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  مكتبة ديوان العرب تقدم لكم

  العزا عند الحكومة

  ديوان شعر بالمحكية المصرية للشاعر

  وسيم عبد الغني سالمة

   

   إهـــــــداء                 

ــه عبـد الـغـنـى ســالممحمـد  : ح أخى المرحوم الشاعر إلـى رو

  .أهـدى هــذا الـعـمـــل 

     وسبم عبد الغنى سالمه        

  

  مقـــدمــة
  

  

باهتمام الكثير من األدباء والشعراء بينهـم ) دلع األسامى ( حظى ديوانى األول 

عبد الرحمن األبنودى الذى خصــص له حلقة آاملة من / الـشاعر الكبير األستاذ 

على القناة األولى والفضائية المصرية "  خالصباح الخير يا" برنامجــــه اليومي

م فكان لهذا االهتمام وهذا التشجيع األثر 13/5/2006وذلك يوم السبت الموافق 
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وذاك التخلف بسبب يأسى من الحصول على وسيلة تعيننى وآان هذا التوقف 

  على توصيل إنتاجى إلى 

الناس فأحجمت عن الكتابة اعتقادا منى بأن األعمال القابعة بأدراج المكاتب ال 

  . تفيد وال قيمة لها 

  

  

  واآلن فـقـط اسـتـطيـع أن أقــدم لكــم ديوانـى الثانـى

زمى على اللحاق بالرآب المستمر فى ألؤآد لكم ع" العزا عند الحكومة  " 

  . العطاء 

أرجو أن يكون التوفيق قد حالفنى فى صياغة موضوعاته ، وأسألكم الدعاء لنا 

  .بمواصلة المسيرة إلى أن يقضى اهللا أمرا آان مفعوال  

  )المؤلف ( 

  

  

  

  

  قـالـــــوا 
  

 عبد الرحمن األبنودى/ الـشـاعر الكـبـير األســتاذ  •
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وسيم سالمه اللى أنا مشفتوش وال أعرفوش ، بصراحة شكرا ألخى  -

  زجله عاجبنى 

حساس شديد بأحوال الناس الغالبة والفقراء إعنده  -

أنا عرفته من خالل شغله ، جميل قوى، مليان موسيقى ومليان روح  -

شعبية

م بالقناة األولى 13/5/2006بتاريخ " صباح الخير يا خال " برنامج (

  )والفضائية المصرية

 

محمد شكرى / الشـاعر الكبـير الدآتـور  -

لشاعر يدرك بوعيه وثقافته وحسه المرهف أن ) دلع األسامى ( ديوان  -

  .الشعر إضاءة وليس ضوضاء 

الشاعر يستخدم صيغا اشتقاقية تلعب دورا فى إبراز الفكرة والعاطفة  -

.معا 

مس الشارع الشاعر أفكاره حيه وتجاربه صادقه ولكنها تجارب عامة ت -

. وحياة الناس

بقصر التذوق بسيدى جابر فى  )مناقشة الديوان ( من ندوة (

  )م باإلسكندرية13/11/2006

 

 وجيــه الصـــقار/ الكاتـب الصـحفى الكبـير األســتاذ  •

عنوان استعرته من ديوان شاعر شاب فى الخامسة " دلع األسامى "  -

مة وهو أول ديوان لهذا والستين من عمره اسمه وسيم عبد الغنى سال

الشاعر الذى انتهج الكتابة باللغة العامية وأبدع فيها ، إال انه آشف 

وببساطة عن مدلوالت األسماء المنتشرة فى الفكر الشعبى ويعكس 

فكرته عن سلوآيات المواطنين من خالل تلك األسماء مصورا مفاهيم 

  شاقة حوار عصره وسلبياته مستهدفا تصحيح المفاهيم فى خفة دم ور

" م 26/8/2006جريدة األهرام بتاريخ "      من 

 "جريدة األهرام المسائى " •

يغوص فى مشاآل المجتمع ويعبر عن أحزانه " دلع األسامى " ديوان 

  وآالمه بلغة شاعرية حرة بسيطة 
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  م 1/6/2006    من صفحه عالم الكتب بتاريخ 

   

  

    

   

   
  
  
  
  

  ةالعــزا عـند الحكومـ

  سـامعــيـنـه النـــهــــــار دهاللـــى 

  والـلــى بـتـقـــولـه الـمـعـارضـــه

  و المـشـاآـســــين و الـنـمـــــارده

  واخــــده مـوقـــف م الـحـكـومــــه

  شـكـلهــــم عـامـلــــــين آـتـيــــبـه

  آــــــل أفــكـارهــــــم عـجـــــيـبـــه

  صـيـبــــهلـمــــــا بـتـجـــيـلهـــــم مـ

  يـلــزقــــوهـــــا فـى الـحـكـــومـــه

  شـــوف آـالمـهــــم فـى الـجـرايــد

  و الـال أســلـــــوب الـعــرايــــــض

  

  لـمـــا يـبـقى الـحـقـــد زايـــــــــــد

  يـخـلـقـــــوا عـيــب فـى الحكومـه

  الـكـــــــالم دا مـــش بـتـــــاعــــى 
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   حـيــكـــون دفـاعــــى مـسـتـحــيـل

  د الـلـــــى قـأيــــــاله األفـاعــــــى

  هــــــز جــــــدران الـحـكـومـــــــه

  الـلـــى قـلـــتــــه مـــش راضـيهـم

  عـمــرى مـا افـــتن يــوم عـلـيهـم

  د الـلــــى آاتـبـيـــنـــــه بـأيـديـهــم

  ـهوالـلــى عـارفـــاه الـحـــكـومــــ

  شـــــوف آـالمـهـــم ع الـخســارة

   والـفـــســـــــــاد جــــــــوا االداره

                 

                 حـســــســــوا الـنـــاس بـالـمـرارة

  بــس مــش يـائـسـه الـحــكـومــــه

  مـهـمــا تـشــقى الـنـاس و تـتـعــب

  أو تمــــــوت م الخــــوف وتـهــرب

  ـتـحـيـــل الـشـعـــب يـغـضــــبمـس

  م الـلـــى بـيـحــــب الـحـكــــومــــه

  لـســــــه فـاآــــــــر بـاألمـــــــــاره

  لــــمـــــــــا تـتــشــــــــــكــل وزاره

  آـان هـنـــاك أجـمـــــل عــبــــــاره

  ســمـعـــتـهـــــا لـنـــا الـحـكـومـــه

  ــــه والـخـــالصــــــــهالـحـقــيــقـــ

  الـعـمــــــل مـحــتـــاج فــراســــــه
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  الـلـى واخـــد ع الـطـفـــــاصــــــــه

  مــش حـيـفـضـل فـى الـحـكـومــــه

  خـلـلــو بـالـكـو الـنــاس غــالبـــه

  ســـيـبـكـو مـن شـغــل الـديـابـــــه

  ـــهاحــســـــبـوهـــــا بالكـــــــتابـــ

  وانـجـــزوا شـغـــــل الـحـكـومــــه 

  الـضـمــــــير واخــــــــد أجـــــــازه 

  والبــشـــر عـامـلــــين جـنـــــــازه

  بــس لــــو أعــــــرف لــمـــــــاذا؟

  الـعـــــزا عــنــــد الـحـكـــومــــــه

أنـت لـيـــه خـايــــب يـا أسـطـــــه

  كـوى فـى بـوسـتـــــهتـبـعــت الـشـ

  

  مـــش تـجـيـب لـك برضـه واسطـه

  تـنـفـعـــــك عـنــــد الـحــكـــومـــــه 

  وأنــت عـايـــــز.. هـــوا عـايــــــز 

  تـبـنــى مـصــنــع بـرضـــه جـايــــز

  بــــــس سـيـبـــــك م الـعـــرايــــــظ 

  ـــهالـلــــى بـتـغــــيـظ الـحــــــكـومــ

  مــش غـريــــبـــه إنــك مــفــلـــــس

  مـا انـت طــــول عمـــــرك تـهـلـــس
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  بـــــس عـــيـبــــــه انــــك تـألــــــس

  ع اللـى بـتـقـــــولــه الـحـكـــومــــه

  آــل يــــوم بـنـشـــــــوف خـنـاقـــــه

  م الـلــى عـايـشـــــين بـالـحـداقـــــه

  

  ــســـــتــنـــى الــــــبـراءهواللـى م

  جـاب لـه واســطــه م الـحـكـومــه

  الـلـــى خــــلـال الـنــاس جـواعـــه

  والـلــى خــــرب فــى الـزراعـــــه

  و اللـى فــرق فـى  الجـمــــاعــــه

  آـان بـطـــل عــنـــد الـحــــكـومـــه

  بـشـتـغـــــل مـــن غــــير مـرتــــب

  لـبـصــل فى أيــديـه مـعــطـــــبو ا

  أصــلـــه آــان نــاوى يـشــطــــــب

  ع الـلى فـى جـيــوب الـحـكـومــــه

  )لـــبـودى(آــان أبــــوه شــغـــــال 

  قـضـى طــــول عـــمره حـســــودى

  

  مـحـتـمـى بـأصــلـــه الـيـهــــــودى

  هاللـــى خـبـــــاه ع الـحــكـــــومــــ

  جـاب لـنا األمــــــراض بـحـالهـــــا

  والـبـلـــــد ضـــيـــــع جـــمـالهــــــا
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  أصـلــه آــان عـاشــــق لـمـالهــــا

  والـمـنـاصـــب فــى الحــــكـومـــــه

  انـتـهـــــــى عـهــــــــد الـفــتــــــــوه

  الـلـــى خـلـلى الـظــلــــــم قـــــــــوه

  ـــا باقـيــــــين ع األخـــــــوهواحــنــ

  الـلــــى حـتـفــيــــــد الـحــــكــومـــه 

  أسـألـــه بـنـفـســـــــك وقــــول لـــه

  قـبـــــل مــا يــهــــــــزك بـغــــــــــله

  

  جــاب مـنـــــين الـخـــــــير دا آـلــه

  بـعــد شـغـــلـه فــــى الــحــكـومــــه

  ــى فــاشـــــل فـــى الــــــوزاره الـلــ

  مــســكـــــــــوه مــجــلــــــــس إداره

  لــجــــــــل تــتــهـــــــد الـعـــمــــــاره

  عـايـــــزه تـرضــيـــه الـحــكــومـــه

  عــارفـــه ان طـلــــوعـــــه هــــــزه

  )رزه(زى مـــــا يــكــــــون حــــــــد 

  ه لـيـكـــــون عــقــلـــــه وزه خـايـفــ

  يــفــشــــى اســـــرار الــحـكــــومـه

  الـلــــــى بــيــحــــب الـشـمــــــاتــه 

  والـلــــــى واخــــــد ع الــشـحـاتـه
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  والـلـــــى طـلـــــق بـالــتــــالتـــــــه

  عـيـنـــوهــــــم فــى الـحـكــــومـــه

  )عــمــاره(ـخـصـــص والـلـــى مـت

  والـلــى يــفـهــــم بـالـالشـــــــــاره

  )نــوط الـجـــداره ( والـلــى خـــــد 

  مـش مـكـانـهـــم فـى الحـكـومــــه 

  الـلـى عـاقـــل جــــت لـه هــفـــــه

  والـمـصــــايــــب نـازلـــه رفــــــه

   والـبـلــــد عـامـلـــه لــنــــا زفــــه

  لــســــه عـاجــبـاهـــا الـحـكـومـه

  الـصــغـــــير والـلـــى شـــــــايــب

  الـلــى حـاضــــر والـلـى غـــايــب

  

  آـلــــه يـدفـــــع لـلــضـــــرايــب

  الـلـــى عـايــــزاه الـحـكــومـــه

  الـــــــدوا مـنـيــــــل بـنـيــــــــلـه

  ـا عــيـلـهطــــب ومـــالـه داحـنــ

  آـل واحــــد عــنــــده شـيــــــلـه

  يـــدى حـبــــــه لـلـحـكــــومــــه

  الـمــريــض خـلـلـوه فـى حـالـه

  داتـنـكــــس هـــــوا وعــيــــالـه

  مــش آـفـــايـه الـهــــم شـــالـه
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  والــــدوا عــنــــد الـحـكــومــــه 

