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 اليوم أنشر شعالن، محمد .د.أ المرحوم وبين بينى للمراسالت الماضى األسبوع نشر لما استكماال
 .د.أ زيارة بعد تذكرتها وقد بها “النفس أغوار” ديوانى أنهيت ولكننى له أرسلها لم التى إليه قصيدتى

 أن فقررت الماضى، األسبوع بيننا المتبادلة الخطابات بنشر وفرحتها ،)الجمعة( اليوم  ىل موسى سعاد
 .الحوار لهذا مناسبة خاتمة تكون ربما اليوم أنشرها

 :القصيدة نص هو وهذا 

  …  السما  فى   طاير   يا   طير   يا   
 !!؟   ليه   الغُرب   بالد   رايح
كيكون   إوع   ـقَـكع   زهماك 

ـَصرنا   عن   . م
   . عصرنا   عن

 
ـِفضل   . حزين   نورس   كما  ..   تلفّ    تلفّ   ت

  . لفوق   بيشدك   والوجد  ..  فين    حتْحط
  . فَضا   إلفوقْ
  . قَضا   إلفوقْ

ـْـنيك   . “مصر“   األرض   طين  وتنْسى  مادى   كّل   تشَعلَقْ   وع
)2( 

  ، الناس   عيون   جوا   بابص   مال   دانا
  ، جنس   أيها   من   الناس

  . اهللا   لْخلق   اهللا   بالد   كل   ف   باالقيها
  . سكات   كل   وفْ  ..،  كالم   كل   وفْ

   .. عيونهم فى   الفرحه   الحزن  ، الرفض  ، الحب  ، األلم   شفت   واذا
  . مصر   باشوف  يبقى

  . جوايا   بابص   لما   أكتر   وفْهاوباش
 مصريين كانوا  ، للناس   حاجات   عملوا  اللى   الحلوين   والناس

…………… 

  
  
  
  
  
 

  …  السما فى    طاير   يا   طير   يا  
 !!؟   ليه   الغرب   بالد   رايح

كيكون   إوع   ـقَـكزه  
 عماك 

ـَصرنا   عن   . م
 عصرنا   عن

 
 
  
  
  
  
  
 
 

  عيون   جوا   بابص   لما   دانا
  ، الناس 

  ، جنس   أيها   من   الناس
  لْخلق   اهللا   بالد   كل   ف   باالقيها

  . اهللا 
كالم   كل   وف  ، .. كل   وف  

  . سكات 
 
 
  
  
  



…………….. 
ـُّه   واحد   كل “     ، ناسه   هم

   ، واحد   ربه   واحد   كل
ـّر   واحد   كل بينا   ح ،   

  “ مصري  يبقى
  ، كلها   ديا   الدنيا  هى  بتاعتى   مصر  تبقى   

  . تبني  اللى   والحركة  ، الخـلـق   وكل  ، الغيب   وعد  هى   
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ـُّه   واحد   كل “    ،  ناسه   هم
  ،  واحد   ربه   واحد   كل

ـّر   واحد   كل بينا   ح  ،  
  “ مصري يبقى 

هى  بتاعتى    مصر تبقى    
  ، كلها   ديا   الدنيا 

  وكل  ، الغيب   وعد هى    
اللى    والحركة ،  الخـلـق 

 تبني 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210418.pdf   

 ***   ***   ***  
  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة
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 اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
  "نفسانــــــــي "  المكتبية  سلسلـــةال
   "  الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  

 
***     ***  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  
 
***     ***  

 "الراسخـــــــون "  المكتبية  سلسلـــةال
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3  

 
***    ***  

 النفسيـــة العربيـــة للعلـــوم" الكتـــاب االبيـــض"سلسلـــة 
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 
 
***    ***  

   "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  
 
***    ***  

   "و ماسواهــــــــــــا " المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  
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