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شكر وتقدير
يتقدم منسق المشروع بالنيابة عن إدارة مشروع "الطرق المؤدية إلى التعليم العالي بمصر"،
بخ8الص ش88كره وتق8ديره لمؤسس88ة ف8ورد األمريكي88ة لتق8ديمھا ال88دعم للتعل8يم الع88الي والدراس88ات
العليا واألنش8طة البحثي8ة والتدريبي8ة ف8ي مص8ر .ويتق8دم فري8ق إدارة المش8روع أيض8ا بخ8الص
الشكر والتقدير لم8دير المكت8ب اإلقليم8ى لمؤسس8ة ف8ورد بالق8اھرة وال8دكتورة /دين8ا الخواج8ة -
م88دير ب88رامج التعل88يم الع88الي وال88دكتوره /مش88يرة الجزي88ري استش88ارى مؤسس88ة ف88ورد ،وجمي88ع
الع88املين المعني88ين بالمكت88ب ال88ذين س88اھموا بجھ ٍ 8د واف8ٍ 8ر لمس88اندة ھ88ذا المش88روع ال88ذي توج88ت
إنجازاته بموافقة المركز الرئيسي لمؤسسة فورد بنيويورك على االستمرار في تمويله وتنفيذ
المرحلة الثانية والثالثة.
ونتق8888دم بالش8888كر والتق8888دير إل8888ى الس8888ادة المش8888اركين ف8888ي المش8888روع بجامع8888ات :الق8888اھرة،
واإلسكندرية ،وعين شمس ،وأس8يوط ،وطنط8ا ،والمنص8ورة ،والزق8ازيق ،وحل8وان ،والمني8ا،
والمنوفي88ة ،وقن88اة الس88ويس ،وجن88وب ال88وادي ،وبن88ي س88ويف ،والفي88وم ،وبنھ88ا ،وكف88ر الش88يخ،
وسوھاج ،وبورس8عيد ،ودمنھ8ور؛ ال8ذين س8اھم بعض8ھم ف8ي تنفي8ذ المرحل8ة األول8ى واالنتقالي8ة
والثانية ويساھمون جميعًا في تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع على المستوى القومي .فق8د أدت
ھذه الشراكة إلى ضخ أفكار ومقترحات جديدة ،وإلى تن8وع المس8تفيدين م8ن خ8دمات وأنش8طة
المشروع ،بحيث شملت العديد من الطالب والخريجين من كافة الجامعات المصرية.
ونش88كر إدارت88ى جامع88ة الق88اھرة وكلي88ة الھندس88ة لتوفيرھم88ا المن88اخ المالئ88م للعم88ل الجم88اعى
اإلبداعى ،كما نشكر لجنة إعداد واخ8راج ال8ديوان ولجن8ة تحك8يم اإلب8داعات ومص8ممى أغلف8ة
الديوان على ما بذلوه من جھد طوال فترة اإلعداد منذ أن أعلن المشروع ع8ن فكرت8ه م8رورا
بمراحل استقبال وجمع ملفات مبدعي مصر من أقصاھا إل8ى أقص8اھا والتنس8يق ب8ين أعض8اء
اللج88ان وھ88و م88ا حق88ق تواص88ال أثم88ر ھ88ذا الين88ع الطي88ب ،وتحي88ة لك88ل م88ن ش88ارك بش88عره أو
مقترحاته من أج8ل إث8راء ھ8ذا ال8ديوان لك8ي يخ8رج بالص8ورة الت8ي تلي8ق بمص8ر والمص8ريين
جميعھم.
وأخي8را ،نتوج88ه بخ88الص الش88كر والعرف88ان لجمي88ع أعض88اء لجن88ة تس88يير المش88روع والم88ؤلفين
والمنس888قين والم888دربين والمقيِّم888ين والمحاض888رين واستش888اريي المش888روع والف888رق اإلداري888ة
المعاونة بكافة المحافظات ،وجميعھم تم اختيارھم بعناية حتى يتسنى تنفيذ المش8روع ،بجمي8ع
مراحله المتعددة ،بالنجاح الذي يليق به ،على المستوى القومي وبمعايير الجودة العالمية.
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مقدمة الناشر
تعد كلية الھندسة بجامعة القاھرة رائ8دة ف8ي مج8ال التعل8يم والت8دريب المس8تمر ،ويمث8ل مرك8ز
تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم الھندسية إحدى دعائم المراكز البحثي8ة الموج8ودة
بكلية الھندسة .ولقد تم تأسيس المركز عام  ١٩٧٤بالتعاون مع منظمت8ي اليونس8كو واليوني8دو
التابعتين لألمم المتحدة ،ومنذ عام  ١٩٨٤وحتى اآلن يعمل المركز كوحدة ذات طابع خ8اص
ال تھدف إلى الربح ،وتقوم بتموي8ل ذات8ي ألنش8طتھا ض8من خط8ة جامع8ة الق8اھرة الت8ي تھ8دف
إلى تنمية المجتمع.
ويقوم المركز بتقديم االستشارات الفنية ف8ي جمي8ع التخصص8ات ،كم8ا يق8وم ب8إجراء األبح8اث
التطبيقية في المجاالت التي تطلبھ8ا مؤسس8ات القط8اعين الع8ام والخ8اص والھيئ8ات الحكومي8ة
وإجراء دراسات الجدوى وتقييم األصول وخطوط اإلنتاج للمشروعات ...إلخ ،ويقوم بإع8داد
تص88ميمات المع88دات وال88نظم واإلش88راف عل88ى تنفي88ذھا ،كم88ا أن المرك88ز يق88وم بعق88د دورات
تدريبية ضمن برامج متكاملة للتعليم المستمر والتدريب على التكنولوجيات المتقدمة.
أم88ا ع88ن مش88روع "الط88رق المؤدي88ة إل88ى التعل88يم الع88الي" فھ88و منح88ة دولي88ة متعاق88د عليھ88ا ب88ين
جامع88ة الق88اھرة ومؤسس88ة ف88ورد؛ ويھ88دف المش88روع إل 8ى تنمي88ة مھ88ارات الط88الب وح88ديثي
التخ88رج ،وي88دير ھ88ذا المش88روع مرك88ز تط88وير الدراس88ات العلي88ا والبح88وث بكلي88ة الھندس88ة –
جامعة القاھرة طبقا لالتفاقيات الموقعة بين جامعة القاھرة ومؤسسة ف8ورد منح8ة رق8م ١٠٢٠
–  ١٩١٢بت888اريخ  ١٣س888بتمبر  ،٢٠٠٢والم888نح رق888م  ١- ١٩١٢– ١٠٢٠ورق888م – ١٠٢٠
 ٢- ١٩١٢وكذلك منحة المرحلة الثالثة رقم  ٠٩٦٢-١١٠٠بتاريخ  ١٤يوليو .٢٠١٠
وسيرً ا على نھج المركز في نشر العلم والمعرفة للمساھمة في تنمية المجتم8ع ،تق8رر إص8دار
ھذا العمل "شعرا ُء الطرق  ...ابدا ُعنا" والذى يمثل إطاللة شباب عاشق لبلده نحو المس8تقبل
وھ88و الكت88اب الث88اني ال88ذى ننش88ره لھ88م بع88د نش88ر كت88ابھم األدب88ي األول "شVVعرا ُء الطVVرق ...
ديوا ُننا".
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مقدمة
مثل كل األمانىّ التى س َعى نحوھا أصحابھا سعْ َى العازمين على بلوغ الغايات وإدراك
األمنيات ،تقدم شعراء الطرق )باعتبار أن شعراء الطرق ھى الحركة الصاعدة فى طريقھا
ناحية الغاية الكبرى من ميالدھا وبخطى ثابتة( تقدموا فى إنتاجھم الفكرى األدبى الثقافى
بشكل يؤكد على ما ينادى به أفرا ٌد منھم من أنھم الجيل القادم الذى تراوده القصيدة كى
يطير بھا إلى عتبات النجوم ،وھا أنت أيھا المتابع الراقى تمسك اآلن بإصدارھم الثانى ـ من
تحت رعاية وعناية مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى ،كلية الھندسة ،جامعة القاھرة
ـ والذى حرصوا على صناعته وصياغته حتى يمھدوا به طريقھم المضنى نحو وادى األدب
المقدس الذى ال يبلغه إال الصادقون!
إنما اإلصدار الذى بين يديك اآلن ـ وھو شعراء الطرق  ..إبدا ُعنا ـ ھو ثمرة النبتة األولى
التى بذرھا الدكتور سيد كاسب من قبل أربعة أعوام فى شعراء الطرق حينما طرح عليھم
فكرة إصدار كتاب أدبى كمستند توثيقى أدبى خالص لھؤالء الشعراء الناشئون ،ولم تمكث
حيى
الفكرة حبيسة دماغ أو رھينة بالغ ،ولكنھا انطلقت مترجمة فى ھيئة األفعال التى ُت ِ
اآلمال وتحفز األجيال على استكمال البناء حتى يتوطن لديكم اإلحساس أنما الكتاب األول
شعراء الطرق  ..ديواننا لم صرخة انتشاء أو رمل صحراء ،وإنما كان عن رؤية أبعد
لمستقبل أسعد لطائفة ليست أقل من أن تتمكن من الوصول إلى أفئدة المتابعين من المثقفين
والمھتمين والراغبين ،وعلى سبيل الراغبين فقد تمكن شعراء الطرق من جذب أعداد كثيرة
من الطالب والخريجين والشباب حول موقع شعراء الطرق والذى أصبح ال يقل إقباال عن
مواقع أدبية عريقة وأصبح سوق عكاظ إلكترونية جذبت حولھا من كل أطياف المبدعين من
يكتب عن نفسه ومن يكتب عن أخيه أو يكتب ھذا وثم يرد عليه ذاك ثم يدخل عليھما ثالث
معلقا موجھا أو مضيفا أو معجبا حتى يشتد التفاعل وينتج عن ذلك مقال أو قصيدة قد ال
تعرف أيھا القارئ الحبيب من على وجه التحديد الذى بدأ ومن الذى أكمل أو الذى علق أو
زاد على المتفاعلين!
ولمزيد من اإلضاءة ،يتوجب أن تعلم أن الكتاب الذى تطالعه اآلن يأخذك على أصعدة
خمسة ،وھى على إجمال يتبعه تفصيل:
 -١صعيد الثورة والشعر  .....طرق الميدان :بما ضمّه من أنفاس الثورة ورياح الشعر
النابض بالعنفوان والمتفجر من عزائم الشباب التي يحوطھا الحب واألمل في غد أفضل
وأجمل ،ولعله من أوائل األوراق التي تؤرخ للثورة ـ ثورة الخامس والعشرين من يناير
 ٢٠١١م ـ أدبيّا من منظور متنوع ناتج عن مختلف الرؤى والتصورات الشبابية المشاركة
فيه.
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 -٢صعيد الديوان الفصيح  .....عناقيد الحياة :بما يسبقه من توضيح وتوثيق لتفاعالت
الحركة األدبية لشعراء الطرق سوا ًء على مستوى بينى أو على مستوى خارجى.
العامى  .....أيامنا وحكاوينا :بما يحوطه من تفاعالت ونماذج حية من
 -٣صعيد الديوان
ّ
ّ
تحاورات ومباريات الشعراء والكتاب فى ميدان القصيدة بشتى أبعادھا وأنواعھا وكذلك شئ
من توثيق االحتكاكات واالنتشارات التى أنجزتھا الحركة خالل مسيرتھا المستمرة نحو
إدراك أھدافھا الحميدة فى نشر روح األمل والعطاء لدى أبناء الجيل والسابقين والالحقين
ممن قد تقع أعينھم أو أيديھم على ما تفرزه من كلمات وكتابات تؤكد على ارتقاء الذائقة
األدبية والشعورية لديھم مما يستلزم معه التواصل المباشر والمكثف مع الجمھور بكل
معطياته وأنواعه.
 -٤صعيد الكتابات التفاعلية  .....أنفاس الزھور :بكل ما حواه واشتمله من مودة وحب
وتواصل بين شعراء الطرق ،وال فرق بينھم في اإلبداع حيث يشترك فيه القائد والمقود على
وج ٍه سواء ولسان حالھم يقول :اكتب ،وال حرج!!
 -٥صعيد شعراء المستقبل  ...طموح النسيم  ...ثمار األمل :والذى بدوره يشتمل أعمال
الشباب من الشعراء الذين يساھمون للمرة األولى بأعمالھم ـ الفصيحة والعامية على نفس
المنوال ـ التى تتأصل فيھا سمات اإلبداع القادم والتى تلوح من حروفھا وعباراتھا نفحات
العطاء األدبى الصاعد الذى يمكننا أن نتكئ عليه الحقا فى مزيد من إصداراتنا القادمة بإذن
 tالعلى العظيم .وكذلك بعض من أشعار ال ُكتاب السابقين والتى قد لم يسعفھا حظھا
للوصول إلى أعتاب الديوان الفصيح أو العامى فى طيات ھذا الكتاب المبشر بمزيد من
الحضور األدبى لدى ناشئى شعراء مصر .
إذن ،لنتفق أننا بصدد كتاب يحمل فى جوانحه ست دواوين ،وعدد من الملحقات والكتابات
التوثيقية فى شكل مقاالت أو تفاعالت أدبية بمقاييس غير ثابتة ،مما يتيح مساحة أكبر من
االمتداد األدبى الطبيعى والتوسع اإلبداعى المطلوب الستمرار النزعة اإلبداعية لدى أى
مبدع وفى أى مستوى ،وكذلك يليق اإلشارة إلى أنك ستكتشف وجود ظواھر إبداعية قد ال
يسعك ،أو باألحرى لم يكن يسعنا جميعا ،إال أن تمنحھا لقب "حاالت" أو "أيقونات" إبداعية
من طراز فريد يكاد يكون نادرا!! نعم ،فميالد ووجود حالة تالحم إبداعية مثل ثالثية
"أفيقي" )صفحة  (٢٣٥-٢٣٤التى صنعھا الشعراء أحمد رفعت وعلي حسان ومحمد
رفاعى ،على الترتيب ،ھو دليل دامغ على االقتراب الروحانى والتناسق الفكرى الرفيع بين
أفراد شعراء الطرق من حيث تناول الموضوع الواحد والتناغم الناشئ فى القصائد الثالث
على الرغم من احتفاظ كل منھم بأداءه الخاص وتناوله المنفرد وتحليله المتراوح ما بين
األخذ من إخوته أو الرد أو التصحيح أو التأكيد أو التصديق أو حتى الزجر الذى بلغ حد
المباشرة فى أحيان كثيرة!! وال أظنك أيھا المتابع الرائع قد تستغرب ،من بعد ذلك ،وجود
عمل أضخم وأشد وأشمل من ناحية الموضوع وأسلوبية التكامل اإلبداعى بين أجزاء العمل
العديدة ـ إذا ما اعتبرنا عامل التواصل الفكرى الرفيع المستوى الذى يجمع بين شعراء