  ــــــادهالـعــمـــــل فـخــــــر وعـب

  والــمـريــــض جـــوا الـعـيـــاده

  

  لــــو طــلــــب مـلـيـــــم زيــــــاده 

  مــش حـتـــدى لـه الـحـكــومــــه 

  الـلى مـن غـــير مـيــه يـشــــرق 

  ســيـبــــــولـه حــبــــه يـســـــرق

  أصـــله غـلـبـان آان حـيـغــــرق

  كــومــــــــهمــــــد ايـــــــده لـلـحـ

  صــدفــه ان الـبـيــــت جـمـعــنــا 

  حـــــد شــــافــنــــا أو سـمعــنـــا

  فـين فـلـوس الـغـيــط بـتـاعنـــــا

  الـلــــى بـيـعــــاه الــحـكـــومــــه

  الــمــصـــــــــــانـــــــع بـــاالراده

  عــنــدهـــــا أحــســــن شـهـــاده

  

  فــيــنـــــــا وزيــــــادهآـات تـكــ

  لـو سـابـتـهـــا لـنـــا الحـكومـه

  الـبـهــــايـــم بـكـــره تـشــبــــع 

  )ألـف مصنــع ( لـمـا يـبـنـــوا 

  بــس مــين يـفـهــم ويـســمــع
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  الـلـى قـصـــداه الـحــكــومــــه

  خـلـلـو آـل الـنــاس فى آــربه

  وربـــهيـعـمـلـو م العـضــم شــ

  عـايــشـــوهــــم جـــوا تـربـــه

  عامله مـش شـايـفـه الحـكومه

  هـــــوا ده حــــق الـغـــــالبــــه

  الـلــــى وآــــاله الــديـــابـــــــه

  

  والـلـى ســرقـاه الـعــصــــابـــه

  بـكــره حـتـجـيـبـــه الحـكـومـــه

  الـلــى مـش عـاجـبــه تـقـــولـه

  ه بـاقـى الـشـعـــب آــــلـهلـســ

  مــســتـحـيـــــل يـقـــــدر يـذلـــه

                 أى واحـــد فــى  الـحـكــــومــه

  اعـرفـــى حـــــدودك يـا جـــاره

  انـت ليـه عـامـلـه لـنــا غـــاره

  مـش فـلـوس النـــاس خسـاره

  تـتـــرمـى عــنـــد الـحـكـــومـه

   أنـعـــس ومــــددلـو فـضــلــت

  أو قـعــــدت أنـــــدب وعـــــــدد

  

  يــبـقـى حـقـضـى العـمـر أســدد
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  فى الـلـى ســلـفــاه الـحـكـومــه

  مـا تـقـلــوش فـــين المكاســــب

  هــــوا دا الـوقـــت الـمـنــاســـب

  وآـلـــوا أجـــــدع مـحـــــاســــب 

  ـومـهوابــدأو حـاسـبــو الـحـكــــ

  آـل شــىء حـيـعـــــود ألصــــله

  الـكـريــــم يـعــمـــــل بأصـــــــله

  لــــو حـيـتـعـــــرض لـفـصــــــله

  والـلـى مـش راضـيـه الحـكومه

  الـمـشــــاآـل هـــــلـال هـــــــلـال

  نـضــفـــــو أيـديـكـــــوا ويـــــلال

  

  هللاعــلـقـــــوا ع الـبـيــت مـا شــا

  وارقــوا مــســـئـول الـحـكـــومـه

  لـســـه عـنــدى آـتـــير حـقـــولـه

  آــل شـــئ عــارف أصـــــــولــه

  لــو سـهــرت الـلـيـــل بـطــــولـه

  مــش حـتـســمـعـنـى الـحـكـومـه

  مــش حـتـســمـعـنـى الـحـكـومـه       

            ــــــــــــــــــــــــ
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  )1(فزورة 

  

  إذا جــت أجـــازه.. بـيـعـمل جـنــازه 

  ويـبـقـى حــزين .. ويـبـكى ويـلـطــم 

  لكل المدارس .. وعـاملـيـنه حـارس 

  ويـا خـســارة يطلع ما هـواش أمـين 

  ولو جيـت سألـتـه  فى أسـباب ندالته 

  ويحلـف يـمـين .. يـقــــولك مـفلــس 

  ضـــرايب يجيـب المصـأيـب  ويدفـع 

  وبـيحـــط نـفســه مــع المظلــومــين 

  بـيـعـمل عمــــايلـــه  وتزعل زمايـله 

  

  ومــش مـبسـوطـين .. ويـتـبروا منه 

  وشـفـتـه وناديـتـه.. ولو رحت بيـته 

  وما يقولشى مين .. ح يجرى ويهرب

  ما عنـدوش سـماحه  وعنـده بجاحه 

  قولولنا بصراحه  دهـه يـبقى مـين ؟ 
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)ناصـــــر زمان(
  

  مـن يـوم مــا جـيـت شـرفـتـنـــا

  نـــورك بـــدأ يـمحـــى الظــــالم

  واآـمـــن قـــلـبــــك حـبـنـــــــــا

  عـلـــمــتـنــا أحـســـن عـــــــالم

  والـلى اتـجـرح مــن وسـطـنــــا

  صـحـيـتـــــه مـــــن آــــل اآلالم

  ـعــــك جـمـيــــــل عودتـنــــاطـب

  بـتـقـــول وتـصــدق فى الكــــالم

  والـخـــيـر يـجـيـلـنــــا لحـدنـــــا

  مـش خـطـبـة تـتقــال والســــالم

  

  

  الـــديـن عـلـيـنـــــــا تـســـــــدده

  مـن غـير ما نـسـمـع لـك نـــواح
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  والـمـفـــــــــتـرى بـتـهـــــــــــدده

  تـهـــد ويـصــيـبـه الـكــســـــاحيـ

  آـــل اللــــــى آـــنـت تـحـــــــدده

  بـيـكــــون طـــريـقـنـا لـلـنـجـــاح

  وف آـــل حــــــــرف تـــــــــردده

  بـتـأآـــــده وتـجــــــيـب ســـــالح

  تـبـنـــــى الـبـلــــــد وتـجــــــــدده

  فــــــــاحوتـعــلــم الـنـــــاس الـكـ

  

  

  

  إنـت الـلــى آـنـت تجــــيـب لـنــا

  ويــا الـعـــســـل أحـســـن فـــطار

  وف آـل يـــــوم آـان عـنـدنــــــا

  وقـت الـغــدا لـحـمـة وخـضـــــار

  نـاآــــل ونـشـــــــبع آـــلـنــــــــا

  والـحـلــو آـان آخـــر الـنـهـــــــار

   وجــدعــنـــــاآــلـك شـهـــامــــة

  عــرفــتـنـــا أحـســــن شـعــــــــار

  أيــد آــات تــدافــــــع عـــنـنـــــــا

  والـتـانـيــة تـبـنـــى لـلـعـــمـــــــار
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  مـصــر بـجــاللـة قــدرهــــــــا

  آـان عـنـدهــا فـيـه مـال قــارون

  ضـاع آـل شــئ معـمـول لهـــا

  ـل الـحصـــــونواتـهــدمـــت آ

  جـــادت عــيـونـنــا بـدمـعـهـــا

  واتـشـقـقـــت آــل الجـفــــــون

  وانت اللــــى آنــت تـعــــزهـــا

  وتـحــطـهـا جــــوا الـعـيــــــون

  وبـكــــــل حــــــب تـضــمــــهـا

  صـــدرك عـلـيهــا آـان حـنــون                                     

  

  

  

  اعــذرنـــى إن آـات شـكــوتى 

  خـلــــتـنى قـــــدامـك حـــزيــن 

  دالهــــــــم بـهـــــدل جــــتـتـى 

  وتـعـــبـت مـن غــدر الـسـنـين 

  عـمــــال أقــــول يـــا دهــــوتى 

  وأنــده مافـيـش مـخـلوق يعـين 

  والـكــل ســامـــــع نـدهـتـــــــى 
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  مـعــين األنــين وجــــيرانـى سـا

  ده آـــان نصـيـبـى وقـسـمـتـــى 

  والـلــى انـكـتـب فــوق الـجـبـين 

  
  

  

  مـش قـصـدى أزعـل حـضـرتـك

   دانـت الـبـطــل وانـت الـزعـيــم

  والـكـــل عـــــارف مـشــيـــتـــك 

  آـات ع الصـــراط الـمـسـتـقــيـم

  انـت الـلــى آـــنـت بـحـكـمـتــــك

  ـشــــبـه لـلـقــمــان الـحـكـــــيم ت

  ولــمـــــــــا زادت هــمــــتـــــــك 

  شـفـنا علـى أيـديـــك الـنـعــيـــــم

  يـاريـتـهــــا دامــت عـشــــــرتــك

  الـعـظـيــــــم) الـســـد( يـا فـارس 

  

  

  

  أيـامـهــــــا آـنـــا نـقــــــــربـوا

  بأمـان ونـحـســوا فـى وجـوده 

  آانــوا بـيهـربـوا) الـشـــله( و 
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   ويـصـوصـوا زى الفـــــــيـران

  آـــــل األعــــادى اتـكهـــربـــوا 

  ســـاعــة مـا قـال لـألمـريـكــان

  الـبـحــــر أهـه يـالـال اشـربـــوا 

  ورونــــى إن آـنـتــم حـيـتـــــان

  لـيـــه آـلـكــوا بـتـسـتـغــــربـوا

   هــوا ده ناصـــر زمـان ؟ مـش

  
  

  طب و ماله

  
  أغنيــه ؛

           بيعــــايـرنـا بكـتر ماله    بعـد مـا عشقـــنا جمـــاله

  طـب ومـاله..     لما  قلت لقلبـى قاللـى    مش بحبـه 

  

      هوا عايـــش بالمحـبه     واحـنا دايبين فى المحـبه 

      نملـكـــه هـــــــوا و ماله          بالهـــداوه حــــبه حبه 

  

           ياما شفنا آـام فقيــــر       شغـلتــه عـــامــل اجيـر 

           بالـشرف اصـبح امير       واتغنـى والسعــــد جاله

  

    حب واتــدلـع آــتـيــر      خللـــى حســـــادك تغـيــر

   زى حالـه   دا الهوى مالهوش آبير    واحنا حالـنــا

                  مش بقول لك طب وماله
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  وأخرتها ايه
  

  تـعــبـنا وصــــبرنـا وأخــــرتـها إيـــه 

  محـــدش جــبرنـا مـنـعــرفـشـى لــيـه 

  و هــما اللى قالــوا وحطــــوا وشالوا

  وخلـلــونــا نـحـلــم بـمسـتـقـبـل إيـــه

  سمعنا آالمهم وحافظــــين عــالمهـم

  ودلـوقــتــى هــمـا بـيـنــســونــا لــيه

  شهادتك فـى جيبك متظهرشى عـيـبك

  وتـحفــظ آرامـتــك وتـبــقـى انـت بـيه

  وقــلــنا نـبـيعـــوها ونسـتـثمــروهـــا 

  مـفـيـش حــد خــدها بعــشـرين جنيه

  

  أبوه شاف له سـكه.. زميلنا فى دآـه 

  عــلــيــه وحــــدد طـــريـقــه ودلــــه 

  معــلم وأسطى..وراح جاب له واسطه

  وظــــبــط أمــوره وبـحـبــح إيـــديــه

  و من غير مسابقــه يفوز بالمسابقـه 

  ويـمســك لــه شــغــله بألفــين جنيـه

  دا عــقـد حــياتـنــا وسـود عــيشـتـنا

  وأآـــتر زمــايـله بـيــدعـــوا عـلــــيه
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  بيمشى بأالطـه. .وشــوف العــباطه 

  وآـــان ع البــالطــه ودلـــوقـتى بـيـه 

  مــوظــف نـقـــاوه وفــارض إتــــاوه

  ياخــد جـنــيه) سـبـــوبـه( على آــل 

  

