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كيف شفت قلبي و النبي يا طبيـــب
همد و مات و الا سامع له دبيــــب
قاللي لقيته مختنق بالدمــــــوع

يد حبيب و ما لوش دوا غير لمسه من إ
عجبي

صلاح جاهين



قصيدةُ الحُزِن

)١٩٩٨-١٩٢٣(نزار قبّاني 

علّمني حبّك ..أن أحزن



و أنا محتاج منذ عصور

لامرأة تجعلني أحزن



لامرأة أبكي بين ذراعيها
مثل العصفور

لامرأة.. تجمع أجزائي



كشظايا البللور المكسور



Frank O'Hara
1926–1966

Animals



Have you 
forgotten what 
we were like then



when we were 
still first rate



and the day came
fat with an apple 
in its mouth



it's no use 
worrying about 
Time



but we did have a
few tricks up our 
sleeves



and turned some 
sharp corners



the whole pasture
looked like our 
meal



we didn't need 
speedometers



we could manage
cocktails out of 
ice and water



I wouldn't want to
be faster



or greener than 
now if you were 
with me O you



were the best of 
all my days



Louise Bogan
1897–1970

Packet of Letters



In the shut drawer, even 
now, they rave and 
grieve—

To be approached at 
times with the frightened 
tear;



Their cold to be drawn 
away from, as one, at 
nightfall, 

Draws the cloak closer 
against the cold of the 
marsh.



There, there, the thugs of 
the heart did murder. 

There, still in murderers' 
guise, two stand 
embraced, embalmed.

 



لا تكذبي

)١٩٦٥-١٩٠٨(كامل الشناوي 



لا تكذبي ..
إنى رأيتكما معا

ودعى البكاء ... فقد 
كرهت الأدمعا



ماأهون الدمع الجسور إذا
جرى

من عين كاذبة فأنكر 
وادعى ! !



Carol Ann Duffy
b. 1955, poet laureate of the 
United Kingdom



Valentine



Not a red rose or 
a satin heart.



I give you an 
onion.
It is a moon 
wrapped in brown
paper.



It promises light
like the careful 
undressing of 
love.



Here.
It will blind you 
with tears
like a lover.



It will make your 
reflection
a wobbling photo
of grief.



I am trying to be 
truthful.



Not a cute card or
a kissogram.



I give you an 
onion.



Its fierce kiss will 
stay on your lips,
possessive and 
faithful
as we are,



for as long as we 
are.



Take it.
Its platinum loops
shrink to a 
wedding ring,
if you like.



Lethal.
Its scent will cling 
to your fingers,
cling to your 
knife.



)١٩٦١-١٨٩٣(بيرم التونسي 



جدع معلم قال
لخالتك ام هلال

شوفي لنا بنت حلال
تكون لطيفة و عال



بنات كتير حلوين
عند اهلهم قاعدين

ما بين طبيخ و عجين
و بختهم بطال



عايزها لحم فصوص
مش عود قصب ممصوص

و محربقه بعصعوص
و عامله روحها غزال



عايز قوام يتهز
إن دزيتيه يندز

و ف كل مفصل حز
يفكرك بهلال



عايز نتايه صحيح
من ربع شمع تسيح

مهوش بشكل قبيح
لـكن بذوق و دلال



عندك بنات جمالات
مقلوظين نتايات

و دمهم شربات
يسكر نسا و رجال



تحققي في الزين
البنت ترخي العين

دي مهرها ألفين
أحطهم في الحال



أما اللي عاملة سبور
و جدها بلفور

و عايزه واد دكتور
يال خسارة فيها ر



و لا اللي عاملة إله
و شعرها قصاه

و بأكسجين صابغاه
دي تجلب الإسهال



و ان جبتي واحده بكرش
من الحمير ما تغيرش
مانيش واخدها بقرش

و احط فوقها شوال



يا مسافر وحدك

كلمات: امين عزت الهجين
الحان: محمد عبد الوهاب



يا مسافر وحدك وفيتني
ليه تبعد عني وتشغلني
ودعني من غير ما تسلم
وكفاية أنا قلبي مسلم



دي عنييا دموعها بتتكلم



على نار الشوق أنا حاستنى
وأصبر قلبي وأتمنى



على بال ما تجيني واتهنى 
طمني في قربك آه 

ووعدني



خايف للغربة تحلالك 
والبعد يغير أحوالك

خليني دايماَ دايماَ على بالك



مهما كان البعد حايطول 
أنا قلبي عمره ما يتحول



حافتكرك أكتر من الأول
بس إنت هيهات تبقى 

فاكرني



يا مسافر وحدك وفيتني 
ليه تبعد عني وتشغلني