الطرق بشكل قد يتعذر معه ،فعال ،التعرف إلى أحدھم فى داخل النص التكاملى المبتكر
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الذى نتج عنھم بدون التعرف الشامل على مكونات النص الباقية من إبداعات وأشخاص
على حد سواء!! ـ ذلك إذا ما جاز لنا أن نسمى نصا تكامليا مثل الذى نحن بصدده باسمه
ھذا ) ..ومن الدقة بمكان أن نحتفظ ھنا بالملكية الخاصة لتسمية النص التفاعلى الذى ساھم
فيه ھذا العدد بشكل حر ومرن وفى النھاية متناسق قد ال يظھر أنه تجميع إال من خالل
الفواصل البينية التى تحمل أسماء أصحاب األعمال الجزئية فى داخل العمل الكلى الكبير( .
وعلى الناحية العملية ،فلقد تم التنسيق فى البداية على غرار الكتاب األدبى األول )شعراء
الطرق  ..ديواننا( من وجود لجنتين إحداھما ،وكانت الكبرى واألولى اھتماما ،وھى لجنة
التحكيم وعددھا تسع مح ّكمين ،طبعا على رأسھم سيد كاسب الذى ترأس اللجنتين ،وأما
الثانية فھى لجنة اإلعداد واإلخراج ،والتى ال تقل كثيرا فى أھميتھا عن األولى ،والتى
اشتملت على عشرة أعضاء .ولكن الحاجة األدبية المتطورة دعت إلى إعادة النظر فى شأن
تقسيم أدوار اللجان وفقا للتطور المتزايد والمستمر فى عطاء الحركة األدبى قد ھمس بدعوة
جديدة لتشكيل اللجان على نمط يواكب الھدف السامى وھو إصدار كتاب أدبى آخر ـ ليس
أخير ـ على أحدث شاكلة يصبح بھا أيقونة متوحدة وكتابا فى رداء خاص وال نقول بأنه
غير وارد على الخاطرة البشرية أو فريد وغير قابل للتكرار عبر مسيرة األجيال الراغبة
إلى اإلبداع من قبل ومن بعد ،ولكن األمل المرغوب أن يصبح ھذا الكتاب مرجعا وتوثيقا
مشرفا لحركة شعراء الطرق عبر رحلتھا المتفائلة فى درب اإلبداع الممتد إلى الال منتھى!
لقد تم تقسيم ،أو ربما قد تصلح ھنا كلمة ترسيم ،أدوار اللجان من جديد لكن فى نفس إطار
العمل مع مراعاة تحديد أدق لألھداف المطلوبة والنتائج المكتسبة من وراء كل لجنة ،ولن
نتركك تتداول أو تتعاطى ذلك الكالم المتلبس بأنسام األلغاز وحيدا ،بل ندعوك لإلطالع
على كيفية تطور وارتقاء لجنة التحكيم مثال ـ على أھميتھا ـ إلى أن تتشعب إلى رافدين،
الرافدين دعم مزدوج للحياة  ..يا أ ،wحينما تواجدت بقوة وحضور تلك القصيدة العامية
التى أتاحت ألقالم عديدة مثل الشاعر المبادر أحمد رفعت والشاعر الھادئ عبدال ّنبي عبّادي
والشاعر المتبع محمد رفاعى والشاعر المھاجم علي حسان وكثير من الشعراء المقاتلين من
أجل التوصل إلى أعالى الصور وأبعد اإليحاءات وأرفع الكلمات والتى أتاحت لھؤالء مزيدا
من التعمق واالستطراد األسلوبى والتمدد التصويرى الذى ربما يصعب أن تمنحه لھم
القصيدة العمودية بمثل تلك المساحات وعلى مدى كل تلك الموضوعات مما أنتج انتشارا
وتوسعا فى فن كتابة القصيدة العامية ومناطحتھا للقصيدة الفصحى سواء المرسلة منھا أم
العمودية أم النثرية التى خاض لجتھا بعض من شعراء الطرق الطامحين إلى التمرس على
كل دروب القصائد فصيحھا وعاميّھا سوا ًء بسواء  ..كل مالبسات القصيدة العامية ھذه
دعت شعراء الطرق إلى التفاوض حول شأن الجناح اآلخر لطائر الشعر والتوصل إلى
استحداث لجنة فرعية ضمن اللجنة األساسية لتحكيم األعمال العامية والتى يتم اعتبارھا
أغلبية فى حال تصويتھا على أعمال معينة وإعطائھا قيم تحكيمية عالية وذلك مع وجود
تصويت وقيم تحكيمية للجنة األساسية التى لھا أحقية تحكيم كل األعمال كما ھو الحال للجنة
الفرعية الخاصة فى أصل األمر باألعمال العامية .
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وال يُنسينا ذلك أمر اللجنة العامة والشاملة! وذلك بعد تغير الحال وانصراف االھتمام ،أو
لنقل سويّا انصراف الجزء األكبر من االھتمام ،إلى اللجنة األجدر بالتداول والتفاعل ،نعم
لجنة اإلعداد واإلخراج والتى تعنى اعتناءًا بليغا بالمحتوى والمضمون والشكل واللب
والظاھر والباطن من العمل الذى تمسكه يداك الكريمتان ،ولنا أن ننظر ،سويا إن كان يليق،
على نشوء وارتقاء تلك اللجنة والتى ھى على غرار اللجنة القديمة فى الكتاب األول ولكنما
على طراز أرقى وتكثيف أشد دفعا لتقدم الكتاب علما وعمال و َمنحا وعطاءًا! فلقد زادت
مھامھا واتسعت شئونھا واضطلعت بما ھى جديرة به من تنسيق للكتاب وتھذيب لعرض
األعمال كما لم يحدث من قبل ،وما شاء  tأن يحدث من بعد ،فلنا ،طبعا أنت وأنا إن كانت
األمور بدأت تتعاطى بيننا فى طريقھا اإليجابى وليس على ما ال نريد جميعا ،لنا أن نتدبّرھا
سويا وھى التى استقلت بكينونتھا ودورھا عن مجمل ما قامت به فى الكتاب السابق
"ديواننا" وغدت أكثر إصرارا على تحديد المھام من أجل إنجاز أفضل وأدق للمھام!!
وإذا رجعنا ،لماذا ال؟ ،إلى اللجنة األشد تثبيتا ـ كنت وال زلت أعنى لجنة اإلعداد واإلخراج!
ـ فلسوف نجد أن من أعضائھا َمن ھم بلجنة التحكيم ،أى إنه رغم انفصال األدوار وتحديدھا
لم ينفصل األشخاص بعد ،وال إلى ماشئتَ يا أ .. wآمين ،ولعلنا أردنا بذلك مثال بالغا من أن
شعراء الطرق ـ جميعا ـ ربما غير قابلين للتفكك واالنشطار مما يدعم فكرة التواصل
الجماعى واالنتشار المنتظم والثابت تقريبا وفى شكل عصبة أو رابطة أدبية! )أال يوحى
ذلك المخاض بقرب ميالد رابطة ،أو قل حركة ،شعراء الطرق؟(
وكان من النوافل التى بلغت الواجبات أن نذكر لك كلمتى لجنة التحكيم واإلخراج اللتين بلغتا
من الحب ما قد بلغتاه من الحزم والدقة فى أداء المھام ،مع عدم ھضم الحقوق ،ولم يكن بيد
اللجنتين االعتراف الصريح أو اإلنكار الواضح لجھود المبدعين الحديثى عھد بالشعر
والكتابة والكتاب.
إليك كلمة لجنة التحكيم أوال:
بعد الحمد  wوالصالة على رسول  ،tفلم يكن الدور األكبر للجنة التحكيم ھو الحكم القاطع
على األعمال من الزاوية المعروفة للجميع من كونھا إما أعمال راقية أو ال أعمال!! بل كان
لزاما أن تتداول اللجنة مھمة أخرى ،وھى إيجاد النسبة المئوية لكل مبدع ـ وقد وضعت فى
أولوياتھا أنه ما يزال مبدعا صاعدا ـ من تقييم للفكرة والمضمون ثم األسلوب الفنى واألدبى
والدقة النحوية واللغوية وخصصت اللجنة فرعا خاصا بكل محكم ليقيس مستوى اإلبداع
بشكل منفرد ،وتلك الثمرة إنما ھى من متوسط اختيار المحكمين لألعمال ،وتم توزيعھا
بشكل محدد على أجزاء أو دواوين الكتاب الفرعية الثالثة ،وكان يستلزم أمرنا أن نعززه
بتلك الكلمة الموجزة حتى يتضح األمر وتنجلى الغاشية عن أعين كل المتقدمين للكتاب أو
الطامحين فى ذلك الحقا ،وتقول لجنة التحكيم بأن تلك األعمال التى تمت إجازتھا ھى
مسئولية أولى على أصحابھا ،وتشير اللجنة إلى أن إجازتھا لألعمال التى ترد بشكل خاص
فى ديوان "شعراء المستقبل" ال يعنى اعتراف اللجنة الصريح بھم كشعراء ناضجين واقعين
تحت طائلة النقاد وإنما ذلك يعنى أنھم يحملون الجينات األدبية والفكرية القادمة التى نرجو
لھا أن تتأصل فى القريب وتصبح أشجارا تؤتى أكلھا كل حين بإذن ربھا ،ونؤكد ،كلجنة
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تحكيم ،أنما المبدعون المقدمون بالديوانين الفصيح والعامىّ ھم أدباء يرتقى أدبھم إلى درجة
قلما يبلغھا من ھم فى جيلھم أو قريب من جيلھم ،ھم بلغوا حدا ال يجدر بھم التخلى عنه
مھما الكتھم الحياة وعصرتھم أضراس الدھر ،وندعو  tـ كلجنة ـ أن يكون كل عملنا
خالص لوجھه الكريم ،إنه ولى الصابرين
ھكذا ،قالت لجنة التحكيم ـ كلجنة ـ كلمتھا وأجرھا على  tسبحانه ،وركبت المادة األدبية
الفكرية ظھور الرساالت االلكترونية راحلة نحو اللجنة األشد فاعلية ،وأكيد أننا نريد لجنة
اإلعداد واإلخراج ،لتستلمھا اللجنة وتعكف عليھا منسقة وضابطة ومھيئة للشكل العام
األنسب لنشر اإلبداعات!! ثم تقول كلمتھا ھى األخرى ـ وفى ذلك ما فيه من اعتداد وتقدير
لمشاعر المبدعين على اختالفھم وتباين أفئدتھم اإلبداعية وخوفا من إحساس أى مبدع أنھم
اعتدوا ولو على الشكل والمظھر الذى يريد لعمله أن يظھر به.
إذن ،إليك أيھا الرقيق كلمة لجنة اإلعداد واإلخراج كما بلغتنا منھا:
الحمد  wرب العالمين ،وكل الصالة والسالم على سيد العالمين أجمعين ،وبعد ،فتلك الكلمة
قد ال تريد منھا لجنة اإلعداد واإلخراج إال التأكد من أنھا ال ولم ولن تمس بإبداع أى من
المبدعين ،حيث تؤكد اللجنة على احترامھا المكثف ألعمال الشعراء والمبدعين وتأسف إذا
ما اضطرت إلى التنسيق الشكلي فى األعمال نظرا لظروف النشر وسعيا للوصول إلى
أنسب ما يمكنھا الوصول إليه من كيفية حتى تدرك أسمى أنماط العرض مراعاة للمتلقى
والناقد ،إن اللجنة تشكر ـ بالجملة والتفصيل ومع حفظ األلقاب والدرجات ـ كل السادة
أعضاء لجنة التحكيم األفاضل على مجھوداتھم التى تكل منھا المتون ،وتتألم منھا الوديان
والبطون! وكذلك تشكر اللجنة إدراة مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى على سعة
صدرھا للجنة وتعامھا السريع والمباشر مع كل ما استجد من رؤى وإيضاحات وتعديالت
حتى اللحظة األخيرة قبل صدور الديوان!! وبمزيد من الحب والود نؤكد على أھمية سعى
األدباء المبدعين إلى المزيد من األمام الذى ينتظر منھم حضورا أقوى وتواجدا وتفاعال
أدبيا أشد من ذى قبل ،وتؤكد اللجنة تعاملھا المباشر واألخير مع المادة األدبية الواردة لھا
من لجنة التحكيم على أنھا مادة غير قابلة للتعديل أو التحوير أو التحريف أو الحذف! وأن
األمانة اقتضت إيراد المادة بنفس الحيثيات إلى الشكل النھائى للطبع وأنھا كما ھى ترد اآلن
فى الكتاب بنفس التصنيف الخاص بلجنة التحكيم ،وإذ نخلص إلى طرف الحديث ،نقول بأن
 tوحده من وراء المقاصد وھو العلى القدير ،والسالم عليكم ورحمة  tوبركاته.
ھكذا تلقينا معا كلمة لجنة اإلعداد واإلخراج التى اشتملت على الحب والمودة والصراحة فى
آن!! وليس ھينا أن تعلم أيھا المتابع المحب أن لجنة التحكيم قد تعاملت تعامال مباشرا مع
خمس من المئات وست وثمانين عمل أدبى مابين شعر فصيح وآخر عامى لتسعون مبدعا
واستخلصت لك ما تحمله يداك اآلن!! والذى بلغ  ٢٧٠عمل إبداعي ساھم فيه تسعون مبدع
ومتوسط أعمارھم  ٢٤عاما .وقد تم إحصاء عدد المبدعات بالديوان وھو  ٣٨كاتبة بنسبة
 %٤٢من عدد مؤلفى الكتاب .والجدول التالى يوضح مقارنة لمالمح الكتاب االدبى االول
والثانى لشعراء الطرق.
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إطاللة حول "شعراء الطرق  ...ديواننا"
)اإلصدار األدبي األول لمشروع الطرق المؤدية الى التعليم العالي(
سال
إعداد :عمر الع َّ
• تقديم:
إن مفھوم األمل في وجدان الشباب في تلك األيام ھو الحلم الخيالي صعب التحقق وبعيد
المنال ،ذلك الصرح الذي يفصل بيننا وبينه بحر من المشكالت والھموم ،نكتفي بالنظر إليه
وال نحاول الخوض من أجله وربما ال نجد الوقت لذلك ،األمر الذي يكبل طموحاتنا ويغلق
أبواب الحلم لننتظر حدوث الواقع لكي نتعامل معه ال نتأھب مسبقا لمالقته.
