جبينها ّ
كل حلظة االقيه جديد
� ِ
قلت يا جنمة تعايل انزيل من الوحدة عندي
زوري �أر�ضي تن َّوريها  -م�ش كفاية من بعيد!
•••
رج ْعتا�شوفالكون�سعيد.
َّ
ال�سحابف َّرقمابي َّنا ِ
ل�سه وح احلم بيك
o oحلمت يا ُبكرة و�أك��م َّ
حلمك ِّ
َ
مع�ش�ش يف قلبي َ�سندْت روحي عليك
لك َّنها ايام اخل��داع حا�صرتني  -خدعتني
وروحي خذلتني �ضاع م ِّني طريقي �إليك !!
•••
يا مني ِيد ّل اليتيم ز ِّيي  ..ل�شطوط �أرا�ضيك.
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ب�ش ْعر
o oفرحان ب�أفكارك اله ْب َلة اللي جا َّية ِ
عمل َلك يف املجا ِل ْ�س ِ�سعر
موزون ُمق َّفى َ
وح ِّقك يا ِ�سينا ما كان على بايل ..
لكن َ
مبر !
جرى ليِ �َ ..س ّد َح ْلقي ُ
جرى ِلك َ
اللي َ
•••
راعك حُ ر.
ال ِ�شعر له ط ْعم �إ َّال انْ عَ اد ِ�ش ِ

�o oسبعني �سنة ملح ي ْل�سع يف عيون الأع��ادي
َّ
حب م�صر  ..بالدي
وخم�ضرين �إن�سانية يف ّ
َ
ياللي �سمعت انيِّ  ِنكدي ُم ْ�س َت ِف ّز غ�ضوب
�شوف ج�سمي ك ْم من ندوب وجراح على الهادي
•••
ما �شفاين غري �صدق قلمي وحُ ِّبي ل��والدي
�o oسهران باحا�سبني واد َّور على �أخطائي
ومكا�سبييفعيون �أعدائي
واح�سب َخ�سا ْيري
ِ
ْ
َّ
علي َن ِّ�شفت دمعي ..
ال�شم�س  طل ِعت َّ
َغلبني طبعي العنيد َ ..م َّز ْعت �أوراق��ي
•••
ورج��ع��ت م الأ ّول ا ْتهجى �أ ِل� ْ
��ف بائي !
�o oأن���ا ال���ذي ع��ا���ش  يغ ِّني م�����ص��ا ِرع الع�شاق
ويخ ِّفف ال ُغربة ع امل��ح��روم وع امل�شتاق
ّ
و���ش��ق يف قلبي
ل����ؤم ال��ل��ي��ايل غ���دَ ر ب��ي
م�� َّزع ق�ص�ص ح ِّبي  -و َّزع��ن��ي بها �أ�شالء
•••
وما زلت ع ال�شط م�ش عارف �ألف من باء !
o oيا عَ جوز متهَّ ل ُ
وخد نف�سك يروق حالك
ج��ا َّي��ة الليايل ح ِت � ْغ� ِ�زل فرحة بحبالك
امل��وت م��ا ه � َّوا���ش  مه ّم ان�ساه وال تهتم
دفعت د ّم ودموع ُ
بر�ضه احللم ما بقى لك
•••
وان جت له فر�صة وح�صل  -يبقي هن َّيا لك.
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o oملَّ��ا بي�صيبني ف�شل  -واف��ه��م نهايتي
تبقى دي ب�شرى �أم��ل  ،نقطة بدايتي
ك� ّ
��ل ���ش��يء ب��ب��داي��ة الزم ل��ه ن��ه��اي��ة ..
واحل��ك��اي��ة ب�سيطة ل��و �أق��ب��ل وجيعتي
•••
واق��را يف عيون الب�شر �أح��زان حكايتي.
وي�سامرك
o oبتد َّور يف ال ُّنوتة على �صاحب تالغيه َ
�أو واح���د معرفة ي���دِّي وي��اخ��د وي�سايرك
طالت بيك الرحلة وا�صحابك راحوا مع الريح
وانت ح�ضنك م�ش ط ِّيب �صعب على اخللق تعا�شرك
•••
خرابي�ش غ�ضبك  -نكدك  -ب ُّتوا من بدري ف �أمرك.
o oكم نف�سي انام نوم حقيقي رهيف كما الأزهار
ال حت��ت �ضغط ال�سيا�سة وال ق َلق �أ�شعار
وك��أن��ه امل��وت خطفني �إىل �سدمي ال�سكوت
كما ري�ش يف ملكوت �أ�سيب روحي مع التيار
•••
احت�سر�شي ع الأفكار
على �شرط ملَّا ا�صحى ما َّ
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o oظ��هَ ��ر القمر واخ��ت��ف��ى م��ا حلقت�ش  امت� َّ
لاه
وان���ا ال��ل��ي ط��ال ان��ت��ظ��اري ل��ي��ايل با�ست َّناه
�أن��ا حظي ليه يا جميل قليل وعلى ق� ّ
�دي ..
على م ّد يدِّي الأم��ل  -وان ُط ْل ُته ما �ألقاه ..
•••
ِّ
لكن ول��و ج ِّن ِّني ي��أ� ِ��س��ي حَ ات �ن��ي وراه !.

o oيوم ما كان لك خيمة حتميك م اجلراح
كنت بتنام م��لء جفنيك لل�صباح
�ح�َت�رَ ك ق��دَ َرك قلق يف ارب��ع جهات
َب� ْ
فات لك الآه��ات  -و�ضاق بيك الرباح
•••
حُ ر ؟! ..جايز ب�س  قاتالك اجل��راح.
�o oأحلىال�ساعاتالنهاردهتعي�شهايفالذكريات
جتري ف مراعي الطفولة تتوه يف عني البنات
يف بيوت هدمها الزمن مع نا�س طواها املوت
على رمو�شك تفوت هم�سات وال الأغنيات
•••
عا�صرك حنني حزنك على اللي فات.
يا قلبى ْ
علي نهار جديد وقلت لأ
ْ oo
عمر ما طلع َّ
ب�س دا ًمي��ا نف�سي يبقى جديد  -بحق
ّ
و�شم�سه �شم�س
،
�صدق
ه
وكالم
نا�س ،
ه
نا�س
ُ
ُ
ُ
أم�س بحزنا َرق
 �
ى
يبق
حني
يذكره
قلبي
الجل
ِ
•••
�أيفرحةبيومم�ضى �أ�ص َعبعلىقلبيو�أ�شق
واح�شني � ّ
أطل يف عيونك
�o oإ�ش َتقت يا َّامه ِ
بج ّد يف لونك
وا�شوف لون اجل َّنة يا ا َّمه َ
عدك و�صار عندي والد �أحفاد
عَ ِّجزْت ِب ِ
أح�لام��ه من دونك
وم��ا زل��ت وا ْد ترع ُبه � ُ
•••
مدِّي يل خيط من �أمل  ..حمتاج قوي عُ و ِنك !
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o oعمرين بتبني يف بيتك ركن دايف وطن
حاربت عل�شانه �ض ْع َفك والهموم وال َّزمن
تكت�ش ْفها النهارده � -إ ُّنه ما لوه�ش �أ�سا�س
جاي ِ
الأر�ض  زمن ال َع�س�س  بياكلها دود ال َعفن ؟
•••
َ
ّ
واحلق �صار كدبة بايخة  -وكل َ�شهْ قة بتمن.
ّ oo
كلواحدملهيعلى �أ�سالفهيفالليمابني �إيديه
كان �شو َّية  ..كان كفاية  ..وا َّال ّ
زي رمو�ش عينيه
مقا�سه
دا�سه وا َّال �ضاع م ُّنه ُ
�إمنا لو �صدفة ُ
را�سه  ..يفتكر ي�س�أل عليه
عمره ماح يحُ ّك ُ
•••
ليه انا وحدي �شايل الكون على دماغي  -وليه ؟
o oكتبت ياما وقريت وال را�ضي عن نف�سك
وع�شت عمرين وليه قلقان من �أم�سك ؟
�أبدعت ياما  -ور ّبيت ع ال�شرف اال ْوالد
حب�سك
وع�شقتريحة البالداللي كم وا ْل ِ�ستعلى َ
•••
تقيدلهاالروح�شموعلوتطفيالدموع�شم�سك.
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عمى الأب�صار
ح�سد عيون تكرهك �أرحم من َ
َ oo
وليلة اكتئاب يف الهوى � ..أجمل من الإنهيار
فافرح ب�س ّنك يا عجوز وبكل �إب��داع ِع�ش ُته
قلبك فر�ش ُته �أم��ل � ..ض ّليلة من �أ�شعار !
•••
يوم ما الوطن يرجع وطن  ،ح ير ّد ليك االعتبار

o oالدنيا ع�دِّت من جنبي ما �أخدْت�ش  بايل
لكنها ب��ك� ّ�ل غ��ب��اوة – ق � َل � ِب��ت ح��ايل
�أنا اللي كنت (حبيب �أ ُّمه) ط ِّيب وجميل
هَ ّم الوطن كان ِح ْمل تقيل َفن ِْ�سيت خايل
•••
مع � ّإن عط ُفه اللي وهَ بني �صوت م َّوايل !
�o oأنا ُم�ش  غاوي ا َ
متنظر يف جنازات ال�شهداء
بح ًثا عن غفران �أو طمعًا عن ر�ضا زعماء
ِن ْف�سي ُم�����ش  مك�سورة ل��ذ ْن��ب وال خط َّية
لكن ح� ّ�ق عين َّيه تع َّيط ملَّ��ا ّ
يحق لقلبي بكاء
•••
َ
احلزن ِي ِح ُّ�سوه �أ�صحا ُبه ُم ْ�ش �أذنا ُبه ولو �شعراء
o oيف حدود قدْراتك ومواهبك ح َّققت كتري
ال َ
انت ت ْرتان وال ابو القم�صان وال ابو املزامري
ليه َ
تغ�ضب م الدنيا وتل َعن وتقول ظلمتني
َ
وال م َّرة   -ول ْو ُ�صدفة � -شالتني من قعر ِّ
الزير
•••
خما�ص ْم ح َّكامها – خمرب ووزير !
انت اللي
ِ
o oباخاف تاخدين الكتابة اغرقَ وال ْاط َل ْع�شي
تبان�شي
بحر الكتابة عميق تنزل له ما
ِ
وان���ا ع��ج��وز َك� ّ
��ل م� ِّن��ي ال��� ِّ��س��نّ والأح�ل�ام
َ
ّ
و�صل�شي
�شجر العالم وق ْطري ما
وجف
ِ
َ
•••
ح تعمل ايه يا حزين يف عجني ما ب ِي ْخ َمر�شي ؟
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وبركة  -و�أفرجوا ع ِّني
o oقفلوا ُّ
ال�سجون  -خري َ
لقيتني يف �سجن �أ�ض َيق ْ
الختالف ظ ِّني
ك��ان ل َّيه ع�شم يا �صب َّية نغ ِّني للحرية
و�أنا اللى ب�إيد َّيه ع ّليت �سورها يهزمني
•••
�شايلة يل حلم ف هزيع العمر يخا ِي ْلني.
�ام��ل رف��اق الأم�����س و ْت��دا ِدي��ه��م
o oعَ � َّ�م��ال جت� ِ
همك  ..ببالويهم ..
وهُ َّمه يف �شغل عن َّ
انت اللي ِ�ش ْبت و�صاحبت �ألوف ما ِتتْعدِّ�ش
ال�سهرة يالقيهم
وكتري ما َحدِّ�ش  يف �آخر َّ
•••
ان��ت كمان ِخ ْبت ملَّ��ا ن�سيت �أ�ساميهم !
o oيا ابني َّ
بطل خ ْرب�شة – كفاياك مناقرة
(ال��ع��ي��ال امل��خ�بري��ن ���ص��ب��ح��وا دك��ات��رة)
�إنت بتعافر ب�شمروخ غاب من البو�ص القدمي
والبلد م الغيم م��ا ه َّيا�ش  �شايفة ُبكرة
•••
فني ندمي والتون�سي ؟ م�صر ماعدْ�ش  فاكرة.

68

o oمازال فيه �شم�س �صب َّية نق َّية بتطلع وتد ِّفيك
بينجيك
مازال فيه �صوت فريوز م املوت ِّ
مازال فيه �شعر يزورك � .أطفال �شافت نورك
ومازال دورك مطلوب  -رغم الكدب بينفيك
•••
فافرح وا�شكر �س َّنك هذا اللي فقره بيغنيك.

o oطول عمري حلمي � -أدندن �شعر على قدِّي
عاهدت نف�سي ان ما اتخطا�ش حدود حدِّي
ال طمعت �شهرة (جاهني وال بريم وال حدَّاد !)
دمي  -وال تيب�س على يدِّي
طمعت يروي البالد ِّ
•••
�إيه ي�سوى �شعري ف وطن �أ�سا�ساته بت�صدِّي؟
بام ْ�ص َم�ص عظام الذكرى با�سناين
�o oشرقان َ
وقلمي من �أمل��ي مكوي ب�ضعف �إن�ساين
املا�ضي هفتان بيهرب م ِّني خوف بكرة
على حلم فكرة – وكارهة �سعادتي �أحزاين
•••
وقلبي خلبط كيا ُنه  ..رع��ب ن�سياين.
�o oإت��ر ِّت��ب��وا اخل��ل��ق ّ
ك��ل فقري يف خلجاته
ّ
وك���ل ُم��ب� َ�خ��ت غ��ن��ي م��ره��ون ل��ل� َّ�ذات��ه
وك� ّ
��ل ح��اك��م غفري لع�صاته عبد �أج�ير
ومافي�ش (�سمري) يا جدع دا َوهْ م غنواته !
•••
ال�شعر حلم  ..وحياته من �سراب ذاته !
o oفع ًال ذات��ي �أ�ضخم ج�� ًّدا م ِّني بكتري  ..بكتري
ليِ َّ ُكتب م ّية و�س ِّتني ما بني الدواوين والفوازير
فرداين
غريالرواياتم�سرحمواويلحكاياتوق�صايد َ
عمل ع�شق و ُغربة  -غري ال�شماريخ الأ�ساطري
و�أغاين َ
•••
راحا�سيبهم..لكناعي�ش بيهم-رغمالنقادواجلماهري؟
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o oعندك وقت ما عندك�ش  – اخلوف احتدَّاه
�شر َّ
اتخطاه
واللي يعدِّي من عمرك خري �أو ّ
واحلم  -دا الليل بيموت على فجر جديد
واتذ َّكر كيف احنا بلينا حديد ال�سجن ا َّياه
•••
ْ
ُ
واللي قهرنا فاحت �سريته بف�ضيحة مواله
ال�سوابق
�o oصحاب الف�ضيلة ال�� ِّرف��اق
َّ
َب � ُق � ْم م��ن �ضيوف ال�شرف يف الفنادق
وف�������ازوا ب�����أي����زو اع���ت���م���اد امل���ه���ارة
يف ف��ن الإدارة  ..وردم اخل��ن��ادق !
•••
وخ��نْ��ق ال�����ش��رارة َ
َ
وط� ْ�م�����س احل��ق��اي��ق !
إهمد يا ع� ّم �سمري وا ْرع��ى ح��دود �س َّنك
َ �o o
وحداين – و�إ َّنك
ِوا َّنك ياما عَ ملت كتري وا َّنك ْ
يف جميع جراح الوطن دَ ّ�سيت مناخريك
يرك قب�ض  ع َل�شان ي��ب��و ْر َف َّنك
وي��ام��ا غ� َ
•••
ْ
واخ ِرتها بيعيرَّ وك  -ياما يقو ُلوه  ..عَ َّنك.
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o oب��ي��ن��ك��روين لأين ب��اك��ت��ب م�����ص��ري
ف��ل� َّاح ِم�����رازي ب���� ّ�س ع��اي�����ش  ع�صري
رب��اي��ة ِّام����ي  -م�����ش رب��اي��ة ال����ُّ�س��وق
ع�شقك ماليني �شوق �أمل��ح ب�شاير ن�صري
•••
ي��ا �أم���وت وان��ا ب���ا ْروي جناين �صربي !

o oح��وايل �ستني �سنة ع �دُّوا على عينينا
ما كانو�ش �سواء كلُّهم حتى �ضياع �سينا
حلمنا ياما وحاربنا نزفنا و�أكم �شهداء
ل ُّبوا ن��داء االنتماء ل�شريف �أمانينا
•••
ّ
الو َل ْ�س لكن ما ونينا.
و�صحيح هزمنا َ
o oيف مواجهة الغابة احتميت مب�شاعري
ون��وي��ت �أ���ص��ارع��ه��ا ب��ف � ِّن��ي و� ِ��ش��ع��ري
خ��ذل��ن��ي �ضعفي �أم����ام ره��ي��ب عنفها
واكم َّنها � ..سبقتني �سرقت عمري !
•••
�ضعت ف مداها  ..وال َمل ْكت�ش �أم��ري.
o oك�َّب�رَّ  دم��اغ��ك بقى واح�سبها باملقلوب
ُ
وخدها كما ْ�ش َ
ر�ش ِح ْت لك ِع�شتها مركوب
وا َّي��اك تلومها ول��وم نف�سك ع�شان �شايف
رجليها على را�سك اخلايف  -يك�شفوك معيوب
•••
يفال�سوقويفالبيت ِّ
تغطيقفاك..هبلوهروب!
o oما كان�ش  اب��وي قائمقام وال � ِّأم��ي �أومبا�شا
وال ك��ان لعيلتي زم��ام وال ج��دِّي ك��ان با�شا
م��ا كان�ش  َّ
يل ا َّال حبك  -ي��ا ع��دمي��ة اخل��ال
ولإنيِّ  ق����� َّوال  ..تبيعيني ِل��د���ش��دا���ش��ة
•••
َّ
ِّ
دا انا جلدي كان غزْل �شال عزك  -يا غ�شا�شة.
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o oفتحت ُب ِّقي ع�شان �أخل�ص من ا�سناين
و� َّ
ّ
الع�ض ه ْب�ش  ف كاين وف ماين
أبطل
�أنا ياللي كان �شعري للإن�سان ن َغم هادي
�ص َبحت بالدي وم�صري اوالدي – �أحزاين
•••
ّ
�شرخت  ..جف وجداين
تعبت والع َّلة
ِ
نف�سك ورا �أح����وال غ�يرك ليه ؟
ب��اخ ْ
��ع َ
ِ oo
ال انت م�سيح وال نا�صح يا ف�صيح وال بيه
يا دوبك بني �آدم م�ضروب بغواية ِّ
ال�شعر
ال�سر  :القلب امل ِّيت مقتول  -بتخ َّبط ليه ؟
�إنك�شف ِّ
•••
�سطلوه بالكلمة ُّ .
زفوه َّ
لل�ضلمة  ..باقي لك ليه ؟
ول�سه ُ
زه ْق ِت�ش
o oيعايروين  -كتبت كتري َّ .
بر�ضه ما ِ
ِّ
اقالمك ما ف َّرط ْ�ش
ال�سنّ با�سنانك ويف َ
وراح ِّ
تكره الأحالم
ح تعمل �إيه مع الدنيا اللي �صارت َ
فه ْم ِت�ش
َ
وجت �أ َّيام�صبحعُ مرك�صريع ِ�ش ْعرك-وال ِ
•••
ِّ
ياخلقكتابتيديحمايتي� -أعدِّيالبحرمااتبل�ش.
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برمهات)
�o oأنا اللي ِ�ش ْلت ق�صيدته (غنوة ْ
من ق�سم عابدين  ..للخليفة  ..للواحات
كانت عري�ضة اعتذاره وانا بقلبي ِ�ش ْلتها
�أن�شدتها ع املجروحني م ُّنه يف ليل الزنزانات
•••
غفروا ذنو ُبه  -و�ش ْلت انا جروح البنات !

وغ ْبت
o oكنت فني ياللي ناديتني يف �سكون الليل ِ
بي ا َّما ِ�ش ْبت
يوم غويتني يف �صبايا ِ ..و ْخليت َّ
عيني
جايدلوقتيتعاتبني..عاللي�ضاعمننور َّ
والهوى ك ِّتف �إيد َّيه  ..ملَّا يف بحورك غرقت
•••
ّ
كل كدبة وليها عمر  -وانت ع الأحالم كدبت .
o oق�صق�ص �ضوافرك يا ديل الدولة عن قلمي
ربه دماء �أملي
ح تروح  ..ويبقى ع�شان ح ُ
ال ح��ك��م وال �سلطة وال جل��ن��ة وال ُن � َّق��اد
باح�س اللي منهم طال كعوب قدمي
بالكاد
ّ
•••
مغرور ؟! �أكيد �إمنا ح ا�ساحمكو من َك َرمي !!
�o oأنا ُ�شفت ياما وعاف ْرت  -كربت على مهلي
واكم ِّني ُفقت لعيوبي  -وعيت مدى جهلي
وعرفت �آخ��د بن ْف�سي حقوقي م الباطل
ّ
اتخطيت حدود �أهلي
�ضح َّية ومقاتل  -وال
•••
فاتني الكتري ياما  ..ب�س  كتري بيندهلي !
o oمن ُ�صغر �س ِّني باد َّور على الدامي وع الباقي
كل اللي ُط ْل ُته عَ ��دَ م  -فتافيت وبواقي
يا عم ياللي انت قلبك م�ستحيل الر�ضا ..
را�ضي بحكم الق�ضا وعط�شان بال  �ساقي
•••
وانا م�ش  با َل َّقح عليك � -أنا َم ْق َتلي دائي !
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o oياريتت�أ ّنيتمبهليمادامماكانل َّيا�ش و�صول
وكانر�ضيتبالليكان-حفظت ّ
حقالأ�صول
علي غيالن ودود الثقافة
من غري ما �أق ِّلب َّ
وا�سرح بخمر الهيافة على بيبان القبول !!
•••
�أو ِاح ّ�ش بر�سيم غيطاين للحمري والعجول.
o oلو احكي لك عن نف�سي ح تكرهني وتقول مغرور
بدَّعت مليون ق�صيدة وق�صة وحكاية وانا املغمور
ل ّأن كافة قبايل الأمن ِّ
حطت ِن ْق َرها ِنقري
وانا فقري من ُ�صغري َّ
ف�ضلت ّان اكون ع�صفور
•••
م ّ
الفخلل ُّنقرةلل ُّد ْحديرة-ماقب ْلت�ش �أعي�ش طرطور
�o oأق�����وم م���ن ال���ن���وم �أق�����ول ي���ا رب ع�دِّل��ه��ا
�أخ���رج �إىل الدنيا وان��ا م��رع��وب �أب���� ّ�ص لها
واح��م��د ال��ل��ه �إذا َن � َف�����س��ي دخ���ل ���ص��دري
ول��� َّ��س��ه ب��اج��ري م��ا ب�ين  ت��واف��ي��ق تباديلها
•••
أعدلها.
�أرج��ع �إىل النوم برا�س  م ِّيت  -ما � ِ
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o oبعد عمرين م التجاهل والتج ِّني وال َّتجايف
وف هزيع ال�شيبة بيعيدوا اكت�شايف
�إب��ت��دوا يقروا ق�صايدي ْ ..
وي�شرحوها
ويرق�صوها دي�سكو على طبل القوايف ..
•••
قلتجايز..الدهبمايبان�ش �إاليفال َّت�صايف!

تق�سم عواطفك بامليزان ِّ
وال�شرب
o oمطلوب ِّ
�ساحة يا دُو ْبها مرت ف مرت
وتل ّم نف�سك يف َ
ال�سفر وال�سجن ب�لا  الزم��ة
وك ��أ ُّن��ه ك��ان َّ
يف دنيا �أزم���ة وال بتكرهْ �ش  ق � ّد ال�شعر
•••
َ
�سوق امل�صالح ح َك ْمها  .وانت ما عا ْدلك �سعر !
�o oأن���ا م�����ش ب ��أ ِّن��ب��ك��م ل��ك��ن اك�ت�ر ب��ال��وم روح��ي
�أخ�ض ْعت حلمي النبيل لهمومي وجروحي
وم�شيت يف �سوق الندم �أتباكى على بكرة
وال عندي فكرة ّان �أع��دائ��ي على �سطوحي
•••
ويتم�سخروا بنوحي !
بيم ْ�سخروا فرحتي ..
َ
ْ
أنيِّ م�����ض� َّ
وح����دي ب��ا���ص��رخ َ
�ط��ر �أق���ول
وك������ ُ
ْ oo
ُ
ِّ
ْ
م ْت َع�شم ُ�صوتي ال َعايل ي��زل� ِ�زل ع ْر�ش  الغول
يف ِ�ص َبايا ُ ..كنت ب َعزْم ما َّ
يف با�ش َّوح بع�صايا
و�سط َرف��اق��ة و� ْأ�صحاب بيد ُّقوا طبول
لكنْ ْ
•••
َ
ال�صمت القاتل دَ فن املقتول !
ح اعمل �إيه  ..؟ َّ
o oيف احللم زارين طيف غريب وق َلق منامي
ّ
ق�صد ا�س�أ ُله  -على �إيه مالمي ؟
فزيت عليه ْ
والليلةاناعلىغريعادتي-منتكالطفلالربيء
�أتاريه على م َّوال رقيق َّ -
ح�ضر عري�ضة اتهامي
•••
عرك نكدَ من �أ ِّو ُله  ،غيرَّ ت ليه حل ُنه اخلتامي !!
ِ�ش َ
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o oل��و ك��ن��ت ات��ع � ِّل��م��ت جت��ام��ل ّ
ك���ل ال��ن��ا���س
والد�سا�س
حتى اخل��اط��ي منهم وال��ع��اي��ب
َّ
وب���ع���دْت ب��� ِ��ش��ع��رك ع���ن ق��ول��ة احل���ق ..
و�ش َّ
وما ُقلت�ش لأ،يف ّ
الظ ْلمةوم ْعدوميالإح�سا�س
•••
كان ميكن تاخد نوبل �أو حتى ميدالية نحا�س.
ب�ن م���ا مت� َّن��ى
�o oأَ َت����تْ���� ُه ال���� ِّري����حُ َح����� ْ��س� ْ
وم� ْغ��ن��ى
ف � َب � ْل � َب��ط يف ال��ب��ح��ور �أ���ش��ع��ار َ
ن��ف��اي��ة م��ا���ض��ي ح�ين  ح��� َّ��ص��ل ن�صي ُبه
ج��م��ع حم��ا���س��ي� ُب��ه ���ص��ار ���ش � َّن��ة و َر َّن����ة
•••
عطوك كام جايزة يا اق��رع يا ابو ز َّن��ة !
o oل��و عماك ال � ُك � ْره م��ا ت�شوف�ش  احلقيقة
وخ�����ص��و� ً��ص��ا ملَّ���ا ت��ب��ق��ى م�����ش  بريئة
�إمن���ا ال�����ش��اع��ر � -إذا م��ع��ج��ون بحبك
راح ي�شيل ذنبك وال يرميك يف �ضيقة
•••
الوطن �أكرب و�أبقى من خواطرنا الدنيئة.
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ال�شعر
o oطولعمريعاملح�سابيما �أطولغر�ض م ِ
أ�سا�سا ِ�شعري يبقى ب�سعر
وال كان يف بايل � ً
لكن �أكم نا�شرين  ..باعوا حلمي يف الأ�سواق
ال�سر
�أ�شعار و�أ�شواق  ..وال م َّرة انك�شف يل ِّ
•••
�أقول عليه ال َعو�ض  ..يوم احل�ساب املفرتي ح ي ِقر !!

همني�ش ر�أيكيف�شعريوالغ�ض ِبكعلى�سلوكي
o oما ِّ
ال �أن��ا من �شا ِوي�ش ِّي ِتك  ..وال ورث لأبوكي
عيونك اللي عاميهم ع ِّني َب ِّ�صك ف��وق ..
ليه ابقى حمقوق انيِّ �أ�شوفك جارية مملوكي ؟!
•••
وال��زم ح��دود الأدب  ..والكل يغووكي !..
o oما جتي ْب�ش  �سريتي وال ت َن َّط ْقني بل�سانك
ال ان��ا يف ط��اب��و َرك وال ُبق َعة يف �ألوانك
باع�شي وال َ�سا ِوم
�أنا يا ابني من َ�صنْف ما ْ
و ِف ِ�ضل يقاوم عُ يو ُبه  ..ق ْبل ِع�دْوان��ك
•••
ل�ص ْبيانك !!
ب�سيدُه ن َفاق ُ
ما با ِدل�شي ِ�س ُّته ِ
o oت�لات�ين  �سنة �إ���س��م��ك على را����س  ال�ب�رواز
ال هدِّت حي َلك خلفة وال نف�سك قط ُعه جواز
االتنني ك َّنا مع بع�ض  َبدينا ف ن ْف�س  احلارة
ب�س ان��ت لهفت وزارة و�ست ابيار ج��از !
ّ
•••
و�ص َ
ع�صرالإنجْ از.
هر�سها َ
ِ
بايو�شبابيو�شي ْبتيَ -
o oم��ع��ذور لأنيِّ  م��ا ب� ْ
�اخ��ط��ر���ش��ي ع��ل��ى بالك
ع��ل��ى ق���دِّي  -وال ع��ن��دي ح��اج��ة ادِّي��ه��ا لك
غري ال�صداقة وحُ ْ�سن الن َّية والقلب ال��دايف
وكان زمان هذا كايف  .مني اللي �أف�سد حالك ؟
•••
كان ممكن ابقى حمايتك م اللي بيجرى لك !
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o oم�ش  عيب عليك يا حرامي احل َّلة ت�سرقني
وان���ا ال��ل��ي ف��ق��رك وح��اج��ت��ك داء بيحرقني
دف��ع��ت ع��م��ري ب��دال��ك يف ال��دف��اع ع� َّن��ك ..
وت��ي��ج��ي م�� َّن��ك ب�لا �إح�����س��ا���س  -ت��ه�� َّز�أين
•••
يا َ�س ِّيدي القا�ضي �ساحمُ ه ْ -ام َ�سحها يف دقني !
�o oأب��وك َك َ�سر ِل ْع ِب َتك وانت َق َط ْعت كتا ُبه !
رب – خابوا ..
يا خال كبرِ ْ ت وكتيرِ ْ كو حني ِك ْ
هيج ريح ُته
راج��ع بتن ِب ْ�ش كوم املا�ضي ِت ْ
وب�ل�اوي حتته كترية � .إق��ف��ل عليه با ُبه
•••
قتلوا الوطن وانت كدْبك ِ�ض ْمن ما �صا ُبه !
o oليه الب�شر حواليك زح��ام ومافي�ش  �صحاب
وجب  .كلمة بح�ساب
�ضحكة ب�سبب  .م�شوار َ
مافي�ش  ح��رارة  -ح َّتى يف الكذب اجلميل ..
وال نب�ض  للحزن النبيل  ..وال للعتاب !
•••
يا هلرتى دا ِ�سنّ وا َّال  -دي ب��وادر ْ
االغ�تراب؟
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�o oأن�������ا �أ������ص� ً
�ل��ا ق����ائ����د ط���اب���ي���ة ق���دمي
عجزنا ودخلنا ط��ور التق�سيم
وان ك��ان ِّ
م�ش  ممكن ح اقبل ت ْعملني عربة ظهورات
وتبيع اللي فات من عمر �سيادتي مبالليم
•••
تكايدين وت���و َّزع نيا�شينك على ك� ّ�ل لئيم

��واك الكتابة
���o oص��ارت ْ
علي يف ه� ِ
بت�صعب َّ
عاد�شي دواء للك�آبة
وا�سمك لوحدُه  ،ما
ِ
ِ
منازعني فيكي العويل والغبي والهف َّية
�صعبان ع��ل� َّ�ي ر���ض��اك��ي ي��ح� ِّول��وك��ي لغابة
•••
ُ
يا ريت ت ْن ُف�ضيهم  -ترجع يل م�صر املهابة !
ّ oo
ا�شوف�ش �إ َّال اللي ي ْع ِنيني
الكل بين َْ�صح ما
ِ
ي ْعني �أخ��� َّز�أ �ضمريي ْ
واطفي ن��ور عيني
م�صلحتي واق�ضيها
وباخت�صار يعني �أ�شوف ْ
والثورة � ْأطفيها بعد ما �ضاع �أ�صول ديني
•••
ّ
ي��ا ر ِّب��ي ق���دَّرين �أن�����س� َ�ى َوز �شياطيني.
o oيجيني ال�شعر متْ�س ْل ِ�سل �أف ُّكه وا ْفتدي �أَ ْ�س ُره
في�ستعبدين بجنونه يق ِّيدين ف براح ق�ص ُره
ي�سمعنيالليماعرفتو�ش
يو ِّرينيالليما�شف ُته َّ
يح�سرين على ع�صره
كما قراقو�ش بيقهرين َّ
•••
حما�صرينغباوة-وا َّالاناحما�ص ُره؟
العارفه َّو ِ
�(o oأنا هويت) من فوق جبل �أكاذيب  -هويت
ول��ق��رار ب�ير  م��ن نغم ك��دب – انتهيت
غيتني ي��ا (���س� ِّي��د) �إذا ك��ان ب��اق��ي فيك
م��ن �أغ��ان��ي��ك ال��ل��ي بجنونها اكتويت !
•••
وا َّال كانت حلم  -وان��ا م النوم �صحيت؟
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رج َلك ع ِّني يا �سيادة ال�شاوي�ش
ِ o oخ ّف ْ
ريه مالي�ش
ِخ َّفها عن حلمي  -دا انا ِغ ُ
ف��رح �أ َّي���ام �صبايا ..
كانت الأح�ل�ام َ
النهارده مافي�ش  معايا  ..غري �أعي�ش.
•••
�صو َرك للعري�ش.
وانت خانقني من النوبة ِب َ
o oانا يا ابني راجل على قدِّي ال ُرحت باريز
وال دُقت طعم احلداثة يف بالد االجنليز
وال �سرقني �سراب ال ِع ّز يف الدكرتة
وال غ ْو ِيتني َم َرة  -غريها مال َّيا�ش عزيز
•••
وحده � َأ�س ْرين �إيقاع نغم احلروف اللذيذ.
o oال ك��ان طبيعي �أالق��ي ا�سمي يف ك�شوفهم
وال كان مقدَّر يل �أ� ً
صال ُ
اخ ّ�ش يف �صفوفهم
طولعمريعلىقدِّي-جنديمرا�سلةيفمع�سكر
عمى �شوفهم
قلبي املع َّكر ب�شعري ما طاق�شي َ
•••
حل ّد يوم ( )5يونيه  ..دبحتني تخاريفهم !
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o oما عا ِد ْت�ش  الي َقة عليك ُقو ِل ْة �أن��ا �شيوعي
َ
ل�ساك َ�ش ْر ُخه يف �ضلوعي
وخنْجر ال ِكدب َّ
ك��ان ِّ
ال�شيوعي زم��ان �إ ْل��ه��ام ِمثال وخيال
وكان ِب ِح ّ�س اجلمال �أ�شبع يف يوم جوعي
•••
ْ
ال�سيا�سة بيادر ِفكر م ْو�سوعي !
كا ِنت
َ

�o oصاحبي َر َ�ضع يف بيوت (حدتو) الطيابة
�أ�صبح مثال م�صري على �صمود الغالبة
العجب ؟
النهارده ليه �صبح حا ُله غاية َ
�آخ��ر �أدب  ..ق �دَّام �سفالة الدِّيابة !
•••
ْ
يا ابني للطيبة حدود  ..تق ِلب خيابة .
�o oشيوعي ؟ م�ش ع�ضو �ش ْرعي يف ح ُزبه وال � ّأي حزب
ح تقول تناق�ض ؟� -أقول طبيعي يف و�ضع متل ِّب�ش بالكدب
�أنا اللي قلبي بفتة بي�ضا  .كم ل َّوعتني ال�سيا�سة
لذا عندي بع�ض احل�سا�سة  -من ّ
ق�ش ع املوج ي ِقب !
•••
بادب فني ما � ِأحب .
ولإنيِّ معجون حما�سة ّ ..
o oت��ت�����ص�وَّر ك� ّ
��ل اخل��ل��ق دي ك��ان��وا �شيوع ِّيني ؟
َ
(باكييف) (عَ ِلييف) (�شيفرنادزة) و(بوتني!)
�أن��ا باحمد ر ِّب��ي �إن��ك م� ّ
�ت يا ع ِّمي (ال�صح�صاح)
كان يعمل �إيه ف َّالح عا�ش عمره معجب بـ (لينني)؟
•••
ملاي�شوفراياتالعدلاحلمراب ْيمرمَ غهااوالدهيفالطني؟
�o oإحكي لنا ق�صة حياتك َ -
(غ ِّم�س) البوري
قال �إيه !! جواب �صدفة جاب له قرار جمنهوري
يا ابني  :نظام يوليه وا�ضح موت مافيهْ �ش هزار
ز َّي��ك كتار ياما  -ك�بروا َح�شر يف زوري
•••
فازوا مبناديل �أمان  -من �أمن ل َغى دوري !
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�o oأح��ي��ا ًن��ا ال��� ُغ��� ْرب اح���نّ عليك م��ن �أه��ل��ك
ياللي ان��ت يف حُ ُّبهم �أ ْو���ش��ك��ت �أن َته َلك
ه َّو اللي كان بي َّنا يا ابني ما كان�ش عي�ش فيه َملح
ع�شان ت�صي ْبني ِب َج ْرح لئيم ب�سيف جه َلك
•••
ال�صبا وال�سجن تندهلك.
ي��ا ري��ت ِ�سنني ِّ
�o oأ����ش���ك���رك ي���ا ر ِّب����ي ع ال��ف��ق��ر النبيل
وانيِّ  م��ا كربت�ش  ق��وي و�صبحت ديل
اغم�س  لقمتي م��ن عرقي مرقي
ع�شت ِّ
وح���م���اين ق��ل��ق��ي م ال��ع��ي�����ش ال��ذل��ي��ل
•••
�إذ خا�صمني ك� ّ
��ل ل���� ّ�ص عميل ع��وي��ل.
o oلو كان ربك �أعطاين �إم��ارة من الإم��ارات
�أو حتى مركز ترجمة وانا مالي�ش يف اللغات
�أو قول �صفحة ثقافية �أو ن�شرة �أدبية ..
ما كان�ش  حت��رق َّ
يف من ع�شقك �آه��ات
•••
� ِّأميقالتيل–الق�صايدم�ش بتولددوالرات!!
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ال�سبعني
o oلأول َم ّرة يف حياتي  ..و َبعد ما ُف ّت ّ
(ج ِّن َّية) برمو�ش  العني
�ألقاين جريء وباع ِّري ِ
و�آخ��ده��ا ف ح�ضني وك����أنيِّ  و َّي��اه��ا لوحدي
البحرين
وم � َع �دِّي لهْ ا َم�� ْرج ْ
ُم َت َعدِّي َح��دِّي ْ
•••
ال�شي َبة ْا�سودِّت خدَ عتْني وفا ِتتْني حزين.

�o oأن���ا ف��رد وح��ي��د يف زح��ام��ه��ا م�ش �أك�تر
من ُ�صغري را�ضع حليب �أحزانها متكدَّر
ح�س داهية تقيلة تاخدين
عاي�ش  على ّ
ترميني تبعدين ع��ن نيلها اللي متعكرّ
•••
ويف�سر !
فيه ح ّد عنده دليل � -أو حلم -
َّ
ل�سه بتخدعَ ك الإ�شارات
o oرغم ِّ
ال�سنّ ورغم اخلبرْ ة َّ
وال ِع ْرق ال ِّريفي ج َّواك  -بيه ُّزه ز ِيف العبارات
قلبك ما عد�ش  دليلك يف الغابة يا حزين
و�شما َلك بقى َك ُّنه ميني بتحا�صرك ن ْف�س الكلمات
•••
ال�صبا يا �صديقي عمر احلب ّ
احلق ما مات.
فني �أ َّيام ِّ
احل�س َرة)
o oيا�صاحبياكتبعلىقربي َ
(رحلفج�أةمن ْ
�صرة
يك�سب وظ ُّنه ا ُّنه جاب َب َ
مف َّكر ا ُّنه راح َ
مال  الدنيا ب�أ�شعا ُره و�أب��دَ ع دنيا م احلكايات
وف��ج��أة م��ات – وخ��اب � َأم� ُل��ه ُ
بكرة !
يطول َ
•••
لكن طبيعي وم�ؤكد  ،ح ت�صحى �شجر ُته ِم البذرة !
o oال�شمروخ لو يوم امت�سكن لل�شعر  -يبوخ
ال�شعر ّ
بيتمحك يف ال�شمروخ
بكل جالله هو اللي َّ
لأ ُّنه  ..ال بيد َّور على �صورة وال مفارقة وال ت�شبيه
يكفيه �إيقاع ال�ضرب و�شك�شكة العايبة واملنفوخ !
•••
يف وطن بقى روح العامل  ..راجع للكورة ملبوخ !

83

�o oأنا ع�شت �أراجوز ح اموت �أراجوز لكن �صاحي
يف �إيدي �شمروخ �أ�صيل من �شجرة ف َّالحي
والف�سل واملمحون
ي�ص ّك را���س  اجلبان
ُ
ْ
واللي يخون البلد  ..وال ِع َّلة  ..واملاحي !
•••
لنف�سه عني ْ
ي�ش َبط على جراحي !
واللي ل ِقي ُ
o oمني فيكو َز ِّي��ي يوماتي َم ْكفي عَ املكتب
ينزف ِدم��ا ْه ع ال��و َرق كال َّنح َلة ما يت َعب
ِ
ومني اللي ز ِّيي ما طا ْل ِ�ش َق ْط َفة من عَ َ�س ُله
يا هلرتي له َب ُله ؟ وا َّال �أم ُله ك��ان م ْقلب
•••
راهنْت ع ال ْأ�ص َعب !
بالوم َ
ما ْ
�ش ح ّد ا َّال ا َنا ِ -
o oحاجات كترية ا�شتهيتها وغ�صب فاتتني
وحاجات كترية كرهتها بر�ضايا حا�صرتني
والنا�س ما بني دي ودي خوف َب ُّتوا يف �أمري
كان ظ ِّني بدري � -أتاري قيودي هزمتني
•••
وق�صايدي حال ا�شتعال الي�أ�س َ ..ن َ�ص ِفتني.
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o oباف َّكر كتري قبل ما انوي  -واكتب قل ِّيل
لذا قمري يبدو رق ِّيق  -ك�أ ُّنه الهل ِّيل ..
ق��ان��ون الكتابة م��ا هو�ش  م��ادة جامدة
دا كلُّه جماهدة  -وف َّنك لإع�صاره مت ِّيل
•••
ُ
و�إ َّال تالقيك وانت �شايب  ..يف ك َّتابه ع ِّيل.

o oمنذ الطفولة وبيتي م��ن ق��زاز �ش َّفاف
الكل �شافني بقمي�ص با ُكل رغيفي احلاف
لذا مالي�ش يف ال َّنميمة ال �شعر وال حواديت
انيِّ اكمل �سريي م�ش خ َّواف
حلمي الب�سيط
ِّ
•••
ال�صدق والرحمة حلمي بدولة الإن�صاف.
o oقالوا مني ا ْنت َجنْب ْا�س ُمه اللي َز ّي الط ْبل ؟
ال�صحاب والأهْ ل
مني يف ال َبل ْد ي ْعر َفك ِغري ِّ
ْي�سر
�أن��ا ُقلت ي��ا خ ْلق ُك�لُّ��ه لغاي ُته ِمت َّ
بيتح َّ�سر ا َّال  اللي ْ
خمتار الطريق ال�سهْ ل
وال َ
•••
وانا ما ر�ضيت َ
ا�صرين اجلهْ ل.
املذ َّلة لذاك َح ِ
حب ّانا�ضحكعالدنيا
(o oالأبنودي)بين�صحنيف ّ
واع��رف �إ َّنها هايفة وبنت لذينة وفانية
قلت له  :ماع ِلهْ �ش يا خال اعذرين لك�آبتي ..
�أ�صلالدنيابتاعتيكانتقا�سيةُ -م�ش �أالمونيا!
•••
أالكمهاو�ألعنهاو�إ ّالحتدف ِّنيفثانية.
و�ضروري � ْ
�o oسهرت �أقرا حياتي يف ِ�س ْفر �شعري القدمي
ح�ضروين (بريم وخريي وال َّندمي وجاهني)
وقلبي ن�دَّع حنني  -ملا ن��اداين (ف ��ؤاد )..
وقال يل �سامح الوالد ُ ..ب ْر َ�شك ما كا ْن�ش كليم
•••
عمر الزنازين ما قدرت عَ اللي قل ُبه �سليم.
ْ
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o oزهقت م الزهق وم ال� َّزع��ل وم امل َلل ..
وبر�ضه ّ
كل ما ا�صحى زي النحلة �أ�شتغل
لك ِّني ك��� ّأي منلة باجري وا�شيل واحط
وف دوري �أنط �أ�شحت ن�صيبي م الع�سل
•••
وان ُطلت حل�سة يا ابني �أبقى ن ْلت الأمل.
يت
ن�س ْ
o oف��اك� ْرين ؟ ِبتح ِّبني ؟ وا َّال كمان دي ِ
و�س ْجن وغيط
واحنا اللي ك َّنا ِ�ص َبا ْ
ْ
وجنون ِ
َ
َ
نقا�شني مل��ع ال �دَّه��ب ِق ْ�ش َرة
ط�ف��ح ال � َّزم��ن ِ
َّ
وها ِنت ال ِع ْ�شرة مع �إن��ك يف حُ و�شنا ح ِبيت
•••
جريت.
وتقول يل ِحزْب ومبادئ ؟ وانت بدري
ْ
�o oأق��وم من النوم وك����إنيِّ  البعيد خمموم
ال فاكرين منت وال فاكر جافاين النوم
ك����أنيِّ  يف حمكمة عُ ليا وح ا�شهد زور
وملا جا ال �دُّور ل ِقيتْني يف الق َف�ص متهوم
•••
والعنديقا�ضيوالحماميا َّالع�سكريمهزوم!
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أح�س ّان انا ما بقيت�ش عاد من هنا
�o oساعات � ّ
وال من هناك –طب منني راحوا م ِّني �  70سنة ؟
وزير ثقافتي بيحكي ك�إ ُّنه �صبي من روما
ووزير مدار�سي ب�شومة  -ك َّرهني خ َلف َّ
ال�ضنا
•••
العمى!
وزعيمبيو�صفيلحلمه،ك�أنيِّ �صابني َ

o oال �أن���ا مثقف وال ُنخبة  ..ح تعايروين
دان���ا ال��ل��ي �ض َّيع ُتم ب��ل �دُه  ..وتهمتوين
من ب��دري وانتم راكبينها �شافطني خريها
ووال�ستوا غريها على م�صريها  ..فقتلتوين
•••
ل��و ك��ان يف و� ّ��ش��ك��وا نقطة دم تفارقوين.
o oياريتم�شيتعلىمهليماداممال َّيا�ش و�صول
كنت ارت�ضيت جهلي وكان حفظت الأ�صول
فال عاديت مني عاداين  ..ودُقت طعم الغرام
و�صاحبت (�صدَّام) و َز ُّيه  ..كنت حُ زْت القبول
•••
عيب يا �أوادم عليكم  -ر�ضيتوا تبقوا بديول !.
ّ oo
ال�سن
زي اللي عايز وعاجز م�ش  بحكم ِّ
ع��م��ال ت��ع��اف � ْر ت��ه��اب � ْر تنْت ِف�ض  وت� ِك��ن
َّ
العيب ما ه َّوا�ش  تل ُّوث وال حالة نف�س َّية
دي خيبة عُ ْ�ضوية ف ِّن َّية َخ��راب��ه��ا يزن
•••
َ
قمة نافعة ول��و حتى َح�ضرها اجل��ن.
ال َّ
�o oإ َّي����اك ت��ع� َّي��ط ع��ل� َّ�ي ي��ا �صاحبي ملَّ���ا �أم���وت
ويا ريت ال ْ
حت َ�ضر جنازتي �أو ت�شيلني تابوت
ح ازع���ل ق���وي وان���ت ب��ت��ب �دِّل ق��ن��اع بقناع
زايفة جراح اخل��داع  ..وال�صدق م�ش  بيموت
•••
فاطلق خيول ال�صراحة قبل الأوان ما يفوت.
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o oالفقر من بدري عمري ي ُع ِّ�ضني ف قلبي
وكنت فاك ُره ف �صبايا َخطيتي وذنبي
ح ِلفت من يومها اح��ار ُب��ه بعزْم وبق َّوة
ميها مترْ َ ِّبي
�أت���اري له ِع���زْوة على جرا ْ
•••
َ
ق�ص ُ�ض ْفر اللي ي�س�أل ُ�صدفة ( .فني نا ْيبي) !
ب ُت ّ
ال�ص ّفالأ َّولبي�سمع�شعريوعمرهما�س َّقفيل
َّ o o
وانا عمري ما ِّ
إح�سا�سه يهتف يل
اتع�شمت ف �
ُ
�شعري مغبرَّ من عَ َف ِر ْة ج ْري اخللق ورا اللُّقمة
نف�سهي�صح�صحباقيالأمةمنال ُغ َّمة �أ�شرفيل
ُ
•••
النا�س يف�شعريطيوربال ري�ش -لكنبرتفرفيل!
ْ �o oأع ِمل معاك �إي��ه �إذا كان قلبي بيح َّبك ؟
ودون جميع َ
الب�شر اختار يكون �صاحبك
�أنا با�شكر ال ُعمر ْجلل ف ِ�ش ْيب ُته َج َّمعنا ..
وبحُ ّب َر َّجعنا نر�ضع من َحليب �شعبك
•••
ْ
َقدَ ْرنا كان حُ ّر ما َف َر ْ�ض ِني�ش  على قلبك.
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o oتن�سوين ليه ؟ وان��ا كنت عمري قريب
يلم�س جراحكو تطيب
و�شعري ك��ان
ْ
كان عي�ش بال ملح يا رفاق الزمان ال�صعب ؟
وا َّال كان الكرب بيت ِّوه عدو يف حبيب ؟
•••
وا َّال املبادئ موا�سم  .ت�صيب م َّرة و�ألف تخيب ؟

o oخم�سني �سنة معت�صم وباغ ِّني يف امليدان
نا�صب خيامي ق�صيد ْة ردْح لل�سلطان
وملَّ����ا ���ص��ب��ح امل���ي���دان ���ش � َّب��ان وبتغ ِّني
مل �سمعوا ف ِّني  -ع�شان الع�صر ما ُله ودان
•••
و�أنا اللي كنت ف زمن تاين مل�صر �أدان !
o oطبعك حامي ل�سانك فالت  ..ما تطجِّ ن�ش معاه يا �سمري
�أ�صله رباية الفول ال َّنابت �أ�صبح عزوة و�سلطة كبري
لكن ا ْكم ُّنه ق ْرع بلدنا بي�شرب �سم و�صرف جماري
�ص َبح ال ُعرف اجلاري  -الكدبة ت�صدِّي يف املوا�سري
•••
ق�صفت قلمه  .كدبه م�ش  حمتاج تف�سري.
o oع���دَّى عليك ال��وق��ت َ
و���ش��ع��رك بي�شيب
وال���زرع اللي َروي � ُت��ه وك��ان اخ�ضر بيخيب
ك�ش ظروفك بع�ض  احل� ّ
ما ُت ُغ َّر ْ
ري ِو�ش
�ظ ب ْ
ف�شنْك ِبي ْد ِو ْ�ش لكن ُ ..م�ش  ب ْي�صيب
ويا ما ِ
•••
ك� ّ�ل ده يطلع م َّنك  ..لمِ ّ ال��دُّور يا �أدي��ب !
o oوك�����أنيِّ م��ا���س��ك ج��ر���س ب��ي��دقّ يف ال��ف��راغ
مع وال ���ص��داه دخ���ل دم��اغ
ال ر ِّن��ت��ه ِ
تت�س ْ
�إي��ه اللي ت � ّوه �سياد ِتك يف غابات ال�سيا�سة
حت�سي رقع ال�صداغ
وبالكي ِق ِّلة ح�سا�سة ما ِّ
•••
مني من والدك ؟ ي�شرتي خاطرك ب�صاغ !!
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o oوك����أنيِّ  �شاعر وع�ضو ف احت��اد ُك� َّت��اب !!
وك���أنيِّ  با�سهر وبا ْت َ�س ِامر مع الأ�صحاب
َّ
بال�ش َبه على �شا�شة وهمية
دنيا ب َقت
م��ا في�ش  ق�ض َّية وال ه��و َّي��ة وال �أ�سباب
•••
احباب ؟!
طب �إمتي ع�شت وك��ان لقلبي ْ
�o oص َبحت اخاف الكتابة  ،كرهت �شكل احلروف
ماهو�ش  ب�سبب الك�آبة وال خجل � ..أو خوف
لكن ك�لام الأ���س��ات��ذة ���ص��ار �شبه ُ
بع�ضه ..
َ�س َوا اللي ُّ
ع�ضه الأمل �أو اللي عا�شها خروف
•••
حتى �سي (هيكل) �صراح ُته ّ ،
بتخف ح�سب الظروف !
o oلو �إ َّن��ك ّ
نف�سك �إ َّن��ك جاهل
كل �صباح تقنع َ
ويوماتيحتتع ِّلمحاجةمنعاطل�س ِّريح �أوعامل
ّ
ل�سه كتري
وان اللي قري ُته ما و ِّفيته  -وباقي َّ
تبقى يا �سمري د ّقيت �أول باب للإن�سان العاقل
•••
دي الدنيا كبرية ووا�سعة والبني �آدم م�ش كامل.
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�o oإنت ما عندك�ش  يا ابني � ّأي نقطة جاذبية
ال حيلتك ب�ستان منجة وال حتى �سهرة طرية
ما بتملك �إ َّال ق�صايد ليها �ضوافر خرابي�ش
ال ِبديفالهي�ش بحجارةحتدِّفجي�ش احلرامية
•••
ال�س ِّر َّية !
الع�س�س  ِّ
مني ح يعبرَّ  �سريتك �إ َّال َ

o oيا هلرتى النهارده اجلمعة وا َّال اخلمي�س
اال َّيامديبت�شبهبع�ض والتكديرةاملحابي�س
الأم�س  عدَّى كريه  ..بيلع ُنه بكرة ..
متاعي�س
وال ذكرى غري �إننا ِ�ص ْرنا ب َقر
ْ
•••
ن�صحىع�شاننترْ ّ�ص َعالقرافي�ص.
يوماتي ْ
o oيا خويف ترجع وطن يا وطن  ..وتن�ساين
وي��ف�تروا ع احلقيقة – �أطلع �أن��ا اجلاين
اللي ن�سوا (يف حب م�صر) طبيعي ين�سوين
واللي باعوين معاك – يدو�سوين من تاين
•••
ومنني �أجيب نا�س �صحاب م القلب فاهماين؟
o oعندي َ
ع�شم قبل موتي �إين �أح�ضر عزاك
جلل �أ ّمل �شوك القرافة �أجدله حبل لقفاك
�إمنا ِّ
حلظي املن ِّيل عزرائيل من قرفه م َّنك
ق�صد ا�شوف بكرة خرابة من وراك
�أعمى ع َّنك ْ -
•••
ّ
يا �إله الكون � ِأج ْرنا وخف عن نيلنا بالك.
o oمااحلىالكالميفال�سيا�سةبال�شوكةوبال�سكني
�صحة امل�ساكني
حيث الطعام وال�شراب يف ِّ
ت�صاحلني ا�صاحلك  ..تخا�صمني ح ازعل م َّنك
و�أكون فداك يا حبيبي  .ما دمنا م ِّتفقني
•••
واللي ح نتقا�سمه  ،بكره يخزي ع َّنا العني.
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o oمن �إمتي يا قلبي وانت عط�شان للحنان
وك���أن ال �شفته  ..وال عرفته بزمان ..
اال َّي��ام بتبهت ليه يف ليل كالعنكبوت ..
خ ّيم على بيوت ا ْن��� َ��س��رق منها الأم��ان
•••
ً
كان حلم ؟  ..وا َّال ما كان�ش �أ�صال ليك مكان ؟!
o oلأ َّنك َ�سهْ ل وقر ِّيب  .وخريك عَ ند َم ّد الإيد
الموكعلىطب َعكالط ِّيبوالافت َك ُروكنهارالعيد
يا خايب �إحرتم ِ�س َّنك و َراعي ِ�ش ْعر �إبداعك
وال ْ
تظ ِه ْ
ر�ش �أوجاعك ملَنْ عا�شوا بط ْبع عبيد
•••
يدو�س ال َّندلعلىجَ ْرحَ كوطبعهيخ ِلفاملواعيد.
ب�س �أح��رار �سنني و�سنني
o oك َّنا بزمان نت َْح ْ
ون�شرب مرار ال َك ْرب �س ْلم وحرب يف الزنازين
العجب فرحان بخيب ْة الأمل ..
جانا زمان َ
جمل عَ ْج ِزنا  ..ت ْرعبنا بالقوانني !
راك َبة َ
•••
َ
ح�سر ُته اللي َ�س�أَل د ّم اخل َجل راح فني ؟
يا ْ
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ع��ل��ي � -أع��ات��ب��ك
o oم���ا مي��ن��ع�����ش ف�����ض��ل��ك
َّ
و�أك�������ش���ف ع��ي��وب��ك و�آخ������دك ب��ذن��ب��ك
حقوق الأُخ��� َّوة وح� ّ�ق ال�صداقة يح ِّتم عل َّيه
ما اجاملك�ش  غ َّية  -وال حتو�شني احا�سبك
•••
واذا غلطت  -حا�سبني  -يحميني واجبك !

o oبالرغم ابني وحيد  -عندي عيال ياما
كا�سرين معايا حديد وم��ل��وين �أحالما
وعيت لقيت بع�ضهم غدروا يف برود ب َّيه
ب��اع��وا الق�ضية وف��اق��وا ع���د ِّوي �إج��رام��ا
•••
يف بحرهم كان يل �شعري وحده عوامة.
أح�س ال َّتعا�سة مقرف�صة ع الباب
�o oساعات � ّ
َ
َّ
وحم�ضرة الأ�سباب
قار�شة يف غيظ م ْلحتي
وان��ا بطبعي حزين لك ِّني ُم�ش  متعو�س
ليه النفو�س  م�ش  �صريحة والوطن كدَّاب
•••
اال�صحاب؟
وليه م�سافات بتطول بيني وبني ْ
�o oأنا اللي ع ِّودين احلما�سة يف ال�سيا�سة (زكي مراد) !
واللي ع ِّلمني الكيا�سة يف الفنون (ح�سن ف�ؤاد) !
غري (الرفاعي وابوك �سليم وعبد ربُّه واخوك مي�شيل)
�أما(ميت�سل�سيل)ف�أعطتنيبقلبها– ّ
�صكاعتماد
•••
بي الزمن حافظ امليعاد !!
ولذا تالقوين مهما دار َّ
o oد َّورت على قلبي ج َّوه �ضلوعي ما لقيتهو�ش
وك��ان معايا بطول الليل  ..قلوق مروو�ش
�إي��ه اللي قلبك ي��ا قلبي م�� َّرة واح���دة عل َّيه
بعين َّيه �شف ُته يف �سوق زحمة بي ِع ّد قرو�ش  !
•••
يا ح�سرة عمرين طوال مع بع�ض  ،ما عرفتو�ش.
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o oحُ ّط عداءك لل�شيوعية  ،حلقات يف ودانك
هي اللي خ َلقت �أحزانك
والعنها ا�شتمها  ..ك�إ َّنها َّ
واوع��ي ت�صدَّق ح ّد يقول لك دُول ُّ
ف�ضوها
دي لعبة وعملوها   -عل�شان تخريب وجدانك
•••
واحذرمالروحالإن�سانية� ..إقتلهاجللمتوت �أحالمك!
ّ oo
تحتها�ش
كل الكتب دي حداك يا جدي  ..ما َف ْ
مالقيتْ�ش ليهاوقتليه؟ياريت..ماجي ْبتها�ش
ّ
يب�صوا َلك يف غيظ بني احلروف
كل َمن فيها ُّ
بيلوموك – خوف �أن متوت ما عرفتها�ش
•••
داانتحمتاجعمرتاينياالليعمركراحبال�ش !.
o oالنا�س بتعالج �أزمتها و َّيا الوقت بدومينو وطاولة
وانت يا عيني عليك ليل ونهار ال ُ�ش ْغلة وال مقاولة
�سهران وحداين مت َّقق عينك يف كتاب � .أو تكتب �أ�شعار
هر ًبا م ال�شا�شة والأخبار اللي بتهدَّك من �أ ِّول ج ْولة
•••
َّ
ياترى  دي�ضريبة �آخرالعمر،واالحتقوليلذنبالدولة؟
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o oعل�شان ما ادخل�ش �سريري بهَ ّم الدنيا وبالويها
�سهرت �أد َّور على حاجة جميلة �أف َّكر فيها
�ش َّرقت وغ � َّرب��ت و���س� َّوح��ت ات�����ش � َّردت ..
ف��ات الوقت حل � ّد ما د ِّق��ت بابي بن ْف�سيها
•••
احلاجةاحللوةاللينا�سيها.
مل�ستنيال�شم�س عر ْفت َ

علي خفيف وهي
o oكنت فاهم ّان عمري فات َّ
وانيِّ ع�شتهيفب�ساطةوكانهواهط ِّيبولي
فج�أة ملا ِ�شبت ُ -فقت والتقيت �إنيِّ ات�سرقت
�إتخنقتا َّمااكت�شفتانيِّ اتظلمتظلمبينِّ !
•••
عميت عيني وكنت كتري � َأ�صهْ ينِ .
وانيِّ ب�إيد َّيه ِ
o oلو كنت غ ّنيت عليكم كان بقيت مليونري
و�س ِّري ف بري
كنت ابقى جنم النجوم �ألمْ ع ِ
لكن �آم��ن��ت بوطن وبفالحني ع� َّ�م��ال ..
َخ �دْين اخليال املُحال َغ ّنيت حل ْلم عَ �سري
•••
وجدين..ملا ِ�ش ْبت�سمري.
واحلم ُدلل ِّنيل َو َلدينَ .
o oمن ِ�س ّت االف ميت َ�سنة قاعدين على قلبكم
باقيني  -ياخدْكو َّ
الظالم ّ
زي اللي كان ق ْبلكم
عرق و ِن��ع� َ�زق و ِن ْرويها الدموع َم َّيه ..
ِن َ
َ
�ضر ِبي َنا البه َّية ِ ..ت ُبور على َيدِّكم
َت ْخ ّ
•••
�إحنا َ
اخل َ�ضا ْر وال َع َما ْر وا ْنتوا القبور جمدُكم.
ل�سه احلزب
o oال هُ �� َّم دول ال��رف��اق وال ه � َّو َّ
دول طرح ع�صر الوفاق ع�صر ال�شقاق والكدب
بقىحزب(�شهديوفريدو�شيخالعربولوي�س)
ي�صبح مك َّبل تعي�س  ..ورهينة ل ِّلي ي ِقب ؟!
•••
عفوك يا من ع التاريخ باكي وقدرت حتب.
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�o oأنا ح اف�ضل اكتب لآخر حلظة يف عمري
ل ّأن ِ�شعري ماهو�ش ب�إيد َّيه وال ب�أمري
دا ْ
ف�ضل ع�شق الوطن  ..وحم ِّبتي للنا�س
ورهن �إح�سا�س يع َّو�ضني طويل �صربي
•••
وماتنتظر�ش انيِّ �أخر�س حتىيفقربي!
o oكتب ُته  ،ب َّي�ض ُته  ،ظ َّبط ُته وطبع ُته يف �شموخ
مملوخ
ط َّبق ُته  ،ك ِّي�س ُته  ،لز ْق ُته وعنْون ُته بدراع ْ
من ثم و َّزع ُته على رجلي �أو بالبو�ستة ..
يجيني مت ُنه بوا�سطة  -عل�شان ا ْرجع م الأول ادوخ
•••
�صحيح تاعبني  -لكن غالبني الع�شق يا �شمروخ.
ّ
���ش��ط ع��م��ري ال��ق��دمي
o oوق��ف��ت �أ���ص�� ِّل��ي ع��ل��ى
لعلُّه يوافيني يف هُ وج العوا�صف ببع�ض  ال َّن�سيم
ف َك ْر ِكب حوا َّ
يل ياما حطام من بواقي و�ضحايا ..
َ
وغ ِّل ْ�س معايا  -لأنيِّ  افتكرت ّان قلبي �سليم
•••
وه � َّو �شايفني باف ِّت�ش  عليه يف ال ُّركام الهدمي.
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�o oأن���ا ملَّ��ا ي�شتد ج��وع��ي � ِأ���ش ّ
��ف زي امل�لاك
واطري كما الطري و�أ�صبح جنمة يف الأفالك
يا هلرتى يا فقري جوعك �ش َبه جوعي ..
وا َّال ان��ا دموعي ع�يرة بتطفي ن��ار ج � َّواك
•••
ْ
اجلوع مع ال َغ�صب ذ َّلة – مل يدوقها �سواك.