  ولـو حـــد حـاول يـقــلب فــى عـيـشـه

  بـيـنـتـف له ريـشــه ويـقـضــى عــليه

  بـيـاآـــل بغـاشــه وعــامـلـيـنه باشـــا

  ل الـلـى عــايـزه بـيـحـضـــر إلـيهوآـــ

  ولـو جـت له شـــكه وآان عـنـده زآـه

  يجـيـبـوا الهـــدايـــا ويـبــكــوا عـــليـه

  وفـوق الماسـوره يحطـولـــه صـــوره

  ومكـتــوب عــليهــا سالمـتـــك يا بيــه

  وجـيـت مره أقول له  منـين جبـته آله 

  عـنـيـه زعــل مـن آــالمى وغـــمـض 

  وقـاللى انت مالـك وخليــك فـى حـالـك

  وفـكــر فــى حـقـــك ودور عــلـــــــيـه 

  

  بـتكـتـب شــكاوى فــى قـلب القـهـاوى

  وجــــاى بــسـالمـتـك تـقـطـمـنـى لـيه

  ولـما انـت عــارف وعــنـدك مـعـارف

  و مـســتـغـنى عــنى بـتــسـألــنى لــيه 
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  ى مهــواش حرامـىأخوك طـبـعه حام

  مـحـــدش حـيـقـــدر يـعــطــل عـلــــيه 

  وقع تحت إيــدى ) سـيدى( ولـو حـتى 

  حــكــســر دمـاغـــه وطـــلـع عــنـيــه 

  وخـلـلـيـه يـطــاطـى ويـخــدم مــراتـى 

  ولـو راح فى داهــيه منـبـكـوش عـليه

  وخــد مـنى جــانب و فـرحـوا األجـانب

  ا نـتـخـصـموا معـرفـشى لــيهو خللــون

  

  وصالحـونى ناسه وجـيـت بست راسه

  سـامحــنى يــا بيــه: وقـلت لســيادتــه

  و مش داللى عاجـبه بـيرفع لى حاجـبه 

  وآان لســه عايــز أبــوس لــه إيـــديـه

  وقـالـلى بأالطـــه بــالش العـبـــاطــــــه

  يه وقــولـلى بـصــراحه عايـز تعــرف إ

  و إنـت وزمايــلى بــتـنـســوا جـمـايــلى 

  وبـتـغــــيروا مــنى وحاســديــنـى لــــيه 

  سالمتـك يافنـدى) غاندى(عايزنى أبـقى

  مـدام جــت لـى فرصـه أضـــيـعـها لــيه

  وضـيــع حــيــاتى وأسـهـــر لــيــــالتـى 

  وابـنـــى فـــــى إيـــــدى ودور عــــلــيه
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  تـقــبـل نصـيحـتى وتعــمل بشــورتى    ح

     حـتاآل بـغـــاشــه وما تقـولــشى لـــيه

     وبــس أنـت حـاول واعــمــل مـقـــاول

     وخـدلـك مـناقـصــه بـملــيـون جــنـيـه

     و روح وســابـنى وايــه بــس جـابـنى

     أضــيــع فـى وقــــتـه وغــلــت عـــليه

   محــأيــد وفــيه ظــلم زايـــد   ســيـادتـه

     مـفــيــش حــد مــنـا حـــيـقــدر عـــليه

     و بـكــفاية ضـعــنـا ودوخـنا وجوعـنـا 

     وقـــدام عـــنـيــكـم وســـايـبـيـنـا لـــيه 

     مدام ده نصـيـبـنـــا محــدش يـعـيـبــنا

      و مـتــخـــلــونــــاشــى نـعــدد عـــليـه

  

   تـعــبـنـا وصـبرنـا محــدش جـــبـرنـا 

    وطـــال انـتــظارنــا وأخــرتـها إيــــه 

    تـكالـنا عــليـكم وروحــنا ف أيـديــكـم 

    وحـاولـوا تقــولولــنا عـلى الحل إيــه 

*********                      
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  )2( فــــــزوره 

  حصانهمهوش فى الحضانه وملهوش 

  وال حتى يعـــــرف يقـــول هـــوا مـــين

  ويقـــدر يخــــللـى.. ومشغــول تمللــى 

  جميع المصــالح فـــى إيـــــده الـيمـــين

  وبيروح لطــنطا.. وشـــايل لــه شـنــطه

  وأآــتر آـالمــه مــــع الـمســـئـولـــين

  ملـــوش فى الصراحه وعنده استراحه

  مــشـى مـــع الــطــباخـــينودايــما بـيــ

  بـيـدبح له معــزه) معــزى( و فى آــل 

  ويـــقعــــد يفـــرق عــلى النـــصـابـــين

  

  وما رضاش يوقف.. و عـــمال يســقف 

  متعــرفـــشــى هــوا بـيــســقــف لمـــين

  وبيغـــيظ فـــى خصمـــه وبيـخـللى اسمه

  ـشـحــــاتــينأبـــو ال.. نصــير الغـــالبة 

  ملــوش فـــى التحـــالف وعمـره مخالف

  وفـى الـيوم بيحـــلف لــه ألفـــين يمـــين
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  وهــوا وزمـــايله.. وتـفــضـــل تحـــايله 

  يقــولــــوا اتظـــلمنا ومــش مــرتاحـــين

  عشــان إنت لــمته.. ويـيجـــى بسـالمته 

  حـــنـــينيـقـــولك حـــكايتــه بـــرقــــه و

  وضــاع نـور عـنينا.. جــرينــا وشقــينا 

  وقـــدام ســيادتــــك أهــــه تــعـــبانــــين

  

  

  وشايفـــين عملنا.. وقاعــدين فـــى حالنا 

  و إحــنا اللـــى نطــلـــع آمان غــلطـــانــين

  ويـقــعـــد يـحــــوش.. وخــلــيه يكــــوش 

  ــــدام عـــنده ديــــنمســـيره حــيعــقــل م

  مفـــيش حد عـــابه فـــى آــل اللـــى جـابه

  حـــيديه لـــمــــين.. و أســـأل جـــنابــــه 

  وعـمره مخاطـــر.. مهــوش م القــناطـــر 

  تقــــول هوا مـيــن.. ولو آــنت شاطــــر 

  
  

  

  

  "فوضى األسعار" 
  
  صـــَبـرنـا وألــطـــــف بنـــا

  ا عالـــــــم األســــــــراريــــ
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  أصــــــل المـــيزان عـنـــدنا

  خــــــَرف وجــــاله سـعــــار

  والخـــــيبة دى جــات لــنــا

  مــــن هــوجـــــة األسعــــار

  يبـــقـــــى الغــلــــــط مننــــا

  والــــــال مـــن التـجــــــــــار

ـدم إيــــه راح يفــــيد النـــــــ

  والســــــوق مـــولــع نــــار

  القـــــرش أصــبح عــــــــدم 

مــا يجــبـشى رأس مســمار

  

  يعــــنى اللـــى بيـته اتهـــدم

  حيحـــوطـــــــه بأســـــــوار

  ويعــــــيش فى وسط الخـدم

  مــــن غـــير ســـكـن أو دار

  الشعـــــــب ده خصـــــلتــه

  بش الغـــــــدارمـــا يـحــــــ

  يصـــــبر علـــــى بلـــــوتـه

  مهـــــما يــكـــون  محـــتار

  تتعـــــب قـــــوام معـــدتـــه

  لــــو حضـــــرو لــه فطـــار

  يعــنى يـــــــدوب أآلــــتـــه
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طــقــــه فــــى آـــــل نهـــار

                     

  ـــى بيـــتنا آـــــدا                  الــــــزاد ف

فحـلــــين بــصــــل وخــــيار

ناآلــــوه فـــى وقـــت الغـــدا

مـــش لحمـــة والال خضــار

  وإن جــــه خسيـــس م العـدا

  يعـــمــــل عــلـــينا حصــــــار

بيكــــــون دا آــــبـش الفــــدا

 روبـينـضـــــــرب بالــنــــــــــا

ــــون فـيـه خـــشــاالزم يكـــ

مــش بحلــقــــــه ونــقـــــــار

لــــــو حــــد جـالــنا ورشــــا

مــــا نبـوحــــش باألســــرار

  

  وإن قلــنا فــــــين العــــــشـا

          او جــــوعـــــنا بإسـتمــــرار

  مــاتهمــــــش الخـــربشـــــا

ـــــبـارعشـــــــــونـــــا بالصـ  

    النصـــــــابـــين آـلــــــــــهـم

    فارضــــين عـــلينا حــصــار

  جـــدهم) البعـــــيد (   أصـــل 
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    آــــان مفــــترى وغــــــــدار

    آــــل اللـــى آــان ملكـــــهم

    معــــزة وجـمــــل وحمـــــار

     دلوقــــتى فــــيه عـــندهـــم

  البنـــك مـــيت مليـــار   فــــى 

  

  صابــين علـــينا الغــضـــب

  مــن غـــير ســبب أو تــــار

  واحـــــنا فــى غـايــة األدب

  سـاآتــين عـلــى األســــعـار

  لــــو حـــــــد فــــينا نــــدب

  يـــــــدولـــه آـــام إنـــــــذار

  ويــعــــلـمـــــــــــــوه األدب

  ــوه فــــى الـــــدارويـحـبــس

  النصـــابـــين يــــا جـــــــدع

  صـــايدنــــا ليـــل ونهــــــــار

  شاطرين فى ضــرب الـــودع

  وبـيـلـقـــــطـــوا األخـــبـــــار

  

  مالــيين حياتنــــا خـــــدع

  عاملينها بطــــن حـــمـــار

  وإحنا إن عمــلنا البـــــدع
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   أعــــذارما بـيـقـبـلــــوش

  أصــل الـزعـيم عـــندهـــم

  راجـــــل خـــبـيث مــكـــار

  هـــــوا اتعــــرف وسطـهم

  إنــــــه أبــــــو األفـكــــــار

  واآــــــــمـنه بيعــــزهــــم

  بـيـــولــــــــع األســــعـــار

  ويـســـقـفـــوا آـــلـــهــــم

  لمــــا تـشــــــعـــلـل نــــار

  

  فى األصــــل آان بميجـى

  قــاعـــد يبيع فى خضـــار

  جاله صديـــق عربجـــــى

  فضفـــض له باألســـــرار

  قال ح أشتغـــل بورمجــى

  وامشـــــى مــع الـــتيــــار

  وأبقــــى زعيم قرعــجـــى

  واعــمل فلـــوس مــليـــار

  حـــيالقـــــوا فـــين زينـــا

  طـــــــارشطـــــــار والد ش

  ضـــاع آـــل شـــئ عـندنـا

  والخـــــيبــه بـــالقـــنطـــار
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  الـمـــــال خــــدوه منـنــــــا

  حفــــــنه مــــــن األشــرار

  وبنعــــــــبـدوا ربــنــــــــــا

  و بنـــكــــتبـوا األشعـــــــار

  آل اللــى قـــلنـــاه حصــــل

  ــزارطبعـــــا مافيهـــش هــ

  إن آــــان آـــالمنــا وصـــل

  )ظـــــار ( أبقوا عملــوا لنا 

  وادونــــــا لحســــه عســـل

  وارمـــــونا جــــو الـنـــــــار

  يمكــــن يـــــروح الكســــــل

                     ونبطــلــــــوا استهــــتــــــار
  

  )أرض األســــود( 

  ينمرت على المجـــروح سنــ

  والجـــــرح لســـه واألنــــــين

  ســـيبتوا العــــيـال اتبهدلـــت

  ونسـيتوا احــنــا نبقـــوا مـين

  بالذمـــة مـــانتوش مكسوفين

  األخ عـــــــارف حـــق أخــوه

  وعـــيالنـــا الزم يعــــرفـــــوه
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  وانتــم عليكــم تنصـــــــــروه

  مش تقعـــدو لــه مكسحــــين

  لذمـــة مــانتوش مكسوفينبا

  

  

  شايفــــين ندالــة إســـرائيــل

  بتحطـــم الشعـــب العـــــــليل

  وبتقتل الناس فـــى الخـــليـل

  واحنا ف بيـوتنا هــــاربانين

  بالذمة مــــانتوش مكسوفين

  تضرب فى غزه والجـــوالن

  و البصره وف قلب السودان

  ميهمـــهاش فــــين الـمكــان

  ولوا ما حناش مقصودينوتق

  بالذمــة مـــانتوش مكسوفين

  

  

  

