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مجلة نقدية ھزلية تثقيفية إخبارية تختص بمجال النقل الحديدي و  
ساعات نخرجوا عن المعقول و ساعات ندخلوا في .شؤون العملة

 الالمعقول و ساعات أخرى نحفلوھا شعر و إال تصاور
تصيبھم بضغط ( في العموم المجلة ھاذي ممنوعة على برشا عباد 

كان طالعوھا أمورھم لكنّنا ال نتحمل تبعات تعكر : الدم و السكري 
ما يصيب الحديد ( مجلة مقاومة لكّل ما يصيب الحديد ) حالتھم 

التقلّص ) التلحيس ( التمّدد ) القوادة ( الصدأ) يصيب سكك الحديد
و لحمة ) طحين أزرق(و غيرھا من بولونة مرخوفة ) الجبن ( 

)نفاق (مكسرة   
نعتذر عن بعض الكلمات النابية أحيانا إن وجدت فھي من صميم 

في األخير ھاته المجلة ال تفرق بين مختلف  الحدث و الواقع
األسالك داخل الشركة و تسعى لنزع الفرقة و توحيد العملة حول 

كل األسالك و (مطالب مشروعة تعود بالنفع على الجميع 
)نضال مشترك (و بالجميع ) اإلختصاصات  
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كل من يراقب النشاط النقابي في 
باقي القطاعات سيالحظ بال شّك 

حصول مكاسب عديدة عندما 
تكون ھناك ھياكل نقابية غير 

منتمية للمنظمات الشغلية  ولنا 
في نقابة األمن أبرز مثال أو في 
النقابات التي ال تقبل أن تخضع 

ألجندات المنظمات المنتمية لھا و 
لنا في نقابات الصّحة و التعليم 

أبرز مثال و بناء على ھذا و 
لكون الساحة العّمالية الحديدية 

خالية من أسماء ذات ثقة و قادرة 
على  الترشح صلب الجامعة 

العامة عند العودة للنظام الداخلي 
لإلتحاد العام التونسي للشغل 

ھناك أسماء ترفض الترشح في ( 
و بذلك ) ظل الوضع الراھن

يكون الحّل األنسب إضفاء بعض اإلستقاللية على الجامعة العامة للسكك الحديدية مع 
بقائھا صلب اإلتحاد و يكون ذلك بمؤتمر إستثنائي تسلّم فيه الجامعة الحالية المھمة 

لفائدة مجلس إصالحي  متكون من نواب العملة على كامل شبكة الشركة الذين ينتخبون 
عددا من األعضاء لممارسة مھام الجامعة و عددا آخر لصياغة  نظام خاص بالجامعة 
العامة و نقابات الشركة يضفي بعض الديناميكية و النجاعة و كذلك يزيل التفرقة بين 

.مختلف قطاعات و إدارات الشركة  
ھناك من سيتسائل لماذا نواب العملة بالذات نقول لھم ھو مقترح أّولي على كل حال و 

 إرتكزنا في ھذا الخيار على شيئين أساسيين
األّول ھو أّن نواب العملة إنتخبوا منذ مّدة قصيرة بغالبية مريحة مّما يضفي على عملية 

 إختيارھم شرعية أقوى من غيرھم
الثاني و ھو أّن إختيار أشخاص يمثلون كافة القطاعات و اإلدارات و الجھات و كيفية 

 القيام بذلك و اإلتفاق عليه سيكون عائقا لنجاح العملية
و لكون ما يھمنا ھو النتيجة و ليس إسم من يقوم بذلك لن يعارض ھذا المشروع إال 
جماعة البيروقراطية النقابية  الحاشية الفاسدة للجامعة الحالية لتعيق كل نفس ثوري 

داخل الشركة و تبقى مستأثرة بالمكاسب و اإلمتيازات  على حساب باقي العملة الذين 
.ينتظرون الدفعة األولى لينتفظوا في وجه من خان أمانة الدفاع عنھم و تمثيلھم  
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Accroche  قالك تعرفش العلم قال نزيد
 فيه إيه نعم يزيد فيه و يتفنن
سمعنا في علم النحو على 

األخفش الكبير و أبي زيد و 
األنصاري و الكسائي و 

الخليل بن أحمد و 
ھاذم الجنون و  سيبويه

الجھابذة متاع علم النحو 
العربي أما حاليا و قدام 

الجنون الي خرجت جديدة 
أصبحوا بلغتنا العامية و 
عذرا على الكلمة يتسموا 

بصاصة إيجا يا سيدي 
 نفھموا عالش

ھاذم حطوا قواعد متاع 
حاجات كانت و الزالت 

موجودة في اللغة العربية أّما 
النوابغ الجديدة بسم هللا و ما 
شاء هللا طلعوا حوايج جديدة 
في النحو إي نعم يا سيدي و 