�o oس�ألني �إمتي ُت � َك � َّرم يا اب��ن عبد الباقي
�أن��ا قلت م��ا �صان كرامتي �إ َّال �أوراق���ي
عمري ما ّ
نطيت لفوق طالب جمايل حد
و�شعري ق ّد الوطن  -ما يلي ْق ِ�ش ببواقي
ِ
•••
ْ
بنف�سه يطفي �أ�شواقي.
وال فيه �سوى ال ِّنيل ُ
o oر�سمت فــوق م�ساحات خرايط خــط �سريي  
وحميـــت يف �سراديب عذاباتــك �ضمريي
املخ�ضر يف ال�سجون
ياما انفطر قلبي كما الزهر
ّ
مرعوب /عليكى اهــون – فال تدرى م�صريي
•••
كل دى ق�سـوة ك�أنــك مل يحــبك َحد غريي
o oوان��ا �سهران ن َكـــد �أط ّف�ش  الفيــران   
باكتب ال�شعر اللي �صـار ن��وع م اجلنان  
ان��ا ياللي حاربت ي��وم � ْأع� َت��ى احلنـــا�ش 
ما بقا�ش يف حيلتى �سواه – قلمى اجلبان
•••
اللي كا�سراه ال��ف ح�سرة م اللي كــان
o oال ان��ا يف القوالب وال ع املقـا�س  وال ممكن    
�ساحاتى وا�سعة منيعـة ولل�سمـــاح مدمن
لكنى دمعى قريب
وه��وا يا �صعب وريــاح ّ
لذا م�ش  غريب �إن حلنى على ايقـاع محُ زن
•••
م�صرى وع�شقى لبلـدى مـر�ض  قدمي مزمن
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o oالفن ل��ه ع��ذره يطف�ش  م��ن ب�لاد النيل
كرهها يف املواويل
اللي بالها املر�ض  ّ
ماعدت�ش  ياليل ياعني تغ�سل هموم ودنى
والدور ياخدنى لزمن – كادنى الهوى يا زميل
•••
�صبح الغرام م�صلحة مالها�ش يف و�صل جميل
o oفرحان ب�شعري وك ��أين ح اع��دل املوازين
�أ�شعل �شمو�س الي�سار واق�صف �ضوافر اليمني
ن�سيت ب ��أن��ى غ��ري��ب يف � ّأم���ة �أم�� ّي��ة..
حالتها (�شعرية)� ..شوربة يف حلل ميالمني
•••
ّ
ومثقفينـها بــاعوها بدمغـة التعييــن
o oكان ممكن حبك لل�شعر يكون �سبوبة للرياالت..
لكنع�شقكللوطناملك�سوروعدكملكوتال�سموات
لكن ولإن دماغك حم�شى ب ��أوه��ام التالميذ
وقعت ف �أراب��ي��ز الفقرا عبيد االحتياجات
•••
و�صعب متييزك بني فقر املو�ضوعي و�شرف الذات
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o oم��اع��ط��ت�����ش  ن��ف�����س��ك ل�سيمفونية مزيكة
م��اف��ردت�����ش  روح���ك ع��ل��ى غ��ن��وة رومانتيكا
ت��ع��اىل جنبي �أق����ول ل��ك كلمتني ينفعوك
ا���س��م��ع الخ�����وك احل���م���ار ن��ه��ق (���س��ي��ك��ا)
•••
غري�شى الن�صيب واخلطوط فرقتكو بولتيكا!

o oب��اه��رب م��ن ال�شعر ل��و ح ّقــه مت��ن �أكلي
يغـرق قلمي يف م�شاكلي
واعتب عليه لو ّ
ال�شعر ع��اوز رواق النفـــ�س  قبل الإي �د  
مايكون�ش  قيد حتي لو هـــ ّو �سبب قتلي
•••
ك�لام حفظته عن اللي ا�ست�شهـدوا قبلي
o oطول عمرك حايف وما�شي على حد ال�سكني
تلزم نف�سك بالواجب وتراعي حق امل�ساكني
�أول ما خالف �شعـرك اغرا�ضهم خنقوك
ونفوك يخفوك عن �ضي ال�شم�س  يا م�سكني
•••
لكنكلماتكمازالتبتقيدال�شمعهالطالعةمنالطني
o oال�شعر على مــ ّد �إيــدي ماخلف�ش  ميعاد
ادب القلــم زبد النغــم ي�صطاد
احب ّ
فني ّ
عل�شان مالو�ش غريي عزوة يف دروب الأمل
وانا مالي�ش  غريه – وانتي ملهمة و�أوالد!
•••
لـذا غوايتي  /ق�صيدتي ..حمايتي م اجلالد!
o oلكل �شاعــر كبري ملبــه و�سكرترية..
وانت اللي فيهم يادوب حم�سود على ال�سرية
وح تعمل �إيه وانت فقري ونكدي من يومك
رايح يف نومك يادوب فرحـان بكا�س برية
•••
ما كان ب�إيدك ..ليه ا�ستكربت ع اخلرية؟!                     
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o oال تدل ّلهم ال جتاملهم الدنيا ماهي�ش دامية لهم
ياللي انت قلمك �شمــوع تف�ضــح عمايلهم
�أنا بدعي رب الكون يزيح هذا البـــال عنك
توعي الغافلـــني عنهــم
وتعود لنا بف ّنك
ّ
•••
�إذ كل ما ك�سبته خربة –يحميها التاريخ منهم
o oم��د القمر �إي���ده وق��ـ��اد ىل �شمــوعى
و�أنامله م�سحـــــت عن خدودي دموعي
وق��ال يا�شاعر عـــــ ّد طــرح �سنينك
يف ح�صاد ب�ساتيـنك الفرحانـــة لطلوعي
•••
وافرح بحزنك خال�صك رهـن ب�سطوعي       ..
o oقلبك غني بامل�شــاعر فاحتفي بفقرك
كل ّاما فا�ض بيك يا�شـاعر ي�ستحيل قهرك
حتى ف زمان الفجـاجة واال ْفرتا واخلوف
الر�ضـا فرحة �آخر �صربك
ح ت�شوف بعني ّ
•••
بهجة حم ّبة حل�ضورك �أو زهور على قربك      
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o oفيه فرق وا�ضح م� ؤ ّكــد بني غبي وفنان  
�سوا ه ّو مالح� ،سواء عامل� ،سواء ر�سام
للموهبة ط ّلة – �صدق ياكـــدب ياغباوة
وياميت حالوة ..لو ال�شاعر طلـع �إن�سان
•••
ّ
ّ
يتحقق ..تتحقق الأوطان             
ده حلم يوم مــا

o oبتقارنوا ليه �شعرى مع �شعـــر الأ�ساتيذ؟
وانا ّل�سهيادوبكبانقــ�ش ا�سمييفك�شفالتالميذ
عدّيت ال�سبعني لكــن �سني خم�سني دواوين
ومادقت�ش ياحمرتمني نقد العبـــاقرة اللذيذ
•••
اللي بيفنط ق�صايد ال�شعرا على ذوق املعيز!
�شاب
�o oإن��ت �شيـخ جمـــدع وقلبك ل�س ّــه
ّ
وحب
وك�إنه بكري يف عمر ال�صبـــا ع�شق
ّ
ال�سنني عملت لك ايه غري نحــل َ�ش ْعــرك
�إمنا ِ�شعرك ..كما بحر الطفولة عفي و�صعب
•••
ال�ســوق ..وال طـاطيت لكلب!
ال ط��واك ّ
�o oأح��ي��ان��ا �أحــ�س �إن ق��ر���ض  ال�شـعر داء نف�سي  
و�إن��ن��ـ��ـ��ـ��ا م���ن ���س�لال��ـ��ـ��ة (ع���ن�ت�رة العــب�سي)
ح�ين  يلقى و��ّ�ش��ه ف ع��ي��ون عبــلة ب��ل��ون الفحم
فيخ ّلق اللحــم االب��ي�����ض  فيه �شعــور عك�سي
•••
فيلعن ال��ك��ون بتقـوميه ..قــمري �أو �شم�سي
o oعطوا ل��ك اجل��اي��زة بعد م��اك�بروا على خريك
وات�شعبطـــوا للثقــافة ف��وق موا�سريك
و�أك��ـ��ـ��م ج���رامي ت��ب��ادل��وا خمرهـا م��ع بع�ض 
ول��وث��وا الأر�����ض  خ��رب��وه��ـ��ا بعكــار زي��رك
•••
واللي اعرت�ض  له غر�ض  يف ك�سر مناخريك
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o oعلى �سكة ابوزيد ِلـ(ع ّكـا) حل�ستم الأعتاب
دم�ستوا فـول للم�سـارح لكـن بنكهة كباب
ّ
لل�سلطــة با�ســم الـفن خ ّيالة
�أ�صبحتوا ّ
ُ
ّ
تلموا الغـلة ياكداب
ترتبوا لها الزبـالة – ّ
•••
كان ميزته ايه �سعد وهبة –موارب الأبـواب!
�o oإجن��ز عمـلك وب�لا���ش  تهـرب للتفا�صيل
قلمك ُمهرك منذ وعيت يف (ميت �سل�ســـيل)
ّ
وجاي عليه..
ليه دلوقتي بتك�سر خاطـــره
قوم ابريه ،عمرك عمره ماخ ّيب و ّياك مواويل
•••
حتى �شم�س ال�ضهر بتتعب ،حتال وتبقى �أ�صيل
ِّ o o
ال�شعر �أي��وه ر� ؤى و�أحـــالم – و�أالبندة  
و�ساعات بت�سكن ق�صــيدة ك�إنها لوكاندة
يح�سوا ال�شعر
و�أكم ب�شر عا�شوا عانوا ومل ّ
و�أكم من ال�شعر كان له �سـعر بروبجاندة
•••
لذا �أحلى حاجة لإبداعـك – يكون لن�ضة
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o oمغرور ومكابر –زيك يف الأول ز ّيك يف الآخر   
مع �إنك �شاعـر مب�شاعر ..لكن بالقبــح مبادر
ك� ّإن ال�سلطـان ابن حمـاتك �أو �ضمن اخواتك
ذاتك نفخوهــا رجال �أعمال –ن ّقاد وع�ساكر
•••
فارجع قبل وفاتــك وفوات الوقت ..وذاكر!

o oلإمتى تكتب وتت َل ْ�سوع بنــار طيبتــك
بي�سمـــع �صدى �آهتك
والحد بيقرا وال ْ
لكن زمان اجلهالة وال�صمـم واخل��وف..
حمتاجحروفكلمتكب�شرىبقيام�ساعتك
•••
خجل �صمتك!     
فارفعها �سيف للأمل يقلق َ
عمال ي ْلعب يف املاليني
o oيابني ال�شاعر �صاحبك ّ
والتاين غرقـان حتى ال�شو�شة و ّيا ال ّن�ســاوين
ياريتـك كنت كتبتـه من الأ ّول مـوزون ومق ّفى
كنت زمانك مايل الق ّفة متر وعجـوة وقمر الدين
•••
وتر�ص ْاطباق امليالمني    
وماكنت�ش تغ�سل ياحزين ّ
�صحتني م��ن غ ْفوتي   
�o oصوتك ب��ريء نربته ّ
حريتي
ه��زت م�شاعــرى خرجت ان��ـ��ادي ّ
لقيتني مع �صحبة باغرق يف بحور النا�س..
ملكني �إح�ســا�س  ك ��إين رجعت من غربتي
•••
و�سمعت بلدي بتعزف بالوفــاء غنوتي!
o oل��و �أين مل �أول��د يف م�ص��ر كاتــب�� َا
لكن��ت ع�ش��ت عل��ى ال ّل�ض��ا .با�شكاتب�� َا
ول��وال �إين بري��ت قالم��ي م�شـاع��را
تاجـــ��را �أو خائب�� َا
ل�صبح��ت فيه��ا
ً
•••
وبدي��ت معا�ش��ي م�ست�شــ��ا ّرا نائ ًب��ا!.
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املغــرد اب��ن (بهجت قمر)  
o oم��ادام �شاعرها
ّ
طبيعي يبقى غناهــا بطعم ده��ن البقــر
فينها القلوب الربيئة اللي قتلها الف�ســـاد
بابكي على روح البالد ات�شق قلبي وانك�سر
•••
م��ا ع��اد غنا ي��ا ب�شر ل��ه �سحـر رن��ة وتــر     
o oي��اع��م راع���ي �إن هَ ّ�سـة وت� ْل��ق��ى وج��ه كـرمي
ك��ل ال��ل��ي بتْلــ ّونه م��ا ْي���داري َذن���ب قديــم
ما ح يبقى غري ما عملته وم�ش  خجول م ّنه
ي��اك فاكر ّان ب�شطـــارتك تخلط املفاهيم
•••
ذمتــك يازعيم    
ك� ّل��ه
ّ
م�سجـــل يف دف�تر  ّ
o oفيه فيلـم ت�شوفـــة مرة وفيلـم فيه تعي�ش   
فيلم �شغل بـرة ..مايغركــــ�ش  الأفي�ش 
والفيلم اللي انت كارهه من ربـع ميت �سنة
�ضهري بيه انتنى وطلـــع على ما في�ش 
•••
وما كان�ش  ليه نهاية �إال حب�س  ال�شاوي�ش
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   (o oوال زي  نريان احلرب ّ
تطهر قلب وعقل النا�س   
وال ز ّيه �صوت ال�شعب يخللي اجلند توج حما�س)
ليه يومها �سرقـوا عزتك يابلدنــا ون�سيتي
وليه انكفيتى وطـاوعتي �شيطانهم اخلنا�س 
•••
�سلمتى �أمـرك خلونة معدومني �إح�سـا�س

o oكان نف�سي اكتب فيك ق�صيدة ..مديــح  
ملا قريت زجلك عن الوطـــن اجلريح
ب�س قلمي اللي غرامه ر ّبة الـع�شق القدمي
ح�س تقا�سيم غنوتك دقة على طبلة �صفيح  
•••
�إمتىتفهمياك�سيح �إنالزجــلم�ش فحيح
o oاخللـــق بتحبني ..تكـــرهني ليه يابلد  
وانت اللي ل ّقنتني – احلــب عــزوة يا ولد
ك�ســرت مقاديفي
ايه اللي َق َلبك عل ّيــــه َ
وانا طفل ريفي  ..وما �شـــاركت ف هَ دَ د
•••
َ
وعملت من �شعري َر ْق َوة خوف عليك م احل َ�سد
o oياللي انت مالك بقلبك زمام احلروف    
بتحب�سها ليه بني فظاظة وخـــوف
ْ
�إذا ال�شعـر مان ّوركــ�ش  بحقيقة..
و�شم�سك خ�ســوف  
ف�أر�ضك غريقة
َ
•••
ذنوبك عيوبك وترمى ال َعتب ع الظروف
تنجمني؟!
o oه ّو ال�س� ؤال انت فاكرين عايزك ّ
مكممنى!.
من بعد �سبعني �سنة .وقهـرك ّ
ْ
ْ
ماعاد�ش ييجى م ّنه �أنا �صاحي و�إنت غفلت
تلجمني!
بتموت وما ن�سيتْ�ش قبل املوتّ ..
•••
راكب ح�صان �شعرى �أطري وحمال تك ّبلني
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o oطول عمر اخللق بتجري ورا لقمة عي�شها وت�سمع �شعر    
ال�ســـر
واكم من �شعرا عا�شوا بلقمتهم ً
قهرا ماتوا يف ّ
ال�شعر زهور بتف ّتح يف �شجر القلب ب�أحزان الروح
وال�شاعر لو جم��روح من ب� ؤ�س  العامل باحلق يق ّر
•••
لكن ترتيب الكلمــــات �شهوة لإر�ضاء الذات ..بيع ّر  
o oلأن الأمم املهزومـة ب�ترج��ع تبقى �أم ّيــة
مقــرية
كافة �أ�شعارك من�شورة لكـــن م�ش 
ّ
فاجمع �أطرافك م الزحمة وكنّ ف �صامت �أحزانك
َ
ربية
�إحتامى ب�صادق وجدانك عمرك ّ
بت�صرخ يف ال ّ
•••
بتقاوح رمل ال�صحرا الزاحـف ع الروح امل�صرية
�o oإ�ست�سلـــم لطبيعتك واتباهى بعيوبك  ..
اخل�سـة يف الدنيا دى ذنوبك..
ال الظلـم وال ّ
ــول وال �شهَ رة
دانت يادوبك �شاعــر َ
الح َ
ّ
بتعذبك ال ْقهَ رة وان مامل�ســـت توبــك!.
•••
نف�سك وار�ضى حتى ان ف�ضوا جيوبك!     
فارحم َ
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َ oo
ياكبري ..الدنيا الخمة النا�س م�شاغل مني فا�ضي لك    
م�شمـه وكيف يقدر يجي لك
ك ّله متاخـد على ّ
راحت �أيام الرباح واحل�ضــن وبراءة امل�شاعر
وانت �شاعر ..كم كرهت الظلم ال تكره زميلك  
•••
احتموابال�شعريحميكمنجفــــافالروحهديلك

o oاللي َ�سبق َكل َ
نبق وا ّال �أكـــل م ْقلب  
ن�ص الأكابر َ�ش َلــق واللي َ�سرق تعلب
ب�سك عليه ياقلـم ّ
ــرام ر� ؤيته
مزع َح َ
ّ
واك�شف كذوب �سمعتـه ولدْغته العقرب
•••
وعيار ح يدْو�ش ي�صيب لو يخيب يهرب         
مرة  -فينها جثتي؟!  
o oكان �شهيد �سينـا �س�ألكوا ف ّ
ياللي نا�سيني �إ�سمي بامل ّرة و�أ�سباب حَ ْ�سرتي..؟
منيونيةللثغرةحل ّدالكامب�صاربيكوالوطنمم�سوخ
هى فينها جايزتي!؟
ح �آجي �أنا ال�شمروخ و�أ�س�أل ّ
•••
دايبقى دا – �آخر ن َف�س تخنق حروفه قافيتي!
o oق َلمك ي�ش ّم اجلوافة على الورق يجرى   
وت�شوف ماليـــة فتتْغ ّنى ببنات بحرى
ه ّو انت قلبك يا�شاعر جـــنّ من عَ ْب َقر
ي�سرى
والانتجمرب َ
وج ْمركيفاله�شيم ْ
•••
قمر لل َعتْمة من بدري!
وا ّال انت موهوب َ
�o oأنا عمري مع ال�شعر ما باظبــط �ساعتي     
ّ
بيحـظ عل ّيــه بيقلق راحتي
لإن��ه مل��ا
ملا ال�شعر يفاجئني باحــ�س �إين بامـوت
وادخل ملكوت الكــون ك ّله يف مـرايتي
•••
ياليلي ياعيني على الكلمة اللي تتم ق�صيدي       
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o oم�ش  دي املعار�ضة اللي م�صر ت�س ّلمك ليها    
وال دي الأم��ان��ى اللي �شعرك �شـوق يغ ّنيها
�إنت ابن مني يف البلد دي؟ جميل زمانك راح
ومافت�ش  ليك غ�ير  ج��راح عاجــز تداويها  
•••
د ّور بعقـل الأمــل عنهــا وب�لا���ش  تخفيها    
o oال�شعر ل��ه يف الغ�ضـب بيخا�صم ال�شعراء
فر منهـم مات ْفرق�شي معـاه �أ�سمـــاء
ب ْي ّ
ال�شعر �أ�صله كما و�صفه (ف��ـ��� ؤاد حــداد)
َ�ص ْعب ال���وداد �إ ّال و ّي��ـ��ا امل��ول��ودي��ن �شهـداء
•••
جمنون � َأك���ل ع ْقلهـم ..لكن على ْا�ستحياء         
نف�سك حممــوق كــده ليه ياجميل   
o oهالك َ
ال ّ
بتكل وال بتمــل والبتهمدْ�شي وال بتميل
خايف يخطفوا منك عمرك تانى .خايف تتعب؟
تعجز ت�ضعف زي اخليل
وا ّال مرعوب تكدب ملا ّ
•••
كرباج قلمك خايف ين�شف ينبوع املواويل؟        
وا ّال
ْ

108

o oليه الدنيا قفلتها ف ْ
و�شك م�ش قادر تكتب غري ال�شعر    
وال�شعرياعينيدخلالبور�صةلكنمنغريجدول�سعر
يا حول الله ،النا�س مابقت�ش بتحلم وال قادرة حتـــب
والكل يف ق ْعر   ُ
ال�سر
اجل ّب بينفخ كر�شـه بالنفايات يف ّ
•••
جعــر
لكن يطلــع ع ال�شا�شة يتباهى بجهله وب�إ ّنه
ّ

o oحرب ال�سنني ال�ســـودة �صـــابغ قلمي
لذا ماتعيبو�ش على �شعـــري جمرة �أملي
�سدّة العناكـب حوال ّيه مـــدى �شــويف
بقىخويفت�صبـحق�صيدتى�سل�سلةفقدمي
•••
و�شعرى نبع الأمل ي�صبح هـــوان ندمي
املغنى   
�o oإن��ت ف�ين ..يا�صـاحب اللحــن
ّ
للتمنى
ياللي ك��ان��ت م�صــر �شايــالك
ّ
ييجى يوم على ف ّالحينها ي�شــدّوا ح َيلك
�سنى
�إنقر�ض  جيلك وان��ا م�ش  ِحـم ْــل
ّ
•••
َ
فنى
إنك�سر َ
� َ
حلمك بك ْد َبة ،واال ق َتله عُ طل ّ
o oمني فيكو ا ْلقى ع�صايته ح ّيه ك َع�صاتى    
ومني كل ُه الذئب ز ّيي �ساحمت �إخواتى
�أنا قمي�ص �شعرى رد النور لعني بلدى
وانا اللي ولدى انت َف�ض ح ّيا بحكـاياتى
•••
يعطيكم العافية ردّوا عليه خ َلـجاتى!  
مرهعود �أخ�ضر      
o oخ�شب العيدان الف�صيحكان ّ
�شرب اجلمال واملو�سيقى والنــدى وزهّ ر
واتعلم االن�سانيـــه يف �صحبة الع�صافري
يتنجر
وح ِلم يطــري للنجـــوم قبلن ما ّ
ِ
•••
بيتح�سر     
لذا كل ماتفكــره الأوتـــار –
ّ
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(o oثومة) (التون�سي) (ال�سنباطي) ر�سمو لنا �صـورة النيل
�أمواج بتالحق بع�ض  فت�سعدنا بن�سمـة �شم�س �أ�صيل
وح يف�ضل(خمتار)و(ال�سيد)و(�سالمة)وغريهم نب�ض القلب
زى (ندمي) و(ف�ؤاد) اوالد ال�شعب و(لطفي) ا�ستـاذ للجيل
•••
فاحذري يام�صر من اللي غباوه �شايفني توبــك هالهيل
o oو�أخريا با�ض الديك ال�شرك�سى بي�ضــة يتيمة    
طلع الكتكوت ممقوت �أخــر�س وقليل القيمة
يا ابنى ماينفع�شى التــاجر يرجع �شاعــر
عمر م�شاعر القلب ماتبقى ب�ضــاعة قدمية
•••
فن ال�شعر كما احللم بيطف�ش من نف�س عقيمة         
غ�ص ْبت ال�شعر على هَ ّم �سيا�سى
o oعمرى ما َ
وال�شعره ّوالليخطفنىغ ّرقنىيفبحــورنــا�سي
�شممنى َن َف ْ�سهم ..وغواين
�شربنى عرقهــــم ّ
ّ
�ص ّرخوا بل�سانى ،امتلكوا وجــدانى و�إح�سا�سي
•••
وازاى �أهربمنح�ضنروايحه ّ
بتعطر �أنفا�سي
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تخ�صك
�o oإوعى تدخل غري الدايرة املر�سومة اللي ّ
قرف�صيفال�شقالليمتاححتىلو َ
ن�صك
ماخدغري ّ
ما ّ
د�ش رجلك وال �إيــدك وال قلمك يف غيط الغري
مت
ْ
وتق�صك
والت�ستنظرخريمن �إيدعا�شـتبتو ّزعليك ّ
•••
ْ
مي�صك     
هذا زمان املناخري ال ّلودان واحللـــق اللي ّ

o oالزعيقيفكلح ّتة،ماجات�ش عالقهوةالفقرية    
واحلرامى وه ّو جتة عَ ّ
�ض ماطـال غري ن�سرية
�صحن َفت ّــة مافيه�ش حلمة..
م�صر �صبحت ْ
وال�صراع زحمة على اللقمـــــة الأخرية
•••
وانت داير بالربابة تغنى ح�ســـرتها الكبرية
o oزى �أل���ب���وم ال���ع���زاء يـــــوم ال����وداع     
اجل���ري���دة م���ز ّوق���ة ب�����ص��ـ��ور البتـــاع
ح�سن اخلــتام
ج � ْن��ب ك��و َر���س  ن��د ّاب�ين  ْ
بعد ماق�صف ال��� ّ��س�لام ق َلمه ال�شجــاع  
•••
وال�����ش��راع احل��ر ���ص��ار ي���ادوب �صباع!!
o oمازلتى �صوتك يف زمــن الإنك�ســار ب ْل َ�سم       
املــر والعلقم
تخف بيه روحنــــا ننْ�سى ّ
ياترىاننى�صوتال�سما؟واال�صدَ ىللحلم..
واال انتى علم الأمل ..جعل القلـــوب �أ ْن َعم  
•••
�صوتك يا فيــروز ب�شــارة بقدرتى �أحلم!!
o oح تن�سى عيونى البحـــلقة يف �صوركم
وين�سى ل�سانى ْ
نطـــق �أ�ساميكم واخباركم
َ
ياااه ..الدنيا فيها حاجـــات جميلة كتري
هج ّيب �أطري ..وال �أموت يف جمزركم!.
•••
كرهتمونى الكتابة ياب�ؤ�س �أ�شعــــاركم    
ّ
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ري َ
ق�صـك
o oقول ىل انت بتغ ّنى ايه وحلنه ب ْ
ّ
ح اعرف عيوب ح�ضـرتك وايه ْبينق َ�صك
�أغانيك ياوطنى املرايات اللي فيها ت�شوف
رف�صك  
�سر انك�سـارك وخوفـك م اللي بي ْق َ
ّ
•••
ْ
رط�سك      
يا ملكت روحك يايخنقهـا اللي بيق َ
ق�سمــوها ف�صول
o oلل�شعر عملــوا مــدار�س  ّ
ووزعّ وا ال�شعرا عهَ دة َحــ�سب تاريخ الو�صول
وهمة ف ّجبـــة الأ�ستـاذ
دهَ مهم اجلـــاز ّ
بحر لفعــول ُه نغــم و�أ�صول  
بقى النتهــاز ْ
َ
•••
ما هو انتوا لو يوم َز َر ْعتوا كان يكون حم�صول   
حـررت قلمــــك حقيقى من تراث العبيد
ّ oo
وان كان مازال فوق �سنانه بع�ض طني و�صديد
مازلـت بيجرجــروك ترق�ص يف موالدهم..
ملـا تواعـدهم وتن�سى ان اجلمايل قيد
•••
حتى عَ املطاريد!
والعــ�شق ّحـرية َ�صعبة ّ
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o oبنتى ي��ا (ن���ـ��� ّوارة) ب��اف��رح ك��ل م��ااق��رال��ك
ال ّف���ة دم��اغ��ك ب�شـال لــون حل��ن ّم��وال��ك
قلمك بياخـــده ي��رف��رف بيه يف ّحرية
�أ�صيلة م�صريـة ف���اردة ع الوطـن �شالك
•••
بكرة بلدنا �أكــيد ح تغزل توبها �أجيالك       

o oمب�سوطكما ْ
تخت�شرقىيدَ ْوزنجارةالوادي     
و(نور الهدى) بفن تعزف باحلروف وتنادي
عمرنا الأخ�ضر
ع الذكريات ال ّتي ر�سمــت ْ
واللي م��ازال ْحلنهــــا ّ
معطر هوا بالدي
•••
ليه ياعزيز عينى �ضــاع امل ْبدع ّ
ال�شادي؟
�(o oصالح جاهني) �ضاع ن�صيبه من الأمل يف النور     
وع�شان كدَ ه ما احتمـل�شي ملّا �صـــابه الدور
�أما (ف�ؤاد) اللي كــان يف �ضهـره ميت �سكني
فرفر يام�سكني لوحـده زى طري ع�صـفور
•••
ْ
ّ
وال�شعر داء م�ش دواء �إالف وطــن من�صـور  
أح�س كل ما اكـتب ..وك�أنى ح اندبـح        
o oب� ّ
منخويفقلمىيكـدب..وقلبيينجرح
َ
جفــاف
ياللي جعلتوا م ّنا �سـواقى غيط
ح �آكلها بعرقى حــاف وال �إنى �أتف�ضح   
•••
بجح
وي�شاوروا النا�س عل ّيه –خدام وكان ْ
o oطاوعــت قلبي ح�ين  ن��ادان��ى ال ّأح��ب��ة
لبيت ن��داء م اجلزاير �أ�شم ريحة �أورب��ا
�شفت ال��ت��اري��خ بي�صــارع اجلغرافيا
تخلى امل�شـكلة �صعبة
ون��واي��ا خافية
ّ
•••
حمبة!
جمعنا يف ّ
لكن جنون الفنون ّ
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o oي���ا ح�����ض��رة ال�����ش��ـ��اع��ر ج��ن��ون��ـ��ـ��ك ل��ي��ه؟
م�ش  جلل فكرة ت ّنـور يف ظالمنــا يابيه؟
ط��ب ليه بتخلط �أب��و مي ّـه على بقر�شني
بق�سوة عليه
واللي بنيتــه �سنني بتدو�س  ْ
•••
يف الفن بع�ض  اجلنون مرهون بعقـل نبيه!!
o oامل��وج يطاوعك تخو�ض  يف بحر �أ�شعارك
وي��ع��ود يالوعـك فيقطع ي� ْرخ��ى �أوت��ـ��ـ��ارك
وان جيت حتايله يخاي َلك ك��دبْ .يغدر بيك
ّ
زى ال�شريك امل����رازى َغ����وازى �أفكــارك   
•••
� َ
إخ�ضع لأم��ـ� ُره – َف� َغ��د ُره فيه خ��راب دارك
�o oأب�شع ما يف الدنيا تعي�ش والكلمة ف حلقك ملجومة
يابحكم رغيف العي�ش  ُ
يابذل خ�ضوعك حلكومة
وحدُه املرعوب م العـدل بيكره �صوت ال�شعر
وماهُ
و�ش �سر ّان مابني اخلاين واحلرية خ�صومة  
ّ
•••
فازعق قولها بقوة ح متوت لو ف�ضلت مكتومة
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(o oوح��ي��د ي��اح��ام��د) �أ� َ��س��ـ��رن��ى فنك امل���وزون
وكنت فاكرك موالــ�س  و ّيا نا�سهـــا الدّون
رجعت للأ�صـل عاي�ش  ْ
اخلـلق يف همومها
الب�س  هدومها وعاك�س  حزنهــا املـجنون
•••
بقلمح�صانم�صرىجامحيهينهاللعبيفامل�ضمون

o oكل الكالم املقاومة يف امليدان قلناه      
بيغنىعلىلياله
ووقتالليكان �أكرتكوّ ..
احنا دفعنا التمن ْ
باحلــرف يف الزنازين
عاجل و�آجل �سنني جمــانني ماقلنا�ش �آاه  
•••
عملنا ّ
لل�شعر هيبة مرهـونة بقلوب ترعاه
 o oفر�ضوا على ّ
ال�شعر مايخ�ضع�شى للأر�صفة      
وال لهموم العيـــال ْ
واجل���رى ع الإرغ��ف��ة
بيقولــوا حمتاج يكون نور اكتمال البيان
َز ِرب الل�سـان ب��ه��ل��وان تظن و��ّ�ش��ه قفا  
•••
م�ش  كان زمـان ياما كان بنوزنه مبغرفةَ
�o oصنايعى �أيوه لكـن ملهم بجنـــون ال�شعر         
وماني�ش يفادارةح�سابتكممربوطعلى�سعر
طلقـت قلمى ورقبتى من حبـــال اخلوف
ماعندي�ش �سر    
وجنمى مك�شوف لبلـــــدى
ّ
•••
لذا تالقينى يف �شيخوختى ّل�سايا احلبيب البكر!
o oال�شعرا كانوا بزماناتـــهم بتوعات �أر�صفة
بيتخانقوامعبع�ضيهمعالقراونةوعالأرغفة
فقب جنب وزير
فيهم اللي َ�سعدُه زمــــانه ّ
ّ
م البري ي�شــــدّه وياخــده يعلمه الرفرفة  
•••
يلزق على ال ّقمـــــة الم�ؤاخذة في�صبح قفا
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حركت فيهم عزة ال�شعــر القدمي ف�صح�صحوا
ّ oo
رفرفوا تانى بجناحات الق�صايد �أف�صحـوا
حاجه تفرح ملا يبقى لكلمة ال�صــدق طيف �صدى
وان �أنكروا على املدى على طبل �شمروخك �صحوا  
•••
ب�س الأهممايرجعو�ش لر�ضاالأمانيت�صـرحموا!
o oم�ين  فيهــــم ز ّي���ك على َ�ضعفــك ق��ادر   
َر ْغ��م اخليانــات ال َيوميــة مهموم ومبادر
حاذر م الي�أ�س اللي حما�صرك ب�شظايا قنوطه
واغزل ل ُه من دقن ُخيوطه �أحـالم وم�شاعر     
•••
ليها ايه الدنيا يف رقبتك غري تف�ضل �شاعر؟
�o oصالح جاهني يف �صباه وطفولته كان نف�سه  
و�أي��ام �شبابه ْا�ستهيـــــ�أ له ام َتلك نف�سه
فعا�ش  الرجــــولة فحولة وفن و�سيا�سة
نف�سه   
خد ُته احلمــا�سة و�ضاعت نف�سه من ُ
•••
نف�سه
لذا انتحر جلـل خاف على نف�سه من ُ
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o oيا (هويدا) �صوتك م�ش  غريب على قلبي
ّ
ع��زة و�ضوحُ ــه بتك�شــف املْ�ستخ ّبي
بتهرج..
على ال�شا�شــات ك ْم من بنات
ّ
ويعبي
يفرغ يف الهوا
بكالم مربمـــج ّ
ّ
•••
وانتى لنــــداء احلقيقة والوطن بتل ّبي

(o oمتولىّ عبداللطيف)�شـاعرغيطان(�شربني)
قر َا (لفــ�ؤاد حـــداد) كــر ّا�سة الفالحني
وكتبمعـاهيفالواحات(�شاطرحَ �سنيااوالد)
�أيام ما ك ّنا على وداد الوطـــن باقيني
•••
ّ
ومندموعناوعرقنا..لوحلاجلفاف�شاربني
�o oإن���ت ليه ج��ـ��واك م��ن الأح��ـ��ـ��زان متل ّلي       
حمل م��ن �أ���ش��واك قلق كما فــ ْرن تغلي
ْ
ْ
باقى ايه يف �إيديك ح�صاد من ه ّم �شيلت ُه
���رح بحــرى وق ْبلي
�إ ّال م��ازرع��ت��ـ��ـ��ه َف� َ
•••
و�إ���س��أل��وا النيل عن غنـاوى م�ش  ح تبليْ
حم�صل بع�ضه          ..
�o oأ�سو�أ ما تكون الدنيا لو بقى ك ّلــه ّ
وا�سو�أمايكونالبنى �آدملو ْ
يتلخبططولهفعر�ضه
االن�سانية �آالموامانىفرحةوحـزنهموموم�شاعر
وحدهال�شاعرلوخانقلمهميـوتقلبهوياكلبع�ضه
•••
يبقىغريببنياهلهونا�سـهميوت �إح�سا�سهبار�ضه
o oيطاوعك ال�شعر طول ماانت قريب م ّنه  
ويخا�صمك ال�صدق لو حلظة تـحيد ع ّنه
همك..
ياللي انت فنان و�شاعر والوطن ّ
�إتذكر ّام��ك �إذا ف ّنك خ َلــــف ظ ّنه  !.
•••
الأم ح�ضن الأ�صيـل مهما يكون �س ّنه!
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o oفتحنا نهـــر ال�شعــر عَ اجل��ران�ين  
ق��ال��وا علينا ان احنـــا ن��ا���س  جمـانني
وان البلد �س ّلمت جلـل امل��اع��ون م�سموم
قلع ال��ه��دوم ي�أ�ســ ًا ي�سار وميني   
وال��ك��ل َ
•••
لكنه ال�شعر بيخلى ال�صحــف ب�ساتني
o oمات�سمح�ش  لب�ؤ�س  الدنيـــا ّ
ي�شــوه �أحالمك    
وال ك � ُره احلكام ّ
ميــوت �إلهامك
لل�شعـــر ّ
ال�شم�س مازالت م�صرية وليها غروب و�شروق
ولبكرة حقوق على قلمك �أجمل من �أوهامك
•••
�إحفظ حلروفك برائتها ولـ ّون �إيقــاع �أنغامك
o oيوم بعد يوم ياوطــن بت ّغرب ال�شعراء  
وتن�سى نغم املو�سيقى تنكر الع�شـــاق
تقطع حبال الأم��ل يف عي�شــة م�ستورة
تت�شلفط ال�صورة تن�ضح هلفطـة وغباء
•••
منب  اللي ّ
وزك ت��و ّز اجلهلة ع العلماء!
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�o oإي��اك تك�شــف ع ّلة حزنك خلاليق فرحانة
�أو تف�ضح فرحة قلبك قــدام نا�س  زعالنة
خبى م�شاعرك وال تظهـر غري اللي غريك رايدينه
ّ
ال�سوق بريتب بتارينه على زوق اللي جيوبهم مليانة
•••
واذاكنتا�ستغنيتبق�صـايدكالت�آمنلرفاقاحلانة

o oكل دول زعماء لهُ ــم نف�س  املالمح؟        
ب�سمة الع�صافري ومناقري اجل��وارح
ْ
�أعذرينى يا�أمى لو جف ّــت م�شاعرى
�شعرى طافح ِغ ّل �أ�صل الو�ضع قارح
•••
راعبنى اكرت م اللي رايح
واللي جاى ْ
o oيا�سيادة امل�سئول املقبول امل�شهور املعروف           
�إبعدخرابي�ش � َ
أال�ضي�شكعنجلدىاعْ ملمعروف
الرب عبيدُه القادرين
�إنت بتملك كاف ْة ماوعَ ـ ْد ّ
وانامني؟ �أناماعندي�ش �إالن�صل�سانوقلممق�صوف
•••
ب ْابريهبل�ساناحلقد�ساعات..انتالليفاكره�سيوف!
ّ o oحبةخطوطهبلـةبنيمرخىوبنيم�شدود  
علىم�ساحاتلونمابني�سايحةوليهاحدود
وبقع فر�ش �صفـرا �أو حمرا و�ساعات زرقا
ونا�س منافقـة تغنى لر�سم �شغـــل قرود
•••
بتقولمافي�ش �أزمة..واجلثةبياكلهاالدود
o oحُ ب َ
حتــ�س ّ
ال�شعر   
اجلمال ي ْوهبك ُقــدرة
ّ
ال�سر
وهَ َوى الكمال �إن �أ�صابـك ُي ُ
ن�صــرك يف ّ
حتى وان كنت عــادى� ..أو ملك �سلطـان
َ
يقر!.
تظل �إن�ســـان� ..ضمريك باحلقيقـة ّ
•••
ّ
واذا كنت ج ّبار وناق�ص ..من عينيك ح ِتفر!
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o oليه الوردة تدارى خدودهـــا وتخــاف منى     
مل ّا المْ �سهــــا ْ
بطرف �صوابعى ْ
ع�شق واغنى
ومل�سة ف ايدْهـــا بامــوت
هم�سة َ
دانا بني َ
ْ
مايبقا�ش م ّنى
أ�صبح �صوت يف حلن وجودهــا
� َ
•••
ُ
مغنى
ه ّو انا ايه؟ غري قلب ْ
بدعنى الورد لع�شقه ّ
�o oس ّلم نف�سك للمزيكة ف �أيهــا فر�صة تالقيها   
روحك حمتاجة بني حلظــة والتانية تداديها
ب�س
املزيكة م�ش  راح تغ�ســل �أحــزانك ّ
بتغ�سـل ه ّم الدنيا وبالويها
املزيكة لو
تتح�س ِ
ّ
•••
�شرط ًا حني ت�سمعهــا ت�سلم �أحا�سي�سـك ليها
o oمن يوم ما (�أخيل) اتقن ْـدل من عرقوبه   
والبنى �آدم �أ�صبح قـدره حتـت كعوبه
فاوعى تعيب ع ال�شاعر فقره ملا مياين
ك�س ُره ت ْقل ذنـوبه
وتقول خاين عل�شان َ
•••
ه��ذا ق��دره وم��دى نظره و�سقـط عيوبه
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o oماتقلق�ش علىالفكرةانهربت �أوبهتتاو ّ
قلحما�سها
الفكرة الدرامية االن�سانية داميا مرهونة بنا�سها
وح ترجع تانى تتعفرت ّ
تتـنطط على ط ْرف اقالمك..
ب�س تعي�ش �أيامك �آالمـك فرحان بقلق و�سوا�سها
ّ
•••
�أفكارك ح ّ
تهز كيـانك ملـــا ين�ضجُ ج ّواك �إح�سا�سها

o oال��ف��ن ���ض��رب��ة ري�شــه ج��ـ��ـ� ّ�رة قلم         
تدخل قلوب اخللق �شهقــــة نغم
�ساعات تكون الري�شة �سيف ال�ضعيف
و�ساعات رغيـف يبقى ل ُه �شكل العلم
•••
حت�س الأمل
لكن ���ض��رورى خفيف –
ّ
o oطب ليه بتقلــب عل ّيه ياقلبي ياقــالب            
وكنت را�ضى تبات مغلوب .وم�ش  غ ّالب
الدنيا مابقت�ش  ه ّيـــــه قلت لك �أنكرت
ليه فجــــ�أة دلوقت بت�صدّقني ياكــداب
•••
طفيت �شموع املحبــة واال انك�شفت ال ْنياب
o oبرغوت ل�ســــــعني غ��در يف رجلي   
داريت �آهــاتي يف ع ّبي رعب من خجلي
مني اللي بدَ ر الهـالوك يف الأر�ض يا�شعراء
يوم ماي�سـود الغبــاء .حمايتى نور �أملي
•••
تغرق مراكـب ورق يامـا يف موج زجلى
o oفوق قلعة القاهرة وعلى ق ّبـة الأهــرام    
َ
ن�شر ق�صيد ُته بحبال عَ الريح كمـا الأعالم
زغروطة يا ا ّم الهنا – الـواد رجع �شاعر
عَ العني ياتاجر لقينا القافية �أى كـــالم
•••
وال�شعر لو يوم يخا�صمك ..تن�شف الأقالم
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o oم��ك��ف��ي ع��ل��ى الأوراق ت��ل��ـ��ـ��ـ��ـ� ّ
�ف ت���دور      
كما نحلة عامية غ��واه��ا يف ال��ظ�لام النور
�سفحت دم وع���رق ودم���وع ق�صايد �شعر
ال�سور  
ك��ان �أح�لا  م��ن ك��ل ده تنزع ح� َ�ج��رم ّ
•••
ج��ب��ار ع���دوك ف��ه��م �إن���ك ب��ت��ح��ل��ب ..ط��ور!
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تخاريف �أيام ال�شيخوخة

�o oأك�ب�ر ه���دف للحياة ه��� َّو ان��ت��ظ��ار امل��وت
ومقاومته بال�صراع جلل ال�شراب وال ُقوت
تندفن يف الطني
وانظر بذور النبات حني ِ
تخ�ضر امللكوت
ت�ص َحى
َّ
�أكيد �إىل حني ما ْ
•••
حكمة ما تفوت�ش �إ َّال اللي عماه جربوت!!
 �حكي يل الغيني وال ت�شكي يل
o oبتح ِّبني ؟ إ
ف�ضة خري عن ا آله اللي ه � ِّدت حيلي
ال َف ْ�ض َ
 �دم  ..قلب م�ش َمكوة
 �خ���وك اب��ن آ
أ�ن���ا أ
وال�شكوى ه ِّدتنا قا�صدة مت � ِّوت مواويلي
•••

فافرد ب��راح إ �ن�ساين مل�شاعرك ون��ادي يل!.
َ o oع َّمال حتايل الزمن ِت ْويف اللي ما عملتو�ش
حت�سو�ش
بيفر م� َّن��ك ْ
�سهو م��ا ُّ
وال��وق��ت ّ
��ل��م ال��ل��ي وق���ع م َّنك
حم��ت��اج ل��ع��م��ري��ن ِت ّ
طمنتو�ش
ومالكْ�ش قلبني  ،قلق قل َبك ما ِّ
•••

وا�ستهدى و�إ َّال يبو�ش.
حلمك عليه ح َّبة ،
َ
َ
o oراج��ع نف�سك � ..إن��ت يا دوب ق�شَّ ة ف ملكوت
واوع���ى �شيطانك ليكون وزَّك م�ش ح متوت
مفل�سع عف�ش ال�شقة
وا َّال ح ت��اخ��د وان���ت
َ
حتى(ال�سقا)ماطال�شيمنخ�شبامل�سرحعرقتابوت
•••
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َّ
بتتخ�ضر �سنو ًّيا مع �شجر التوت!
دا احنا ف م�صر اللي

�ِ o oسيبت ال��ك��دب ي��ح � َّوط حوالينك �سور
وخ��ط��اوي ع���د َّوك ف��ات��ت غيطانك بور
والوطن اللي وهبك عمرك و�صباك و�شبابك
�سابك مرعوب من تُقل ذنوب القلب املك�سور
•••

�أ�صبحت يا فالح كما بيت الوقف قدمي مهجور !
o oعقلك متك ِّتف بل�سانك ال ُرح��ت ال جيت
م�سك على بكرة بحكايات عفاريت
بي�ش ِّو�ش أ � َ
أُ�خرج من �شرنقتك يا اهبل واغ�ضب م املا�ضي
العامل م�ش فا�ضي حلريتك بني لو ويا ريت.
•••

ح َّرر عقلك من أ �وهامك وان�سى احلواديت.
o oق�ضيت حياتك بتهرب ِم ال َع َتب واللوم
ت�ستقوى تروح يف النوم
حتى بقيت يوم ما
َ
وعطا بني نا�س 
يا ابني  ..احلياة �س َّرها �أ ْخد َ
وميزتها �إح�سا�س  ر�ضا باللي عمل ُته اليوم
•••

الأم�س ع َّدى مبرا ُره انزع �ستا ُره  ..وقوم.
كر ْه ُته
 o oأ�نا ما ا ْب َ
ت�س ْم ِت ْ�ش يف ِو ّ�ش واحد ِ
واللي خدعني رميت طوبته وما عبرَّ تُه
 �ن��ك تكون انت
أ�ج��م��ل �صفات الب�شر إ
وتعي�ش م�ص َّدق ر�ضا عن ك��لّ ما كن ُته
•••

تلب�سه وترمي اللي غيرَّ ته.
من غري قناع ُ
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o oالزمن ِي ْ�ضحك علينا �ضحك ُته ال�صفرا املُ ِهينة
يخطف الب�سمة ويهرب تنكوي قلوبنا حزينة
الزمن حالف ما يرتكنا حلالنا فرحانني ..
يثبت �إنه ِم ْت َ�سلْطن علينا
وال زعالنني  ،جلل ِ
•••

زي حكَّامنا بيعرف ّان خو ْفنا م ُّنه فينا.
 ��ستاذ وان��ا يا دوب ول��د تلميذ
o oعملوين أ
يف جمال�س  اجلد بانزل هلفطة وتقْميز
وان ك��ان بابايا ب�ضربة ح��ظ خلِّفني
م�صر يقرفني ليه بكل دي مهاميز؟
ّ
•••

دي بري بال ق ْعر فاك ُره ليه ِط ِعم ولذيذ ؟!!
o oك���ل ه����ذا ال��ق��ت��ل واخل�����وف وال���دم���وع
ب��ح��ر م��ن �أح�����زان و ِق��� ِّل���ة ح��ي��ل وج��وع
ح نالقيها م احلكومات وامللوك وا َّال الأكابر
كا�س ْرنا اخل�شوع
وا َّال من غ�ض َبك يا قادر واحنا ِ
•••

ال���زالزل م�ش مهينة قد �إذالل اخل�ضوع.
 o oيا عجوز ار�ضى مب�صريك واتِّعظ حريت أ �مري
�شيء طبيعي اخلوف متوت ما عاد�ش بدري
هكذا الدنيا ولو طال املدى حم�سوب نهاية ..
ُ
ومقْري
منذ ما كانت بداية كل �شيء مكتوب َ
•••
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امل�صيبة لو انت نا�سي  ،يبقى فيها خازوق ِم َغ ِّري.

o oم�شكلتك �إ َّن��ك م�ش ع��ارف انت عايز �إي��ه ؟
ال�صعب اللي ما تقدر�ش عليه
دا ًميا طمعان يف َّ
وك�أنَّك �شايف الدنيا اللي ف ح�ضنك وهم َّية
�أو رقم َّية واللي بتق ِّد ْمهو لك بت�شكِّك فيه !
•••

مكتوبعالبني �آدمحريتهمابنيج َّواهوما-ليه!
o oمزنوقة يف ركن �ض َّيق احليطة ع احليطة
ت��ن��اق��ر ال��ل��ي ي��ع � ِّدي عليها يف زيطة
م ال�صبح قامية تعافر حتى وقت النوم
يا ح�سرة ع اليوم فلَت عنها بال حيطة
•••

يج ِّدد ع�شمها يف �ضل عري�س م�ش حيطة.
o oعاي�ش تهابر كما غراب اخلرايب قفْ�ش
طرح�ش
والعرق ما ْ
َلقَّحت نخلَك بد َّمك َ
ل�ساك غارزُه يف طينك
يا هلرتى اجل ْدر َّ
طم ْر�ش
وا َّال حنينك لنخالت ِّ
ال�صبا ما َ
•••

زي طعم الق�ش.
ريق البلح ع ال�شفايف ّ
غ�صبنِ  ع ِّننا
�o oإح��ن��ا اتربطنا ببع�ض  ْ
ل��ك��ن حبالنا ل ِّفيناها  ..بنفْ�سنا
وم�شينا نبكي َه� ِّ�م��ن��ا ُ
وظ��ل��م القدر
عجزنا  ..؟!
ماير ْ
ْ
طبع الب�شر ..؟ وا َّال �أ ِ
•••

طريق خال�صنا َر ْه��ن نفهم و�ضعنا ..
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زي �صبارة
�o oآخ��رت��ه��ا ح مت��وت ل��وح��دك ّ
ع�ص ْرها مبرارة
حا�صرها ج ْدب ال�صحاري َ
هجرتها م اخلوف حدادي الأر�ض وفريانها ..
وحكم زمانها مت��وت ال طبلة وال ط��ارة
•••

وثمرها ح يروح �شُ كك ع البيعة بخ�سارة.
 o oأ�ب��ري��ل ات��ع� ْف� َ�رت وج��� َّرب فينا زعابي ُبه
و�صفا ملحا�سي ُبه
نكَ�ش �سطوح الفقري َ
(م ِاع ْت)
ياللي ن�شيت أ �ر�ض م�صر على قانون َ
�ضاعت ِقبلْنا ال�صيف على عي ُبه !!
حقوقنا ِ
•••
داللي ِ�ض ِحك لل َعدو  ،طَ ِّينها  ..لقري ُبه !!
عجب �إمتىاملخالبطل ِع ْتلك
o oبا�س�ألنف�سيوا ْت ِّ
ِّبت لَك
مع �إ ّن كلّ ال ِّن َع ْم من ب� ْدري وا ْترت ْ
قرد  ..وا َّال جوارح
ُه َّمه الب�شر كانوا �أ�ص ًال ْ
الوح�ش  -واتو َّر ِث ْت لك
وا َّال الف�ضايح جينات ِم ْ
•••
يف�سر يل – ِم ْثلك.
بحر العلوم الغميق عاجز َّ
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o oح�� ِّدد بنف َْ�سك مكانك يف قلوب غريك
ما يف ح � ّد �إ َّال وقاي�س  ط��ول مناخريك
وح�سب ح�ساباته َه ُّمه يح�شرك يف ميزان
َ
مالو�ش ودان � ،إمن���ا يف ِّند تفا�سريك
•••
ريك.
يف �سوق َ�س َبق مفرتي خلبط خطوط �س َ

o oالقلب ا ُحل� ّ�ر اللي بي ْع�شق عمره ما َح ميوت
�وج��ة وال حتى القوت
وال ع��م� ُره ي��ن� ّ
�ذل حل� َ
فاحت�س�س  قلبك �إت��ع� َّرف على ْنب�ض �آهاته
ِّ
واف����رح ل��و ل��� َّ��س��ه ح��ك��اي��ا ُت��ه ب��ن��ت بنوت
•••
ان�سخطت لثكاىل اخلوف واجل�َب�رَ وت.
الدنيا
ِ
o oفج أ�ة  ..بتكت�شف ّان حياتك كدبة كبرية بعر�ض قفاك
�ص وراك
وانَّك ما�شي فوق ُدحديرة طول الوقت ت ُب ّ
والعامل با�ص�ص  ُق َّدامه بيجري ب�سرعة وميكن طاير
غيطك باير  ..ت�ضرب رمل وت�س أ�ل �صمت ا ألفالك
•••
ُ�ص مالك.
إ�عقل يا بني آ �دم فكَّر ال انت �شيطان وال ن ّ
o oيا نوم �ساعدين ّان �أن�سى ُكربتي وارتاح
باحلم ب�أنك ح تختم غفوتي  ..ب�صباح
جديد ماهو�ش ّ
فظ وال ي�شبه�شي ما ع َّدى
خما�صمنيلك ُم َّدةوخ�صامكزايدينجراح
•••
�صاحلني!�.سامحدااناقا�صدكبكلّ �سماح.
o oبطَّ ل تنخَ ع تتمطَّ ع وت �زُق لق َّدام الدنيا
�سيبها مبزاجها دي ما�شية باملِللي وبالثانية
قواننيحركتهااليومم�شه َّيهالليانتعارفها
دي بايعة �شرفها وبتزحف للواطي مماينة !
•••
َبركة انَّك راحل و�سايبها مبعايبها اخلاينة.
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o oالدنيا م�ش فا�ضية ت�شرح لينا قوانينها
�سر موازينها
جوهر �صراع الب�شر فيه ّ
�إ����س����أل ع��ن امل�صلحة ورا �أ ّي تركيبة
ح تفهم العي َبة ي��وم تق�سيم غناميها !
•••
ال النا�س بتزرع �سالحها وال اختارت دينها.
حاببها
�o oصفحة وطويتها وك���ان القلب
ِ
وك���ان ح ت��ط��رح �أم���ل ل��و كنت حا�سبها
لكن املعايب ط َفت على موجك الهادر
وح� ّ
���ظ ع��اث��ر رم����اك يف ري���ح مغاربها
•••
فيه نا�س  �ساعات الغ ََ�ضب بتق�ص  خمالبها.
�o oشجرة ملون ز َْه َز ِهت طَ َر ِحت على عودها
وك��ان ع�صريها ال�شهي �أم��ارة لوجودها
طمع �ساعة ما ل ََ�س ُعه ال�شوك
لعنها َم ْن فيه َ
ك�سر عودها
وك��ل �صعلوك ن�سي نف ُْ�سه َ
•••
ياما نا�س يف هوج احلياة فرطت عناقيدها.
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o oم��ن رحمة ال��� َّر ّب بينا ي��ا ب�شر فانيني
رجالة على �صورته وخلق ن�ساوين
خلقنا َّ
رمى يف الأر�ض نوع تا ِلت
لكن حلكمة خف َّية َ
ع��ي��ا ُره ف��ا ِل��ت على ِف� ْع��ل الغلَط قادرين
•••
ودي حكمة ْان َن َّتعظ نكره بني البينني.

تتب�سم  ..ما تفرحلو�ش
o oيحاوطك احلب ِّ
وي�صادفكالك ُْرهتغ�ضبله..ماترحمهو�ش
يا ع� ّ�م ه � ِّون عليك  ..للدنيا خوافيها
بق ّد ما فيها كدب  ..ال�صدق ما غلبهو�ش
•••
كم من �س�ؤال حيرَّ ك والقلب ما جاوبو�ش.
بين�سى وزنُه
o oاللي طمعان َ
يو�صل ًّ
القمة متلِّي َ
طالع على حبال  ..مييل  ..ويح َفظ توازنُه
احلبل املجازي
�صعبة ج ًّدا حركة القرموط على ْ
وا�س�ألوا �أ ّي انتهازي بعد ما يرتِّب خمازنُه
ْ
•••
كل�شيءح َّتىالوطنحت�شوفهفرافيتبنيلواز ُمه.
o oخ َّراط البنات العفي ,غيظ يف الرجال �شغَّال
ال َه��� ُّم���ه ع���دم امل�����ر َّوة وال ب����وار احل���ال
بيخلِّي قلب العجوز ع�صفور وبيفرفر
ق���� َّوال بي�سكر وه���� َّوه يف ا ألمل م��� َّوال
•••
الكرب ِع ِّني على احتمال اجلمال.
يا مه ِّون ْ
o oم�ش ح تاخد أ � ّي حاجة معاك يا ج ُّدو وانت راحل
ال مباين وال بنوك وال جنود  ..وال مراحل
ال ق�صيدة وال جريدة ال كر�سي حتى وال حديدة
إ�نترايحدنياتانيةجديدة-ح�سابهامافيه�ش آ � ِجل
•••
عاجل.
فارجتع ْ
ِ
واح ِ�سبها ُفوري..الرحيلعالكل ِ
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ل�سه ما بقيت�ش الوزير
o oعلى مهلَك يا �صديقي َّ
طب ُعه راح يف�ضل كبري
الكبري مهما ح يعال ْ
وانت �شايف اللي فيها واللي بي�س ِّويها �إيه !
وان��ت ع��ارف بر�ضه  -ليه نايبك كتري.
•••
ال�شريف لو رزقه يكرت يرتعب !! يا رب خري !
 �هانات
 �و إ
��ر عم ُره ما يقبل ِذلَّ��ة أ
o oا ُحل ّ
 �و �شهوة اللَّذات
لقم ُته أ
حتى ع�شان ِ
احلر له من �شرف نف ُْ�سه �سالح يحميه
�شرط ا َّما يحتاج إ �ليه يالقيه فوق ال�شُّ بهات
ْ
•••
وم�شاع ُره نحو احلياة َح َّية وم�ش أ �موات.
�شرخ ي�ضعف ميوت
o oكل �شيء يكرب ويعال ي ْن ِ
زي البيوت
املمالك واحل�صون والق�صور ّ ..
 �بطال ا أل�ساطري القدمية واحلكايا
حتى أ
وا ألم�يرات والبغايا كان نهايتهم تابوت
•••
دي قوانني الزمان يا �ضمري َقتلُه ال�سكوت.
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o oفيه نا�س ب�شر م�ؤمنني باخلال�ص من الب�شر
وان الزالزل والوباء واحلرب نعمة من القدر
ّ
ُّ
وبدال ما نقف بالعلوم وبالفنون يف �صفهم
زي ما ّ
نخف ال�شجر
ِنخ ُّفهم من ِج ْدرهم ّ
•••
َز َبل التاريخ منهم كتري  ..لكن كتري منهم َوزَر.