وتلك الحالة من اإلنخراط الشديد في ماديات الحياة والعزلة عن الجانب الشعوري -الذي
بدونه ال تكتمل دائرة توافقنا مع البيئة المحيطة وتحقيق السعادة -قد أثرت بشكل كبير على
مسار العلم واألدب في بالدنا وأصبح العلم واألدب خادمي حاجات اإلنسان المادية وقل ما
تتطرق إلى حاجاته الحسية والشعورية؛ فحدث انخفاض ملحوظ ومبرر في سوق األدب
المصرية ولم يعد الطلب عليھا كما كان سابقا ،فانصرفت المطابع ودور النشر عن تبني
الكتب األدبية إال للكبار من الشعراء واألدباء ،حيث ترتب على ذلك دفن العديد من المواھب
اإلبداعية في الشعر واألدب من الشباب الذي لم يجد يد العون له لنشر إبداعاته.
ومن ھذا المنطلق تبنى ديوان شعراء الطرق طبعته األولى  ٢٠٠٩رسالة الموقظ والمعلم
حيث أيقظ أقالما ليعلمھا طريق األبداع وسبيل الحلم الضائع ،فمن يقول في عمل يطلق
العنان لتسعين مبدعا يسطرون آمالھم وأحالمھم ومشكالت وطنھم بل يسطرون الحياة في
بيت من الشعر بنيانه الكفاح ومداه األمل ،إذ نشرت لھم مائتان وسبعون عمال أدبيا جسدوا
حياة شريحة من الشباب تعكس صورة مجتمع نابض بكل مشكالته وتطلعاته وطموحاته.
ھذا العمل األدبي  -الذي تبناه الدكتور سيد كاسب وقام بنشره مركز تطوير الدراسات العليا
والبحوث بكلية الھندسة جامعة القاھرة  -لم يكن الھدف منه تحقيق الربح بنشره وتوزيعه بل
ھدفه دفع عجلة اإلبداع في مصر بديوان قد ثار حوله جدل واسع في مؤتمر "الذات
واالخر" بجامعة المنيا نتيجة اصطدام إبداع الشباب برؤيتھم الجديدة مع ثقافة الكبار ،والذي
كشف عن قطع التواصل بين األجيال وربما عدم اھتمام الكبار من األدباء بمستقبل األدب
في مصر والتواني في تبني تلك المواھب وتوجيھھا للطريق السليم.
وعلى غير العادة يجتمع الشباب ليعلنوا مولد أمل جديد يسمى شعراء الطرق كرابطة يلتفون
حولھا تغير منھم وتنفخ فيھم العزم روحا تحلق في سماء الحقيقة إنجازات وإنجازات،
فاألمر لم يعد تجربة فردية مھددة بالفشل بل ھو إبداع شمولي يبرز قدرة المبدع ويرتقي
بذوق القارىء ليضيف له فكرا وعلما!!
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• مراحل إعداد الديوان:
لقد مر إعداد ھذا الديوان بمراحل عدة متوالية:
 -١الفكVVرة :م88ع ب88دأ العم88ل بموق88ع الط88رق المؤدي88ة للتعل88يم الع88الى ق88د ُخص88ص قط88اع لتلق88ى
إب88داعات أبن88اء المش88روع وغي88رھم وعرض88ھا ليعل88ق عليھ88ا الق88راء ،وم88ع تزاي88د المب88دعين
الناش8رين ول88دت ل88دى ال88دكتور س88يد كاس88ب فك8رة عم88ل دي88وان يض88م إب88داعات ھ88ؤالء الش88باب
ويكون حافز لھم ،ومع إعالن الفك8رة ب8دأ بن8اء الحل8م وانص8ب الجمي8ع حولھ8ا كٌ 8ل يض8يف م8ا
لديه لتص8بح حقيق8ة واقعي8ة وذل8ك بإص8دار ال8دكتور س8يد كاس8ب ق8راره بتش8كيل لجن8ة اإلع8داد
واإلخراج في .٢٠٠٨/٨/١٥
 -٢اإلعداد :تبدأ مرحلة اإلعداد الفعلي منذ نشكيل لجنة اإلعداد واإلخراج والتي حملت عل8ى
عاتقھا غرس النواة األولى للديوان ورسم الخطوط العريضة التي سوف يس8ير عليھ8ا بوض8ع
أھداف عامة للديوان وأسس العمل داخل اللجنة بتوزيع المھ8ام وتفعي8ل س8بل النق8اش للخ8روج
قدر المستطاع -بقرار جماعي لصالح العمل ووضع خطة زمنية لإلنتھاء من الديوان.
وخ88الل تل88ك المرحل88ة ب88دأ اإلع88الن ع88ن ف88تح ب88اب التق88دم للنش88ر بال88ديوان وت88م تلق88ى أعم88ال
المبدعين وإقرارات منھم بالموافقة على النشر بالديوان وبأصالة أعمالھم.
 -٣التحكيم :وتبدأ تلك المرحلة منذ إعالن تش8كيل لجن8ة التحك8يم والت8ي أول م8ا ب8دأت ب8ه ھ8و
وض88ع مع88ايير وأس88س التحك88يم والت88ي تراع88ي فيھ88ا طبيع88ة التجرب88ة ،فكان88ت مع88ايير محكي88ة
المرجع.
وتم إعداد قواعد البيانات الالزم8ة لتس8جيل ال8درجات الخاص8ة بك8ل قص8يدة م8ع ت8دوين خم8س
كلم88ات للتعبي88ر ع88ن المض88مون الع88ام للقص88يدة ،وت88م تجمي88ع تقييم88ات الس88ادة المحكم88ين وت88م
استخراج متوسط تلك التقييمات لكل قصيدة وتم اختيار أفضل خمس قصائد لكل مبدع.
وبناءا عل8ى رأي لجن8ة التحك8يم ت8م تص8فية أفض8ل عش8ر قص8ائد –حس8ب التقي8يم -وت8م التنوي8ه
عنھم في مقدمة الديوان.
 -٤التصفية :وفي تلك المرحلة تم اختي8ار األعم8ال الت8ي س8وف تنش8ر فعلي8ا بال8ديوان بحس8ب
تقي88يم لجن88ة التحك88يم ،وت88م مراجع88ة األعم88ال م88ن حي88ث مطابقتھ88ا لقواع88د النش88ر المتف88ق عليھ88ا
والبحث في أصالة األعمال وترتيبھا والحد األقصى للنشر لكل مبدع.
 -٥المقدمات والخواتيم :وقد أخذت تلك األجزاء جھدا كبيرا من قبل لجن8ة اإلع8داد للوص8ول
للشكل النھائي الت8ي س8تكون علي8ه ،وكان8ت المقدم8ة ف8ي ث8الث فص8ول أولھ8ا بعن8وان "ش8عراء
الطرق والديوان" وقد تناول طريقة عمل اللجان القائمة على تحكيم وإخراج الكتاب والعالق8ة
ب88ين أعض88ائھا وتوض88يح لمع88ايير التقي88يم ،ثانيھ88ا بعن88وان "ب88ين التخط88يط والتنفي88ذ والتط88وير"
ويختص بتعريف الناشر ومشروع الطرق المؤدية الى التعليم العالي الراعي لل8ديوان ،ثالثھ8ا
بعنوان "ديواننا  ..بين يديك" ربما ھو رسالة موجزة ومختصرة لما يحمله الديوان.
أما الخاتمة فقد سلط فيھا الكاتب الضوء عل8ى بع8ض القض8ايا المتنوع8ة الت8ي تناولھ8ا ال8ديوان
وذلك من منظ8ور الش8باب الج8امح نح8و التغيي8ر ونح8و مس8تقبل أفض8ل ،وتالھ8ا مجموع8ة م8ن
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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الفھ88ارس للمواق88ع المھتم88ة بالش88عر وأخ88رى إلص88دارات المش88روع م88ن كت88ب ،وأيض88ا فھ88رس
كلمات الطرق وآخر لشعراء الطرق
 -٦فھرسة الديوان :ونقصد بھا ھو وضع فھرس للكلمات الخمس الدالة على كل قصيدة ف8ي
سبق من القائمين على إخراج ھذا الديوان ،فالكلمات الخمس كل منھا يصلح أن يكون عنوانا
بتحليله نتخيل القصيدة!! ،والعجيب أنك ترى عدد تلك الكلمات ھو مئتان وسبعون كلمة نف8س
عدد القصائد التي يحويھا الديوان ،وكأن كل كلمة تحوي في باطنھا قصيدة!!
كما وضعت في ھذه المرحلة فھارس بأسماء وأعم8ال المب8دعين بالترتي8ب الھج8ائي ألس8مائھم
مع توضيح لكلياتھم والجامعات التابعين لھا.
 -٧المراجعة :وقد تم تشكيل لجنة للقيام بمراجعة جميع أجزاء ال8ديوان م8ن مق8دمات وخ8واتيم
بجانب األجزاء الخاصة بأعمال المب8دعين ،حي8ث ت8م مراجعتھ8ا جميع8ا لغوي8ا ونحوي8ا وأيض8ا
روجعت من حيث المضمون العام ومدى مطابقتھا للقواعد والمعايير المتفق عليھا س8ابقا وت8م
النظر في مدى تطابقھا ألھداف الديوان.
 -٨اإلعVداد للطباعVة :وأش8رف عل8ى تل8ك المرحل8ة فري8ق العم8ل بمكت8ب ال8دكتور س8يد كاس88ب
بالتعاون المستمر مع لجنة اإلعداد في توضيح ما يلتبس على السادة مع8دي ال8ديوان للطباع8ة
إلى أن ظھر لنا بھذا الشكل القيم الذي يليق بإبداع ش8باب طم8وح ربم8ا ل8م يص8ل ھ8ذا اإلب8داع
إلى القدر الكافي من الدقة ولكن يكفي أنھا محاولة منھم من أجل الحياة!!
• أھداف الديوان ومدى الوصول إليھا
ھناك مجموعة من األھداف التي قد صرح الديوان بھا كخ8ط لس8يره قص8د إدراك الكم8ال م8ن
وجھة نظر القائمين عليه ،وتنوعت ما بين أھداف على المستوى الثقافي وأخرى اإلجتم8اعي
وثالثة على المستوى السياسي ،ودورنا اآلن نقول في مدى تحقيق الديوان ألھدافه:
 -١على المستوى الثقافي :قد شارك ال8ديوان ف8ي كش8ف الس8تار ع8ن مجموع8ة م8ن المواھ8ب
وساعدھم في تحديد مسارھم األدبي وساعد بشكل فاع8ل ف8ي تنمي8ة مھ8اراتھم وم8واھبھم بتل8ك
الدفعة المعنوية القوية التي لو نالھا من ليس يكتب شعرا لوجدناه في نھاية المطاف شاعرا!!
 -٢علVVى المسVVتوى االجتمVVاعي :ق88د ك88ان ھ88ذا ال88ديوان رس88الة واض88حة لرغب88ة الش88باب ف88ي
التغيي88ر؛ فل88م يك88ن ال88ديوان بأكمل88ه قص88ائد ح88ب خيالي88ة ب88ل ك88ان م88رآة مجتم88ع بأكمل88ه يرص88د
المشكالت ويبحث عن حلولھا وبذلك كان نافذة يعبر بھا الشباب عن آرائھم وطموحاتھم.
 -٣على المستوى السياسي :اشتمل الديوان على العديد من القضايا السياس8ية والوطني8ة وت8م
راق متنوع كل شاعر حسب طريقة تناوله للقضية ،وق8د حظ8ت مش8كلة فلس8طين
تناولھا بفكر ِ
والض88عف العرب88ي عل88ى ق88در كبي88ر م88ن اھتم88ام الش88عراء وأيض88ا قض88ايا الفس88اد والرش88وة ف88ي
الداخل ،وبذلك قد لمس الديوان قضايا الوطن والوطن األكبر.
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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• القضايا العامة التي تناولھا الديوان:
تناول الديوان مجموعة من القضايا التي تمس الواقع؛ حيث عبر فيھا الشباب بكل حرية ع8ن
آرائھم وآمالھم وطموحاتھم بل وتعدت مرحلة التش8خيص الع8ام للواق8ع الخ8ارجي إل8ى مرحل8ة
العالج واقتراح الحلول ،وحقيقة األمر أنك عندما تقرأ ھذا الديوان بكل قضاياه الت8ي يتناولھ8ا
تش88عر أنن88ا عل88ى مش88ارف ث88ورة حقيقي 8ة لھ88ذا الش88باب ال88ذي يواج88ه تھميش88ا ص88ارخا وتكميم88ا
لألفواه التي تنادي بالحرية والحياة ،ومن ھن8ا ق8د تنب8أ ال8ديوان بھ8ذه الث8ورة للش8باب ب8ل وك8ان
دافعا لھا من أجل اإلصالح والتغيير وليس من أجل التخريب.
فقد تناول قضايا الشأن الداخلي م8ن الفس8اد والرش8وة وتقيي8د حري8ة ال8رأي والتعبي8ر ف8ي إط8ار
من الديمقراطية الزائفة وقضايا اإلنتماء وفقدان الثقة بين المواطن وأنظمة الحكم ،وتناول م8ا
تبعھا من مشكالت البطالة والفساد وغالء األسعار والھجرة غير الشرعية.
وقد عرج الديوان على القضايا العربية ومشكلة الصراع العربي اإلسرائيلي ،ومدى التخ8اذل
العربي وسلبية التعامل مع تلك القضية واإلستسالم الفاضح ل8دحر الق8وات األمريكي8ة للع8راق
وما خلفه من قتلى وضحايا ،وأصبح لدينا تصورا واضحا بأن الب8ادىء ب8العراق س8وف يثن8ي
بمصر ،ولكن لم تكن للسلطة عينا بعيدة المدى تخدم مصالح الوطن والمواطنين.
كما أن ھ8ذا ال8ديوان ل8م يغف8ل الحل8م المش8روع لك8ل ش8اب وفت8اة ب8الزواج فع8رج عل8ى قص8ص
الح8ب الت88ي اص88طبغت بص88بغة الحل88م البعي88د ال88ذي ل8م يخُ 8ل م88ن األم88ل ولكن88ه ص88عب ف88ي ظ88ل
ظروف وتح8ديات ومش8كالت المجتم8ع الت8ي ل8م يك8ن ل8ه الي8د العلي8ا لحلھ8ا وك8ان ض8حية إدارة
فاشلة!!
حقيقة األمر إن المحلل لھذا الديوان يصطدم بالواقع وكأنه قطعة منه ،وھذا الفع8ل متعم8د م8ن
قبل القائمين على إخراج ھذا الديوان إلدراكھم أھمية عرض الواقع ورص8د مش8كالته لتفري8غ
طاقة الشباب السلبية  -المتمثلة في اإلنكس8ار والش8عور بالي8أس  -ب8التعبير ع8ن آرائھ8م بحري8ة
ويسر ،وأيضا لشحنھم مرة أخرى بطاقات إيجابية تدفعھم للتغيير وترسخ لديھم األمل في غد
أفضل.
• وختاما:
وختاما  ...فقد خرج ھذا الديوان بثم8رة مقنع8ة للق8ائمين علي8ه؛ حي8ث الق8ى اإلعج8اب المتوق8ع