 حطولھا القواعد متاعھا
كلنا نعرفوا إّن و أخواتھا 

 –كأنَّ  –لكنَّ  –أنَّ  –إنَّ ( 
أّما ) كان، صار، أصبح، أضحى، أمسى، ظّل، بات، ليس ( و زادا كان و أخواتھا ) لََعلَّ  –ليَت 

إي نعم ھذه الفصيلة المسماة .)سنعمل -سندرس  -سيتم  -سوف ( ما نعرفوش سوف و كنّاتھا 
من وضع مجموعة من النحويين المعاصرين و ) سوف ھي الحماة الكبيرة ( سوف و كنّاتھا 

بالحرام ال فيھم واحد خّدام كلھم ( العجيب الغريب في األمر أنّھم يخدموا في شركة واحدة 
و يتبعوا منظمة واحدة زادة ال و ھوما إلي يمثلوا الشركة في المنظمة ھاذي تبارك هللا )كركارة 

  )ممثل بشّدة فوق الثاء أو بدونھا إستوى الحال ( نعم المنظمة و نعم الممثلين 
ال ھذا يتسمى ظلم يا ولدي ھاذم أعضاء الجامعة العامة للسكك الحديدية  عجب ما عرفتوھمش

 التونسية يا بوقلب
قبل ما ياكلھا الدود بالطبيعة أما كيف يولي إضراب سياسي بأمر من ( محاضرھم الكّل 

ما تلقى فيھا كان ) عروفاتھم يتبنوا حتى مطالب فالحة البنان في دولة الموزمبيق الشقيقة 
المجموعة العجيبة سوف وكنّاتھا و الفعل يجيبو ربي و ھاذي القوة متاع سوف و كناينھا 

العشرة تجي قدام الفعل تردوا مسلوب اإلرادة بمعنى لن يحدث أبدا و إستني يا دجاجة حتى 
يجيك القمح من باجة و بلغتنا العامية و للي يقروا في المحاضر العزيزة دون معرفة القواعد 

البوفرززو** طامع في العسل من : النحوية الجديدة نقوللھم   
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"يا خّدام فيق" تطلق المجلة حملة كبيرة إسمھا   
:الحملة ھاذي تشمل في الحقيقة ثالثة حمالت داخلھا  

لجامعة الغدر و الخيانة و التسويف" أسألك الرحيل"حملة  1  
فيھا مسائل قانونية و تقنية ونقابية و غيرھا" ثقّف نفسك"حملة  2  
تتعرض للنظام الداخلي و قرارات اإلدارة " بلّوه و أشربوا ماه"حملة  3

.اإلعتباطية و البيانات النقابية المھزلة  
و كيما تعرفوا ما يجي شيء من عدم كّل شيء مرتبط بوعي العامل و 
تظافر الجھود و اللحمة بين األعوان للوصول إلى تحقيق كّل مطالبنا 

.المشروعة  
حملة أسألك الرحيل ترتكز أساسا على فضح كل خيانة من شبه *    

الجامعة التي تتحّدث بإسمنا و ال تمثلنا و الضغط على النقابات األساسية 
. من أجل سحب الثقة منھا و ترشيح أشخاص أھل ثقة و كفاءة و نزاھة

النقابة األساسية إلي ما تساندش الخدامة في سبيل تغيير الجامعة سيكون ( 
)لھا نفس المصير و على منضويھا سحب الثقة منھا و تغييرھا ھي كذلك   

حملة ثقّف نفسك نتعرضوا فيھا لجوانب قانونية و إدارية باش يعرف *    
الخّدام راسو من رجليه و ما يبقاش كيف الكورة بين الذكورة كذلك تشمل 

ثقافة مھنية في كافة اإلختصاصات الحديدية تقنية كانت أو إدارية أو 
.تجارية  

حملة بلّوه و أشربوا ماه ھي األھم في الحمالت ھاذي الكل و إلي *     
طحانة ( لتغيير النظام الداخلي ) ميداني و نضالي ( يلزمھا جھد أكبر 