ْ�ش ح�ضور
o oيف كل ثانية خرب ع َّنك وما ِلك ِ
مقاالت �صور �أفالم ك�أنك خالك امل�أمور
وكل زيطة ورا التانية َه ْل َفطة و�سراب
فر َفرو�صا ُبهال ُّدور
والنا�س ي�شوفوكغراب ْ
•••
�أكم على املاء رغاوي وع الرمل يا ما ق�صور.
تك�شف ُعو ْرتك
o oلو خايف تغلَط غلطة ِ
�أو مرعوب ِم اخللْق َل ِت ْن َحل َو َب� ِ�رة �سريتك
عملَك �إ�سود �أو �أبي�ض ح يبان يف مالمحْ َ ك
خمريتك
ملحك قبل الغري ما ي�ش ُّموا
فا ْق ُر ْ�ش َ
ْ
•••
ال�صدايوم ًّيا..راجع�صورتك.
واجليمرايتكم َّ
ْ
نف�سك ن�سيت نف َْ�سك
o oمن ُكرت خوفك على َ
 لمنيات ي أ��سك
جعلت ب أ� َ�سك مراية أ
غ��ادر يا ظامل وناكر طب َعك اخل � َّواف ..
م�سك
الرعب إ �ن�صاف ع�شان ُبكرة ِك ِر ْه أ � َ
•••
حب َ�سك.
قانون تاريخي ح تفْهم ِ�س ُّره يوم ْ
o oراي��ح وراج��ع ك�أنك يا ابوزيد ما غزيت
ال ُطلت م النفط ريحة وال لليتامى زيت
وال�سمعة
غري�شي ِ
ال�سقَط واجللد ُّ
خ�س ْرت َّ
وك��ل دم��ع��ة دف��ع��ت متنها ي��وم خَ ِّبيت
•••
ح�سيت.
�إ ّن اللي فات دا ُره ي ْتقلّ مقدا ُره  .وال ِّ
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ح��ق ملكان ُته
o oل��و ك��ان اب��و ال��ه� ّ�م ع���ارف ّ
تخ�ضر �ساح ُته
ما كان�ش باع الف�سيلة اللي َّ
وع� ِّ�م��ة اب��وه
وك���ان َّ
حت�صن ب�شال �أ ُّم���ه ِ
�ضحى برقب ُته
وجل��ل خاطر �أخ��وه ك��ان َّ
•••
برجال ُته
لكن ال��زم��ان العويل م��ره��ون َّ
o oواق���ع أ ����س�ير ال��ع��ج��ز  ..ط��ال��ع حت��ارب
ب�سيف ره�ين  (الع َّنة) م�ص ِّدي يا خايب
كيف ي��ا ق�صري ال��ه� َّ�م��ة طمعان تطول
َع ْميان ونا�سي ا أل�صول وال�شم�س  بتغارب
•••
خلط زم��ان املعايب العدا يف القرايب.
o oبع�ض  القطط بالطبيعة حت��ب خَ َّناقها
 �رزاق��ه��ا ..
وخ�صو�صي ملا بيتحكِّم يف أ
وبع�ضها ملَّ��ا تبقى ال� ُع��ق��دة يف املن�شار
س �ي��د اللي يحرقها
ت�ستحمل النار تبو� إ
•••
ترياقها.
فاكرة ان ِ�س ّم احلياة فيه بع�ض  ْ
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o oال�شوق هموم تلّ فني يف القلب تخفيها
�إ َّي��اك ! .ال تخجل من الآه��ات تداريها
د�سا�س 
�أُ�صرخ يف فرحك وجرحك دا الأمل َّ
��ر مهما تعلُّه النا�س   ..يداويها
وا ُحل� ّ
•••
وك��ام��ل املعنى – �آالم���ه ف��خ��ور بيها  

o oبيقولوا الدنيا حتب �شو ِّية جماملة �شو ِّية مالع َبة
والبع�ض يقول لك َح َّبة نفاق  ،قال يعني مداعبة
روحكراكعبتبو�س ا إليد
ف إ�ذاا�ست�سلمتحتظ ُبط َ
ْ
بظروف َ�صعبة
بعديها القيد ح ْي ُ�صكّ َرقبتك
•••
�سيدك وك أ�نه الكع َبة!
حمراب َ
وا آل ِخر ح ت�صلِّي يف ْ
o oع ال�صبح خ��ارج��ة ال��ن��ا���س  ط��ي��ور للغابة
�ح� ِ�ي��ت ت��ع��� ِّ��ش��م��ه��م ح��ن��ان يف مهابة
���ص� ْ
أ�ن����ا ق��ل��ت م��ا أ �روع�����ك أ �وط�����ان ل��ه��ا هيبة
م��ا فيها�شي ���س��وى ع��ي� َب��ة وع���ود ك � َّداب��ة
•••
ب�ل�اد ت��راب��ه��ا ق��ل��وب وع��ق��ول��ه��ا ق�لاَّب��ة.
نف�سك ..
o oحم��ال تفكَّر يف بكرة إ
 � َّال يف َ
م�سك
ياللي انت ع�شت احلياة ذكرى أ ��سري أ � َ
أ��صبحت عاجز تف َّرق بني ال َّرايح وبني اجلاي
�شم�سك
وال عدت قادر تقيد �شمعة ْف غياب َ
•••
لهم َ�سك.
وزمان  -أ �نني الغالبة كان َ�ص َدى ْ
 o oإ�هرب من اللي ت�سوقه ال�صدفة ح ّد إ �يديك
واعمل ما تقدر عليه م�ش اللي يقدر عليك
ما عاد�شي باقي كتري من عمرك ال�ضايع
 �را�ضيك
�س َبع �صنايع وال �ساقية َر َوت أ
•••
خدعوك أ �عاديك و�سرقوا حتى دمع عينيك.
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حر�صا وال تعطيه
بتجم ُعه
o oكل اللي
ً
َّ
ه َّو اللي منك ي�ضيع وتعوزه ما تالقيه
يا فرحة اللي تفي�ض كراماته على غريه
حت�س اللي ف �إيديه ُم�ش ليه
من ُكرت خريه ّ
•••
تدل عليه.
وم�ش مباله و�أقواله � ..أفعالُه ِ
o oالق َّوة م�ش ّان عندك مطوة وا َّال �سيوف
حت�س اخلوف
وال حتى يف ال َع ْركة تدخل ال ّ
 �ن��ك تكون �صادق يف وقت املِ َحن
القوة إ
ت ِّدي الوطن ح ُّقه �صح  ..ما حتتمي�ش بظروف
•••
وتزومكما َ�ض ْبعي ْعوي..وهوَّ محَ ْ �ض خروف!
زي م���ا بتتن ِّف�س 
o oف��ي��ه ن��ا���س  ب��ت��ك��دب ّ
وع��ل��ى ك��ت��اف َه��طَ ��ل ال��ك�لام تتن ْعو�س 
ولإن���ه���ا م��ن ر���ض��اء ال�����ص��دق حم��روم��ة
ب��ت��غ � ِّن��ي م���ه���زوم���ة ب��ن��غَ��م م��ت��ح� ِّ�م�����س
•••
وام��ا تاكلها البارومة تت�أ�سلم يا تتمرك�س.
َّ
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o oقومي زغرطي بالتالتة ياللي ما بتقري�ش
يا حامدة ر ِّبك على اللقمة ا ُّم جبنة قري�ش
م��ل��وا اجل��راي��د غ��ن��اوي حل ُّبهم ليكي ..
وملوا �إيديكي كالم  -انتي اللي ما �سمعتي�ش
•••
ميري�ش.
والكدب لو كان رغيف  -يقتل وال ْ

همي بت�شمت ليه ؟
عمي �صربك على ِّ
o oيا ِّ
عمي املنا�ضل �صار �سعادة البية ؟!
قال �إن ِّ
معله�ش ياما �أك��م من �أ�سطى وخربها
حز ْنت عليه !
لو كانت احلال (�أ ِل ْ�سطة) كان ِ
•••
ال�ِب�رِ ْ ك��ة ملا تنتنِّ   ..ريحها يطلع �إي��ه ؟!
حر الكل راح يقلع
o oال�صيف على ابوابنا ّ
ال فرق بني اللي نام كم�شان ومني برطع
وال مني ح يلحق يخ ِّبي جلده خرابي�شه
وال مني ح يطمع وكان خي�شُ ه ب�شرف أ �جدع
•••
كمل يل  -ومني ي�شفع !؟
يا من عليك القول ِّ ..
 o oإ�خ��زي ال�شيطان يا ابني ر َّي��ح دماغك
اب��ع � ْد ع��ن ال��ل��ي ِك � ْدب��ه��م ج��اب داغَ ��ك
يا دوب باقي لك تذكرة وحمطَّ ة ..
كرها خطَّ ة م�ش ح حتْمي ْ�صداغَ ك
ْام َ
•••
 ��صباغَ ك.
�ح��ر نيل يقدريزيل أ
وال ب� ْ
عينيه
o oم�����ش ك��ل م��ن
َ
ي��ح��زن بتبكي ْ
وال ك���ل حم���ت���اج ل���ك مي���� ّد �إي���دي���ه
الدنيا فيها وما فيها وياما كان �أقر ْبها
هربت  -اللي نابك �إيه ؟
نق ََرك غرابها ِ .
•••
ن�صيحة  -ما ت�شيل�ش �أكرت م اللي تقْدر عليه !
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قت !! قول يل على طبعك وانا ام�شي عليه
زه ْ
ِ oo
ب�س ح اعمل � ..إيه ؟
�أنا ع�شت حالف �أماينك ّ
اللي يف ِ�س َّنك ح��رام �أن يتح َب ْ�س د ُّمه
وح تزعل ا ُّمه يف طربتها ْان خَ ز�أت عينيه
•••
فحطّ ح�صوة خجل وا�سمع �آهاتنا يا بيه.
ُ
َ o oفرعون ط ِلع يف نافوخُ ه يطلع ال�سموات
نحت م�سالَّت معابد – أ� َّبهة و أ�هرامات
َ
و َق َعد ِي ِع ّد النجوم ويدو�س  رقاب اجلميع
والنيل أ �تاه بالربيع  ،على َ�س ْه َوة طَ ّق ومات.
•••
ما كا ْن ِ�ش إ � َّال ابن آ �دم من ع� َ�دم و ُرف��ات !
ُ o oعمر ال ِق َيم بال ل�سان وال عمرها م�سكت قلم
لكن الب�شر عرفوا الإمي���ان بيها داق��وا الأمل
قول يل انت مني ؟ بتعمل �إيه ؟ عاي�ش منني ؟
�أق��در �أق��ول لك انت فني منها ولو عابد �ص َنم
•••
الهيبالكالموالبالظروف،اخلوفيخلِّيالنا�س غ َنم.
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تنك�شف ع ُّنه احلكايا
o oكل مف�ضوح ْا�ستخ َّبى ِ
�شوف �أرامل (روميو با�شا) �صاروا لوكيلُه َ�سبايا
و�س ْحر بالأجر الإ�ضايف
للكرا�سي ال ُعليا هيبة ِ
ال�سرايا
ياما خايف �أكيد ح يظهر ملَّا ت ْنه ّد َّ
•••
العوج فتنَ الواليا.
يف بلدنا قرار �إداري يف َ

o oح ت�صغر ق��وي ج��� ًّدا ل��و كَ � ْل��ت لُقمة ح��رام
قهرت ابن �آدم �أو �شكم ُته باللجام
وح تخ�سر لو ْ
وح ِت ْك َفر بالأكيد  -ملا تبقى ُكر�سي ع��ايل ..
ل���و ن�����س��ي��ت ي���ا خ���ايل �إ ُّن�����ه م��ال��و���ش دوام
•••
يفزعك ن��ور العدالة ويرعبك زح��ف الظالم.
ن�صرين
 o oأ�ن���ا ال��ل��ي ك��ان للحقيقة ق��ل��وب ب ُت ْ
�صابني القلق َه� ِّت��ن��ي وال�����ش��كّ حا�صرين
متعمرة أ �فكار
يف زماين كانوا الرجال ا ْد ِمغَة َّ
دلوقتي بارجو احلمار على بختي ي�صبرَّ ين
•••
فاحلقنييافيل�سوفاجلهل.بع�ض العقل َع َّ�صرين.
اختها
o oطول عمرها القَرعة تباهي ب�شَ ْعر بنت ْ
والهبلة لها طبلة بترت َّق�ص  على َد َّقها
�ص يف مرايتك
مرك يا خايل ُ ..ب ّ
حيرَّ ين أ � َ
وا�شرح تفا�صيل حكايتك الجل ا�ص َّدق بها
•••
خمِّ ي ه��راه كدبهم وكدبكم  ..وكدبها !!
بيتحمل ويخبي عيوبه ج� َّواه ..
o oكلٌّ م َّنا �أكم
ِّ
ِل َوزُهتلفانة ,كلىخ�سرانة � ,ضعفالهمة  ,عجزالباه
متجمل
وتالقيهبيخو�ض متعايفيفبحورالأ�سواق ِّ
يتحمل ويعافر ما يقول�ش الآه
يتمنظر يف هبل ِّ
•••
ذاك لأنُّه حني يت�أمل حالة غريه تهون بلواه.

139

االحمال؟
o oيا نخل ليه انحنيت ت ِق ِلت عليك ْ
وك��ن��ت تعال ال��ع�لايل ورا خ��ي��ال اخليال
ِ�صي�ص البلح ليه طَ َر ْح غلَبك على �أمرك ..
وفر َعكْ مال
َم ّ
�ص ا َحلال من عروق تمَ ْ � َ�رك ْ
•••
فينك يا طَ ْمي الأم��ل ت��روي ب��وار احلال.
o oكم من كذوب الكالم طخِّ يت ر�صا�ص فالت
وبادلت دهن احلرام بغمو�س حالل نابت
لو كنت حا�سب ح�ساب حل�سا ُبه يا م�سكني
ذل املقهورين ماتت
روحك يف ّ
ما كانت�ش َ
•••
ُكلُّه �سلَف دين كما �أ َّم��ك زمان قالت !
همك ليه يا �سعادة البيه ْبي َ�س َّهرين
�o oأنا �شايل َّ
هماين �أحوالك وانت بكل جاللك بت�صغَّرين
َّ
كنتزمانوبكلب�ساطةباغرفبحفاينمنالنيل
وانا مت�أكد �آخر الليل الفجر ح يطلع ويد َّبرين
•••
دلوقتيعلىا َّيامكاملُ َّرة � ,صبحوليل-الي�أ�س كا�سرين.
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�o oإوع��ى ت � ُر ّد احلياة لو د ّق��ت على ا ْبوابك
لعز �أ ْحبابك
نف�سك ا ُحل � َّرة حتى ّ
وال تهني َ
بيحب وجم َّرب
خُ ْدها ن�صيحة من عجوز
ّ
ح تظلّ تهرب وتندم وال تفهم�ش �أ�سبابك
•••
وتعي�ش �ضعيف منهزم وان ُفزت مبنابك !

�o oإ َّي���اك تظن ان خمدت ج��ذوة الإن�سانية
بيطجنوا ف حرية
عل�شان عيالها بقوا
ِّ
كم من م�سافات جنون م� ِّ�رت على العامل
لك ُّنه بني �آدم ت��ع��ود لُ��ه ال���روح ب�أغن َّية
•••
تغ�سلُه الت�ضح َّية.
�أول ما ع َبل الهزمية ِ
تخ�سر حاجة ,الزم واحدة م االتْنني
تك�سب حاجة ح َ
َ oo
طبع الدنيا ِت ِل َّبك وفج أ�ة ت�شيلك ج َّوه العني
دا قانون جاري ولو فكَّرت ما ه َّوا�ش �صدفة
زي ال�سرقة  ..ول��ه قوانني
ال�سوق خ َّفة ّ
•••
�شم�سهطالعةمنني!
ب�سال�شاطرملايخاطرعارف ُ
ّ
o oح��� ِّق���ي اخ������اف م اخل��ي��ر  ل����و زاد
وك����ِب����رِ ن���اي���ب���ي ع�����ن امل���ع���ت���اد
ِ
دن���ي���ا غ�������رورة و�����ش���� َّره����ا أ �ك��ب�ر
وم�����ا ف��ي�����ش أ �ك���ت��ر  م ا ألوغ�������اد
•••
وان�����ا غ��ل��ب��ان وب����ار ِّب����ي اوالد !!
o oفنجان القهوة يف ميعا ُده ق ْد ْيبقَى تاريخ
وان جالك وان��ت حمتاجه تطري للمريخ
هوة
يا �سالم على �ضعف البني �آدم ق َّدام ال�شَّ َ
على َ�س ْه َوة و َق ْ�صد ي ُد ّق الأر�ض جتيب بطِّ يخ
•••
ال�سيخ.
َ
بطتيف رقب ُته ِت ْ�شويهع ِّ
واحلاجةان َ�ش ِ
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o oبد�أت �أ ْف َح�ص  و�أحا�سب نفْ�سي وبنف�سي
�إيه ح ازرعه بكرة ؟ ليه ؟ و�إيه طَ َرح �أ ْم�سي
�آخرتها اموت وحدي بال عزوة وال �أ�صحاب
�شم�سي
فماله�ش ال ْزمة العتاب ياللي طفيت ْ
•••
هم�سي.
غ�صب ع َّنك َ  ,و َم ْ
�أنا ْ
�ض حتى رهيف ْ
o oقاعدين على دكَّة يف حمطة بال أ �توبي�س 
 �بلي�س 
 �ي��د طويلة احلرامي والغفري إ
أ�ب��و إ
ال القطر �ص َّفر وال باين أ �م��ل يف و�صول
وال فيه تذاكر وال حممول مع املتاعي�س
•••
ال�سرفي�س.
�شعب انقطع ُبه الطريق وعطَّ لوا ِّ
o oكلُّه بيدور يف مداره مربوط مبركز  -ليه ؟!
كبار �سواء �أو �صغار م�صريه م�ش يف �إيديه
وعليك تعافر يا ُح� ّ�ر تطري مع الأح�لام
ي�س ُبك مقام غناويه!.
م�س ُ
ريه ف�صل الكالم ْ
•••
واللي انت ظ َّنك بعيد �أقرب �إليك تالقيه !
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عرق وعذاب
o oفيه نا�س  بت�شقى على اللقمة َ
ونا�س  وحو�شة بتنه�ش يف فقارى الغاب
يف �سوق بت�شغي ِعوالة وهلفطة وخرابي�ش
على كيف �أال�ضي�ش ندالة ا�سمهم ُك َّتاب !
•••
م�سن ل�ل�أن��ي��اب .
وه� َّ�م��ه ح� َ�ج��ر اجلهالة
ُ
ّ

ات�شمتفيك
o oج َّواكم�شحلوا َّمابت�شمتيفاللي ِّ
الطبع الإن�ساين ان ت�سامح زالَّت �أعاديك
وخ�صو�صا ملا الزمن اتك ِّفل بيهم ع َّداك العيب
ً
منيعارفالغيب �إمتىحيك�شفبيهمخوافيك؟
•••
ف��الأع��دل �إن��ك حت�سبها مبا ليك وعليك !
o oحلكمة ق��ال��وا اذك����روا ا ُحل��� ْ��س��ن��ى ملوتاكم
���ق �أت��ق��اك��م
�أق��رب��ك��وا م��ن ر ِّب��ن��ا يف احل� ّ
ننخع ومن��دح فيه
ليه ملا بيموت (�سفيه)
ْ
هر ِ�ست �ضحاياكم
وه َّو خطاويه خطايا �أكَ ْم َ
•••
زي ال�سيا�سة يا �شني نواياكم.
الفن ّ
يف ّ
ت�س ِهلْ�شي  -ال�سهل �ساعات يبقى الأ�صعب
ت�س ْ
o oما ْ
وما ت�صدق�شي اللي بيتفاخر �إ ُّن��ه جم َّرب
حال الدنيا ما بقا�ش ه َّو وما عاد�ش قانون
واملجنون ملَّ��ا عملوه قبطان خ� َ�رم املركب
•••
خُ ّ�ش طابور الب�شر العادي لو ح تفكَّر تهرب !
�o oإوع��ى تقول يل دا قا�ضي وا َّال �شيخ جامع
ك��ل اللي داق احل�ل�اوة بطوله راح راك��ع
العلم �أ���ص��ب��ح يك َّيل كو�سة ي��ا بدجنان
جن �أحمر لونه بات فاقع
حتى اللي كان ّ
•••
ك�لُّ��ه �صبح ع امل��ح��كّ ملَّ��ا اح��ت��كّ بالواقع
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o oاللي نخِّ يت له ِر ْك � َب��ك بتداديه من حتت
نبحت
وال��ل��ي ركبته تعامله ّ
زي كلب ْ
�سكك ال�صعود باي�ضة للي مطلبه فيها
امترجحت
ِب ِّ�سك عليها م��ادام على حبلها
َ
•••
بالفحت !
�صدق اللي قالوا ال ُبنا يبد�أ �أكيد
ْ
لل�صو�ص 
�ح��ت �ساحتك ُّ
�o oإن��ت يا ابني �أ َب� ْ
فن تع�شيق الن�صو�ص 
ع�شت �أبكم م�ش بتفهم ّ
وار�ضى باللي �أجربوك عليه
ُف َّ�ضها �سرية َ
دنيافيهاديوكتعالبوانت �إيهغريف ْرخ�صو�ص؟
•••
مهماحت�ص َّيحتهابربر�ضهمق�صودباخل�صو�ص.
o oاحل� ّ
ن�ضارة
�ظ حني ي � ِّدي يعطي العامية َّ
وي����ز ِّود ا أله��ب��ل بطبلة وط���ار و ُز َّم����ارة
نف�سهرئي�س حترير
�صاحبك ِ�صحيال�صبحلقي ُ
ّ
للحظ موا�سري خف َّية جتيب الق�صر للحارة
•••
فج أ�ة بتاع كبدة جاهل ر�شَّ حوه ل��وزارة.
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�o oشُ فت اللي خ��د َب��� ْ��ص� َ�رة وال ف �إي���ده ورق
واتزنَق
وكان ع�شمان يف َم ْه َرب ملا �ضاقت َ
ال�شرف �شج ُره ِع ِط ْ�ش وا���ص��ف� ُّروا �أورا ُق���ه
العرق
واجل�بن  زه��زه غ��ب��ا�ؤه كرهنا ���ص� ْدق َ
•••
ال�س َبق.
�ضاقت ه��دوم املطامع ي��ا ع��راي��ا َّ

يلم �شمل القبيلة
o oما في�ش حدانا فتى ح ّ
وال �شيخ حكيم عنده ميزة �إ ّن بنته جميلة
وال �أم ترعى وحتكي نزيد ح��داه��ا غ�لاوة
بقينا كده يف الطراوة ما في�ش �أمان ح�ضن عيلة
•••
وطر ْدنا من �ألف ليلة!.
ع�صر احلداثة هجم َ
 �ب��وي��ا وا�شتكيه البني
 �خ��ا���ص��م أ
o oبقيت أ
 �خ���وي���ا اك����ره يحا�سبني
ازع����ل أ
ومل���ا َّ
فر�ضت على بيوتنا �شريعة الغاب
هزميتنا ِ
اال�صحاب بقى بنهدم بدل ْنبني
واتخانقوا ْ
•••
بحق آ �مون يا �صاحبي عا ِت ْبني ما ت�سيبني.
ّ
�ذم��ت��ك ان���ت إ �م��ت��ى � ُ��ص � ْن��ت يل غيابي
o oب� ِّ
 �ن تخرب�ش ج��ل��دي ال�صحابي
وغ � ِّي��ت��ك أ
ِ
ياما قلت ف َّيه اللي قالوه ال�شيوخ يف اخلمر
 ل ُويل ا ألم��ر  ،ليه بت ُد ّق على بابي ؟
طاعة أ
•••
وطالب ر�ضايا ع�شان تقا�سمني يف منابي.
بنف�سك وال ي��ه� َّ�م��ك ع��ي��ال حالفيط
 o oإ�ف����رح
َ
ال ان��ت من اللي اف�تروا وال كنت م الهالفيت
دا ان��ت تاريخ يا ج��دع زن��ازي��ن و أ�ه��ل و�شعر
وان ك��ان ما ِل��كْ �سعر عند ال� ُغ� ّ�ز واخلراتيت
•••
ول���و ُب�� َن��اك ان��ه��دم يكفيك ب� ِع��� ْ��ش��ق بنيت.
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o oمن حقَّك يا عبيط ت ْتق ْن َزح لو ُعزت علينا ِت ْتقالط
قاوحت كتري عل�شان �شعبك وال م َّرة على ح ُّقه تغالط
ال لُقمة حرام دخ ِلت ُبقَّك وال عيبة �إ َّال طول �صربك
ال�ساقط
كلح�صادكمنخري�شجركما ِ
طم ْع ِت�ش �أ ًبدايف َّ
•••
مالك �أمركمااتعل َِّقت�شيفديلظابط!
ع�شتبفقركِ .
���س��ن ال��� ُّر����ش���د وات��خ��طِّ ��ي � ُت��ه
o oب��لَ�� ْغ��ت
ّ
�ج��ز وا�س َت ْ�صفيته
وو���ص��ل��ت ���س� ّ�ن ال � َع� ْ
 �و م��ن غري
بيتك خربته بق�صد ي��ا ع� ّ�م أ
ره��ن�� ُت��ه ل��ل��غ�ير  وظ��� َّن���ك إ � ّن ك � ِّف��ي � ُت��ه
•••
م�صي ُته.
إ�يه ي�سوى عود الق�صب ما ُدمت ِّ
o oليه (در���ش �إب��ن الفقي) را�ضي يبات مغلوب
نا�ضل وخَ ّ�ش حروب
مع �إنُّه ياما ع�شانهم �أكم ِ
���ق �أ���ش��ه��د ل��ه �إ ُّن����ه ع��م��ره م��ا ق�صر�ش
واحل� ّ
لوبلِّلواال َف ْر�شت�صحىال�شم�س على �إيدهيبانمقلوب
•••
�أ���س��رار!! وك��م ِتخْ في حلبايبها بلدنا ذن��وب.
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o oما عاد�شي فا�ضل يف �سوق الكدابني غري كَ ْ�سر
ال�سرت
وبقينا يف
ّ
ال�سن اللي نتم َّنى معاها َّ
�اي
ُ
نف�سك وخ��اف م اجل� ّ
نف�سك على َ
ف�ض ّم َ
لو كنت (كرزاي) لدفعوا يف هواك ميت َم ْهر
•••
بحر.
ال�سراب ميت ْ
ه َّيه كده الدنيا يف ال�صحرا َّ

ع��ن��دك م��ي��ت ه���رم ف��راع�ين ونيل
o oرغ���م
ِ
وح���داك ���ش��طّ ال��غ��رام � -شم�س  الأ�صيل
وغ��ي��ط��ان ب��ت��ط��رح ده���ب وك��ن��ال ونفط
ليه ح��طّ فقر القحط م��ا لقيت ِل��ك مثيل
•••
وك��ان �سبيلك للخلود العقل والفن اجلميل.
o oمالك�ش �صاحب يف �ساعة ال�ضعف تلج�أ ليه
من غري ما ت�ست�أذنه ت�شفي جروحك بيه
زمن ال�صداقة تولىَّ بقى كل �شيء م�صلحة
حم�صنفيه!
يف�صباك�سنني–مفرحة-قلبك َّ
•••
وح تعمل ايه يا وحيد غري �إ ّن تبكي عليه !
o oطول عمري فرعوين أ �حياين ال�شعري والب�صل
ع ِّديت ع�صور اجلهالة م�ستميت ع ا ألمل
يزي�س ج ِّتتي من بني �سنابك اخليل
َج َم ِعت إ �
ِ
و�شربت م النيل عكارة طمي زي الع�سل
•••
متعجبني ليه ع�شان عاي�ش و�شايل جبل !؟
ِّ
o oع ِّديتاملِ َّيةوكمان ِم َّيةوحترجعتاين َ�صرب ت ِعد
تهرب يف �ساعة املواجهة عمرك ما يف زنقة ت�سد
بقم �أ�شتات !
وطنك ِخ ِرب يا جحا و�أهلك ْ
واذا حتى �أموات  .مادام بيتي �سليم ما ح ا ُرد
•••
ُ
تارنُّه عا َرك مرياث وارث��ه �أبوك عن ِجد.
�أ ِ
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علي يا قلبي  ..ال َغلَط مردود
o oحقَّك َّ
�إ َّياك تخاف ِمن ُجثث ُبكرة يا ُكلْها ال ُّدود
هذا الوطن م�ش بخيل وال ُه َّو واطي و َن ْدل
ه َّو اللي َب َدع ال َع ْدل ِمن قب ِل ْن ما يبقى جنود
•••
ريه ما ليك�ش وجود.
فال ت َُه ْن �إ َّال ِليه  ..من غ ُ
o oهل دي جزاة الهوى يا بلدي يا جمنون
خر�س وجنون
نعي�ش �ضحايا و�أ�سرى بني َ
�سمينا ..
�إحنا اللي من قبل نبد�أ خطوة ِّ
با�سمك قرينا �آيات ع�شقك على اللي يخون
•••
وكنا قادرين نقول للدنيا – كن فيكون.
o oالفيل�سوف ال��ري��ف��ي ال��ل��ي قلبه رهيف
امت�� َّزع��ت أ �ح�لام��ه ب�ين  وردة ورغ��ي��ف
وهامه رتِّبها �صور  -على هواه  -و أَ� ْخ ِيلَة
أ� ُ
جرحت ف ؤ�اده ا أل�سئلة ه َّزت إ �ميانه ال�ضعيف
•••
منني يالقي أ �جوبة واجلهل ر َّبى له اخلفيف.
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�o oأن���ا ك��ن��ت ف��اك��ر م��ا ب��ي� َّن��ا و ّد و�سماحة
��ن �أ َّم�����ك و�أ ِّم������ي �أ���ص��ي��ل��ة ف�لاح��ة
اك���م� ّ
كلْنا م��ع بع�ض  عي�ش فيه ملح وم��و َّدة
ليه ال��ن��ه��ارده ف نف َْ�سك ِع � َّل��ة د َّب��اح��ة.
•••
ه� َّ�ي الكرا�سي ب��ت� ْع� ِ�دم َع� ْ�ب��ده��ا ال��راح��ة ؟

o oياك تكون فاكر �أبوك من �سالالت العبيد
الجل را�ضي يطاطي را�سه ِحللْم َح ي�شوفك �سعيد
وع�شان يجري ويلْهث ويراعيك حلْم و�شعور
زيطوريف�ساقيةدايرحتىلوراحيفاحلديد
ّ
•••
رغمده� .آ�سف�ساحمنيم�شحار ِّبيكمنجديد.
ي�س َت ْنطع
o oاحل��زن َرنَّ��خ يف عني النا�س  ِب ْ
وي ْ�س َتقطع
َح َّجر دموعهم ْ
وق�ص ُده ينام ِ
مبواج ْعهم
هرت النا�س  َ
ياللي َف َجرت و َق ْ
دموعهم ال راح يرويك وال ي�ش َّبع
ُطوفان ُ
•••
خرابي�ش جراحهم عمر ما ح ِت ْ�ش َفع !
و أ�كيد
ْ
 �زه���ار َعف َّية م��ا ين ِك�سر عودها
للحب أ
ّ oo
ال�صدق َع ِّودها
لو فيه جنايني حكيم ع ِّ
رح��ل الزمان اللي كانوا الفالَّحني �شعراء
َ
ع�شَّ اق  ..زه��ور املوا�سم َر ْه��ن بوجودها
•••
ال�سوق طَ َفح ع الغيطان وخان مواعيدها.
ُّ
o oهل �شهوة النوم دي إ �رها�صة بقرب املوت؟
 �ىل امللكوت
رغبة ل��ف��راق الهموم وف���رار إ
ض �من���ا م��ا تنام�ش
تغم� إ
ِ
بتم ّد ج�سدك َّ
ت�صحى ما تلْحقْ�ش وت َف ْر َفر كمن يف تابوت
•••
وهن البدن �ضاق بروحك �صار لها جربوت.
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o oت�شوف حياتك ت � َف� ْ�ر ِول بني �إيديك ومتوت
وك ��إ ّن روح العدم معجونة فى حيط البيوت
وانت ال ح ْول وال ق َّوة  ,عاجز تفهم املعنى ..
ورجعنا لباب املوت
جمعنا دار بينا َّ
الوهم َّ
•••
باب احلقيقة اللي عافقَة كلّ ِ�شي بخيوط.
ع��م��ال ب��ي� ْن� َ�ح��ر رم��ل��ة ال�شط آ�ن
ال��ب��ح��ر َّ
ويفوتني بني الغَيام خايل الوفا�ض  بردان
ي��ا م�سلَّط امل���وج على ع��ات��ي ج��ب��ال ال�َب�رَ 
 �م��ل غلبان
جملني بال�صرب  ال ان��ا فاقد أ
ِّ
•••
با�شت يف موج احل��زن واحلرمان.
أ�يامي ِ
وال�شجر
ال�صحاري واجلبال واملحيطات
َ
عمرها �أطول و�أبقى من جميع بني الب�شر
ب�س �إب���داع اب��ن �آدم وتفانينه الغميقة
ّ
زي ت�صاريف القدر
�أبقى حتى من احلقيقة ّ
•••
يا عدمي الهمة �إ�صحى  -الغجر طلعوا القمر.
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ليه الدنيا يا �صاحبي بتلعب كاراتيه يف نافوخي
لو �أ�س�أل ي�شخطوا َّ
يف يا دواهي ُد ِّقي وبوخي
علي ت�صبح جراميهم ذنبي
ويجيبوا احل� ّ�ق َّ
�أتقرف�ص ج َّوه ف قلبي �أحل�س بجروحي ذنوبي
•••
�أنا كان مفرو�ض اجتننِّ من م َّدة لواله �شمروخي.

o oكل ما تلهث خطاياك دوغري جتري وراك
ومهما �سبقْت ب�إنكارها راح ت�ست َّناك
يف �آخر الرحلة تواجهك بك�شوف ح�ساباتك
هربك �ضاعت و َّي��اك
فتالقي حياتك من َ
•••
ين�ضف ج َّواك.
وواج ْهها ميكن َ
ُب ّ
�ص لأفعالك ِ
o oم��ا ت�سيب�ش روح ال��ي ��أ���س  تلعب معاك
��ز ب��ه��اك ..
وحت��� َّ��س��رك وان���ت يف ق� َّ�م��ة وع� ّ
و���ش�ين ..
��ر ل��ه ِّ
�إذ ك��ل م��ا يف ح��ي��ات��ك م� ّ
الب��دي��ن يف قلبك ب��ي��� ْ��س��روا و َّي���ا دم���اك !
•••
فكرت م َّرة  ..ليه و�شَّ ك ماهو�ش يف فقاك؟!
ال�س ّن   ,ب��اق� َ�رف م الدنيا
o oكل ما باكرب  يف ِّ
 لخ��ر ثانية؟
 �ي��ه وان��ا �شبطان فيها آ
واعمل إ
 �ل��وان
دي حلوة ومليانة م�شاعر وج��م��ال أ
 �ح���زان وقلوب عامية
على ق� ّد ما فيها من أ
•••
لكنحالوتهافغباوتهاوغباوتهاحالوتها..اخلاينة.
o oم�ش ك��ل �شيء يغريك فري�ضيك تعملُه
فه ِّملُه
أ�حيانًا خداع الكدب ْبي َزغْ ِلل عينيك َ -
لنف�سك ح ّد يف الغابة يحميك م ال�سقوط
إ�عمل َ
تنزله
واذا يف هبوط بري اخليا َبة طريق جناح ال ِ
•••
وانام�شبازايدخوفعليكلكن�ضمريكا�س أ�لُه!!
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o oحزنان؟ممكن!قلقان؟جايزلكنفرحانما أ �ظ ِّن�ش
املوتخط ُفهمنعلىرا�سكفافردطولك أ �ناما َب ُن ِّق�ش
لكن أ �عرف إ �ن املوت على كل املخاليق بال ُّدور
�سهمه  ..ما يترْ َ ِّد�ش
والعبد امل أ�مور – ملا بينفد ُ
•••
فاحمدر ِّبنا..حت�شوفلكيومنيو َرامنُّه..ما ْي ُ�ض ِّر�ش.
o oم�ين  ال��ل��ي ق���ال ّان اب���ن �آدم عبيط
دا ان��ا �شُ فته ق�� ّد ال��ف��ار وب��ال��ع حميط
و���س� ِ�م � ْع � ُت��ه ق���اري يف ال��ع��ل��وم وال��دي��ن
بيك َّفر امل��ؤم��ن�ين  بل�سان وق��ل��ب �سليط
•••
حلمه ط ِّيب ب�سيط.
يا بخت من ك��ان ُ
o oاملنطق بيقول إ �نك ملا ح متوت  -ح متوت
م�ش ح مت ِّيز ما بني د ْرب الت َّبانة و�شجر التوت
وال راح تفرح لق�صيدة وال تبكي على رواية
حتى لو آ �ية وت�ستاهل نوبل أ �و طبعة بريوت
•••
فاحفظ على روحك روحك قبل اللحظة ما تفوت.
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o oنف�سي �أ���ش��وف نقطَ ْة ف نهاية العبارة
ال�ستارة
�ظ � ْة ن���زول ِّ
نف�سي �أع��ي�����ش حل� ِ
امل��طَ ��ال طَ ��� ِّول وب���اخ �سري ال��� ِّرواي���ة ..
وال��ن��ه��اي��ة م َغ ِّب�شة ب��أل��ف�ين �إ���ش��ارة ..
•••
خايف �أموت  -تفوتني  -يا مليون خ�سارة.

o oقلبك بيقْ�سى كل ما تغلط وال ِتخْ جلْ�ش
ف�ضحك�ش
لو حتى غ�شِّ يت ب�صل يف ال�سوق وال َ
بال�سوء �أ َّم��ارة
َنف َْ�سك مراية و�ساعات
ُّ
و�ساعات قمارة لرباءة قلب ما َ
خذلكْ�ش
•••
حتميك من ال�ضعف يف عامل غواه البط�ش.
لوموا عل َّيه بجد  -عاتبوين
o oيا ا�صحابي ُ
هل كنت �صاحب �صحيح ولذا �صاحبتوين ؟
بال�صدفة َج َمعتنا
وا َّال الزمان والظروف ُّ
وخَ ِد ْتنا ريح الهموم  ..والعادة غلبوين ؟
•••
فني يا �صديقي احلقيقي عينيك يحا�سبوين.
o oللكون قانون ال يخون وللطبيعة �شرايع
م�ش �سوق ي�سوقه بكيفه ال�شاري والبايع
�إوع��ى ت�صدق مرايتك وان��ت مت�سلطن
العقل بي�سرطن �إذا ك��ان الوطن �ضايع
•••
ويحجر القلب لو تقبل تعي�ش راك��ع!..
َّ
نف�سك وم��ع الدنيا
o oح��اول تت�صالح م��ع َ
الباقي من عمرك حم�سوب دلوقتي بالثانية
يا م�ؤ َّهل  ..يا كبري  ..يا حالل كل الفوازير
ال�س ّر املخفي يف البري � .أتاريه �أالمونيا !
دهب ِّ
•••
وبر�ضه م�ش �شاي ُفه  ،عامياك ع ُّنه �أوهام تانية !
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o oح�س  الطبيعة الراقي �ص َّنفنا ن�سا ورجال
حتى الزهور والطيور �أزواج تفوق اخليال
�ض ِّدين و�إلفني  ..جدل  ..عا�شق مع املع�شوق
�إبداع وذوق لي�س  ير�ضى باعوجاج احلال
•••
كي ت�ستمر احلياة يف خري وحب وجمال.
o oبعرتت عمرك و ُق � ْل��ت ت ِل ُّمه م��ا لحْ ْق ِت ْ�ش
لياليك يف ماء الزمن با�شت ما بتج ِّف�ش
طارت غمام يف الف�ضا وجنوم و�شم�س وقمر
تن�سى وم��ا ت ُرخِّ �ش
ي��وم ت��وع��دك باملطر َ
•••
ي�س ِّر�ش.
ح متوت �أ�سري اللي فات
ّ
واجلاي ما ُ
ب�س ع اللي ي�شيل
 o oإ�رم��ي حمولك بكيفك ّ
النا�س  ف هوج احلياة غف ِلت عن املواويل
ما عادت�ش اال�صحاب ت�شيل عن بع�ض بالويها
ع�شان ما فيها مك ِّفيها على ا آلخر وحيلها قليل
•••
حتى القناطر ما عاد�ش طايقها نهر النيل.
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o oالعاقل ملا ي�شيخ يحتاج للي ي�شيلها معاه ..
تت�آخىروحهمعروحه،ي�سمعله �أومي�شيوراه
والأعقل م ُّنه ملا ي�شيخ يت�صالح وي�سامح نف�سه
ويحا�سبيومهعلى �أم�سهعل�شان ُتغفرلهخطاياه
•••
قبلن َو ْه َمهاماميوتو َّياه.
فتدقمعاهباباجل َّنة ِ

o oاحل��زن �إح�سا�س  نبيل لو كنت حم��زون بجد
وبتبكي على غايل �ضاع ما �سرقهو�ش حد
خايف ما يرجع�ش بكره �أو ما تلحقهو�ش
م���ع �إن م���ا ���ش��وف��ت��و���ش وك����ان ع ال��ق��د
•••
وحت���� ّ�س �إ َّن���ك ب��دون��ه اللي بنيته  ..اتهد!
 o oأ������س����رت روح������ي ح������دود امل���ك���ان
ماخ�ضر�شي � ..سوى ا ألح��زان
والطني
َّ
وال��ع�����ش��ق مل��ا ف����ردت ُل���ه جناحاتك
ن��ز ِف��ت ج��راح��ات��ك  ..دم���اء أ �ل���وان
•••
إ�حلقها بكرة وعي�شها واللي كان ياما كان.
o oبع�ض  الطيور تهتدي للع�شق ر َّب��اين
وبع�ضها بي ْنتهي على ُ�سفْرة �إن�ساين
َ
الوح�ش �إيه �صالح ومني طالح ..
يا معلِّم ْ
كان �إيه م�صالح َ -ر َم ْتنا ف ُح ْ�ضن ُعدواين
•••
ت��ذ ّل �أوط���اين !!
وحل�� ّد �إ ْم��ت��ى الغباوة ِ
o oعمر البني آ �دم متك ِّتف يف �سواقي الروح
بتن َّوح وال فيه م َّيه برتوي القلب املجروح
بت�شق ال�ضهر
مرعوب من �صوت الكرابيج
ّ
من قهر حاكمنا ال -م�ش طَ ِّيب ومداه مف�ضوح
•••
كماطورمتكتِّفمتغ َِّميم�شعارففنيحيروح.

155

o oم��ا ع � ْد���ش ينفع ت��ن � َّوح ع ال��ل��ي ���ض��اع م َّنك
ع��م��دا غ��� َّرب���وه عنك
ب��ع��د ال��وط��ن ن��ف��� ُ��س��ه
ً
طعم ال��ع��ذاب ح�ين  يزيد �أملُ���ه �أك��ي��د تن�ساه
وح��رق��ة الآااه ب��ت��ب� َ�ه��ت ب��ع��د م��ا تجْ ِ �� َّن��ك
•••
ج��رح��ك طبي ُبه ال��زم��ن ول��و ات�سرق ِ�س َّنك
��َ �o oص��دي� ُق��ه ال��� َّ��ص��دوق ال��� َّ��ص��دي��ق ��َ � ..ص� َّد ُق��ه
ح��ل��ف ل��ه م��ا ي ْعمل�شي ���ش��يء ي� ْق� ِل� ُق��ه
ْ
وم�����ش راح ي��خ��ا ِل��ف أ �وام�����ر امل��ع��اه��دة
و��ِ�س � ْل��و ال��زم��ان َده  -ال � َغ � َن��م ي � ْز َع��ق��وا !
•••
��م��رق��وا !
َع��� َ��ش� ْ�م ي � ْن��� ُ��س��وا ب��ك��رة انُّ��ه��م َح َ
o oك��ان لينا �أط��ف��ال زم��ان وك� َّن��ا ب ْن�شيلهم
ن�صحي خيالنا يحكي لهم
وان ِ�ضجرت الروح ِّ
الر�ضا واحللْم
و�سع �أح�ضان ِّ
كانت احلياة ْ
ل�سه ما ابتدا�ش ليلهم
كان �أ ّول الفيلم َّ ..
•••
�أ َّيامها كان ُط ْه ُرهم من �سل�سبيل نيلْهم
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o oك�شفت را�سي عل�شان �أدع��ي مع املظاليم
دع��وة ول َّية – ومك�سور اجلناح  -ويتيم
ياما نف�سي يبقى ال�سنة دي ن�صيبي ليلة الق ْدر
وتظلّ فاحتة طاقتها طوال ال�شهر للماليني
•••
ال�صرب  طال يا �إلهي وال ح ّد غريك رحيم.

o oغ���دروك ُر َف��ق��ا َت��ك يف ب���رودة قلب نفوك
ا���س��ت��ك�تروا حتى يبت�سموا مل��ا يقابلوك
ال�سلِّم ح يجيبوا الديب من ديله
طلعوا يرق�صوا ع ِّ
ن�سبك لأبوك
حتى اللي كنت خليلُه �أنكر َ
•••
احلق ي�ش َّرخ ب�شكوك.
دا حال الدنيا يا �إبني ملا ّ
يحرم عليك
علي لكن طريقي َ
o oبا إلن�سانية  ,حقك َّ
أ�نا كنت فاكرك �صديق ع العلَّة خدتك �شريك
علي
وا َّم��ا طاوعتك ! لُ�� ؤ�م ال�سيا�سة َق َل َبك َّ
�ضحيت له ب َّيه ف أ � ِّولها فر�صة زغ ِلل عينيك
ِّ
•••
ياللي تخادعني وقادر تبيعني كيف ا�شرتيك.
o oبتقوم من النوم وبتنطقها يا دوب  /رزاق يا كرمي
تالقيها بالويها حتا�صرك زالزي���ل براكني
يف كل بالد اجلغرافيا أ �ر�ض  الب�شرية ب ِتترْ ج
 �دم�ين
غ�ضبانة بتحتج على ظلم البني آ
•••
وال ح ِّد�ش غري الفقرا ب�يروح يف ال ِّرجلني.
o oع��م��رك م��ا بكيت خ��اي��ف يف ح�ضن ا َّم��ك
تغمك
وال م���� َّرة ���ش��ك��ي��ت الب����وك ح��اج��ة َّ
متوحد ومفارق وع��دمي الأن ََ�سة
ط��ول عمرك
َّ
تلمك
وبلم�سة غ�ضوب م�ش اليق على �صحبة َّ
َ
•••
وب��ك��لّ تباتة ت��ل��وم ال��غ�ير  على ب���ارد د َّم��ك.
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o oغفلت حلظة ملحت اب��و ُق � َّف��ة واب���و مليار
واحد بيذيع مات�ش كورة والتاين بي�صطاد فار
�س�ألت مني دول يا ول��دي ودي حمطة �إي��ه ؟
من�سر التجار
قال يل �سالمتك يا بيه  .حمطة �شيخ َ
•••
ال��ل��ى ب�ير ِّب��ي قطط م��ن �أج���ل اال���س��ت��ق��رار.
o oما تتجبرَّ �ش يا ع ْتويل م�سري يظهر ُعتُلّ اكرب 
فما تلحق�ش تتن ِّف�س  وال تنظر له وال تقدر
ت��اري��خ ح��ي��اة ال��ط��غ��اة م�ستويف �سجالَّته
حتى اللي خمدوع يف ذاته عارفها ولو أ �نكر
•••
حل � ّد ما تلْقفه ال ُّنقرة اللي فيها يتق ْنطر.
o oب���ارت���اح وب���اف���رح مل��ا ب��ارم��ي ال��زب��ال��ة
وعن رغيفي احلالل انف�ض  بواقي النخالة
ياللي انت عاي�شها احلياة  ..رحلة �س َفر
انك�سر �ضهرك  ..وحا�صراك الندالة
ليه َ
•••
وا َّال ال�����ص��د�أ ل��� ِّوث م��وازي��ن ال��ع��دال��ة ؟!
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o oفني النهارده ال�صديق اللي �صداقته بجد
وليه املحبة النهارده ه��زار بي�شبه جد
�صاحب النهارده يعيبك وان��ت بتعيبه
مت�� ّد �إي���دك يف جيبه يقيم عليك احلد
•••
واللي ي�ساحمك خمي�س  ذلَّك نهار احلد !

o oكان فيه زمان بنت حلوة وا�سمها نعمات
�أن��ع��م عليها ال��وط��ن وحباها �أك��م نعمات
يت يف غيطان فق ُره
ور ْب ْ
�شربت من النيل ِ
فاحت�سر عليها وم��ات
اتن�شّ قت ق��ه � ُره
َّ
•••
ال�سبببالذات!
للموتيانيلحاكماتُ .م�شانت َّ
 o oإ�ف�سح م�ساحة ر�ضا للحب يا اب��ن ا أل�صول
واف��رد جناح ل ألمل ع�شم الوطن مو�صول
ال ت��ن��ه��زم ���ض��ع��ف خ���وف ل���رزال���ة ا ألي����ام
بت�صعب ا ألح�لام مع ق��رب �ساعة الو�صول
•••
 �يدين بتدق باب مقفول !
ما احالها نغمة إ
o oبقى امل��وب��اي��ل ب��دي��ل حتى لع�شق البنات
بتده ُبه ا ألم�سيات
ما عا ْد�ش خو�ص  النخيل ِّ
�صار كل �شيء افرتا�ضي حتى �شرف الوطن
طفح ال َعطَ ن يا زم��ن وان�شلّ �شجر الثَّبات
•••
أ��شكي اللي عندي ملني ؟  ..وما لي�ش يف االت�صاالت.
o oلو بحلَق فيك قر�ص ال�شم�س ح ت�ضطر تغطي عينيك
ولو ا�شتهيت التمر ح تن�ساه لو نخلُه عايل عليك
الإن�سان ال ُقزعة ما بيح ِّب�ش غري اللي يطوله
على ر�أي الأمثال بيقولوا  ..ق ّد حلافك م ِّدد رجليك
•••
وانكنت�سيا�سيومافهمت�ش �إت�أ ِّمليفالليحواليك.
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o oه��و ان���ت ت��ق��در ع��ل��ى همومها ح حتكمها
�إن��� ِف���د ب��ج��ل��دك و���س��ي��ب��ه��ا ل��ل��ي ي�شكمها
وج� ّ
����ف م���اء خجلُه
ال��ل��ي ف��ق��د ِع�� ِّف�� ُت��ه َ
مت�سح َعبلُه بهدومها
و�سابها م��ن ه َبلُه
َ
•••
وما عا ْد�ش يف عرو ُقه نب�ض يعوم على عومها.
o oه � َّو ده و�ض َعك وان��ت اللي ارت�ضيته زمان
ليه ال��ن��ه��ارده بت�شكي تبكي ع ال��ل��ي كان
طب ليه فاكر إ �ين با�شكي ؟ أ �نا بابكي إ لين با�ضحك
طول ل�سانك عني فا�ضحك جلل فاكر الدار أ �مان
•••
كمل الباقي جمايل ع�شت را�ضي بالهوان.
ِّ
o oحايل رجع ي�صحى يقلقني مع ال�صبحية
م��ا بقيت�ش ق�� ُّده �أن��ا وم�ش ح��داي��ا ول َّية
�إرحمني ي��ا عمي وان�ساين �أن��ا ن�سيتك
من يوم ِب�شُ و َقه ناديتك قام خليت ب َّيه
•••
ماخال�ص ر�ضينااكتفينا-موتاحلبتر�ضية!
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o oب��ي��ن��ك وب��ي��ن احل� ّ
�����ظ ����ش�ب�ر ون�����ص 
تب�ص عليه �ساعة ما يب�ص 
�شرط �إن��ك ّ
ح��ت��ى ال�����ص��دف ليها ق��ان��ون مر�سوم
ولكل مهزوم ن�صيب يف نفاية اللي ي ُق�ص 
•••
ياللي البالوي العموم تيجي حلداك وتخُ �ص.

o oعماين ُح ِّبي ما �شو ْف ِت�ش �أ�شواك يف الوردة
ك�سرين  ..مبو َّدة
وف ّ
عز جربوتي ح ِّبي َ
�أنا ع�شت �أم�ضع رغيف الأم�س  يف الذكرى
وك�أين ر�ضعت بكرة من حليب النهارده !.
•••
�آه من وج��ود ف� ّ�ج كل همومه م املعدة !!
ال�صحة
مهم
َّ
o oم��ا دام دم��اغ��ك كبرية م�ش ّ
جتيب�ش �سرية  .داري �صوت الك َُّحة
إ�نهج وما ْ
�ساعة ن���زول ال�ستار ميكن ت��ط��ول حاجة
م�صحة !.
مر�ض  ال�سذاجة مالو�ش بل َْ�سم وال
َّ
•••
�سحة ؟
إ�ن��ت جريت كالوحو�ش ليه دمعتك َّ
o oم���ن ح��ق��ك ت��ق��ف��ل ع��ل��ى روح����ك أ �ب���واب���ك
تف�ضل أ �عداءك على أ ��صحابك
من حقَّك حتى َّ
 �ر�ضك
لكن م�ش م��ن حقك تن�سى ت��اري��خ أ
أ����ص � َل��ك َ ،ع� ْ�ر���ض��ك عمر �صباك و�شبابك
•••
 �عاديك على ب ْند عمول َتك ومنا َبك.
بتفا�صل أ
o oط� ْ�ب��ع احل��ي��اء م�����ش ب��ي � ِّدي��ك ح��ق جتاملني
رر ل���ك  ..ت�ضلِّلني
وال ال�����ص��داق��ة ت��ب� َّ
ال��دن��ي��ا م�ش لعبة َب��� ْ��ص� َ�رة وا َّال �أك���ل ون��وم
تهملني !.
ف��ج ��أة ت��ع��وم ان��ت ع امل��وج��ة ِّ -
•••
حتى ف �صراع ال�سيا�سة اقراين وال جتهلْني !
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o oياللي ان��ت طالب العدالة احكي على ق َّدك
وال����زم ح���دود ح�� َّدك
�أن��ظ��ر وع��ي��د ال��ن��ظ��ر
َ
احلرب م�ش خدعة ب�س   -احلرب حلم وخُ طط
ْ
باخلر َب�شة ر َّدك
زي القطط –
م��ا تكون�ش ّ
ْ
•••
لو ِق ْ�ست موج   الع ُدو  ،ج � ْز َرك ي�صون َم َّدك.
o oداخ���ل يف د َّق���ة ك � آ�ب��ة ال��ن��وب��ة وان���ا زع�لان
 �ذا اك��ت� أ�ب��ت زم��ان
وك���ان زم���ان
بانب�سط إ
ِ
ف��ي��ه ف���رق ب�ين  تكتئب وال��دن��ي��ا فرحانة
ميتانة تقتلني وان���ا ف��رح��ان !!
ل��و دن��ي��ا ْ
•••
واحل����زن غ�ير ال��ب��ك��ا واالك��ت��ئ��اب أ �ل����وان.
ال�س ّن �صار ينق َْح عليه
o oيا ح�سرة اللي ِّ
يحا�سبه ع اللي ب ِّدده ويعات ُبه ع اللي بيداريه
منجة ي��رح��م ز ْن� ِق� ُت��ه
ال ���ض��لّ ت��وت وال َ
كافة ح�سابات خزن ُته برتع�ش �إيديه
•••
ال�صبا ِ ..غ ْيم ال َغ َبا غَ ِّيم عينيه !
�ضاعت براءة ِّ
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�o oإح���ذر م��ن اللي ُ�صغيرَّ  ل��و بقى كبريك
وال ال��ت��ق��ا���ش ح��� ّد ي��ت��ل � ِّون عليه غ�يرك
خ�ضرها لُه
هجر غيطانُه ولو ُكنت اللي َّ
�أُ ُ
بك�سر مناخريك
عمره ما راح يهدا باله �إ َّال ْ
•••
ريك.
و ُب ّ
�ص وات�أ َّمل وراج ْعها خطوط �س َ

o oال��ك��ون بحاله وق��ف عاجز �أم���ام �ضعفك
ياللي ان��ت منذ البداية رويته من حر َفك
د ِّوب��ت ياما فراعنة ه َلكْت ك��ام �سالطني
ن�ص َفك
ونفخت يف الطني جتلِّي العدل  ..ما َ
•••
�إيه اللي جابرك تكن هزيل يف ليل َقرفك.
o oع��ودي��ن ج��رج�ير وزب���د َّي���ة وف��� ِّ��ص�ين ت��وم
دي و���ص � َف��ة م��ن ت���راث أ �م���ي ل��ب��دء ال��ي��وم
و���ص��دق��ن��ي -ان���ا ي��ا دوب وح��ي��د وع��ج��وز
ح ت��ف��وز ب��راح��ة وال تخ�شى ه���روب النوم
•••
فجروا ملوك ال � َّدوا عايزين تعي�ش ملخوم.
 �غنياتُه
يلحن يف ال�شوراع أ
o oالتاريخ راج��ع َّ
يحيي يف قلوب اجلماهري اللي ن�سيت ذكرياته
ال��ل��ي م��ا بتموت�ش حتى ان م��ات��وا نا�سها
واللي ج ْدر أ ��سا�سها مدفونة ف جناين أ �منياته
•••
واللي بكرة زه ُره ح يف َّتح على �شرف اللي ماتوا.
ح�صتي خلفك
ع��م �أن���ا م�ش ح اراج���ع ِّ
o oي��ا ّ
م���ادام م��ا بي َّنا ثقة �أن��ا عمري م��ا �أخالفك
دا احنا والد عي�ش وملح وفالحني وغيطان
م�ش �شُ ركا دك��ان ح ابيع قلبي ع�شان َب ْل َفك
•••
ل�سه يف قلوبنا الوطن مهما ا ْن َهطَ ل ظَ ْرفك.
َّ
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o oم�ش ك��ل �إن�����س��ان غبي بيغرق يف �أوه��ام��ه
وال ك���ل ���ش��اط��ر ذك���ي ب��ت�����ص��احل��ه �أ َّي���ام���ه
واللي حكم فينا منهم بال ِه َّمة وال �إح�سا�س 
العمامه
�سم ْ
بقى ظ��ر ُف��ه َّ
ح�سا�س  بيطبخ ّ
•••
غ��رق��ت م��راك��ب��ه ف هيافة ح��رب �أق�لام��ه.
ح�سا�س 
o oياللي انت ع�شت احلياة عمرين وتر َّ
الغ�ضب �ضد ال َعطب يف حما�س 
ت�شعل نريان َ
ظ ِّنيت ب��� أ� ّن العدالة ح تن�ص َفك ُف���وري ..
ال�ضروري إ � ّن تك َفر من زمان بالنا�س 
كان ِم َّ
•••
غد ْر َبك أ � ْق َ�سى م احلرا�س !.
ُف ْجر ال�ضحايا ان َ
o oما باطيق�ش �أقرا ر�سايلك باردة يف التليفون
اح�س بعواطفك بالل�سان والعيون
�أحب
ّ
�سيبنا �آالت الع�صر حتكمنا وت�ستبدلنا ؟
مبت�سر جمنون
بخلْق غرينا يف ع��امل
َ
•••
يا عيني ع الإن�سانية ف علبة وانت زبون ..
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o oالكدب �أ�صبح غ��ذاء يومي جلن�س  ال��دود
زي الن َف�س  يخرج بدون جمهود
بنمار�سه ّ
بابت�سامة وب�ضحكَة نتلقَّاه
ن��ز َّوق��ه
َ
ونروح معاه فني ياخدنا حتى ِ�صرنا قرود
•••
للكدب �سح ُره اللي خ َّال الك َّدابني بت�سود.

o oقعدت و�سطيكو �ضيف ع الكر�سي �ُ -س ْك ُت ْم ُب ْك ُت ْم
وال واح���د منكم ف� َّك��ر َّ
يف ك��واح��د منكم
ليه وان��ا ف��ارد ���ص��دري �شوفتوين غريب
ي��دي وه � َّو بيع ُقركم
مع �إن الديب ّ
ع�ض �إ َّ
•••
فر ْح ُكم.
�ضمرييدعاين لأحزانكملكنن�سيتوينيف َ
o oك��ل ال��ب��ن��ادق واجل��ي��و���ش دي  ..ع�شاين ؟
دا ان��ا على ق�� ِّدي  ..ال أ �م��ل��ك �سوى ل�ساين
ق���امي ع��ل� ّ�ي حم��ا���ص��رين ببنكنوت وب��ن��وك
م�ش ورث ابوك  ..ال  .دا انا احلرية مالكاين
•••
وانت يف ليل غ ِّيتك برغم الزحمة وحداين !!
o oالنا�س  فاكرينك يا عجوز �شيخ قبيلة قدمي
وانَّك خايف جماهريك خو ًفا م ا ألمن وم العني
 �حباطك
نغمة إ
لذا منده�شني على طول من ِ
مع إ �نَّكحتتبطاطك�شمروخعا�صيعلىالتحطيم
•••
فبال�ش َجلْد الذات  .ال انت الوايل وال كنت زعيم.
o oح����ذاري ت��ن��ط��ق حقيقة ف و����ش ن��اك��ره��ا
�أو ت��ع�ترف يف ط��ي��اب��ة ب��غ��ل��ط��ة ف��اك��ره��ا
ط� ْ�ب��ع الب�شر ي��ن��ك��روا ال��ل��ي نف�سهم ين�سوه
نف�سه بيخ�سرها.
وال��ل��ي يتوه ع��ن عيوب ُ
•••
�ص �ضوافرها !!
ر�ضي ْت َق ّ
عمر احل��دادي ما ِ
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o oياللي انت موزَّع هالفيتك ترعبنا بقناع الديب
والخمنا بهايف حواديتك وف�ضايح جن�س املحا�سيب
�إرح���م نف�سك وق � َت��ك ط��� ِّول وال��ع��م��ر ق�صري
حتى اللي ب�صري لو كان �شايف خايف م الغيب
•••
�إزاي ناوي ترتِّب بيتك من غري ما تزيح الكراكيب.
o oحب الب�شر وح��ده ه � َّوه اللي ح ابكي عليه
 �حاجي عليه
خ ِّبيته يف القلب من ُ�صغري أ
 �ك��ل م ِّني
حني ل َّوعتني اخلطوب وال�شِّ يب أ
 �ليه
ه � َّو اللي باقي يجاملني ق��د حاجتي إ
•••
إ�يه ي�سوى ِ�شعري ان ما كان�ش النا�س ح تبقي عليه !
باخ�سر النا�س  ب�سرعة ك�أن َّ
يل انياب
o oليه
َ
ا�صحاب
مع �إنيِّ يفكلخطوةم�شيتهاكانيل ْ
زي ابن ع ُّمه
ميكن طويل الل�سان يف ّ
احلق ّ
والقلب �سال د ُّمه م�ش را�ضي بقانون الغاب
•••
لذا بيهربوا اخللق منك من جميع االبواب.
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هج الطِّ ري َه َجر ِع�شُّ ه
o oعلى حا ِّف ْة الي�أ�س  ّ
م اخل��وف ك�سري اجلناح ال ُّرعب ْبي ِه�شُّ ه
ت�ش ِبه �أغانيها ..
يا َمن خ َلقْت الطيور ْ
مي�شوا
فيه �إي��ه يخلِّيها يف ِع� ّ�ز الربيع ْ
•••
ال��ي��أ���س  حلظة يخُ ّ�ش القلب ِب ْيح�شُّ ه.

زي النبات يف امل��زرع��ة
o oما�شية البنات ّ
ومتربقعة
متحجبة ومتنقَّبة وم��ل� ِّون��ة
ِّ
ْ
طمي واحد وال�شجر �أل��وان ..
قلنا زمان ْ :
دلْوقتي بع�ض  اجلنان متخ ِّفي ورا �أقن َعة
•••
�سبحانه َمن َع � َّرى �آي��ات الطبيعة املبدعة.
مو�ضعها)
َ (o oق���� َّدر ل� ِ�رج � َل��ك ق��ب��ل اخل��ط��و ِ
و إ� َّال ���ص��دف��ة ت���دو����س  ب�ل�اَّ ع���ة تبلعها
واخ ْدها ِكيف ما تكون
ياللي انت عاي�ش احلياة ِ
الك ُون ماهو�ش َج ْه َجهون  -لُه قوانني بي ْت َبعها
•••
عقلك يف را�سك خال�صك ِم اللِّي يقْطَ ْعها ..
o oخلِّيك ع�صي زي ما انت  .ل�صو�صها مل غلبوك
 �نهم ع النوا�صي زرع��وا �شوك وهالوك
مع إ
زي ال�شرف والهرم
إ�ن��ت كما النيل ق��دمي ّ
فاعرب ع�صور ا ألمل  ..واغ�ضب على اللي خانوك
•••
وا َّي��اك ت�ص َّدق ب�� أ� ّن اللي باعوك – قتلوك !
ال�س ّن دا النا�س  بتب ِعد وال�سكك بتطول
o oيف ِّ
وع املحمول
وال ِع ْ�شرة �صبحت رغي يف الأر�ضي َ
بتزعق
���ص��وت��ك �إذا اح��ت� ّ�ج ه��� َّ��س��ة ي��ق��ول��وا َّ
تزهق � ،سيبوه ح ي ِل ّت �إي��ه ويقول !.
عجوز َّ
•••
ال�سوق كَ ِل اخللق َفق َِدت احلكمة و َف ْ�صل القول !
ُّ

167

o oيا جدع ارحم �شبابك م�ش كفاياك اللي نا َبك
وكفايانا احنا اللي نابنا من خرابي�شك ونابك
ح�سي�س يحا�سبك
�إنت �إيه ؟ ليه يف قلبك ما يف ِع ْرق
ْ
يحب�سك ج َّوه اكتئابك
وال ظرف كريه ينا�سبك
َ
•••
�إرحم العامل  ..دي ريحتك فايحة  ..وا َّال ُ�سكّ بابك.
عمال بتح�سبها حلظة بلحظة دواي��ر ثواين
َّ o o
بتعي�شها نف�س الهموم كلّ يوم فيه م َّرة تاين
إ�ه��رب بنف�سك وم��ا تغرق�ش يف التفا�صيل
 �ن�ساين
وك��ون طويل الن َف�س  �ضعفك خلَل إ
•••
 � ْن تعي�شها مهما ح تعاين.
حلوة احلياة أ
o oت ًّوا ما جيت النهارده وافتكرت انَّك مثقف ؟
خدماحلكومة..م�شموظف
وانتطولالعمرمن َ
عمرماذنوبالرجالوال�شعرابرتوحبالغ�سيل
ْ
ن�ضف
ولذا متك َّدر النيل العجوز من طول ما َّ
•••
َّ
ماتراهن�شعلىجفافالذاكرة–�أح�سنتعفف.

168

o oال��دن��ي��ا ���ض� ْ�رب��ة ّ
ح���ظ م��ه��م��ا ع��اف��رت
نف�سك ُن���� ّ�ص ك��م ت��ي �شريت
ياللي ان��ت َ
م��ا دام طاطيتها ل��ل��ي �أ���ص��غ��ر منك
��رت
ظ��ن��ك ك��ِب�رِ ت وان����ت ذلَّ����ة ِ
���ص�� ِغ ْ
•••
كاب ْرت.
ما يف غري ن�صيبك تطولُه مهما ِ

o oالأبواب اخللفية ما ُ
بيخ ِّ�ش�ش منها ا َّال الزبالني واحلرام َّية
والب َّوابات الفخمة ما بتع ِّدي�ش غري الط َّبالني والفالت َّية
الأ�شراف �صبحوا بيتنطَّ طوا عبثا ع الأ�سوار
ع��المَ  باملِ ْندار  ..و�شُّ ه للتجار وقفاه ل َّيه ! .
•••
باحلق �شو َّية!
عايزين زلزال يعج ُنه
ويخمر طي ُنه ّ
َّ
 o oإ�زاي ح تكون لك �شخ�ص َّية وانت يوماتي ِبت ْن َ�سك
وازاي ين�ضف تو َبك وان��ت منقوع يف العك
ه َّو انت �ضمريك جراف َّتة بتب ِّدلها على طول
ما هو م�ش معقول تف ِقد حاجة عمر ما كانت لَك
•••
بال�ساهل الزم عاطل باطل تحِ ْ َتك.
كرامتك م�ش َّ
 o oأ�ن��ا �شايل العامل على ق��رين يا جناب التور
وت��ل��م ال���دور
وح��ل��م��ت ب��ي��وم ح ت���و َّق���رين
ّ
لك ِّني كَ � ُت��وم باكل َنفْ�سي وم��ازل��ت جعان
م��ات ا إلن�سان ما َبقي�ش م ُّنه غري املقهور
•••
أ�و نوع ز ِّيي �شايل على َعجزُه الكون مذعور.
o oم�سكني غلبان البني �آدم خم��ل��وق للغلْب
مك�سور للُّقمة وللهدمة حم���روم م احلب
خال�صك فني ما فكَّرت�ش ؟ وا َّال ان��ت عبيط
م�سروق يف الغيط يف البيت مرهون للحرب
•••
ِخريتك من ُ�صنع �سنني حريتك ق� َّدام ال َّرب.
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o oال�������ص���داق���ة ب�ي�ن ال��ب�����ش��ر ك��ن��ز ال��ك��ن��وز
�شوف بقى م��ع �إ�سرائيل  -ل��و ك��ان يجوز
تك�سب ال��ب��ح��ري��ن  ..وت�����ض��م��ن ج ِّنتني
و�أك���ي���د ع��م��ري��ن ت��ع��ي�����ش وان����ت ال��ع��ج��وز
•••
زي م��ا ت ��ؤم��ر تفوز.
اجلميع ملك ليمينك ّ
o oيف الفرح ال�شعبي ملا الزغروطة ب ْت َل ْعلط
كل عيال وبنات احلارة فرحة ت�شوب�ش وتنقَّط
هي�صة جماملة وزي��ط��ة حم َّبة و َر ّد دي��ون
بعد ال��ز َّف��ة زب���ون ال�صدفة ح ي�ستعبط
•••
يايطلعيفال�صورةمتق َّمعياير َّوحمقمو�ص ومع َّيط.
�o oأول بيبان بكرة هو الفكر لو َ�ص ْح�صح
ميلك �شجاعة ال�صدق بي�شفي ولو يجرح
عقله يف را�سه خال�صه من ب��وار وموات
ويف �ساعات اخلطر يبقى ال�ضمري امل�سلح
•••
طالت بنا الأحزان وكم نف�سي يا نا�س �أفرح.
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o oكل اللي ِع ِلي واتب َنى على �أ�سا�س  وعمود
الب��د عن ي��وم تيجي له وتالقيه مهدود
ه��ذا قانون احلياة ياللي ال��غ��رور �أغ��واك
عماك ون ََّ�ساك تذاكر در���س  ع��اد وثمود
•••
وا َّي��اك ت�ص َّدق بدولة كل نا�سها يهود !!