ل88ه ،وربم88ا ق88د طغ88ت قيم88ة التجرب88ة عل88ى ال88ديوان باعتب88ار أنھ88ا -ألول م88رة -تجرب88ة لتس88عين
شاعرا من مختلف محافظات الجمھوري8ة وكان8ت رس8الة ش8باب طم8وح ولس8ان ح8الھم؛ حي8ث
رصدوا مشكالتھم وأدلوا بأفكارھم في ج8و م8ن الحري8ة ،والق8ائمين عل8ى إخ8راج ھ8ذا ال8ديوان
ھ88م م88ن المب88دعين المش88اركين في88ه فك88ان عم88ال خالص88ا للش88باب يعب88ر ع88نھم وينط88ق باس88مھم
ويبحث معھم عن الحياة!!
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ديوان الثورة والشعر  .....طرق الميدان
َ
تحدث بلغة أخرى!!
عندما
وكأنه كان على معا ٍد معھم ،من الذى جمعھم واحتضنھم؟ من ال8ذي ألھمھ8م وم8نحھم ك8ل تل8ك
العزيمة؟! من الذي وقف على أعلى القمة م8ن ال8روح ون8ادى ف8ي الن8اس بأس8مى م8ا يملك8ون،
بإنسانيتھم؟ إنه ،بھذه البساطة ،الميدان!!
لقد صفع الميدان وج8ه ك8ل م8ن ك8انوا يناوش8ون لتنص8يب أنفس8ھم أوص8ياء عل8ى ھ8ذا الش8عب،
وأوج8ع أفئ8دتھم بم8ا ح8واه ـ ھ8و وح8ده ـ م8ن تل88ك الجم8اھير الت8ي م8ا ك8انوا يحس8بون لھ88ا أي
حساب!! كان الميدان ھو المبادر األول! والسابق ب8ال الح8ق وال ع8اطف م8ن خي8ل ك8ل ط8امع
متسلق ،وھو الذي استنشق أولى قطرات الدماء الت8ي أك8د بھ8ا إص8راره عل8ى مواص8لة الن8داء
وتقديم مزيد الشھداء ،مھما حاولوا اآلن أن يتسابقوا في التودد إليه والتعويل عليه!
كان الصادقون يتمنون أن يتجه العشرة آالف للش8ارع ف8ي محاول8ة لبل8ورة وج8ه التغيي8ر ف8وق
صفحة الوطن ،وإذ بالميدان يفاجئ الجميع بتسييره للماليين ،بل وتوح8دھم علي8ه وإخالص8ھم
له ما لم يخلصوا لسواه من ذي قبل!! ما أكد للجميع أنما لم يتمكن أحٌ 8د م8ا عل8ى وج8ه ال8وطن
من زمام ھذا الش8عب الم8دھش ـ اللھ8م إال المي8دان ـ حت8ى ليق8ول لن8ا القائ8ل بأن8ه ق8د " ..نالھ8ا"
ت تؤل8ف ب8ين
وحاضر أحداثا بعينھا في الميدان!! ما ھذا؟؟ كيف صار الميدان مھبطا إللھام8ا ٍ
قلوب العالمين! كيف جمع فوق وجھه صلوات وترانيم ،وجنات وجحيم؟؟
فاجئھم الميدان ـ ال ريب ـ بما يحمل في طياته من وجو ٍد وحضور ودعم لنبض ھذا ال8وطن،
وأنبت في قلوب عاشقيه ومريديه نبا ًتا جدي ًدا ذو قوى فاعلة ،نف8خ ف8ي ھيئ8ة الش8باب فص8اروا
بالبل ال تحدھا آفاق وال يردھا إشفاق! أعطاھم الروح وكفى به عطية!! وبعد كل ذلك يطم8ح
الطامحون أن يتحسسوا خطى الميدان ويمتطوا ركوبة الشباب الذي جرى بش8علة الث8ورة م8ن
جبال الرھبة وحتى سلمھا للميدان! يا لھذا الوالء!! ويا لتلك المناورات الخبيثة ،قاتلھا !!!t
ت وداھم كل تصوراتٍ ،الداخلية منھا والخارجية معً ا!
أربك الميدان كل حسابا ٍ
لن يكون ھذا الش8عب إال أرواح8ا تحم8ل المي8دان ف8ي أفئ8دتھا م8ا ط8ال الزم8ان وم8ا س8عى ف8وق
البسيطة إنسان! ال مستعين بموجودات وال تكتالت ،اللھم إال موج8ود واح8د بك8ل قل8وبھم كأن8ه
مھبط اإللھام السماوىّ الذي لم يعد بحاجة لصراخ ك8ي يلمل8م أش8تات المري8دين كم8ا فع8ل أول
مرة ،لن يحتاج الميدان في المرات القادمة ـ كي يفعلھا ـ إال الھمس!!
حسان عن شعراء الطرق
علي َّ
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عبدالنّبي عبّادي )شاعر طريق(
إھداء:
إلى مصر ّ
ّ
الثورة ،الوطن والناس
أبي وأمّي مع اعتذار كبير عن تقصير عظيم في ح ّقكما!
الطبيب ،الصّديق /محمود عبدالجوّ اد
األمھات :كريمة ،أماني ،منى ،ليلى ،صباح ،فاطمة ،أ ّم أسعد
الوجوه المُدھشة :كاريمان ،رحمة ،حنين ،حُسين ،تغريد ،حسني.
إلى  :F.Oھذا اعتراف مكتوب بحبي لك ،أحبّك!
شعر آخر !
إشعار آخر أو
تقبّلوه مني حتى
ٍ
ٍ
 -١الثـــّـورة ...
شعب )وإرادة ال ّشعر أيضا( وھي ّ
ھي االسم الحركي إلرادة ال ّ
الطموح للرّقي في أبھى
تجليّاته وأعنفھا.
بعد ھذه الجملة ،ال يجد المر ُء نفسه قادرا على مواصلة الكتابة والحديث عمّا صار في
مصر؛ الوطن وال ّناس ،ألن ال ّدھشة والرغبة في تأمّل ما حدث ومعاودة تأمله وتأويله تشغله
عن الكتابة؛ إن ما حدث طيلة ثالثة أسابيع في مصر تم ّكن بعنفوانه من زعزعة تكلّسات
ثالثة عقود أوتزيد من الالتخطيط والال اعتبار لقيم أصيلة على رأسھا )األمن االجتماعي(.
لقد وصل كثير ٌ من ال ّناس لمرحلة باتوا يخشون فيھا على مصائرھم ومصائر أبنائھم ألن
األجھزة والمؤسّسات والھيئات التي كان يفترض فيھا دعم شعور المواطن باألمن واألمان
ومن ثم يستطيع أن ينتج ويبتكر ،تفر ّغت ،بشكل بشع) ،للتكويش( على مق ّدرات الوطن ،ال
أجد كلمة غير ھذه التي ذكرتھا تصف واقعة خيانة الوطن .نعم ،باتت كثي ٌر من المؤسّسات
تعمل وفق نظام )حماية ال ّنظام( وتوفير األمن واألمان له حتى ينتج ويبتكر الوسائل الناجحة
لطحن إرادة ال ّ
شعب .علما بأن كل ھذا )التكويش( كان تحت شعارات برّ اقة ال تدع ُ مجاال
لشك البسطاء في نزاھتھا )ابني بيتكّ ،
اطمن على مستقبل أوالدك( .استشعر اصحاب
مروعا وخائفا ،فلوّ حوا له بواحة األمان كي
القرون  -اقصد  -النفوذ أن المواطن صار
ًّ
يستدرجوه لكي يلقوا به في أعمق آبارھا!
ّ
سجالته أن خداع ال ّ
شعوب قنبلة ٌ موقوتة ،ال محالة تنفج ُر
لكن ال ّتاريخ يشھد ويوثق دائما في
في وجوه األغبياء الذين لم يق ّدروا خطورتھا ولم يحسبوا لھا حسابا ،كم من ال ّ
شعوب محت
خائنيھا ونفتھم بعيدا عن مجرى التاريخ!
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ما الذي حدث؟
الثورة المصرية ثورة شعبية سلمية )بيضاء( بدأت يوم الثالثاء  ٢٥يناير  ٢٠١١الموافق
 ٢١صفر  ١٤٣٢ھـ ،وكان ھذا اليوم ھو اليوم المحدد من قبل عدة جھات من المُعارضة
المصرية والمستقليين ،من بينھم حركة شباب  ٦أبريل وحركة كفاية وشباب اإلخوان
المسلمين وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك والتي من
أشھرھا مجموعة )كلنا خالد سعيد( ومجموعة )الرصد( .وذلك اليوم يوافق يوم عيد الشرطة
في مصر .وذلك احتجاجا ً على األوضاع المعيشية والسياسية واالقتصادية السيئة واستشراء
الفساد بشكل ٍ يُخمد ُ أي طموح ،ومن من البشر أو ال ّ
شعوب يستطيع ُ الحياة بدون ھذا
ّ
الطموح؟!
أدت ھذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في  ١١فبراير/شباط
 ٢٠١١م ٨ ،ربيع األول  ١٤٣٢ھـ ،ففي السادسة من مساء الجمعة  ١١فبراير/شباط
 ٢٠١١م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه
وأنه كلف المجلس االعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البالد.
األحداث كانت كثيرة ومتالحقة في اتجاه إرادة ال ّ
شعب الذي يقرر مصيره فيكون ھو فقط
)سيّد قراره( إذا عاث المفسدون .غير أننا في ھذا الباب معنيون في مقام ٍ أول بالشعر في
الثورة ّ
والثورة في ال ّ
شعر ،نرص ُد لكم نبض )شعراء الطرق( شعرائنا الشباب الذين يشكلون
جزءا من شباب مصر الذي قاد ھذه الثورة وأحدث التغيير الحقيقي حتى أن كثيرين يسمّونھا
)ثورة الشباب( .لكننا قبل أن نطير بكم من ميدان التحرير الذي أشعل الحرية في سماء
مصر ومن بعدھا األمة العربية ،قبل أن نطير إلى ميدان ال ّ
شعر الذي يعنيه في مقام أول
كرامة اإلنسان وحياته بشكل الئق غير متخليا عن أحالمه وال متن ّكرا لرؤاه بسبب العسف
شھداء الذين ّ
والقھر ،نتذ ّكر ُ كلّنا شبابنا ال ّ
سطروا بدمائھم ھذا العرس في مطلع عام جديد،
نعتبره بداية لعصر ٍ جديد ،نتذ ّكرھم بكامل العرفان بدورھم ودور حرّ اس الثورة من شباب
ورجال مصر الشرفاء من بعدھم.
في ھذا الباب الذي خصّصناه ُ لألحتفاء بثورة مصر ،تقرأ ُ للشعراء ال ّشباب قصائدھم التي
حكت ھمّھم وھم أمتھم ،منھا ما ُكتب قبل الثورة بروحھا كاملة ،متقمصا ثورته الخاصة،
متنبئا بثورة ٍ حقيقية على كل مظاھر التخلّف واالستبداد ومنھا ما كتب في غمرة الفرح بھذا
االنجاز ال ّتاريخيّ  ،منھا العامي ّ ،ومنھا الفصيح .لك ّنك – أيھا القاريء – تج ُد نفسك في
ال ّنھاية أمام تأريخ ٍ شعري لثورة مصر التي ما قبل أبنائھا أبدا العيش دون كرامة أو إنجاز
حضاري!!
 -٢فاصل  ...ونواصل!
ال بأس ْ
ُعدنا للقصيدة ِ
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من جديد ٍ
لمسناھَا،
وجدناھا ...
قد امتألت َح َرس ْ!
وخ ّبرونا أ ّنھم
 ھم وح َدھم -أتبا ُعھا
لك ّنھم لم يخبرونا ..
بأي آالء الكتابة يؤمنونْ ؟!
صحتُ بكافرھم ْ
" توقف ھا ھنا "
يا كافرا بالشعر ِ
إنك م ّيت ٌ
وإنھم ْ م ّيتون،
فإن أخمدت ُم الشعر
الذي
قد خنتموهُ،
نار تصطلون ْ؟
فبأي ّ ٍ
ل ما أوحي إليك!
 -٣ات ُ
سِ رب ٌ
من الغزالن ِ ..يسقُط
بينما ما ُء الفُرات العذب ِ
قد أضحى ثقيال ..
تحرض صيحة َاألطفال ِ
ال تنتظر
مطرا وال ّ
ً
فينا  ..ألن الغيم َ
س
ا
لَ ...
ّ
على جناح ال ّ
شمس ِمخلفــا
ُحزنـًـا وبيال ..
ال تقُل:
شمس كيف أذ ْب ِت ِه؟!
 ياُ
ّ
رحلھا
وقوافل ُ الكلمات حطت ْ
في أرض قفر ٍ
لم ُتطأ ْ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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فأنبتت شعرا زنيما،
الخطأْ
حرضوهُ على َ
ّ
ونحنُ ك ّنا نائمين
لم ُنحط ُخبرا به
كيف نسطِ ُع
بعد ھذا القول صبرا؟
كيف تحتفل ُ القفا ُر بنبته؟
فاتل ُ ما أوحي إليك،
ألن ما خ ّبأته زمنا سجى ..
في صمته ِ
قف ْ
شطري القصيدة صارخــا:
بين
ّ
" مات الذي ..
َ
مات ..
الجميع بمو ِت ِه "!
مات اختناقـــا بالخديع ِة
يشيع منْ ؟
يا منْ
ُ
منْ يش ّيع من ْ..
يش ّيعه النشي ُد
بصوت ِه؟!
ھم ك ّفنوهُ كما يليق ُ
بعجزھم!
ضــوا
وبكوا قليال ثم ُف ّ
كما يليق ُ
بغربة ٍ في بيته ِ!
أ ّيھذا الوقت،
كيف وجدت ُه؟
وھو الذي يمضي
كأنّ سحابة ھي
عمرهُ
ُ
سر
وكأ ّنه ّ
وال وقت يليق ُ بوقته ِ
لغة ُ الحصى والجمر
مس َبلة ٌ
وض ّيقة ٌ
أمام الجاھلين
ُ
لغة الحصى والجمر
غابت ْ
تحرر صوتھا
كي ّ
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وتع ّد صوتا صادقا
في ب ّت ِه
شعب
ٌ
يفر بأرضِ ِه
من أرضِ ِه!
وكما تخ ّيب ُ طلقة ٌ
أمل ّ
الزناد،
شعب ٌ
يفر بموته
ّ
من مو ِت ِه!
لغة ُ الحصى والجمر
ليست ملكنا ...
ُ
الحقيقة
فل ُه
وال ّل ُ
غات جميعھا
وله القصيدة ُ
يا بالدا خ ْن ِت ِه!
)األرض ُ ..
تنقص ُ باألغاني ..
أو
تزي ُد(
األرض ُ
ُ
أضيق من حقيبة شاعر ٍ
فيھا ھواه ُ
وعشقه ُ
وھرو ُبه ُ ...
من نفيه وثبوت ِه!
األرض ُ
سجدةُ ثائر ٍ ..
عرف الحياة،
وفر
ّ
من طاغوت ِه
والشع ُر ..
أكب ُر من مكيدة حاكم ٍ
لل َ
شعر
ما لل َ
شعر
في ملكو ِت ِه!
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 -٤من يوميات الثورة!
)(١
جاء الوقت ُ ..
سه ْ !
ليعلن َ حارس ُ ھذا الّليل األليل ِ شم َ
ت األعظم ِ ..
ويدفن ُ في بحر ِ ال ُظلُما ِ
يأسه ْ!
َ
جاء الوقت ُ
وال وقت سواهُ
ليصعد َ ھذا الشعب ُ الفارس ُ
فوق المسرح ِ،
نفسه ْ!
ليتوج َ َ
ّ
)(٢
كل ُّ شيء ٍ قد يلين ْ
إال ..
دمو ُع الغاضبين ْ!
)(٣
اآلن ..
تندلع ُ القصيدة ْ
ويخ ُرج ُ ال ّنص ُّ ..
الذي خبأته زمنا عن ال ّ
شعراء
يخرج ُ ماردا
برؤياه الجديدة ْ!