  أمريكــــا تديـهـــا الســـــالح

  وآـــــالب ما بتبـطل نبـــــاح

  قتل الشعـوب أصبح مــبـــاح

  عــــند الحسـاله المجـــرمين
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  بالذمـــة مــانتوش مكسوفين

  واخــده آـــام قرار) الجامعة(

  بتحــــرض الناس ع الفـــرار

  وبخمـس مــيت مليــار دوالر

  شاريين ســــالح ومخـــبيين

  بالذمــة مـــانتوش مكسوفين

  

  

  

  خايفين من الجيش الوضــيع

  وتسيبوا حـق النـاس يضيــع

  دول بعدموا الطفـل الرضــيع

  وبـيـقـتـلــــوا ام الـجـنــــــين 

بالذمة مــانتوش مكســوفين

  بتقـــولــوا إن الحــــق مــات

  إن العــالج هــــو السكـــاتو

  أمريكــا ما يصحــش تبــــات

  هـيا وصحــــابها زعـــالنين

  بالذمـة مـــانتوش مكسوفين
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  آـــل اللى قلتوه ع الجــيوش

  يطلع هجص يطلع فشـــوش

  مين بعدهم يقـــدر يحـــوش

  ظلـم الصهاينه السفاحــــين

  بالذمـــة مانتوش مكسوفين

  ق السكــوتطالبين من الخل

  دى حاجه مش ممكن تفوت

  سايبين عيال الناس تمـوت

  وتقولو ما حناش مسئولين

  بالذمة مانتوش مكسوفيــن

  

  

  

  السـفاحـــين ويـــــا الغـــراب

  حطــين علـــى عـنـيكـم تراب

  ومخــبـيـين عـنـكـو الخـراب

  لتـشوفوا خـــيبة المسلـــمين

  بالذمــة مــانـتوش مكسوفين

  يـن فلوســكم ملـياراتواخــد

  وإن فكــروا فـيكـــم ســاعات

  بـيــلـقــمـــوآــــم بالفــــــتات

  ويـقـولـوا عـنـكــم شحـاتــين
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  بالذمـه مـانـتـوش مكسوفـين

  

  

  

  الفكـــرة مــش فكــرة عــالم

  دول عـشــموآــم بالـســــالم

  وبـيخـدعــوآــــم بالكـــــــالم

  ـم خدامــــينويـشـغـلـــــوآـــ

  بالـذمة مانـتـوش مكسـوفـين

  حارميـنـا م الـــزاد والعـتـــاد

  ومحــرمــين آلمـــة جهـــــاد

  دول آــرهــوا فـــيـنا العـــباد

  واحـنــا بقــيـنـــا مـنـبــوذيـن

  بالذمــة مانـتوش مـكسوفـين

  

  

  

  ربــــك رزقـــــــنا بالرجــــال

   مــــالوادانا ويـــا الصحـــة

  بتخافـــو مــــن آلمـــة قـتال

  ومعـــاآـوا رب العالمــــــين

  بالذمــة مــانتوش مكسوفين
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  ياللى  أنت طول عمرك عنيد

  اعــقل وفكــــــر من جــــديد

  دالهم جــاى لك مـــن بعـــيد

  واحــنا ابتلينا مــــن ســـنين

  بالذمــه مـا نتوش مكسوفين

  

  

  

  ـــايل إيديــكخـــليك آــدا شـ

  بكـــرة حيجــــى الدور عليك

  نفس العــدو حيجور عـــليك

  طول ما أنت واحنا مرعوبين

  بالذمــه مـا نتوش مكسوفين

  النجــده يــا والد األصــــــول

  الناس هنا عايشه ف ذهــول

  ســايبين أخوآم ياآلـه غــول

  هـــوا وآـــــالبه السعــرانين

  ـوفينبالذمه ما نتوش مكســ

  

  

  

  لبنـــان بيغـــرق الحقــــــــوه
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  مـدوا إيديكــــــم وانجــــــدوه

  مش برضه عيبه أما تسيبـوه

  عـــمال يهاتــــى مــــن سنين

  بالذمه ما نتوش مكســــوفين

  األمريكـــان ويــــا اليهــــــود

  عاملين علــى عيــالكم أسـود

  اتعـــودا يعــــــدوا الحـــــدود

  ــيبو منكــــم مقـــــتولينويس

  بالذمه مــــا نتوش مكسوفين

  

  

  

  داخلـــين وحجتـــهم أســـير

  واحــــنا لنا أبطـــال آــــتير

  من ضمنهم فـيه آــام وزير

  فى السجـــن ويا المجرمين

  بالذمه ما نتوش مكسـوفين

  عاملـين حريقــة فى آل دار

  واللى اتبنـــى أصبـح دمــار

  )التتــار(أقــوى م لــو هـما 

  احــنــا العــرب والمسلــمين

  بالذمــه مــانتوش مكسوفين
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  جايين وراسمـــين الحــــدود

  اللـــى حيخـــدوهــا اليهـــود

  مفــروش طريقهم بالــورود

  واحـــنا الغالبـــة المقهورين

  بالذمــه مـــانتوش مكسوفين

  حـزب اهللا  أثبت مـــن جــديد

  ا أسياد مش عـــــبيدإن إحــن

  وإن العزيمـــه من حـــــــديد

  عـــند الرجــــــــال المؤمنين

  بالذمه مـــــانتوش مكسوفين

  

  

  

  صهيون حفر قــبره بإيديـه

  والخــــوف أهه باين عليـه

  حنسيبه يهــــرب والال إيـه

  مش هوا دا الـخصم اللـعين

  بالذمه مانتوش مكســوفين

  ــــــع ألبوهالواد بطـــل طالـ
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  ما تهبطوش عزمه وسيبوه

  ياخــــذ بتار جده وأخـــــوه

  متخلهوش قاعـــد حـــــزين

  بالذمه مانتوش مكســـوفين

  

  

  

  فاآـــرين حكايــات الجــدود

  ع األمريكــان ويــــا الهنود

  حنموتـــو ومعانـا الجـــنود

  طـــب واحــنا ليه مستنيين

  بالذمــه مانتوش مكسوفين

  ه اللــى فاضــل حتشوفوهإي

  إيه اللى عـــايزين تعــرفوه

  داللــى يصللـى بيقتلـــــــوه

  فى المسجد األقصى الحزين

  بالذمه مانتوش مكســـوفين

  

  

  

  األرض دى الزم تعـــــــــود

  بالتضحــية مش بالــــورود
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  مش هيا دى أرض األســود

  واألنبـــيــا والمــرســــلــين

   مكسوفيـــنبالذمه مانتوش

          ــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  

  )من غير آسوف (                     

  يــادى االذيـــه يــادى الكـســــوف

  البـــاشــــا قـــــاعد زى الخـــروف

  ســــايب مراتـــه هيـــــا وحمـــاته

  راآنين سيــــادتـــه جنب ألرفــوف

  ه آـاشش فى نفسـه وف برج نحس

  من غير منــاسبه مليينــــه خــوف

  حـــافظ وعـــوده . . الزم حـــدوده 

  لينوبـــه منهـــــم حبـــــة آفــــوف

  مــــا تقولش همــا جايبين له حمى

  مــــاسكـين مدافـع والال سيـــــوف 

  زرتــه فـى بـيـتــه شفـتـه و لقيتــه 

  ماسـك مـقــشــه  ومعــاه جــاروف
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  حـــولـــــه يفرح بطولـــــهوبيسم

  ويعللــــى صوتـــه لـو فيه ضيوف

  وقــت الـزيـــاره آـان بـاالمــــاره

  حــــاطط فـــى جيبه حبــة الــوف

  ومراته شــاطره حطط له قطـــره

  مش عـــايزه عينه تقـــدر تشوف

  تـلـهـف فـلـوسـه وتـقـوم تبوســه

  وتقـــول حبيبــى راجل عطــــوف

  ضحـــك ويفرح وبمخــــه يسرحي

  أصلـــــه بسالمته مـــدمن آيـوف

  واآمنه غالى تعليمــــــه عالــــــى

  ومعلمينــــه ضـــــرب الدفــــــوف

  

  فى الرقص شاطر لو جاله خـــاطر

  من غير آســوف. . يرقص يغنــى 

  ويقول سـيـبـونى اعـرض فـنـــونى

  ياللــى انت غــــاوى بحلق وشوف

  ف آل مـــــره حتشــوفــــه بــــرهو

  حتــــــالقى عنده نفس الظـــــروف

  لــــو جيت ســـالته ازاى حــــــالته

  ينطــق يدوبــــك أربــــع حـــــروف

  دول هما اسمه لـو شـفـت رسـمــــه
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  حـتـقـــول د راســــم ليـــــة خروف

  فى الشـغل خيـبه لو آـــاتش عـيـبه

  قى نـفـســـه برا الصفـوفآــــان يـل

  

  

  وبغلطـــه منــــه يستغنــــوا عنـه

  ويزيلو اسمــــــه من ع الكشوف

  تفكيره خــايب جــاب المصــــايب

  )رؤوف ( والواد ) عيشه (للبنت 

  واآمنــــه هـــــــوا عـــــامل فتوه

  ع البلطجيـــــه دايمـــــا يلـــــوف

  رىاصله انتحــارى آان برجه نــا

  مولود سـيـادتـه وقــت الخـســوف

  قــول ياابن عمى ياللــى انت أمـى

   قولها بـصراحه من غير آســوف

  فيه حـد أهـبـل  يـرضـى ويـقــبــــل

  يـبـقى اسـمه نـعـجه والال خـــروف

  )هو مسلم او مسيحى ( 
  

  شـفـــــــت واحــــد امريكــــانـــــى 

  ـــــدانـــــى لـــمـــــا بصـــــيت له نـ

  قــاللـــــى لـــــو تسمــــح ثوانــــى 
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  هـــــــوا فــــين بيــــت المسيحـــى 

  قـلــــت لـــــه ده ابــــــن عمـــــــى 

  دمــــــــــه مطعــــــــــــم بدمـــــــى 

  لـــو بكيـــــت يسهــــــر لهمـــــــى 

  واسمــــــه معـــــروف بالمسيحـى 

  هــــوا مــــا بيبعدشــــــى عنــــــى 

  مـــــن زمـــــا ن معجـــب بفنـــــى 

  

  لـمــــــا يـسـمـعـنــــــى بغـنـــــــــى 

  يبقــــــى متسلـــــــطن فــــريحـــى 

  عــــايزه ليــه يــاســـى الخواجـــه 

  انت طـــالب منـــــه حــــــاجـــــــه 

  لـب أى حــــــاجـــــة لـــــــو حـتـطـ

  حقـضـيـهـــــــــالك م المسـيـحــــى 

  قالـلـــــى بــــالصدفـــــة معــــــدى 

  شفتــــــه مظلـــــوم فـــى البلد دى 

  جيــــت ونــــــــاوى ع التحــــــدى 

  الـلـــــــى حـيـفيــــــد المسـيحـــــى 

  ه قلت مــــــــا بينـــــاش خصومـــــ

  واســـــــأل انـت فــى الحـكــــومـه 

  

  داحنـا جـــــايين مـــــن عزومـــــه 



42 

  عنـــــد مسعـــــــود المسـيحـــــــى 

  نختــــلف ممــــــكن وجـــــــايـــــز 

  بــــــس مــــــاتـجـيـش للعـــــرايظ 

  آـــل واحــــــد منــــــا عـــــــايــــز 

  ــــه لـلـمـسـيحــــــى يــــــدى روحـ

  مهمـــــا آنـت آبيـــر وعصـــــرى 

  انت عــــــارف انـــــــى مصــــرى 

  بتكتب فى شهـــادتــــى مصـــــرى 

  قبـــــل مسلــــــــــم أو مسيـحـــــى 

  روح يـــا شـــاطر قـــول لمـــامــــا 

  ) الــــدرامــــــا ( خفــــى حبــــه م 

  

  ــد خيـــــر فـيـهـــــا يـــــامـــــا البلـ

  واللــــى بسنـــدهـــــا المسـيحــــى 

  قول لهـا د المصــــرى شــــــــاطر 

  عمــــــــره مـــــــا يفكــــر يخــاطر 

  واللـــــى نجـــــــاه م المخـــــــاطر 

  آتــــــر حبـــــــه للمـسـيـحـــــــــى 

   همــــــا عيلـــــــه قول لهـــــا دول

  واحــــــــده وبــــــالدهم جميلــــــه 

  آلــــهم شـــــــايلنهــــــا شيلـــــــه 

  ابــــــن مسلـــــــــم او مسيحــــــى 
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  واوعــــــى تنســــى تقـول لجــــده 

