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ألن اليوم هو العيد، وآل عام وأنتم خبري آان البد أن
 أن أهديكم هذه األغنية- استثناًء –أعّيد عليكم، فقررت 

ل، الىت تربط بني العيد وبني إشكالة التواص"لألطفال داخلنا"
هى حقكم ىف": العيدية"بني البشر الىت نواصل احلديث حوهلا، و

السبق، ألا هى هى التعتعة الىت سوف تنشر ىف الدستور
 من - ىل أساسا –األربعاء القادم، إن ما حتمله هذه األغنية 

احتمال عرض ما نتصوره حال هلذا اإلشكال عن التواصل البشرى
 .ا ميكن أن يكونهو فتح باب أبسط ورمبا أرحب مل

 .وآل عام وأنتم خبري، وحنن ىف حماولة مستمرة 

 ]أغنية لألطفال داخلنا[ 

 الناس للناس 
 والعيد بالناس
 والناس بالعيد 
 وجديْد ىف جديْد

 طب ليه مش عارف أبقى سعيد؟
............. 
 ُبوَسْه وُحْضن: أصلها مش لعبة

  لّت وعجْن " إزيك إنَت"وال 
 مل بعض،داحنا علينا نستح

 .وناخْدها جدّ 
 ماذا وإال، مش راح تبقى

 غري ضرب وعض
 أو حضن قواَمْك رْزع وهبد

........ 

........ 
 زى ما عايْز إنك تبقى جنىب وّطيْب

  قّريْب الزم أفهم إنك بتعوزىن قوى
 ،"عايشني"يا آدا يا بالش نلعب خالص لعبة 

  مش بىن أدمني .وحاتبقى املسألة آْر وفّر
*** 

 حمتاج لْك واقف آَدُهْه ماسك روحكأنا 
  وانت آمان عايز إىن امسع ُبوَحْك ْآه،
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  لكْن شايْف أنا حمتاج لْك تفضل َبرَّاَيا
 آه، وانَت آمان عايز مىن ما ابقاش ناشف

*** 
 !! إيه؟ مش جوايا، حاْعِمْل ِبَدْه: أنا حمتاج لْك

 ؟!!!آه وانَت عايزىن افَضْل بّراك، وحاموت فيك ليه
*** 

 يالال نقّرب
 ّربيالال جن

  خنرج آْمِنْني–ندخل خايفني 
  خنرج خايفْني–ندخل آْمِنْني 

 !!طب خاخناف ليه لو ربنا فينا احنا ِالْتِنْين؟؟
*** 

 ربنا دا َخَلْقَنَا ْلبعضيَنا 
 ، فوْق يا أخينا"عليه"، ننفَض "عليه"نتلم 
*** 

 ياّال جنرب تاىن وتاىن،
 طب ليه ألّّه ما ُهو حلواىن

 ى جوه القصر؟قال لك مني دا الّل
 !ِإللى َبَنى مصر: قال لك هّوا

*** 
 آه يا حالوة وبقينا حلوين  

 أل مش خايفني وحانعملها، أل مش سائلني
*** 

 لكن نرجع ما طرح ماْحنا إال حتة
 تفضل حتْه، حتْه زيادة، وآمان حتْه

*** 
 .يا خرب يا جدْع

 دا ْحنا ْآِبْرنا ، 
 .وما آانشى دلْع

***** 
  آل سنة وأنت طيبة:هقال الشاب ألخت

  يعىن ماذا؟:قالت البنت

  ماذا جرى لك؟ يعىن هذا:قال الشاب

 طيب، ملاذا ذآرتىن هبذه األغنية بالذات هكذا اآلن؟:قالت
 .لقد تأملت بدال من أن أفرح

 أنِت الىت جعلتيىن أحفظها، مث إا األغنية الوحيدة:قال
 . فيها حاجةالىت جاءت فيها سرية العيد، مث أمل تالحظى أن

  حاجة ماذا؟:قالت

  أليست هى لألطفال داخلنا:قال

  حصل:قالت

 ؟"حاجة ماذا" يقولون لك   إسأليهم،:قال

  أسَأْل مْن:قالت

  األطفال داخلنا:قال
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 ما الفرق بني األطفال داخلنا، واألطفال خارجنا،:قالت
 لقد تلخبطت

  إيش عرفىن، الظاهر إن األطفال داخلنا ليسوا أطفاال:قال
  هم إذًا مْن:قالت
"احلرآة"، و"إحاطة ربنا"، و"املسافة" أمل تالحظى :قال
 "حوالْينا"و" خارجنا"و" داخلنا"

  ماذا تقول، أين هذا آله؟:قالت
  ىف األغنية:قال
 . أنت ّخترف:قالت
اجتمعا عليه،"أمل تالحظى مسألة :  بل أآثر من ذلك:قال

 ".وافرتقا عليه
 ية هذا حديث شريف، إيش أدخله ىف األغن:قالت
ربنا دا خلقنا ْلبعضينا، نتلّم عليه" أمل ترددى :قال

 "فوْق يا أخينا... ننفّض علْيه، 
  فوق أنت وبطّل تدّخل املسائل ىف بعضها:قالت
ندخل: "واألآثر من هذا، هل أخذِت بالك .... :قال
 .وبالعكس" خنرج َخايفْني... آْمِنْني
 !! هّى ماذا؟ حمطة ميكروباص:قالت
 دت اآلن أن احلرآة هى األصل أنا تأآ:قال
  وافرض دخلنا ومل خنرج؟:قالت
  يبقى البقية ىف حياتك:قال
  طيب إفرض خرجنا ومل ندخل؟:قالت
  يبقى البقية ىف حياة احلب:قال
  طيب ، نعمل ماذا؟:قالت
  نبىن أنفسنا، مثل الذى بىن مصر:قال
 . حنن ىف العيد، طيب هات حته:قالت
 ماذا؟" حتة ":قال
  حتة حالوة:قالت

 "تفضل حتْه، حّته زياْدة، وآماْن حّتة: "قال وهو يغىن
يا خْرب يا َجَدْع دا ْحنا ْآِبْرنا، وما آاْنِش: "قالت وهى تغىن

 "دلع
 ؟! هل رأيِت آيف يكون النمّو والتطور:قال
، احلمد هللا أنك مل تلعن"تبوظها" إخرس خالص، سوف :قالت

 أبو احلكومة هذه املّرة
 ىف العيد حرام عليك حنن :قال
 عليهم ما يعملونه بنا، حىت ىف  يعىن أليس حرام:قالت

    !العيد، هكذا؟
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