وناق�شنا وا ْتخا ِنقْنا كمان
و�شر ْبنا
o oكَ لْنا
ْ
ِ
�سيا�سة دول َّية ُعليا ِ -وراث��ة  ..با ِدنجْ ان
(ال ُعمر َولىَّ  يا �صاحبي  -وال َّتاريخ َر َّن��خ !)
هيبة الأوط��ان
والعقل َزنَّ��خ ..
ِ
و�ضاع ْت ِ
•••
فرح يا ُدوب ِودان ول َْ�سان.
ْ
واحنا عواجيز َ
o oح تبكي إ �يه ؟ وا َّال إ �يه وا َّال إ �يه يا �شيخ �سمري
بدموع ندم وا َّال أ �مل وا َّال دم��وع ف � ؤ�اد ك�سري
جاي
وا َّال دي دم��وع رع��ب خ��وف من اللي ّ
نف�سه  ..حتى لو حمري
حي وله ح�ساب مع ُ
كل ّ
*
*
والدموعقطرات أ �ملمطر�سحابك.علىر أ�ي�شك�سبري.
o oاللي انكتب ع اجلبني الزم ت�شوفه العني
ُبر���ص  والتعابني
فعليك تعاي�ش الفريان وال� رُ ْ
وم ْ�ستهلك
م��ادم��ت ورا لقمتك مكرو�ش ُ
ْ����زم ح���دود أ �ه��ل��ك وب�لاه��ا ف��راغ��ة العني
إ�ل َ
•••
ه��ذا نتاج غفْلتك � ..ض َّيعت وطنك فني ؟!
o oك��ل ي���وم �أن����ا ح��ل��م��ي ي��ب��ع��د ع��ن��ي  ..ي��وم
م�����ش ب���إي��دي  ..ل��ك� ِّن��ي ب��اق��ت��ل نف�سي ل��وم
ِخ � ْل��ق��ت ل��ن��ا الأح��ل�ام ع�����ش��ان نف�ضل ب�شر
وحدها حمري البقر تقدر عن الأح�لام ت�صوم
•••
�إمن��ا ق��دري ان �أح�لام��ي ح تتحقق يف يوم.
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�o oإدي���ن���ي عقلك وخُ ���د عقلي ب��ن���� ّ�ص فرنك
وال�ض ْنك
�سر ال��ه��وان َّ
يف�سر يل �إي��ه ّ
ميكن َّ
�ضحك العجوز اللي من َقطْ ِفة زمان قال يل :
الهنك
مخُ َّ ���ك ت����راالليِّ ���ش� َّغ��ال ج�� ّد َو ْ���س��ط َ
•••
خ�ضع الغرام للبنك.
وال�سوق طفح ع الوطن َ
ال�صغار والبطْ �ش
o oحما�صرين طول النهار ظلم ُّ
تغم ْ�ض�ش
باخاف أ
 �خُ ّ�ش ال�سرير عيوين ما َّ
ب�ين  الب�شر فيه ح���دود ول��ل��ح��دود قوانني
اتعب�ش
وور ْث��ت ِم الفراعني أ
ِ
 ��شيل هرم ما ْ
*
*
في�ضه ما اخا ْف�ش.
بايل كما النيل طويل وف ِع ّز ُ
و�شكْل
o oالتاريخ ح ُّدوتة  ،تحُ كَى ب�ألف َو ْجه َ
َ�سوا ك��ان ُن ْك ِتة هبالَة وا َّال حادثة قتل
ح َّتى اللي �شُ ْف ُته ْبعينيك فيه اللي بيقاوحك
ي�شُ كّ ُحزنك يف َف ْر َحك كَ َّنك َفق ْدت العقل
•••
كده الإن�سانية َ�ص ْعب تلْقى ال َعدل.
وع�شان َ
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o oطول عمرك حلمك �أكرب من �أن يقْبل تقْ�سيم
ريهوحما�ص ُرهبحيطالتحرمي
ريه َحتقبلتف�س ُ
والغ ُ
تز ُب َناه
واه ّ
�أعا�صري الك ْدب طا ِل ْت ِحل َْمك ْ
والعجز قدمي
ريه
ْ
تن�ساه وانت �أ�س ُ
وازَّاي ْ
•••
وجميع �أحالم ُح ْ�س ِن ال ِّن َّية غَ طَّ اها ال ِغيم.

o oمن �آخ��ر الدنيا ج��اين �صوت حميم وقدمي
وان��ا كنت خمنوق بقهر ك��آب��ة ال َّت�سليم
�إ ّن الزمان م�ش زم��اين وبلدي م�ش بلدي
رق الن�سيم)
ف��رح (ي��ام��ا �أ ّ
�إن�����ش� ّ�ق ك� َب��دي َ
•••
تهاجرين ليه يا �صديقي مالنا�ش �سوانا ندمي.
يعجز
ْهم�ش الدنيا إ � َّال ا َّما ِّ
o oليه البني آ �دم ما بيف ِ
 � َّال ا َّم��ا يعكِّز
وال ي�شتاق�ش جل� ْ�ري الوح�ش إ
والدنيا ليه تقلب له ال�صفحة وتق�سى عليه ..
ودموعه تبقى ماليه عينيه م الوحدة  ..ويت َع ِّزز
•••
متعذب يا ِّ
ما في�ش حكمة لوجو ُده  -إ � َّال ِّ
متلذد!.
o oماعاد�ش�صاحبتف�ضف�ض لهوت�شكيلهمناحلرمان
وال�شوق حل�ضن ال�صداقة واحلاجة إ �ىل الن�سوان
 �رق���ام ك��ذا نوتة ..
 ��سامي وزح���ام أ
عندك أ
 �حا�سي�س  وال وج��دان
خر�سا ومكبوتة بال أ
•••
يا خ�سارة �ضاع عمرنا يف معا�شرة ا ألحزان.
ا�ستهدى باملوىل دي ح�سابها بالعربي اتعقَّد
عمي
َ
o oيا ِّ
ومازلتبت�ستغرببب�ساطةهدماجلامعوا َّالترميماملعبد
د�سا�س  زي العا�شق ميكن �أكرت
العرق اخلاين َّ
فا�ستغفر ذنبك �أكرب  -مقطوع الديل بل�سان مربد
•••
تخمد.
وادعيلهاالربيع ِّدلهاوم�سريهاالناربكرهح َ
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ال��رب جلل ا َّم��ا عييت ما دريت
�o oأن��ا با�شكر
ّ
مل��ا لقيت جنبي م�ين  يبكي ع��ل� َّي��ه ن�سيت
وقلت ي��ا رب ل��و �صابني العطب خُ ��دين ..
وال ح��د يح�سدين جل��ل عطوين �شربة زيت
•••
واح�شرين يا رب رحمة يف زمرة الهالفيت.
o oك��ل (ال�����س�لامل) قلوبها م��ن ح� َ�ج��ر ورخ��ام
وع�لام
حتى ال��دك��ات��رة الكوامل م��ن أ
 �دب َ
ظ ِّنيتها عايزة ت�شيلني اتاريها داي�ساين
��ن مل ل��ب��� ْ��س��ت جل��ام
وب��� ِغ���لّ ن���اك���راين جل�� ِل ْ
•••
 �وه���ام.
�صعود ن��دام��ة �سقوط
ومك�س ُبه أ
َ
َ o oب ْحلَق ب�ش َّدة ف بهاء الوردة وان�سى اخلجل
بحور الأمل
واتخَ طَّ ى ي�أ�س  النهارده اعبرُ  ُ
�سيب املياه جتري ..
�إفهم قانون احلياة
ْ
ما عا ْد�ش بدري  ..وح ْتمي لكلّ �شي ٍء �أ َجل
•••
ح�صل !
جبل الهموم فج�أة يخ َفى تالقي َو ْع َدك َ
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�o oإيه معنى اقول لك كالم �ش َّفاف بلون الهوا
وا�س َرح يف ُح ْ�سن النجوم وان�ساك واحنا �سوا
ْ
�أنا وانت يا ابني ب�شَ ر وخملوقني من طني
جلراحنا  ..دوا
وجم ُبورين ّان ِنحلَم ِ ..نلْقى
ْ
•••
الهموم حني بالغرام ِن ْنك ََوى.
ونن�سى ُم ّر ُ
َ

ُ o oم�ش ح ينفع بكرة اللي ما ن ِفع�ش النهارده
�أ� ْ��ص� َل��ه��ا نفْ�س  الأ ُروم����ة الطِّ ينة واح��دة
راح جتيب ِم��ن ف�ين  ع�شان تمِ � ُل��ك ِتقاوم
ت�ساو ْم َعن َده ِ ..من َده !!
َ
وانت من ُ�صغرك ِ
•••
والقدمي ك��ان ي��وم جديد وكانت له َ�ش َّدة.
ل�ح��زان لكن اوع���ى تكتئب
نف�سك ل� أ
�o oسلِّم َ
تنتحب
احل��زن نبيل يغ�سل روح��ك لو حتى ِ
لكن االكتئاب عويل  ،ن��دل وع��دمي ال َّنبالة
يحتلَّك يف ندالة يهزمك ويح َّر�ضك َع الهرب
•••
واجهه بغ�ضب.
 �من��ا
ُ
فاحذر ت�سلِّم له حلظة إ
ويح َرق ك أ�ن ال ُّدنيا ب ْت�شا ْكلَك
يح ِرت ْ
o oقل َبك ِب ْ
�شايف م�شاكلَك
�شايل م�شاكل اجلميع  ..مني اللي ْ
ط ِّفي ن�يران ُح� ْ�ر ِق� َت��ك وخُ ��ط خَ ّ
��ط النهاية
إ� ْت َه ّد َ�ص ْرح البداية  ،ما عا ْد�ش فيه َ�ش ْكلَك
•••
رح��ل��ة خَ طايا وم��زاي��ا ِ ..ع ْ�شتها ب أ�كلَك!
ْ
�o oإ َّي�����اك ال تطلب م��ن اخل��اي��ن�ين  م�صلحتك
وان حكمك ال��ن��دل غيظ �أ ُّم���ه وخُ ��د راحتك
ق��ول م��ا ب��دال��ك واع��م��ل م��ا ي���راه قلبك ..
ُع� ْ�م��ر ال��ل��ي َح � َّب��ك م��ا راح ي��دف��ن َل � َغ��م حتتك
•••
�أ َّما اللي باعك  ..فكم ير�ضيه خراب �ساحتك.
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 o oإ�زاي ح تبقى حقيقي بجد واد م�سلم
 �م��ن��ت بعي�سى ومب��رمي
ل��و م�ش بقلبك آ
و إ�ن����ه رب ال��ع��ب��اد ل��و ���ش��اء ل��ن��ا و أ�راد
جعل البالد أُ
م��رم!!
 � َّم���ة َ
وهل َُّمه َ ..
��ر َ
وع َ
•••
زي بع�ض وعلى قانون حمكم.
على لون ودين ّ
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خرابي�شكرا�سيالنخب

o oياللي يف �سوق ال�سيا�سة ِخ ِليت ب�أهلك
ورق�����ص��ت يف ب���ار ال� ِّن��خ��ا���س��ة ل � ِّل��ي َذ َّل���ك
نا�سك
�ودك َح� ِّ
ُد ْ���س��ت يف � ِ��س� ِّل��م ���ص��ع� َ
��ق َ
�شرعي ا�ستغلَّك
ال��ل��ي دا��َ�س��ك بالقانون
ْ
•••
ح اعتذرلَك.
لو �ضمريك م�سرت َّيح يا مزبلح
ِ
o oع��رف��ت��وا  ل��ي��ه نقبكو بيطلع ع��ل��ى �شونة
ياللي انتو عارفني إ�رادة ال�شعب م�سجونة
يف الق�صة ..
إ�ذ ك��ل واح��د بينكر دو ُره
َّ
ح�صة و�سكَّة م أ�مونة
من أ�ج��ل ي�ضمن له َّ
•••
حتى اللي ثوري عايزها معار�ضة م�ضمونة !
o oرجعوهم بعد ما غ ُّموا عينيهم وح�شوا جيوبهم �أماين
�ضربوا فانفارهمهمف�صحيوا �صح�صحوا للخدمةتاين
�شمت والعيون يف ال�ضلمة �سمعت
الودان من تاين ّ
ب�صتقا�صدةتفتي�ش الأغاين
والإيدينيف ُح ْرقة ِّ
•••
خدتوا  �إيه يوم غدرتوا مب�صر وقلبتوا املعاين؟
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o oح متوتوا  بكرة عط�ش وح ت�شحتوا املَ َّية
ياللي بكيفكم رميتوا  رقابكو يف اخل َّية
من كامب ديفيد لأو�سلو عن طريق بغداد
خُ �شوا امل��زاد وارق�صوا  لل ُّنوبة لو جا َّية
•••
فتافيت دول م ِّيتة و�شعوب ب�لا ِد ّي���ة !

o oالدنيا �ساقعة و�أكيد ال�سجن ب��ر ُده �أ َ�شد
ح تعمل �إيه ياللي ت َُه َمك جاهزة مالها�ش حد
ناوي على �إيه يا با�شا  -بايه ح ت ْتهمني ؟
عمرك ظاملني ع�شان وحدي مال َّيا�ش حد
•••
مع �إن طول ما الوطن فوق كتفي ماح ي ْتهد.
o oيا �صارف مليوناتنا ع التن�سيق احل�ضاري
م�ش ك��ان أ�ه��م منها ت�سلِّك لنا املجاري
عمال تل ِّون املباين  ..وت��ز َّوق احليطان ..
َّ
والريحة يف الغيطان خن ِقت �شم�س الع�صاري
•••
�ت و أ�ت��اري) ؟
جعان وعريان  ..وبتلعب ( ِن� ّ
بنف�سك ك��إن الدنيا ِملْك �إيديك
o oفرحان
َ
�سعيد و�آم��ن ؟ وكل الب�ؤ�س  دا  حواليك ؟
�أرج��وك تفكر يف �أ ْم��ر اخللْق والأح��وال
وال بحر �أموال يحو�شوها الدموع يف عينيك
•••
حت�س الر�ضا والبور �أكل �أرا�ضيك ؟
وازاي ِّ
بر�ضه �شيطان
o oما كان�ش فاروق مالك ما كان�ش ُ
ك��ان زي غ�يره وم��ن ز ُّي��ه ذوي ال�سلطان
بالغ�صب
ملكوا النفو�س والرقاب بال�صدفة أ�و ْ
فيغ�صبوا ال�شعب ينزح بحر بالفنجان !..
•••
واللي بيفرق دا عن ده  ..ال َّدم والن�سوان.
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ب�س انت ُك ِّت و�سيب كالبها لديابها
o oيا عم ِّ
ه َّو انت كنت ا�شرتيتها خال�صة با ْبوابها
ما
خال�ص البكة ن�شفت ج ْد َرها عطَّ ب
رِ ْ
وح يبقى مقلب �إذا  تهموك بخرابها
•••
العقل زينة – ولو عندك د ّم  -يقول �سيبها.
o oيا ت��رى ان��ت كنت ا َّيامها من ُمريدي ُنه
و َّ
اال عينني لل َع َ�س�س ال��ل��ي مراقبي ُنه
أ�يامها علِّيت مقامه وقلت �صوت ال�شعب
تكدب �ض ُّده وتهي ُنه
دلوقتي لك قلب ِ
•••
ال��ورد يا ابني بيدبل ملا ي�شكِّ يف دينه !
من��ن��ا ع��راي��ا ق�����ص��اد املجل�س امل��وك��و���س
ْ oo
ْ
رئي�سه طاوو�س واق�صر ما فيه م ْتعو�س
اللي ُ
يف العز لو زايف
ما هي ال�سعادة ماهي�ش
ِّ
وال ف ل�سان زالف وبال�صدفة نطق يا فلو�س !
•••
ُه ال�سو�س.؟
�إذا كنت م�ؤمن  ..فليه قل َبك بياكل ُّ
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o oمني اللي يقدر يو َّقف مهرجان  ..القتل
وكل من عنده �سيف �أو كيف  ..مغامر ندل
وك��ل من ك��ان غبي َو َه � ُب��ه الغباء �سلطان
يح�ضر اجل���ان ت��ع��ف��رت ك��ل ف��اق��د عقل
َّ
•••
طبعهم �سادت �شريعة اجلهل.
َفر�ض الطغاة ْ

o oعجيبة ! فيل يف ال�شبك مالوه�ش زلومة
وملْك وحكومة
مع �إن��ه فوق عر�شُ ه هي َبه ُ
م�ين ال��ل��ى غ�صبك جتيب العيبة لبالدك
ك���ان �أوىل ت��رع��ى والدك ب���دون �شومة
•••
الأ�صليف الدينعدالة..حقيقيم�شمزعومة.
م�صري احنا اتوك�سنا مدن وريف
o oفوق يا
ْ
ف�ضل ميت وايل وعبيد �صدقي ونظيف
قلبوا  جمرى النيل ب أ�ف�ضالهم جماري ..
وب��اع��ون��ا ج����واري ر ُّب����وا ل��ن��ا اخلفيف
•••
حني ح�شوا دماغنا بهوا �سرور وال�شريف !
o oمنني ح تيجي املوارد وازاي يكون توفري
ع�سل وفطري
وانتم وال م ؤ�
ْ
اخذه الهطينها َ
ده غري جوايز حوافز املخربين واملعارف
و أ�ق��لّ من فيكو الهف كارت ملياردير
•••
ال كلْتو �شل َْجم وال �شربتوا زيوت مواتري .
ح�سوا  على دمكم
o oيا خلق عيبكم قدمي ُّ
بينك�شف َج ْهلكم
�أول ما بتكون هزمية
ِ
برروا  كل عي َبة – اخلي َبة تبقى َفخار
ت� َّ
لذا االنت�صار احلقيقي بعيد على دقنكم
•••
بال�ش ه َبل واعقلوها  ..الكدب كان ف�ضلكم !
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o oت��ع��م��ل اي���ه ل��و ك��ن��ت خم�بر  �أو غفري
ك��ل ي���وم �صبح وم�����س��ا ي��دو���س��ك كبري
�أو ي��ب��و���س��ك الج���ل �أظ���ه���رت امل��ه��ارة
الإم���������ارة ل���ه���ا ����س�ل�امل م����ن ح��ري��ر
•••
ل� َّف��ة وال��ت��ان��ي��ة تالقيك مبخت وزي���ر!.
(o oا ألمة) كَ (ال�شورى) طفرة لالنتخاب الطبيعي
اللي تط َّور كطور مط َّور لالنتخاب الطليعي
�سر ليه انت ِخ ْبت
ياللي انت قاعد حتلِّل عن ّ
ظرف تطويعي
إ�رجع ليوم
ِ
ما انتخبت ف ْ
•••
يوم ط ّوعوك – أ�قنعوك تق ِلبها تطبيعي .
�o oإحنا اخلنازير البني �آدم اللي ما في�ش لنا زي
ال يف�أفريقياوال ف�أمريكاوال ي�شبهناكائنحي
مالنا�ش يف الطور وال لينا طحني  ..وال �صوت
وحق املوت ح منوت باجلري احلي
�إن ج ّد اجل ّد ّ
•••
ه َّو انتوقلوبكمرخام؟و َّ
االوحو�ش الزمن اجلاي؟
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يار�س
o oالعار عليك يا علم ياللي بلي ْتنا ب َف ِ
تالع ْبنا باملوت �ضحايا يف بيوت ومدار�س
ِ
م�ش مكْتفي بق ْتلنا ُجملة ف �ساحات احلرب
رهنت �أحالم �صبانا لبنوك الغرب بكوارث !
•••
نتالم�س  .
ال  ننام وال  نقوم وال  نع�شق وال  ِ

o oيف ب��ل��اد ال���ف���ك���ر ف��ي��ه��ا �أم������ن دول����ة
حتى ���ش��رب ال��ق��ه��وة ق��د ي�صبح حماولة
���ض��د ن��ظ��م احل���ك���م �أو ���ض��د ال��ق��ان��ون
للنميمة ف��ن��ون وم������زادات ك��امل��ق��اول��ة
•••
�إف�تري��ت وحرمتنا – والكيف مناولة !
o oملعون م��زار اللي راح يور ْثنا غَ ْ�صب وزور
نف�ضل ن ِل ّف ف �سواقي ال��ذل كيف ما يدور
�ت عمرانة
م��ن أ�ج���ل تف�ضل خ��زاي��ن ال��� ِّ��س� ّ
وب��ل��دن��ا ع� َّي��ان��ة م��ا ت��ع��رف ظ�لام م��ن ن��ور !
•••
ِ�سلْ�سال م�سل ِْ�سلْنا ب�سال�سل ق�صور وقبور .
o oمن �أجلك �أنت قلنا م�صر فوق اجلميع
ولأجلك انت خلّينا العام بطوله ربيع
ب�س انت�إن�سى املراكبوالقطورةواملجاري
ّ
اللي جاري قهر �ساري اليق ع املطيع
•••
واقرا جرايد احلكومة �إكتم نف�س �أو ت�ضيع .
o oالله عليه ال��وزي��ر حني يبقى �إب��ن وزير
ي��ورث �أ���ص��ول الإدارة زمبكة وخوابري
�إذا  كل �شي له �إي�شي  ..فاحلكم كالبامية
والعامية حني ين�صفوها يج ِّوزوها �ضرير
•••
يوم ت�شحت اللحمة تعمل ف َّتة باملوا�سري.
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o oق��ال��وا  ب��ي� ُل��غّ ويبلع وال  ���ش��يء على بالُه
بيح�س بحوجة وال  بهوجة يا هن َّياله
ال 
ّ
م�ش يا ابني �أمري ُمتحكم في َنك م ُّنه يا فقري
�إحنا حمري � ..إيه ح يه ُّمه �إال  و ْرث عياله؟
•••
دا انت لو ُطلْت قزازة �شوربة ح تق ِّدمها له !
o oلو كنت �ش ْعبي �صحيح يا زعيم وثوري ح�سي�س
وتركب ال�سرفي�س
كان م َّرة تيجي تزورنا
ّ
حت�س ُغ� ْل��ب اجل��م��وع اللي ان��ت ِمنا ِفقْها
ّ
والرعب خانقها بايته يف الهموم حمابي�س
•••
بقه ِرة املتاعي�س
ميكن �ساعتها ح توعى ْ
قيامه لنبي
o oزَعموا  ب ��أن الوطن حمتاج ُ
ب�صبي
فهلِّلوا ال��ك��داب�ين  يب�شَّ رونا َ ..
ح يحقق امل��ع��ج��زات ال��غَ�ْب�رْا  واجل��ا ِّي�ين
ويح َّرر املقهورين يف البور�صة م الأجنبي
•••
ويجدد الفكر القدمي الهايف امل�صطبي.
ْ
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o oعلى طول بتظهر معطَّ ر فني ت�شم فلو�س
تفرد جناحك يحاجي على �ضعاف النفو�س
ليه وانت ُم َلهم زعيم ما يبا ْن�ش �إنَّك كبري
�صر ترحل َ�ص ِغري وطنك ك�سري موكو�س
ُ
وم ّ
•••
را�سه فانو�س  !
متعو�س  وبيعلَّقوا  فوق �أ ّم ُ

متق�سمة والي��ات
o oبالدنا ط��ول عمرها
ِّ
لكل مملوك والي��ة فنطزة وك��رام��ات
وال��وايل من ح ُّقه يتحكِّم يف حكَّامه ..
ويوم حك َْمها ال�شاوي�ش بقى ُكلُّهم لواءات
•••
ف�سلِّموها نهيبة – للكويز واجل��ات !
o oبكرة ح تركب وت���ورث ي��ا بطل وتخُ �ش
خليك �ساعتها ح��ن�ِّينِنِّ  خ� ّ
��ف ملَّ���ا ت ُق�ش
�ضهر البنات انك�سر وا ُجل��رن كن�سه الريح
َ
وان��ا جريح والزمن ب�صراحة محِ تاج د�ش
•••
مرعوب ت�ش َّرع له خطَّ ْة – ملَّا �ألمِ ّ َ ..ح ا ُر�ش
ج��وز ام���ي ال��ل��ي ج��اي ب��ال��وراث��ة
���o oس��ي��ادة
ِّ
عمي وال اهتف لك حما�سة
ال  راح اق��ول يا ِّ
م��ازال قلبي ُينب�ض   -وال  مات �ضمريي ..
ف�شوف ح��د غ�يري م��ا عندو�ش ح�سا�سة
•••
عر�ضه ويقول �سيا�سة !!
من اللي يبيع
ُ
o oعندي تالت فيالت على خم�سميت فدان
ويا دوب أ�م��دد على �سريري كعوبي تبان
يا خلق ليه ق ُّركم – دا انا رئي�س  ور�ضيت
على طول ما نخّ يت وباخد نايبي بالفنجان
•••
وعمري ما قلت أل ْق�صر م ِّني – ح َّبة كمان !
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o oليه فيه نخب خاي َفة ظهور الربادعي
مع�إنهيادوب(حكيم)�شخَّ �ص مواطنمواجعي
كمن �صابها بح�ضوره ذهول
وليه احلكومة َ
مع �إنها غ��ول حاكم ُب� َك��رة ب�أثر رجعي
•••
�إفتوين يا اهل الهوى ْقبلني ي�سيل دمعي !
o oفا�ضل لَك كتري – لو يف ِ�ضلَّك ِن ُعوم
ح نلقى امل�صري اللي َح ن�شو ُفه يوم
رح����ل  ..وخَ � ِّل��ي��ك خفيف
ع��م إ� َ
فيا ّ
�سرق الهدوم
دا �ض ْ
وح نقول ِ :
ب�س َ
يف ّ
•••
وح نعي�شها َب ْع َدك عرايا ومن غري هموم !
o oياللي انت قلبك مع التوريث  ..هن َّيالك
الريح موافقة هواك ارخى لها أ�حبالك
ريك
لكن ُغ��ب��ار احلقايق ل��و خَ � َل��ف �س َ
تلوم�ش غريك إ�ذا  ما ا ْت َعفْر ِت ْت حالَك
ما ْ
•••
واتلقَّى َو ْع��دك ِم ِن اللي ِج ْب ُته لعيالك .
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ح�صة يف ال�شورى
يخ�ص�صوا  للتج ُّمع َّ
o oح َّ
وال��وف��د ح َّتة وح � َّب��ة كبرية  ..للكورة
ومعاها َح َ�سب الأوام���ر كوتَة لل�ستات
يكملوا ال�صورة
و�شوية اقباط م��وايل ِّ
•••
وا َّي���اك تك َّرر َه َبالة خال َتك املحظورة .

o oمادمت �صادرت �أ�صواتنا لدالديلك
�ص ّفيت دماء �أمهاتنا زيت لقناديلك
بت�س َم ْع�ش
ِ
وعاملِّيودننيعجينةوطينةما ْ
ت�س َمح�ش �أنا ح اقطع �أحابيلك
ما
ح
ت�سم
َ
ْ
•••
حقي برقبتي وق ّد ما ع�شت انا قتيلك !
o oبر�شمتوا  �صناديق االنتخاب على كيفكو
وجميع مرياث الوطن بعتوه مل�صاريفكو
 ال�ضهر و�سط النا�س
عز ُّ
وقتلتوا  �أوالدن��ا ّ
م�ستكرتين ع اللي له �إح�سا�س  يناق�شكو
•••
مني عنده د ّم ْف برودكم الجل ي ْو ِ�صفكو؟
o oملعون زمان فيه مبح�ض ال�صدفة قابلناك
ملعون مكان يوم ملكته بكيفنا حكِّمناك
ورجعنا نبكي القدر وال�صدفة والتاريخ
ونع ِّبي �شماريخ زجل حافيني على ا أل�شواك
•••
ن�ضرب دماغنا ف جدار  ..ال باب وال �ش َّباك .
o oامل��ق��اوح��ة �صنف ع�����ص��ري م امل��ق��اوم��ة
وخ�����ص��و� ً��ص��ا يف ال��ب�لاد ال � ُّن�����ص  نامية
تلقى غ��اغ��ة م��ه��ول��ة يف غ��اب��ة م�آ�سي
والكرا�سي باللي فوقها جهولة دامي��ة
•••
وانت مركب من ورق يف الهوجة عامية.
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o oل ْو ُقلْنا عمايلكم �سيا�ستكو يف احلروب زعابيب
وكان اعتقالكو الألوف منيمة م املحا�سيب
واحل� ّ�ر والفقر حرقوا الدمع يف عينيكو
واللي على �إيدكو م�ش دم �شهيد  .لكنه َعكّ طبيب
•••
غفر و�أن�سى اللي ح�صل يف (جنيب) !
كيف ح اقدر �أ ِ
o oليه كل كبري عنده ميلي�شيا و أ�م��ن َه َّلمة
بيم�صوا  و ْي َع ْ�ض َع�ضوا  م�ساعري يف ا ألمة
يف احلق عنده �ضمري
مع إ�ن أ��صل الكبري
ّ
و�ضمريه يحمي الفقري بكل ِه َّمة وذمة
•••
طبع الباللني على �شكَّة ت�صري ِر َّم���ة!
o oم�ين اللى لَطَّ مها ب ْعد �سنني ِم أَ�ممِّ ها
وم�ين ال��ل��ي ر َّق�صها ملَّ��ا القهر َح ِّزمها
جالْها اللي َق ْ�صق َْ�صهاحتى ال َع ْ�ضم َم ْ�ص َم ْ�صها..
قال لَك  :أ�خَ ْ�صخَ ْ�صها خلليفتي َيرممِّ ْ ها
•••
خما�ص ْمها .
فا�ضل ؟ وابوها النيل
ِ
و إ�يه اللي ِ
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�o oسايق عليكو الوطن تعرتفوا  بعيوبكم
وتراعوا حق الزمن يف ح�ساب جراميكم
ّ
ب ْنح َّرر الفرحة من تخ�شيبةْ الأح��زان
يامفرهدين الوطن يف لُغز �أالعيبكم
•••
يرحم يوم يحا�سبكم .
�إ�ستغفروا ال�شعب ْ

 o oإ�نتو ناويني تعملوا  إ�يه فينا يا ا�صحاب املعايل ؟
فر�شة النوم احنا ِب ْعناها وخال�ص ب ْعنا الطّ بايل
ِ
مني طالقكوا  علينا ؟ قولوا انتوا  مني ؟!
م�ستحيل انتو �صعايدة وفالحني  ..انتم موايل
•••
دمنا عط�شانني  .ده �شيء خيايل .
�سكرانني من ِّ
o oملَّا ح احزن على موتك عندي بع�ض دموع متا�سيح
راهنها لفكرة  -عامل من غريك  -ي�صبح آ� ِم ْن وف�سيح
يا راجل دا انت �س ّديت طاقة ُبكرة و�ش ّباك ا ألم�س
حجبت ال�شم�س ب�ضلَّك كما غيمة حدفتها الريح
•••
�سنني عميت وانطر�شت ماح�سيت�ش باملجاريح .
o oعلى ق��د م��ا ان��ت ح ت�سوق يف نومك
م���ه��� ِّن���ى ق��ل��ب��ك ب�����ض��ع��ف ق��وم��ك
ال  بكيت ل��ذك��رى وال  ع�شت ف��ك��رة ..
راح ي��دف��ن��وك ب��ك��رة  -ف ه��دوم��ك
•••
دي اخل�ضرة ن�ش ِفت من ي��وم قدومك !
o oعلى ر�صيف جمل�س احلرامية عالن َّية
ب��ب��طَّ ��ان � َّي��ة وف��ا ِن��لَّ��ة وف����ول وطعم َّية
طماع
ن ْ
َبحت �صوتي وباطلب ح ِّقي م�ش َّ
وال��ل��ي ف��وق الكر�سي ب��ي��د َّور ق��ف��اه ل َّيه
•••
ق���ا ِدر ينام يف أ�م���ان �صفوت وزك��ر َّي��ا !
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جح�ش �إ َّال والع�صا معه
o oال 
تنتخب ْ
ِ
يقم�ص  ي َب ْعرت ك��ل م��ا جم ُعه
�ساعة َّ
بالعر�ض
حتى ولو كان يف دولة ليها طول ْ
�صر ُعه
ح
وي�سلِّم ملني َ
يجيبها للأر�ض  َ
ْ
•••
ح�سرةعلى�شعب ِح ُلمه�صار َرهنيطم ُعه.
يا ْ
حتما � ..ضروري فيه بديل
o oبا ألكيد ً ..
زي م��ا فيه �سهل  ..ي��وج��د م�ستحيل
واللي خلق العايل ق��ال فيه أ�وط��ى منه
ب���� ّ�س م�صر لوحدها ال��ل��ي خلَقها نيل
•••
ليه غ�شَ م بتل ِّوثوه وتك ِّتفوه إل�سرائيل؟!
o oنف�سي ف زعيم جد ما يطلع�ش ع ال�شا�شة
يقلب�ش على با�شا
من�صة م��ا
وملَّ��ا يطلع َّ
ِ
وهمي
ّ
يلت يعجن يراهن على بكرة بتاريخ ْ
بهمي يف بور�صة بكَّا�شة !
ويروح ي�ضارب ِّ
•••
وبعد يومني يفل�سع  ..ويبقى نك َتة ح�شَّ ا�شة
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يتمرت�س فوق را���س القمة
o oواح��د َوح�� ُده
ْ
محُ ��ال يع َتق �إ َّال على ُجثِّته ُروح الأم��ة
يعمل �إيه ؟ غري �إنُّه يو َّقع بني الأَخّ واخُ وه
وي�صاحب املعتوهوامل�شبوهوالقا�ضيقليل ِّ
 الذ َّمة
ِ
•••
هذا �ش�أ ْن تاريخي ْ ..بي َف َّ�سر كلّ ع�صور الغ َُّمة .

تتطهر م�شاعركم
o oاحللِ ..ح ُّبوا الوطن تاين َّ
ياللي مليتم بلحمه احلي وبد ُّمه �أناجركم
بادلتوا  حريته وحلمه بقر�ش رخي�ص 
ووقفتوا  بالبي�ص  ت�صلوا  ملن نهب خريكم
•••
ورك��ب��ك��م ال��ع��ار ي��وم م��ا ن�شف ب�يرك��م .
 o oأ�مانة ت�شرح يل إ�يه  ..؟ (حرية م�سئولة !)
يف ؟ لو ه َّيه مغلولة ؟
وتبقى حر َّية ِ -ك ْ
إ� َّال إ�ذا  ك��ان ك�لام على قافية الغنوة
حاجة (حلوة) يعني تخلِّي ال�شَّ ربة مقبولة ؟
•••
يا خلق عيب  ..إ�خت�شوا وخلُّوها معقولة !!
بت�س ِّند يف حيطان
o oبتقيم عمدان وحيطان َ
بد ّقة وميزان
وكباري علو َّية و أ�نفاق �س ِّر َّية ِ
وبتنق�ش إ��سم اخلالد (فرعون) تق�صد ت أ�بي ُده
حل ّد ما ح يحني يوم عي ُده أ�و موتُه �سيان
•••
طبل الن�سيان.
ديبالدبتنغّم أ�حلانهاعلىد َّقة ْ
o oال��ع��ار  ..ال��ع��ار  ..ال��ع��ار  ..ال��ع��ار
م���ا ب��ق��ا���ش ���ض��رب ال��ن��ا���س ب��ال��ن��ار
وال  ���ص��ن��ع ج����دار م��ن ���ص��ل��ب حديد
وال  يف ال��ت��ج��دي��د ل��ل��م��وت بح�صار
•••
بقى ر�ش البني �آدم بالغاز زي ال�صر�صار .
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 القيادة َعبقر ِّية القرار املُ ْ�ستنري
o oمن ِم َيزات َف ّن َ
اللي ي ْدفع للأمام ُم�ش ّ
يلف و َي ْ�س َتدير
وع�صرك
ُقلْ ِلنا �إيه النظام يا فري ْد جيلَك َ
هيدي ُم�ش َب ْر ُ�ضه َم ْ�صرك الليمالها�ش ّ
خط�سري
َّ
•••
ْروبا�ص و َّ
اال ب ِّيت فوق ح�صري .
َم َّرة �إ ْركَ ب ميك
ْ
 o oأ�ول ما برتكب على كر�سي يطلع ليك خرابي�ش
تتحجج برغيف العي�ش
واذا  ح ّد ا�ستغرب
ِّ
من ُكرتماخذلتنا ال�سلطةو�ضربتناباجلزمةخوانة
العلَّة نف�شت ج َّوانا عملتنا فراعنة على مافي�ش
•••
وات أ� ّمل حال أ� ُّيها با�شا جوز أ� ُّمه �شاوي�ش .
��م ذات نف�س  نظام يوليه  ،نف�س احلكام
ُ o oه َّ
اللي غدروا  (نا�صر)خلُّوا  ذكرى �أف�ضاله حرام
ب��ط��وارئ ع�سكر ق��وان�ين  ق��ه��ر ال��ف��ق��را  ..
ط�سوه �إع��دام
دبحوا البقرة واللي خالفهم ُّ
•••
بثقافة الإع�ل�ام ال��ل��ي يخلِّي الفنان خ��دام.
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o oظلمت نف�سك ي��ا با�شا ظلمتنا و َّي��اك
قطَّ عت حبل الأمل – ما جاب�ش ّ
حظ معاك
اال غ��ب��اوة و َّ
ك��ان جهل و َّ
اال ِق � ِّل��ة بخت
ت ِع ْبنا يف الأر���ض  َح� ْ�رت ز َرع َتها �أ�شواك
•••
�إيه اللي َح َدفك علينا ومني علينا رماك .

�o oإوعى تقول ان زيارته (�إيطاليا) م�ش م�صلحة لل�شعب
واجبهي�س�أل(بريل�سكوين)عن(مو�سوليني)واحلب�شةواحلرب
دي يا ابني �سيا�سة ما ي ْد ِر ْكها�ش اجله َلة – مات�س�أ ْل�ش
م�ش جايز ق ْف�ش ح ن�ستورد في�ضان من جبل الألب
•••
م�ش ح ت�ص َّدق طب ًعا – عل�شان ما في�ش عندك قلب .
o oم�����ش ع��ي��ب عليك ي��ا ك��ب�ير ع��ي��ال احل���ارة
ت�صرخ ت��ول��ول يف أ�ول م��ا ت��واج��ه ف��ارة
أ� َّم��ال ح تعمل إ�يه لو جت عقدة يف املن�شار
وق��ام��ت احل��رب ف��ج � أ�ة و َّ
اال ح�صلت غ��ارة
•••
قوم مللم الدور ح تحُ َْ�سب لك جميل و�شطارة
 o oأ�خ���د ال�صهاينة ا ألر�����ض  �شرب  ف �شرب
حتى الوك�سة م�ش يف ال�سر
للنك�سة
َ
م النكبة َ
و�سع عينك يا تاجر �شهوة التجار
على ْ
وق��ف��ت حم��ت��ار ل�سانك ب��� َّرة حلقك مرت
•••
ح تبكي على أ�ي حيط وتت َّدارى فني يا ج ِعر
ونكمل حتليلنا
o oك َّنا زمان
بن�سميهم (لومبني) ِّ -
ّ
يعنى هوام�ش  /راي�ش فتافيت � .إ�ست�سهلنا
بقوا هم الأ�صل ف ر�سم خريطة الطبقات
دلوقتي
َّ
�أمن العمارات وال�شركات والتُّكتُّك وال�سرفي�س اللي خابلنا
•••
غريجتار البالة والأمن املركزي و�سما�سرة ن ْهبة �أموالنا !
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ح�سوا  وارح��م��وا  خيل احلكومة
o oيا خلق ُّ
ال��ل��ي خدمتكم �سنني وا َّي����ام غَ �شومة
ه� َّ�ي �آخ��ر ِخ��دم��ة ال � ُغ� ّ�ز املماليك امل��وايل
 امل�شومة؟
ب�سموم(وايل)متوت،يابقوانني(غايل) َ
•••
عزومة
دي املالليم املعا�ش يا خلق ما تك ِّفي
َ
o oكل ما ق َّربنا �أكرت كل ما ابتع ْدت ج ًّدا
عدمي احل�س �إ�سمع طائر الأحزان بي َّدن
يا
ّ
تبكي ع الوطن اللي ِ�سبتُه و َّاال م الوطن اللي فاتَك
نقدا
ه َّو �أ ْحياك م�ش �أماتك وانت ِبعته قب�ضت ً
•••
عمدا
ِل ِّلي  و�سو�س لك �سيا�ستك �ص َّفى
ّ
دم احلق ً
o oال � َّن�����ص��ب واخ����د ب��و َي��ة ل���ون ال�سيا�سة
والهلفطة بتفتي على ي�سار احلما�سة
بي�شبه لكلُّه ؛ اجل�� ّد زي ال��ه��زار ..
كلُّه
ِ
ال��ق��رار يف إ�ي��دي��ه مري�ض  ب��داء النجا�سة
•••
راح يخو�ض يف بنوك �سوي�سرا  ..حرب طحن للوراثة .
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(o oخواجات) والب�سني عمم و ِلبد وجالب َّية
وبريطنوا  بال�صعيدي  ..وف�صحى وعام َّية
بريكبوا  ع الكرا�سي ك ��أن �أ�صحاب بلد
ملكوا ال��رق��اب ل�ل�أب��د ع�سكر وحرام َّية
•••
م��ع �إن روح ال��ع��دال��ه عقيدة م�صر َّية

o oب�ضربةواحدةخل�صتوا م اخلنازيرفك ِّومتوا الزبالة
ه� َّي��ا اخل�صوا  م ِّننا ميكن نبطّ ل قواله
وح يبقى (جون) ع ْوملي ترتاحوا واحنا منوت
و�أزمة  -وتفوت  .ت�شرتولكم �شعب م البالة .
•••
نا�س  ج��اه��زة للحكم طاعة وذ ّل���ة وعوالة
o oيا ابن اجلماعة املحظورة ز َّيك أ�نا �شمروخ حمظور
من ُن ّ�ص قرن يجوز أ�كرت ،واحنا كما نحلة ود ُّبور
حا�صرينَّا بالقوانني واحنا مل�صر قول زي ال ِّدراعني
ي�سار ميني واحنا زَمااحنا ع�شان لنا يف ترابها جدور
•••
اجلنَّةيف ال�سمايا أ�خيناعايزينلهايف ا ألر�ض ح�ضور!.
ح�سب مكانُه
o oكل كر�سي رك��ب َّ
من�صة َ
عمل زعيم و(ابوزيد) زمانُه
وكل (مر�سي) َ
م�ستغني قلبك ..
ح�سرتك ياللي ب�شرف ْ
ْ
تبكي ذنبك يف وط��ن يبكي اللي خانُه
•••
م ْن َدبة ب َعر�ض البلد وبطول ل�سانه !
نف�سك على الكر�سي اللي البد فيه
�o oشعبطت َ
ومكت�شف خوافيه
يا ترى انت واعي لتم ُنه ُ
واالَّ انت من خربتك بكرا�سي م�ش داميني
حالف تهني التاريخ اللي احنا ِع�شنا عليه
•••
وتعود بكل البجاحة للوطن ترا�ضيه !.
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كانوا بيحرتموا الد�ستور
o oحتى الع�سكريف الأول
ْ
�أول ما خرجوا ف يوليه م الق�شالق للنور
عل�شان م�صر اللي كان فيها الوفد وفيها ي�سار
كانت بتزهزه �أفكار بتفرق بني حق وزور
•••
عبد امل�أمور .
حلد ما ظهرت ع�صابات ال ُّنخ َبة ْ
o oمن بعد قولة غرامي ر�سم خطوط �سريها
�صبحت قادر عليها ت�ستقْوى ببالد غريها
وكنت حالف تخلِّيها على �شطّ  ا ألمل وردة
ليه النهارده افرتيت بت�سرق للغريب خريها؟
•••
تفزع ع�صافريها ؟!
مني اللي �سخطك غراب ِ
نف�سه يكون يف عيلة
o oكل �إن�سان ح� ّ�ر ُ
زى ِج���� ُّده م��ا ك���ان م� َن��� َّ��س��ب للقبيلة
النهارده يبغي �إيه الفرد لو فكره حما�سي
وكان�سيا�سي؟!�إ َّالحزبيكونلأفكارهو�سيلة
•••
مات ِغيلَة .
بعد ما حلم اجلماهري امل�سلح َ ..
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o oمافي�ش�أعجوبة�أن َقحمن�شب�شبزنوبةلل�صرا�صري
ال  بينفع و َّياها حتليل وال  تعليل وال  تف�سري
والكل بيفتي �صحافة و�شركات جمعيات بور�صات
والتعلب فات ميت م َّرة متنكر ب�شعارات التحرير
•••
والز ُّنوبة اتخنقتيف احلماممتع�شِّ مةيف التَّغيري.

o oطول عمر الداخل َّية حاكْمانا ب�أمر الله والدولة
وجميع وزاراتنا و�إداراتنا بني �إيديها مناولة
لو عايزين تغيري ب�صحيح يا بتوع احلر َّية
�إعطوا  زما ْم الداخل َّية مللكة بريطانيا مقاولة
•••
�أ َقلّ ما فيها ح ت�سمع �شكوتنا من �أ ِّول جولَة .
o oل��و حلّينا �أج��ه��زة الأم���ن ال��غ�ير  ر�سم َّية
وف�ضحنا ك�شوف وبنود امل�صاريف ال�سر َّية
ولغينا الدعم املتواطئ الحزاب ال�صحف اخلايبة
بلدنا ح تخل�ص م العايبة وتدق ابواب احلرية
•••
احلالةعار�ضةيامعار�ضةو�سببهاع�سكرحرامية!
o oك��ل زعيم يظهر ياخد ط� ْ�ر ِق� ُت��ه ويف ّي�ص
واللي بيعمل جد ان د َّققت تالقيه بيمه َي�ص
م��ق��زم �أح��ل�ام اخل� ْل��ق
ه���ذا زم���ن ال��ق��ه��ر
ِّ
وبقى احلق احليطة الواطيةتلكيكةللِّيبي�ستنق�ص
•••
وح تعمل �إيه ؟ والكل على حبل الغل بيرت ّق�ص .
o oيا �ألف �أه ًال ومرحب مبولد �س ّيدي الوطني ..
 ال�ساهي َ
قعدتوا معبع�ض  ِك ْ
والبطني
يف؟�أبو ال َّدواهي َّ
وا َّزاي كده ع امل�ل�أ �صحبة تبانوا  ِم ِّتفقني
مبني َف َط ْر ُتوا النهارده ؟ ُم ّر َّ
 الط ْعم لخَ ْ بطني !
•••
وجع ْ
بطني .
فاح َت َ
وريح ِة ال ِّلي ا ْند َبح لل َع َ�شا ِ
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o oالإ�سرائيلي الليعزفيف الأوبرا قلَبنا الدنياعليه
يف الراديو املو�سيقى ا�سم الله عليه
وليالتي بيعزف
ْ
حكومتنا بتلهينا بالهايفة وتعمل ما بدالها ..
وال  على بالها غري تنفيذ اللي متقاولة عليه
•••
�إفهموا �سر اخليبة ،اجلثة فاحت ريحتها يا بيه.
عمك (ف ��ؤاد �سلطان)
o oفينه الوزير الأم�ير  َّ
الب�س  مايوه ال�سباحة و َّ
اال راكب ح�صان
فاكر ان م�صر ب�لاده
ول�سه
ّ
ي��ا هلرتى َّ
و َّ
اال م��ع اوالده ب��� َّره بيلعبوا  كونكان
•••
مني اللي والَّه علينا � ..إ ْن�س و َّ
اال �شيطان !
 o oإ�ذ ال��ع��ق��ل ف���ات���ك���وا  ف���ه���ذا  ق��درن��ا
ب��� إ�ي���دن���ا و إ�رادت����ن����ا ت��خ��رب دي��ارن��ا
ُّ
تخطوا  ذوات��ك��م �شو َّية
يا زعما اجلهالة
�ضياع الق�ضية  ،ومنذ البداية -اختيارنا
•••
ك�سرنا .
ولو كان ملوكنا بزمانهم باعوها  -خنوعكم َ
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o oمني اللي َ�سخْ مط و ْخلبط �شكل خرايطكم
وان��ت��و ال��ل��ي ك��ان ال��ت��اري��خ خ��ج�ل ًا يجاملكم
يوم كان �شرفكم َمثَل و�ضمريكو كان قا�ضي
ماعونكو بقى فا�ضي ِخ ِمدت نار مواقدكم
ُ
•••
رك��ب العويل ب ْغلكم وك َتم �صهيل خيلكم ..

o oيا خ��ادم ال�سلطة ما تفرح�ش يف ا ألزم��ة
ريه جاي يوم ما يبقى حل�ضرتك الزمة
م�س ُ
ال��دن��ي��ا د َّوارة وال � َّراي��ح��ة ماهي�ش جاية
ح ا���ش��وف ال�ضحايا بي�ضربوك باجلزمة
•••
اخل��ي��ب��ة مل��ا ت��ه��لّ بتيجي م��ي��ت ِح�� ْز َم��ة
o oم�بروك عليك املقابلة �صبحت م ال�سوبر
وابقى افتكرنا بعلبة كحك يف اكتوبر
وا ْن�ساها أ�يام زمان يف ح�ضن (�شعراوي)
و(النبوي) و(مناوي) دا انت الوقتي يف ا ألوفر
•••
نحتاج�ش للجوكر
وف لعبة الكومي ما ح
ْ
o oب ْتم�ص  َد ِّم���ي بقى ل��ك أ�ل���ف ع��ام واك�تر
إ�ن����ت وع��ي��الَ��ك وغ��� ْ��ص�بن ع � ّن��ك��م باكرب
�ج��زت جيو�شك يف ع� ّ�ز �صباك تغلبني
ع� ِ
ب�شيخوختك  ،منني َتقْدر
راج��ع تعذبني ْ
•••
خ�ضر !
ت�س َفح دمايا  ..ت�سيل ع اجل ْدب  ..ي ْت َّ
o oي���ا اب���ن���ي احل���ي���اة ب��ت��ه��� ّ��ش��ك��ك و ْت��دلَّ��ع��ك
إ�ي���ه يعني ُم�����ش الق���ي ع�صافري ت�سم َعك
كرمك حظك غ� ً�دا  و أ�خَ ��دك خمربين ..
واذا  أ� َ
ح ت�لاق��ي م�ين  ي�����س� أ�ل أ�ك��ي��د  -ف�ين  يوج َعك
•••
�ساعتها تفهم إ�يه ي�ض َّرك  -م اللي كان ي ْنف َعك .
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o oل��و َم � ْزن��وق�ين يف َم � ِل��ك ع��ن��دي َم � ِل��ك م ِّيت
ال��� ُّدوك���و وال��� َّ��س��م��ك��رة وي���ا دوب وي��ت��ز ِّي��ت
ل��ك� ُّن��ه تقْفيل ب��ل��دن��ا م�����ش ب��ال��ة ِم��� ْ��س��ت��و َرد
�ت
�����و َّرد َ
و���ش�� ْع�� ُره ُك��ح��ل ِم� ْت��� َ��ص� َّي� ْ
خ��� ُّده ِم َ
•••
واالَّ انتو �شوفتوها ِخ ِربت قلتوا  َح نف ِّوت ؟
o oر َّب��ك ك��رمي يا زعيم  -وال�برك��ة يف عيالك
ق���ادر ت��و� َّ��س��ع عليهم م��ن �شريف مالك
غر�ض
�سيبك من احلاقدين اللي ف نفو�سهم َ
ط��ول عمرهم باملر�ض  م�شخَّ �صني حالك
•••
وده ُق ْ�صر ديل ُ /ك ُّبهم  /خلِّيك يف طول بالك .
o oكفاياكو ك��دب ي��ا ح��اج ُ -ب ُّ�صوا  يف املراية
ي���وم ب��ع��د ي���وم ع��ل��ى و��ِّ�ش��ك��و ت��ب��ان احلكاية
ك���لّ م��ا الأك���اذي���ب بتط َفح َع امل�لام��ح ..
زي خ��راب��ي�����ش اجل�����وارح يف ال�����ص��ب��اي��ا ..
•••
ت�سرتهو�ش عباية !
وال��ل��ي ف��وق ُكر�سي م��ا ْ
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�ور ُده ت��ا ْي��واين أ�و �صيني
ِ o oم��ن ر أ�ي���ي ن�����س��ت� ِ
م��ا قل ْعنا ت���وب احل��ي��اء ولب�سنا بكِّيني
ي��ا خ��ل��ق ِح����ُّ�س��وا  ع��ل��ى َد ّم ال��ل��ي خلِّفكو
إ�ب��ن��ه ح يخْ ِلفكو غَ ��� ْ��ص�ِبننِ  َع� ّن��ك��و ْو ِدي��ن��ي
•••
م امل�سخَ رة و ُفوقوا   ..خَ نقْتوين.
كفاياكو
ْ

(o oنيبال) بقَت جمهورية بال ِّر�ضا واالنتخاب
وبقى َم ِلكْها م��واط��ن ل��ه ح�ضور وغياب
عيني على جمهورية حاكمها خم�سني ملك
زم��ب��ل��ك ل��ك��ن ب�����س��ي��ف وان��ي��اب
وك��لُّ��ه��م ْ
•••
قلَب الزمن ليها و�شُّ ه �ص َبح ل َب ْنها هباب .
كده غانمِ �س ِامل يف َ�س َفر و�ص ُعود
o oمهما تبان َ
�إع���رف �إن���ك م�ش دامي  -للعمر ح��دود
ودا  حكم طبيعة م�ش د�ستور ح تع ِّدل فيه
يا �سعادة البيه ر َّب��ك يمُ هل لكن موجود
•••
صربه على الظامل لهدف مق�صود !
بيط ِّول � ُ
�ح�لاوي واب��و زلُّ��وم
 o oأ�رن���وب وتعلوب و���س� ْ
من بعد ما �صاروا  على غفلَة كبار القوم
إ�جت� َّ�م��ع��وا  ع ال َع�شَ ا يف غابة ال ِّدي�سكو
دوا اليون�سكو خروف َم�شوي ف طبق خمروم
يه
ْ
ِ
•••
هذا املر�ض  يا بلد فيرْ َ �س  غر�ض  مهزوم .
�o oأمريكازاحت(جمال)واتخل ِّ�صتم(ال�سادات)
وجابت مبارك يخلِّف جلنة ال�سيا�سات
مني اللي م�ش عاجبه فيكم قول يل مني ه َّوه ؟!
فيه بكره (ه ّوة) واحلاوي يف جرابه حاجات
•••
مني فيكو له قلب يدخل حلَبة امل��زادات ؟
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�o oأنا العقيد �أمن الدولة بالكاب وال�شورت
�إزاي تخطّ ي ف مملكتي من غري بازابورت
بتقول (نيابة) ؟ دا للدهماء وماهو�ش ل َّيه !
انا ياما خلِّيت �أفند ّية نزحوا البكابورت
•••
كدهبلدنا انكانعاجبك-يا ْ�ص رُبتيا ُغرت.
�o oشرف كبري النهارده تقابل الر ِّي�س
�أق �لُّ��ه راح تطمئن �إن��ه مت��ام وكو ّي�س
واعمل ح�سابك ما ت ْرغي�ش يف ال�سيا�سة كتري
ْرتب�س 
وال يف الوطنوال�ضمرييا ابو�سمرةوت ِ
•••
مال الثقافة ومال (�شعبوالَّ) �أو (مارك�س) .
 o oإ�فر�ض  عطيت الكر�سي للمحرو�س  وعلِّم ُته
و أ�خ���دت أ����ص��وات��ن��ا تهتف ليه ومكِّن ُته
منني ح ت�ضمن يكون بكره كما امبارح
وال��ظَّ ��رف ق���ارح و ُك���لٍّ حبلُه يف رقبته
•••
ن�صيب ر�سمته ب� إ�ي��دك وان��ت ْخلبط ُته .
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o oك��ان��وا ق��ب��ل م��ن��ك و�أك��ت�ر ظ��ل��م وب���داوة
ك��ذب��وا  و�سرقوا  وقتلوا  ب� ُ
�ظ��رف وه��داوة
دق الطبول يف احلرب
ولإ ْ�سمهم يف التاريخ ّ
�إذ ق ِّننوا ال��ك� ْ�رب �شرعة غلب ن ْت�ساوى
•••
واع � َت��ى م��ا فيهم ن َفق ُغ�شُ م َّية وغ��ب��اوة !

o oبيقولوا  ج � ُّدو ماعاد�ش بيحكم (نيلُه)
بيقدر�ش يركب ال  حمريه وال  خيله
وما
ِ
و�صبح ين�سى ح�ساباته يف بنوكها ..
وهي بتن ِتف ديله
وديوكها بقت هاي�صة َّ
•••
وال��ل��ه ق��ه��رين �إنيِّ  ع��اج��ز انيِّ  �أ�شيلُه
o oخال�ص  قلَعنا الهدوم ه ِّبي يا ريح املجاعة
إ�يه اللي فا�ضل لنا واوالدنا بايتني جواعى
يوم ما ا ْب ُتلينا بكم كان جهل فقر  ..ومر�ض
طماعة
ز ْدت��وه��ا قهر وغر�ض  يا ع�صبة ّ
•••
ن�شِّ فتوا بريها وفر�ضتوا ال�سمع والطاعة !
o oال تقول يل (نا�صر) وال (�سادات) وال (مبارك)
مني اللي فيهم ق��را   ..غري َ -ع� َّ�م وتبارك
طب ًعا مثَل م�ش قوي ي�ساحمني ر ِّبي عليه
لكن اعمل اي��ه وال��ت�لات��ة كتموا  أ��شعارك
•••
ل ال�سما ِم العما ه�� ِّدم عتب دارك !
جه
ْ
َّ
جارحنا
���م
o oيف ك��ل برتيتة م�صي َبة َ
ْ
وه ّ
 ام��ك وتر َّيحنا
ما تزورها بقى ما هي ّ
زي ّ
ريه �شاربني الويل
ما احنا بر�ضاها ومن غ ُ
ت�سوق�ش ال َّتهبيل  -إ�خلَ�ص  عارنا دابحنا
ما
ِ
•••
لو ك َّنا أ�هلك و إ�خ��وات��ك  -ليه تف�ضحنا .
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o oوك�إننا يا دوب �أوراق �صفرا يف خريف الأ�شجار
وات�أمل يا مبارك كيف ب ْت ِ�شلّ �سحابة �ألف مطار
وازاي بيفرقع باللني القهر �صدور امل�ساكني
ر�ض تفرتكها براكني وزالزل من نار وعفار
والأ
ْ
•••
والبني�آدمني اجل َّبارين نمَ ْلحزينبتحا�صره الأمطار
 o oإ�وعى ت آ�من  ..طول ما اللي بيحكمها ( أ�بو كي ُفه) !
حتى لو أ� ِّم��ن بعدالة ل�شعبها م�صاري ُفه
بكره ح ت�ضمن إ�متى وفني راح يقلب و�شُّ ه
ن�ص رغيفك قبل رغيفه ؟
أ�و يفتح كر�شه ويبلَع ّ
•••
طولما الليمالكهاواحد.عمركماتخ ِّمنتخاري ُفه.
o oال�شَّ ريف املنتظر قال الك َفن مالو�ش جيوب
وعلى اكتاف ال ّنفر َملَكني بيح�صوا لُه الذنوب
ف اجلمل مبا َح َمل
ع العر�ش ا�ستوى ل ََه
واما
َ
َّ
َ
َ
ودب��ح القطة به َبل  ،قفل باب الهروب
•••
حبل القدر واحلديد م�ش راح يدوب !
واتفتل
َ
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o oيا اللي انت ك�سبان رغيف عرقك بدمع عينيك
�إقلق ما تفرح�شي لو فا�ضت نعاميه عليك
ه��ذا  زم��ن ��َ�س � ّو غ��ر� ُ��ض��ه املخفي تركي َعك
يف اقربها فر�صة يبيعك بعد َ�شلّ �إيديك
•••
داي�سه عليك  -فليه يراعيك ؟!
دابحاك قوانينه َ

o oحا�ص ُره بفنون اله َبل واك��دب على ل�سانُه
�إقتل يف روح��ه الأم��ل  .خ� ّ�رب له وجدانه
وغل
اخللْق على َ
بع�ضها ح تقوم يف ْ
قهر ِ
وال��ك��ل على حل��م عقلُه ي��ن��ام على ودان��ه
•••
واللي ِف�ضل �صاحي  ..يعزف حلن �أحزانه .
o oملَّا يف بالد (خلِّيها ف ِ�س َّرك) ت�شت ّد الأزم��ة
تكون الهف ف�ض ِلة �سيدك يا م�ضروب باجلزمة
يا
ِ
مي��ه��ا
فاختار ل��ك خ�يرة ي��ا اب��ن النا�س  وال ْ
ق�سموا  غناميها بالعود واحل ْز َمة
مقادميها ِّ
•••
متاهة قوانينها  -ماليك الزمة .
ورم��وك يف ِ
o oم�سري احلي يتالقى وم�سريه با ألكيد ح ميوت
ومتع�صب ولك جربوت
ل�سه تت�شاقى
ّ
َّ
وعمال َّ
جتن مني ؟ وت�ضرب مني ؟ وتطرد مني ؟
ح ّ
وم�ين  خ��ايف له ورا  �ضهرك ك َفن وت��اب��وت ؟
•••
ون�سيت إ�نك يا دوب �سمكة يف بطن احلوت !
بحبح لل َغ َنم إ�ي���دك ..
o oي��ا م���وزَّع ال � ِّت�ْب�نْ  ْ
بر�ضه والده��ا و َّ
اال مطاريدك ؟
م�ش ه� َّ�م ُ
ت�سف ..
خ ِّلف ُ
وهي ِ
ْتهم للّ�صو�ص  – ي�شقوا  َّ
ال احلمل ْبي ّ
ظبطت مواعيدك ..
ْ
خف وال ا ْن ِ
•••
�صاروا كما الترُّ ْ ك  -هات َح َ�س َنة وانا �سيدك !!
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o oالب��د ُيحكَم عليك  ،ياللي ان��ت ِ(ب� ْ�ي��ك) حاكم
ق���در أ�و � ُ��ص��دف��ة تتحاكم
ي��ج��وز ب�ضربة َ
قا�ضي هناك أ�و هنا  ..هذي �شئون التاريخ
ّ
�اك� ْ�م) !
طعم زي��ت (ب� ِ
واحل��ظ بطيخ َع َ�سل يا ْ
•••
وال َّدفع ُف��وري التمن  ..يا دي��ون و ِت�ْت�رْاك��م !
يا اعز �شبابها
هي الطلعة يا رقيق احلا�ش َية ّ
o oيا َب ّ
�شميت�ش ترابها
مالك بيها ؟ وعمرك ما ِّ
ح تو َّرط نفْ�سك ليه يف كراكيب بالويها ..
يتوا ع َ�ص ْبها ..
م�ص َ
�إيه باقي فيها  ..بعد ما ِّ
•••
لو م َّنك ؟ �أهرب  ..و�أ�سيبها كالبها على ديابها .
بع�ضهم خايب َر َجا ومتعو�س
o oي ْت َل ُّموا ليه على ُ
اال دا �ضعف نفو�س
ظروف طبيعي ت ِل ُّمهم و ّ
طبع الطيور على �شكلها ملَّا ْب ُتقع بتطري
و َّ
جمع غَ َفر ول�صو�ص
اال َم�صري ُم�شرتك َّ
•••
و َّ
اال نُظم حاك َْمة ح ِاكمها نظام موكو�س  .
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(ح َّرة) العبيد تف�ضل عبيد ..
ن�سل ُ
o oحتى لو من ْ
حلوة واالَّ العي�شة ُم َّرة ُي�ستذلُّوا من جديد ..
�أ�صل ِمن باع نف�سه م َّرة ماعاد�ش تفرق
يوم ما ح يفلِّ�س ح ي�سرق ي�شرتي له �ألف �سيد
•••
�شر ا ْب ِعدبعيد.
قولجبالَّتقولجينات-غوريا ّ

o oللهرم �أرب���ع زواي���ا  ،للبني �آدم كتري
خايف �إيه حتت العباية ياللي طول عمرك �أمري
خُ فت ليه ملَّا املراية ق َّربت منك ت�شوفك
م�شحيقدريخفيخوفك�س َّرك املدفونيفبري.
•••
قد ما َجنيت من جرامي قد ما عملوك كبري .
بي�سلخوا ف ِج ِّتتي
o oميت أ�لف حاكم محَ لِّي ْ
�صروا ح�ضرتي
بقانون ومن غري وعافية ب ُي ْع
َ
والكلّ ُ�سرتة لزمايلُه وكي�س  لر ؤ��سا ؤ�ُه
با�شكي للوطن ُغربتي
وال��ك��لّ د ؤا�ه ان ْ
•••
يا رب  ..ما ته َّدها فوق را�س �س َبب بلوتي
o oليه العجوز ف��وق كرا�سي احلكم ْبيت ِّبت
م��ع �إن ع��م��ره ال  ح ي����و َّرق وال  ين ِّبت
لو كان ر�ضي ع اللي كان ما كان طمع يف اجلاي
حي وتعي�ش �سريتُه لو م ِّيت
وكان ِف ِ�ضل ّ
•••
وف قلبنا �إ�سمه عا�ش كالطبل مت�ص َّيت .
o oيفم�صر احلكمماهو�شكيميالأن العزبةبتاعتُه
 احلجةبتاعته
ري�سها..يو َّرثهاّ ..
يج َّر�سها..يف َ
مالكم  ..يا ط ّبالني املولد يا ك ّدابني ال َّزفة ..
غري العمة بتاعته
ق َّفة وخمرومة  ..ما ح تبقَّع
َّ
•••
فاخْ ر�سوا واته ُّدوا وفوتوهامقربةللذ َّمةبتاعته.
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�o oإيه اللي فج�أه غواك ب�شوك �شجرنا املح َّرم؟
وم َد ْقرم
وانت اللي ياما قالوا ع َّنك َو َل ْد ِح ِركْ ْ
ح�صلْ�ش
خدعوك وقالوا عليك بقيت زعيم ما َ
 الو ْ�ضع محُ ِرج ِم َلغّموليه ما َدلَّك�ش قل َبك َ
•••
بيحلم .
ّ
وان ال�سيا�سة جنا�سة غ َّدارة باللي ْ
o oقالوا  دلَّعنا املواطن  ..يكفي ما �سلخنهو�ش
فافرتى يخلِّف وي ْز َعق وغلط ما �س�ألْنهو�ش !
يا امه ارحميني
قلت ح يفلُّوا يفوتونا مافيها�ش ّ
ليهيا�أمىتخوفيني–وهمهيادوبنا�س وحو�ش
•••
�سرقوا عرقيوم�صوا دمي..باعوا �أر�ضكبالقرو�ش.
ق�صة ق�صرية
 o oأ�غلَب حكامنا ما قرو�ش وال  َّ
ُ�ص فطرية
وال داقوا من فرن ا إلبداع الفني ن ّ
وان كان معظمهم أ��ساتيذ يف أ�لعاب البور�صة
فذاك ألن الفر�صة يف العادة فر�صة أ�خرية
•••
فهذي أ�وهاممالها�شت�سعرية.
أ�ما الفن ا إلن�ساين َ
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(o oبطر�س يا غايل) بتلقى غمو�س يف كام طقَّة
وعينيك بت ْغ َفل وبطنك فا�ضية �أم لأّه
تعاىل ُقل يل انت وا�صحابك بتقب�ضوا كام
ويلزمك  ..علقة
واالَّ انت ناق�ص  عالم َ ..
•••
حا�س على �شقَّة .
لو كنت م�صري  ..كان ابنك ْ

o oجمال بيه بي ْفتي بعلْم وحما�سة  -ك�أنه ب�صحيح !.
حيعلىمعجزات الريا�سة.كتاكيت ِبت ْف ِق�س ت�صيح
مثال ّ
وح ت�شوفوا ياما  .يا �أهل ال�سيا�سة امل�شاكل بكلمة تحُ َ ل ..
ويوم تبقى خل ِيواج ْهها بكيا�سة وبلْ�سان ف�صيح
•••
م ال�صفيح !)
( دي خربة عيلتنا الطويلة تخ َّلق َ
دهب َّ
و�ش َت ْمتك
َ o oح � َّق��ك ع��ل� َّ�ي ل��و ا ْت���ه��� َّورت َ
وانت اللِّي خ ْدت البلد للبحر ب�شَ طارتك
 الريق
ورج� ْع��ت بي َنا َعطا�شى لمَ ْ ِنبلّ ِّ
ِ
ال اتلهيت يف الغريق ما كنت �ص َّدقتك
ل ْو
ْ
•••
كاتمِ ورا�ضي ُ
بذ ّل عذابي باعي�ش وقتك !
طق واموت
o oعاه ْدين يا (مبارك) �إذا قبلَك �أ ّ
ِت ُ�صكِّني ف��وق قفايا ب ُبلغة �أو ن ُّبوت
وهمي متوت ْقبلي ..
لأنيِّ  ع�شت بع�شم ْ
�أ�ص ُرخ (يا َجملي !!) وراك وا�شكر َمالك املوت
•••
�ساخطْ ني بني الكالب كتكوت !
و َّراين �آخر ْة ِ
ب�صيت من ف��وق �ضبابريك
o oمن ُك�تر  ما ّ
ت�سمع لنا حتى من مناخريك
م�ش طايق ْ
م�صري يا ّع��م اللوا  واالَّ البعيد مملوك؟
ريك؟
ج�شع امللوك ع� ِّودك تل َْزم خطوط �س َ
•••
نف�سك حقوق تنكرها على غريك .
وتعطي َ
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o oكل ال�سيا�سيني اللي اتر ُّبوا ف ب�ساتني الأمن امل�صري
حداهم ُك� ْ�ره ال�شيوع ّية فكر حداثي وع�صري
ال  �صراع طبقي وال ا�ستعمار  ..العدل �أفي�ش
وان �شافوا �شاوي�ش واملوج عايل – ال�شاطر يجري
•••
لكنه بيعاود تاين  -الكارنيه له مفْعول ِ�س ْحري .
واخت�شي
 o oإ�خ� َ�ج��ل م اللي ب ْت َه ِّب ُبه يا أ�م�ير  ْ
يوم ًّيا ع ال�صفحة ا ألوىل بقمي�ص  ِ�ش ْف ِت�شي
وعمر رجولة لكن كداب
وتقول يل احلر َّية بطولة ُ
يا ر ِّي�س ك َّتاب ال َع ْ�سكر إ�ك�سر قلمك ما عاد إ� ِي�شي
•••
ون�ش ِفتوامل�شلولما ِم�شي.
رب َكة ِ
إ�نك�شفتزقازيق ال ْ
o oي��ا ع��م ا���س���أل علينا  ..واتِّ��ق��ي ر َّب���ك !
َّ العمى ف قلبك
يا ترى انت �صابك �صمم واال َ
كل العذاب ده وال  طار من عينيك النوم
جميع �سموم ال ِعدا  بتنحل عظام �شعبك
•••
وانت وال انت ِهنا  ..ييجي الطوفان بعدك .
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ل�����س��ه ف ب��ي��وت��ن��ا خ��ب��ي��ز وط��ب��ي��خ
َّ o o
وب��ي��ق��ول��وا  جي�شنا ح����داه ���ص��واري��خ
وم����ا زال ال��ن��ي��ل  ..ال��ع��ه��دة عليه
بتحكمه ليه  ..من �شرم ال�شيخ ؟
ليه
ُ
•••
�س�ألت ع��امل بالأ�سرار  ..ذلِّني ت ْوبيخ !