٢٠١١/١/٢٥
 ٦صباحا

 -٥بالدم!
إلى شباب مصر ال ّثائر
من يومنا نكتبھا ..
بالدم ..
مش بحروف!!
دھر
واليوم كأنه ْ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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دﻴوان اﻝﺜورة واﻝﺸﻌر  .....طرق اﻝﻤﻴدان

مفرود ما بين ُعمرين،
وغريب يا لون الفجر،
من بدري غايب فين؟!
ليك زھوة غير ما ُكنت ْ
ليك طعم مش مألوف!
***
ضباب كافر
كان ال ّ
والكفر كان بألوف،
مشرك بصوت ال ّ
شعب
الصعب،
وانا رغم كل ّ ّ
عايش ھنا بعافر،
وطلعت كام مليون
تھتف بصوت مسموع،
م ّلينا طعم الجوع
م ّلينا من موتنا
والجاني آھو
معــــروف!
***
من يومنا نكتبھا ..
بالدم ..
مش بحروف!
***
ص ّليت
وقُلت يارب:
سايق عليك ال ّ
شعب
حررني من صمتي،
ّ
واحميني شر ّ الخوف ْ
حسيت كأني ميدان ..
ّ
واسع على آخره
تعبان ومش تعبان
والذل جاب آخره
حسيت بإني ضريح لھزايم ال ّ
شعرا ..
حسيت كأ ّني نھار
ھتافات  ..رايات  ..ثوار ْ
دا أل ّني شفت |،
بالقلب
مش بالشوف ْ!
***
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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من يومي بكتبھا
بالدم ..
مش بحروف
***
يا صاحبي ھات إيدك ..
وادّيني من قوتك
ومن موتك
إذا حبيت
منا أصلي محسوبك
كتير ح ّبيت!
بعشق
ومش ممنوع
العشق مليون نوع!
وألني ياما خالفت،
جاني النصيب مخلوف!
***
من يومي بكتبھا بالدم
مش بحروف
***
محسوبكم ال ّ
شاعر
قضى سنين شاعر
بالذل والحيرة
أصل ال ُغنا واعر
فما بالك إن غ ّنيت ..
للندل والدّاعر!
***
أنا ..
كنت بكتب َلك
م العالم النامي
العالم النايم
العالم
)المحدوف!(
من يومي بكتبلك ..
بالدم
مش بحروف!
وانا وحدي،
ياما بكيت
لكن دموعي مش بتبان
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٢١

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﺜورة واﻝﺸﻌر  .....طرق اﻝﻤﻴدان

واليوم ..
بكيت ف ميدان!
)كيف تبكي وسط الناس(؟!
ل ّما بكيت
حسيت
إن ال ُبكا مش عيب!
فرعو ّنا لو كان بكا
كنا غفرنا له
ك ّنا صبرنا نشوف ْ
***
من يومنا نكتبھا
بالدم مش بحروف
***
ّ
سرقوا حبيبتي في النھار ..
سرقوھا من تالتين سنة ..
صوا ضفايرھا
ق ّ
وحنان عنيھا ّ
بخروه
وصفا خدودھا ّلوثوه
سرقوھا م ّني ولبسوھا نقاب
لجل معرفھاش إذا مريت
بمر
وكنت ّ
واق ّلب في دماغي األمر بعد األمر
وادوق الحلو – لو ّ
حال – كأنه مر ّ
واذا شاورلي ّ
جالدھا
اقلهُ :م ّر!
واحيانا
أموت م الخوف!
***
يا ُزمرة الن ّقاد
الشعر لو أضحى مباشر ..
عيب!
والثورة أھي مباشرة بال تضليل وال تكذيب!
قصيدتي  /ثورتي
اھي مباشرة
باينة قوي وفاضحة
الشعب فاض "حة" و" شي"
من تالتين سنة
و ّ
شي أنا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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و ّ
شي علم
زي العلم
فيه تلت أحمر ك ّله دم
وتلت أبيض ك ّله حلم
وتلت أسود م الغضب!
عيوني ميدانين من لھب
وكفوفي من دم الوالد متحنية
كفوفي ...
مش زي الكفوف!
***
من يومنا نكتبھا
بالدم ..
مش بحروف!
***
ال "عز"
وال "عادلي"
ح ّقي آھو عادلي،
حافظ عليه يا وطن
حافظي عليه يا بالد ..
زمن األكابر باد!
ال حيطا ّنا ليھا ودان،
سرنا مكشوف!
وال ّ
***
من يومنا نكتبھا
بالدم مش بحروف!
***
يا عسكري حيلك!
أنا كنت يوم ز ّيك
وأخويا ده زميلك ..
ميھم ّنيش خوذتك
وال قايشك الميري
وقنابلك المولوتوف!
***
يا عم
يا مص ّلي
دعاك بيوص ّلي
ع ّلي اآلدان ،ك ّبر!
بيتحرر
دا وطن
ّ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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من قبضة األفعى
سحر السياسة بطل
والحيلة مش نافعة!
يا ھامان خالص
game over
بالز ّمة مش مكسوف!
***
من يومي اكتبھا
بالدم ..
مش بحروف!
***
مصر الوطن
والناس
دي ثورة مش أزمة
متمنعوش الخير ..
بكالم ملوش الزمة
تمن الحياة دي كبير ..
أكبر من الميدان
وال ّ
شھدا كتبوھا
بالدم
مش بحروف!

األربعاء ٢٠١١/٢/٩م
 ٥مساء ً

 -٦تباطأ!
تباطأ قليال ..
وحاذر خطاك ْ
فأنت الوحيد ُ
الذي قد رآك ْ
قليل ٌ من الوجد،
يكفي لتحيا
كثي ٌر من الوجد ..
يعني الھالك ْ
تلفت قليال،
وحاذر مداك!
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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عار
خلفك ٌ
كما ال يليق ْ
وصوبك خوف ٌ
ونھر ٌ غريق ْ
وبين اليدين ارتجال طويل ٌ
وبعض ارتباك .....
وھذا الحما ُم
الذي قد تولى ..
وفات الجريد
سيمضي
وحيدا
إلى حتفه
وتمضي
وحيدا
إلى منتھاك ْ!
تباطأ،
فلسنا جنو ُد المدينة
وال في يدينا وقود السفينة ْ
وال صيدُنا مل ُء ھذي ال ّ
شباك
تباطأ وقل أي شيء لنفسك
قبل الكالم وبعد الكالم
ضوء
تث ّبت من ال ّ
خلف ال ّنجوم
وراقب إذا ما استطعت القصيدة
ليست حاللُك
ولك ّنھا أتت عند بابك ..
تبغي سواك )!(
فأي اللغات تودّ القصيدة َ؟
ّ
أي ال ّلغات يقول ُ الحقيقة َ؟
ّ
أي الذين ارتموا في ھواھا ..
أجاد الكالم
أي الذين أتوا ھا ھنا
صادق ٌ؟
وأي من الكاذبين
يبقى ھناك؟!
***
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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تباطأ
إذا ُزرت بغداد يوما
وال تدخلنّ المدينة ليال ً
فليل ُ المدينة
محض انتظار،
ُ
األرض تحتك
ُ
ستشتعل ُ
إن ّلوحت بالحضور ..
يدا ْك
وإن ُزرت بغداد في مركبات ال ّنھار
فجاھد كثيرا
لتبدو محايد ْ
ُ
بسمة ال ّنصر تعلو الجبين
ال
وال ُندبة الغدر ُتدمي رؤاك!
***
تباطأ
تباطأ
وحاذر ھواك
ُ
فوقت الحبيبة ..
ُ
وقت القصيدة
ووقتُ القصيدة ..
وقتُ الحبيبة
َ
الوقت في وقته؟
لمن تمن ُح
حب في ال ّ
شعر
وھل يسكنُ ال ّ
أم يسكنُ ال ّ
الحب؟
شعر في
ّ
العمر في ال ّ
شعر
ھل يسقط
ُ
الشعر في العمر
أم يسق ُط
ُ
تباطأ ...
محض اشتباه ٍ
ألن اإلجابة َ
ُ
بعد اشتباك ..
بين الغيوم وبين ال ّنسور،
فيس َطع ٌ
ُبرق
السماء
يضي ُء ّ
أو
يسقُ ُط
يش
الر ُ
ّ
والوھم ُ
فوق
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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الحقول ْ
تقاقي ُء أحال ُمنا في المراعي
و ُتذب ُح
في
دوران
الفصول ْ!!
الشعب يريد ُ تكريم "زوكربيرج" !
-٧
ّ
الث ّ
اآلن ،واآلن فقط  ..بعد يوم  ٢٥يناير في العام الحادي عشر من األلفيّة ّ
الثة ،لم تعُد – في
رأيي – ھناك أيّة مشروعية للتساؤل عن أھميّة وقيمة تكنولوجيا االنترنت ووسائط االتصال
الحديث ،لقد بات واضحا وجليّا أن شبكة المعلومات الدولية )االنترنت( ھي المھيمن ُ
األقوى على عقول وقلوب ال ّ
شبابا والرّجال والشيوخ )في حال توافر قدر معقول من الوعي
والمواكبة( بعد أن نسب بعضُھم إلى االنترنت وباألساس موقع التواصل االجتماعي
) (Facebookالدور االكبر في ثورة ال ّ
شعب المصري ،والتي يراھا البعض ُ "ثورة
شباب" ويمعن ُ البعض ُ اآلخر في التضييق عليھا ،فيسمونھا "ثورة شباب الفيس بوك!".
والقائلون بھذه المسميّات – في الجانب الحسن من الظن – لم يقصدوا أبدا تحجيم وال تأطير
ثورة ال ّ
شعب المصري ،ولك ّنھم عبّروا عنھا في ضوء فھمھم لھا ومتابعتھم لمجرياتھا
وبالقدر الذي تيسّر لھم من المشاھدة والمعايبشة وبالتالي تكوين رؤية حقيقيّة عما حدث
ُ
ويحدث اآلن في مصر.
الفيس بوك  ..الذي فيه يختصمون
إن كان "مارك زوكربيرج" – حين أبدع الفيس بوك – لم يقصد إيذاء النظام المصري
الحاكم الفاسد وغيره من األنظمة العربيّة الفاسدة )والغربيّة أيضا ،قريبا( ،فأنا أقول ُ أ ّنه
ربّما قصد ذلك عن غير وعي وسار نحوه بشكل "مستقيم" !  ..بالطبع قصد ذلك
الزوكربيرج أن تكون ثورة ال ّتواصل االجتماعي ھي ّ
الثورة االساس.
إن ال ّتواصل االجتماعي حين يكون قويّا ومختلفا وجادا ،يخلق ُ وعيا جمعيّا وإحساسا حا ّدا
بقضايا البشر ،ثم يأتي دور "الضمير االنساني" واألمانة األخالقية في نقل ھذا االحساس
والوعي من ساحة الواقع المفترض )االنترنت( إلى ساحة الواقع الواقع بكل مثالبه وخيباته
أمال في اإلصالح ورغبة في إراحة الضّمير الذي يستشعر ُ خطورة استمرار التدھور
الحضاري ويؤمن ُ بإمكانيّة إيقاف ذلك.
وھذا ما حدث في مصر كما أراه ُ ،ال أنسب ُ الفضل للفيس بوك ،ولكن ّ حالة من الضيق
وال ّ
شعور بظلم كبير وضياع أكيد لفرصة الحياة في حال استمرار االوضاع السيّئة على ما
كانت عليه  ..لقد عاش ھذا ال ّ
شعب سنوات طويلة يش ّكل واقعه ُالذي يو ّده في روايات
روائييه ودواوين شعرائه ومدونات مدونيه وصفحات فيسبوكييه  ..وفي لحظة )محسوبة(
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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شعر الجميع أن المشھد قد اكتمل وأن "مونتاجا" ضروريا البد منه الستئصال بعض
اللقطات التي ال يُستحب ّ ُ وجودھا في المشھد  ..فكان الميدان ھو المسرح والعالم ھو عين ُ
الكاميرا ..
بال ّتأكيد قد عرف اآلن "أبو اللّيف" )مين دول اللي على الفيس بوك( ولم يعد في حاجة ألن
ك" على أحد أو شيء  ..ومؤ ّكد أيضا أن الشعب المصري لم يعد "خرنج"  ..إ ّنه شعب
"ي ُس ّ
نبيل.