  مهمــــــا حيلـــــــــه رح يشـــــــده 

  

  ــــــــــــــده ربـنــــــــــــــا الزم يـهـ

  زى مـــــا بيـــــــأذى المسيحــــــى 

  انتـــو فــــــارضين الوصــــايــــــه 

  ) الخمســــين واليـــــه ( دانتــــو و

  متســــاووش عنــدى العبــــايـــــه 

  اللـــــــى بلبسهــــــا المسيحـــــــى 

  هيــــــا دى مصـــــر العظيمــــــــة 

  مـــــش حتعمل لــــــى انت قيمــــه

  لمـــا تـــــدبح لــــــى بهيمـــــــــــه 

  و الال تســـــــأل ع الـمسيحــــــــى 

  الجـــــــدع عـمـــــــــال يـخـــــرف 

  مش سكوتــه برضـــــه اشــــــرف 

  

  داحنــــــا أول نـــــاس بتـعــــــرف 

  ـمـسيحــــــــى قيمــــــة الـــــدين ال

  لو مكانشـــى الغـــــدر عيبــــــــــه 

  آنــــــت وديتـــــه ف مصيبـــــــــه 

  والالحـطـيـتـــــــه ف زريـبـــــــــه 

  عنـــــــد جبــــــران المسيحــــــــى 
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  دا اللى راحــــوا اتـــأمريكولـــــــى 

   يــــــرجعــــــــوا يتنططـــــولــــــى

  فـــرحـــــــوا فيـــــــــا عـزولــــــى 

  لمــــــا جـم عصـــــوا المسيحــــى 

  األجــــــــانـــب غيـــــــروآــــــــــم 

  آــــــــانوا دايمــــــا بحسـدوآــــــم 

  

  لمـــــــا بيشـــــوفـوا ف عنيكــــــم 

  غيــــــرة المصـــــرى المسيحــــى 

  ايمـــــــا بيعــــــادونـــــــا اللـــــى د

  لـــــــو ســـــاعــــدتوهـــم علينــــا 

  يخـــــــدو آل اللــــــى ف ايدينـــــا 

  واللى آـــــان فيـــــد المسيحــــــى 

  انتـــــو عــــــارفين قــــبل منـــــى 

  ان انـتـــــــــم حـتــــــــه مـنــــــــى 

  قـــــــرب حـــــــد منــــى لـــــــــو ي

  يـبـعـــــده عنــــــى الـمـسـيحــــــى 

  صح صحوا يــا خوانـــا مــــالكــــم 

  رح يقـــولـــوا أيــــه عيــــــالكــــم 

  

  آـان زمـــان مالنــــا ومـــــالكـــــم 

  بنشلــــــوه عنــــــد الـمسيـحــــــى 
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  ش شطـــــــاره الـمـزايــــــده مــــــ

  يــــــــا مـــــــا بتجيب الخســــــارة 

  لمــــــــا تـســــــألنــــــى الـــوزارة 

  فيهـــــــا آـــــام واحــــد مسيحـــى 

  برضــه بتقول آــــــام محــــــــافظ 

  انــــــت الزم تبـقـــــــى حـــــــافـظ 

  ـــافظ الوزيـــــــر والال الــمـحـــــــ

  مـــش ضرورى يكـــون مسيحـــى 

  خللــوا مقيـــــــاسكوا الكفــــــــاءة 

  والنـضـــــافــــــة والجـــــــــــراءة 

  

  وامنعــــــــوا ســــؤال اإلســــــاءة 

  هـــــــوا مسلــــــم او مسيحـــــــى 

  وضحـــــوا الغيـــــره وقيسوهـــــا 

  وبــوسوهــــــا وارجعــوا لـــمصر 

  زى مــــا تحبـــــوا احسبـــوهــــــا 

  يطلـــــــع النــــــــاتج مسيحـــــــى 

  انتـــــو مـــش عــــاشقين ترابهـــا 

  طب وليـــه تسعــــــوا لخرابهــــــا 

  هــــــوا دا يبقـــــى اللـــى نــابهـــا 

  بعد مـــــا تربـــــــى المسيحـــــــى 

  ابنـــــى واعمل آــــام آنيســـــــــه 
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  زى مــــــا تقــــــول الـكـنـيـســـــه

  

  يـــــوم مـــــا تبنــــى فى الكنـيـسه

  آلنــــــا نســـــاعــدو المسيحـــــى 

                  الـتـشــــــــــــــدد والـفــضـــــــــــول 

  ـــــول لــــــــو حـيـتـعــــــــدى األصــ

  عمــــره مـــــا يحــــــوز القبـــول 

  حتى لــــو آـــــان مـــن مسيحــــى 

  حتى لــو آــــان مــــن مسيحــــــى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  

  

       الحجاب 

  مش برضـــه عيبـــه تهللـــوا

  وتقولـوا مش عايزين حجـاب

  ـــواوتـسـقـفـــــوا وتـطـبـلــــ

  وتوقـــوقــــوا زى الغـــــراب

  مش ناقصــه تيجــوا تكملـــوا

  وتحسســـــــونــــا بالعـــــذاب
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  وبدال مـــاآنتــــــوا تـرتلــــوا

  بتلطخـوا الــــدين بالهبـــــاب

  نفســـى تتــــوبــوا وتعملـــوا

  بالســنــــه وبأمــــر الكتـــاب

  

  

  

  فـــــــواقاعـــدين  تقولوا وتحل

  إن األدب الزم يـــــــــــــــــزول

  وإن احنــــــا رح نتخلفـــــــــوا

  طول ما احنا بنحبو الرســـــول

  وبــدال ماآنتــــوا تخـــرفــــــوا

  اتعلمــــــوا قبلـــه األصــــــــول

  لــو انـتـو عـأيــزيــن تـعـرفـــوا 

   ح نخللوا سيدنـا الشــيخ يقــول

  ــل المشايـــخ شـــــرفـــــــــواآـ

  حيعــــرفـــــــوآم باألصــــــــول

  

  

  

  بس انتو ما انتـــــوش مننـــــا

  روحــــوا بأفكـــــارآم بعيــــــد
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  بتشوفــــوا ايه حيضــرنــــــــا

  وبتدوهـــولنا فى الــوريــــــــد

  سيبـــوا الفضــايل عندنـــــــــا

  كم  دين جديـــدوابقـوا اشترول

  حتموتوا وانتوا فى وسطنـــــا

  لو حـــد شافكم م الصعــيــــــد

  بكــــره ماليكـــــــة ربنـــــــــا

  حيسلسلوآـــــم بــالحـــديـــــد

  

  

  

  هــوا انتـــو فاهمــين رأيكـــم

  رح يفرحـــوا بيـــه الشبـــاب

  دول هما عــــارفين قصـــدآم

  جــــوابومحضـرين أحســن 

  إن آـــــان د وافـــــق طـبـعكم

  يـبـقــى أنـتـو جالكم اآتـئــــاب

  إزاى تعــــــيبوا ف أهلــــــكم

  وعيالكـــو البسين الحجـــاب

  معرفشـــــى ده من جهلكــــم

  والال انتو قــاصدين الـــخراب
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  أهـــلهـــا                      مصــر العظــيمة ب

  عاشــــــت آلالف الســــنين

  صاينــــه آــــرامة نفسهــا

  بالحكمـــة والعقـــل الرزين

  ممنـوع يعيشـوا ف أرضها

  البلطجــــية الــــمرتـشـــين

  واللـــى يـقـــرب مـنهــــــــا

  بتخللى أخـرة عيشـته طـين

  يـا رب طـــول عـمــرهــــــا

  حـقـد الـلعـين       واحمــيها م ال
  

  

   

  

  )3(  فـــزوره 

  بيعـجــــــن بإيــــــده ويخـــبز آـــتير

  وبيعـض ســيده وملهــــوش آـــبـير

  و عاملين له هيبه وفى الشغـل خيبه

  و قـــال إيه جـنابه عامللــى مديـــــر

  بيشـخط وينطـر ويكــدب ويفـــــــشر

  وبيقـول شكرنى ســيادة الــوزيــــــر
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  بتعمــــل عــمايـــله.. أآـتر زمايله و

  وبيعضـــوا إيــد المـريض الفقــــــير

  بياخدو اللى حيلته وبـيحاربـوا عـيلتـه 

  مخلـوش فـــى بيتـه جــنيه أو ريــال

  

  وعجـل بموتـه.. وضاع منه صــوته

  وراح القـــرافــة وســــاب العـــــيال

  وما تقـولش ترآـه.. بيكلـونا شـرآه 

  مفـــيش حد غيرهم فى هذا المجــال

  بتحصــل مجاعـــــه.. وفى آل ساعه

  و أسعار فــــظـيعه تفـوق الخــــــيال

  بيـســتنى جوا..  مفيش غـيره هـــوا

  و يعجن ويخـبز فـــى مصـنع جـــديد

  واهللا يـقــــــــدر. .    وعـمال يصدر 

  و تتحـط فــيده أســــــاور حــــــديــد

  ويتهـــــــد حــــيله.. قـص ديـــلهويت

  ويقعـد مكسـح ويفضــــل  مــريــض

  

  عشان يبقــى عبره.. ونـدوله إبــره 

  تخلــــــصنا مــــــنه ويبعــد  بعـــــيد

  ونرموه فى برآه.. ونقـفل له شرآة 

  و آل اللـى زيـــه نكســــر إيـــديـــــه
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  ادا خارب بيوتنـا ومــرر عــيـشــتـنـ

  وخـلال عـالجـــنا بـمــلـــيون جـــنيه

  ودلوقتى  إحــنا.. وظلمــه جــرحـنا 

  بنشحـت دوانا ودايـخـــين  عــــليــه

  ما نـسكتـشى عنه وما نخافشى مـنه

  والزم نـقـول له بـتـســـــرقــنـا لـــيه

  بيشكى الخسـاره ويبنـى العمـــــــاره

  نو يحـرق سيجـــاره ويعـــــمل حزي

  

  وهــوا وصحـــابه بيــأذوا الغــــالبه

  وبيخــبوا منهم شــريط أســــــبريـن

  وحطــولنا قطـره.. وعاملين دآاتره 

  و خللـوا حـياتـنـا هــبابـه وطـــــــين

  وفـوتك بعافـيه) مافـيا(عــدوك دى 

  دهـه يبقى مين.. و مقدرشـى أقـولك

  ــ           ـــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )إحنا برضه الغلطانين ( 
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  )الــــوراثــــه (  الكــــالم زاد ع 

  سيـبـكـــو حبــــه م السيــــاســـه 

  ) النخـاسه ( داحنــــا فــى سوق 

  بـيـبـعـــــــونـــــا المجــــرميــــن 

  بهــــدلـــــونـــــا ف آـل حتــــــه 

  تــــــه قطعــــــونــــــــا حتـــــه ح

  أصـــــــل آلــــه رمـــــى جتـــــه 

  واحنــــــا برضـــــه الغلطــــانين 

  العــــرب آـــــات يــــد واحـــــده 

  والمنــــــافـقـيــن والمــــالحـــده 

  لـــــــو يمســــــــوا أى واحـــــده 

  ينسفـــــــوهـــــــم أجـمـعـيـــــــن 

  

  ) سـاته ( ـــــا قــــوه إحنــــــا آنـ

  مــــا نخــافوش مـــن أى هتـــــه 

  لـــــو قمــــــاشــة بيتنــــــا عتــه 

  ) الحبـــــل المتيــــن ( عنــدنــــا 

  دول قـــــالــــوهــــا بكــــل قـــوه

  إحنــــــــا أمــــــريكـــــا الفتــــوه 

  ـــوه  عنـــدنـــــا فــــى الحقــــد قـ

  رح تـبـيـــــــــــد المـسـلـميــــــن 

  الديـمـقـــراطـــــــى الحـقـيـقــــى 
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  يمشـى ويـــايــــا ف طـــريقـــــى 