o oال  ح��ول وال  ق��وة ن� َف��د ال�سهم ي��ا مبارك
ف�ضلت عطف ال�صهاينة ر�سمت �أق��دارك
َّ
�شعبك حا�س�سها وم�ستني �أمل يف ح�ساب
رفع الكتاب  .واملو�ساد ما حلق�ش م�شوارك
•••
عجل وعبدته وطلقته ه � ّد ب��اب دارك .
ْ
ق�ضى حاجته وامتطَّ ع
o oعلى بال �سيادتُه ما َّ
و أ�ك����ل كفايته وخ��ل��ع َم� ْ�ري��ل��ت��ه وات��ك�� َّرع
ي�سو�س  أ�مور النا�س
طلع على كر�سي عر�شه ُ
���دع !
غل ُبه ال� ُّن��ع��ا���س  ق��ال ل��ك  -أ�ن���ام أ�ج� َ
•••
ي�سو�سه وليه نبي ي�ش َفع!.
رب للكون
فيه ّ
ُ
o oكل دول كالب حرا�سة ؟ كل دول خرفان غنم ؟
�صمم
وك�لُّ��ه��م ب�لا ح�سا�سة كلُّهم �صابهم َ
يوزنوا الدولة بتمنها وكل حاجة بالعمولة
يلب�سوا  طراطري رجولة م�سخرة بني ا ألمم
•••
احلما�سة عيب �سيا�سة والبطولة خراب ذمم .
o oركبوها ُع ْ�صبة َ�سو ًّيا يخَ ِّدموا  على بع�ض
���دم يلْعبوها ويبيعوها الأر����ض
�أدوار خَ � َ
دا  ل��ل��ف��راول��ة ودا  ل��ل��� ُّ��ص��ل��ب وال��ف��وازي��ر
ودا الأم�ي�ر اللي ي� ْورث��ه��ا ب�ضمان الق َْر�ض
•••
وفر�ض  .
َ�ش ْرع الهزمية  ..اجلرمية ِتبقَى ُ�س َّنة ْ
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ب�س خايفني م َّنك
o oعايزين نكلِّم �سيادتك ّ
عارفني حدود الأ�صول فاهمني ظروف ِ�س َّنك
لو احنا خُ ر�س  وجنابك ِ�ص ْرت �سمعك تقيل
لو اب��ن نيل بالإ�شارة فهمت  ..لك َّنك ..
•••
�إنت اللي ب ِّدلت جلدك وغَ َّربت الوطن ع َّنك .
خال�صه ا أل ْمني /الوطنيحت ُّيوه
o oر أ�يي؟ َعلى ُجه ُدهو إ� ُ
ول�سه(نقيب)ظلموه
م�شمعقولةتخلُّوه َح ّد الوقتي َّ
ح ُّقه يبقى أ�مريالي و َّ
اال ِلوا واقلّ ما فيها عقيد
ِفكر جديد ! .جايني با�سم الر أ�ي العام تلوموه
•••
كرم) ِمن ِ�س ُّتهغري�سي ُده..وم ؤ�كَّدح َير ُّقوه.
ما( أ� َ
o oطول عمرهم خ َّدامني �سلطة حتى وحزبهم ممنوع
ُم�ست�أن�سني للقيادة َر ْه��ن بحقَّها امل�شروع
 ال�سالمل
عارفني طريق ال�صعود َ
ومولِّفني َع َّ
 الو�سط يف املو�ضوع
ّ
ته ِّز ْ
زي العوامل �صاجاتهم ِ
•••
عقول خبيرَ ة  -ومادام فيها ِل ْب�س فيها ْقلوع !
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لل�سلطة �شهوة

�o oإذا �إبتلي ُتم بالفلو�س وال��ع� ّ�ز فا�سترتوا
�إخ��ف��وا وخ�� ّب��وا ال��ع��زامي ال الغجر ك�تروا
وبال�ش  من الف�شخرة ع اخللق �ست جنوم
عل�شان ي��دوم النعيم لت�صحوا تنك�سروا
•••
�إذا فج�أه فلت ال� ّ�زم��ام واحلاقدين فجروا
o oخايفني  ج��ن��ون البقر وا ّال م��ن اخلنازير
ال�سار�س ؟ م ا أل�سيوية ؟ وا ّال م ال ّدبابري
م ّ
ياعم فيه إ �ي��ه؟ ح��راام  ..اخللق م�ش  ناق�صة
م��زاد دا وا ّال مناق�صة ؟ وا ّال فاعل خري ؟
•••
�دم��ي خ��زن��ة املليونري !؟
يعمر ب� ّ
طمعان ّ
o oو���ص��ارت ال��ق��اه��رة وك��ال��ة وال �صنعاء
ال��ب��ي��اع�ين ب��ال��ة من��ل ف ك��اف��ة الأن��ح��اء
وال�سوق فتح حلقه جهل وقتل و�شطارة
�سلو ال��ت��ج��ارة ت�س ّعر ك��اف��ة الأ���ش��ي��اء
•••
حتى ال�شرف والرجولة والأل��ف والباء !!
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عرة نفاية اخلواجات
o oالب�سني  من البالة ّ
مع �إنهم ع الكرا�سي جمعو�صني ب�شوات
الفقر م�ش عيب  .لكن فقر النفو�س �شينة
يف بالد حزينة �أ ّما تفرح تغني للأموات
•••
وتبات على حلم خوفها يف �أغلب الأوقات

o oكل ما بتقول يل م�سلم  ،لأ م�سيحي  ،لأ يهود
ل�سه يف �أي��ام (ع��اد – ثمو ِد)
�أ�شعر اين ّ
و�إن قر�ص  ال�شم�س مل �شاف �إن�سانية
وال داق ح��ر ّي��ة  ...وال ح�س ال��وج��و ِد !
•••
واح��ن��ا �أ���س��رى ال��رع��ب م��ن رب اجل��ن��و ِد
o oك���ل ال���ك�ل�ام �أ���ش��ب��ه ب��ب��ع�����ض��ه ك��ل�ام ..
عمك (خامنئي) وا ّال قاله (�أوب��ام)
�سوا قاله ّ
حي
فام�ضغ وم�صم�ص  ياخايب وان�سى �إنك ّ
��ي ا ّال �أرن���ب وا ّال ف��رد ميام
مالك�ش  زي� ّ
•••
ال ّدومنو  ..قفلت يافالح حرب  ..زي �سالم
o oقامية احل��روب بني  العرب وبع�ضهم ..
 �ر�ضهم ..
من يوم مان�سيوا احلرب جلل أ
إ�ياك تقول يل – أ�ب�صر ايه ؟ وما أ �درى كان ..
بيلمهم؟
فكرين..قبلا ألمريكان..كان إ �يهزمان ّ
•••
فرق باخليانة �شملهم
النفط زي القحط ّ ..
o oاملو�سيقى مع�ش�شة باحلب يف قلوب الب�شر
من زمن دق الطبول يف الغابة لطلوع القمر
ان�صتوا ل�صوت الطيور والبحر وم�سار النجوم
تغ�سلها عن روحكو اهتزازات الوتر
الهموم ِ
•••
وانت جاي تفتي ان مبدع املو�سيقى قد كفر !!
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o oداخلني  طابور جلل طبق الفول ح يتع�شّ وا
ال�صهد يتم�شّ وا
من بعد جرى النهار يف
ّ
بواقي طبع ال�صعايدة مكت ّفة �إيديهم ..
بكره تالقيهم يف �سوق الغابة بيق�شّ وا
•••
م�ش  كلهم  ..لأ  ..كتري منهم بيتح�شوا
o oخال�ص  براءة يا�صاحبى غباوة �ساحمناك
كفايانا زارنا ال ّنبي �ساعة مازارنا (باراك)
مااحنا�ش  بنفهم قوي يف الق�صد والنية
فارحم �ش ّوية م��ادام البلية ما�شية معاك
•••
وا ّدي��ن��ا فر�صة نفوق ون��د�� ّ�ش قلّة وراك
o oحربف(مين)،حربف(�صومال)،ويف(ال�سودان)
وخناقة يف (فل�سطني) كوميديا �آخر جنان
وانت اللي غلبان  ..يف طابور الألف عي�ش
جنبك �شاوي�ش  طالب رغيفه من اجلعان
•••
ِحلّ لنا لغزه ح تعرف ليه خرب بيتنا اجلبان !
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�o oأن��ا كنت ���ش��ارى �سيادتك وان��ت بايعني
وكنت را�ضي – عرفتك ق�صد بتج ّوعني
من �أجل �أف�ضل مطاطي وراك  ..بالخرية ..
ميزعني
وماجيب�ش  �سرية وا�سيب جهلك ّ
•••
مرة ان�سى نف�سك وراعي م�صر  ..وا�سمعنى !
ّ

o oع�شان �شركة البنك ي��اراج��ل تبيعها ؟
كرومها وزتونها وحدودها وجامعها ..
م��ادام دول��ة بال�صدفة وان��ت وارث��ه��ا ..
وخ� ّل��وك رئي�سها يف كر�شك با ِلعها !!
•••
ياعم الأ�صول  ..ان �شيخ الع�صابة يراجعها ..
o oنامية املعار�ضة يف الع�سل متقرف�صة
فاكرة ان م أ��ساة م�صر بلوى اخل�صخَ َ�صة
أل ي��ا أ ����س��ات��ذة ال��ك��ارث��ة حكم املخربين
الل�صل�صة
اللي �سلبونا الكرامة حر�س �سالح
َ
•••
الف�صف�صة
الطيور احل� ّ�ره مايقهرها قد
َ
الزيطة  ..وافلّق ..
 o oأ�نا لو م ّنه كنت انتهز ّ
فر�صة ان اهرب واخر�س  ،ال أ �حلّل وال اع ّلق  
علي هتبقى طوق حوالني رقبتي ..
كل بالويهم ّ
نف�سى أ �حلقوقتيقبلماالقاينمالعرقوبمع ّلق
•••
ش �مان�،صمتهاو�سكاتهايقلق
ديبالدمالها� أ
o oط����ول ع��م��رك م��ن��ك��ور م���ن �أه��ل��ك
ب��ت�����ص�� ّع��ب مب���واق���ف���ك ���س��ه��ل��ك
ل��ي��ه ِم�ستني م��ن خ�صمك ج��اي��زة
ل���و ب���ل���دك ع���اي���زة ؟ ح ت��ن��ده��ل��ك
•••
�إحلم بقيامها  ..وما ت�سوق�ش ف هبلك !
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ح��رة وخالية م��ن علل خواجات
o oبلدنا
ّ
ال��ل��ي بلوها زم���ان ب��الإي��دز واخل��راب��ات
ل��ذا ربنا را�ضي عنها بالفرو�ض  اخلم�س
حب�س تغفر ذنبهم �صلوات
ومب�سئولني  ْ
•••
كالمي مافيه�ش  ل َْب�س قبيح وال خرافات !
o oالكل بيلعب ومافي�ش  يف جيبه وال �صلْدي
وعنده ج��ر أ�ة بي�سحب يف ال��ورق وبي ّدي
ال��ق��ه��وة م����دروزة خلق ُمغ ّيبة بتزعق
ب�رق وال فقري ه��ن��دي !
وح���ده املعلم م� ّ
•••
ك� أ�ن��ه �ضامنها عربي وع�بري والون��دي
o oما�شي على رجل واح��دة بالع�صايا تزك
تنط حفر امل��ج��ارى للر�صيف  ..فت ُعك
�إيه اللي ناق�صك ياراجل جلل تبقى وزير
د ّيتها كوافري وتطلع ع ال�شا�شات (نيولوك)!
•••
ب�س انت فكّر وو ّف��ر وا�شرتي ُت��كْ توك !
ّ
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o oال�شعب امل�صري ليه�شايل�شومة بي�ضرب بع�ضه ؟!
العامل عاطل والفالح عط�شان  ..ب ّور �أر�ضه ..
ق�سمونا لقا�ضي وحمامي مل�سلم قبطي ب ّياع وزبون ..
يف �سوق جمنون وك�أن �شيطان اخلوف ُّ
ع�ضه ..
•••
قهرا مي�ضوا
هبل خرايف خم ّليهم يوم ال�صندوق ً

�o oأ�صغر �شاوي�ش  له مكانة عن وزي��ر خملوع
حتى ول��و ك��ان ب���أوه��ام ال��ن��ف��وذ خم��دوع
ال�سلطة مالها�ش  كرامة بعيد عن املكتب
خرجت ؟! ترجع م���ؤدب والزعل مرفوع
•••
�إال �إذا معاك (خمرية) ح تغيرّ  بها املو�ضوع
o oزع��م��اء ب��دب��ل��وم ���ش��ه��ادة م��ن منازلهم
على رمل بحر ال�شا�شات ف��ردوا مناديلهم
رغم اختالف النوايا رايحني  يجيبوا الديب
حني �سكروا ويا البغايا – الديب قطع ديلهم
•••
والثورة بحر ان ماغرقوا – يجوز ح يغ�سلهم
o oخ ّيوب عل ّيه �إذا على �سرقة حا�سبتك
وا ّال على كدبة �سودا بي�ضا  ..عاتبتك
انا ح ان�سى �إين حفيد من كانوا م�صريني 
و�أع�����ض ط�ين ال�برك وال �أج��ي��ب �سريتك
•••
خال�ص كرهتك ماني�ش طايق �أ�شوف �صورتك
�o oإ�سمع كالم (زينب) القانون ماهو�ش �صاحبك
والقا�ضي م�ش جاي معاك طول ما الغفري �ساحبك
هذا زمان االغت�صاب .واالنتهاب واخلوف
عاتي عدمي �شوف معلّي العني على حاجبك
•••
ومل ّوعك جلل طاعته تكون دوام واجبك
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o oمع (ال�برادع��ي) �أن��ا ؟ ..وحياة غباوتك لأ
�أن��ا م�صري غلبه الزمن قهره وعايز احلق
بحر ال�سيا�سة ي��ادوب حادفني فوق ال�شط
ّ
وانحط ب ّيه  ..وياما قلبي ان�شق
ياما �شالني
•••
حرة ومن غري زق !
نف�سي يف �شهقة هوا ّ
o oبتدق على بابى ف هزيع الليل (يابرادعي)
ع�شمان ت�شوف ب�سمتي واحلزن �صار طبعي
�أوالدي متبحرتين غرب و�شمال وجنوب
جرحي ومواجعي
كرت الذنوب هدهم �صاروا ِ
•••
وذنبي كما جرحي بينزفني ب�أثر رجعي !!
o oتقدر تقول ال�سيا�سة  ..ح��رب �أو كورة
�إح��ن��ا عيالنا ب�إمياننا ذنوبها مغفورة
حلفنا نبني ال�سالم تاتا -تاتا يف املواعيد
وب�شرق �أو�سط جديد راح تكمل ال�صورة
•••
القعدة حتلى ب��دوري وكا�س ومق�صورة
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o oياعيب ال�شوم يااهل (الوطني) �شيبة �أكابر
الهفني  اخل�ضرا وال�صحرا واجل��وع كافر
ماعدت�ش ح حتميكو ال�شومة يلزمها ر�صا�ص 
من نف�س الكا�س راح ي�سقيكو ال�شعب ال�صابر
•••
�إ���س��ت��ه��دوا بالله المي��وه��ا – لليل �آخ��ر

o oال��ي�����س��ار يف احل��ل��ب��ة ن���ام ع الأر�����ض داي��خ
ق��ال ك����وادره ا�ست�سلموا وال��ظ��رف بايخ
م الغباوة غاب عليهم ذنبهم يف �ضعف نا�سهم
فانطفت نريان حما�سهم بني ل�صو�صها وامل�شايخ
•••
فني  بلد يكمل عمارها وي�سارها عجوز و�شايخ
o oم�ش فاهم يا �أمري ال�ضربة اجلو ّية الأكرب
بته ّنى الغا�صب على ن�صره وا ّال بت�ستغفر
�إح�سا�سك بالذنب قتلنا  ..وقلق ال�شهداء
ملّا قنوعك الأعداء بزيارة امللكة تتمنظر
•••
مرةقريتيفكتابالنيل،كانت�ستعرب
لو ّ
o oح���زب م��ن �ستني  �سنة ح��ك��م ال��ب�لاد
���س��م ت�����س� ّل��ط��ه يف روح ال���والد
ب���خّ
ّ
ف��رع��ن ال��واط��ي بقى اخل���وف م�صلحة
بخرافة م�سلّحة قفل بيبان ا إلجتهاد
•••
النهاردة منده�ش من كل ده جهل وعناد!
o oل��و ظ � ّن��ك ان ال�سيا�سة لعبة البكا�ش 
مات�سيب�ش  �شاردة وواردة ما تفوتها�ش 
تطلع وتطبل وت��زم��ر يف مالعبها ..
بعيال تد ّربها مت�سح جزمة ا ألومبا�ش 
•••
حمى ا ألونطة – م�صر يف ا إلنعا�ش
تن�سى يف ّ
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�o oشعبطت �إ�سمك على جدار املعار�ضه عافرت
(اال�سموك)وحتتهبنطلونوتي�شريت
ولب�ست ْ
م (ال�شاذيل) ل(العاديل) دقنك تتنتف وتطول
ت��ز ّل ت ِقلّ مهما كربت
على قد ماتنول ِ
•••
راجعمنال�سوقتقول:لوالال�شككماخ�سرت!
َ����ت وجل��اج��ة ..
o oب��ع��د ع��ق��دي��ن هلفطة ول ّ
(ال��رئ��ي�����س) العبقرى ماعمل�ش  ح��اج��ة ..
غريها جايزة ياعيني خدها عن �سالم الديناميت
و إ�ج���ازة عوملية للحديث يف ك��لّ حاجة ..
•••
 ل�سرائيل ي�ضمن مداها يف الفجاجة .
املهم إ
�o oسيادة ا ألمن القومي امل�صري �سالمة �شوفك
اجتمل لك و أ�داري بك�سويف ك�سوفك
نف�سي ّ
ل��ي��ه ي��ات��اري��خ امل��ج��د ال��وط��ن��ي ال��غ��اب��ر ؟
دمر �شوفك
غمي عينيك ّ
إ�يه فريو�س غادر ّ
•••
وم�ضة حلمك من رع�شة خوفك !
ماعاد�ش بتفرق ْ
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و�ضي عيني
�o oأنا ما باملك�ش  غري قدرة �إيديه
ّ
ال��ل��ي يف �ضلمة حياتكو ح��ف��ظ��وا ديني
وعلّموين اف��دي حياتي بالكتابة والقراية
فبقت غاية لعمري يا م�صر تقري وتكتبيني
•••
بدمي �إم�سحي دموعي وا�سيني
لو عجزت افديك ّ

o oكل الق�ضاوي ب�لاوي مالك�ش  تناق�شها
مالك�ش  فيها وال انت حب�ست بح�شي�شها
دى �أم��ور عوي�صة وليها �أهلها ب�شوات
لهم يف كل احلاجات حتى ف قدمي خي�شها
•••
وكمثل�شعرةفعجينةيعدوامنخرابي�شها
o oيوماتي �أخ ّو�ض  يف بحر النا�س و�أبلبط
على الر�صيف وال�سالمل �أزك واتنطّ ط
ه��� ّو ي��زي��ح��ن��ي وه��� ّي���ه ت��ز ّق��ن��ي ب��ق��وة
يااعمل فتوة يا اطن�ش  و�ضعي وا�ستعبط
•••
كما احلمري دو�سنا بع�ض  ..وكل دا خمطط !
مات�شيل�ش هم الطعام مهما غلت أ ��سعاره
oo
ّ
واوعى ت� أس�ل فني الوايل مهما تغيب أ �خباره
م�سريه يظهر يف يوم ومعاه دوانا امل�سرطن
ويومها نطلع نطنطن معاه نبكي على جداره
•••
يحلف على امل ّية جتمد فن�شرب ِ�س ّمه وعكاره
o oع�شر �سنني  احتياط مانزلت�ش  امللعب
مع �إين �آخر ان�ضباط وماني�ش  ولد ُملعب
وال بل�سان حلياط بيلح�س يف قفا با�شا
عنده على �شا�شة ق��رد و�شقلباظ يلعب
•••
لوفيهريا�ضةيا(مان)كانبانميتني (متعب)!!
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o oياللي ان��ت ع�شت احل��ل��م �سلم وع��دال��ة
�ض ّيعت عمرك ليه ���ص��راع يف الندالة
امل���ر �شهد الع�سل
م�ين ح��ط ل��ك يف
ّ
وع��ط��اك �أم���ل تعرب ب��ح��ور اال�ستحالة
•••
بحور �سيا�سة �شطوطها ِغ��ل و�سفالة !
o oفيه ك�لام تقدر عليه وك�لام يقدر عليك
فيهكالم أ �خر�سو أ�عمىوكالمي�صحىف إ �يديك
كانزمانج ّدييقوليل:الكالمماعليه�ش جمرك
حت�سه رمو�ش عينيك
يعني ح ّتى تخ�ش قربك مل ّ
•••
إ�منا لو حزب وطني  ،كان مال حجرك فريك !
 o oإ�ن كنت ن��اوي تبيع  ..البيعة خ�سرانة
 �ر���ض  ماحلة �صابحة غرقانة
بتبني على أ
والرجل والقرب عني يف اجل ّنة عني يف النار
كملها حمتار ح تزعل ليه  ..دى خربانة
ّ
•••
 � ّمت �صحة  ..فاتوها ع ّيانة
ركبوها يف أ
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o oلعنة لو بطّ الة �إيدى عمر ما �أعي�شك عوالة
م�ش ح اقول للكلب �سيدي وال للغولة ياخالة
فارحميني وفكّي قيدي دانا واخدك �ضل حيطة
وزيماالأكاذيبحويطة،الأ�ساطريم�ش حمالة
•••
را�ضي برغيفي النخالة والر�ضا اخل ّواف ندالة !

o oليه م�سلمني يغ�ضبوا لغريهم يقول (الله) ؟
مع إ �نهم م ؤ�منني انّه واحد ما يف غريه إ �له ..
خدوا بالكو يا موحدين دي فتنة لها خرباء
واجلهل جمر العداء والعقل زينة احلياة !!
•••
ور ّبكم  ..ربهم – واحد – وما يف �سواه !.
 �فعاله
 o oإ�زاي �سيادتكم ب���ريء م��ن ���ش ��ؤم أ
وان���ت َول�� ّي��ه وحبيبه وع����زوة يف رج��ال��ه
 ����س��رارك��و
كلتم ���س��وا وا�ستبيتو بينكو أ
ح��م��ارك��و االع����رج ن��ف��ق م��ن ت��ق��ل أ �ح��م��ال��ه
•••
 �وح��ال��ه !
اجل��دع��ن��ة جنب راي��ت��ه ت�شيلها أ
لوخرف
o oانتظروا بالوي الدنيا على إ �يد ال�شايخ ّ
حيبهدلحالناملايفكر إ �نمعاهالب�صرةويت�ص ّرف
يخلط بني  الكومي و�سيادة الدولة والكورة
يطلع يف املق�صورة مت أ�نق ي�ستظرف
•••
على �سنجة ع�شرة خربة يف اللعبة ومثقف !
o oمعقولة حكايتك دي يا�سعادة البيه ..؟
الواد ّ
نط ف ع ّز الليل يف النيل طمعان يف  10جنيه
(ياروح مابعدك روح!) حتى لو كانت خمبولة
إ�زاي ب�سهولة نقتلها رخي�صة وال ن� أس�ل ليه ؟
•••
يفعاملحاكمينهاملوتىبراياتمتفاوتة..قيمتك إ �يه؟
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o oالنا�سيفال�شارعم�ش ه ّيهالليكنتعارفها
كانفيهر ّقةوحنيةوكالمط ّيبعلى�شفايفها
دلوقتي عيونهم ياحت�شك ياتغ�شك تغدر بيك
وعاديك � ..أ�صبحت ك�إين اللي عملت ظروفها
•••
مع �إينمغ ّنيهربمنياللّحنوغ ّرقنيقرفها
o oالعلم �سوقه ج�بر  واجل��ه��ل لقى فر�صة
ظهرت �ضلوع الوطن عريانة يف البور�صة
وك��لّ من ك��ان عمل ع��امل بيفتي عليه ..
كلّت عينيه خاب رجاه هنوه على ُقر�صة
•••
فجر – جوعنا يانيل ُج ْر�سة
ع�صر اجلهالة َ
o oك�ت�ر ال���ك�ل�ام غ��� ّي���م م�ل�ام���ح ال�����ص��ورة
ح����لّ ال�������س�ل�ام خ�ل�اّ ه���ا خ����لّ وك����ورة
وع�����د ّون�����ا ب���ي�ب�ري ����س���ن���ان اق�ل�ام���ه
وي���ر����ش���ق اع�ل�ام���ه ع��ل��ى امل��ق�����ص��ورة
•••
وجناب حكيم ال��ع��رب ..بي�س ّبك البندورة
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�o oأنا لو بكيت ال�سودان ح ا�صرخ على لبنان
وان �صحت ياغزة تع�صر قلبي باك�ستان
ه ّو �صحيح يابقر جاي لكو �أو�سط جديد
واال البعيد اللي جابكو عاميكو يا�سلطان
•••
�أخر�سكو حتى ن�سيتوا ان الوطن �إن�سان

o oم�ين ال��ل��ي ق��ال �إن��ه��ا ع��اي��زة تفاو�ضكم
ياللي انتو بني  بع�ض  كلتو بع�ض  بخيبتكو
لو كان �صحيح ربكم را�ضي على اللي كان ..
كان من زم��ان �شعبكم خدكو بخياناتكو
•••
لكنه �صابر يجوز يجي ي��وم ويدفنكو
�o oأبو مازن وهبوه (الأيزو) على ط�شت م�سخّ ن
قنعوه الأك��ل تراث �شعبي  :فالهط ت�سلم
فرحان باللّمة ي��وم النكبة وراي��ق بالك
ياخي � ..أ�سرت بقى حلم عيالك حاول تفهم
•••
ما هو كلّ ماتغرق يف الف ّتة خمك يتخن
o oعيب (القذايف) انّه مثقف أ �كرت م الالزم
م�ش قد(ب�شري)املتمكنوال(بوتفليقة)املت�شائم
وال زي �صاحبنا مكبرّ ها من بدرى ومت�صالح
غري (بن علي) وا ّال (ابو �صالح) دكاترة على بند مالزم
•••
بيظ ّبطوا أ �نغام ا أللف ّية على حلن احلكم املتناغم
�o oألوية حمرا  .جند ال��رب  .طالبان واخلمري
كل دول من نبع واحد  .الفروق ماهي�ش كتري
للغباوة وال��دن��اوة جهل تركيبة و�سما�سرة
ال�صغري
منذ �أي��ام القيا�صرة لزمن (بو�ش) ّ
•••
واللي زاد وغطى موت ْة اللي يوم ن�صف الفقري
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o oخلموك بحرب احل�صار اال�سمنت والبطاطني 
وقبله ك��ان اجل���دار وج��راك��ن البنزين
ياخلق فوقوا كفاية غرقتوا يف ال�سف�سطة
كفاياكومالهلفطةدام�ش زمن(خيبرَ )وال(حطني)
•••
ياحما�س –ياعبا�س –وان�سى ياغبي فل�سطني !
o oياريحة القد�س فايحة يف ُرب��ى ا ألغ��وار
قلبي اتنف�ض  ج ّوه �صدري زي جمرة نار
ال�سما ح ّنت لرجلي ا ألر�ض
�ضحكت لعيني ّ
أ�حزاين ر�سمت مالحمي بحرب لون العار
•••
لك ّنه قلبي ع��زف يل احل��ل��م ع ا ألوت���ار
o oالدنيا اللي خربها عيالك يا (�أوباما) اته ّدت حواليك
حتى لو �أمك داعيالك كم ياما بقم يدعو عليك
كلماتك �إيه ت�سوى ف بور�صة حاكمها ا�صحاب الأموال
ب ّدلوا يف عينيك الأحوال فان�شلّت بالعجز �إيديك
•••
وغدا لو تخرج عن طوعهم التلحق باب وال �شبابيك !
ً
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 �نكرتوه
o oن�سيتوا ليه ال�صراع الطبقي أ
مع �إن عارفني ان من غري التاريخ ح نتوه
فجر مل ين�سى �أحالمه
مهم ْن َ
ال��غ��رب َ
وورث��ت��وا �أوه��ام��ه بعد ما �أ�صلكم بعتوه
•••
بع�ضا) �سوى معتوه
وال ين�سى (دفع الب�شر ً

o oنف�س اله َبل نف�س الهطل نف�س الغباء
من املحيط للخليج ومن ال�صخور للماء
يف الكورة رق�ص وغنا ويف ال�سيا�سة حمري
ورطان كتري ملتب�س يف كافة الأ�شياء
•••
كافة �شعوب العرب هزمتها� ..ضربة جزاء
o oعي�ش  ا ألي��ام الباقية لك يف الدنيا فرحان
ال تفكّر يف النيل وال يف �شرم ال�شيخ وال رم�ضان
إ�تذ ّكرب�سانك�شاعرم�ش عادىوالظرفمعادى
اخ�ضرت بينا زمان
وانها مابقيت�ش بالدي اللي
ّ
•••
فيه لها أ �والد ز ّيها  ..قلبها من غلّها مليان !
o oي��اع��م �صلي ع��ل��ى عتبة أ �م��ري��ك��ا و���ص��وم
من يومها واحنا عبيد أ �ف�ضالها ح ّتى اليوم
ال ت��ق��ول يل زع��م��ا وال أ �م���را وال ث��� ّوار ..
البدر خلف امل��دار ليه ع النجوم ح تلوم
•••
احل��ي وامل��رح��وم
وكلهم م��ارك��ة واح���دة –
ّ
(o oنيجر) �أفريقيا الو�سطى و�أفريقيا اجلنوب ّية
قلبوا القوانني  اللي م�أبدة فينا زعماء ال�شمالية
قفلوا �أب��واب التمديد والتوريث لل�سالطني  ..
حتى على املنتخبني  زو ًرا �أوغ�ص ًبا للجمهورية
•••
ومهما حاولت ازاى تفهم ؟! لغتهم م�ش عربية
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�o oأ ّم���ن نف�سك م��ن �أف��ك��ارك دا زم��ن قالب
وارح��م �أم��ك �إل��زم دارك – الريح غالّب
امتحكت ب�أ�سباب – ما ح ت�شفع ليك
مهما ّ
الأمريك عافقني الدفة واحلكام كلها �أذناب
•••
حرة وال ب�أحزاب!
ُ
العقّاد نافع ب�صحافة ّ
o oالعجيبة رغ��م كل العيبة �أهله بيختاروه
بانتخاب وا ّال بغريه حد غ�يره مايجبوه
كل تهمة واختها حجارة رحاية ف تقلها
والعروبة بابت�سامة عجز �أقنعة ع الوجوه
•••
ي��اوالد (رام الله) �إمتى ح تدو�سوا ال ّتابو
ال�سواقي
o oليه طواحني الهوا زادت على ح�ساب ّ
وكان زمان �أول مابتقول (�إ�سرائيل) بنقول فدائي
همه عارفني اللي عايزينه ومازالوا
�إيه جرى لنا – ّ
كال�سرد الروائي
واحنا ملهيني يف قالوا وقلنا ّ
•••
باحل�س البدائي
ياحبيبي ارجع لع�شق الأر�ض 
ّ
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�o oإذ احل���ق ي��ظ��ه��ر ب�����ش��ك��ل الف�ضيحة
ح ي��ن��ف��ع ب���إي��ه ال��ع��ت��اب والن�صيحة
وم��ادم��ن��ا بايعينها م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ..
ف�لا ���ش��ك ت��ب��ق��ى ال��ن��ه��اي��ة م��ري��ح��ة !.
•••
مادام ارت�ضيناهـــــا ( ..غزة و�أريحا) !!

ْ�ش هم بكرة  ،ملعون �أبو اللي جاى
o oما ح ا�شيل
ّ
�أكيد راح يبقى ن�سخة – (كارازاري كرازاي)
م��ادام دقيق رغيفي من غيط الأمريكان
ح يكون زي اللي كان – فطوري من ع�شاي
•••
من يوم فر�ضوا احلماية وعطوين فوق قفاي
�o oشنب العرب مايقف�ش  غري على بع�ض 
 �و ُ
يطول ا ألر���ض 
حتى ولو طرفه يطْ ّول أ
مافي�ش �صقور راح تقف يابوزيت وال �سبوعة
همة جربوعة لو ح ت�صلّي فر�ض بفر�ض 
دي ّ
•••
بتلني عظام اجلميع – فتزيد فوايد القر�ض 
o oملهى وم��ل��خ��وم يف ل� ْ�ه��وة لقمة عي�شك
وع��دوك عاجنك خابزك ومكتف جي�شك
ال�شرق الأو�سط والفو�ضى اخلالقة جوه الباب
تعمر نخا�شي�شك
وانت فاكرها حجاب تعمرية ّ
•••
فوقياجميلوابد�أتف�صيلهدمةبكرهمنخي�شك
o oطبع العرب العرب لو�شافوا (رمي) ي�صيدوه
وان لقيوا نفط بهبالة لعدوهم يبيعوه
بر �ر�����ض  ق��دمي
واذا وط��ن��ه��م ع��ل��ى ���ش� أ
خ��وف ع احل���رمي م��ن بع�ضهم ق�سموه
•••
ني �جيب نا�س ملعناة الكالم يتلوه !
ومن أ
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�o oأنا العميل الأ�صلي ياعم (�سام) ماتفوق
م�ش كل من زغزغك ت�شعبطه يف الطوق
ن�سيت تاريخنا �سوا وال�شغل حتت لتحت ..
واال ان��ت م��ن كرتهم ر ّي��ح��ت قلّة زوق
•••
راجعدفاتركو�صح�صحع�شرتناليهاحقوق!
o oياللي انت من نُخب ال�شعـــوب البائدة
وكانت ب�لادك ط��ول تاريخهـــا قائدة
بيتك م�ل�ان ل��ي��ه م��ن ن��ت��اج الغا�صبني
ني �ب��داع حكومات فا�سدة
ور�ضيت بط إ
•••
وقاعد ت�صلّي تدعي – ربي أ �ن��زل مائدة
�o oسمعت�ش  ي��ااب��ن��ى ع��ن (ت��وم��ا���س �سنكارا)
الأومبا�شي الأفريكي اللي �أخد ال�سلطة بغارة
وياما كتري غ�صبوها ع�ساكر بعد اال�ستقالل
لكنه رف�ض  اال�ستغالل ِح ِلم بالعدل لكل القارة
•••
ّ
فخانوهزمال�ؤهبولْ�س(فرن�سا)احلرة..ياخ�سارة!!
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o oل ّعبتكم �إ�سرائيل بكلّ مكر على ال�شناكل
ولهيتكم عن خططها العن�صرية بامل�شاكل
له ِلبت بينكوا اخلالفات واخلناقات وال�شكوك
للبنوك رهنت جراحات اليتامى والأرامل
•••
ياترى مني فيكو راح يبني لها بكره الهياكل !!

o oه ّو مافي�ش يف الدنيا غري �أخبار ال�سلطة وحما�س
ومافي�ش حد يه ّم العامل غري(كرازاى)والهايف(عبا�س)
ل��ي��ه ع ال�����ش��ا���ش��ة مان�شوف�شي غ�ير  بالويهم
وال��ه��م الأزيل ال��ل��ي ح��ط عليهم وعلينا يانا�س
•••
نف�سى افرح يوم يف الأخبار بهبوط �أ�سعار القلقا�س
o oال��ع��امل م�ش  ما�شي بكيفك لكن على كي ُفه
مالحمه بري�سمها املتحكّم فيه و دافع م�صاريفه
وعليك دا ًميا تتعامل وت�صدق بالظاهر قدامك
اتذكر التنكر  /حتى �أحالمك بع�ض  تخاريفه
•••
والثورة ح ترجع حية لو تتحرر من  مظاريفه
o oليه اختالف العرب يقلب ح��روب وقتال
وليه خالفنا اختالفنا من�ضبط وان طال
�س�ألت �صاحب نظر له يف العيا  ..علّة..
قال ىل احنا َز ّل��ة لغة وخلفة ل�سان ق ّوال
•••
بيح�سب �شهقته  ..زل��زال !!
وك��ل م ّنا
ِ
الزنوج
o oقال لك (اوباما) حكم ح يقيم عدالة ّ
وكافة املظلومني  من عهد ِ�سفر اخلروج
�إياكو تن�سوا �إن كلّه ترو�س عجل يف نظام
وللكالم ميت مقام قبلن وبعد الولوج
•••
�إذ لل�سيا�سة ..فنون دا حوار  ..ودا مونولوج
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o oك��ل��ن��ا ب��ن��ل��ع��ب يف ح��و���ش الأم���ري���ك���ان
�سلطة وم��ع��ار���ض��ة و�أح�����زاب ك���ان زم��ان
ي��ال��ل��ي ع��اي��ز دول����ة ال��ع��دل احل��ق��ي��ق��ي ..
كون ع�شان الفقرا يا�صديقي  ..ح�صان!.
•••
وح���ر  ..م�����ش  ج���زرة وجل��ام
ب�����س �شهم
ّ
o oي��اع��م ع�� ّد الغنم دي ق��امي��ة ودي نامية
ال��ف��ق��ر لعنة وك��ن��وز امل�سلمني  َي ْغمة
هاجمة ال�سيول والزالزل واحلروب بالقهر
ذمة
ال�شر حكومات ده��ر بال ّ
و�أ���ش� ّ�ر م ّ
•••
الغمة
بحق رم�ضان ياربي � ..إك�شف بقى ّ
��ِ ��o oس���دوا أ �ف�����اق ال��ب��ح��ر ����ص��� ّدوا ال��ه��وا
م�سريها بكرة امل�صيبة راح تاخدنا �سوا
ملّ���ا ت��ق��وم ال��ق��ي��ام��ة وي��زه��ق امل��ح��روم
هوى
فر�س وال روم ح يحموا عر�ش خايخ َ
ال ْ
•••
انكوى
وم��د ثقب ا ألزون ح ي�شفي قلب
َ
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o oن � ّدع عل ّيه ال�سحاب ق��ول نقطتني �أو ثالثة
�أن��ا قلت رج��ع ال�شتا وح يبتديها �شحاتة
�ذل ال�س�ؤال
من بعد �صيف احرتقنا فيه ب� ّ
ال�شماتة
و�س ّف تنب
همك ِ
ّ
يابو العيال داري ّ
•••
احل� ّ�رات�ين مهدودين وف��ات �أوان احل��رات��ة !

o oمكتوب عل ّيه �أ�شيل تابوته على اكتايف
وام�شي على �شوك طريق قربه وان��ا حايف
عمي وخلّي يف �شبابه
م�ش  كان �أخويا ابن ّ
منعوين ليه اروي بابه �سل�سبيل �صايف
•••
�س�ألت قالوا  /النفو�س �صابها غر�ض خايف !!
o oحلوة (ا إلم��ارة) اللي يادوبك كذا �شربين
 �يدنا ند�شنها منارة للم ؤ�منني 
مادام يف إ
منها ح يبد أ� رباطنا لغزوة ا ألم�صار ..
ناخد بتار اللي ماتوا ف (بدر) وف (حطني)!
•••
وامايتمانت�صارناابقى�سلّميلعلى(فل�سطني).
ً
o oليه م�سلمني الدنيا أ �ر�ض وعر�ض م�ست�ضعفني 
حتى الغ�ضب من ال�سما وك أ�نهم م�ستهدفني 
ميكن ع�شان طول الل�سان – كرت الكالم ِعلّة
يجوز ع�شان ِقلّة رغ��م ما�شا للّه بالباليني 
•••
واال ع�����ش��ان ك � ّل��ه��م ع��ل��ى ك � ّل��ه��م قاميني 
o oي���ا أ�ه���ل غ����زة احل���واج���ز ع��ن��ك��و م��ان��ع��اين
ون��ف�����س��ي اق����ول ف��ي��ك��و ���ش��ع��ر ب��ف��ن وم��ع��اين
انا قلبي جم��روح مع اجلرحى ومع ال�شهداء
دمهم على كر�سي ومباين
مدبوح  .ي�ضيع ّ
•••
ق��ي��دوا ن��ي�ران ا أل����ص���ول واحل����ق م��ن ت��اين
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o oوان��ا يف اجل��زاي��ر ك���أين يف ح���واري القاهرة
ن��ف�����س ال��ه��م��وم ف���وق ال���وج���وه ال��ع��اب��رة
ي��اف��ق��ر ل��ي��ه ال��ق��ه��ر م������وروث ال��ع��رب
ول��ي��ه الغ�ضب ما�ش َعل�ش  ج��م��ر ال��ذاك��رة
•••
كلمحة ع��اب��رة
(م��ل��ي��ون �شهيد) وم�����ض��وا
َ
o oال��ق��ط يع�شق خناقينه ع�����ش��ان ِح���وان
ليه ال��ع��رب داي��ب�ين يف ح��ب الأمريكان
�أل���ف�ي�ن ���س��ن��ة م��اب��طّ ��ل��و���ش ال��ن��ون��وة
م���ن ه���وه���وة ل��ل��ع��ن��ع��ن��ة ���ش��ع��ر وك�ل�ام
•••
ف�ين عقل يحفظ للمهاطيل اال ّت����زان ؟
�(o oأوباما) �أ�ص ًال جنح ب�ضمان �سي (بي�ضن) بيك
ودي حاجة م�ش  م�شكلة يف �سيا�سة الأمريك
وات��ذك��روا ح�ين قتل (ك��ي��ن��دي) وج��ه نايبه
ين�صر حبايبه على (الفيت نام)ويعمل ديك
•••
ب���� ّ�س ال�شعوب امل��ق��اوح��ة بتف�سد التكتيك
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o oمابني غزة وبني(القد�س)و(ال�ض ّفة) و(رام الله)
مات�ستعجل�ش  على رزق���ك يا(عبدالله)
(بي�ضن) ر���س��ول ( أ�وب��ام��ا) �صاحبكم
ا ألخ
ُ
ع��ارف عيوبكم -ح ميال جيوبكو ف�ضل الله
•••
مايبنوا  ..يبنوا ؟ م�صريها لنا ب � إ�ذن الله

��روة) حكموه �إع��دام
o oاللي ف �أملانيا قتل (م� ْ
ليه اللي بيدبحها بيفلت يف ب�لاد �إ�سالم
ُ
�شرطه امل�ساواة
ال��ع��دل ان ح ّبيته يحبك
دا �شرع الله قبل عبادته – حتب الإن�سان !
•••
خل ُقه على �صورته �أبي�ض وا�سود �شكل و�أديان !
�o oصغرت �أم���اين العا�شقني  وان�سخطت
حتى ال�شعوب �أ�سباب وجودها انقطعت
الجمد وال عدل عاد يخطر على بالها ..
واتقندلت حالها لو نطحت تقول �شطحت
•••
ياما فيه بالد انطفت ع اخلارطة وات�شطبت
�o oصبحت بتبيعي احلقيقي وا ّال ل�سه بت�شرتيه
حا�س�س ك أ�نك ابتديتي ق�صد بتدو�سي عليه
ك ّنا ن�سهر يف �صبانا جلل ن�سمع أ �غنياتك
إ�يه عملتي يف حياتك  ..رعب خايفه منه ليه؟
•••
وا ّال ده احللم القدمي ..ي أ��س بتنوحي عليه ؟
o oال �أنا ح اك�سب معاك دنيا وال ح اخ�سر ب�سببك دين
مابني اللحظةوالتانيةيغورجمدكيفغم�ضةعني 
وال تف�ضل غري ال�سرية و�سريتك والعياذ بالله
ال عطر زهرها نرتجاه وال حم ّبة بني �آدمني 
•••
عزك بعيد عني �أنا بف ّني �صاحب ماليني 
يغور ّ
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همه.خم�سة�ستةامل�أفونني الليبيقروا
همه ّ
ّ oo
يظهروا يف الهل�س جد وف �ساعات اجل ّد يجروا
�إوعى تهتم بكالمهم دول الزرعة وال �صنعة
بريفعوا �صكوك املبايعة كلّ ما �شبعم و�سكروا
•••
ويبيعولك املرافعة لو ق�ضا ِة ال�سلطة �أمروا
o oم�صر رفعت �إيدها يوم عن(الربادعي)
�أ�صله م�ش فنان مالو�ش يف اللون ورجعي
�إمنا عل�شان �سي (روقة) –�أعلنت حرب(الب�سو�س)
النفو�س قبل الفلو�س قلّبت �أوجع مواجعي
•••
الثقافة بقت خ�سا�سة فيها عرق خبيث ونفعي
o oياترى انت �صحبة للقيادات الأمن ّية  والاّ احلزبية الأمنّية
مادام م�ش عارف مني  ّحلن وال مني اللي كتب الأغن ّية
قتلت �إح�سا�سك فرافيت العقل اللي ف را�سك
د ّوب���ت مدا�سك على ج�سر ال�شلل البولي�سية
•••
ال عهدة ل��راوي وال لغاوي رغ��اوي اخليبة الثقافية
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o oع ال�شا�شة طالع تكدب من غري ماتر ّد ال�شي�ش 
وتقول �إنك �أكرث من مرة قريت احلرافي�ش 
وك�أن ده راح يعمل منك يف ع�صر اجلهلة مثقف
اخل�سةيا�شاوي�ش 
ياخى �أوىل �إنكتتنظّ فمنعرق ّ
•••
ال�سلطة ورطة لذيذة بتطلّع للأقرع ري�ش 

o oملا الأ�ساتيذ باعوا دفاترهم للدركي
ن�سيوا التالميذ �أن العامل يف �صراع طبقي
ت�سرالقلب
وانهمنالغربمابتجي�ش حاجة ّ
غريكربوحربيعكروا�صفوالروحال�شرقي
•••
ويلهينا بحرب الدين واجلن�س وي�سرق عرقي
ّ
o oكل يوم تندهنى أ ��شواق الغنا  ..ياعني  ياليل
قلبى ياكلنى على بالدي من البخت القليل
�سمر � .ضل و�شجر و أ�مل �صبي
كان هنا عتبة َ
ه ّدها الزمن الغبي  ..والليل �سرق حلمك يا نيل
•••
خنق ال�سوق الربابة وتهت أ �د ّور عن بديل !
ال�����ص��غ��ار يف ال��ب��ل��د
o oك��ت�رت خ���ن���اق���ات ّ
وك��� إ�ن كله ان�سخط م��ن ت��اين أ ����ص��ب��ح ولد
ال ���س� ّ�ن وال خ�برة وا ألغ��ل��ب ماله�ش  كبري
جم���رد ع��دد
ك � ّل��ه �صغري ق��د حلمه ���ص��ار
ّ
•••
ال ح��ول وال ق�� ّوة – امل�صري البديع احت�سد
�o oشفتالفيلمالكوميديامل أ��ساويواملتلّونبا ألوهام
�شيءمايكلف�ش �سيادتكغريبندقةقنبلةد�ستة أ �لغام
ت�صبح بيهم واىل والية حتكم فيها با�سم الرحمن
حاكم�سلطانوت�شناحلربعلىالعاملبا�سماال�سالم
•••
وتنادى الدنيا مت�شي معاك على ورا م�ش للق ّدام
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�o oشايل ر�سماله بحاله يف ارب���ع تكيا�س
ب��ي�لاط��م وي��زاح��م بيهم يف زح���ام النا�س
اح�لام��ه ف قلبه يو�صل ���س��امل الر�صيف
الرزقى اللي وراه داير حمتا�س
يا ُمر رغيف ّ
•••
وان طاله ب�شق ال ّنف�س مايفلت�ش  من احلراّ�س
ش �فهم طباع النا�س وعوايدهم
o oمابقيت� أ
 �ي��ده��م ..
التخريفات عقلهم وال طويل إ
 �م��وره��م بقت ع�شواء وع�شوائي
ك��اف��ة أ
حل��د ���ش��ه��دائ��ي م��ا���ض��ج��و ّا ف م��راق��ده��م
•••
 �ذا ك��ان كب�ش  قائدهم
ال��ن��ا���س مت�� أ�م�� أ� إ
o oحبة خطوط هبلة بني مرخي وبني م�شدود
على م�ساحات لون ما بني �سايحة وليها حدود
وبقع نقط �صفرا �أو حمرا و�ساعات زرقا
ونا�س منافقة تغني لر�سم �شغل قرود
•••
بنقول ما في�ش �أزمة  ..واجلثة بياكلها الدود
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o oليه ال���وردة ت���داري خ��دوده��ا وت��خ��اف مني
ع�شق واغني
ملّ��ا �أمل�سها بطرف �صوابعي ْ
دان��ا ب�ين هم�سة ومل�سة ف �إي�� ْده��ا باموت
�أ�صبح �صوت يف حلن وجودها ما يبقا�ش مني
•••
ه ّو انا �إيه؟ غري قلب بدعني الورد لع�شقه مغ ّني

o oر�سمت فوق م�ساحات خرايطك خط �سريي
وحميت يف �سراديب عذاباتك �ضمريي
املخ�ضر يف ال�سجون
ياما انفطر قلبي كما الزهر
ّ
مرعوب  /عليكي �أهون – فال تدري م�صريي
•••
كل دي ق�سوة ك�أنك مل يحبك َح��د غريي
o oك��ل منخوب فيكو ط��رط��ر ليه يف طبقه
ب��ع��د م��ا ط��ل��ع ل�����س��ان غ��ي��ظ – ل��ل��ي �سبقه
ك��ل��ك��م م��ت��ع��ك��ري��ن ن��ف�����س وب�����ص�يرة
وال��ل��ي م��ا ظ��ب��ط اخل��م�يرة خ��ب��ي��زه حرقه
•••
ك��ل��ك��م ك�����س��ر م��راي��ت��ه وخ�������ش ن��ف��ق��ه !
حت�����س ال�شِّ عر
ُ o oح��ب اجل��م��ال ي ْوهبك ُق���درة ِ
ن�صروك يف ال�سر
َ
وه� َ�وى الكمال إ �ن �صحبك ُي ُ
 �و ملك �سلطان
..
ع��ادي
كنت
ن
�
و
حتى
أ
إ
 �ن�����س��ان � ..ضمريك باحلقيقة ي ِق ّر
ت��ظَ ��ل إ
•••
وان كنت ج ّبار وناق�ص   ..من عينيك ح ت ِف ّر!
o oتعجنوا وتلتوا ياما يف م�صايب �شعبكم
رغيكو عمره م��ا ي��وم اتخطى رد فعلكم
ب��دا باللي ع�شتم حتلموه
 � ً
 �منتوا أ
كنكم ما آ
ل�سه دم يف نب�ضكم
واللي قلتوه يوم ما كان فيه ّ
•••
 �ي��ه ذنبكم
يا م�شلولني  الفهم قب َال اعرفوا إ
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o oم��ن ب��ع��د ع��م��ري��ن ي��ك��ف��ر ك��ل أ �غ��ب��اره
ن��ف��وه و���س��ج��ن��وه فجفت ن��ب��ع �أف��ك��اره
راج��ع بدقن الإمي���ان وال رئي�س جمل�س
يبيع لنا ال��وه��م وي��دل�����س ب(ك��ف��ي��ارو)
•••
يا �شيخنا عيب ال�سرير ما تذيع�ش �أخباره
o oبعت احل�سن واحل�سني لن�شون كباب و�سجق
رق�صوا البنات وال�شباب غنوا مبلو البق
 �هل البيت
الدين عملته ب�ضاعة وبيعت أ
واما اغتنيت جيت على �صورة النبي وتدق
َّ
•••
عامل يل �شيخ امل�شايخ وانت حمط خبق
o oوزعتدواوينيبركةعلىاحلبايبوا أل�صحاب
وقلت يوم ما اموت يقروين ما اح�س غياب
هو ك��ده ال�شعر غري لو يبقى �أحقودي
ميوت يا �أبنودي ولو كاتبه ب�ضفر وناب
•••
م�ش باقي غري فر�صة �سامح  /املوت يدق الباب
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o oال�شعر م�ش �صنعة جنارة �أو �سباكة �أو حديد
ال�شعر حمتاج قلب حي يوماتي ينب�ض من جديد
ياخ�سارةيامنع�شتجتمعبالقلمملاموتدهب
�أمركعجب.زرعتياماغيطان �أملوكيفو�سعيد
•••
وملا جيث اعتب عليك الموين �شعراء ال�صعيد

o oارحموين يا عيايل �أن��ا م�ش  ر ِّي�س وزارة
وال ع�ضو ف حزب فني وال م�سئول يف �إدارة
فيه �ساعات احلال ياخدين �أفتكر �إين غ�ضنفر
�أو �أفكر اين عنرت وانا م�سحوب احلرارة
•••
هم جايب يل املرارة
همي  على وطني املعرت ّ
o oجهزوا ال�صواريخ وع ُّدوا ما ا�ستطعتم طيارات
�سركوا الباتع ح يظهر ف�ضل بركات ا آليات
فقر م�صر و أ�هلها �ضامن لكو �صور النعيم
بايته على في�ض  الكرمي فاحلبوها تربعات
•••
كل �شاطر فيكو أ ��س�س �شركة جتمع �صدقات
o oخ��اي��ف ي��ك��ون وخ���م ال���ظ���روف غ�َّي�رَّ ك
والاّ  خ���ف���ي م����ن �أم����رن����ا ح �َّي�رَّ ك
ت��ع��ب ال�����ص��داق��ة يف ال��زم��ن ده مرير
وان���ت الكبري اوع���ى ال��ه��م��وم تك�سرك
•••
�أح���وال بلدنا كلتنا ليه كمان نخ�سرك
ف�ضلتوا تتمرت�سوا يف �سقوفكم الواطية
َّ o o
تتحاموا خوف احل�ساب – باخلاطي واخلاطية
يا من ارت�ضيتوا م�صري اخلونة واملخربين
غرقتوا يف الطني  كفاية زحف ومطاطية
•••
�سكتكو نا�شفة ت��رف رغ��م البلد �شاتية
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o oح يغ ُّموا عينك ع�شان ما تقول�ش ما �شفته
وي�����ش� ّ�رب��وك ���س��م وي��ع��اي��روك مب��ا قلته
مالها�ش زي
ربطوك �صامولة يف مكنة مهولة
ّ
عاي�ش �أ�سري ح� ّ�ي للجربوت و�أجهزته
•••
هذي �شريعة الطاغوت وانت ارت�ضيت طاعته
o oفينك يامن ك��ان لفنك يف �ضالمها �شروق
وك��ن��ت �إ���س��م��ك ملعلع رغ��م زي��ف��ه – ف��اروق
دن��ي��ا غ���رورة وك��ذوب��ة وك��ل ���ش��يء للبيع ..
�سيف فوق رقاب اجلميع مادام طبخت تدوق
•••
م��ن امل��ح��ال �إن م� ِّي��ت ع��م��ره جثة  ..يفوق
o oح اموت وافوت أ ��سئلة خلفي يف �صف طويل
ياهلرتى امل�ش  دو ُده منه وا ّال دخيل ؟
واللي بنى م�صر ك��ان بالفعل حلواين ؟
وليه الغواين إ �ىل دهب الكذوب بتميل ؟
•••
يا ترى ن�شاها ون�ساها واال نومه تقيل ؟
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o oيا خلق فوقوا ال�تراب الزم ي�صري ِلرتاب
ومنني عذاب والب�شر عا�شوا احلياة يف عذاب
هذا الوجود (فيمتو فا�سية) م الأبد للأزل
و�شوف عظام �سي اليزل باي�ش كعظم دياب
•••
يوم احل�ساب للِّي حكمونا بقانون الغاب

o oه��ذا ال��وط��ن ل�سه ح ي��ق � ِّدم �ضحايا كتري
ما دام ارت�ضينا دق��ون خرفان وعقل حمري
وقبلنا �أن ن��ف�تري ع ال��دي��ن با�سم الدين
وان نكون م�سلمني  عادمني  �شرف و�ضمري
ّ
•••
نتو�ضى يف نف�س البري
ن�شخ م��ط��رح م��ا
َّ
o oبندعي من الف عام ين�صرنا على الكافرين
ينجينا م��ن املف�سدين
ون�سينا نطلب ِّ
الكدابني  اللي �سلبونا الرغيف والقوت
وكنزوا (مل��ام��وت) من ف�ضة وبالة وتني
•••
وع ال�شا�شات يبلفونا ب�صوت ِد ِهن وكهني
ُ o oكلِّن منكم �أول ما يطول الفر�صة ينفخ ذاته
وي��وزع على الكل نفاق وحمبة ابت�ساماته
يرغي ك�أنه لوحده ع��ارف كل الأ���س��رار ..
وع��ن��ده جميع �أخ��ب��ار ب��ك��رة وملفاته
•••
وه َّو يا ول��داه من خيبته �آخر ترماي فاته
 لع��م��ال��ن��ا
 o oإ�ذا رب���ن���ا حل��ك��م��ت��ه ب��ي��ن��ظ��ر أ
م�����ش  ل���ون ���ص��ورن��ا وال دق��ون��ن��ا و أ��سمالنا
 �ن ا إلمي���ان م��ره��ون بفعل اخلري
ليه نن�سى إ
 �قوالنا
ش �كاذيب أ
�صدق ال�ضمري والنوايا وم� أ
•••
م��ل��ع��ون اب��وه��ا اجل��ه��ال��ة م��ف��رع��ن��ة رجالنا
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o oفيه ف��رق بني  العبادة و�ضجة الأ���س��واق
ب�ين وج��د �آي���ة التهجد ون�شرة الأن��ب��اء
فينك يا�سيدنا (بالل) ملعون �أبو امليكرفون
ن�صه نفاق
دا م�ش �أدان دا جنون  /احلزق ُّ
•••
�إي��ه ذنبي تقلق منامي والإمي���ان �أخ�لاق
 o oأ�نا ذنبي إ �يه أ �نه �شغلك بت�صحي ليه ما تنام�ش
أ�نا اللي لو يوم ما منت�ش تاين يوم ما ارزق�ش
ملهوف ورا رغيفي باجري واتهد ما احلق انام
يا عم �صلي يف �سالم  .إ �بلي�س داق النار ما تاب�ش
•••
لو كان فهمت الكالم ما كنت تاخدنا قف�ش
وتزعق
o oحلمك علينا معاك امليكرفون –
َّ
الدعوة �صدقة يا م�ؤمن م�ش خناقة يف مزنق
واقرا لنف�سك ت�أمل  :النور بي�سري بهداوة
�إحذر غ�شاوة الغباوة بتزيد �شكوك امللقلق
•••
دي لوال ابت�سامة النبي ما كان�ش �أبو بكر �صدق
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o oح تيجي حلظة زمن تن�سى اللي وزُّوا عليك
وج��ردوك من جمايلك ورغرغوها عينيك
ما بقيت�ش  ق��ادر تناهد والوطن يب�ضيع
�أن��ك��رت زي اجلميع ذنبك وفعل �إيديك
•••
ثبت اللي جمني عليه كان يف اجلرمية �شريك