و زيد معاھم الخنار متاع ) الجامعة عاطينو قداسة أكثر من كتاب الرحمان 
إداريين موش عارفين يفرقوا بين قرار و قانون و أمر و غيرھا كل واحد 
يھبط على كيفو بالمحتوى إلي يعجبوا و ما ننساوش المحاضر العزيزة و 
.التأجيالت و التسويفات متاع الجامعة ال أدامھا هللا و ال أطال في عمرھا  

 
بداية من العدد القادم باش تنطلق الحمالت ھاذي تباعا و بربي إلي قلبو 
ضعيف و إال طحينو غالب طبعو يعاونا بالسكات على خاطر إلي باش 
يباشروا الحمالت ھاذي عباد روسھا مربطة  و ما تعرفش معنى كلمة 

.طّول بالك و سلمولي على الجامعة المقملة متاع الجرذان  



 

 

نعتذر لقارئ المجلة عن 
خطأ في طباعة عنوان 

الصفحة و كنّا نريد كتابة 
داحس و الغبراء لكن تداخل 

الحروف غير المقصد إلى 
داعش و العذراء و تركناه 

كذلك ألّن كالھما و إن 
إختلف عن اآلخر فھما 

يصلحان عنوانا لھذا 
.الموضوع  

فما عالقة داحس و الغبراء بعّمال الشركة و ما لنا و مال الدواعش 
) العذراوات ميسالش (   

داحس و الغبراء ھي عنوان حرب في جاھلية قامت ألتفه األسباب و نعيش 
فصولھا اآلن بين أعضاء الجامعة فيما بينھم فھذا متخاصم مع ذاك و ھذا 

يعرقل اآلخر و ثالث يتآمر مع رابع ضد الخامس و السادس كاألطرش في 
.الزفّة و السابع يشي بكّل من ذكرت آنفا إلطارات اإلدارة  

ھذا يريد أن يكون مركز كّل القرارات و ھذا يريد تحقيق كّل أطماعه مھما 
كانت التكاليف و البعض يتحالف 

 من أجل إفتكاك رئاسة الجامعة 
كّل ھذا يحدث و مصالح العّمال 
.ال بواكي عليھا و ال ھم يحزنون  

أفليسوا ھؤواالء دواعش يعتدون 
يوميا على عذرية العمل الحديدي 

.و الشرف النقابي  
يخوضون حرب داحس و  

 الغبراء بعقلية داعش مع عذراء



 

 

عاش يتمنى في عنبة مات جابولو عنقود ماال شبيك راھي الجامعة العامة و ما 
كان الحكم إلي ما تنفعش ( أدراك تؤمن بالحكم و األقوال متاع ناس قبل 

زيدو قولو الجامعة خايبة و أعضاءھا ماھمش مثقفين عيب عليكم ) بالطبيعة 
  التنبير في التراكن في أشخاص جامعتنا الموقرة

نرجعو للتفصيل متاع المثل 
المذكور قالك العون يعدي سنين 

خدمة يلھط على جرد درجة و 
ھوما يبيعوا فيه و يشروا ھاو 

جدول ترقيات في عھد بن علي 
باش يھبطوه بعد ما شد الغنوشي و 

المبزع و السبسي و الجبالي و 
العريض و جمعة و إستني يا 

دجاجة بعد اإلنتخابات و شوف و 
شوف و كيف يجي وقتو يلدغوه 

  بعدد من فم أفعى يخلوه كيف اللوبانة في فم فاطمة بوساحة و ياخذو باألقدمية
عاد قالك كل عون يجي خارج ياخو زوز عنبات عفوا زوز درجات و ھو كان 

يعمل مراجعة لحياته المھنية يلقى روحو ياخذھم بال مزية حتى طّحان كيف 
الحكاية ھكا شنية ھا المزية الفارغة إلي عاملينھا علينا و النھار الكل و ھوما 

حديدي مزمر يكرط عمرو كامل كيف يولي تابع صندوق إجتماعي . يحكو بيھا
يقولولو كول العنب كان عطيتوه شراب العنب خير فماش ما ينسى ھا الدّمار يا 

كوازي و عالش ما تكونش حاجة كيفھا يتمتع بيھا و ھو يخدم و تبقالو لالنتريت 
خاطر بعابص كبّار متاع الجامعة كان زادوا األعوان ما يقابل القيمة المادية ( 

متاع زوز درجات ماھمش باش يقعدو لإلنتريت و الدغف تشكر فيھم و تبارك 
)في سعيھم المقعور   

 عاش يتمنى في عنبة مات جابولو عنقود
 عاش يتمنى في درجة كلّص جابولو درجتين

العنب ھاكا تعصر : يقول القايل وين مشاو العنقودين كيف والت فيھا درجتين ( 
و خلصو العون المزمر على أعضاء الجامعة إلي ماشي في بالو نفعوه و ھوما 