  لمـــــا اعــــــوزه يبـــــل ريقـــى 

  حبقــــى أقـــول لــه يــروح لمين 

  

  )آوريــــــا ( لمـا ذلوهـــم فــــى 

   وسـوريــــا راحــــو للســـــودان

  ) السجوريـــــا ( أصـــل إيـــران 

  زودت ويـــــلهــــــــم ويـلـــــــين 

  لمــــــــــا دب الظـلـــــــم دبـــــــا 

  مجلــس األمــــــن اسـتـخـبــــــى 

  شـــــم ريـحـــــــة الغـــدر هبـــــا 

  لمـــــا قــــــــال الحــــــق فيـــــن 

  ــراق عمـــــال يهـــــــاتــى العــــ

  راحــو فـين أهلــى وخــــواتــــى 

  واحنـــــــا نـتـفـــرج يومـــــاتــى 

  ع اليتـــــــامــــى المقتـــولـــــين 

  

  يضــربوهــــم بـــــالقنــــــابـــــل 

  يحـــــرقــــوا آــــل السنـــــابـــل 

  ـــابـــــل انتــــو فيكــــم حــــد قـــ

  يـفـتــــــــــروا ع المسلميـــــــــن 

  الجبــــان لمـا تطــــاطـــى لــــــه 
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  يلعــــب بـــــديلــــه .. يـتـنـفــــخ 

  يرضــــى بقليلـــــــه .. تشكمــــه 

  عــــــرفـــوهـم إحنــــــا مـــــــين 

  يمسكــــو لــــمين العصــــــايــــا 

   محتــاج وصـــــايــــــا ديننا مش

  داحنــا حــــــافظين الوصــــايــــا 

  ) األمين ( اللـــــى قــــالهـــا لنــا 

  

  آــــل ظـــــالــــم عنــــده دافـــــع 

  يضـــــرب النـــــاس بالمدافـــــع 

  واحنــــا مش عــــارفين ندافــــع 

   ع الغالبـــــه المظـلـــــــومـــــين

  آـــــان هنــــاك قنـــــديل منـــور 

  آســـــــره عفــــــريت مصـــــور 

  رحــــــت فـــــى الضلمـــــة أدور 

  عــــــــن بــــــالد المسلميــــــــن 

  بحســـــدوآـم ) قــــــارون ( أهل 

  ع اللى ســـابـهـولكـــــم أبوآــــم 

  م وانتو قـــــاعــــدين يضــــربـوآ

  الحـســــالـــــه المجـــــرمــــــين 

  

  اللــــى عـــــاملــــين ربـطـيــــــه 
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  واللــــى عــــأيـشــــين بلطـجـيـه 

  واللـــــى ضــــــد االنســــانـيــــة 

  حــــــزب أمــــريكـــــــا اللـعـــين 

  لمــــا طــــــبـوا ) الـتـحـــــالف ( 

   الخيــــــر وعبـــوا لمـــــو آـــــل

  واحنــــا فــالحـيـن نـسـتـخـبــــوا 

  لمــــــا نعـــــرف همــــــا ميــــن 

  إحنــــا ليـــه ســـاآتـين عليهــــم 

  هيــــا أرواحنــــــا ف إيـــديهــــم 

  بــــااليمــــــان نقـــــدر عليهــــم 

  ونـسـيـبـوهـــــم مهــــزومـــــين 

  

  اللى قايـلـيـنــــه المشـــــايــــخ د 

  خــــلال عـــــود الفجـــل شـــايـخ 

  والبطــــــل قـــــــاعــــد ودايــــخ 

  والصبــــــايــــــا مقهــــــــوريـن 

  تـقـبـلـــــــوا ازاى اإلهــــــانـــــه 

  وانـتــــو حــــــامـلـيــــن األمـانه 

  ا اإلستـكـــــانه لـــــو رضيـتــــــو

  مش حـيـرضـــــوا المسلميــــــن 

  لــــــو بديهــــم آممـــــــــوآـــــم 

  والــال حــاولــــوا يـشتـتـوآــــــم 
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  متخـــــافــــوش لــــو هــــددوآم 

  داحنــــا مـــــش مسـتـضـعـفــين 

  

  ما تقولوش فـــين الحــــراســــة 

  لخبــــــــاثـــــه بطلــــوا شغــــل ا

  وابعـــدوا عنــــا النجـــــاســــــة 

  دا اليهـــــود عـــــامليـــن آميــن 

  قول يـــا عم الشيخ شحــــاتـــــه 

  قــــول لنــــا ســـــورتين تـــالته 

  ع الحيـــــــاه بعــــد اإلمــــاتـــــه 

  والصحـــــابــــــه المــــــؤمنيــن 

  ـوك واقــــع فى ضيـــقـــــه لوأخـ

  والـــــال بيتـــــه فيــــه حــريقــه 

  تجــرى وتشــــوف لك طريقـــــه 

  تحمــــــى بيهـــــا المنكـــــــوبين 

  

  والـــال حـتـسـيـبــــــه وتهــــرب 

  واللــــى يخــــرب عنـــده يخـرب 

  لـــو حيحتــــاج ميــــه يشـــــرب 

  حتســـــأل فيــــه سنيـــن مــــش 

  هوا د الظلـم اللــى حـــــاصــــــل 

  واأللــــــــم لـلـكــــــــل واصـــــل 
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  اليومـــــين دول فيـــه فواصــــل 

  بيـــــــن جمــــــوع المسلمـــــين 

  قـول لهـــم يــــا خلــــق داحنـــــا 

  لســـــه بــــرضـــه زى ما احنـــا 

  ـــراق عـــــابنـــــا ودبحنــــــا الف

  واحنـــــا لســـــه مجـــــــروحين 

  

  الجهـــــــــاد فــــرض وعبـــــاده 

  لمــــا نــــوصــــل لــــإلجـــــــاده 

  نبقــوا فــى غـــايــــة السعـــــاده 

  واحنـــــا دايمـــــا منصــــــورين 

  ـالـــــه الفقيـــر ملهـــى فـــى حـــ

  لـــــــو حـتـتـشـــــرد عيـــــالــــه 

  رح يقـــولك طـــــب ومـــــالـــــه 

  ما احنا مـــش القـيـيـن عجيــــن 

  لمـــــــا نـتـمـسـك بـديـنـنـــــــــــا 

  ربنـــــــا بفضلـــــــه يعـيـنـنــــــا 

  ويســــــاعدنــــا نســــد ديننــــــا 

  ــــا آنـــــا مـــــديــــونين مهمـــــ

  

  أرجــــو م الســــادة األفـــاضـــل 

  آــــل واحـــــد عنــــده فـــاضـــل 
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  يــــدى للشعــــب المنـــــاضـــــل 

  مـــــن زآـــــــــــاة المسلميـــــن 

  هيـــــــا دى بـــــذور المحبـــــــه 

  ـــــه اللـــــى غـــــــابت عنــــا حب

  لمــــــا تسقــــوهــــــا بمحبــــــه

  رح تـكـفـــــى المــــؤمنـــــــــيـن 

  دعمــــوا حصـــونكـــم بمـــالنـــا 

  ينصلـــح حـــــالكــــم وحــــالنـــا 

  نحمـــى أوطاننــــا وعيـــــالنـــــا 

  مــــن شــــرور الحــــاســـديــــن
  

  )لى الميرزا ع(تعليمات 

  اللــــى سمــــى نفســــه بـــــــــاب 

  آـــــان حــرامـــــى بــــس تـــــاب 

  مــــــات وابـــــوه متبــــرى منــــه 

  وانـــــــدفـــن تحــــــت التـــــــراب 

  يـــــومهـــــا جــــم حبــــة ديــــابه 

  قـــــالوا داحنـــــا م الصحـــــابــــه 

  ـــى آـــــونــــا العصــــابــــــه اللـــ

  بعــــــد مـــــــا شـفـنــــا العـــــذاب 

  المنـــــــافـــــــق والمـــــــــــرازى 

  ابـتـــــــدوا يـــــا خـــدو التعـــازى 
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  يعنـــــــى بـــالقــــول المجــــــازى 

  مـــــــات وســــــاب حبـــــة آـالب 

   يومهــــا خمســــه ستــــه آــــانوا

  والمــــــدام اســـــــــم اهللا جتـــــــه 

  جـــــت لهــــــم مـــــن آــــل حتــه 

  المصــــــــــايـب والخـــــــــــــراب 

  ) ريمــــــه ( فهمتهــــم خــــالتـــه 

  إن ســــــى عليــــــــوه البهـيـمـــه 

  لشـتـيـمــــــه جــاب ألصحــــابـــه ا

  لمــا سمــــــى نـفســــــــه بــــــاب 

  المنيـــــــــل راح زمـــــــــــانــــــه 

  بعــد مـــــا اتـقـطع لســـــــانـــــــه 

  

  جـــه خــد مكــانه ) والبهـــــــاء ( 

  اللـــــــى آــــان تلميــــذ وخــــــاب 

  يحوســـــه آـــــــان زمــــــــان اهللا 

  عمره مــا يـــذاآــــــر دروســـــــه 

  لمـــــا سيدنــــا الشيـــــخ يدوســه 

  يــدعـــــــــى إنـــــــه استعــــــــاب 

  هــــــوا آــــان مخبــول وعـــــايب 

  إتـولـــد مــــن صغــــره شـــــــايب 
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  واسمــــــه جـــــــالب المصـــــايب 

  يشتــــه آــــــات هبــــــاباللــى ع

  القمــــــار نضـــــــف جيـــــوبـــــه 

  والفلــــــس بيـــــــن عيـــوبــــــــه 

  

  والعــــــــدو سهــــل هـــــروبــــــه 

  لجـــــل مــــــــا يعـــــــم الخــــراب 

  ملهـــــاش أى الزمــــــه ) شلــه ( 

  ــامله لنا أزمـــه آــــــل يــــوم عـــ

  والبهـــــــــائــــى مخـــــه جزمــــه 

  مـــا يســــاويش فــــردة شـــــراب 

  هـــــــوا زى الطـــــــور وجـتــــــه 

  لــــو قـــــــابلتــــه ف أى حـتــــــه 

  سلمــــــه تـــــذآـــــرتـــــه ستــــه 

  اب وابقـى خـــد منـــــى الحســــــــ

  هـــــــوا معـقـــــــول البهـــــائــــى 

  اللــى لســـه فـــــى ابتـــــــدائـــــى 

  

  يبقــــــى لـــــه مـــــوقف عـــدائـى 

  م الشــــــــريعـــــة والكتـــــــــــاب 

  ده يـــا دوب تعبــــــان صغيــــــــر 

  مهمــــــا آــــان عقلـــه صغيــــــر 
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  تـحـيــــــــل يقــــــدر يغيــــــر مـسـ

  حــــــاجه فى عقــــول الشبـــــــاب 

  شـــــوفـــوا يـــا خونـــا البجاحـــه 

  والــــوقــــاحــــه ... والسفـــالــــه 

  همــــا عـــــايـــــزين اإلبــــاحـــــه 

  واحنــــــا فــــى ايدينـــــا الكتــــاب 

  ــــه بـيـنـكــــــروهــــــــا الحـقـيـقـــ

  والشريعـــــــه بـيـرفضـــــوهـــــــا 

  

  والـــــرذيلـــــــه بـيـعـمـلــــــوهـــا 

  بكـــــره حـيـشــــوفــــوا العــــذاب 

  همـــــا عـــــايزين تبقـــى هيصـــه 

  آـــــل أفكـــــــارهــــــم خـبـيـثـــــه 

  النـاس حريصـــــه لـــــو مكتشــى 

  يلهـطـــو مـــن غيـــــر حســـــــاب 

  علـــوه ) الميــــــرزا ( تعليمـــــات 

  اللى آــــان قــــاعد فــــى خلـــــوه 

  مــــش حتبقــــى الدنيــــــــا حلـوه 

  وانتـــــــو ال بسيــــــن الحجـــــاب 

  هخللــــو بالكـــم يـــــا جمـــــاعـــــ

  الصــــاله مـــش فـــى الجمـــــاعه 
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  والدعـــــا مــــش آـــــل ســــاعــه