�o oشعب م�صلوب ليل نهار على القهاوي
فل�سفة وكدب ومنيمة ثرثرة رغي و�شكاوي
�شعب �سرقوا العقل منه فيمتو �سهوة
يعمر الطا�سة رغاوي
وهبوه ميت �ألف قهوة َّ
•••
واللي م�ش كييف يكركر يتلهي يف عد البالوي
o oخرجت برة التاريخ و�صبحت باب مقفول
ما حلق�ش  جيلك ي�شيلك وان ع�شِّ مك بو�صول
ف��اف��رح مب��ا و�صلت ل��ه ع ال�برك��ة بدراعك
حلمك بتاعك وق���درك ك��ان ���ص��دود وقبول
•••
ت�شهد ق�صايدك عليك يف ا ألر�ض عر�ض وطول
o oفاكر ؟ ملا كنت زم��ان ت�سمعني  ..ت�صدق
فاكر ؟ ملا كنت بتتخفى يف �ضلي ع�شان تتحقق
ف��اك��ر ؟  ..واال ال��ط��ب��ع ال��ن��اك��ر ن��� َّ��س��اك
خالك مرعوب ان تب�ص  وراك  ..تتزحلق ؟
•••
كان قدرك يا تخ�ش املعركة فار�س يا جمرد ْبيدق
o oم��ا عاد�شي زبيبة وال دق��ن رهيبة تخوفني
لأين عرفته ف بحر ال��ث��ورة وه��� َّو عرفني
�إتك�شف ال�سر اللي �أيامها ما كنا�ش  عارفينه
�سر غرام الأفرجني بالعد�س البلدي اللي قارفني
•••
ربة مني يقدر ي�صرفني
�أنا كنت يف ج َّرة وطلعت ل َّ
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o oقلبي وي���اك ي��ا ع��م م��ر���س��ي م�����ش  عليك
ال �أنا راف�ض  وال حا�سد حكمها مبارك عليك
لو قدرت تطهر النيل ت�شفي كبدي من متاعبه
التاريخ من كل قلبه راح يبات يتحاكى بيك
•••
وليك عليه كل ما ا�شرب بق مية �أدعي ليك
 �مامة
 �ن�صارك إ
o oا�شهدي يا ام العواجز جيبنا أ
للتهجد واخل��ط��اب��ة وامل��وا���ص�لات وال��زع��ام��ة
فافتحي ابوابك يا جنة وقربي لينا ا ألم��اين
ش �غ�����اين  ..إ �من����ا ع����دل وك���رام���ة !
م��� � أ
•••
وا َّال راح يكفونا �شر الفقر بال�صال واحلجامة
o oدلوقتي �صريتو ال�ضحايا ياللي كنتم جالدين ؟
يوم ما كان ليكم ح�صانة ملا  ..كنتو اخلدامني
افرتيتم حتى فوزمت بر�ضا ا�صحاب ال ُعرو�ش
عي�شتو حواليهم هامو�ش  م�ص  دم املبدعني
•••
فا�شربوا م اللي ع�صرمت � ،إمتى كان دامت ملني ؟
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o oكنتم بطول عمركم كتاب لكل الع�صور
أ�حالمكو دام عزكم تبقوا اخلدم يف الق�صور
ومن طلع �سلِّمة منكم يدو�س را�س أ �خوه
 �ذا مل ي�صبه ال��دور
ويلعن ام��ه و أ�ب���وه إ
•••
ف��دوق��وا م��ر اللي �شربه امل��ب��دع املغدور

ب�سمك لأنك ع�شت ممقوت بيه
o oح متوت َّ
من بز �أمك ر�ضعته حقد مولود فيه
�إيه يعني يا ابني ق�صيدة واال حتى ديوان
قطع الهوان خلفتك بر�ضه �ساومت عليه
•••
املوتعلىالباب�سرق�شعركقومابكيعليه
 o oأ�نا اللي كان �شعب م�صر بحاله أ ��صحابي
بافرح إ �ذا فرح ابن يوم جه دق على بابي
نف�سي أ �ب��وح يا جماعة باللي بكره يكون
ال طعم وال لون دا نيلها �سموم يف أ �جنابي
•••
واح��ن��ا يف غيبوبة �سكة موتنا ك َّعابي
o oوقوفىمعاكوذنبكبري لأنتاريخكوعيب أ �كرب
�أكم منكو كتب تقارير وكام منكم مازال خمرب
تتلونوا حربايات بح�سب الراية تتوافقوا
علىاخللفتتفقوا�..صورةطبقالأ�صلماملا�سرت
•••
لذا جيت على عيني دوقوا جاي زمن �أغرب
o oكل دا برة التاريخ ياللي ما�شيني  للوراء
احلياة لها �سكة تانية مهما ح ت�سوقوا الغباء
�سكة م�ش  حواديت لكن علم ودرام��ا ..
ومو�سيقى و�شعر ياما  ..الب�شر حكموا الف�ضاء
•••
حلموا يبنوا ا ألر�ض جنة تبتهج ليها ال�سماء
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�o oأول ما تو�سع داي��رة نفوذك �صوتك يعال
وعقلك الطفل يبقى عجوز يتيه جهال
خيبت �أملي يف تاريخ علِّمنا فن و�ضمري
ياحماركبريللييركبماداميعلفتقول �أهال
•••
حتى اما ي�ضرب م��ادام ميال عينيك رمال
o oكله ب��� إ�ذن ال��ل��ه ح ي��ك��ون إ �ن ���ش��اء الله
وال��ل��ي م��ا ي�سمح رب��ك بيه يبقى باله
بق مية لقمة ح��اف لرت ج��از أ �و ج��وازة
أ�و جنازة  .كله مرهون ب إ�رادته يف عاله
•••
فاجنع�ص يا (مر�سي) ع الكر�سي وتعاىل نقيم �صالة
o oم��ا عاد�شي �إم��ك��اين �إين �أح���لّ  �ألغازها
وال اداري ح�سرتها من �أالعيب عواجيزها
�شق ف حواري عجزها مارجع�ش
عقلي اللي ّ
وان��ا م��ا ق��ادر���ش ا���ص��دق ك��دب �إجن��ازه��ا
•••
ط َّفى ب�شاير يناير غيم مطر جازها !
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o oل��و ع��ن��دي ق���درة عليك ي��ا زم���ن ل��ق��درت
�آك���ل ح��ق��وق اليتامى ع��ن� ً
�وة  ..وك�برت
وقعدت على تلَّها �أخطف حظوظ غريي
وان�سى م�صريي يف قربي اللي غل ِحفرت
•••
لكن ر�ضيت �ضعف حايل واغتنيت وخ�سرت !

o oال���ك���دب داء الإن�����س��ان��ي��ة امل��م��ي��ت
يهري يف بدن ال�ضمري يلخفن املواقيت
والب����د ي��ط��ب��ع ب�صمته يف م�لاحم��ك
يفر�ش  ف�ضايحك مهما رح��ت وجيت
•••
ويعجنك ل��و م�لاي��ك��ة مب � ِّي��ة العفاريت
o oامل���وت حلف يل ق��ال ح يف�شل ك��ل �شر
ج��ف��اف م��ط��ر غ��ي��م ���ش��ت��ا �أو ب���رد حر
طب ليه يا �صاحبي يا من رحلت وخنتني
ج��اي يف منامي ته ِّتني مبيت ح��رف جر
•••
وانا �شعري كان لك يف البحور الهايجة بر
o oزي ما ع�شت العمر دا كله تو�صل يف املقطوع
وت�شوف الزحمة اخليبانة جماهري وجموع
اتعلم مرة ف آ �خر عمرك من غري ما ت�ستنطع
تقطع فو ًرا أ �يها �شعرة مع الكداب واجلربوع
•••
اللي اتبلَّى عليك وانت قايدله الع�شرة �شموع
o oملا تعود الذاكرة لبالدك ا�سمك ح يكون زي الطبل
نا�س ح يقولوا �شاعرنا ونا�س ح يقولوا جزاه القتل
مرهون انت ل�شعرك لو كان مل�س العرق احل�سا�س
ب���الإح�������س���ا����س ال���ل���ي ب���ي���دي ال��ن��ا���س
ق�����درة ت���ف���رق ب�ي�ن ال�����ش��اع��ر وال���ن���دل
•••
فاجمع �أ�شالءك من حتت �ضوافر �أعداءك واح�سبها بعقل
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o oازاي اح�ترم��ك وان����ت ب��ت��ه�� َّز�أ نف�سك
بتب�ص  لبكرة بعيون مر�ضانة ب�أم�سك
�ضيعت حياتك و�صالتك �أكاذيب وت�سول
م��ا ك��ان م الأول تدفنها وتكفن �شم�سك
•••
لوثتالنيلوبلعت �إيرادهاقوما�شكرهاعلىحب�سك
o oرف�ضت يبقى رئي�سي منبطح متني
ح��ت��ى ل��و احل���ظ ك��ل��ه وال��ن��ع��ي��م فاتني
إ�زاي ي��ك��ون ا ألدب عتباته مف�ضوحة
ورقبته ملووحة ره��ن ب��ي��ادة دا�ستني
•••
آ�ه يا وطن من وجيعة جراحه دبحتني
o oط����ول ع��م��ره��ا ب��ي��ح��ك��م��ه��ا ب�����ش��وات��ه��ا
وان ���ص��ح�����ص��ح��ت ي�����ش��ك��م��ه��ا ظ��ب��اط��ه��ا
بتحلموا ب ��إي��ه ي��ا �أه���ل ال�شعر ي��ا �صبوات
غ�ير  تبقوا �أغ����وات غ���واين ل��ي��ايل خوالتها
•••
ماتخجلو�ش  م اللي جاي قطر ال�شرف فاتها
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o oملا انت عايز جايزة بت�سوق ليه يف عنادك
 ��سيادك
عامل فيها �شخ�صية وبتغلط يف أ
يا ابني زمن الفر�سان ولىَّ  وا�صحابك ماتوا
والوطن اللي ع�شقت �صفته ما �صبح�ش بالدك
•••
أ����ش��ك��ر أ ����ص��ل��ك ك��ف��اي��اك رب��ي��ت أ �والدك

o oدول���ة ع��دال��ة حم��م��د ان��ت��ه��ت بوفاته
وي��وم ال�سقيفة ابتدت تتقاتل اخواته
بد�أ اختالف الب�شر ع الكر�سي حد ال�سيف
تاه ال�ضعيف اللي �ضاع يف ليل خالفاته
•••
واق��را ك�شوف اللي قتلوا يف اختالفاته
o oرجعت مغمى عليك رم��وك يف غيبوبة
 �عجوبة
 �ح��ل��ى أ
ياللي عملت ف يناير أ
هزيت عرو�ش  اجلبابرة خلعت عمتهم
ِّ
ف�صبحت عقدتهم اللي رقبته مطلوبة
•••
ب��ي � أ�ك��ل��وك ا ألون���ط���ة بخطة حم�سوبة
�o oإوعاك ت�شحت من �أ�صحابك كلمة �إعجاب
واحذر �صمت الوحدة وخاف لو دق الباب
هنا ع�صر اللي ح تك�سب بيه العب بيه ..
لكن اللي حتبه ادفع متنه كل �شي بح�ساب
•••
دا اللي بتكرهه تهزمه لو تعزمه على ربع كباب
o oع ِّود نف�سك من نف�سك تهرب يف ا ألزمة
كل مواجهة مع ا أل�صغر منك مالها�ش الزمة
ا ألر���ض  اخلربانة ان بانت لبتها احرتها
دي الرا�س اللي اتخربت آ �خرتها اجلزمة
•••
واملوت الع�صبي ا ألدبي م�صري النخبة املنهزمة
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o oحتى لو �ضعفه غواه على ذنب مهول
امل�ؤمن عمره ما يكدب يف �أفعال �أو قول
كل ذنوب الب�شرية من ال�ضعف الإن�ساين
والكذبلوحده الفعلاجلاينم�ش املفعول
•••
فاوعاك منه لو م�ؤمن بو�صايا الر�سول
o oاكمني طول عمري م�ستكفي بن�ص  رغيف
وهدومي مل طالها نفط وديلي ظل ن�ضيف
قالوا عني طماع راكب من طمعي ح�صانني
واحد عنرت وميني  والثاين ي�ساري تخاريف
•••
أ�نا؟يالليع�ضميطريومو�صوليفطميالريف
o oالأ�أم�����ن يف ب��ل��دن��ا م��ا ي��ك��ون ل� ْك�����ش  دو�سيه
ال ي�����س��ار  ..ال مي�ين وال ح��ت��ى جم��ن��ي عليه
دولتنا الأمنية م��ا بتبدل�شي عفاريت العلبة
زي القحبة يجوز تتنقب لكن ما تتوب�ش  يا بيه
•••
بيغ�سلْ�ش �إيديه
واللي بيعجن متر ال�سلطة لفا�سد ما ِ
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�o oصبحت حا�س�س م�سيل ال��دم يف عروقي
ك���إن��ه دم ال�شهيد ال��ل��ي ك�سر طوقي
ع�شمني �إن ال��وط��ن م��ا ع��اد قيمه حمال
و�صحينا �صار م اخليال تلقى ال�شفا حروقي
•••
حني  ط��ال علينا املطال واختفى �شروقي

o oلو فاز بختم امل�شري ح تبقى بلوى م�صيبة
واذا جه بال تزوير �شوب�ش يا م�صر احلبيبة
وافتح كتاب اليتامى واكتب بدم ال�شهيد
الفجر �صار ليه بعيد رغم النريان الرهيبة
•••
هذا قانون التجلي يف �شرع م�صر العجيبة
o oال�صمت بعد الهزمية ما هو�ش �سلوك خواف
�ساعات �سكون الر�شاد بي�صلِّب الأكتاف
�ضيعتوا ط��اق��ة ال��غ�لاب��ة ن��ف��خ ب��ال��ون��ات
�شعارات مهولة ما خبزت�ش  الرغيف احلاف
•••
بحر الكالم الكذوب ج َّرف ه�شيم ال�ضفاف
 �ملها ك�سر مناخريي
o oفيه نا�س غباوة أ
 �ن منبع مواهبي من قنا غريي
فاكرة أ
أ�نا ياللي ُف ّت ف حديد ا ألم��ن واملخربين
ني �حاجي يف حب على طريي
وع�شت قرن أ
•••
مازلت بانتح ق�صايدي من زالل بريي
o oال�����س��ن��ة دي ال��ن��ي��ل ط��ف��ح ك����دب وك�ل�ام
ن � ِّب��ت��ت يف ���ش��ط��وط��ه ���ش��ي��اط�ين ال��ظ�لام
وال��ل��ي ك���ان ك�ل�اف بيحلب يف احل��ظ�يرة
ب����دل ال�����س�يرة ون�����ام ع��ل��ى ري�������ش ن��ع��ام
•••
حتى (���س��ل��م��اوي) رم��ى ال��ط��وق وال��ل��ج��ام.
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o oب����ق���� ّد امل���ح���ب���ة ي����ك����ون ال���ع���ت���اب
ي���ا م���ن ك��ن��ت��و ل�� َّي��ه ق�����ص��ي��دة وك��ت��اب
ه��ج��رت��وين غفلة يف ���ص��ح��را الهجري
وك��ن��ت ال�����س��م�ير يف ���س��ن�ين ال��ع��ذاب
•••
ق��ط��ع��ت��م ب��ق��ل��ب��ي ا َّم�����ا ح���ل اخل����راب
o oقلبي ب�يرف��رف ف���وق ح��ب��ال ا ألم��ه��ات
ينتف�ض  ع�شق اللي آ �تي زي حبي للي فات
ق��ل��ب��ي ج��ن��ة ح��ب خ�����ض��ره��ا احل��ن�ين ..
�ش َّرخه ك� ّ�ر ال�سنني  وح��زي��ن الذكريات
•••
ب��ك��ره وع���ده بع�شق يع�صى ع امل���وات
o oرج��ع��ة ج��زم��ة امل��ي�ري ب��ت��دو���س ال��زه��ور
ول���ي���ايل ال��ظ��ل��م را���س��خ��ة ت����دوم ���ش��ه��ور
ف��ادف��ن��ي ول�����دك ي���ا أ �م�����ي ال�����ص�بر زي��ن
�����ن ح�����داه ���ش��ع��ور
ب���ا ألك���ي���د ال���ط�ي�ن أ �ح� ّ
•••
�ح��ي ال��ب��ذور
يغتني ب��دم��ه ال�����ص��ب��ي ي�����ص� ِّ
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�o oأك�ب�ر  ف�سل دمي��ق��راط��ي فيكم مغرور
ب�سمة قناع بورجمي يا �أونطجي دبور
ريقه يفور �سخرية لو قمت له تناق�شه
وامليكرفون قاف�شه لو حتى عليك الدور
•••
بجاحة �شبه ال�سماحة تخبي �شهوة امل�أمور

o oم����از ْل����ت ���ش��ج��رة ب��ت��ط��رح ال��ت��ف��اح
م��������ا َّدة ج�����دوره�����ا جل�����دك ال���ف�ل�اح
ل���ذل���ك ���ض��ل��ك حم��ت��اج��ي��ن��ه ال��ن��ا���س
ع�شم يف �إح�����س��ا���س م��ن �أم���ل و�سماح
•••
ف��اف��رح وال تبتئ�س ع��ط��رك �صبي ف�� َّواح
وه َّمه مني  ختموه
ُ o oه َّمه اللي طبعوا ال��ورق ُ
��م��ه ُه� ّ�م��ه ال��ل��ي ع���دوا ب��ع��د م��ا ف���رزوه
ُ
وه َّ
تاريخنا ف��اج��ر يعيدها �أ���س��ام��ي ومالمح
البورجمي ال��ق��ارح ي�سلمها ل��ن� َ�وري �أخ��وه
•••
وال��ل��ي ان�سفح دم��ه للحرية �أك��ي��د ين�سوه
o oما في�ش  �شريف ابن أ �مه ع الهبل يحتج
أ�و دمه يولع غ�ضب من دا ال�سلوك الفج
حلم احل�سن واحل�سني  ال�شهدا �صار مفروم
�شاورمة بالتوم و�شوربة متبلة يف املج
•••
ما هي التجارة �شطارة وكله مك�سب يا حاج
o oفج أ�ة باح�س بدماغي هنجت  ..كفت
ع��ن ك��ل تفكري إ �ي��ج��اب��ي ك� أ�ن��ه��ا اته ِّفت
واف�����وق ي��ه��ي�� أ�يل ك���ن ال��دن��ي��ا مقلوبة
وال���ث���ورة منكوبة را���س��ه��ا للهبل لفت
•••
ك��ان��ت يف ط��وب��ة ودف���وا دم��ه��ا ات�ص ِّفت
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o oم�ش  ع��ارف ارم��ي طوبتكم وال تن�سوين
كنتم على قلبي غاليني قد ما كان بتحبوين
كان لينا يف الع�شق هاج�س للوطن ع�شناه
ليه مل��ا ت��اه مننا بذنوبكو اتهمتوين
•••
وانا ال�صغري الربيء اللي اح�ضان �أهلي ربوين
o oحت��ا���ص��رين أ �وج����اع ال��ب�لادة وال��ه��م��وم
ال أ �ب��ق��ى ط��اي��ق ال��ن��ف�����س وال ال��ه��دوم
أ�ح�������س روح����ي ك�� ِّن��ي دب���ان���ة ب��ل��ي��دة
على احلديدة باموت وانا أ �حالمي النجوم
•••
يا ترى النا�س دي ماليكة وال ح�شرات يف العموم
 o oإ�ذا ك��ل زن��ق��ة ح ت��دع��ي ل��رب��ن��ا يغيتك
ح يبقى إ �يه فايدة تبقى وايل على بيتك
و إ�ذا ع�شت حتكم م�شاكل الكل على كيفك
على إ �ي��ه وليفك ح يقبل ي�ستمع حلديثك
•••
الله يعينك يا عاي�ش وخايف من ميعاد موتك
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o oا�ستلمتوا العهدة واملفاتيح �أخدتوا الكوبانية
�إمتى يهمد ميكرفون الليل نهار م الع�صبية
�إهدوا حبة نف�سنا ن�شهق ب�أن�سام ال�سماحة
احلياة ماهي�ش  مناحة واالبت�سامة �إن�سانية
•••
�إرحموا مر�ضانا  ..ردوا لل�سما ورق الق�ضية

o oل��ع��ل��ه خ�ير اين ل�����س��ه ب��اح��ت��م��ل أ �ع��ب��اء
م����ع �أين ج���ت���ة ات���ب���ع�ت�رت �أ����ش�ل�اء
فينك ي��ا �أي����ام ال�صبا  ..وال���ق���درة ..
ح�ي�ن ك��ن��ا ن�����ش��رة يف م��وج��ز الأن���ب���اء
•••
ه��م��ة وذ َّم�����ة ن��ل��ب��ي ك���ل ن����داء !
ب��ك��ل َّ
o oباتن�شق حد يتلفن يل ويقول يل �سالمات
منرتي ن�سيوها �أ�صحابي وقرايبي والأخوات
فينك يا زم��ان �أم��ي و�أب��وي��ا وبيوت العيلة
�أيام ما �شيلناها ال�شيلة هيال بيال م�سافات
•••
دلوقتي حفيدك لو كرمك يديك �ألوهات
o oي���ا م��ل��وع�ين ال���ك�ل�ام يف ك���ل جم��ل�����س ودار
ب�ين نخبة ناق�صة ع�لام و�ساقية مالها�ش  م��دار
����ش��� ُّدو ال���رح���ال ل��ل��ف��راغ ق���د ت��ف��ه��م��وا دورك���م
د���س��ت��ورك��و ي��ا ا���س��ي��ادي ك�شفه ت��ب��ادل ا ألدوار
•••
ي��ا مت��وت��وا ي��ا تخجلوا م��اع��اد���ش  ف��ي��ه أ ����س��رار
�شرك
o oحا�سب يا �صاحب ال�سعادة – املنا�صب َ
الغر ياما يحلم بها وان �شال حمولها برك
�أم��ا اللي نال حظه فيها وك��ان له فيها ن�صيب
بيعي�ش  كما ديب ت��دوب روح��ه يف دود الربك
•••
يرق�ص  معاه يف حمبة ف��رح م�صري م�شرتك
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بتك�سر
o oط��اي��ح��ة احل��ي��اة يف اخل��لْ��ق
َّ
يتخ�ضر
كما الرياح يف �شجر ماحلق�ش 
َّ
والكل مهبول فاكر نف�سه ر�سول ال�سما
وان��ت اللي �صايبك عما يف اجلد بتهزر
•••
متع�سر
ق��رن الي�سار ط�ش  لكن احلمل
َّ
غ�صب حل��د م��ا حتبو�ش
o oال تظهر احل��ب ْ
وال ت���وايل ك���ذوب قلبه م��ا يظهرهو�ش
عمرك ُق َ�صيرَّ  ق��وي وح��رام ي�ضيع الزمن
على اللي قب�ضوا متن قهرك وال خجلو�ش
•••
دا الوح�ش لو �سنه ي�ضحك  ..إ �وعى ما ت أ�منلو�ش
o oنار �شعرك ح َّية بتنب�ض بت�صحي التعابني النامية
يهيج�سرطانغلَّهاتنفخ�سمهايفاجلتتالعامية
ما تطيق�ش �سفالة روحها تغ�ش جروحها وتل ِّبك
ويا طيبة قلبك ت�ساحمها فتك�سر خرابي�شها القامية
•••
إ�وعى تبدل مفاتيح روحك تباريح  الع�شّ اق م�ش دامية
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o oمن �صغر �س ُّنه وفنه املرجحة بعامودين
واح��د ي�ساري ملوث من ج��دوره ميني
والتاين عود �أمن �شغل ال�سلطة وطليعي
لذا �شيء طبيعي يعي�ش م�شموط على حبلني
•••
ويف �آخر العمر ت�صبح غنوته بلحنني  !

�o oإذا ك��ان بايعني ع�شان كر�سي عايل
�إزاي ي�����ش�تري��ن��ي وي�����ر�أف ب��ح��ايل
زم���ان كنا �صحاب ال��ل��ي��ايل البديعة
دلوقتي �إ�سمه وجيعة لو خطر على بايل
•••
ما بال احتمايل و�صورته ر�شقه قبايل
o oه��� َّو ا���ش�تراك��ي ي��ج��وز لكنه راج���ل دول��ة
ب��ل��ح��م ط����ور ال���غ�ل�اب���ة وح��ب��ه��م أ �وىل
م�ش كان طليعي ا�شرتاكي وكان �شيوعي قدمي
ط��ول عمره ورق��ه �سليم ول��و لعب طاولة
•••
 �نفا�س مناولة
كل املن�صات قرايبه وال�سلطة أ
���o oش��اع��ر �سليل ا ألك���اب���ر م ال��غ��ج��ر واحل��ل��ب
حبيب قلوب الع�ساكر عمره حت��ت الطلب
ب���اع وا���ش�ترى يف ا ألرام�����ل ب � ْك��ر وع��ج��وزة
حتى ا ألراج�����وزة وان ك��ان��ت ب��دق��ن و�شنب
•••
لـما هرب منه ما ت� أس�لو�ش عن �سبب
لذا �شعره ّ
o oقلبك ع���دمي احل�����س��ا���س��ة واال قلبك �صبي
ياللي احرتفت احلما�سة يف الزمان الغبي
واما نظرت الذنوب كال�شم�س حرقت عينيك
طالت �إي��دي��ك دم اخ��وك وكلت م��ال النبي
•••
راج��ع النهاردة تخايلنا بحبلك اللولبي !
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o oبت�شخوا يف الرتعة وبر�ضه ت�شربوا م ِّيتها
ياللي انتو ك��ان نيلكو �سنوي يحيي م ِّيتها
ح����رام ع��ل��ي��ك��م ب��ي��وت اجل��ن��ة م��� �ش �أق���رب
�صبحتوا �أغ����رب ���ش��ع��وب قتلت هو ِّيتها
•••
(�إيزوري�س) بيبكي و(�إيزي�س) قتلتها غربتها
o oال كنت �سطر يف كتابكم و ّال راية يف مواكبكم
�أن���ا ع��م��ر ���ش��ع��ري ن��درت��ه لف�ضح معايبكم
فلموا خرابي�شكو م�ش  طالب ت�ساحموين
وال ب��اع��ت��ذر ع��ن ج��ن��وين وع��ج��زي �أ�شكمكم
•••
م��ن ي��وم �آم��ن��ت��وا الغريب اللي خ��رب بيتكم
�o oأر�ض عجيبة بتعبد ظل الفرعون اللي خانقها
وتفتل حبال ال�صرب للوايل اللي بي�سرقها
وخ�ضرها َبد ُّمه
�أما اللي حرتها وعزقها
َّ
وهي بت�شنقها
بتقرا الفاحتة على روح �أمه َّ
•••
بعد ما جهل غباوة وذل تقطع اوراقها
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o oبحر النيل يا ح�سرة ذليل مالو�ش  �صوت
�إوالده �أه��ان��وه ج�ب�روه على ال�سكوت
ح��ول��وه بالق�صد م��وا���س�ير  للمجاري
زاحفة يف كل احل��واري زي جثة عنكبوت
•••
وانا ع�شت موجة ف بحره لو يخمد � ..أموت !

م�رصي �أنا قبطي وم�سلم

o oم�سلمم�سيحي؟ �أنام�صري �أ�ص ًاليفالتاريخقبطي
ف��ح��طّ  �إي���دك يف �إي���دي ب��ح� ّ�ق ال تخْ طي
ه��ذا ال��وط��ن م�ش  درام���ا للغَلط واخل��وف
�سالمة ال��� ّ��ش��وف  ..وف� َّك��ر ْقبل م��ا تفْتي
•••
اللي ظاملنا �سوا ب�صمتك ك َتم �ص ْوتي .
 o oأ�كيد م� ؤ� َّك��د م�صر ح تعود وترجع وطن
انهدم
تعمر اللي
اتخرب وتعيد ُبنا اللي َ
َّ
َ
لكن يا خويف عليها ح تعمل ايه يف نا�س
 �ح�سا�س ورا�س فايتها قطر الزمن
معدومة إ
•••
خرب والقلب مات وانعدم .
من طول ما روحها ِ
ومع ِّيدة
o oالدنيا زا ْي��ط��ة وهاي�صة ب� َ�ج � ّد ْ
م��ن ���س��ان ت��ري��زا يف ���ش�برا لل�س ِّيدة
بنات ب�شال وحجاب وبنات عرايا الرا�س
جر�س كني�سة و�أذان جامع  .وكلّ نا�س له ِندا
•••
وده !!
رب احفظها نعمة مل�صر من َدا َ
يا ّ
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o oه َّو انا َ�صعب يا افندي وم�ش ط ِّيب للدرجة دي
عل�شانمتنعع ِّنيكلمة َح ّقو ِت ْن ِكرح ِّبيلبالدي
دا انا �سهل قر ِّيب ج ًّدا ِع�شري  ..و�أليف
رغيف امللح ون ُْبل الإن�سان العادي
�آ�سرين ِ
•••
ُ�صوطَ ْبعك ِب َّراوي ُمعادي.
�إنتالليمواه َبكن ّ

ِ o oو ِّدين يا �صاحبي خُ ��د �إي��دي و�ساعدين
وا َّم����ا �أغ��ل��ط ال جت��ام��ل��ن��ي ِ���ش�� ّد ِو ْدين
ال��وط��ن بي�سيل كما امل���اء م��ن كفوفنا
ور���ض��ان��ا بخوفنا �أك�َب رَ  ���ش��يء كايدين
•••
وال��ل��ي ف� َ�ز َع��ك م ِّني ه � َّو اللي ب��اع � ْدين .
o oيا خلْق عايزين زعيم ي ِل ّم دول على ُدول
يك�سر ه َبل دول  ،مي ِّيز جهل دول عن دول
َ
كلّ الظالم َده ومافي�ش يا خلْق عود كربيت
�أو ِ�ضلّ عفريت يكون بالف ْعل قد القول
•••
معقوله �أُ َّم��ة َهل َُّمة عاجزة ِت� ْو ِل��د زُول !!
(o oباحب �صوت الكناي�س واع�شق هديل ا ألدان)
امل�صا ْر َوة كانوا و�سط امليدان
غ ّنيتها يوم ما َ
يطهروا �شطِّ ك ..
بيط ُّفوا نار الهزمية َّ
إ�يه اللي حطِّ ك يا غالية بالكي با ألحزان
•••
وكنتي  ( ..أ�زهر) زمانك �ِ ..ضلَّة للرهبان !
o oزهرك يرعرع يف غيط غريك  ..يه ِّيفني
مني كان �سبب يا نيل رجع ع�شقَك يخ ِّوفني
ه َّو احنا من ِع ْرق تاين و َّال الأم م�صر َّية ..
ن�صفني.
ن�ص ْفهاو�أ َ
قبط َّية-زانهاعفاف(مار َّية) �أ َ
•••
م�شح ِتفْني
يا دين حممد �أَ ِجرنا  ..جهل اخلوف ْ
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o oدي م�صر ! �أ���ص��ل ال � ِع� ّ�ز وا َّال ن�سيتوا
ر�ضعتكوا بخريها وف ح�ضنها اتخ ّبيتوا
كم َّ
�شهداءها ك��ان��وا امل��ن��ارة ف ظ�لام الليل
دم��ا  ..من ُكرت ما َجنيتوا
والنيل تعكَّر ً
•••
طول عمر (�إيزي�س) م�ساحمة  ..ليه متاديتوا ؟
�ست النور
o oمن إ �يه يا (عدرا) حزينة وانتي ّ
قالت حبايبي ا�شتكوا يل �سيادة امل أ�مور
أ�نا قلت يا م�صر فوقي  -ال�سيدة ف �ضهرك
عمرك حماية حممد  -فاحذري املحظور !!
•••
واتذكَّري �شوق ع��د ِّوك أ �ن ي�صيبك دور !
o oما كان�ش  م�سلم وقبطي ملّ��ا كنت ر�ضيع
الله �أك�بر /محَ َّبة – َم�صر وط��ن اجلميع
ومل��اري جرج�س حقوق ع ال�س ِّيد البدوي
ونداء (يا عدوي!) يخلّلي ال ِف ْعل م�صري بديع
•••
�أح���رار َ�سوا�س َّية  -م�صر تبقى ربيع !
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o oكلُّه بح�سا ُبه ع�شان تاخد الزم تعطي
مت�� ّد وال ْتبطي
�إحفظ �إي��ق��اع احلياة ال ِ
رجليه
الكلّ عي ُنه على نف�سه وم��ا بني ْ
وال� َ�ه� ّ�م حاطط عليه لو حتى مل يخْ طي
•••
رحم ُم ْ�سلم وال ْقبطي .
رعب العذاب ما َ

��ق َح ي�صونَك
o oاحفظ مقام ال��وط��ن واحل� ّ
ياللي مقامك كبري  ..وال ُعمر ْبيخونَك
ال ُّدنيا ُم�ش  دامي��ة يا ابني حتى للأنبيا
بيحرقوا ْح ُ�صونَك
�إحذر من الأغبيا اللي
ْ
•••
الدنيا ما�شية معاك وح تمِ �شي من دونَك.
o oيا اخ��وا َّن��ا يا م�سلمني (م��اري��ا) خالتكُم
وال���واد ب�شارة وم��ر ُق�����ص  اب��ن ِح ِّتتكم
ل��و ك� َّن��ا ِف � ْع� ً
لا ُغ���زاة يبقوا والد ِذ َّم��ة
ش �نا وانتم
لكن احنا أُ � َّمة تاريخها
مافيه� أ
ْ
•••
ح�ضارتها َبد ِعت آ �يات تبا�شري عقيدتكم.
َ o oط ْمعانيفكر�سياحلكم؟و َّاليف ُحكمال َعدالة؟
لو غَ ر�ضك ا أل ِّولة خلِّيك عبيط يف الهبالة
كم م�سلمني يا ق َبط �ضا ْيعني يف هذا الوطن
اللي ال َّزمن والل�صو�ص  -حاكمي ُنه ِب َندالَة ؟!
•••
َجعلوا املظامل قانون َع الكلّ يف جهالَة!
لوحدكاملظلوم
�o oإوعيتقوليل(�أقل َّية)وا ْنت َ
�أناوانتمظاليم َ�ضحاياقوماتْع ّرفعلىاملتهوم
اللي َبدعها تكون ِف ْتنة َ�صارت ِح َّجة َبدفاتر
�ساتريداري َعماي ُلهال�شُّ ْ�ؤمو ْيط َّلععلينااللُّوم!
ِ
•••
رب الكلّ  �إرحمنا و َي َّ�سرنا ِلرزق اليوم !
يا ّ
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 �ح��زاين
رب ال�سما ح ِّبني وخ� ِّف��ف يل أ
ّ oo
ب����دا م��ا ين�ساين
رب ال�����ش��ع��وب �أ ً
لأن���ه ّ
هر ُ�سه حكم جنكيز خان
و�شوفوا وطني اللي َ
زغ��رط ع�شان �أردوغ���ان ق��ال �إن��ه علماين
•••
الرتكي ملا اتن�صف ما ف�ضل�ش  عثماين .
o oاللي ارت��وى ب ُقلِّتك حني فاق نكر عط�شه
واللي ديف ف ع�شِّ تك قام ع اخلزين لط�شه
عمرك �ضح َّية لطباع اال ْندال و أ�حوالهم ..
يوم ُعزت مالهم �سلف إ ��ستندلوا وطف�شوا
•••
وبر�ضه وبي�ضحكولك حتي َّاما ي ْتهر�شوا .
o oكان �أمن ِّيتي �إين �أعي�ش وا�شوف نزول ال�ستارة
�أ�شوف بعيني ال�شاوي�ش مربوط ولو بدوبارة
زمني ن�صفني و�شفته على �ضهره ج َّوه القف�ص
حتى ان حرن �أو رف�ص طابت يف حلقي املرارة
•••
ما ارتاح�ش قلبي  ..امنا  :النار بتبد�أ �شرارة .
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انبح �صوتي
o oغنيت من القلب م�صر حل ّد ما ّ
ع�شمي احلياة  ..بالعرق تعبي حالل قوتي
ن�سوين �إ�سمي  ،وحزبي باخلداع قتلوه
ُّ
وبعد ما ز ّي��ف��وه ك ّف ْن ُته  ..ب�سكوتي..
•••
�أنا ال�شيوعي اللي �صار �صمتي �سبب موتي .

�o oأن���ا ال�شيوعي اليتيم ال��ل��ي م���ازال بيحب
فرطوا وحا�صروه بالكذب
من بعد �أ ْهلُه ما َ
�إغ��ف��ر يل ي��ا �شُ هدي وي��ا �سل ِّيم وي��ا هاليل
�ضع ًفا �سمحت لعياىل يبيعوا راي��ة احلزب
•••
ويطريوا يف ريح عد ِّوي �سرب كاره �سرب .
ع�شقت�صورتيالليمن َّورةابي�ض وا�سوديفاجلرنان
ْ oo
و�سحرهاكالميعلىالقهوةو�سطا ألن�صافواخل�صيان
و�صعبحايلعليهااكمنِّيمنذزمانعاي�ش وحداين
فتحتفرحةدوالباحلزنوك�سرتع ِّني أ �ربعجدران
•••
ب�س بكلّ ب�ساطة كرهتني ملا �شافتني وانا عريان .
ّ
o oالأر�����ض  ل��و ملَّحت وط� ِّب��ل��ت م التعب
على عي ْنها تطرح وترمي فول وعد�س وق�صب
ل��ك��ن ان���ت � ُ��ش��ف��ت ال���ث���ورة م البلكون
ليه جاي ت�سوق اجلنون ملَّا احل�ساب قد وجب
•••
فارجع حل�ضن الوطن ميكن تالقي ال�سبب .
o oيوم م�صر ترجع وطن ح ا�سكن يف بيت ال�شعر
بال�شم�س ازيح العفن واف�ضح والك يا ْج ِعر
�أك�شف والده��ا اللي باعوا عر�ضها للبنك
رم��وه��ا  ..لل�ضنك وحلكم ال��ن��دال��ة ت ِق ّر
•••
وفاتوها تايهة يف �سوق بالة حالتها تعر .
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o oكانت يف طفولتي ج ِّن َّية تنزع من قلبي امل�سامري
ت�سندخطوتي،توزنغنوتي،تر�سميلخطوطال�سري
ط��ارت الأوه��ام بالأحالم وفاتت يل اخليبة
ور�سيت على �شط ال�شيبة تاعبني طول امل�شاوير
•••
بامت َّنى مل�سة ح ِّن َّية توهمني بنتفة تقدير .
o oب��ت��ق��ل��ق ك ��أن��ـ��ـ��ـ��ك ف���اق���د االجت��ـ��ـ��ـ��ـ��اه
وت���زه���ق ك����أن���ك ك��ـ��ـ��ـ��ره��ت احل��ي��ـ��ـ��ـ��اة
ي���ا ع���م ا���س��ت���أنَّ��ى م���ا ك��ن��ت�����ش  �ضحية
وال ان����ت ه��ف�� َّي��ة وال ط��ف��ل  ..ت��اه
•••
نف�سك ���ص�لاة .
ق��وم ارج���ع لنفْ�سك دا َ
o oع��م��رك ق�����ص�ير ..ب��ق � ّد �إرادت����ك احل�� َّرة
ي��ال��ل��ي كتمت النف�س ب ��آه��ات��ك امل��� َّرة
�إزع��ق وال تبتئ�س يا روح ما بعدك روح
مهما اجلروح ق َّرحت قلبك ما هو�ش  ب َّرة
•••
ح� ّ�رر �أ�صيل د ّقته م اخل��وف ول��و م � َّرة .

270

o oيا �إ َّما تكون منر ياكلوا ال�ضعاف بواقيك
يا تعي�شها �ضفدع ويتم�سخر عد َّوك فيك
�أو ّمل نف�سك و�سيبها كالبها لديابها
مادام غرابها اللي كان فرخة بيعمل ديك
•••
يا متتلك نف�سك وتتعاي�ش  مع بالويك .

زي كر�سي جمل�س الأم���ة كرا�سي االحت��اد
ّ oo
�أغلب َّية ما�ضية ع��ريف على �صكّ االعتماد
والأق���ل��� َّي���ة ت��ه��ات��ي حل��� ّد م��ا ت��ق��ط��ع نف�س
يف ع َب�س تقرا متاين خايفة على رزق الوالد
•••
يا بلدنا َ�ش ُّدوا جلدك طبلَة  -فن�سيتي العناد .
o oيا َمن ذاكرتوا و َوعيتوا ّان ال�صراع طبقي
جدل حلقي
ومقتل الثورة يف وقوعها ف َ
�شمتفيكو
ماتل ُّمواارواحكو..الليبعرتكم َ
جايب عاليكو واطيكو بقيتو جي�ش  ُرزَقي
•••
�أعلى ما فيكم راكب جح�شة ولد ُع َتقي !
زي اجل َّنة دا الر�ضوان ودا الر َّيان
o oلبلدنا أ �بواب ّ
أ�بواب لل�شرم وال�ساحل و أ�بواب للفقر واحلرمان
دا طبيعي و أ��سبابه خف َّية أ �و معروفة ..
زيماعا�ش خ َّدام
الليطريقهمر�صوفةبيموت ّ
•••
يدخلمنباب أ �منالدولةيخرجمنبابالن�سيان.
 o oإ��ستهدى بالله وه�� ِّدي اللعب يا �سمرة
ما كان�ش  ذنبك جحيم النك�سة والثغرة
نف�سك وال خلّيت
كان ذنبك انك عطيت َ
ال رحت وال جيت وع�شت ت�صلِّي للثورة
•••
دلوقتي فات الزمان قلبك ه�شيم جمرة .
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o oياللي انت غ ّنيت ملبارك و�أكلت رغيف �أجهزته
�أ�سكت يجوز تغ�سل عارك احل�ساب ح يحلّ وق ُته
فرحالنهاردهم�ش يومكدايوم�شبابملتعرفهم
وغنوتكالت�شرفهمُ ..دولالوطنوانتهجرته
•••
والثورة م�ش ز َّفة وطهور ع النا�صية ونقَّط ُته .
 o oأ�نا التج ُّمع وانا امل�صري  .أ �نا القلب الي�سار..
اللي �شلت هموم خيبتكو يوم حافظت على امل�سار
مل���ا ���س��م��ح��ت��م ل��ل��غ��ر���ض ي���ل���وي ل�����س��ان��ك��م
 �ط��م��اع��ك��م ت��دو���س ح��ل��م ال�صغار
�سيبتوا أ
•••
ف��وق��وا – م�صر قاتلها رع��ب م��ن ال��دم��ار .
 � ّن ِ�شعري ب ُي ُ
نظم املارك�سية
o oقالوا زم��ان إ
أ�ن��ا قلت يا ري��ت واق��در ا�شعر فيها أ �لفية
واب��ق��ى أ �ن���ا واب���ن م��ال��ك م��ن��ارة لل�شعراء
 �غ��ب��ي��اء طري ُقه العلم واحل��ري��ة
ال��ع��دل ي��ا أ
•••
دا لو لقي اللي بروحه يق َبل الت�ضحية .
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رحل الأ�ستاذ ومازال ِ�شلَّة ُم�ص َّرة تت�ص َّور جنبه
َ oo
والرحمة مطلوبة �سيبوه يتم َّتع بجوار ر ُّبه
ه َّو �شايفكم دلوقتي كما انتُم من غري الكدب وع�شق الذات
فاقروا ال��رواي��ات ت��اين تحِ ُّ�سوا ب�بريء ح ُّبه
•••
منغريثرثرةمنغريكامريات ِ�ص ْدقالن َّياتمفتاحقلبه.

o oيا ما نف�سي يا َ�ض ّي عيني يا بلدنا ت�سمعيني
وقد ما خدتي ومن ح�ضني اتَّاخدتي يوم خديني
وق���د م��ا بتق�سي وق����ادرة �إن تن�سي
ح�سيني  ..وا�سيني
يا ما نف�سي م � َّرة ِّ
•••
�أنا م�ش ح اقدر �أحبك � -إ َّال ق ّد ما حتتاجيني !
o oه��رب��ت م��� َّرة بقلبي م��ن �سعاد ح�سني
 �نها تبو�سني
 �حلم إ
وما ُكنت�ش  ا�ستجري أ
دخلت حياتي ف�ص َّورين خيالها جاهني
و�سني
و�س ْ
تخني و�شاعر  ..لكني ال ُّرعب ْ
•••
�ضحك وح ِّن ْ�سني .
أ�نا فني وفني انتي  ..حظِّ ي ِ
o oبيقولويلفرق�شا�سعبنيق�صايديوبنيجاهني
قلتطب ًعا.فرقمابنيالباتيهورغيفالف َّالحني
ه َّوعا�ش حوالينه�صفوةمنالفال�سفةوالأدب
واناعا�شرتالفواعليةال�صنايعيةووردالزنازين
•••
منني جتيني الفل�سفة وكعابي يف الطني مغروزين ؟
o oيوم ما ترجع م�صر تاين تكون وطن ح اعاتبها
لو ما كان�ش  يف �إيدها ق�صيدة �أنا كاتبها
الوطن يا نا�س حقيق ُته تبقى �إيه غري نا�س
عاي�شني ب�إح�سا�س اتولد من ع�شق مواهبها
•••
لو فاته م�شرق �شمو�سها يتوه يف مغاربها .
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�o oأنا �صوت �ضمري ُكو اللي م ِّيت َح ّي ج َّواكم
عمر ما َح تن�سى خطاياكم
ياللي ال�شعوب ْ
�إق��روا كالمي  ..و َل��و م� َّرة ب�ضمري ِت ْتلوه
ع الن َّية راح تعقلوه وح ي�صحوا �شُ هداكم
•••
اللي انتوا ب�إيديكو �سلِّمتوها لعداكم .
o oح��ت��ى بيتك ال��ل��ي ب��ان��ي��ه ط��وب��ة طوبة
م��ن ع���رق ق��ل��م��ك وي��ن��ب��وع اخل�صوبة
ال��ن��ه��ارده ا�ستخ�سروه ي��ا حزين عليك
���ردة وعقوبة
ك ُّنهم طالبني عينيك ِف� ْ
•••
كنت م ؤ�من ليه كفرت ؟ ما قلت للملْك َّية توبة !
o oنف�سي ف زعيم ج ّد ما يطلع�ش  ع ال�شا�شة
من�صة ما يقْلب�شي على با�شا
وملَّ��ا يطلع َّ
وهمي
ي ِل ّت يعجن يراهن على بكرة بتاريخ ْ
بهمي يف بور�صة بكَّا�شة
وي��روح ي�ضارب ِّ
•••
وبعد يومني يفل�سع  ..وي�صبح نكتة ح�شَّ ا�شة .
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o oم�ش  �شايف منكم غ�ير  ال ُّن�ص  الفوقاين
اللي فيه عينكم ول�سانكم والن َف�س العدواين
وم�ش  عارف التحتاين مغروز يف �أ ُّيها طني
ب�سال�سل مني وم�أ َّ�صل وا َّال ب َّراين
مربوط َ
•••
وقاتلني ال�شكّ  �إن��ك �إن��ت وا َّال واح��د تاين .

حتما � ..ضروري فيه بديل
o oبالأكيد ً ..
زي م��ا فيه �سهل  ..يوجد م�ستحيل
ّ
واللي خلق العايل ق��ال فيه �أوط��ى منه
ب�س م�صر لوحدها اللي خلَقها نيل ..
ّ
•••
ليه غ�شَ م بتل ِّوثوه وتك ِّتفوه لإ�سرائيل ؟
o oمنديل م�سحنا ُبه جاز  ..إ �رميه وهات غريه
راح فني أ ��سامة بن ب��از وف�ين  تق َّرر م�صريه
َ���دين
�ح��ه امل َ
ه���ذا َ
يع�سكر م��طْ ��م� ُ
ق���در م��ن ْ
ريه
 �نُّ���ه ِو َدين أ
ون�سي إ
 لن���ه مرا�سلة بكت ُ
•••
يف�ضل قطع م��ن��اخ�يره !
حكم الع�ساكر ّ
غلب ْت فنون الفتاكة خيال جنون االنفتاح
ِ oo
وال��ق��رع ملا ا�ستوى ط َّفى ن�يران الكفاح
مني يعرفك تعرفه من ق�شرته ال�صفرا
�ضمريه أُ
ْ���رة و� َ��ص � َّدى �صار بال مفتاح
 �ك َ
•••
ّ
جف الب�شر ع الكرا�سي جثث بال أ �رواح .
o oخ��اي��ف على ُ�سمعتك و َّال على ب�لادك
 �والدك
ح��ال��ف عليها ت��ق��ع يف ح��ج��ر أ
ول�سه ما كفاك�ش  تكفينها
خم�سني �سنة َّ
وم�����ص� ّ�ر تدفنها ح � َّي��ة �ضح َّية لعنادك
•••
قوم اخلع الطقم وابلع يف احل��رام زادك .
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o oما ت�سيب�ش روحك لوهم ال�شا�شات و�إغرا ْءها
ياللي انت غاوي ال�سيا�سة جتري يف �سبقها
النا�سهناك.يفاحلواريوالغيطانوالور�ش 
وهم وبكَ�ش  ..تطويك ما تلحقها
وال�شا�شة ْ
•••
والنف�س �أ ّم��ارة حني حتكمها �أرزاقها ..
o oزمن اللي َملَك احلقيقة م الر�سل راح واندفن
كون للجميع يا زعيم  .وافهم م�سار الزمن
فقد الي�سار اليقني ومي�ين  قلَبها لغابة
�شرخت قلوبها املِ َحن
والنا�س مهازمي غالبة ِ
•••
تكت�شف فينا الوطن .
ف�شوف عيوبنا ف مرايتك ِ
�o oأمري قوايف ا�ستوى ا�ستوفى �شروط النفط
جمر َرمل القحط
يقوم من النوم يف حلْقه ْ
جامع ب��واق��ي فتافيت جم��ده وف�صاحته
زي ال�شحط
على باب �سيا ُده بي�شحت بيها ّ
•••
م�ص و�شفط .
وك�أنه دود ال َعلَق ما �شبع�ش  ّ
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o oال هيلمان مركزي وال �شومة وال نبوت
يحاجو على ِفل ِْذ ْة َ�ضناك ِم املوت
��د ُرم َ
ِق ِ
فافهم ر�سال ْة ال � َق��در واع��م��ل لها راج��ع
��ي ا َجل�ب�روت
ُن� ْ�ب��ل
ِ
امل��واج��ع ي� َ�ح�ّن�نّ ع��ا ِت َ
•••
الن�سر لو ْ
ريه َ -ير َّ�ضع الكتكوت .
�شاف م�ص ُ

o oكنت عمرك ودن للأمن ال�سيا�سي جا�سو�س وخمرب
كم نه�شت جثث زمايلك � ..إوع��ي تنكر
لذا كانت طريقك رغم طولها �سكة �سالكة
مطب وال مماحكة وكلّ حكة جلد خنجر
ال ّ
•••
النهاردهحنيرموككهنةقدمية..جايتعفر.
o oزرع��ن��ا ح� ِّب��ة �أم���ل ي��ا ب��ل��دي يف زهرية
وق��ل��ن��ا ع امل��ه��ل ت��ط��رح وردة ح��ر َّي��ة
رويناها بدموعنا واتعاهدنا على �سرها
غلبتنا يف �أم���ره���ا �أوه�����ام خ��راف��ي��ة
•••
ّ
�إب��ن اللئيمة اللي فينا (ت���ف) يف املية
o oيكفيك يا جميل إ �نك تظهر يف املق�صورة
عل�شان اخللق حتبك وحتطك يف قلب ال�صورة
ميت فلّ وع�شرة عليك ملَّا الفرقة تفوز ..
راحتجمهورياتاملوز ..إ �حنايفمملكةالكورة
•••
�ضربوا ا ألعمى على عينه قال كانت عورة .
o oراح تقتلْني درا�سة اجلدوى �شعر وفتوى و ِقلِّة حيل
م�ش حا�سة ب�سواد الليل
كل النا�س مله َّية ف حالها
َّ
هاتيلواحدفاكر�صاح ُبهحنيتخفيه �أمرا�ض املوت
هاتيلمثقفمابقا�ش حوتملاقب�ض �شيكالتمويل
•••
فنيم�صرالليفاكرهابت�سمع..يالليهاريهاباملواويل.
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o oحمال الن�ضال يا وطن لو كنت م�ش م�شغول
واخد (ال�شَّ ا َو ْر) يف ال�صباح وال فطرت�ش فول
واخرج م�صح�صح لوقفة مظاهرة وم�سرية
ً
�شرطا كبرية وقورة لها احت�شام و�أ�صول
•••
م�ش نا�سمراهقةوكالمغ ْوغائيم�ش م�سئول!
ال�ست اللي اتحْ َّر�ش جوزها ببنت وهان كرامتها
�o oشفت ّ
انك�س ِرتْ�ش وطارت على جناحات �شعب ِّيتها
وازاي ما َ
ع�صرية
كيدن�سواينلكنم�ش �ش ْرقي..علميوقوانينه ْ
ودميقراطية غري عرب َّية يا ريت نفهم أ ��سرار ق ِّوتها
•••
ميكن نخرج من بري �ضعفنا لرباح ح ِّريتها .
o oقلبي ليالتي واكلني خ��وف خيانة وغدر
يخايل عيني ب�صورة م�سعد ابن ابو فجر
م�ين  اللي ي�ضمن رج��وع��ه لبيته ب�سالمة
زي ط��اق��ة ال��ق��در
وال��ع��دل ن��� ْدر ل��ع�لام��ة ّ
•••
عمرك ما ح ت�شوفها �إال ان كان �أبوك زكي بدر .
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�o oسعداء ورا�ضيني بالقوي كده  ..عن روحكم
وبرتف�ضوا َع ْمد تحْ ِ ُّ�سوا َد ّم جروحكم
من�صة فى �شوق مبت�سمني
راكبني على كل َّ
ي�سار مي�ين  كَ � ُّن��ه فرحهم ه � َّو فرحكم !
•••
ليلكمطويلقويوم�ض ِّلمومافي�ش �إ�شارة لإ�صباحكم!

ل�سه َ�س َنة أ �وىل
o oخ�سارة يا م�صر ( .نُخَ ِبك) َّ
ال�صراع  ..وال َع َّ�ضة يف ال ُفولة
ع ال ِق ْ�شر كلّ ِّ
�سنني  -وبت�ضيع عقولك يف حقولك َبد ْد
رعب ِمالغولة
هددَ ..
حتىال ُبنَايبان َ
املددمات ْ
•••
بانةال ُقو َلة!
وانااعملايه؟ ُقلْتحتىات َْه ِر ْت ِل ِ
م�ستقل
o oليهالليما ْ
ركب�شيوالات�شعبط�ش عامل ْ
ي�س َت ِظل
وه َّو ِنف ُْ�سه ف (با�شا) يفر ْد له ُ
جناحه ْ
ال�سوق مثقف ِملْك نف�سه
نف�سي أ ��شوف يف ُّ
 �م�سه وال م�شكوم ِب ِغل !
ال خجول من أ
•••
مذل !
ر�سمي ِ
وال حمكوم يف اخلفاء بغباء ْ
o oع� َّ�م��ال ت��ق��ول يل ح��داث��ة واحل��ك��اي��ة ت ِعر
 �و �شعر
ال
ً
 �دب أ
ح��دا بيقرا �سيا�سة وال أ
وال��ل��ي قريناه زم���ان و َّي���ا ال��ه��وا ن�سيناه
 �يدينا ال��وط��ن وم�ين  بذن ُبه يقر
ت��اه يف إ
•••
ال ُّنخ َبة خانت وباعت من زمان  ..يا ج ِعر .
ب�س ّان فتوى ال ُكفْر ُم ْ�ش خمتومة ؟!
َّ o o
زعلكوا ّ
وال ِّن�سر مك�سور جناحه ُرع��ب يا حكومة ..
ال�سما َع الأر���ض
ْ
اجلهل طمعان يكون �إي��د َّ
وال��ب��ع�����ض  ل��ه ِع��لَّ��ة ُي��ح��ك��م �أ َّم����ة َمتهومة
•••
ون��ا���س ب�لا عقل �أ���ص� ً
لا  -خ� ْل��ق م��ه��زوم��ة !
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o oال��ل��ه عليك ي��ا ت��خ�ين  ال��ع��ق��ل ي��ا خملّع
ع� َّ�م��ال تفننِّ  خُ طط جل��ل ال��وط��ن يركع
تر�ضى الع�صابة عليك وتل َْهف البهاريز
وج��ات/ك��وي��ز ال��ع��دا تهربنا وتفل َْ�سع
•••
تر�ضي �سيادة اللي خلَّى البور�صة م�ستنقع .
o oك � ِّل��ن��ا ب��ن��ل � َع��ب يف ف��ي��ل��م الأم���ري���ك���ان
دا لإدا ْرة ال��ب��ار ودا ِل��� َ��ض� ْ�ب��ط ال ِّني�شان
واجل��ب��ان ل��و خ��اب ق��وي – ي�سرق بنوك
واللي ع ْنده �شكوك ح ي ْع ِلف ُل��ه احل�صان
•••
ُ
وال�شاوي�ش ي�ص َبح (�شريف) ملَّا يبقى �أ ْل ُعبان .
ْ
ب��ا���س��م ال��ل��ه  /ك��ل�ام ك��ل�ام ك��ل�ام ك�لام
ْ oo
ب��ا���س��م ال����رب  /ك�ل�ام ك�ل�ام وك��ل�ام ك�لام
ب��ا���س��م ال�شعب  /ك�ل�ام ك�ل�ام عليه ك�لام
حتتيه ك�لام فوقيه ك�لام وعليكم ال�سالم
•••
ل�سه وحمتاجني كالم!
�إحنا يا دوب مفطومني َّ
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الب���د ليكو ع النا�صية
�o oأن���ا ب�لا  �ضهر ِ
ع�شمان �أ�ش َّرخ ب�شمروخي قلوب قا�سية
لك ِّني وح��دي �أ���س�ير  �ضعفي وغباوتكم
رم��ت��ك��م يف بلد نا�سية
ياللي خيبتكم ِ
•••
غباوة النخبة �أتقل من جبال را�سية .

بنف�سه
o oك��ل َم���ن يف نخبتك م�����ش��غ��ول
ُ
برف�سه
ح��ت��ى ل��و ب�� ْغ��ل احل��ق��ي��ق��ة ق���ام
ُ
�إن م��ا كان�ش  م�صد ّقيني ه��ات��وا �صورة
�سيا�سة وا َّال ك��ورة مني طايق اللي نا ْف ُ�سه
•••
م�سه!
واللي خايف بكرة بي ْتحامى يف �أ ُ
�ج��ر تخدعنا
o oي��ال��ل��ي ج َعلتم جن���وم ال��ف� ْ
 � ّن ب��ك��رة ت��خ� ّ
�ف مواجعنا
ع�شِّ م ُتونا إ
�صلّينا �صومنا و ُدق��ن��ا ال�سجن وا إلع���دام
لقينا ُق����� َّدام ب��ي��ج��ري وران����ا ي� ْف� ِ�زع��ن��ا
•••
وانتم مازلتم ت ِل ُّتوا العي�ش  مبدامعنا ..
o oيا من بدعت الفتاكة و�سيا�سة الفهلوة
ولعبتها يف �شياكة و�سبقت يف ال َل ْو َل ْوة
�آخرتها �إي��ه لو برت�سم �سكة للم�ستقبل ؟
وف��ر���ض��ت ي���ا اه��ب��ل ث��ق��اف��ة ال��ن��ون��وة
•••
حتي القطط راح تخرب�ش  ملَّا بتموت �سوا .
بعز ّامك
��رح ّ
o oيا ري��ت تخلِّيك أ �م�ير  واف� َ
�سيبك دي �شلَّة حقودة يوماتي بتخُ ّمك
 � ّن م�صر زح��ام عبيط واهبل
ِّ
مفهماك إ
���م أ �ج��ه��ل م��ن ال��د َّب��ان��ة ع��ل��ى ُف� َّ�م��ك
ُ
وه� َّ
•••
يلمك .
إ�عقل وفكر يف بكرة  .قبل القرب ما َّ
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o oن�سيتوا �أ�صل الق�ض َّية واتبادلتوا ال َّتار
�شقّيتوا قلب الن�سا  ,ع�صرتوا قلب ال�صغار
وع�س ْ�س
عايزين تظل اخلناقة �صراع غَ َنم َ
ربه (دال�س) واتب ْغ ِدد الدينار
ر َق�ص  يف ق ُ
•••
واملعركة اتْ�شَ ع ِللت َع اليورو للإ ْعمار !
o oفيه خلق حم�ضانة وباي�شَ ة وعامل هالفيت
نُخبة ال عرقانة ف ور�شة وال م�شموطة ف غيط
خزنتهم عمرانة دوالرات و�شيكات
لكن
ُ
�سبحانه اللي خ َّال قفوات ا أل َّمة ُح َّرا�س الزيت
•••
م�ش عن�صرية  -أ �نا من عار بالدي خزيت .
o oيا هلرتى فر�صة ترمي حمولها فوق �ضه ُره
ره
وت��ر َّي��ح النخبة روح��ه��ا ب��اخ��ت��ب��ار � َ��ص�ب ُ
راح��ت ع�صور الر�سل والأنبيا الفر�سان ..
ه��ذا زم��ان االنت�صار بالنا�س مافي�ش  غَ �ْيُرْ ُ ه
•••
هدة على �شعب م�ش مغلوب على �أم ُره !!
وال ُع َ
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o oليه النا�س م�ش خايفة و�أنا وحدي املرعوب
را�سها املركوب
َّ
م�ش حا�سة وال �شاي َفه فوق ْ
فا�ضل َ�ص ّح �صحيح
منا�ضل
يا
اجل
ر
ِ
لو كنت يا َ
ليهمتحم�سبت�ص َّيحيفخرابال ّربعاملخروب!
•••
ليهمابت ُد ِّق�ش طبلن�ضالكيفال�سوقاملعيوب!