)في األصل نضفوه   
 و يحياالعنب المعصور على أنغام األغنية الحدث

 جامعتنا يا بيّة و الكمية كاكوية



 

 

 ضحكنا على 
 صعيدي في الجامعة األمريكية

 ضحكوا علينا في
 السعيدي في الجامعة الحديدية
يخيل لقارئ العنوان عالقة ھزلية 

مع الفيلم الكوميدي المعروف و في 
الحقيقة ھي تفيد مآسي تواجد 

الشخص الغير مناسب في المكان 
الغير مناسب و ھو ما أدى إلى 

ترّدي أوضاع الحديديين و ھزال 
المطالب التي تطرحھا الجامعة 

و في . العامة و ھزال نتائجھا
الحقيقة ھو ليس تجنّي على شخص 

السعيدي بقدر ما ھو يأس من كامل المتواجدين في الجامعة الغير مأسوف 
عليھا فقط نأسف على صرح تھاوى بعد أن كان مضرب األمثال في العمل 

النقابي على مستوى الوطن إلى أداة لزمرة من االنتھازيين و الوصوليين 
غايتھم الوحيدة تحقيق مكاسب و مآرب شخصية ال غير عدى ذلك ھم أداة 
للتأجيل و التسويف و التسكين و مجرد مقارنة مع مكاسب باقي القطاعات 

.تكشف ذلك بل تحيلنا على نفس الكوميديا بالفيلم المذكور  
ما ( ماذا حققت لنا الجامعة من مطالب منذ وصولھا إلى يوم الناس ھذا 
)حسبناش إلي غالبية األعضاء كانوا متواجدين في الجامعة السابقة   

على كّل العنوان يتجاوز شخص كاتب عام الجامعة ليشمل كافة الصعايدة 
األعضاء في الجامعة و نعتذر ألھل صعيد المصري بتشبيھھم مع أناس 

 غير أھل للثقة و الشرف و األمانة
 

 الصعايدة نعم وصلوا لكن شيء ما فعلوا  
 جلسات و محاضر عن تنفيذھا ما سـألوا
 بيع و شراء و خمور خالف ما قد أكـلوا
 سئمنا اإلنتظار و آن األوان لكي ترحلوا 
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 يا صاحبيَّ من الجامعـــة إني أصابتني كآبــــــــــــــــــــــة
 ولقد سئمُت ذوي الوجـوه الصُّفر من أھل الخطابــــــــــــة
 أھل الصفاقة والبــذاءة والدنـــاءة والخبابـــــــــــــــــــــــــة
 ال يرعوون عن الكبائــــــر والرذائل والخالبــــــــــــــــــــــــة
 يتطاولون على النجوم الزُّھر من أھل النجابــــــــــــــــــــة
 ولھم فعال شائنـــات كلُّھا أبداً غرابـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 أھل الرخاوة والطـراوة والميوعة والخضابـــــــــــــــــــــــــة
 خانوا األمانة والصيانــــة والمواثيق الُمھابــــــــــــــــــــــــة
 ويظنُّ ھذا النــذل أن قد جاء من زمن الصحابــــــــــــــــــة
 يا صاحبيَّ جــامعتكـــم قد آن أن ُيجــزى حسابــــــــــــــه

وزادت معھم المتعاقدين*** جامعة تناست المترسمين   
وكانوناً مع المتحدثيــن*** غربال ھي إن أودعت ســراً   
لترى لذة المتناكحيــن *** قامـت وأشترت تيساً وعنـزة   



 

 

 يا جامعة ھل اليك طريق الشك دون وصالك التمليق
  اوليس مھرك يا ھاته ثالثة  الكذب والتدليس والتلفيق

كالحرباء تتلونين تلوينا* يا جامعة صدأ أصاب الحديدا   
ْي فاْجلِِسي ِمنَّا بعيداً    أراَح ّهللا ِمْنِك العاملينا* تَنَحِّ
ثِينا* أَِغْربَاالً إذا استُوِدْعِت ِسّراً    و كانُوناً على الُمتََحدِّ

  و لكْن ال إخالُِك تَْعقِلينا* أَلَْم نوِضْح لِك البغضاَء ِمنِّا 
الحينا * دفاعك ما َعلِْمنا دفاع ُسْوٍء  و ذھابك قد يُسرُّ الصَّ  



  

 

 إنتظرونا في العدد القادم