حسان خضري )الشاعر الالھى(
علي
ﱠ
 -١يا بطة تعاليلي  ..ومفاجئة التغيير
)خاطرة تذكرني دائمًا بالتحرير(
من باب العلم ،فإن حبى لسارة وھدير ـ وكفاية السؤال أنھم8ا عل8ى الترتي8ب ابن8ة أخت8ى وابن8ة
أخى اللتان فى نفس السن تقريبًا ـ إن حبى لھما ازداد أضعافـًا ....
ھما قد تخطيتا العامين بزيادة قليلة وما يزال لسانھما رطبًا م8ن قل8ة الك8الم وتلعثم8ه ،وأن8ا ق8د
أدركت المنزل على الواحدة ظھرً ا ـ عناء الشغل الروتينى ـ وال أطم8ح إال ف8ى تن8اول غ8دائى
بعد نصب ھذا اليوم! فوجدتھما االثنتين مع8ا تلعب8ان وتح8دثان شوش8رة أك8ره ظاھرھ8ا ولكنن8ى
أحب باطنھا الحب كله! !جلست إلى مش8اھدة الف8يلم ال8ذى وجدت8ه أم8امى إل8ى أن تجھ8ز ل8ى أم
سارة غداءًا سريعًا( على الماشى! )وأنا على حال استرخائى تلك ،وإذ بھ8دير تف8اجئنى بوثب8ة
على أريكتى جعلتنى أندفع لھا آلخذھا إلىّ خوفا عليھا من الس8قوط عل8ى األرض! وقال8ت ل8ى
فى فرح غامر :بث ألى  ..بث أنا  ..بث ثالة!! فقبـّلتھا ظنا منى أنھا تقول لى "بوسة" ولكنھ8ا
قفزت إلى األرض ووقفت بجوار سارة وقامتا معا برقصة لطيفة أفرح8ت قلب8ى وھم8ا تغني8ان
بلسان غير مبين "يا بتـّه تآليلى" وترددانھا وأنا أضحك وال أفھ8م معن8ى الكلم8ة!! فلم8ا ج8اءت
أم سارة سألتھا :من علمھما ذلك الرقص؟ وث8م م8اذا تغني8ان؟! فقال8ت بأنھم8ا تغني8ان "ي8ا بط8ة
تعاليلى" وقد شاھدتا الرقص فى الفيلم..
ولكن األغنية ھى "تعاليلى با بطة ،وأنا مالى ھيه!" يااااه ،إنھا تراث ،إنھا إح8دى أص8ول ف8ن
مصر الشعبى المرح ،إنھا بناية ثقافية بالنسبة لجيلنا وسابقينا!! ھكذا ببساطة ھات8ان البنت8ان "
المفعوصتان "تغ ّيران عقيدة فنية كبيرة" تعاليلى يا بطة ،وأنا مالى ھي8ه  ..وش8يليلى الش8نطة،
وأنا مالى ھيه  ..ونروح عل8ى طنط8ا ،وأن8ا م8الى ھي8ه  ..بزي8ادة أونط8ة ،وأن8ا م8الى ھي8ه!! ي8ا
عفريتت88ان ،فاجئتم88انى ـ بالفع88ل ـ ببس88اطة التغيي88ر!! )ل88و أدرك الن88اس ج88وھر تل88ك البس88اطة
ُ
قم8ت ألغي8ر مالبس8ى ،ك8أول خط8وة عل8ى درب التغيي8ر ،بع8د اس8تلھام
لتغيرت مصائر أمم!!(
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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تلك البساطة ،وأنا قد طفح حبى لھدير وسارة من ف8ؤادى حت8ى غم8ر أنف8اق جس8دى كل8ه! حبً8ا
أضعافـًا من باب العلم.
السبت  ٢٠١٠-٢-٦م

 -٢كنز الوطن !..
)إھداء إلى شباب  ٢٥يناير  ٢٠١١م(
و| ،وكنز الوطن مليان ياقوت!
............
كان السكوت ساكن في أيام الياقوت،،
)الراشدين( ساكتين على ذلھم،
والشباب ،فدا الحرية ،اختار يموت !!..
سVذج( اللVى حلمھVم بVين
آآآآه ،الراشدين! العشمانين ،المVذلولين ،الفرحVانين الVزعالنين) ،ال ّ
الضلوع مكبوت!!
مستغربين إن الوطن مليان ياقوت!!
طاب ما انتو عارفين إن الوطن عاشق النضال ..
تنتظروا إيه ،غير االستماته على القتال؟!
شوف كام سنه؟!
راقدين وال سائلين على األيام و ُحسبانھا!
ول ّما شفتوا نيبانھا قلتوا :يعض اإليد اللى واجبه يحسنھا!
...............
)يا أيھا( الراقدين!
بالدين ما انتو قايمين،
)يا أيھا( الناس المعارضة من سنين بت ُع ْ
ـك،
العزة أكدھا النھارده شباب طول عمره ع الـ !!Face book
وأشك ،يا دُعاة النضال ،إن انتو أصبحتو العيال!
يا سالم ع األمل ل ّما يطرح،
والشباب ل ّما يفوق!
سلقوا شباب الوطن وعشمانين ياكلوه،،
معتوه،
يا كل من حسب الشباب )لح ًما طر ّيا حينما تستخرجوه!(
ملعونه يا كل الوجوه،
دفعھا تسلب العيش )الذى  ..طحن الشباب فؤادھم كى يخبزوه!!(
طمعھا ْ
اللى ْ
ملعون أبوه ..
النياق ،وغافل ال ُرعيانَ حتى أبصروه!!(
كل اللى بيحرجم على )لبن
ِ
)يا أيھا الياقوت( اللى أدھشنا بحشود ملت الميدان،،
ضاختان( عينى اليمين تبكى من الفرحة بصعودكم للسما،
)ن ّ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وعينى الشمال تبكى على الد ّم اللى سال
فوق المكان!!
)ماذا ھناك سوى األرائك والجنان؟؟
نعيم ال يحيط به البيان!!(
ماذا ھناك سوى ٍ
كان يا مكان  ..نحكى الحكاية ،بحب تسمعھا الودان!
)يا أيھا ال ُع ْمر ال ُمدانْ ( ..
شفت الميدان! نبتت عليه ـ فجأة ـ غصون السيسبان!!
قول أى حاجة يا وطن!!
للى قعدوا طول عمرھم خايفين طلوع النخل ،لكن نفسھم ف البلح!
ويقولواُ :ركب النخيل بالنھار ،واحنا ف عز الليل!
ده  ..قـُصر ديـــل!!
وحياة والدك يا وطن لتقوللھم،
ْ
والال انت خيبان ز ّيھم؟!
مواخدش بالك من عيال عمرك،
دُول طلعوا م البيضة،
بقلوبھم البيضة!
الثعالب!(
مش صيدة ،وال يمكن يكونوا) ،أيھا الناس
ْ
المطالب!!
متمثلوش ان اتنو )لجنة( ھدفھا تقديم
ْ
قول أى حاجة يا وطن! قول أى حاجة،،
بس ـ با العظيم ـ من غير لجاجة!!
قول حتى كلمتك )ال ُمعادة(
الحل ُم آخره الكفن!(
"يا شباب" ) ُ
باااااه يا وطن،
ل ّما انت حاببنا كده ،خليتنا ليه كرھناك؟!
)أھوالك ،واتمنى لو أنساك( يا وطن ،لو بعتنى بالسھل!
على مھل جيتك ـ فى بيتك ـ يبقى تردّنى على مھل!!
كام أزمة بينى وبينك يا وطن؟؟ ما حلھاش الجھل ..
يبقى ما تجھلشى كونى أكون شريك ف فدان المحبة
وتعيش ف جنات وجودى ،واعيش أنا ف منفاك!!
خليتنا ليه كرھناك؟؟ يا وطن !!..
ما تقووول؟؟
للعلم ،يا وطن الذئاب والتعالب والخراف والياقوت!
و ّ
شك بسيل د ّم الشرف متھان ومتلطخ!
ھب واتن ّفخ!!
جوه حصون الخوف قام ّ
لكن األمل ّ
وياقوت سنينك يا وطن ،بعد السكوت،
فدا الحرية  ..اختار يموت!!