ال�صغار طمعانة تعمل كبار
(�ص َح َف ْنجي) قال ُّ
َ oo
(م� َ�ز ْب��ل� َ�ح) الأفكار
طب وان��ت فني م ُّنهم يا ُ
ه َّو انت فاكر ع�شان عملوك رئي�س حترير
ح ت ُفكّ قيد احلمري  ..وتبقى ِم الأح��رار
•••
لنف�سك  -دا ُن��طْ ��ق �إ�سمك ع��ار .
�إ�صحى َ
��ه��ت��ان��ة
o oب��ن��ق��اب��ل ب��ع�����ض ب���أق��ن��ع��ة َ���س ْ
نتناق�ش  ب��ت��واط���ؤ خمْ ��ف��ي ك����أ ُّن���ه خيانة
زي ال�سيف
فينك ي��ا �أ َّي����ام الكلمة احل��� َّرة ّ
���س��وا ك� َّن��ا يف التكييف وا َّال يف ال��زن��زان��ة
•••
دي م�ش تخاريف  ،دي رغاوي البرية احلم�ضانة ..
o oدك��ا ْت��رة ال�شا�شة �أج���دع خ��ل� ْ�ق تتكلِّم
مت�سه ال��ن��ار م��ا تت�أل
بتوع جوانتي ان ُّ
وا�سمع رطان ال ُّنخَ ب حني ي�شبكوا مع بع�ض
ي�ض َّيعوا الأر����ض  خيبة وق��ول��وا بنتعلِّم
•••
ي�ست�س ِلم .
والعلم بح ُره يغوي غريق اجلهل
ْ
�صحوين بدري ع�شان ي ُّدوين ُحقنة هالو�س
ُّ o o
من اللي عادة بياخدوها النا�س بتوع املدار�س
من �أجل �أن يظهروا لنا مفكّرين و�أ�ساتذة
ويعلِّمونا تالمذة فنون طبيخ البطاط�س
•••
�ضجما ِل�س؟!
ريه َف ّ
وازَّاي ي�صري الوطنوم�ص ُ
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o oم�ستحيل �شجر اجل��واف��ة ح ي��ط��رح ملون
ياللي انت عاي�ش  الوطن وال�سيا�سة ظنون
هريتنا �أم���اين وع��ود على �سبيل التم ِّني
بقيت �أغ � ِّن��ي �شوية جهل و���ش��يء جنون
•••
تاهت عقولنا العبيطة ف خ��داع الفنون .
o oك َّنا يف زم��ان (الهبل) بنحارب ا ألجنبي
وب��ن��ك��ره امل��ن��ح��رف واملَ � ْت��ن��ي واللولبي
ال�شرق �شرق امنا ت�سحرنا �شم�س الغروب
ونتوب ونغفر ذنوبنا لبع�ض �صلِّي على النبي
•••
يومحلّ ع�صر(العقل)�ضعنايفالنظامالكوكبي.
o oعمر الن�ضال ال�سيا�سي ما كان �صخب وزعيق
بحق وحقيق
 �ذا ك��ان مع اجلماهري ّ
إ� َّال إ
يجمعوا بع�ض
م�ش �شلَّة ا�صحاب إ �ذا �شهقوا َّ
و�سعها من حزنهم بت�ضيق .
وا ألر�ض  على ْ
•••
فكَّريفق�صديالربيء!!غ�ضبتليهيارفيق؟!
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o oالع�صيان المْدين ُم ْ�ش لعبة ح ن ِل ّم عليها احلارة
وعي وجماهري وحجج تغيري و�إدارة
دي حكاية ْ
لل�سطح بنطَّ ة
يا زعيم  -ممكن تطلع وحدك َّ
لكن اجلماهري حمتاجة خلطَّ ة حتقَّقها مبهارة
•••
زمارة !
راجع ح�ساباتك  ،النا�س م�ش ح ت ِل َّمها َّ

�o oإرم����ي ن�ي�ران اخل��ي��ان��ة ف��ل��ن ت��ف� َّزع��ن��ي ..
ع��ن ع�شق ه��ذا ال�ت�راب عمرك م��ا متنعني
�سجانها
جميع �سجون ال��ع��رب يعرفني َّ
وجميع بنوك ال��ه��رب عجزت تب َّيعني !
•••
جتمعني ..
�أنا كل ما مي َّزعوين � ..إيزي�س َّ
o oيا ترى دي حالة انعدام وا َّال انعدام حالة
ال��ق� ّ
�ط خنق احل��م��ام و�سرقنا ي��ا خالة
ونتح�سر على خي�شة
يا خويف نن�سى اللي كان
َّ
 �ال�ضي�شه نخبة ا�سنانها ق َّوالة
ونن�سى أ
•••
ت��رج��ع ت��ر� َّ��ض��ع والدن����ا م��ذلَّ��ة ون��دال��ة
 o oأ����ش��ك��رك ي���ا م�����ص��ر ع ال��ف��ق��ر النبيل
حكمتي ما اكرب�شي الجل ما اكون�ش م الدالديل
ش �غ� ِّ�م�����س لقمتي م��ن ع��رق��ي ..
و أ�ع��ي��� � أ
يحميني قلقي �شهوة العي�ش  الذليل
•••
لذا خما�صمني يعاديني كلّ ندل عويل .
o oفيه ن��ا���س بتحلق زل��ب��طَّ ��ة م��ن حت��ت وف��وق
ره��ي��ن��ة مب����زاج ال��ب��ط��ة ي���ا حت���ت ي���ا ف��وق
خ��ل��وا ف عينكم ح�صوة ملح وخ��ب��وه��ا ..
م��ل��ع��ون أ �ب���وه���ا ح��ري��ة ف��ي��ه��ا ق��لِّ��ة ذوق
•••
عندي إ �مي���ان ل��و ح تتوبوا أ �ح��وال��ن��ا ت��روق .
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o oليه (�سيف) حفيدي اجلميل دا ًميا ماهو�ش مب�سوط
مع �إ ّن ر�أي��ي انُّ��ه على ُم��وج احلياة مظبوط
وم الأف�ل�ام
زه���ق م��ن ال � ُف� ْ�رج��ة
ِ
ْ
وال��ك��رت��ون ِ
ف��ي��ن��ام وي��ح��ل��م ب��دن��ي��ا جميلة ورد وت��وت
•••
الزحام كتكوت !
و�سط ِّ
لكن َّاما َ
ي�صحى يالقيه ْ
o oحفيدي (يو�سف) َ�صغري �س ُّنه وخمُّ ه كبري
مبزاج يف َّرق ما بني ج ُّده (منري) و(�سمري)
ودا َع ْندو�ش
ما ُه� َّ�م ج ّدين دا عن ُده َدق��ن َ
لو�ش َ�شعر �أبي�ض عنده ِ�ش ْعر كتري
واللي ما ْ
•••
وهم االتنني يقولوا (�آل��ووه) بدون َت ْغ ِيري .
َّ
 o oالنا�س فى هوجة و �صياح على بع�ضها قامية
م��ع �إن��ه��م م�ؤمنني_ال�سلطة م�����ش  دامي��ة
رم��ى ال��ت��اري��خ يف زبالته الل�ص  و املمحون
و ف��ات رغ��اوى الظنون جهل و جنون عامية
•••
يا �شم�س_طلع ال�صباح ل�ساكي ليه نامية؟
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o oفيه غيامة من غباوة مغب�شه عيون ا ألكابر
م��ن وزر و م��ن غفر و أ �ف��ن��دي��ة و ع�ساكر
كلهم �صبحوا ل�سان يعجن قدميهم يف اجلديد
و البلد يف كف إ �يد عفريت واخدها كعب داير
•••
أ�خر�سوين بح�سرتي م�ش قادر افرح يا يناير

�o oأحا�سي�سي ���ص��ارت بطعم م��ر الفجيعة
مفحوم ببع�ض  القرف من علقم الوجيعة
قلبي ات��خ��ط��ف م��ن ح�سرتي ي��ا ب�لادي
هايجة احل����دادي م��ن الق�صور الو�ضيعة
•••
ال�شم�س برقت ماحلقت ثم كَ ِّنت �صريعة
o oل��رمب��ا ب��ع��د ق���رن م��ن ال���زم���ان البليد
راح ات���ول���د ت����اين يف ط��ل��ع��ة عيد
 �طفال بلدنا يف طابور ال�صباح
يقرانى أ
ي��ط � ِّي��ب��وا ب�����ش��ع��ري ج����راح ال�شهيد
•••
ي��وم مـــا بلدنــا ت��ويف باملــواعيد
o oاق���ن���ع روح������ك ب���ال���ر����ض���ا ت���رت���اح
�إحت���ام���ى م��ن نف�سك ب��ط��ب��اع ال��ف�لاح
ان����ت ف ن��ع��م��ة ب��ي��ت��م � ّن��اه��ا ال��غ�ير
�أح��زان��ك ي��ا �سمري تباريح عفة �أرواح
•••
و�أه���ات���ك ع��م��ره��ا ت��ب��ا���ش�ير ل�ل�أف��راح
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هم الوطن �أهله

�o oأجمل �شيء يف الدنيا �ضحكة طفل ُ�صغيرَّ ..
وتخ�ضر
واك�بر ما يف العامل ب��ذرة تن ِّبت
َّ
ملَّا �شُ ف ِتك يا بلدنا والد وبنات يف مظاهرة
قلت مازالت طاهرة ،رغم هموم الزمن الأغرب
•••
جم َّدر.
ّ
وات�أ
كدت ان اجل ْدر ال َعفي يف الطَّ مي َ
يخف
o oحتى جرح القلب و َّيا العمر ي�ش َفى أ�و ِ
 الر�ض يف�ضل �صاحي د ُّمه ال يجف
إ� َّال جرح أ
لو مُ
قدرت ..اخرجوا منخوفجراحكو     يام ِّيتني..
مني حداه قدرة ين�سى يونيه لو َع البال ِي ِهف
•••
ي�شف.
�صدقوين..ليهابكرة.ملانور احلقبالقانون ِ
o oمن عهد مينا حل ّد �آخر قرية �آخر ح ّد م�صر
على �شطّ نيلها ال ِع�شَّ ة ع�شَّ ة  -والق�صر ق�صر
مل ال�ضهر قهر مازالوا فيها فالَّحني
وب َعد ِح
َّ
بيخ�ضروها توت وتني من ع�صر بي�سلِّم لع�صر
َّ
•••
بال�صدفةن�صر.
وفنيماتقطع الهزمية،يو�صله ُّ
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o oوال احنا يف ال َع�شَ رة وال الع�شرين وال املِ َّيه
بلدي احلبيبة خطفها ع�صابة حرام ّية
غري �س ْم َ�سرة وبقالة ..
مالهم�ش يف احلكم
ُ
َ
ويتاجروا يف البالة  ..حتى ال َّر ْملَة واملَ َّيه !
•••
والكدب تاج فوق ر�ؤو�س باجلهل حم�ش ّية.

o oالليحاربوا يا�سيديماتوا وانتوا كلتوهمجاتوه
يف ليايل احتفاالتُه باللي م�ش �صدفة جابوه
ل�سه تاريخ ما احتكا�ش
حرب �أكتوبر يا �إبني َّ
ب�س م�ش ح يروح بال�ش مهما كدبوا اللي باعوه
ّ
•••
نخل كان مفرو�ض ح يطرح  -ع ْمد ن�سيوا يل َّق ُحوه .
o oكلّ حاجة يف احلياة ليها �شمال ولها ميني
حتى يف الكورة ح تلقى بال�ضرورة الناحيتني
ي�صحوا  بع�ض
ي�سندوها ي�ش ُّدوا  حيلها ..
ُّ
�إ َّال يف بالدنا عجيبة الأر�ض االتنني م�شلولني
•••
الي�سار يف �شبك تاريخُ ه واليمني بني البينني .
o oكلّ قر�ش بتك�سبوه �سُ حت وحرام الب ّد ي�سري
�سم يف عروقكو ويف قلوبكو ويفري
ّ
ي��اك��و ف��اك��ري��ن ر ِّب��ن��ا م � أ� ِّج��ل ح�سابكو
الج��ل �سابكو تك ِّتفوين بحبل �صربي
•••
بكرة آ�ه��ات �شعبنا يف جتتكو تهري.
ب�سالحه
�o oشُ فت (الأم��ي�ن) اللي اتقتل
ُ
يرتاحوا
فانهطَ ل ُ -
حني �سلَّطوه َ
وه� ّ�م ْ
يا م�صر ُعمرك ِنهي َبة ل�ل�أ ْزالم وللخُ َّدام
فراحه
�إمتى �أوان الغ�ضب ْنرق�ص  يف �أ ُ
•••
بجراحه !!
َح ّط الهوان بي َّنا َف َّجر قلبي
ُ
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�o oأ ْوطى ذنوب ال�سيا�سة�ِ ،شرا النفو�س بالفلو�س
مدار�س متخ�ص َ�صة يف الدرو�س
واحنا ف بلدنا
َّ
للو�سط ح َّتى ل َيمني اليمني ..
من ال�شمال َ
�سو�س
ومتعهدين وم�سئولني ِع ْرق
زعماء
ِّ
ْ
•••
البع�ض و َّفر ُ
دماغه وقال � :أر ِّبي جامو�س !
o oبقى لنا خربة ف فنون املف�سدين إ�ب��داع
 التباع
من يوم ما خلُّونا �شعب حزين من أ
ع القمة
له �سادة ِقلَّة جبابرة  -مر َّبعني
َّ
وبقينا أُ� َّم��ة يف ُغ َّمة مقهورة ب � أ�ي بتاع
•••
فوق يل انت ُقل يل بتتخ َّبي ب أ�ي قناع ؟!
o oبلدنا �سارقة ال�سكِّينة واالَّ ان��ا جمنون
م�ش �شايفة ليه اللي قالقني وماليني ظنون
وال �إي��ه راعبني من بكرة على �أحفادي
بقت ب�لادي زن��زان��ة وان��ا فيها م�سجون
•••
�إمتى تفوقوا  ..وحداكم بقى كلُّه �صابون .
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م ال�ضب َعة
o oم�بروك عليكو ح ننتج ذ َّرة
َّ
ُك ِّلتها ع�شرين �سنة ،خلُّو ال�شموع وا ْل َعة
طول يف عمري ميت �س َنة واكرت
يا رب ِّ
را ال�شعر يف الق ْلعة
حل ّد
ما ال�صحرا تع َمر ون ْق ِّ
ْ
•••
ونعبي م الكهربا املقطوعة ميت َز ْلعة .
ِّ

o oهاج�س يوليهعند البع�ض�أ�ش ّدمنهاج�س ت�شرين
مع �إ ّن هواج�س يونيه املفرو�ض �أقوى م االتنني
يا اخوا َّنا احت َّرروا بقىمن َ�ص َدفاتكو املختومة..
النا�س حمرومة م اللي بيح�سبهم بني �آدمني !!
•••
بكرامة وع َّزة و�ضمري  َبدعوه للدنيا امل�صريني .
o oمادام انت�صارنا هزمية تبقى الهزمية ن�صر
بح ِّبك يا م�صر
ويف كلّ حالة نغ ِّني منوت ُ
بو�ش كالح
م��ادام الدنيا �شا�شة ونا�س  ّ
فميديا امل�صالح كفيلة ح تع�صر قلوبنا ع�صر
•••
نك�سةيحييهابالكدبق�صر.
الكارثةيف أ
 ال�صل َ
o oالله يعينك يا م�صر يا جنة حمرومة
وانتي اللي كنتي يف ع�صور الفقر متهومة
الن�سان وطه ح�سني
بالقمح والقطن و إ
دلوقت�-ساعتنيطابور العي�ش وتر َّوحيمهزومة
•••
مع إ� ّن عندك مارينا و�شرم ال�شيخ وحكومة !
o oمن مفاخر �شهر مار�س (ت�سعة مار�س)
���م للعلوم وال��ف��ك��ر ح��ار���س
وال��ل��ي ُه َّ
م�صر كلّ �أملها عقل عيالها ي�صحى
من مقاوحة جهلها  -ع القلب داي�س
•••
ترفع الرا�س اللي فوقها القهر كاب�س !
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o oالطلبة ك��ان��وا  ك����وادر للوطنية زم��ان
وتالمذة االيام دي �أوعى لكن يف جيل ال ِّن�سيان
وان كانت �أحالمه �أ�سرية اللي يجيب له قرو�ش
م ْروو�ش مابتفرق�ش معاه الكورة�أوحزن الأوطان
•••
ومافي�ش ق َّد ُامه مثال يتع َّرف فيه ع الإن�سان .
o oزع��ي��م م��� ؤ� َّه���ل ول���ه ط � َّل��ة وع���ود ف��ارع
رج��ا ي��وم تنزلوا ال�شارع
وييجي م ُّنه َ
متفهم
ي��ل��زم ل��ه ب���� ّ�س ابت�سامة عقل
ِّ
ط��ب��ع امل��ع � ِّل��م  -ره�ي�ن ح��ن� َّي��ة وت��وا���ض��ع
•••
دا اللي ا�شرتى النا�س بح ُّبه يغلب البايع .
o oفيه ِج َزم علَن َّية ت�ص َفع و�شو�ش الغا�صبني
فيه  -وفيه خمف َّية تطلع يف نافوخ املهزومني
ياللي ِب ْعت تاريخنا  -لَو كان فيك �ضمري
�م ال�سنني !
ك��ان ي � ِغ�ِي�رِ  قلبك على ح� ْل� ِّ
•••
اللي على �إي��د اللي ز َّي��ك ت��ا ْه حزين !!
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o oيا زهرة احل�سن ليه �أ�صبح ُغناكي نحيب
غزاكي ليل ُحزن �صار لونك رمادي كئيب
�إحتك ِِّمت يف م�صريك ُع�صبة الأغ��راب
ر َق�ص  غراب ال�سالم على طبلة املحا�سيب
•••
ما بقت�ش  عارف �أف� َّرق ُت ْعلبان من ديب !

ن���زوات
o oك��ان��وا  ب�شر َز ِّي���ن���ا وك��ان��ت ل��ه��م َ
لكن يف ع�شق ال��وط��ن كانت لهم غ��زوات
��رق بني اللي ي ْغلَط ِو ْ�سط ِفعل �صحيح
و َف ْ
يطر َقع َ�صفيح يف مواكب الب�شوات !
واللي ْ
•••
َ
وده عاي�ش كما الأموات !
دا ميوت �أكي ْد نُذك ُره َ ..
 الول غ�ير  ريحته
o oم�ش  ب��اق��ي م��ن اجل��ي��ل أ
م التاين بع�ض �ضحايا قيادته وبع�ض ف�ضيحته
 النابيب – يا عيني عليه
واجليل التالت جيل أ
عاجزة إ�يديه ا َّال تعلَّق رقبة تاريخه ف م�شنقته
•••
�ضي املا�ضي يعرف م�شكل ُته .
لو ّ
ب�ص على ِّ
o oاحل��ي��اة غ�ضبانة واق��ف��ة يف ال�����ش��وارع
��م��ل م��ن ُت��ق��ل امل��واج��ع
زاد عليها ا ِحل ْ
ع الر�سمال �أث���ار غ�ضب الطبيعة
ج�شَ
ِّ
�أ�صبح النفط الوجيعة كالزالزل والزوابع
•••
مني حداه دوا للفجيعة  -ال قانون وال �شرايع .
o oر ّب��ي��ت ي��ا �شعبي �أك���م فر�سان وك���وادر
وك��ن��ت م��ع �ضعفهم م�ستقوي بتبادر
�إتر َّب ِ�صت بالطيور ا ُحل � َّرة فيك �ص َّيادين
من الي�سار واليمني ك�سر جناحها الع�ساكر
•••
فر�صة ان نقرا تاريخنا ونذاكر ..
يا ريتها
ّ
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� o oأن����ا م�����ش ب��اجت�� َّن��ى ي���ا ن��ا���ص��ر عليك
يف ال�سجن ِلعينيك
دا ان��ا غ ّنيت حتى
ِّ
�إمن�����ا ال���ت���اري���خ ب��ق��وان��ي��ن��ه وظ���روف���ه
م � ْل��ك �شعب ب��رغ��م خ��و ُف��ه ب��ك��ى عليك
•••
ك�س ُروه بني �إيديك .
َّ
ل�سه بيحا�صره اللي َ
�o oأ���ص��ل احلكاية ماهي�ش  ف��رع��ون وال �إب ُنه
��زت��ه وب���ان َع����وار ذه� ُن��ه
ف��ق��د ال��وط��ن ِع ِّ
وال�سبع ح�ين  ينك�سر يحكم عليه الديب
�زام��ه وال َم���رار ُجبنه
ال
يح�س عيب ان��ه� ُ
ّ
•••
واللي ِرب��وا  ع الهدمي �صعب انُّهم يبنوا  .
(عفْ�شَ ة) ب�شر َّية ال�صحاب املال
o oبقينا خمزن َ
�إيه يلزمك يا جميل  :كبدة  ،كالوي  ،طحال ؟
ردة
رخ ْ�صت يا م�صري حتى بقيت قطع خُ َ
ِ
واملوتَة واردة � -إذا  ِط ِولت معاك احلال ..
•••
رح ِمتك ت ْن ِجدنا ِم الأه��وال ..
يا ّ
رب فني ْ
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o oالوطن م�ش �أر�ض �صدفة عن اجلدود ورثتها
وال ه � َّو نا�س  بال�صدفة عاي�ش  و�سطها
دا  �أ َّم��ك واب��وك ونا�س  ب�شر وخ��د وهات
ب�إح�سا�سات لكلّ دول وانت بقلبك ع�شتها
•••
وعد بكرامة وعي�شة ح َّرة ِح ِل ْمتها .
الوطن ْ

o oال ب��ال��دم وال ب���ال���روح راح ن��ه��ت��ف ت��اين
ك��� ْدب اللحن م�لان��ا ج���روح وقتلنا �أغ��اين
حني ن�ستبدل طاغي بطاغي  -كمان نفديه ؟
يكون�ش بد ُّمه وروحه ع�شانَّا يعاين
ليه  ..ما
ِ
•••
وليه الفجر ف ليلنا ال� ُّذ ّل  ..يا دوبه ثواين !
�o oإن��ت��م ي��ا �أف��ن��دي��ة زع��م��ا ي�سار وميني
ياللي �صوركو بتطلع يومي يف اجلرانني
ذاكرتو وفهمتوا معنى الدر�س وغيرَّمت ..
وا َّال مازلتم كما انتم دماغكو حتت الطني
•••
(بابا)ه َّو الليخ َّلى الو َلد�ضح َّيةللمخربين!!
o oبلد بتخرب وانتو مكبرَّ ين را�سكم ..
وم � َّره��ا ف كا�سكم
ك أ�نَّها م�ش  بلدكو ُ
م�ش  مرعوبني ت�صحى أ��ص ًال قلبكم م ِّيت
م�س ِّمم نبع إ�ح�سا�سكم
العقل ز ِّي���ت َ
•••
�شمطْ نا ف حبل أ�ورا�سكوم !!
أ��شطر ما فيكم َ
ُ o oح ِّبك حياتي يا حمرو�سة وانا بيكي حمرو�س
ب�س الغرام بفلو�س
نف�سي أ��ضُ ِّمك يف �ضلوعي ّ
ِ�ص ْرنا ف زمن كلّ �شيء حتى الهوى بتمنه
راح ال ِّن�ضال َوليَّ زم ُنه فاتني وانا حمبو�س
•••
دراعيم�شلولبفقريو�شمعيمنغري فانو�س .
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هيدولة احلداثةوالعدالة�إخرتاع ابن النهارده؟
َّ o o
عمالني تبكوا عليها وكان يف �إيدكم الأجندة
َّ
ليهما�أ ِّ�س ْ�ستو�ش �أ�سا�سها.كانعاميكمعنها�إيه؟
كنتوا م�شغولني يا بيه ت�سلخوها َ�شغَت وكبدة
•••
 اتعميتوا بروباجندة
�إيهجرىلكو؟�إ ْ�س َتنارتوا ؟
َ
وح��� ُده
واح����د م�����ص��ري ط� ْ�ب��ع ور أ�ي ْ
ُ o oك���لّ ِ
ك���لّ إ�ت���ن�ي�ن ف��ي��ن��ا ب��ي � ْن��ه��م م�ي�ن ي��ع��ان � ُده
نف�سي ا���ش��وف َم��� َّرة ت�لات��ة ب���ر أ�ي واح���د .
ِ
دا اخل����ازوق ج��ام � ْد ومافي�ش  َح��� ّد ق��� ُّده !
•••
ي�ص ُّده !
والطوفان ّ
جاي ارحمونا ِ .نفْ�سي نلقى اللي ُ
o oليه املعار�ضة بقَت يف م�صر فعل افرتا�ضي
بق�صد تعميم الترَّا�ضي
ديجيتال ورقمي ْ
حتى إ�للي كانوا زمان فداو َّية حتت ال�سالح
 الرا�ضي
�صابهم ُك�ساح ال�شوق لتق�سيم أ
•••
لو كان حداك ذ ِّرة �ضمري ما ع�شت را�ضي !.
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o oماعد�ش ممكن تقول ما ان َت�ش واخد بالك
وتغُ�ض ب�صرك عن اللي بي�سرقوا عيالك
الأم��ر �أ�صبح علن يف ن�شرة الأ ْنباء ..
والداء ف�شَ ا وانت�شَ ى من ب�ؤ�س  �أحوالك
•••
امت َّزعت م�صر مافي�ش ح َّتة باقية لك .

o oمن بعد تالتني �سنة دهمتكم ال�شيخوخة
م�صر ب�سببكوا  بقت دايخة وملبوخة
��اق ال�صبا ي��ا ���س�لام وح��ر َّي��ة
ليه ي��ا رف�
ِّ
م َّوعتوا  طعم الق�ضية بخُ طَّ ة مطبوخة
•••
بتقولوا ؟! طب مني بي�سمع غنوة م�شروخة ؟
o oيا برادعي اعطيني قلبك جلل افكَّر بيه
عاد�ش فا�ضل فيه
أ�ن��ا أ��صل قلبي  ..ما
ِ
وم�صر يف عين َّيه ب ْتغرغر دموع كالدم ..
ال اجل��رح ِيلْتم وال بل َْ�سم ف��رح باالقيه !
ْ
•••
كيد املمالك غَ د ْرين وال�شاطر ح�سن يف ال ِّتيه !
ِ
جهزة
زاح
ِّ
فة ال�ضباع على اجلثث بالأ َ
ْ oo
َ
وح� ْق��ن فقْع وغزغزة
تطعيم وف ْ�صد َ
ماع ْد ِ�ش فيه
حتى انهرى اجل�سم العجوز َ
فيه املعجزة
حت��ي��ي
�اوم��ة ْ
َ
َ�ش ْق ِفة م��ق� َ
•••
حزب َّية �أو نقاب َّية وا َّال ه ِّبة تل َ
ْمذة .
o oيف �شهر (يونيه) تف َّتح يف الرباري زهور
وت�ستعيد احلياة ذك��رى �سنني و�شهور
�إ�شي ع�سكر الفالَّحني وا�شي (�شهدي) وال ُع َّمال
وهج من نور
�شهداء و�أبطال ونا�س ب�سطاء َ
•••
يطبطب اللي انكوى حزنه بكلّ �سرور .
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o oيف البحر خم�سني �سنة بار�سم ِلك ال�صورة
على َ�ض ِّي �أح�لام يف ّنن القلب حمفورة
ُح َّرة يف كلِّ  العيون  ..خالية من الأ�شرار
�سُ كَّانها �أح���رار وم�ش  للفقر منذورة
•••
ر �شُ ف ِتك رهينةْ الكدب وال��ك��ورة .
َع ال�ب ّ
راح ْتها جميع ن َّوابها
ُ o oبكْرة ملَّ��ا تخْ تار ِب ِ
بايبها
ح ت���وزَّع الفاي�ض منها على َح ْ
تتحمل ك��لّ دي أ�وه��ام
ميكن �ساعتها
ّ
ويف ابت�سام ال ِّر�ضا ِتظْ هر لكو ا ْنيابها
•••
 ال ْزم���ة و إ�ي��ه أ� ْ�سبابها .
ويبان لنا ِ�س ّر أ
وتكافحم ب أ� ْجر
 o oإ�رت�ضيتوا تنا�ضلوا الجل العدل
ُ
فجر
فالطبيعي تبقى أ�حالمكم يا دوبكم ربع ْ
رت ّج أ�نفا�سكم حيطان الزنزانات
ياللي كان ب ُ
بح ْ�سن ن َّية خَ د عزاه مني مات ب َغ ْدر
اللي مات ُ
•••
فاقلعوا تياب الرتا�ضي قد يبان يف ليلكو بدر.
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ع ال�سفرة
 ..النهارده القرع
�o oإعقل واه��دا 
ُّ
ْ
حمم�ص  يا دوب ب ْعد الغدا  نقرا  ..
والعي�ش  َّ
�إذ ك��لّ � ِ��ش� ْ�ن ل��ه �أوان ول��ك��لّ وق��ت �أدان
خلِّيك جبان واوع��ى تتعاطف مع الفقرا
•••
غيط الزمالك ما يطرح�شي خيار �شربا  .

با�صيد �أفكاري م ال�شارع
زحامك ِ
o oما�شي ْف ِ
َب�شَ ر مهولَة ومذهولة بني ال�شَّ اري والبايع
���وه ل��ك��ن نفْ�سي �أ���س��أل��ه��م
�اح � ّب��ه��م �أي� َ
َب� ِ
اطع
مني اللي َد ْه ِول ُْهم
وكانوا ا�صحاب َ
ْ
وهج َ�س ِ
•••
ر ّد ا ْبن �أ ُّمه وقال �ِ :س ّر ال�شاوي�ش  باتع !.
o oكانوا يعزموين زمان للع�شا وال�سهرة يف بيوتهم
وك��ن��ت اغ � ِّن��ي الوالده����م واح��ك��ي لبنانيتهم
ك��ان بيتي د َّوار يف دور راب��ع لكلِّ  النا�س
كانوا بيزوروين ف حما�س – والوطن غنوتهم
•••
بهت الوطن يف القلوب  -ملَّا ن�سيوا خرايطهم .
�o oألفني �سالمة يا بلدي قومي �ش ِّدي احليل
�ضي الو ْخمة زيحي كلّ ن ْدل دخيل
قومي ان ُف
َ
�صار ِل��ك زم��ن يف �شباك ال��غ��در مرم َّية
يف �إيدين حرام َّية جهلَة للغباء دالديل
•••
للبوار  -والنيل ل�شوق �إ�سرائيل .
باعوا العمار َ
احه
o oي َعايرنا ِ�سي ْدنا (ب�سالمته) بقر�ش  �سُ َّي ُ
مفتاحه
وك أ� ّن ر ْزق الوطن �صندوق ات�سرق
ُ
عم اح�سبها دخلَك كام من رزق دراوي�شنا
يا ّ
و�سماحه
حرافي�شنا ز َّوار نبينا طالبني ر�ضاه
ُ
•••
راحه !.
بج ُ
م�ش بطْ رانني �صدفة ؟ ..تعايروا النيل ْ
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(o oكلّنا حتت احليطة اللي وقعت) يا امل أ�مور
رم�ضان و�إ�سالم وم َّتى وابن ابو مندور
عمرك ما ح تبقى معانا ملَّا على دماغنا
تنهار وجتيب داغنا ؟  -وا َّال ي�صيبك دور
•••
دهق َدر الليلقمةعي�شهم(يا ا ْعمىيا اتنْنيعور)!.
o oلو ال�ساداتعملقهوةفع ًال-هيكل�شربها�ش ليه
دهذنب�شُ هديوجنيبوقطب..حنبكي إ�يهو َّال إ�يه؟
دي حكاية �شايكة وليها أ��صول م�ضروبة
أ�و قول دي حم�سوبة وا�ضحة يف كلّ ما نعانيه !
•••
لوكان�سالمةيفخري يا ابنيفخريُ هم�ش منُّهفيه.
o oوطن �صبح مغ�سلة لفلو�س يف االربع جهات
وين وي��ورو غري  دوالرات
ريـال �سعودي ّ
وال�شعب م�سحوق ن�ضافة  -هدومة م البالة ..
وجاي تقول يل �إنتخابات
�شوف ال َّرزالة !
ّ
•••
كمل فطارك مذلَّة – واحب�س بحر َّيات !
ِّ
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�o oإ�ستغفر ال�شعب يا طالب ر�ضا التاريخ
هو�ش م ال�سما وال منب ُعه امل ِّريخ
النيل ما
َّ
النيل تَل َّوث بفعل اجلهلة والأكاذيب
و�سلطة العيب اللي عملت م اخليار بطيخ
•••
�سلبتنا قدرة نف َّرق بني خبيز وطبيخ .

ف�ضلوا الراحة
o oك���وادر ال��ث��ورة القدمية َّ
ف�ضل ينام على �شلْته مرتاحة
البع�ض َّ
والبع�ض �سلِّم دف��ات��ره بنف�سُ ه للأعداء
ف�ضاحة
ودا  داء ق��دمي له �صور ع�صر َّية َّ
•••
لك َّنها ال��ث��ورة تف�ضل �شجرة ط� َّراح��ة !
o oق��وم ي��ا م�صري وا���ش�تري لنف�سك كَ َفن
ُم ْ�ش ت�شا�ؤم  ..لأ �ِ ..سالح �ض ّد املِحن
�����س ا ْت � َن � َب� ْ�ح
فا�ضل اي��ه ح ت��ق��و ُل��ه وا ِحل ّ
والأمل يوم اندبح ِ ،غ ِرق النيل يف ال َع َفن
•••
الجلماترجعوطن.
م�صرعايزةخَ لْق�صاحية ْ
 o oأ�نا قلبي حا�س�س دبيب ال َّنب�ض يف عروقك
ياللي انتي �شيبتي وف�شلتي تعي�شي على ذوقك
فوكي و�شلُّوا  إ�يديكي ط��ال ليلك
إ�ذ ك ِّت ِ
قومي �ش ِّدي حيلك يا بلدي  ،إ�نزعي طوقك
•••
�شبابك احل��ر بي ْغزل فجر ل�شروقك !!
ّ
o oفني م اجلداول يا م�صر ؟ ال عا�شرة وال ع�شرين
و�ض ّي العني ؟
م�ش  كنتي َملو ال�سمع يا ا َّماي َ
ك�سحنا ..
فريو�س  �أ�صابك و�صابنا بعجز َّ
ثقافة ملَّحنا  ،كورة �شر�شحنا -عقولك فني ؟
•••
واالَّ اكتفينا ور�ضينا نبقى يف زُمرة امل�ساكني .
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علي يا بلدنا �أنا ال�سبب فيما ُهو كان
o oح ِّقك َّ
من يوم رك ْنت �سالحي بدري وا ْرت�ضيت املهرجان
العقل بار والعلم عار – وطويت كتاب الفل�سفة
وقبلْت يحكُمني الق َفا  -واملفرتي والبهلوان
ِ
•••
ن�سيت �أ�ساطري التاريخ  ..ركب دماغي الأمريكان .
 o oأ��شعل له قلبي  -إ�ذا احتاج الوطن �شمعة
وافديه بروحي  -إ�ذا  زارت عينيه دمعة
يا خلق م�ش  طنطنة  ،دا  تاريخ ود ّم ونا�س
جمر ن��ار والعة
ح�سا�س  ول�سعة ْ
ونب�ض َّ
•••
ما ت�صدقو�ش اللي ورث��وا  م�صر مببايعة !
o oليه ي��ا م�صري ف��ق��دت خ��ط��وة ِع� ِّ�زت��ك ؟
م��ا���ش��ي حم��ن��ي تحَ ���ت �أوج����اع خطوتك
تاهوا  زُعما الأم�����س  يف ْزح��ام املظاهرة
وف��ات��وك َق��ه� َ�رة ِتل َْم ِلم فتافيتها ُلق ِْمتك
•••
ق�صتك؟
كم-يفر�أيك-من�شعوب الأر�ضفاكرين ِّ
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�o oشُ فت العلم الإ�سرائيلي بريفرف فوق القمة
بيف َّكرنا �إحنا وزعماءنا ب�أعياد �أحزان الأمة
(يونيه واكتوبر �سبتمرب) ومظاهرات احلرامية
واخليبة املخف َّية اللي باعتنا ملعدومي الذ َّمة
•••
ُ
ع ّديتعلىكوبري اجلامعةقادتفج�سمي احل َّمى.

o oه ِّدي اللِّعب يا �شاطر وا ْل َعب على ق َّدك
ياك فاكرها جدول دوري ح مي�شي كما َب َّدك
�صحاب احلق الأ�صلي نزلوا امليادين
ِّ
فوق – �أ
�صعايدة وفالَّحني و�صنايع َّية – فال َْزم ح َّدك
•••
م�ش ممكن يف�ضل تاريخ املحرو�سة رهينَة ف ي َّدك .
o oياللي ع�شت العمر ت َّدارى ورا �ضلّ  احليطان
ك��ان يف نف�سي امل��ح خيالك يف امليدان
الج��ل ت��درك إ� ّن �شبح اخل��وف دا  كدبة
 المان
وماهي�ش عج َبة ان تلقى و�سط نا�سك أ
•••
قلب احلر عمره ما كان جبان .
ب�س آ� ِمن إ� ّن
ّ
ّ
o oياما فيه أ��سامي نغمها يف التاريخ ونَّا�س
ح�سا�س
كما ورد زه��ر املوا�سم قلبي لها َّ
ما أ�جمله اللي رف�ض يحكمها بالع�سكر
م�صطفى النحا�س !.
َّر ا�سمه :
الحلى أ�تذك
و أ
َّ
ْ
•••
كم ياما نام فوق ر�صيفها وافتدوه النا�س  !
علي ابت�سامتي وم�صر مدبوحة
o oت�ص َعب
َّ
ُ
�ح��ه��ا ت�ضايفه طَ َبقة �شر�شوحة
داب� ْ
وال��ل��ي ِ
عر�ضي
�أنا ياللي عمري رغيفي احلاف
ْ
�صاين ْ
تطرح ِم ّ�ش وملوحة
غ�صبوين �أ�سيب ار�ضي
َ
•••
وه��ي مفْ�ضوحة .
وا ْك��ت��م �آه��ات��ي ب�سكاتي
َّ
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مازلت يا م�صر جنة بال�سنابل والعيدان
ِ oo
رغم الدناءة والندالة وال��ب��ذاءة والدخان
كل دا يا م�صر طفْح اجللد م املر�ض القدمي
اللي خلَّى (�سليم) وز ُّيه ي�شنقوكي ع احليطان
•••
ي�سفحوا عزِّة�ضناكي الغايلعلى�أر�ض الديوان!
�ست الكل
o oع�� ِّودت نف�سي على طب ِعك يا ّ
وعاهدت نف�سي ما تنقهري�ش  بجوع �أو ذلُ
حتى ام��ا خبلوك علينا خلَفتي مواعيدنا
َّ
و�شلُّوا  �إي� ْدن��ا وعداكي ع ال�سطوح بتطل
•••
ُ
�صباحك فل !
باقدر يف ليل الغ�شَ م �أجعل
ِ
o oالعيال (الالَّ�سعة) كبرِ ت يا َبا طرحت يف ال�شوارع
زي ال�شجر يف ال َّربيع �شارخ وف��ارع
ز َّيها ّ
ليه يا �صاحب اخلربة يف غباوة تلوموهم ..
�شجعوهم دا الوطن من غري �شبا ُبه ِي َت ُّنه �ضايع
َّ
•••
خا�ضع .
واعرفوا  �إن العدو العاتي لأ ْعتي م ُّنه ِ
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دم��ي �شرباتُه
o oيف ز ِّف��ة ال َّن�صر �شربوا  ّ
وي��وم الهزمية ن�سوا  بالغدر مني ماتوا
�أن��ا احلطب للحريقة – يا وطن من ق�ش
باحت�ش ب�ين احلفلتني للق�صر م � َّزا ُت��ه
ّ
•••
�سرقة وغ�صب وح��رام  ،واغ ِّني هتافاته

معاك يا (�شاهندة) بيبكي ول ُده (و�سيم)
o oقلبي ِ
�ضناكي كَ � ُّن��ه �ضنايا ج��رح دام���ي قدمي
تو�صيه �إذا  ح يقابله ي�س�أل ابوه
يا ري��ت ِّ
ك��ان ليه يتوه حلمنا ما بني جحيم ونعيم
•••
واحنا وعدنا الوجود ج َّنة بقلب �سليم .
وه ُبلَّة بدكتاتور ؟
مب َّال َ ..
o oح تب ِّدل طاغي ُ
وتغيرَّ �شاه مبف َّو�ض  ..أ�ومبا�شي ب إ�مرباطور ؟
زي آ� ِخ ْرها يا عبيط
كلّ  احلواديت أ� ِّولها ّ
ما خَ َر ْبت الغيط من جهلك راجع حتلب يف الطور
•••
َم ِّية نيلَك م�سمومة  ..وخاطر أ� َّمك مك�سور !!
�o oأ�شرف �شيوعي قابلته عا�ش  زميل جمهول
ب��دا  على نف�سه وخلَف القول
ما كدب�ش  �أ ً
ج��م��رة ف�����ؤاده ب�ل�اده و���ش��وق تق ُّدمها
�شايل همومها وال �أك�ب�ر زع��ي��م م�سئول
•••
وماطال�ش منخريهاغري ه َّوه الرغيفوالفول!
بوجدانك
الزم يا وا ْد تن ِت�شي وتفْخَ ر ْ
ِ oo
وتتيه م��ا ِب�ين ال َب�شَ ر وتباهي أ�ق��ران��ك
مني اللي َز َّي��ك ك َتب واحت � َّدى َو َه��ن ال َب َدن
و�شجن غَ ِّنيتها أ� ْحزانك
فرحة
وال ُّدنيا
َ
َ
•••
يحميك غَ ��رام الوطن  ..و ْي�شلّ َ�س ّجانك
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o oفيه نا�س ركن مخُ َّ ها يوم ( 5يونيه) ومات
ونا�س �ضمريها يف (�أكتوبر) َبرم �شنبات
وم�صر بني دول ودول �ضاعت مالحمها
�صبحت جراحها رهينة لـ (الكويز واجلات) !
•••
وباعها كلّ  اللي عنده خ�سا�سة للخواجات .
o oهاتف يجيني �ساعات ويقول يل راح يح�صل
ويجيكي يوم يا بلدنا  ..العدل يت�أ ّ�صل
واحلاكم اللي ح يغلط فيكي ح نحا�س ُبه
هو وحما�س ُبه وم�ش  ح ن�سيبه يتق ْن�صل
•••
واتن�صل !
حتى و�إن �ساق علينا َع َو ُجه
َّ
(نحا�س)
حب �شعبك ْ
ع�شت يا َّ
�ضي ّ
o oعلى ّ
بحب النا�س
بقيت �شهيد ح� ّ�ي متعطّ ر
ّ
�صحيح بتوع التاريخ غ��د ًرا  ن�سوا  �إ�سمك
ر�سمك بقي يف قلوبنا طيف ونَّا�س
لك ُّنه ْ
•••
! اهتز قلبي حما�س .
زارين افتكرته النهاردة
ّ
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o oالأ َّم����ة طلعت يتامى ت��ن��ادي لعرابي
وعرابي �شطبوه مثال وكرامة وطوابي
ع�سل عن قرعة مال بختها
كان فيه مثل يا َ
طلعت ب�شعر بنت اختها تتباهى وت�شابي
•••
م ّية وع�شرين �سنة ول��� َّ��س��اك بتتغابي

o oبال�ش  نقطَّ م يف بع�ض خناق على املا�ضي
يا (برادعي) نف�سي تكون ميزان وال القا�ضي
�ضحوا  يف �سجونها
ياما رج��ال قبل م َّنك ُّ
و�شربوا  لهاليب همومها ب�صدق وترا�ضي
•••
(يونيه) ما جا�ش من فراغ ي�س َفح ماعون فا�ضي !
o oيا �صاحبي خلِّيك َع��دول بني م�صر واوالده��ا
فيهم �صحيح اللي خانها وك َّدر �صف ْو �أعيادها
ل��ك��ن ال����والد ال��ل��ي ع��ج��ن��وا ب��د ُّم��ه��م طينها
كانوا  َ�ض ّي عينها وحفظوا  ف �ضعفها عهودها
•••
دول ُه� َّ�م ِع ْز ِوتها  ..ما ت�آ ِم ْن�ش  لقرودها !
�o oض َّيعت ُعمري يف �أري��ا ِف��ك ُم � ُدن ونجْ وع
بخاط ْر ك�سيرِ القلب  ..وامل ْوجوع
�أ ْج�ُبررُ  ِ
َ
علي احل��وا ِف � ْز َ�ض ِاعت ال� ِع�لاوات
ِ
راح��ت َّ
ر�س ْتني ع املو�ضوع
لكن ع��ذاب� ْ
ْ
�ات ه��واك َّ
•••
ْ
و�شروع .
�ش �ص َدف ْ
كلّ  اجلرامي ت ََر ُّ�صد ُ -م ُ
م�شجرف اخ�ضرالجلوراهاميعاد
�o oشُ فت البنت اللي َّ
م�ش زي بق ِّية االوالد
واالَّ الواد الأ�سمر اللي
ّ
يااه  ..ال�شارع بقى يف �أحلى حاالته و�سكَّر
مافي�ش زي بلدنا بالد
ال مع َّفر وال زحمة  ..ك�أن
ّ
•••
قلبت حزين ل�ساحة �أعياد .
َهلَّة ّ
حب رقيقة ِ
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o oم��ا �أط��ي� ِ�ب��ك ���ش��اط� َ�رة ملّ��ا ال� َف��ج��ر بت ُقومي
كال َّنحلة تطوي ال َف�ضا ورا  ُق��و ِت��ك ال ُيومي
وال���� ِّرزق � َ��ض� َّي��ق وب���اب احل� ِّ
��ظ ك� ُّف��ه َب ِخيل
ملَّ���ا مي��ي��ل َق��� ْ��ص��د َع�� ِّن��ك حت� ِل��ف��ي ت�صومي
•••
خا�ص وحكومي !
يا َع َر ِقك اللي ا ْن َ�س َرق بني ّ
o oليه يا (�أبريل) وا ْن��ت َو ْع��د بخما�سينها ؟
عمالها فني �صوت فالَّحينها
فني غ�ضب َّ
�شهر َ�صاحي
ال�سنني تعبت وع��اي��زاك ْ
ِّ
خُ � ْد َجناحي وا ْف���ر ُده يف بحور جنونها
•••
خ� ِّل��ي زل���زال اجل��م��وع ِي ْحيي فنونها .
وال النحا�س)
o oوال ح ّد عارف حاجة عن (�شهدي
َّ
�ص ِغر الوطن يف زماننا بق ّد جنمة نحا�س
وانت �سبب ما جرى لنا يا افندي يا مثقف
بقيت موظف على درج��ة غفري  ن�سنا�س
•••
ط ّفيت عقولنا �ص َبح ديلنا مكان ال َّرا�س  !
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o oالكل داخ��ل يف م��زاد على غ�ير  متن
هدرين وزن الوطن
�إالَّ ال�سما�سرة املُ ِ
ك��لّ  امل�شاعر �سلعة راك��دة يف العقول
د ّق��ت طبول الي�أ�س  من ط��ول املِ َحن
•••
�أال � ..أونا ُ -فقنا  -كان تخطَّ انا الزمن

o oبرغم �إنيِّ ي�ساري حادف �شمال َ -د ْو ًما
من قلبي حبيـــت اغ ِّني للفتى (�أمين)
وامت َّني لو م ُّنه ِم َّيه و�ألف م�صريني
من الي�سار واليمني  ،الداء ما كان �أ ْز َمن
•••
زيحوا خ�صام الغباوة – عد ُّوكم �أجبنَ .
�س�لام��ا  ..حممد ي��ا �س ّيد �سعيد
ً ��o o
ي��ا �شايل هموم ال��ق��دمي يف اجلديد
��م وج����راح ال��وط��ن
ع��ان��ي��ت ي��ام��ا َه� ّ
يف ه��ذا ال��زم��ن ذو امل�شاعر حديد
•••
ع��دمي ِه� َّ�م��ة ك���اره أ�م��ل��ن��ا ال��ول��ي��د !!
o oت�سمح يل أ�خجل أ�نا من خجلك اخلجالن
 الن�سان
وافرح بذكرى املنا�ضل والفتى إ
من كان ب�شو�ش املُ َح ّيا يف ليايل العذاب
 الوطان
أ� َّيام ما ك َّنا ِ�صحاب يف حم َّبة أ
•••
عرقنايرويميتف َّدان.
كان ال�شحيحمن َ
o oما ُهو انتولوكنتوكل ْ
ش الر�ض
ْتوا  فيومح�شا ْي� أ
وق�ضيتوا طول الليايل ال�سودا خوف بالعر�ض
 اله��ان��ة من َ�سفيل النا�س
و�شربتوا  ُم� ّ�ر إ
ح�سا�س القرف من بع�ض
ما كان ا ْفرتيتوا ب إ�
َ
•••
وع�ض .
الثورة ليها علوم م�ش  َر ّط َه ْب�ش  َ
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(�شهدي) ام َ�سح دم��وع قلبك
علي يا
ْ
o oحقَّك َّ
وال ك���لّ ِم���ن ي��ذك��رك ع��ا���ش  ج��� ّد بيح ّبك
النا�س  �ضمريها ِدب��ل واللي �ضمريُ ه ك��واه ..
بيغ�سل �إي���ده م��ن ذنبك
خ���ارج ي��ق��ول �آه ِ -
•••
لو ك��ان ِو ِع��ي د ْر���س  قتلك ال ْنت َف�ض �شعبك !
�(o oشُ هدي)ماكان�ش ال�ضح َّيةلوح ُدهيف التعذيب
كم من فتى قبلُه يف الأُو ْردي �شهيد وطبيب
(ر�شدي خليل اجلميل وفريد وديع ح َّداد)
و�أع� ّ�ز اال ْوالد (علي متويل ِو ْل��د الديب) !
•••
�شال�ش �صليب !!
كلٌّ بد ُّمه افتدانا وان ما
ِ
الح��ل��ام
o oك�� َّن��ا ب��زم��ان��ن��ا م��ث��ل ل��ل��ث��ورة و أ
وما كان�ش  يدخل �صفوفنا اللي اتولَد بلْجام
����رادى ..
ون��دخ��ل ال�سجن
زم���را  ي��ام��ا و َف� َ
ً
وك��ان��ت �إرادة م��ا يك�سرها�ش  وال الإع���دام
•••
�سامحِ نا يا دم (�شُ هدي) بقى القفا ُق�� َّدام .
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o oري��اح الثورة ال�شعبية بتدق على ال�شبابيك
تنهي خرافات اال�ستغالل اللي مالوه�ش �شريك
وتعيد م��ن ت��اين روح ال��ع��دل املجني عليه
ن�ضف قلبك من ذنب إ�يديك
يا �سعادة البيه َّ
•••
حق احلكم عليك .
 الي��ام ت ِّدي للنا�س  ّ
راجعة أ

خم�ستا�شر
(o oف��اروق) يا عيني حكم ِو ْر ُث��ه َ
�أ َّم��ا (جمال) حني ركب بعديه ف�س َّتا�شر
لكن (ال�سادات) اللي كان منوف َّية  -ما ط ِّول
يكملها لع�شرتا�شر !
وجاب (مبارك) يغ ِّول ِّ
•••
وبقت مراحل مدد �س ّتات ف�شَ ْرتا�شر .
o oي���ا أ� ُّي���ه���ا امل��ل� أ� اجل���ه���ولُ اجل��اه��لُ
���س��واء مثقَّف وا َّال فلح  ..عاملُ
مرج ْح
عاي�ش  على حبال الهوا  ب ِت ْت َ
تفا�صلُ
ليه ي��ا مف َّتح َع ال��ب��واق��ي
ِ
•••
ب�شيك آ� ِج �لُ  !!
باعوا الوطن يا ابني
ٍ
o oز َرع��ن��ا ح ِّبة �أم��ل يا بلدي يف زهر َّية
وقلنا ع امل��ه��ل ت��ط��رح وردة حر َّية
رويناها بدموعنا واتعاهدنا على �س َّرها
غلبتنا يف �أم��ره��ا �أوه����ام خراف َّية
•••
�إب��ن اللئيمة اللي فينا (ت� ّ
�ف) يف املَ َّية
 o oكنت عمرك ودن للأمن ال�سيا�سي جا�سو�س وخمرب
كم َنه ْ�شت جثث زمايلك � ..إوعي تنكر
لذا كانت طريقك رغم طولها �سكة �سالكة
ال مطب وال مماحكة وكل َحكَّة جلد خنجر
•••
النهاردهحنيرموك ُك ْهنَةقدمية..جايتعفر!
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o oهناك قانون ومن غريه الطريق تعاتري
م�ش لُغز يا ا�صحابنا وال حتليل وال تفا�سري
بج ّد وتط ُّوع ..
َّ
عي�شوا ظروف ال�ضحايا َ ..
وذاكروا ليه (التج ُّمع) تاه عن اجلماهري
•••
(داللري) �أعادينا ردمت �سكِّة التحرير !
جمل عقول املعار�ضة باملر�ض بتموت
 o oأ� َ
ورجال حكومة املر�ض كما أ�نثة العنكبوت
يحمر
يتنفخوا  ويلظلظوا  َو ْرد اخل��دود َ
ي�ص َف ّر حرب ال��ورق يف خزنة البنكنوت
•••
�س الف�ضف�ضة أ�و من أ�مل مكبوت .
ري
َ
يا بف َ
بيزرع�ش
ل�سه يف غيط ما
o oيا �شارب املُ ّر َّ
ِ
قطع�ش
وحداك �أمل �إ ّن في�ض النهر ما
ِ
يا ابني البلددا خال�ص بقىخطوتهوالقرب
يتباع�ش
منيومماقهر ارت�ضىيبيع الليما
ِ
•••
من�ش .
للي ما ي�أ ِ
و�أعطى مفاتيح كراره ّ
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o oياللي انت إ�يديك على خ َّدك بطول اليوم
زح ِمة امليكروبا�ص وا َّال يف ِع ّز النوم
يف ْ
وت�صحىدا انت امل�صري إ�بن أ��صول
ماتفوقبقى ْ
وكنت ملَّ��ا تقول يخ�شَ ع كبار القوم !
•••
مالوه�ش لزوم .
حتى الوطن يا ابني من غ َريك ْ

o oكافة ق�ضاة التاريخ ر َّق��ة وطيبة كتري
زي احلرير
ناعمنيكمان�سمة�شاردةبلم�سة ّ
�ساعتنِ يحاكموا وزير ي�شُ ُّروا ذوق وهداوة
وب�شوم غباوة القانون يد�شُّ و را�س الفقري
•••
قدر مرتِّب بنودها على رنِّة الدنانري !!
َ
o oط��ول عمرهم �أع���داء �آم���ال ال�شعب
وال م��� َّرة ه��ت��ف��وا  ل��ل��وط��ن م القلب
ي�شهد جاللة امللك من (ف�ؤ�ش البن �سعود)
ع�ضة كلب !
مر�ض تاريخي يعود وك�أنه ِّ
•••
واالبن مهما حلف  ..وارث جينات الأب .
o oمادام ر�ضيتوا املحاكمة  -والقا�ضي واد ع ُّمه
والرحمة فوق القانون وال��دور وح نل ُّمه
طق ومات
كفايه يا ابني اللي كان  ..ال ِع ْجل ّ
دا القمح لو فات ح�صاده  ..ن�سيبه ما ن�ضُ ُّمه
•••
زي املالكمة  ،خُ دوه على م�ش ُّمه .
والثورة ّ
o oثورتكو رايحة لفني يا اهل النظر وال�شوف
�إ َّياكو تن�سوا الكرامة حتت �سيف اخلوف
طول عمرهم موجودين كارهني�شئون ال�سيا�سة
�إ َّال ف �ساعات احلما�سة  ..مياينوا ح�سب الظروف
•••
�شرعامن�أجلعني(ابنعوف)!!
ويبيعوا (�أبوذر) ً
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ooح ي�ضيع يناير علينا ويبقى راح اللي راح
حني نن�سى �إ ّن ال ُقطط ليها �سبعة م الأرواح
عجيبة َ�ش ّد القانون حيل كان انقطع م ُّنه
وك�أنُّه قال ( ِل ّف وارجع) ح�ضن م�صر براح !
•••
�إوهبنا بع�ض اللي خَ ْدتُه  ..كلِّنا نرتاح !
o oكم ياما يف م�صر ياما ثورجي بقى بيه
خد اللي يف ق�سمته وال اتقب�ض�ش عليه
والب�صر بيل ِّون ال�شا�شات
ملو ال�س َمع
َ
َّ
يقب�ض �شيكات الرتف وع�صمته يف إ�يديه
•••
ننتب ْه�ش  إ�ليه !
واملا�ضي ْ
ي�س َو ّد ن ْن�سى ما ِ
o oقلبــي عليكـــي يـــا بلـــد
خلَّفتــــي مليـــون ولـــــد
لـــو يبقـــــوا على قلــب واحـد
زيحتــــي الهــدد
كنتــي
ْ
•••
ومــا �ضــاع�ش حلمـــك بــدد .
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o oدولـــة عتيقـــة  ..مق َّرمـــة
بانيـــاب قدميـــة مط َّرمــة
َـــي
لكن تـــاكلكـم  ..لـــحم ن ّ
هتمـــة
 ال
بطـــرف بوزهـــا أ
َ
•••
لـــذا كلّ �شــيء �صـــار (ربمَّـا) !!

o oكان نف�سي ا�شوفك خطيب بت�صح�صح امليدان
�وح��د ال�ش َّبان
تفرد ���ش�
�راع ال�سنني وت� َّ
ِّ
وتلم �شمل الوطن على كود َعفي واحد
ّ
ف�ضلت قاعد تن َّوح – وتقلِّب الأح��زان
•••
والثورة كان عينها م َّنك �أن تعود �إن�سان .
�o oإك��ذب ب�سرعة و�إ َّي���اك متعن التفكري
�إوزن نغم كدبتك باحلرف ع املوازير
مني اللي فا�ضي ح يح�سبها بج ّد وراك
دا احنا فداك يا زعيم طالع على موا�سري
•••
هذا زمان التغا�ضي بعد انعدام ال�ضمري .
يج ِه�ضوا الثورة
o oياخويفلوينجحوا ..ح ْ
إ�ذ كلّ ما املوجة تعال بيك�شفوا الع ْورة
�سلم َّية ُعو ْزناها لكن ُ -ه َّم طالبني دم
ب�صرب  وم�شاورة !
يتلم  -إ� َّال َ
هم ّ
وال ّ
•••
ن�سيتدرو�س التاريخ-كانيلزمكدورة.
ْ
 o oال�شارع حوا َّ
يل مدروز �أنياب وخمالب وكرو�ش
قتلوا الروح الإن�سانية فيكي وغدروا ما رحمو�ش
مني د َّمر وج��دان �أهاليكي  ..يا حمرو�سة
وم�ين  زرع ال�سو�سة فينا  -بقينا وحو�ش
•••
و ّديت فني امل�صريني يا (مبارك) ؟ ليه ما بقو�ش .
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o oال��ل��ه ب��ع��ون��ك ي���ا ب��ل��دي ك���لّ ي���وم ع���دوان
جاي من ب َّرة  ..ال  ..من ك َّدابني وجلان
م�ش  ّ
ال�شخ�ص  منهم بيكرب  حتى ي�صبح غ��ول ..
وف���ج����أ ًة ي��ت��ب��خَّ ��ر مب��ا ل� َ�ه � ُف��ه ك��م��ا ال��دخ��ان
•••
��ه���ران) !
كما ِخ � ِف��ي (ال���وايل وامل��ع��دول��ة وامل� ْ
�o oصاحي حزين بتفكَّر يف ميدان التحرير
قلقان ق��وي ع ال��ث��ورة قلقان م التغيري
وال���ق��� َّوة م��وازي��ن��ه��ا يف ال�����س� ّ�ر بتتغي
وان���ت اك��م� ّ�ن �صغيرَّ  م��ع��دوم ال��ت��أث�ير!
•••
كلُّه بيحلف با�سمك ويبيعك يا فقري  .
o oالأر�������ض ل���و م � َّل��ح��ت وط�� ِّب��ل��ت م التعب
على عينها تطرح وترمي فول وعد�س  وق�صب
ل��ك��ن ان����ت ���شُ ��ف��ت ال���ث���ورة م ال��ب��ل��ك��ون
ليه جاي ت�سوق اجلنون ملَّا احل�ساب قد وجب
•••
�إرج��ع حل�ضن الوطن ميكن تالقي ال�سبب .

318

��م ال�����س� ّ�ر ورا  جهلَك
o oال��ف��ق��ر وال��ق��ه��ر ه� َّ
�وا ع���زت���ك وي��ب�� َّي��ع��وك أ�ه��ل��ك
ي�����ض � َّي��ع�
ِّ
ذل من أ�ج��ل الرغيف احلاف
ويفرهدوك ّ
تعي�شها خ���� َّواف حت��اي��ل امل���وت يندهلك
•••
فوق يا ابن أ� ِّم��ي الزمن ع � َّداك وال قال لك .

o oيف ك��ل ���س� ُّب��وب��ة جمل�س  �أع��ل��ى و�إدارة
تخطيط وتظبيط وت�شبيط �سلك يف دوبارة
ومبدع ال�شيء ل��زوم ال�شيء يتيم مهزوم
يا يعي�شها م��أزوم يا ُ�صدفة ميوت يف ع َّبارة
•••
اللي راكبها �شطارة  ..مك�سبه خ�سارة !
o oحتى الكالم العلمي أ��صبح ثرثرة خراف َّية
و���ص��ادق املعنى خايف من نوايا خفية
امل�شكلة  -ال ُّنخبة ِن ْ�س ِي ْت إ� ّن فيه جماهري
خدعوها ياما كتري  ب�شوات وافند ّية !
•••
ركبوها خم�سني �سنة  -وفاتوها أُ�م َّية .
o oال تقول يل (نا�صر وال مبارك وال ال�سادات)
دا  ق� َ�در وم��ن ر ِّبنا – ول�شعبنا بالذات
و�أكيد لها حكمة  -قد نفهم دا ليه ودا مني ؟
ومنني �أ�صابنا احلنني للبا�شا واخلواجات !
•••
رغم ّ انكل ال�شعوببتدو�س هوانها الليفات.
o oخُ د ال�صعيدي معاك ُ�صحبة �إذا اتغ َّربت
ونا�س ُبه اجت ِّوز اخته �إذا ما يف ر�ضاه ف َّكرت
�أ�صل ال�صعيدي الأ�صيل حني يح�س َبك عي َلة
ق�ص ْرت
ي�شيلها �شيلة معاك  -لو ِم احلمول َّ
•••
عثت.
 احرتتوا ْت رَّ
ويراعيخاطرك�إذا ما ْ
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ومهما ح�صل يل َح ا ْبقى
�o oأنا امل�صري ْ
ل��ل��وط��ن وال��ك��ون م��غ � َّن��اوي و� َ��س� َّق��ا
وا ان الغباوة ح تلوي �إيدي
ياك تظ ُّن ّ
الجل اقول يا �سيدي غري البو خيمة ز ْرقا
•••
ُّ
الطغاة طول عمرها  ..بتقع ِبز َّقة .
 o oإ�ذا ال��ورد مات يف الكتب والق�صايد
مي��وت ال َّربيع بني �سطور اجلرايد
ح�سرة  ..ان ميوت الوطن يف القلوب
يا ْ
تفي�ض الذنوب ف��وق جميع املوائد
•••
وتبقى اخليانة جتــارة  ..بفوايد !
o oركبوها ُع ْ�صبة �سوا بيخ ِّدموا على بع�ض
�أدوار �سوا  يلعبوها – ويبيعوها الأر�ض
دا للبطاط�س ودا لل�صلب  ..ودا الفوازير
ُّ
حق الأمري يورثها طول بالعر�ض
والباقي ّ
•••
زي اخليانة و�سُ َّنة �صبحت فر�ض .
�شطارة ّ
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كنانة ال��رب موعود �شعبها بال ُغلْب
oo
ّ
ميوت له فرعون فيطلع له قرين م ا ُجلب
دمن إ�ميان الر�ضا  ..ق ِّد�س خلود املوت
أ� َ
هب ودب
من جر ُيه ع القوت طمع فيه كلّ ّ
•••
ولو ان يا اهل الغرام  -رغم ده بيتحب ؟
ّ

ُ o oح ُّطوا  �إيدكم يف �إيده ان�سوا  ي�سار وميني
العركة ع��اي��زة وبلدنا امت� ِل��ت دكاكني
هذا  وطن له كرامة و�شعب له �صفحات
وكان له زعامات يف وقت الأزمة متوافقني
•••
طيب املر �آخره  ،يا فرحة القادرين .
و�أ
ّ
o oحركة كفاية – كفاية عليها ما َف َع ِل ْت
فجرت
�إذ ج ِّد ِفت يف املياه الراكدة فا ْن َ
وح َّر ِكت د َّوامات الرف�ض هوج االحتجاج
َ
بيت من زجاج – �إنمَّ ا �أ ْ�س ُه ْمكُم ارتف ِعت
•••
كيف ل�سانكو قلوبكو  ..الثورة كان َن َف ِعت !!
لو ِ
َ o oف ْرق بني الثورة يا ابني وطريقة حكمها
عر�ضها
ال�ضروري لكلّ �سلطة طولْها يا ُكل ْ
ولذا  فيه َف ْرق بني (نا�صر) و(يوليه) ..
هم (يونيو)  -واللي َدبحوه َ ..ب ْع َدها !
ّ
•••
متلكوا بكرة ان كَ �شَ ْف ُتم يا حبايبي ِ�س َّرها
o oياللي انت خفْية بايع (تو�شكا) مللوك اجلاز
حا�س ْبها م الإجناز
ْ
جابت لنا الكا ْفية وانت ِ
يا هلرتى بكرة ملَّا يفوقوا � ..أحفادنا ..
يلقوا بلدنا والية بني ( َمين) و(حجاز) ؟
•••
ويبقى يومها �شيخ الأزهر حفيد (ابن باز) ؟
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 o oأ�جيال جهولة وجاهلة ما َو َع ْت�ش  درو�س
واجيال من العلم أ��صبح مخُ َّ ها مهوو�س
وح تعمل ايه انت يا جيل الوطن والع�شق
دايخ على ال ِّرزق يف �سوق كلّ �شيء بفلو�س
•••
وملَّا بتفوق بت�شكي َر َجا اخليبانة للم ْتعو�س  .
o oك��لّ دي �أك��اذي��ب ِق���د ْرت���وا  ت�صدقوها
وانتو الب�سني �شيك وقا�صدين تخدعوها
ب�س ُتم ليه ع�ساكــر ؟
لو �صحيح َّ
عمال ِ ..ل ْ
ونفخ ُتم باحلناجر تهتفوا  للِّي باعوهــا !
•••
ور�ضيتوا بالعالوة حتى لو كان ي�سرقوها .
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ويلللمثقفني

o oيف اجلـو ريــحة �شــذوذ خــرايف
هــ ِول م�ســار الطبيعــة الثقــايف
َد ْ
فــ ْر ِول حديــد الأ�ســا�س  القديــم
َ
هـج حافـي
�أفـزع يف نومـته (الندــيم) ّ
•••
مـا في�ش بـاقي يف احللــة غري ال َّت�صـايف !
o oكلّ ما تت�شعبط على �سلم للراحة يفْلتوا إ �يدك
ده بيــ ُز ّقك ده بيزيــحك  ..ده بيكــيدك
نحلُه َه ّم الدنيا و�شاب
ما تف َّتح يابـا �َ ..شعرنــا َ
الباب مقفول من يوم ما رف�ضت تكون �شلتة ل�سيدك
•••
�شر ْفهـا لوحــ ُده ح يفيدك.
إ�وعى تف َّكر إ �ن الكلمة َ
ميهــا وانــا اخلِّي ال َعــ َفن م�ستـور
عم ال ْ
o oيا ّ
الجـة انت عليــه م�أمور
جلنــة ومكتـب �أ َ
مننيبتفــر�شوت�صــرف(يــورو)وت�ســافر
وقــاعد تعــافر  -وحــزب املقهورين حمظور
•••
�أ ِّبجنــي َم َّرة !!  -وانــا �أ�سكت مِ ّ
وال الــدور.
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o oباي ّن ُـهالكـوناحتــا�س وال�سـوق �أكلتجت َّـارها
وحكـيمالقولاحلراندا�س يف �أيــامما �أغربهـا
ال�شــاعر بـادل �أ�شعـــاره ب�صفيحـــة نفط
عم لأ�شــرارها
هذا ع�صـر القحط فطوبــى يا ّ
•••
والليبيحبالنا�س يايعملرقا�ص،ياحيخ�سرهـا.