  هـوا مولـــد صــــاحبــــه غــــــاب 

  إوعـــــى حــــــد يـــــروح لمكــــه 

  والـــــــال يمشــــــى ف أى سكــــه 

  حجـــــــوا واتبـــــــارآـــــوا بعكــا 

  ـــا التــــــــراب والحســـــــوا فيهـــ

  تــرجعـــــو لنــــــا بالســـــالمـــــه 

  بعــــــد مـــــا تشوفــــوا العالمــــه 

  تبقى فـــوق راسكــــم يمـــــامـــــه 

  والبهــــــاء فـــــــوق السحـــــــاب 

  الجنــــــــان واضــــــــح وبــــــاين 

  ـــــــاين والبهـائـــــى طبعـــــــه خــ

  

  لــــــو ســــألنـــــاه ع الكمـــــــاين 

  مــــش حيـــــدينـــــــا الجـــــــواب 

  بتـــــاعكـــــم) البـــاب ( هـوا فين 

  اللــــى ضـللـكـــــوا و خــــدعكــــم  

  بعـــــد مــــا اتـلميتـــوا بـــــاعكـــم 

  ـراب واسـتـخـبــــــــى فــــــى التــــ

  اللـــــــى آنتــــــوا بتسجـــدولـــــه 

  علـــــو صـــــوتكــــم وانــــدهـوله 

  لــــــو حـيـسـمـعـكـــــم قـلــــولــــه 
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  لــــو سمحت افتـــح يـــــا بـــــــاب 

  مهمــــــا حيكــــون إيــــه فى بالكم 

  مــش حتخــــدوا غيــــر عملكـــــم 

  

  ـــم انتـــــو اعتــــرافكم مــــش مهـ

  بــــــالقيــــــــامـــــة والحســــــاب 

  يــــــا بهــــائــــى يـــــا خيبتهــــــا 

  يــــا للــــى دنيــــــاك اشتهيتهــــــا 

  بعــــت دينـــــك واشتــــــريتهــــــا 

  بكــــره حتشـــــــوف العقـــــــــاب 

  افــــوش يا خلق منهم مــــــا تخـــــ

  وابعــــدوهــــم غصـــــب عنهـــــم 

  وان قــــــابلكــــــم حـــــد منهــــــم 

  حـنـطــــــــــوه زى الغــــــــــــراب 

  لبســـــــوهــــــم جـــــــالبـيـــــــــه 

  ) عبــــــــاسيــــــه ( وافتحو لهـــم 

  

  م قضيـــــه واعملـــــــوا لهم آــــــا

  فــــى المبــــــــــــاحــــــث واألداب 

  اللــــــى ينكــــــــر دين جـــــــدوده 

  واللــــــى يتعــــــــدى حـــــــــدوده 

  قطعــــوا جسمـــــــه وخــــــــدوده 
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  وارمـــــــــوا عضمــــــه للكــــالب 

  ــى آـل مـــــا نــفكـــــر نـــــــالقـــــ

  هــــــــوا دا الحـــــــل النهـــــائـــى 

  اللـــــــى حيخللــــــــى البهـــائــــى 

  يبقــــــــى عبـــــــــره للشبـــــــاب 

               ـــــــــــــــــــــ

  

      

  )الدروس الخصوصية          ( 

  شقينــا وتعبنـــا وجالنــــا آــــابوس 

  دومنــــا عشــان الدروس وبعنـــــا ه

  ومن يومها جوعنـا وفاضت دموعنا 

  وطقتنــــا لقمـــه ومــن غير غموس 

  وصعبــان علينـــا نشوفـــوا بعنينـــا 

  عيالنـــا ومالنــــا فى إيــد اللصوص 

  وبسنــــا إيديهـم .. دعينــــا عليهـــم 

  مفيش فايده فيهم ضعاف النفــــوس 

  عرضنا الخصومة . .ورحنا الحكومة

  وقدمنــا شكــوى بهــذا الخصـــوص 

  

  

  وإوعـوا تسيبونــا .. وقلنا انجدونـــا 
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  عيالنـــا بتشكـــى ومش مبســـوطين 

  بتعمل مقـالب ..  وفيـــه نـاس تعالب 

  ومنهـــم بـطـحـجـيــــــة ومـــدرسين 

  وظيفـة ف ايديهم .. ميطمرشى فيهم 

  محتــــاجين وربك ســــاترهم ومـش 

  بـيـاخـدو اللى فــيـدنا ونسونا عـيدنا 

  ولــــو يـــوم بعدنـــا بـنـتـعـب سنيـن 

  وآل اللـى فــاضل  خــدوه االفــاضل 

  وخللونــــا نشــحت مـــع الشحــاتين 

  

  

  

  وسابوالمدارس مـفـيش فيها حارس 

  وقاعدين فى بيتهم وفــاتحين فصول 

  هوا جاحد آتـب آل واحــد عـشــان 

  على الحيطة عنـــده شـــروط القبول 

  وعمــــال يعــدد .. وقــــاعد ممــــدد 

  وهو اللـى حـــدد رســـوم الدخــــول 

  مفيش حـــد غيــرهم آوانــا بنــارهم 

  ولسه اللى عاملينه شرحـــه يطـــول 

  عنيهم صـــابتـنــا وخـاربين بيوتـنــا 

  واش أصــول واحنـــا ان سكتـنــا مه
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  بـتـشكـــى لى حالك  وبتقوللـى مالك 

  دى اآبر مصيبه وملهــــاش خلوص 

  وفـــورت دمـــــى  بـهــمك وهمــــى 

  بــالش يا ابن عمى حكــاية الدروس 

  دى شلــة ديــابه بيــــاآلوا الغالبــــة 

  وهمـــا اللـــى خللــو سيادتك تلوص 

  أحسن ما فيهم عيــــالنـــا تنــاديهم و

  يسيب اللـــى فيـــده ويعمل طقـــوس 

  وساعة ما يبــدأ  مـفـيـش عنده مبدأ 

  يبيـــع آل أهلــه عشـــان الفلــــوس 

  

  

  

  حنـقـعد نحـارب  وملنــاش مــــآرب 

  دا آلك عقـــارب وفيهـــم وحـــــوش 

  نروحـوا الجريـــده بأفكـــار جـــديده 

   براجـل بشــــوش ويكـــرمنـــــا ربك

  ويـــاخـــد بايدينـــــا .. يهون علينــا 

  حـتـقــــدر تحـوش ) الرقـــابة ( أآيد 



  تشـــدد عليهـــم وتكســـــر عنيهــــم 

  ساعتهـا الديـــابة حيبقوا جحــــوش 

  ريحتهــم وفاحت  فـلوسـنــا وراحت 

  ويــــارب بـــارك فى بــاقى القروش

  

  

  

  ) ذوق فتح يا ( 

 :أغنيـــة   وصـفـتـك لقـلـبـــى بــرقـــة وذوق 

  لقيتنـــى بحبك ومليـــانــه شـــوق 

  وجـيـــت لك ادلك  وحبـيـت اقولك 

  لقيتك معـــانـد وبـــاصص لفــــوق 

  وقلبك دا يعنى خالص يبقى باعنى 

  وحــاطط رقبتــى وقلبــى فى طوق 

  بالش القســـاوة  وبـطـل شقـــاوة 

  وة  وفـتـح يــا ذوق وشوف الحــال

  

  

  

)خللو الطــبق مســتور(

  إزاى يـضـيـــع ورثـنـــــــــا

  بالكـــوســة والعـجــــــــور

67 
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  واحــــنا اللـــى آان ملـكـنا

  آلــه عـــــزب وقـصــــــور

  رحــــــنا لبـيت عـــــمـنــــا

  بالتـاآســــى والحـنـطــــور

  ـاقـلنـا له هات حــقـــنـــــــ

  )بنجــور(قــــام قــــال لنا 

  بـكـــره حــيـوصـــــل لكــم

  لمــــا أآــون مـيـســـــــور

  

  روحـــــــــنا وف عــقلنـــــا

  نرجـــع له بعــــد شهـــــور

  نصـــــبر عــــليه آـــــــلنــا

  يمكــــــن يكـــون معــــذور

  عـشـنـــا مـعـــــاه بـــاألدب

  سـنه وآســــورعشــــرين 

  ساآــتين عــليه م العشـــم

  وبنحســــبه عصفــــــــــور

  يطلـع فـــى لحـــظة غضب

  وحــــش إنمـا مسعــــــــور

  الناس آلــــت وشــــــنــــــا

  لمــا ابـتــــديـنــا نــثــــــور
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  قلنــــــا بـــالش الـــزعــــل

  نمشــــوا ف طريـــق النور

  ـــــوا المشكلــــةو نلخصـــ

  تبقـــــى فـــى ست سطــور

  )للمصــلحـة (ونروحـــــوا 

  تعمـــل لنـــــا منشـــــــــور

  و نشــــوفــــــوا ليه عــمنا

  آــــل حـقـــنــــــا بالــــزور

  قــدمنا للبـيــــــــه طلــــــب

  أشـــــــر عليـــــه مشكــور

  ــلطقال دالكــــــالم فيه غـــ

  فـــى الجـــــار والمجـــرور

  

  يعنى اللـــــى مكـــتوب هنا

  بـيـخـــــــالف الدســـــــتور

  يبقـــــى آالمكـــــم آـــــــدا

  وقعكـــــو فــــــى المحظور

  قـلـنـــــا لـــه أل والـنـبــــى 

    د الــواد دهـــه مغـــــرور

  احـــــــرق يابيـــه الطــــلب

  ـب علـــى المذآـــوروإشطـ

  ســاعة ما قالـــــوا آــــــده
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  حســـــيت بدمــــى يفـــــور

  قـــــلت السماح والرضـــــا

  أصلـــــى أنـــا مـقــــهـــور

  

  لـــــو شفــت وشــى هنـــــا

  علقنــــى فــــى الحنطــــور

  وان قلـــــت فـــــين حقنــــا

  احبسنــــى ســــــت شهـور

  قال لــــو آالمكــــم آـــــــدا

  يبقـــــى عـلـيـكــــم نــــــور

  فارقـــــــونـــا واتـأدبــــــوا

  واتنيلــــوا فــى جحـــــــور

  وايـــاآـــــــو تـتـكـلـمــــــوا

  خللـــــو الطــــبق مســـتور

  هــــوا انتـــو فاهمــــين آدا

  حتــصلحــــــوا المكســــور

  

  نت يـــا آايـــــــد العـــــداوأ

  يــا دبـــــور.. يــا شـــــــهم

  ورينـــــــا عــــرض القفـــا

وانجــــــــر يالال وغــــــور

شايفــــين يا ناس غــدرهم
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ده عــــــدل والال فجــــــور

الظـــــلم زاد فـــى البـلـــــد

  حامياه آـــــالب ونســـــور

  اع والبشــــروالحــــــق ض

  ســـايبينه ليـــه مهجــــــور

  دلوقـــــــت بس اتعــــــرف

  ليـــه قرشنــــا منظــــــــور

  

  وبيعملـوا لنــــا عمــــــــــل

أسود مـــالوهشـــــى بخور

يا رب زيـــــح عــــــنـنـــــا

  واحمــيـنــــا بالــدســتـــور

       ـــــــــــــــــــــ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         

   )4(        فــــــزورة 

  قـاعــد ينظـــم.. ضيفنــا المعظـم 
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  اآمنـــه حـــــاسس بالمسئوليـــه

  ادولــه حسبه مـــا تجبشى عزبه

  قـــال مشى نفسك بالحسبه ديــــا

  مـمـكن تـكـفى لــو آـــات مـشـفى

 من غير وســـاطه أو محسوبيـــه

 ـقـطـــن يامــاد الـقـمـح يـامــا وال

  عـنـد الـمـنايـفـــه والـطـنـطاويـــه

ــّــه ــّه  والــرز  زيـ   والـفــــول بـزي

  عـنــد الصـعــــايـده  والكفـراويـــه

  