الخميس ٣٠ :ص َفر  ١٤٣٢ھـ الموافق  ٣فبراير  ٢٠١١م
الساعة  ٣ليال ،أرمنت أقصر مصر.
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 -٣وطني يمتاز
ْ
اإلنجاز
وطني  ..يمتاز بأفئد ٍة تھوى
يمتاز بروح ٍ عصرى ٍ وشباب ذو عزم ٍ وكـّ ْ
از
ْ
بالعكـاز
لم يصبح كھال بعد ليمشى
يمتاز بأھرام تـُحيى ذاكرة الفـرعون الجالس يحرسھا
ْ
الـنـزاز.
يتجنب ما يمنعه من إدراك البحر
وبنِيل ٍ
ُ
تحكى قصتنا
يمتاز بأنسام تتعشـّـق أن
َ
ْ
األلغاز.
ونفوس تجذبھا
أفكارا ،وترفرف بسماء اإلعزاز ..
وعقول تتغذى
ً
وطنى
ْ
أجاز
يمتاز بأن عزيز القوم إذا ما قال
وبأن كالم الشعراء نشاز
يمتاز بضيفين على البرنامج يعلو صوتھما ومذيع بينھما نغاز.
ت متوحد ٍة فى تشجيع المنتخب الوطنى
وبصيحا ٍ
ْ
جھاز
زف عروس ٍ تتج ّھز بأقل
وفى ّ
وطنى  ..يمتاز بنفس الديك الصادح كل صباح
ْ
ھزاز.
يقلق نوم سرير ٍ
ويجوز بأن يمتاز بنفس الجلسة ـ بعد العصرـ
ْ
جـاز.
لتشرب شا ًيا إن
يمتاز بنكھة أجدادى،
والوادى كان مفاز
وبرائحة العشق الـمتخفية بأغني ٍة
ْ
غماز.
ح
غنتھا "كوكبة الشرق" ورددھا فال ٌ
صغارا ،حتى
وبأن صغار الشعراء سيبقون
ً
يأتي أمر | لحزب كبار الشعراء  ..بمؤتمر ٍ ببالد القوقاز
يمتاز بأن كالم الناس يليق بأن يصبح حقـًا ويليق مجاز.
ْ
ركاز.
وبأن الفنّ الشامل يحظى فيه بتصفيق الجمھور ويلقى فيه
ْ
ّ
طراز.
بأدق
قصرا مبن ّيا
يجاور
الشعبى
وبأن السكن
ً
ُ
ّ
يمتاز بحرف ال يفنى وبقلم ٍ للمعنى ھ ّم ْ
از.
ْ
يمتاز
وطنى  ...يمتاز بما
وفيه سأجعل صوتى يجتاز الوادى
حتى ُيسم َِع كل َ بالدى
ْ
فــاز.
وأنا َ ..من
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 -٤الـوليـمـة
)قبل الثورة بعامين!!(
الذين يسيرون طوع دعاة الوليمة ْ،
أخطئوا فى تجاھل أنفاسنا،
واستطابوا تحملنا لألمور الذميمة!
إننا سوف ال نترك الورد تسحقه خطوات رجال الموائد،
سوف نرش الحقول بماء الصباح ،سنحيا كرا ًما ،ونسعى لنصبح أصحاب قيمة!!
بكل مصابيح مسجد يثرب نمأل حاشية الكون نورا ،ونعمل فيه بكل عزيمة ْ!
قلوب
إنكم سوف تمضون عنا ،فماذا يريدون منا ،ونحن نحب الحياة ،وتسكن فينا
ٌ
سليمة؟!
ارفعوا سمعكم عن مقابرنا ،ودعونا نسافر عبر القبور ونعزف أغنية الموت مفتخرين بأن
حواضرنا فى جبين الزمان قديمة!
ونفكر فى أن تكون لنا نظرة مستقيمة ..
سوف ال تحصدون الذى قد زرعتم بنا ،إن موعدنا يوم عيد الرياح ،ستنكشف الجمرات،
وينتثر الرمل فى عين أقوام لوطٍ  ،وتسقط روح النفوس الرجيمة .
...
الذين تمنوا على ھذه األرض
تأوى الضفادع للوحل /ينتفض النمل بالوادِ،
سوف يرون ذيول السحائب تنحلّ عنھم ،و ِ
يسحب من تحتھم غده ،وتبين الشكيمة!!
أخطئوا ..
عندما اعتقدوا أننا نأكل العيش بالجبن  /أن اإلفادة منا عديمة ..
اجمعوا وقتكم وخذوه ،فلسنا نفكر فيكم ،وأوقاتنا سوف نحسبھا بمزاول أخرى ،وخادمة
مستديمة!
وموائدنا ستكون لنا،
والذين يسيرون طوع موائد أخرى عليھم قضاء الحدود المقيمة ..
بشر ،ال نريد سوى أن نبلغ أن الحياة ستطرد كل عدو لھا وتراب مدينتنا سوف
ولكننا ّ
يأكل من يتصور مملكة النمل باتت سقيمة ..
أيھا النمل،،،
ال تتركوا الركب يبقى بوادى السالم! فالبد يذھب عنكم  /يجر ظنونا عقيمة .
والذين يسيرون ،سوف يقومون ـ بعد انقضاء الموائد ـ جوعى ،ويلتقطون الفتات ،وتلعق
منھم بقايا الفتات كالب األمير العظيمة .
وستحملھم عاصفات الرماد
إلى حيث أبعد من غدنا ،ونقوم بأعمالنا فى ھدوءٍ  ،ونستصلح الحب  /ننتظر النسمات
الحميدة فى شقشقات الصباح ،ونمأل منھا األوانى! نبدأ تجھيز كل الموائد ..
ب ـ دُعاة الوليمة.
ثم نكون ـ بح ٍ

السبت  ٧فبراير  ٢٠٠٩م.
أرمنت أقصر مصر.
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العسال )الباحث عن الحياة(
عمر جمال عبدالناصر
ﱠ
 -١شعراء الطرق  ...نعم البناء
ً
أنظمة قامت على الظلم لن يمضي عليھا الزمان طويال إال ويردھا حيث كانت إلى
إن
الوراء ،فتلك األنظمة التي تغفل أبسط حقوق اإلنسان من توفير سبل العيش اآلمن وضمان
ت لحكم ھذا البلد،
حياة كريمة للمواطنين ألجدر أن تدك على أربابھا دكا لتصبح عبرة لكل آ ٍ
فالبد أن يكون الحاكم األول ھو الشعب  ...الشعب الذي لطالما عانى طويال تبعات حقب من
الفساد واالنحالل واالنخراط في ھموم ھي وليدة تجبر الطغاة والمتحكمين.
وإن الشعب الذي أمضى من الزمان عقودا من الصمت والخنوع والخضوع مُكرھًا
لجبروت ھؤالء الطغاة ليس من الطبيعي أن يدوم على ھذا الحال وإن طال به األمد ،بل
يبادر بصنع مستقبله وينطق كلمة الحق التى فارقت األلسن منذ سنين ليقول أ َّنا ھا ھنا !!...
ليقول عھد الظلم ولى مدبرا ،ليقول أ َّنا الباحثون عن الحياة!!
إن اإلستھانة بمقدرات الشعوب وتقييد الحريات وتكسير األقالم وممارسة اإلرھاب الفكري
والبدني لھو أمر مرفوض تماما بأي حال من األحوال ،وإن انتفاضة الشعوب ال تأتي من
الفراغ؛ بل ھي وليدة الكبت والفساد ،فكل يوم يشحن المواطن ضد ھؤالء المتغطرسين
الغافلين دورھم المنوطين به والذي ھم يتمتعون بصالحياته وال يلتزمون بإلتزاماته.
فقل لي كيف أصبحت المحسوبية والوساطة نظام قضاء الحاجات؟!! وقل لي كيف أصبحت
الرشوة أداة الحصول على الحقوق؟!! وكيف أصبح الفساد دستور الحياة؟!! قل لي كيف
أمكث خلف شاشات التلفاز ألرى الحياة وردية واألمور في غاية الجمال!! ألرى أناسا
يضحكون ويرتعون ويأكلون ويشربون ويبطشون ويفجرون وينعمون ويمرحون كأنھم من
فوق أرصدة البنوك منعمين على بساط من ذھب!! واآلخرين إذا رأيت قبورھم فيھا الحياة!!
وعيشھم بالبأس ،معركة الفقير مع الرغيف!!
لم تكن ثورة المصريين على الرغيف كما ادعى البعض وكما أسموھا "ثورة الجياع" بل
ھي ثورة على الصمت والكبت الذي ظللنا قيده طوال ثالث عقود بال حرية وال حياة ،وربما
من قبل ولكن في تلك الحقبة الكئيبة كان األمر فادحا وتجبرا بال استحياء وكأن مصر وجبة
دسمة يتقاسمھا الفاسدون!!
كثيرا ما نادت أقالم بكسر الصمت والبحث عن الحرية والحياة ،الحياة التي تشملنا في
راق متكامل سويّ ميزانه العدل وطريقه األمل ورسالته الكمال!! إن عِ لتنا الحقيقية
مجتمع
ٍ
ھي غياب العدل ،العدل الذي ھو أساس الملك ،تلك األقالم لم تكن من ذوي الشھرة
واألسماء الالمعة التي تتقنص دور المصلح في لباس مزيف مرسوم من قبل النظام وكأنھا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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تمثيلية تعرض على شعب ساذج أبله  -من منظورھم  -بل إنھا أقالم شريفة وصَّفت القضية
فرأت العلة فكان العالج ،العالج ھو البتر الذي يجتث تلك القامات الزائفة من جذورھا
الفاسدة لكي يبني من جديد مجتمع سوي يحتضن أبناءه ويخطو بھم نحو مستقبل أفضل.
ومن ھذه األقالم كان شعراء الطرق الذين إن قدمنا لھم نقول :ھم مواطنون مصريون حملوا
على عاتقھم ھمومھم وھموم بالدھم ،آمنوا بالقضية وقالوا نعم للتغيير!! نعم للبناء ونعم
للتطھير!!
 -٢ضاق الخناق
ـزن باد ي
ضاقَ الخـــناقُ و ُك ل ُ ُح ٍ
ُ
ھذي بِــال ٌد لسـ ُ
أعشــق مث ل َھـ ا
ت
س مـي ُع ألرضِ ھـ ا
ُم ــر ُك ل َّ َغ ي ٍ
ث يا َ
ما ِز ل ُ
ت أحلمُ بالحــــيا ِة ولـــي َت ھــا
أمي  ..أبي لـما لم ُتعلـمني ال ُبكــــا
ُ
الصوت يُ لھمني الحياةَ والالنِد ا
ال
ألقـــي ُد أفقدني القوي؟أم قد تم ل َّـ ـ
أني الفقي ُر َم ِن ارتقى فــي ُح ل ِم هِ
فسعى وش َّم َر عن قوا ه ُ ليرتضــ ي
وإذا انتھي من ُح ل ِم هِ يجد الرد ى
َ
شئت تعمل ُ في بـال ِد َك راشيــــا
إن
ٌ
ولـيـة
الديــــار
إن مِتَّ ناحت في
ِ
بقــــــبرنــ ا
ھذا َخ يـــار َك فاستح َّم
ِ
ُك ن في بِالد َك خاد ًم ا أطــــماعھــ م
َ
جــــائر
رحلت على كفـــي ٍل
وإذا
ٍ
زو ق كــــال َم ك ثم ز ّي ف ُك ـــفرھــ م
ّ
الحـق تسل ُ
َ
َ
ك در َب ُه
اعتزمت
وإذا
إن ق َّط عو َك فــال ُم جي ُر ســــواھ مُ
واھا على عـــين يكـــــبلھا البكــ ا
لم ال َق ـرى
عي ُن ال َف ِ
قير تـنامُ في ُح ِ
ُ
َ
زن بـــا ِد
ضاق الخ
ِــــناق وكل ُ ُح ٍ
ب بهِ ال دُعــا
ب يــــوما يستجا ُ
َو لَ ُر َّ
ويعـ ُّم عدل ُ ال ُم لكِ في أرجائِــــھــ ا
لتعي َد تاري َ
خ الجدو ِد و َم جــــدھـ م
ص ب ِ ذي البالد يُ ـــناد ي
ظ ل َّ الخال ُ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

الجــالّ ِد
ِصر بقبض ِة َ
في وجـ ِه م َ
ھذي بـال ٌد قد ھــــواھا فـــؤاد ي
َ
وروضة ال ُعـــ َّبا ِد
يروي َثـــراھا
بأرض ُ
غ للـــت بفـــسا ِد
تنمو
ٍ
فالحـــقُ
أنــي عـــاج ٌز كجـــما ِد
َ
يــــثري جفوني بدمـــع ٍة لحِـدا ِد
الجوى؟أم ُز لزلت أوتادي ؟
ـكني َ
يومــًا ليمل َك قــــو َت ُه في الـــزا ِد
ـتر بِالد ي
عــمال بسي ًط ا تحتَ سِ ِ
ــوا ِد
ضــــي ًما ُيحيط ُه أو رحى ال َق ّ
َ
بحور عِ نا ِد
شئت فاغرق في
أو
ِ
و ُكتـــــبتَ ُمن َتح ًِرا بـال استشھا ِد
َ
األخالق نقـ ُع الصـــا ِد
ول َتغســلَ
َ
كالبھيم الـــھاد ي
الكــرامة
و َد ِع
ِ
َ
ُعلِّ َ
الحق ليـــس الفــاد ي
مت أنَّ
لتقــــول َ أ َّنھ ُم ُحـــماةُ الــــواد ي
ينھـــش عا ِد
ب
س َتراھ ُم كالــــذئ ِ
ُ
َ
مســـــير اإلنجــــا ِد
جـير
ِ
بع َد ال ُم ِ
ـين ترتــوي برما ِد !
من
ِّ
شـر َع ٍ
س ـــــھا ِد !
أما الغـــن ُي فعـــي ُن ُه ب ُ
ِصر بقبض ِة الجــــال ِد
في وج ِه م َ
أرض بِـــالد ي
للمظلوم
فتـــعو ُد
ُ
ِ
وعـــــما ِد
وتقــو ُم مِص ُر بعـــز ٍة َ
الحق َخير َعــــــتاد ِ◌
ويظل ُ سو ُط
ِ
ُ
يؤرق يقظــتي و ُرقـــــادي
ُحل ًما
٣٤

دﻴوان اﻝﺜورة واﻝﺸﻌر  .....طرق اﻝﻤﻴدان

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

َ
غاية قَ ولـتي
ُح ريتي  ...مازالت
ي يبتليني بما يـرى
ما شاء دھر َ
لن يمتلكن َي غير قلم َي والھــو ى
لن يملكوا َعقلي وروحي وإن َرموا
َ
الحصين بــــوا ِد
الوكر
طارق
يا
ِ
ِ
ب عــــــلَّ ُه
ُخ ذ في رحال ِ َك ُك ل َّ طِ ــ ٍ

وعليكِ أخشي يا تاري َخ ميال ِد ! !
رافض اســتعباد ي
لكن سأصم ُد
َ
بِھما أُن ِّظ ُم في القصــي ِد جــياد ي
بالسھم ُجرحھ ُم لدي األجـســـا ِد
ِ
في ِه المظـــال ُم َجــــ َّم ٌة كجـــــرا ِد
يشفي ســــقا ًما ق َّط َعت أكـــباد ي

الجمو ِد !!
م
َ -٣
ُ
ص َن ُ
ش َ
رقابي واشـددْ َ
وكة العادي !
ص ّفـِدْ
َ
الشـرق ُم َغتصِ ًبا !
كرسـي
تو ْج على
ِّ
َّ
ِ
وامــــرح بخيــلِ َك في بيدائي ُمنطلقاً
ْ
واحج ْب ثــور َة األ ُ َم ِم
غ ّلــِ ْق وعــ ِّذ ْب
ُ
ھــــــر شانــــ ُه َعـــــ َب ٌ
ث
ي َّق ْظ َبلــ َّي َة َد
ٍ
َ
األرزاق مطعـ َمنا
يا من
سلـــبت مِنَ
ِ
اإلســالم نـَــ ِّي َر ًة
يا من َحجـَــبتَ َع ِن
ِ
يء كـال َب َك َتعـويِ في َحــــوارينا
جر ْ
ِّ
ديار ليـــــس َيعــم ُرھا
كأنـــــــنا في ٍ
ع َّذ ْب َ
ضعــي ًفا لـيس ُيسعـفُ ُه
ــت مـِــــ َّنا َ
رح لم تطــوي
عھ ٌد خال
ُ
وصحاف الجــ ُ ِ