ُ o oفوقوا  ..دي ثقافــة ومار�سناهــا �سنني
رنّخت يف عقولنــا من ماءهــا املهني
�أجربتنــا ت�سـري يف قلوبنــا خ�ضوعها
حني غوانــا خنوعها ن�ص َبــح خمربين !!
•••
ولغوايــة ال�سلطــة �شــهو ْة مفجوعني !
�o oإح��ذر من اللي يالغيك بالكدب يف نعومـة
وهـ َّو خـايف �ضـواف ُره ف حمرمة حكومة
يفر�ش لك الأر���ض  ورد كــالم ينقَّط ع�سل
كالب�صل مـــا تقوم�ش لك قومـة ..
ويزرعك
َ
َ
•••
ُ
كيف يا �أديب تروي عط�شك من قلَّة م�سمومة.
o oالكدب غل َِبك خال�ص  بت�ص َّدقي ا ألكــاذيب
احلملوالديب
واجلهل أ �عمــاكي�سـاويتيبني َ
كمل نبيل ..
ْ
القهر َح َرمـ ِـك تـالقي دليـل ُم ّ
�سـادوا الدالديل عملتـي من احلرامــي أ �ديب
•••
وغ�ص ْبها نــدل غريب!
تاهت بديع ْة الزمــان َ
املحيــا) ِف�شِّ تك عاميــة
o oليـه يا (جميــل
َّ
وعاي�شها بـمزاج َع ِريــف ال َّرق�ص والعالمْــة
ْ
ت�ســهر حتلِّل يف تفا�صيــلها ..
َ
وبـج ّد ْ
وخيــولها بــاركة وم ْدبوحــة ب�سيوف تالمْ ة
•••
ال�ضلمــة.
ماعا ِد ْت�ش تف ِْرق معـــاك ال ُّنور من َّ
َ
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o oنزعـت رجلـي ِن�ضيفة بـ�سرعـة م امل�ستنقـع
حني �شُ فت غريي بيخ َّو�ض يف ال َع َفن ِم�ستنطـع
يـاللي ْا�س ِّ
ال�سلطة
تـلذيـتو ِحرفة خـدمة ُّ
�شنع
للِّي �شـاف الغلطة مـا �صرخ�شِ ي م�صيـر �أ ْ
•••
بالهلمة دا اللي جـاي �أب�شع.
ما تفرحو�ش
َّ
 o oأ�قــالم ب ْت َ�سلِّك من فــوق واقــالم من حتت
نتجاللْتـكوارتحَ ت
لوكانــوا إ �يدواحدةكان مِ ْ
لكنامل�سئولعايزالفو�ضى إ �يجاب َّيةيفي�ساروميني
ونحت
كلُّك تا ْيهني لكن طالعني نازلني هرب ْ
•••
يابالدالب ْهريزا ألزَيلمني أ��سي ْنطحت أ � َّما ْ
�شحطت.
o oكانت بلدنــا �ضمري الدنيــا و ْك َتابــها
بــاعها يف �ســوق الندامـة احل َّرة ُك َّتابها
ح تعمل �إيـه يــا فقري احلــال يف دي ال ِعلَّة
والقهر خَ َّال حـــرامي احلــلَّة ب َّوابــها !
•••
قمحها لغَوانيِ  ْلبالبـــها.
ورهن غيـــطان ْ
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�ُ o oشفت(الكومبار�س)املتك ِّلميفالفيلمالأمريكيال�صامت
الكادر بي ْغلي باحلركة و�سيادته متل َِّجم ثابت
مع �إن املخرج من َم ْك ُره كان وا�ض ُعه يف ُعمق املنظر
عارف �إنها م�شكل ُته � /إميانُه بالفن الهابط
•••
ال�ساقط.
النك�سة واخلطّ َّ
ِ النكبة م َ
ما َفرق�ش ْ

همي �أنغَّــ�ص  عليكُم ..
o oو�صــار ك��لّ ِّ
عي�شِ تــكوا احلــرام اللي عاميـة عينيكم
يــا �صبيان عيــال خمربين الكتابـة ..
يــا ق ّ��م��ة خيابــة تفاهــة مـا�ضيكُم
•••
وال حميــر ركبتم  ..وال بغــال بقي ُتم.
o oك إ�ين لوحـدي يف الدنيـــا اللي معانداه الريح
ودون اخللق اللي غيطاين بتطرح أ �طفال جماريح
باتهجد وات�شهِّد طول اليوم
موحد ِّ
مع إ �ين لوحدي اللي ِّ
مريح
ياربالكونارفعمقتكواختاريلاملوتعلىجنب ِ
•••
ليه وحدي ال�سما فاكراين بطيارات اللي قتلوا أ �لف م�سيح؟
o oفيه وقت لل�شماتــة ووقت للعتاب وللمالم
لكنوقتاحلقيقةملكللخلقال�صديقةعالدوام
ليه ملا �شُ فته بيبكي على حلمه اللي �ضاع
عطيته االنطباع  -ب أ�ن كل �شيء متام ..
•••
ن�ص كالمك  ..كالم !
يا أ ��ستاذ ال�صحافة ّ ..
اخمن �إيه الن َّيات �شمـال وميني
�o oأنـــا م�ش ح ِّ
وال ح اد َّور ورا املخفـــي ورا اجلفنني
ياللــي فرحتم ب�أوبــرا الفن يف دمنهور
امل�صلوبني يف طــابور العي�ش ما عاد طايقني
•••
ال�سي بيح�صــد كل يوم ماليني.
َ
والفيـر�س  ِّ
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o oفيه نـا�س  بتكره ع��ار �أ�صولها الفقرية
�أول م��ا جيبها اتنفخ ولب�ست العرية
ل��و قلنا زم��ن الفقر �أ ِّدب��ه��م ب�� ُق��م �أدب���اء
للأ�سف م��زُّوا (�أل��ف ب��اء) الوطن بالبرية
•••
وف�ضوا ال�سرية .
ورموا على ال�شعب معايبهم ُّ
م�ش قادر تفهم إ �نـك راح م ّنك وقتك
o oليه ْ
وانك يف �سوق الول َْ�سنـة هربت موهبتك
ال�شعر ماهو�ش ِح ْر َفة يا �شاعر  ..ال�شعر براءة
وانت بادل ُته بكل دنـاءة  ..تر�ضي عياقتك
•••
ولذلك عمر الدنيا ما ح ُتخطر على بالْها ق�صيدتك .
ب�س عاجبــك دخولَك �شلِّة الأذن��اب
o oليه ّ
وكل ما ح تله ُفه ما ي�ساوي عنـوان كتاب
برت�ضوا ليه بالهـوان يا طمعانني تكتبوا
ليه ملهوفني تكدبوا وتق ِّبلوا الأعتاب
•••
حجاب !
وامل�ستحيل يقبلوكم غري خدم َّ
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o oيبقــى ل��ك��وا �إي���ه مل��ا تبيعوا اقالمكم
يــاللي الأم����ل قتله اخل��ج��ل لكالمكم
ح ت��روح��وا ف�ين  م��ن ذن��ب �شهــدانا ..
خدتوا احل�صانــة ودو�س ُتم قرب زمالءكم
•••
بقيتــوا �إيه غري خدم بتلموا �أ�شالءكم ؟

ن��ز ْل َبك حتت
ِّ o o
ال�سلِّم اللـي خَ َـدك على فوق ِ
�ستموت يف ال َف ْحت
�إذ عم ُره ما َح ي ْعال اللي ُم ِ
ب�صر لل�شوف
ومنني ق�صري النظــر ح يجيب َ
�شحط
دا مدمن اخلوف ميوت يف جل ُده ل ْو كان ْ
•••
عمل كاتب وه َّو كا ِذب حمط !
عجبي على اللي َ
ون�ص كم
o oفيه �شُ عرا �سادة و�شُ عرا عادة و�شُ عرا خدمة ّ
إ� َّياك ال ت�س أ�لني أ �ي حاجة  -إ �ذ كل بي�ضة وليها أ �م
الفن �شارخ قلوبنا  ،ما بني م�سالخ و�سوق م�ساخر
وال�سوق يف قب�ضة ترزي وتاجر  ..واللي فه ْمها حالته ت ُغم
•••
فاحفظميزانكعلى�صراطها..لوكنتتزرع-ميكنت�ضم!
o oعاي�ش طول عمرك م�سجون يف �أوهام امبارح
بالذل اجلارح
عما �شلّ  �إيديك ِّ
عميانة عينيك َّ
�أخرج من �صمتك � .إطلع من ليل احلواديت
البيت اتهت ِكت �أ�سراره بحكم الف ْعل الفا�ضح
•••
ومازلتتهاتيليالتي-ت ْت َباهىباجلهلالقارح!
o oكلّ الكالم (ال�صابــون) بالكــدب ُم َت�ساوي
واحل ْفلَطة ْم َز ْفلَطَ ـة بف�ضل الفتى الغاوي
و�سمك وكباب؟
�صرفتوا ع احلفلة كام كفتة َ
يا كتبــة ك َّتاب رق�صتــوا لطبلة احلـاوي
•••
كلّه َح يطلع رغــاوي غ�سيـل يا (�سلْماوي).
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ال�صوبة الأمن َّية نــا�س   -جمتهدين
�o oأبناء ُّ
دار�سني على �إيد ظ َّباط ِخربة � -أو مدن ِّيني
ي�سار
و�سواء كانوا كتبة �إخواجن َّية � ..أو لط�شة َ
�شجعان � ..أحرار  ..ب�ضمان ِ�س ِّرية ك�شْ ف التعيني !
•••
يمـاهم مف�ضوحة  ..ود َّقق يف العني !!
لكن ِ�س ُ
o oيا م�ؤلِّفني الأغ���اين  يف ب�لاد ما بتغ ِّني�ش
يف خ ْد ِمة الوايل ؟ وا َّال ْف خدمة احلرافي�ش ؟
حا�صِ ركم القر�ش حتى ال�شِّ عر خا�صمكو
�ضاع الوطن منكو  ..ملَّا َ�شغلكُم البق�شي�ش !
•••
(عمر ِّ
بطي�ش) .
�س�ألت اخويا ف�ؤاد ،قال يل ْا�س�أل ُ
o oال�صورة اللي انت مل ِّونها لنف َْ�سك ك َّدابة
من ُ�ص ْغرك وانت ْم َولِّف ع الع َّيا َبة ال َّن َّهابة
حتى ملا �صبحت الأُ ْل َفة ع الترَّ جمة والت�أليف
كنت يا (ابو ال ُع ِّريف) خ َّدام حدا �سبع الغابة
•••
ويوم ما تنك�شف الغ َُّمة َح ِتتبخَّ ر زي �سحابة !
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o oبيجي الكالم من حيث �أنا ما احتاجو�ش
م����وزون م��ن��غَّ��م  -ح��ت��ى ل��و مغ�شو�ش
و���صِ��رت كالقرفان
حل��د م��ا زهقت م ُّنه
ْ
ك���أي �إن�سان يف غابة حم َّوطينه وحو�ش
•••
�صبح �شريف الغر�ض زي احل�شي�ش بقرو�ش !

o oل��و ممكن �أغفــر للخايــن قلِّة عقله
�إزاي ا�ســامح خ َّد ُامه و�شايـل طبله ؟
طـالع ين�شد �أنا�شيد هزميتنا رافع �أعالمه
ومعلِّي مقامه على را�س �أمتنا بقلمه !
•••
يـهرب على فني ؟ ومزابل تاريخنا غاية �أم ُله.
(o oفتحى�سرور)خَ د�شهـادة(�أيزو)مالك َّتاب
�سا�سا لع َبة بني اال�صحاب
مــا هي احلكاية �أ ً
والظاهر ّان الفراخ َح تبي�ض يا (�سلماوي)
ج ِّهزياغـاويالقف�ص َ -جتلكعلىالطبطاب
•••
م�شكلّ منكان �أديبولوبا�سمه �ألفكتاب.
َ o oح جت ِّننونـا وخال�ص  يف ُدوكَ ��ة خ ْدتونا
عطا�شى  ،لمُ تونا
للبحر ن�شرب  ..رجعنا
َ
إ�يه اللي طالع ب إ�يدنا غري نهاتــي كالم
ال ف حرب أ �و يف �سالم  ..على �شيء �س أ�لتونا !
•••
واما �س أ�لنا احنا  -بالبـرطو�شة دو�ستونا.
o oرب��ي ال حت�شرين  ب ًّتا يف زُم��ر مثقفني
م اللي واكلني �سخنة باردة يف الي�سار أ �و يف اليمني
واللي هاب�شني خريها �سحت وحمري جمري
واحلرام هاري بطونهم  ..ب�شَّ رونا ببكره طني
•••
عمدا ي�سرقونا وي�س أ�لونا  -الل�ص مني؟
َعلَني ً
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o oاخرجمنقمقمجهلكداانتاللينق�شتملو�سىاللوح
وانتخلقتمل�صر�ضمريها�ضمنتلهاخلودالروح
تطق متوت
راجع حالتك من نف�سك لو حتى ّ
ُكبرَ اتك بقوا برميوت  ..والربنامج م�ش مفتوح
•••
عل�شان �إخراج �أمنالدولةوكاتبه�شنبوال�سنكوح!
o oوالال بقى لك عمود يا ابو �سمرة يف (الد�ستور)
من بعد عمرين مناكفة مع الغلط وال��زور
حق من باطل ..
حلمك على النا�س   -واف��رز ّ
وا َّي��اك تفا�صل ما دام قلب الوطن مك�سور !
•••
عرك جدير بالدور !
إ�ذ ال�شطارة  -يكون �شِ َ
بفلو�سه وطابع دواوي��ن
�o oشاعر م�سلَّح
ُ
ريه �شعراء تانيني
يقول بفخْ ر ما في�ش غ ُ
مع إ �ن توافيق أ ��شعا ُره تلفيقة م (ال َّزلباين)
واللي انت عارفه (الهذياين) ( أ�بو قهر الدين) !
•••
حا�سي�سه تقلب ميالمني.
لو يوم ك�شفته  -أ �
ُ
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ْ o oلي َ�س منهم من َ�س َب ْت ُه ف�أن�ضجت ُه الكتابة
وال منهم �أ َّرق��ت �شِ عره هموم الغالبة
بع�ضهم زَاح ٌ
ِ��ف  -ي�س َعى �إىل قفز ٍة ..
ُ
�أو َه�بر ٍة يف اخلفا  ..ك�ش�أن ال ِّديابة
•••
ً
لي�س يعنيه �إنغدت(م�صراي)جنة �أوغابة!

o oل��و ك��ان وزي��ر الثقافة اب��ن خالة ِّام��ي
لكان بقيت (ابن �سينا) العلْم  -وانا �أ ِّمي
وكان روايتي اللي نطَّ ق �صمتها الأحجار
دمي
غلبت (مريامار) وقالوا دي حبرْ ها ّ
ِ
•••
عمي .
لكن ال خايل وزير وال �شيخ الغ َفر ِّ
 o oإ� َّياك تقول يل الثقافة َ /ح ا ِت ّف على قربك
س �فكارها طول �صربك
كان فني ثقافة يقي� أ
احبالها يف ْودانها
را�سم مالحمها خلْق ْ
م��رك
نامية على بطونها للِّي ِي ّ
بت يف أ
 � َ
•••
تتهد ُق�� ِّب��ة مقامك  ..ينقطع ن���درك !
o oالأر�ض زي الب�شر دايرة يف نفْ�س ال َّدواير
ّ
واحلظ جمنون �ساعات يق ِلب َم َ�سار امل�صاير
مخُ رب �أمني �شرطة فج�أة ي�صري رئي�س حترير
واحنااحلمريخوفنن َّهقم�ستنظرينالب�شاير
•••
ُّ
مني فا�ضي يا ابني يد َّقق -ح�سابها كله خ�ساير .
o oال َّتاريخْ جي ال ُف ْور َيجى �أبو َ�سقف واطي
ع��ا���ش ب��ط��ول العمر ت��اب��ع واحتياطي
وا َّم��ا دار بيه ال��زم��ان و�صبح ُم��ق�� ّدم ..
راح مِ��قَ�� ِّدم عقلُه للخدمة ْاعتباطي !
•••
خ�سارة نب�ض  التاريخ ف دماغ خماطي.
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�o oسنني ب�� ُت�ْب�رْ ُ م على بحر احل��روف وتعوم
ح َّبة تالغي احل��م��ام ح َّبة تناغي البوم
ما�شي على حبل من تيل اخلرافة متني
متحامي يف الدين ونا�سي ّان احل�ساب له يوم
•••
ب�ؤ�س ال�سيا�سة ما تغفرهو�ش �صالة وال �صوم .
o oمني ْقبلنا أ � َّمة واعية  -آ �منت بيوم احل�ساب
 �ه��ل كتاب
خرجنا م اجلاهلية و أ��صحبنا أ
 �كلنا البخ�شوان والفالوذج
 �لف ليلة أ
وف أ
دلوقتي إ �حنا النموذج � -شعوب ما ليها �صحاب
•••
وحدانا من غري م ؤ�اخذة  /أ �قوى احتاد كتاب !!
ُ o oق��ل يل ي��ا �شيخ ا ألدب وال��ف��ن وجمالُه
مفتاح خيالك م��ع��اك وا َّال ال�����ص��د أ� طالُه
 �متى ؟
بقيت برت�سم ح��دوده بكام ،ملني ،إ
ّ
ج��ف م�� ّوال��ه !
ِ��دل��ت اجلِ�� َّت��ة  -قلمك
وخ ِ
•••
 �وح��ال��ه ؟
امل�صلَحة خَ ��لِّ��ت��ه يغط�س  يف أ
ْ
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o oم��ا ع��اد���ش لل�شعر و�سط القاهرة ُع��وزَة
ال���ب�ي�رة وا ُجل�����وزة
�أه����م م�� ُّن��ه ق�����زازة
َ
ي��ا راه���ب ال�شعر ارح���ل ع��ن هنا ترتاح
ال�صدق ب��اع الق�ضية و���ض��اع يف ك��ازوزة
•••
ب��ق��رار �إداري جعل م احل��� َّرة �أراج����وزة .

�o oسيادة (امل�ؤبد) عميق الثقافة اللي حلْمه اتْن�شَ ل
خجل
ما عندو�ش نوايا لر ّد اعتبار باعتذار �أو َ
ما�سخْ -على َم َّيهبي�ضا
وناوييقيمم�ؤمترقومي ِ
يد ِّبجعري�ضة-رو�شت ْةحلبوب َم ْنعك�شْ فالف�شل
•••
وراح يدعي ليه كل من كان زمي ُله ف ركوب ال َعجل .
o oدخلت �سامركو اك ِّ��م��ل ُف ْ��رجِ��ت��ي ع النا�س
ما �شُ فت بينكم �سوى �شهقة �شيطان خ َّنا�س
قتلت �ضمريكم وعملت للثقافة ريجيم
يخنق ق���دمي ا ألم����ل وي���ز ِّي���ف ا إلح�����س��ا���س
•••
عينى عليك يا وطن نَخْ َرب والده ا أل�سا�س  !
o oالقلم يف �إيدينا َمبرْ ي �إمنا ر�صا�صه ف�شِ نك
ه َّو ده �أ�صل امل�صيبة يف زمن �أزرق وInk
وهم قرايبنا و�صحابنا
عكَموا النيل من مناب ُعه َّ
�صحر لن ي�سيبنا واحنا من �أولها ! Sink
وال َّت ُّ
•••
خلِّي بالك من عيالك ياعدمي خالك و .Think
o oبتباتة ب��ت��داف��ع عنهم بغ�ضب و إ�ب���اء
كيدا لوالء
بت�س ِّدد �شيكات مدفوعة وا َّال ت أ� ً
لو كنت ف�ضِ لت أ �مني باقي على عي�ش أ �هلك
ك��ان هبلَك �صان قلِّة عقلك م اال�ستغباء
•••
وما ُكنت�ش ِّ
الب�صلة � -س ِّميت ُّ
ال�شرفاء دهماء !!
وطيت َ
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ُ o oق�صر الكالم  -ح نختار لك خطاب م�ضمون
ون�ص فنون
د�س ِتة ِحكَم فل�سفة و�شربين ّ
ْ
الفن بجوايز
ون��ب�ر ِوزوك يف موا�سم ّ
ْ
ما ه َّو جايز جهول  ..بيغطِّ ي ع املجنون
•••
واللي بيف َْحت مقابر �أهله يفتحها �سجون !
o oيوم ما قريت �شعري ِق ْ�ستُه على مازورة (جاهني)
الكرهلل�شيوعيني
وا َّماالتقيتني-رميتنيب�سهم ْ
طب اعمل ايه وانت با�ص�ص  يل وم ْتل ِّب�ش
وك أ�نيِّ  ح اهب�ش رقبتك وا َّال ح اقلع عني !
•••
يا ابني �شريعة ا ألدب عايزانا بني آ �دمني .
احلى ال ِّن�ضال ال�شيوعي بطعم �أمريكي !
o oما ْ
اال�سرتاتيجي �أ�صبح َو ْه��م تكتيكي
حيث ْ
والبحر َحطّ املراكب فوق جبال (كركوك)
عمل (بطبوط) يف حو�ض (ميكي)
وكلّ بعكوك َ
•••
قلبت علوم ال�سيا�سة  -حداثي تفكيكي !
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o oفيه فرق �شا�سع ما بني الثورة والإ�صالح
وما بني ثقافة الن�ضال ومثقفني اال ْنفتاح
كان ال�صنايعي زمان عامل وكان �أ�سطَ ى
وبدون مغالطة الغيطان بتم ِّيز الفالح
•••
دلوقتيبقىللكالونالثوريميتمفتاح.

o oي��ا ب�� َّي��اع�ين  الأغ����اين  ل��ك��لّ حفلة وزار
بت�ش ُّدوا جلد الكالم الكدب طبلة وطار
ما بت�س�ألو�ش بع�ضكو �إيه اللي �ضاع منكو
غ�شم ل�سانكو جعل �إي��دك��و تهد ال��دار
•••
و�صوتكو مهما ِع ِلي عمره ما يبني جدار .
o oطب ليه يا مبدع بتكدب  -ب ْعد عيب ما �شِ ْبت
ك�سبت
دا انت كبري يا ما�شاالله وطاغي  -ياما ِ
جتمل يف �صورتك من �صباك ل�شبابك
َع َّمال ِّ
هربت ؟
مرعوب �صحابك يقولوا ازَّاي و�إمتى ِ
•••
ح�سبت
يا ابني التاريخ انكتب  -م�ش ّ
زي ما انت ْ
o oج ّفت دماء اخلجل يف وجوه رجال الثقافة
بعد امللل وال َّدجل دخلوا جمال الهيافة
وكل واح��د فتح خُ ْر ُجه اللي بيل َْهط فيه
بح ْ�سن ال�ضيافة
والوايل و َّفر عليه ،غواه ُ
•••
فخرجوا من عنده يحكوا عن البلح واجلوافة .
o oم�ش �شايف م النا�س دي جمي ًعا غري الن�ص الفوقاين
الن�ص  اللي فيه عينتني ول�سان ونف�س  عدواين 
م�ش �شايف التحتاين -يف �أيها �ساقية بيدور
من �أيهابحرجدورهبت�شربوبتاكلمن �أي�صواين ؟
•••
ن�ساين الأ�صلالإن�ساين .
�ضلَّلنيالظرفالتاريخي َّ
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��م��ال تنكر �إن���ك ك���ادر احل���زب احلاكم
َ o oع َّ
وان��ت حني ت�سمع �صفارته ع�شانه تالكم
خنت قرايب العي�ش وامللح وكلت (�ستيك)
وبقيت يف املكنة الأمريك نقطة (زيت باكم) !
•••
ماتقو ِّلي�شانانتمف ِّكر!!قولالأ ّول(ق ّدي�ش)عاكم؟
 �مل  وجروح
 �م��ل �صبحت أ
o oكانت الكتابة أ
ال�ص َمم ج ّفت جناين الروح
اخللق �صابها َّ
�سم ْعنا
ما عاد�ش ( أ� ّلَّ�ل�اااه) وال من تاين  َّ
جمعنا بات قلب الوطن جمروح
مات اللي َّ
•••
ومني ح يقرا  ..وال��دم ال�بريء م�سفوح
o oيا اهل الثقافة البلد يف عيوبكو حمبو�سة
يحق الكالم  -ل�سانتكو خمرو�سة
�ساعة ّ
ليه يا رج��ال الأدب والفل�سفة والتاريخ
كلتوا طبيخ املاليكة و�سيبتم م�صر موكو�سة؟
•••
لذا كلّ ما القوطة تغال  -برتخ�ص الكو�سة!
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o oت�سمح يل �أخرج ِللَحظَ ة �أَ�صل انا دايخ
َّ��ع ���شِ�� ْع َ��رك املا�سخ
�أ ْق�� ُر���ش ملونة � -أ َب��ل ْ
زمان يا �إبني الدكا ْت َرة بيطلعوا �شُ عرا
�أيام ما كان �شُ ربا نيلها خمَ َّ�ضر ال�شايخ !
•••
دلوقتي يا ال ِق ْر�ش يا القافية ؟ الطَّ مع بايخ !

�o oأول م��ا تلقى مكلَمة ب��ت��ن��طّ تتكلِّم
وتن�سى ت�سمع حل ّد وان كان جرح يت�أمل
من خُ رم باب ح�ضرتك بتطلّ على غريك
بهت ع الرمل  -وال علِّم
ريك َ
لذا خط ِ�س َ
•••
حمتاج لعمرين كمان  -من �أجل تتعلِّم .
o oمن تقاليع احلداثة إ �نُّه تبقى �شيوعي �سابق
واللي أ �نقح ملَّا تنكرهـــا برغـم إ �نّك �سوابق
تر�ضى عنك كل أ �ق�لام املحا�سيب واملكانة
َ
يرفعوك يعطوك ح�صانة ويطلقوك على احلقايق
•••
تبقى َ
فرخةبك�شْ ك.ر َّبععال�شا�شات-اقب�ض يارايق.
 ��صحاب ا ألق�ل�ام والفكر
 o oإ�خواننا ال ُب َعدا أ
فاكرين اللعبة بقوانينها و أ��سرارها عليهم ِحكْر
حا�سني بخيوط املاريونيت اللي رابطة عقولهم
م�ش ِّ
وانّ جميع أ �قوالهم جعج َعة مالها�ش يف الواقع ذكر
•••
املال هبلهم  -ملّا ا ألمن جعلهم (م�ش ِبكر) .
o oالزم تبقى يف �شلَّة  ..و�إ َّال ح ت�ضيع وحداين
بال�صف التاين
و�إذا كنت ف�شِ لَّة و ِقلَّة ُي ْ�س َمح لَك ّ
لكن لو كنت قليل الأ�صل ُمثقف ُم ْل َعب وف�صيح
للقمة �سيا�سة و�أغاين !
ح ت�شيلَك �أيها ثورة (ت�صحيح) َّ
•••
ال�صحابالف�ضل-لياكلوك َحلَواين.
ب�س �إ َّياكتتنكَّر ْ
ّ
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ال�س ِّيد (عني كاف) الوارث �أخالق (كمبورة)
َّ o o
�س َع ُده زمانه بقى ر ِّي ْ�س مطبوعة م�شهورة
على �إي ُده ات َل ِّفت يومي و�أ�سبوعي قراطي�س
عمر برغم اجلوا�سي�س �سنيورة
مع �إنها عا�شت ْ
•••
وكانت الأوىل �سيا�سة وطنية و�إبداع يف الفن ويف الكورة .
o oاجلهل طول النهار حما�صرين  ب�ضواف ُره
يف الليل بيقلق منامي زعيقه وحوافره
كاب�س  على روح��ي ومقا�سمني �أحالمي
حتى منامي اللى َقل ُقه � -سر ُقه من ُكفره
•••
جهلُه وغروره مراه ُنه على مقام (�صِ ْف ُره) !
o oق�ضيت حياتك مناقرة مداقرة يف الهيافات
نف�سك �ضايعة يف التفاهات
نف�سك و ْ
تاكل يف ْ
وبقيت حم َّف�ض  كبري �شهرة و�سفر وفلو�س 
ب�س النفو�س  اللي ِخ ِربت بدري ِج ْدرها مات
ّ
•••
رحماك يا رب املواهب  .م ِّوتها فقر الذات .
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(o oفاروق يا ُح�سني) ن�صيحة تك ُّت وت َفل َْ�سع
كِ�برت قوي وم�سريها ح ت َف ْرقع
بالُّونة
ْ
ان��ت ُط ْل ُته و ِن ْل ُته كفاية ر َّب��ك كرمي
اللي َ
تجدع
ما جتي�ش فيِ �آ ِخ ْرها علَى ملِّيم و ِت ْ�س َ
•••
��ي و ْيقَطَّ ع !
كلُّه ح ي ْن َه ْ�ش يف حلمك َح ّ

�بر ِوز
o oالكاتب العربي يو�صل م�صر ي�� ْت ْ
ربيز)
وامل�صري لو نط ب َّره ( ..ي��روم وي ْت ْ
واذا كنت ال طلْت هذا يا�صاحبى �أو ذاكَ
وعي�ش ع اجلمر ِت ْتقَمز
ف��اف��رد قفاك
ْ
ِ
•••
دي �أُ َّم���ة �أُ ِّم�� َّي��ة  -ال بتقْرا وال متيز !
o oحتى لو ما كنت واحد من ع�صابة املخربين
فانت ياما قلت خل�سي�س ا ألوامر ميت آ �مني
وطاطيت را�سك وداري��ت ياما معايب
كنت دا ًميا م احلبايب اللي َع العيب معزومني
•••
عينييفعينكياراجل..جايْ تقوليلمثقفني؟!
o oم�بروك عليك جايزة (اجل��� ّدايف) يا جابر
ال�����ص��رف للآخر
وي��ا رب مِ��� ّد ف ح��ب��ال ّ
اجلهل �أ�صبح يف ع�صر التكنولوجيا �إمام
والع�صمة بحوافر
عمنا ..
ْ
و�صار ال�سالم ّ
•••
ملوك تيو�س  للفلو�س  و(ابو ذر) بقى كافر .
o oخال�ص !! مرمغتوا ال َّراية احلمرا يف الطني ؟
وا�ستبدلتوا فوكوياما وجابر ع�صفور بلينني ؟
وف�ض جمال�س
والنظرية بقت ل ْغو تاريخي ّ
وقبلتوا تبقوا عراي�س  يف إ �يدين املرت ّدين
•••
ر ّيح قلبك يا ابن (عل َّية)  -إ �متى كانوا ثور ّيني ؟
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ملهم ح��داك أ �فكار
الزم��ا تكون عبقري َ
ً oo
ل�صب اجلاز يط ِّفي النار
متلك حجج جاهزة ّ
�ساعتها راح ي�سمحوا تدخل دوايرهم
ت�صبح جابرهم  -وتبقى عمدة ال��د َّوار
•••
نحت  -كاملن�شار .
تطلع وتنزل ثقافة ْ
بجد
ب�س َ
o oيا ريت ال�شعرا يكتبوا للأطفال ّ ..
م�ش َ�س ُّبوبة وال َن ْزوة كذوبة وال ِغيظَ ة ف َحد
ال�شعرا �صحيح ُه َّم الأ ْق َدر على فهم الأطفال
و�سعالدنيالكن َعال َقد
َ
م�شاعرهم ْ
بجمالوخَ يالِ -
•••
املجد.
يابختُهالليقل ُبهالطفلبكلّ برا َءةيطول ْ
���o oس��ي��ادة رئ��ي�����س احت����اد ال��ك��ت��اب��ة !!
عِ��ر ْف��تِ�����ش ؟ ..ب��ل��دن��ا م�لان��ة دي��اب��ة
ب��ي��اك��ل��وا حل���وم ال��ب�����ش��ر ب��ال��ق��ان��ون ..
وخ��ب�رة ف ف��ن��ون االح��ت��رام وامل��ه��اب��ة
•••
با�شوفهم م��ع��اك  -تفرت�سني ال��ك���آب��ة .
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الذمة
o oكل (املبدع) ما ط ّعم �إبداعه بخراب َّ
مهمة
وط َّوع قلمه �أو ري�شته ملزاج ال�سلطة يف َّ
يتمنى م�ؤكد يف �آخر عمره وي�ستنى مفاج�أة
على �صورة جايزة هلمة كمكاف�أة �آخر اخلدمة
•••
طب ًعا م�ش كلُّه \ �ساعات بينولها بع�ض �ضحايا ك�شف الغ َّمة .

�����ص رواي��ت��ه  -ا ْت��ع��اقِ��د
o oم��ن ق��ب��ل م��ا ي��خ�� َّل ْ
فيلم وم�سلْ�سل وواح����د وارب��ع�ين  ناقد
�أ�صله ف ع�صابة اللي �ضِ لُّه محِ ْ ِتكم على كلُّه
ُ
بغيظه وغِ��لُّ��ه  -ال�شاعر احلاقد
ومي���وت
•••
ب���دل ف��اق��د !
ال��ل��ي رواي��ات��ه وح��وادي��ت��ه َ -
o oي��ام��ا ُك��ت��ب ُم�����ش ُك��ت��ب و ُك��ت��ب ب�لا �أنفا�س
همها الإح�سا�س
َ�س َبع �شروط للكتابة � ..أ َّ
وال�صدق جنب التوا�ضع واملعرفة والعقل ..
وق��ب��ل م��ن ك��ل ده ِع�شق ال��وط��ن والنا�س
ْ
•••
ت�س�ألني  -واملوهبة ؟! طب ًعا دي �شرط �أ�سا�س .
o oوه َّو طالب َ�سلِّم زمايله الطلبة للمخربين
وام��ا �صبح خمرج توىل دفاتر املخرجني
َّ
َ
َ
وملَّعوه دلَّعوه  -نف�س  ب�� َّرة ونف�س  ج َّوه
نفوذ وق��� َّوة تك ِّفي �أورط���ة م املوعودين
•••
مع �إنه يف الفن مل يفهم ال طور وال طني !
o oما ُكنت�ش على عني �أُ ّم حياته بتطي ُقه
دلوقتي عامل ِخلُّه ملا م��ات  -و�صديقه
يا نا�س  ياللي عا�صرتوا معانا احلدوتة
كانت �إيدكو مفلوتة  -يوم ما ر�سمتوا طريقه
•••
ف�سرواتالفي ُقه.
اذكرواموتاكمباحل�سنى�صحيح-لكن ّ
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o oع��اي��ز خَ �ش َبة ت��خ�� َّزق عينك جل��ل ت�شوف
وتُقع متل ِّب�ش جل ِلن ما تبان م�ش مك�شوف
م اخلي َبة حياتنا فقدت معانيها الكلمات
وم�ش مك�سوف
ريك مات من خَ َجلُه ُ
و�ضم َ
•••
يا عم ا ْرحمنا ْا�سرت َع ْر َ�ضك �إعمل معروف .
وم��رات��ك
o oو���ص��ل��ت �أع�ل�ا امل��رات��ب �إن���ت ْ
و ُد�ست �صحبة وقرايب تر�ضي نزواتَك
�سهرك موهوم حزين قلقان
�إي��ه اللي ْبي َّ
مرعوب تنام تنك�شف على غفلة ع ْوراتك
•••
د َّور يف ركن نفاياتك  -قد ت ْعرت على ذاتك .
o oي��ا أ �ي��ه��ا ال��وغ��د  -ا ألدي����ب ال��ك��ب�ير !!
م��ن�ين ي��ك��ون ل���ك ب��ع��د ُذلَّ�����ك �ضمري
مَ��ي��م�� ُت��ه ..
وان����ت ب ُ
ِ��ح��ك��م ال��ك��دب ون ْ
زومبة يف َح ّق (عمك �سمري) !
د ِّبجت ميت ْ
•••
املوا�سري .
اكم ُّنه َفق ََ�سك ُ�صدفة مت�شعبط على
ْ
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o oاللي عا�شوا يد ِّكنوا مال الوزارة يف جيوبهم
ويف عقود املهرجانات واملقاوالت َلهفوا منابهم
والهجامني �شُ غْل اللجان
ع ِّلموا ل�صو�ص اخلزَ ن َّ
(ج ْرد م�شرتيات مباين) �أردغان ْ
يخفي عيوبهم
•••
ي�س ِّلكوا اللوحة تغطي على ذنوبهم !
م�ش غريبة َ

تن�سا�ش
o oروحياابني َّ
اتف�سحيفاملتحفب�س ما َ
نت�س ّلى  ،حاجة كده ببال�ش
هات منُّه حاجة َ
ما دمنا بعناها م�صانع و�صحارى وبور
�إيه فا�ضل غري ان نل َْهفها لوحة اخل�شخا�ش
•••
ح ّبنا للفن اللي ح ينفي �إننا �أوبا�ش .
o oعلى بال ما �صح�صح ّ
ولف ال ِع َّمة وا ْت َن ْح َنح
واتبح َبح
�ضرب له كام فتوى با�سم ال�شَّ ْرع ْ
َ
هبطتعليهالعطايا�شيكاتعلىحواالت
حرح
ري َ
والنفط حاالت َّاما ياخُ د راح ُته ب َ
•••
ويحب �شطْ ح ال َفتاوى حني يعوز ي ْد َبح .
ّ
 o oأ�نا قلت (مكرم) خم�ضرم ودوغري ح يبد أ� اجل ْو َلة
ما في�ش �سيا�سة وال مظاهرات وال مداولة !!
إ�حنا �صحافة وقورة ْف جمتمع فا ِلت ..
موقفنا ثابت حماية هيبة  ..الدولة !.
•••
وانقلت(ابوزيد)-؟احتادك َّتابهبيه أ � ْوىلَ !
o oيفج ِّد َّية إ �علن إ �نككنت�شيوعي-وبقيت�سابق
على طول راح تبقى مثقف مريي وانت �سوابق
ربر  -عيوب احلبايب
وتفتي تنظَّ ر  -وتنخَ ع ت َّ
ولو كنت �شايب و�سلِّمت منَرك  -يخلوك ترا ِفق
•••
و�ساعتها تو�صل  -تو ّزع جوايز وتفتل م�شانق .
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ooعايز تغني وع��اي��زين  اع��زف على عودك
كور�س جيو�ش ال�سالم هاجمة على ْحدودك
وحديها ما ْت َ�ص َّقفْ�ش
ولإنُّ��ه طب ًعا �إيديك ْ
ح تاخُ دين  َقفْ�ش التقيني ِمن َع َ�س ْ�س �سيدك
•••
ع�شان وجود ال َع ُدو بقى ِح َّجة لوجودك !!
o oكلّ دي �سخافات َوراء ِغ ّ�ش ابت�سامتك ؟
يا حما�صرنا ليل نهار ِبهبل َ�سخا ْفتك
ياعد ْمي املفْهوم ّية ؟
إ�نت ِك ْ
يف فاهم الكوميديا َ
تكره غباوتك
الكوميديا إ �ن�سان ّية  -و أ�كيد َ
•••
وارحل  -كَ َف َنك ُه َّوه تفاهتك !
عم َ
ِحلّ عنا يا ْ
o oالنا�س (اخلواجات) �أ�صحاب (�سلماوي) و(روقة)
طلعت �أوراقهم كلّها خايبة ونايبة وحمروقة
بعد ما دقوا طبول احلرب  ..ك�إنّنا بنهرج
قالوا تعالوا نتمهرج  -ون�شيل الدقن امللزوقة
•••
وتعالوانح ِّدثثقافتنا-فيهنا�س منعي ْبناممقوقة!
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�(o oسلماوي) غاوي وما في�ش حاوي بال تدريب
�صر يبقى أ �دي��ب
الهم خ��اوي ُ -م ّ
مع إ �ن��ه م ّ
والدنيا لو قا�صدة تعطي بتعطي ما بتبخلْ�ش
ولذا ما تخجلْ�ش م امل�ستخْ في يف ال�سراديب
•••
يف زمن مطايا  -اخلطايا يا ني َنه ماهي�ش عيب !

(o oزيو�س) �إله اليونان عا�ش يخ�ضع لنزواته
و�ساعات كما طفل مذنب ت�شكمه مراته
وليمبخيال
كانتال�سماعالأر�ض كماجبلالأ
ْ
والدنيا �أح��وال غ��رام  -بنعي�ش حكاياته
•••
�شوف م�صر (�إيزي�س) َح َمت (�أوزوري�س) من اخواته
o oمني الغبي اللي ز َرع �شتالته ْف ب�ساتينها
د�س الكدب يف طي ْنها
وقبل منُّه (عدمي َّ
همة) ّ
ْ
خلط الي�سار يف اليمني وا ألمن با إلميان
ب ّور غيطان الثقافة  -قتل �سماح دينها !!
•••
بفن مالو�ش هوية  -رهنها لديونها !
العبقري ما كا ْن�شِ  (�أ ْفكَه) ِمنك
o oال�شاعر ْ
فاق َع َّنك
ما كا ْن�ش (�أَ ْفقَه)  -ل ِكن مخُ ِّ يخُ ه ْ
(عر َفات) !
تل َّفع الثَّورة بقَى ِفل ِْذة كَ ِبد َ
و�سرية �أ ْخل ِفت ظ ّنك
َدلَ��ع
ْ
ودوالرات ِ
•••
َبقى �شع ُره ه َّوه القَ�ض َّية  -وا ْت َن َ�سخ ف َّنك !
للم�سرح
o oيا ر ِّي�س  ال َفن �شوف يل ُرو�ش َّته ْ
مرجح
اللِّي َعلى احلبل بيتنطَّ ط وي ْت َ
ال َعقل ال َف��ن  ..ال مو�ضع وال درام��ا
وم َزبلح
مركو َبة لكلّ ُمرائي ُ
�س ُّبو َبة ْ
•••
الب�صلوا ْد َبح.
َط َّلعيايو�سفياوهبي�ِ -س ِّكينة َ
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o oبع�ض الي�سار يف غباوة انتخبوا �سلماوي
و َّيا امل�أذون واملمحون وابو زنون والغاوي
مع ميت بعكوك معكوك ملطوط له علة
غري ال ِقلة واملانفلة وابو �شنف الغلباوي !
•••
نخبة �أدبية..حترتبل�سننييفحظريةاحلاوي!!
o oر ُّبوك على الكدب حتى الكدب ر�ضِ ي ع َّنك
ومبية اخلوف وعدم ال�شوف رويت ف ّنك
حجر �صفوة من كبار القوم
قعدت على ْ
ال عتاب وال لوم  ..ما حتْلف�شي ب�شرف أ � َّمك
•••
واعمل ما يحاللك َ -د َبحنا اللي جرى منك .
o oبالد بت�شغي مفارقة  -لكن عدمية املجاز
ماتت دراما الب�شر وال�شعرا جابت جاز
تايهة ف بحور اخلرافة من كراهة العلم
واجلهل �ص َّورها فيلم كغاية يف الإجناز
•••
�شايخ و�أهبل  -وما�شي يل ُّق ع العكّاز !
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o oمادامحتدُّوا(ا ألبنودي)الزمترا�ضوا(ال�ضمراين)
ماتز َّعلو�ش أ �منالدولةوماتخلطو�شكاين مباين
أ�وراقناواحنابنكتبهاوبلدناواحنالهااحلكام
واحنا اللي و َّيانا ا ألختام فر�صة وم�ش ح تعود تاين
•••
ما تقلقو�ش نومة املوتى  -الكو�سة يلزمها أ �غاين !!

o oفيه جيل بحالُه ا�ستوى زاحف على ُركبه
خيباته ره ِنت ذوات��ه ملِ��ن ق��در رك ُبه
ْ
مافي�شثقةفموهبةوال�صدقيفالأحا�سي�س
عاي�ش يقي�س خطوته على خَ طْ و مني نَك ُبه
•••
طبعه اخل�سي�س يك�ش ُفه مهما َبرم �شنبه .
o oفيه خلق براغيت كترية يف فرا�ش الفن
الهرج واملن
�أن�صاف مواهب خبرية يف َ
الواحدة منهم �أو الواحد قفاه ق َّدام
حمتاج جلام جلل قلبه مالن ب�سوء الظن
•••
فرحانبجه ُلهاجلهوللونالالقبول..ي ْن َجن!
�o oسهران بتبكي الثقافة وال َع َتب على مني ؟
وال�سلَف والدين
يا نا�سي فعل اخلرافة َّ
والع�سكــري اللى آ �م َّنا لُه يفـك اخلـط ..
ف َنطّ َع َفق الفنـون من رقبة املـبدعني ..
•••
ي�سخطنا ب�شَ ر تانيني .
قوم ادعي للموىل ْ
o oكاتب حكومي م�ؤهل عابر الأجيال
كتب �ألوف من ق�ص�ص  وك�أنها لأطفال
لو ت�س�أله عن حقيقة  -منها �إيه �ألّفت ؟
اجلهال
قال لك (ماء اللِّفت) ي�شفي ثقافة َّ
•••
ِكيف الكتابة مناولة م الهند للربتغال !!
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لنف�سك �شلَّة ت�ص َبح �إب��ن نا�س
�ooإعمل
َ
�أول ما تكتب رواي��ة يهلِّلوا يف حما�س
ويبقوا ليك ع��زوة تفتح �سكة ال�شهرة
وتبقى م ال�شّ عرا واللي خ ّدهم ينبا�س
•••
ماهويفالزمندهالأدب-يا �أمويياع ّبا�س .
اال�سماعيل َّية ؟
�o oس أ�لونى  ..مادقت�ش طعم املاجنة ْ -
ّ
س ��صناف املاجنة امل�صرية
احلق  ..ما �شفت�ش  ..وانا دار� أ
قالوامنخيبتك..ماهُ ولوكان-لوكنت-لكانت
طابت..وبدَل�شمروخكتبعتهاهدية!
يفحو�شك ِ
•••
جب َّلة�..شِ ْع َرك يَ ّ
ن ْم َغ َّرقنايف�شبرْ امل َّية!
لكنانت ِ
ب�شرف له ُعذره
o oاللِّي بيعادي ال�شيوعية َ
يا اجلهل يا املعرفة  -غلبوه على �أم ُره
اجلهلنة والغر�ض
�أما اللي �سايق الهبل ع ْ
املر�ض يوم انقطع ند ُره
َف َدا اللي �صا ُبه َ
•••
ودا اللي مالُه �أمان  ..ولو ارتفع �أج ُره
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o oم�ش كل تلميذ ذكي ي ْن َفع يكون أ ��ستاذ
عرق الغباوة ا َخلفي  -أ �ح�� ّد م ا أَللمْ��از
ْ
يقطععلىالعبقري�سككالو�صولللحق
بتن�ضح جاز !
متخ ِّبي يف ال�شَّ قّ وق�صايده َ
•••
لذا �شِ ْعر معيوب كتري -بع َبع  -جنح بامتياز !

o oفج�أه بتكت�شف انك وال حاجة  -يا بكا�ش
حتى حياة �أ�صحابك وكتبهم ما قريتها�ش
مع ذلك داير تفتي ك�أنك (هيكل باكثري)
كدبت كتري  ..ات�أخَّ رت  ..و�ضاع عمرك ببال�ش
•••
لو م َّرة واجهت حقيقتك تدخل الإنعا�ش؟
�o oضاقت�ساحاتالن�ضال�صبحت�صاالتدهاليز
وات�ص َّدروها (الدكاترة) بقى اجلميع تالميذ
وما دام �سالحك كالم يبقى الهدف (حتليل)
و�إذا م العيار التقيل ح نعلَّقه ف براويز !
•••
فيليق بوقت الفراغ  -هذا الن�ضال اللذيذ !
جهرا..مابقت�ش�س ّر
قهراواذي ْعها ً
 o oأ�قولها ً
ما عاد�ش بعد الزمان ده  -ح يبقى �شعر
كانت الكتابة أ �يام ماكنا نع�شق �صبابة
وم�ش يف غابة  ..اجل ِع ّر فيها  -حاكم ي ِع ّر
•••
ِ �س ْعر
�سهران ينادي على ب�ضاعة مالها�ش ِ
o oقب ِل ْن ت�شيخ يا �صاحبي كان امللْك لك
رغ��م ال�� َع َ��وج وال ُقبح ك��ان ما �أ ْجملك
نت اكتفيت؟
وجه الوطن مِ ْ
دلوقتي غاب ْ
مل��ا ابتديت ال��ك��دب ك��ان فيه مقتلك
•••
�صلبوك ل�سان للرثثرة  ..ل َيلك َحلَك
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o oي��ا ريتني عبد �أ���س�ير  يف الأل���ف ليلة وليلة
�أو ط�ير  عجوز م�سحور  ،ج ِّني يف �ضلّيلَة
وال كنت اعي�ش ع�صركو يا جهلة يا نواطري
جمل بقلب �ضرير �شايل خيابته التقيلة
يا َ
•••
واق��ف على نا�صية الدنيا  -بيب ْع َبع ب ُبقليلَة !
o oف��وزي وج��اب��ر وال�سلماوي وي��وي��و قعيد
وحجازي و�صالح العرتة واحلا�ضر دا ًميا ابو ال�سيد
زعماء اجلبهة ال�شعبية �أيام النا�صر �شعراوي
قطعوه العرق اخلنكاوي وظبطوا للمجد املواعيد
•••
وحلكمة رب��ك ك�شفتهم � -سكة �أب��و زي��د !
o oطول عمرنا ونف�سنا يف حوار  ..لكن مع مني؟
مع كتبة التقارير ؟  ..وا َّال مع امللطوطني ؟
طول عمري اهاتي واولول  ..وال رفعت �سالح
ظرف متاح  ..طلعتويل بال�سكاكني
وف كل
ٍ
•••
�شرف احلوار الو�ضوح ِب َت�ساوي بني طرفني !
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 �ل��ف ج��ري��دة ب�صباع رجلك
o oتقدر تعمل أ
بحزم ِف ْجلَك
وتقرط�سها وتك ِّي�سها وتع ّبيها َ
ْ
اتعريتم فيه
يديكو
�
ب
اللي
��وم
ي
��
ل
ا
جالكوا
إ
ّ
ك�شف اللي انت كنت خافيه يا عابد ِع ْجلَك
•••
 �جلُه و أ�جلَك !
مال الدنيا  ..م�ش ح ي أ� ِّجل أ

o oح تناف�س  ال��ل��ي زه��ق ز َّي���ك م��ن اللعبة ؟
وا َّال ح تلعب مع اللي رق�ص و َّياك يف احلل َبة ؟
ثقافة اي��ه وان��ت��و راكبينها بقالكو �سنني
خ�ضرت حطبة
خمر عجني وال ّ
ال ب�إيدكو ّ
•••
م��ا تخت�شوا وت��داروه��ا خيبتكم العجبة !
 o oأ�فظع كارثة أ �دب ّية ممكن يتعر�ض لها فنان
��ر ب إ���رادت��ه ل�شريعة االلْتزام
إ�لتزامه ا ُحل ّ
دو�سه
ح يعي�ش حياته �سجني �صراط  -الكلّ ِب ْي ُ
فلو�سه  -يف غاية ا إل ْحرتام !
أ�و يبقى عل�شان ُ
•••
اللي ينولُه ب�شر ُفه  -يتح�سب ل ُه حرام !
o oنزلت �سوق املناف�سة فاتل ُّفوا ال ِعدا حواليك
ع�صاباتفال�سفةودكاترةا�ستكرتوهاعليك
ن ّورت �شمعة ب�شِ عرك حاولوا يطفوها ..
و�أنكروها وجنومها بت�ضوي يف ال�شبابيك
•••
هجر الأ�ساتذة الوطن ما باقي غري تالكيك
�o oشيء طبيعي انك تفوز يا حاج مكرم
ما انت متو ِّدك عجوز خربة ومدقرم
ما احنا يف ع�صر العواجز والكهانة
هزي  -الرق�ص �أكرم
ياللى م�ش خ�سرانة ّ
•••
مطرم !!
داللي غاوي ّ
يع�ض يبلع  -لو ّ
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o oوان���ت ب��ق��ى بِ�� ْع��ت ال��ق��ل��م ل��ل��دول��ة ؟
وا َّال انت واخ�� ْد الق�صة ك��ارت مقاولة
عمال ت ِل ّف بحما�سة ع اللجان وتدور ..
تك�سب اجلولة
وف كل دور يف خباثة َ
•••
اللي بكي ُفه يقع لك � ..إنت بيه �أ ْوىل !
ُ o oه َّمة �س ّتة �سبعتا�شر كلمة بتعيد تفْنيطهم
ماانتماتعرف�شانالفالحنيانطردوامنغيطهم
وال إ �ن العمال انك�سروا جلل يتم البيع ..
�ضايع (يا مثقف) بني ِق ِّلة فهمك وخداع تخطيطهم
•••
الواقع أ �غنىمنكتبك ،أ �خرجمن أ ��سرخطوطهم!
o oالواد عثمان ابن بهانة اللي ال �شاعر وال حاجة
حنيلعبتو َّياهالبليةجابالبنهخدامةخواجة
وليالتيبريطنعال�شا�شةيتكلمبل�سانال�شعب
ويقولنهبوهااوالدكلبفاتوهاجاهلةوحمتاجة
•••
و�أ�صدَّققوله..وانابادعييزيد �أمهويزيدين �سذاجة
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م�صمم ت�سوق الهيافة
 o oإ�ذا كنت يا اه َبل
ّ
ع�����ش��ان ب��ك��رة تبقى وزي���ر للثقافة
فمخْ مخ ك��ت��اب ل��ل��ق��را َءة ال َّر�شيدة
يفخّ خ م�سالك جديدة ل َن�شر اخلرافة
•••
ونظرية ت ْثبت ب أ�نّك يا فار املجاري  -زرافة

فظة تاريخنا امل�ستحيل
o oوال انتوَ ..ح َم ِلة وال َح ِ
وال قا�سيتوا معانا روع��ة احللم اجلليل
�أي���ام حرتنا وروي��ن��ا الأر�����ض  و�ش َتلْنا
وكان ف�شلنا ب�سببكو يف الزمان العويل !
•••
�سمم جرحنا النبيل
يوم كنتم ال َّنزف اللي ِّ
�o oساباحلياةمت�شيطبيعيوانتالغ�شيمع�شتهابالزّق
�ساير زمانه التطبيعى واد فوريجي عمره ما قال لأ
َكلْهافزمانعبدالنا�صرَ .ل َهطهايفزمنالعمدة
معدةوفتحتعالآخر،حلده�ضمتزلطاحلق!
•••
ع�ضمكطريل�سةيا�شاعروه َّونازلحرتودق
ت�س َتقوى با ألمن
o oياك فاكر نف َْ�سك أ �قوى ملا ِب ْ
بالعك�س بتبقى�ضعيفواطيمهماعليتبال َفن
وكل اللي ك�سب ُته من رياالت أ �و من �شهرة
قهر ْة ِغلّ ف ِت ْن َجن
ُ
بي�ضه ح يفق�س ج َّواك ْ
•••
ال�سلطةكلما ِت ْ�سمن�س ّكينَكتن َْ�سن!
ماهوياكتكوت ُّ
o oطمعانيفهربةفلو�س ؟!كاناحل�شي�ش أ � ْح َ�سن
وي�ستح َ�س ْن
وبال�ش �ضياع ُعمر يف  -ممكن
ْ
مقّقت عي َنك كتب َ -ع ّبيت ورق كالتل ..
ول�سانك اختل يا دكتور ِ -ت ِعب ْحل ً�سا
•••
كان ز ّيها قبلْها  -وا َّال اغْ تويت ي أ��سا ؟

355

o oالعمر مع ِّدي زي القطْ ر وانت ؟  ..بتتدلّع
بتبحلقيفعواميدالتليفونوالنِّ�سوانيا َ
خم َّلع
ُفوق م�ش ح تغيرّ �أيامك  -لكن َرتّبها ..
واح�س ْبها  -عيالك �شابوا وقريب ح ت َقلَّع
ِ
•••
طمعان؟ع�شمان؟فيه �إيه؟كفاياك ِب ْت ِف ّنتب َّدع!
 o oإ�ب�سطياعم-اجلراي ْد�شغَّالنيعلى ِ�سريتَك
و�صفحة أ �ولىَ يوماتي بي ْن�شروا ُ�صورتك
َ
و ُكلُّه ِب ْئ َ�س امل�صِ ري قراطي�س يا طعمية
أ�و َف ْر�ش مَنلية ح تن َّورها تك�شريتك !!
•••
ومنالبداية/النهاية.حم ّددةت َْ�س ِعريتَك.
o oياعم ياللي �سليم ن ّية وك��ان ل��ك خال
كنت �شاعر مغني وكنت واد ق�� َّوال
ليه ِتن�سى حق الأ�صول وال ِع�شرة والعيلة
بقيت بال حيلة خا�ضع للظروف واحلال
•••
حجة وا َّال �ضعف خوف وعيال ؟
يا هلرتى ّ
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o oجوايز الدولة دا ًمي��ا م�سب ًقا معروفة
وق��د يجوز قبل اللجان  ..م�صروفة
وج��اي تعاتب م�ين  ي��ا يتيم ا ألم���ة ..
ال��ذم��ة م��ن م��وت ال�ضمري خمطوفة
•••
واللى �سبق حني حلق لهفها بالزوفة .

o oمل��ا يبقى ال��وع��ي زي��رو  -دم��اغ مافي�ش
يبقى �إميانك و ُكفْرك زي يافطَ ة �أو �أفي�ش
وف �ضمري قلبك  ..مت��وت الإن�سان َّية
�شجرة احلر َّية تد َبل والأمل يخْ َجل يعي�ش
•••
خيمة خي�ش !
بالف�ساد يدفنك فى َ
واللي َذلَّك َ
o oعندنا م��ا بقا�ش خ�شا وال فيه ك�سوف
�إذ كتبنا ال�شعر على ح�سب الظروف
بتجاملني وان���ا برقبتي ح اجاملك
ل��و جمايلك ���ص�� َّدق��ت ك���دب احل���روف
•••
والق�صايد �أ�صبحت ن��اي��ل��ون و�صوف
 o oأ�م��ي�ر  ال�����ش��ع��را ب���ات ي��ب��ك��ي عياله
خ�سة ملعوا ال�سرياميك ب�شاله
َّ
وه��م ّ
حني �س أ�لت عجوز (معري) بحب م�صر
ح�سب رجاله
قال ىل يا ابني كل ع�صر َ
•••
خيبته أ �كرب  -حني ميينه يدو�س �شماله !
o oالعيال الكت َبة �صبيان ال��غ��واين  ..
حمروقني م ِّني ع�شان مازلت اعاين
من َف��راغ��ة العني وم��ن �سوء الطوية
الح ِ�سني ال�صواين
واحل��رام�� ّي��ة اللي ْ
•••
ومن كبريهم  -اخلليع  -املعجباين  !!
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�صر ينهي حكايته البايخة بف�ضيحة
ُ o oم ّ
فعطى ودان��ه ودماغه خللْق �ش ّبيحة
عمنا  :احلرفنة غري التالت ورقات
يا ّ
�سريحة
واما ال�شرف مات �صبح لل�شِّ عر ِّ
•••
فوقياابنيل�سهالفنون،بالطعموالريحة!
بع�سل الكالم
o oطبع الل�سان الع�سل ينطق َ
�سوا كان �صريح اخلجل وا َّال طليق اللجام
إ�زاي تقول �شعر �صادق وانت فعل قبيح
بتبيح لنف�سك هوانها ف خدمة احلكام
•••
وانت اللي علِّمتنا ّ -ان ا ُحل ّر ما ين�ضام ! ..
ات��ر���ص��ت ك��ت��ب ودف��ات��ر ..
o oاملكتبة
ِّ
ِ��ج��ج بفالتر
ْ��ل��م��ة
اتن�صبت ح َ
وامل��ك َ
ِ
ك��ل ال��ك�لام خِ��لْ��ف ب��خ�لاف مقلوب
حم�سوب على ح�ساب الوطن بخ�ساير
•••
طولمااللييقرا�شاوي�شوالليبي�سمعع�ساكر!!
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بع�ضه
حي بيتدحرج على ُ
�o oشفت اللمون ّ
حتى اللي �سبق اتع�صر واللي طرح بعده
�شفتك يف ح�ضن الوزير يا �صحفي يا معار�ض
كانظرفعار�ض خالفكم؟وا َّاللغَر�ض ق�صده
•••
وا َّال اخلريطة جداول  ..ولكل �شيء  ..ح ُّده !

o oقد يكون بكره ح يختاروه وزير  -قد يجوز
ويجوز يكون واد عبقري يف الفن يلعب بالرموز
�إمن���ا وم��ن امل���ؤك��د ل��ه �أالع��ي��ب��ه اخلف َّية
واد رزي���ة ول��ه على امل��راق��ي��ع ن��ف��وذ !!
•••
ولذا ما يطيق�ش �شمروخ الأراجوز العجوز .
o oكل �أفكاركم بواقي من رطام االحتاد اال�شرتاكم
م الكالم البالّونات اللي انتفخ من ريح عماكم
واللي مايل املخ من ق ِّنينة الكدب اللذيذ
احل�سرة وراكم
واللي بيخلِّي املعيز تهتف من ْ
•••
�إرحمونا يا نخ َبة َ�س ّو  -ال ِع َّتة �سكنت يف قفاكم .
 ��سمك
o oليه �شُ عرا ياما بيكدبوا على إ
ر�سمك
وبكل ج��ر أ�ة وغتاتة يح ّوروا ف ْ
 �ن��ك الوالد
ياللي ان��ت كنت اليتيم مع إ
فاتوك تكابد وحيد وا�ستغفروا خل�صمك
•••
وطيب هواك َع َ�ص َمك.
�شق الوطن
لك ُّنه ِع ْ
ْ
الرف�ص  وال ّت�شليت
o oزهق الكالم وابتدينا ّ
حت�سود�شريعةالتعالبيفع�ش�شكتاكيت
ماهوالاللييقرابيكتب-والللِّيبيقولودان
ولو املخ ِّبي يبان � -صاحبنا ح يجيب زيت !!
•••
حجة ت�صون البيت .
احلجى َّ
�شوفوا لنا يا اهل َ
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o oط�� َّب��ال ورا الر َّقا�صات ومغنيات اللحم
يا مولّف الأغنيات  -اللُّويل غري الفحم
جمر القلوب اللي الوطن فيها
وال�شعر ْ
من خوف عليها  ،النغم يخفي الأمل يف اللحن
•••
ويطري مع الع�شق ِخ َّفة م�ش يغو�ص يف الوحل !.
متك�سح قتَل الفالح والعامل
o oالعامل عاي�ش بيتْط َّوح َّ
ُمغْرم ِب َل َف ْند َّية التايهة يف الوهم ال َّرقمي الكامل
يرطنوا َ�صمت وحركة بفنون ُمنتهكة ولغات ُمرتبكة
ال�شامل
والنا�س الربكة موتى ف إ �يد �صنَّاع الرعب ِ
•••
وانت-نا ِقع إ �يدكيفامل َّيهالباردةمب َّوالمتفا ِئل
حر يا جمنون
�o oإوع��ى تفكَّر �إن��ك عاقل ّ
عل�شان مبزاجك بتق ِّلب يف حمطات التلفزيون
غ�صبنِ عنك وجدانك بقى اليق للتجهيز
ْ
زي التالميذ اللي برت�ضع ت�شرب ين�سون
•••
والليوعيهايت�شكِّلرع ًبامالناظروالكراكون!
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و�سحايل وعقارب
ْ oo
كهف الكالم فيه ِحنا�ش َ
��ول ما ت�سمع تالقي ح��دا ِدي وعناكب
وط ْ
الهامو�ش والري�ش
طرد
ْ
َد َّرب َ
ودانك على ْ
ال�صمت أ �و حارب
واخرج من
ْ
ْ
�ضي َّ
الهي�ش ِِل ّ
•••
وال�صدق  ..يف الغالب !
النور قرين اجلمال ِّ

ف�صل جايزتُه على نف�سه
o oعجوز ال�شعر ّ
يناف�سه
من �أجل ي�ضمن ما في�ش �شعرور
ُ
ه��ذا ق��ان��ون ���س��وق ب���ادل ال��ف��ن بب�ضاعة
يف نطاعة  -يدفنوا اخل�سران يف ْلب ُ�سه
•••
رف�سه !
واللي حلب طور ..
ِّ
بيتحمل �أكيد ُ
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