  والفـــرن والــــع والنفـط طــالـــــع

  عنـــد الســــاويسه والسينـــــــاويه

  أمــــــا الجـمـــارك اهللا يـبــــــــــارك

  كفــــى سفــــــاجـــــه واسكندريـــهت

  والال المــراآب مــاشيــه ف مواآب

  جــــايبين رسومهـــم الــدوالريــــه

  راح فين دا آله: جيت مره اقول له 

  فكــــــر وقـــــاللى حلمـــك عليــــــا

  مش بتحاسبنى اقعـــــد حـــــاسبنى

  واعــرف حكـــــاية الحسبه ديـــــــا

  بــــاقى) نـقـد ( كـن نالقـــــى فيه يم

  تـبقــى الحكايــــــه خـفـت شـويــــــه
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  مكتوب بايـــدى .. احسب ياسيدى 

  نص المـــــوارد راح للمـــــــاهيه

  خلصتــــه آلــــه.. والربــع آلـــه 

  فـى مـشــروعـــــاتـنــــاالتـنـمويه

  والبـاقـى فـاآـهـه مـش زى دآهه

  ـده المصـــــالح بالعنـــد فيـاتخــــ

  واألمــر عـادى عـندى السـنه دى

  نفــــس المشــــــاآل المصرفيــــه 

  فيه ناس آتـيره مرضى وفقـــيره

  مفروض دواهــــــم يبقـــى عليــا

  والكــــل عــــايـز حـبــــة بـــرايـز

  خلونــــا نغرق فــــى المديونـيـــه

  

  )شالطــه ( الواد مش بالعبـــاطه دا 

  م النخله ديــا) سبـــاطه( ســــــارق 

  والنـاس جابوهــــا عندى وسابوهــا

  وادونـــى حتــــه م الجــــالبيـــــــــه

  والبحث جـــارى جـــوا المجــــــارى

  المفتريـــــــه) زوبـــــــه ( ع البنت 

  الـــواد بـتـاعـهـــا شـغـــال تـبـعهـــا

  ـالته يهـــرب فـى االزبكيـــــــهخـــــ
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  عـايـزيـنـهـا فوضى يـسرق ونرضى

  فاآـريـنــــا احنــا نـبـقــوا الهـفــيـــه

  احـوال عـجـيـبـه  من نـــاس غـريبـه

  مـتـشوفشــــى منهــــــا اال االذيــــــه

  

  آـل الحــاجــات دى مـمـكن تـعـدى

  ــــــهلــــو خلينـــــاهــــــا للمغـربيـ

 عــارفين دواهـــــم.. احنــا وراهم 

  والشغـــل آلـــه بالسرعــــه ديــــا

  )الـمـحـافظ ( الزم نحـــافـظ  ويــا 

  ع اللــــى بيطلــــع م الميـزانيــــه

  فــاآـر آـالمــك   ســـاعة مالمــك

  مش آـنـت انت مقمـــوص عليــــا

  نـــىأيـــاك تـجـيـنـــى بـيـنــك وبـيـ

  وتقوللـــى بحبح أيـديـك شـويــــــه

  فيه حد حــاشك تـقـبـض معـــاشـك

  اللــى أنـت خـدتــه قــــدام عـنـيــــه

  

  والال انت فالح تقضى المصـالـح

  وتسبنــى اغرق فــى المديونيــه

  قلت الحكــــايه ملهـــاش نهايــه

  )السمسميه ( تلزمهـــا غنوه ع 
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  غله واضحهالفكره واضحه والش

  واهللا هـــوا صعـبــــان عـليــــــــا

  فكــر يـــاخللى وبسرعه قـوللــى

  مين هوا صـــاحب الشـغله ديـــا

              ـــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

           

  )الزمى حدودك يا عيشة        ( 

  السكــــوت ع الظلــــــــم خيبـه 

  ـــه وان أآلنــــا الحـــــق عيبــــ

  تبقى فوضـى يعنــــى سيبــــــه 

  لــــو مكانشـــى فيـــه حســـاب 

  بــــص للـشـيـبـــــــه وألــــــف 

  د انـــت مخــــــك ده مكلــــــف 

  الجـــــــواز عيبــــه وتخلـــــف 

  والـال حظـــك آــــان هبـــــــاب 

  غرق البـرغـــــوت فـــى دمـــه 

  ـــــروس ألمــــــه يطلـــع المحـ

  

  يبقــى عـــايش آـــــــل همــــه 
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  يسعـــى ويجيــــب الخـــــــراب 

  المــالحــــــده زاد عـــددهــــــم 

  وابتــــدى يظهـــــر غضبهـــــم 

  لــــو بعدنــــــا حبــــــه عنهـــم 

  يـنـبـحـــــــوا زى الكــــــــــالب 

  ــــوهــــــــم م االذاعــــــة إمنـع

  هيــا مـــش عــزبة أبوهــــــــم 

  واوعــوا تجروا وتسيبوهــــــم 

  دول بـيـتحـــدوا الشبـــــــــــاب 

  هــــانـــــم ) ابليســـه ( عندهم 

  شكلهــــا مش شكــل هـانـــــــم 

  

  لـــو تشوفهــــا أى هـــانــــــــم 

  ب تـستخبـــــى فـــــى الـــــدوال

  البهـــائى خــــاب خيبتهــــــــــا 

  والغراب ســــــــاآن فى بيتهــا 

  لمــــا حـــد يجيب سيرتهــــــــا 

  يبكــــى ويجيلـــــه اآتئــــــــاب 

  مش عــاجبهـــــــا الدين بتاعنا 

  اللـــى وحـــدنـــــا وجمعنـــــــا 

  لــــوال فضل اهللا لجـــــوعنـــــا 

  فنــــــا فــــى التـــــــــراب وانـد
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  طلعــــت عشــــــرين إشــــاعه 

  فى الصحــافــــة واالذاعــــــــة 

  

  هـيـا فى أصـــول الـمـيـــاعـــه 

  ألـفـــت خـمـســــين آتــــــــاب 

  لـو آـتـبـتـى مــيـت عــريـظـــه 

  مـا يـسـاويـش عـلـمـك بريــزه 

   لـرآـيــــزه دانـتـى مـحـتــاجــه

  عـيـب عـلـيكـى الشعــر شـــاب 

  تـشـــربـى دخـان وشـيـشــــــه 

  إلـزمـى حـــدودك يـا عـيـشــــه 

  بكـره مــش حـتـالقى خـيـشـــه 

  تـعـمـلـى مـنهـــــا الـحـجـــــاب 

  د اللـى سـمـعـوآى وشـافوآـى 

  بـيـحـلـفـــــوا لـيـبـهـدلــوآــــى 

  

  ـوســـــط أبــــوآـــــى لــو حـيـت

  مـــش حـيـتـنــازلـوا الـشـبــاب 

  شوفـــوا يــــا خونـــــا الوليــه 

  الـلى عـيـنهـــا آــات قـويــــــه 

  فـاهــمـه آـل النــاس غـبـيــــه 

  واألمـــل مــش فــى الكتــــــاب 
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  ربـنــا يـســـود عـيـشــتـهـــــــا 

   بـيـتـهـــــــا لمــا تـتـكـسح فــى

  تـبـقـــى حـتـفـكــر ساعـتهــــــا 

  فــى الـقـيـــامــة والـحـســـــاب 

  هـيــا دى الســـت الـعـنـيــــــده 

  الـلـى قــالت فــى الـجـريــــــده 

  

  ع الشـــــريعــــــه والعقيــــــده 

  إنهــــم وهــــــــم وســــــــراب 

  ـــع عليهــــــا ربنـــــــــا موســـ

  والفلــوس جاريه ف إيديهـــــا 

  بـــس مـــش هــــاين عليهـــــا 

  تشتـــرى بجنيــــــه حجــــــاب 

  فرجـــت للنــــــاس خيبتهـــــــا 

  وادت الهـــانم جــــارتهــــــــــا 

  اللى فــــاضل جـــوا بيتهــــــــا 

  ــاب م الفــــواآــــه والـكـبــــــــ

  عاملـــه ده آلــــــه بقنــــاعـــه 

  رآزت تفكيــــرهــــا ســــــاعـه 

  

  حل مشكلــــه المجــــاعـــــــــة 

  يبقـــــى مـش الزم حســــــــاب 



  الزمى حـــــدودك يـــا عيشــــه 

  والبســى طرحـــــه وبيشـــــــه 

  وامسحــــى وشـــك بخيشــــــه

  غمـــط هبـــــــــاب أصلــــــه متل

  ديننــــا اهـــه له رب ســـــانده 

  مستحيــل مخلـــوق يعـــانــــده 

  لـــــو حتيجـــوا لحــــد عنــــده 

  يبقـــى ممنــــوع االقتـــــــراب 

             ـــــــــــــــــــــ

  
  

  

  قبلت الوساطة

  ويـــا سعدى بيك .. قبلت الوســـاطـــة 
 :أغنية 

  مافيش فايده فيك .. ت عـــارف وان آن

  وتعمللــى بيــه .. بالش تبقــى نـــارى 

  مــا تسألشــى ليــه .. مدام انت شارى 

  تخليك صــريح .. عشــان تبقى غــالى 

  وخـلـيـك مــــريح .. وخليــك مهــــاود 

  واخدهـــا ببساطــه .. احطك فى بالــى 

  ومن غير وســاطة .. واجيلك بحــالى 

  واحبك وخللــى اللــى آــان ملكى ليك 
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مـافيش فايده فيك.. ومقدرشى اقولك 
  
  

  )مليون خسارة      ( 

  ) العـــــزا عنــــــد الحكــــومــــة ( 

  عــــاملين عـــــزومـــه ) والنبــأ ( 

  أصـلـهــــم دابـحـيــــن بـهـيـمـــــة 

  اب إتـعـمـــــــل منهـــــــــا الكبـــــــ

  رحـــت لـلـفـــــرع الـــــرئـيـســــى 

  اللــى فـيــــــه واحــــد رئيســـــــى 

  قــــاللـى دا الشـــرط الــرئيســــــى 

  الكــالم مــــــن غيــــــر عتـــــــاب 

  قـلـت عــــارف آـــل حــــــاجــــــة 

  هــو انــــــا واحــــد خــــــواجـــــه 

  

  قـــــولك أى حـــــاجــــــة مـــش حـ

  بــس تـنـشــــــر لـــــى الكـتــــــاب 

  واسـتـلـــــــم منــــــى قـصـيـــــــده 

  قـاللـــى د األفكـــــار جــــــديــــــده 

  بكـــــره حتكــــون فــى الجـــريـده 

  تـتـنـشــــر مـــــن غيــــر حســـاب 

  ــه صبـــرى خدهــــا واحـــــد إسمـ

  ضهـــره محنـــى زى آـــوبـــــرى 
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  ) عبــــرى ( آـــــان آالمـــه آلـــه 

  واحنـا مـــش نـــــاقصين عـــــذاب 

  بعــــد مـــــا اتمـــــال وسـمعهــــــا

  غيــــــــر العنــــوان بتـــــاعهــــــا 

  

  طب يـــــاريتــــــه آـــــــان منعهــا 

   غـطـــــــاهـــــــا بهبـــــاب والــــال

  خصصـولها مســـاحـــة واسعـــــه 

  قلــــت طــــب فيـــــن المــراجعـــه 

  اللـــى قــــايميـــن بـيهــــا سبعــــه 

  همـــــا قــــاصــــدين الخـــــراب ؟

  الــــرئيس يـــــأمـــر بحـــــاجـــــه

  ى حـــاجة والعيـــــــال تعمـــــل لـــ

  ) ديبــــاجـــــه ( أصلهـــم آـــاتبين 

  ) بـــاب ( بلــــزقـــوهـــــا ف آـــل 

  قلت اشـــوفـــه ع المـــوبــــايـــــل 

  قاللــــى دانـــت آنـــت هـــــايــــــل 

  

  الكــــالم عـــــامـــل عمــــــايــــــل 

  ناقصه باب ) بيت ( بـــــس فيـــــه 

  فــــى النجــــاره ) البيـــت ( ـل دخـ

  واألدب أصبـــــــــــح تجـــــــــــاره 
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  قلــــت يـــــا مليـــــون خســـــــاره 

  ع اللـــــى فـــــاهمينــــه الشبـــاب 

  ربنـــــــــا يـخـلـلـــــى الجــريـــــده 

  واللــــى عـــــاملين الجـــــريـــــده 

  ــــات أحســــن جريـــده اللـــــى آــ

  فــــى الكتـــــــابـــــه والحســــــاب 

        
  تم بحمد اهللا

  
  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
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