ـــف ھ َّم إنجـادي !
ك ّفـَنْ
قــــواي وز َّي ْ
َ
ولط ْخ َج َ
وامدُدْ يدي َك َّ
بـھة الـــوادي !
ب يا رادي
واح ُد الرجال َ بسوطِ ال َغـر ِ
وأر ْق سھـو َة الــنـِ َق ِم
خ ِّل
ـــــــف ودنِّ ِّ
ْ
صيحـَ َ
َ
َ
ـة ال َقـــ َل ِم
ش َّظ
الحقــيقة واكـ ُتم َ
بالــــو َر ِم
ما أنت فينا َغـــــير الــداءِ
َ
ــــدَم
َن ّبأتُ َعھــــدَ َك
ِ
بالتطھــــير وال َع ِ
ت واديــــنا
وتنھب من َخــيرا ِ
تسعى
ُ
الدھــــر ُيشقــــينا
خـــــــراب دا َم
إال
َ
ٌ
مــــــــال ٌ إذا ما جــــــل َّ الحـال ُ ُيبـكينا
ت ُيشــفينا ؟!
ديـل المـو ِ
وھل لنا من َب ِ

 -٤وجات اللحظة يا مناضل
وجات اللحظه يا مناضل
قوم اتصور
قوم اتأمل صور راحت ومش راجعه
وثورة ف قلبنا طالعه
وكيف بركان على قشه؟!!
ومين حشه؟!!
صبح صوره بتدارى على عشو
نكش عرش الملك غربان
تعد الغربة باأللوان
بتتسلى على صمت العمل
اصله صبح جربان!!
وجات اللحظة يا مناضل
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وھز الريح قالع الصمت
لحلحني ولحلحھا
وفسحني مع رياحھا
أنا قلمي بيكتبني ومش خايف!!
حرام الصبح يتأخر
أنا بكره اللي مش ھاقلق وال اتأخر
أنا النھضة اللى وخدانا
لبكره الجل ما نغير
وما نعمر
ف مصر ھموم بتتاقل
لكن قادره عزايمنا
تقدمنا
وننھي الحلم ونصور
نجاح غايب بقا له زمان !!....
ومش ھمي أكون وأحيا
وأدوق الشھد متلجم
وصوتي يدفنه صمتي
أنا عايز أكون إنسان!!
أقول واشرح
واطير وافرح
وادندن قصتى الفالحة
مع األلحان!!
من امتى دغدغو حلمي؟
وزادو بفجرھم ظلمي
وجم يواسوني ف األحزان!!
ُ
أنا بكره اللي مش راجع
وراه تاني!!
أنا بكره اللي ھايغير مصير دنيا تعيشنا وتكفينا
ندوق المر ف كفاحھا لكن من خيرھا تدينا
نعيش أفرحھا وأحزنھا عشان توفي وتفدينا
ويوم ما األمر يطلبني ھاكون شادد أنا ف سينا
أنا مرابط على الضفه والجل ما نعدل الكفه
ونرفع راسنا وبعفه وترجع قدسنا لينا
أنا بكره ومش خايف
وليه الخوف؟!
وأنيابه
صارت ف الصخر محشوره
ولما جات تعض بجد
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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بقت خرده ومكسوره!!
ضحكت وقلت يابن االيه !!....
بقالك مده تخدعنا
وعشنا ف رعبنا مساجين!!
أتاري أنت ف الفاضي!!
وعقلي عاملي أنا قاضي!!
أطير غضبان واجى اتكلم
يبص بحده ويقولى
ياواد اعقل وھانروح فين؟!!
أتاري قيده وف راسي
معلم ألجل ما يواسي
ويسرع
يشد لجامه
ِّ
وأنا باجري وب أقاسي
بقى قاسي!!
علي األرض تتقايل
َّ
ومين شايل غير الراضي
بذله ف داره يتمرمغ
رقبه سمسمه حانيه
وفوق وشه
خجل ضعفه
يا صاحبي ارفع لي راسك قوم
زمان الذل ولى وراح
دي جات اللحظة قوم ناضل
وإيه فاضل
زمان الحق طخو وصاح!!

٢٠١١/٢/١٣

 -٥الكل مصر !!..
الكل مصر واسم مصر الباقي!!
فاق
ور ِ
وطنٌ َعال بأحب ٍة ِ
األھل أ َّنا ُكلنا
ما دا َم فك ُر
ِ
بفراق
سال
قلب يئنُ إذا َ
ٌ
ِ
زمن مضى
ما كانَ عھ ُد القبطِ في
ٍ
وسباق!!
والمسلمينَ بجول ٍة
ِ
ب
ف القُرآنُ بينَ مذاھ ٍ
قد أ َّل َ
األوراق
ت في
ليوحدَ الكلما ِ
ِ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ليقول َ أ َّنا ٌ
أمة قد وحدتَ
َ
األخالق
ھامة
يقو ُم
نھجا ّ
ِ
يا كل َ داھي ٍة مولد فرق ٍة
اإلمالق
فر ُط األخو ِة َمط َم ُع
ِ
محكم
عنان
األمور على
تسري
ُ
ٍ
ٍ
َ
األرزاق؟!
فلما ُتغي ُر قِسمة
ِ
من قبل شاطرنا المآسي ،وحسبنا
مصري يعلل ُ باقي!!
كل
ٍّ
د ُم ِ
شرياننا النيل ُ الذي يمضي بنا
الدفاق
صوب الحيا ِة بخير ِه
َ
ِ
نروي ِه من دمِنا ال ُمسال ُ فيشفنا
َ
الترياق!!
الصة
وكأن منه ُخ
ِ
سِ رنا نند ُد بالفسا ِد وعزمنا
َ
اإلخفاق
راحة
نقو ُم
أ َّنا ّ
ِ
ُ
طوه
فسبيلُنا
األحداث تسر ُد َخ َ
خير تالقي
وسيكتب التاري ُخ َ
ُ
الھالل صلي ُبنا
ب
إذ حل َّ في قل ِ
ِ
َ
اإلشراق
س ُه نفحة
فأدر شم َ
َّ
ِ
حواضرا وضواحي
مصر
ً
َ
يا أھل َ
وزقاق
من قري ٍة وجزير ٍة
ِ
إن قد ََّر | ُ الحيا َة لمصرنا
سنعي ُ
ورفاق
شھا كأحب ٍة
ِ
فالكل مصر واسم مصر الباقي
المشتاق!!
صمت أفاق لندھة
ِ

٢٠١٠/٣/١٠
 ٣.٣٠ص

 -٦سالم لمصر!!
سالم لمصر السھرانه
على ضفاف النيل الحي
سالم لمصر المتھانه!!
من اللي رايح واللي جاي!!
سالم لمصر على كتافي
أشيله وإن كنت أنا حافي
ما دام في مصر أنا كفايه
ھاقول وأغني مع األخوان
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٣٨

دﻴوان اﻝﺜورة واﻝﺸﻌر  .....طرق اﻝﻤﻴدان

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

وأعيد واردد في حكايه
بردت وعدى عليھا زمان
أنا اللي كنت كبير عيله
ومش باعول ھم الشيله
باحط فوق كتفي ھمومي
واجر صبري مع ھدومي
باعلم الناس أحاديثھم
أنا اللي سطرت تاريخھم
أنا اللي بابكي على بكاھم
وأنا اللي باجري على دواھم
واآلخر ايه اللي أخدته
غير قصه مكتوبه بدمي!!
****
سالم لمصر السھرانه
على ضفاف النيل الحي
بالد كبيره وحيرانه
النيل دا رايح وال جاي؟!
وال الرسالة المطويه
من الفاروق صايبه قويه
بيجري نيلك يا بالدي
باسم الصديق وال العادي؟!
وال العيون اللي انفجرت
ورثه وراحت الجدادي؟!
** المسئول يصرح** :
الميه ميه على ميه
ومعانا تكفي الكميه
ومھما رفعوا سدود وسدود
النيل بخيره علينا ھايعود
وكفايه نبر يا بشريه
ميتنا شربه ف ملوخيه!!
طبخاھا أبله نظيره بجد
تدوقھا واوعى تقولھا لحد
السر في النفس المسحوب
على صدرك اسحب يال ودوب
جامعتنا جامعه عربيه
مناھجھا صورة امركيه
أصل الفتاكه دي حرفتنا
نقلد الناس التانيين
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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من غير ما يدروا بلعبتنا
فريق شحاته القومي متين!!
***
ياعم قعدتنا الحلوه
القصة ديه بقالھا زمان
فنن وتكتك ف الخلوه
ورجع الحق اللي كان
كتاب وشرطه علينا وسار
إيه العمل يا كبير الدار؟
**يرد الكبير ويقول**-:
ھس اسمع الكالم الموزون
مصر اللي طافت كل الكون
ومقطعه السمكه وديلھا
اوباما بجاللته عديلھا!!
وال النتن وبالده ياھو
أخونا في الغاز والميه!!
بنغني منا عليه ظلموه
الضربه كانت دمويه
طلعنا بالطياره نطير
وصدنا آالف العصافير
ورجعنا بالبيض الغالي
وأرضي رجعت لعيالي
ودلوقت أحنا اصطافينا
والميه رجعت مجاريھا
والغاز بناره مكفينا
والباقي راجع أرضيھا!!
ھتلومني ليه يا ضمير الحي
وأنا اللي كنت كتبت السطر؟!
أنا خالص رايح مش جاي
على القضيب مستني القطر!!
اسمع كالم راجل فاھم
إن عشت ف بالدك فاھم
ھتروح ورا الشمس الحاميه!!
وھاتنسي ف الحر الباميه
نصيحه عشھا وطريھا
واسرق واوعى توريھا!!
في مصر ألف كتاب مفتوح
وألف سجن عليه سجان
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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تكتب  ..نعم  ..تنفد وتروح
وإن خالفت ورا القضبان!!
***
سالم لمصر السھرانه
على ضفاف النيل الحي
بالد كبيره وحيرانه
مين اللي رايح واللي جاي؟!
وبكره مين ويا بالدي؟!
يغني قصة أجدادي
ويكتب الماضي المنقوش
ويمسح الكدب المغشوش؟!
سالم لمصر ولبالدي
رسالة القلم الحيران
عروسه زفوھا ف وادي
مين العريس ھايكون  ...وال كان؟!

٢٠١٠/٩/١٢

 -٧باسمك يا مصر
باسمك يا مصر ابتدى قولي وتدويني
وعلى ھواك نغم نظمي وتلحيني
وما بين أيديكي القلم يجري ويشفيني
والحبر منك ألم يقسى يصفيني
أقول كالم للصنم ينطق يواسيني!!
***
مصر كتاب وانفتح وما بين سطوره شجون
وعلى غالفه الفرح لكن بكاه مسجون!!
وادين تقلب صفح وادين تغمي عيون
نضاره سودا في ليل أكحل عديم اللون
أشباح ھوامش صفح والمتن فيه فرعون!!
***
يظھر لكل الناس صوره تبكيھم
ورسالة تدفن حماس قايم يصحيھم
عجوز وماسك حسام يضرب يقاضيھم!!
يمص دم الغالبه يشرب ويسقيھم
فسألت مصر ازاي عايزاني أثق فيھم؟!
***
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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عطشان وأرضي ارتوت عرقي ،ويحاللي
أصرخ يعود الصدى يجاوب على سؤالي!!
وفھمت أن الھموم من صبر أمثالي
تنقش على كتفي صورتي وتمثالي
يعلى يقولي الكفاح إن الوطن غالي!!
***
وطني التراب والميه وحبة الفتافيت
مش حبة السكر الشاحح وال علبتين الزيت
وال الرغيف اللي صورته مقطعه في البيت
وكأنه عار وانغسل وفي العجين كبيت
قلبت كل الصور وغير سماره ما لقيت!!
***
أسمر بلون التراب لوني وتلويني
تتشقق األرض أبوسھا تقوم وتعديني
ھويس وقاطع حياتي  ...افتح ورويني
النيل في مصر الحياه يجري ويسقيني
فازي ھاسيبك تسد شريان بيحييني؟!!
***
رسمت كل الخطط لكن نسيت حاجه
إن اللي ضربك زمان في سينا مش حاجه
تلعب تلف تدور وتقولى في حاجه
تحيا تموت  ...ھاتموت ما ھو أصلي في حاجه
النيل في مصر الحياة والنيل دا مش حاجه!!
***
بحثت في المشكلة والحل كان مغمور
مين السبب ومين اللي كان معذور!!
أفندي بيه بالبجامه وفوق كتافه نسور
كأنه ساقيه في جفاف دايره على ما يدور
ويعود يقول السبب فالح وفاس مكسور!!
***
فالح وفاس مكسور واألرض شرقانه
تعطش في عز النھار ويقول دي غرقانه!!
تنده بعلو الصوت  ...سكينه سرقانه
وشوية الرز اللي باقي في أرض طھقانه
صبحو أساس مشكله في األصل خنقانه!!
***
ركب الحمار الغفير وطاف على أرضي
سلمته فاسي وفضلت أنا ف أرضي
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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أتاري أرضي اتبنت فوق أرض مش أرضي
كرباجه لسوع ضلوعي ،واألرض من عرضي
فسألت مصر ازاي عايزاني أكون مرضي!!
***
علي التراب والصبر كان خلي
طبطب
َّ
والنيل بكرمه غرف  ..أتوضا قوم صلي
وخلي كل البشر تحكي على خيري
واسقي النخيل والعنب وأصبر على طيري
وبحفنة الميه روي كل جوف عطشان
وفوق الدھر إن ھزك في يوم سكران
وعلم الصبر إنك أنت حماله
ما دام في مصر رجال ما تموتش اعياله
ونطق الصمت يال قول ما تسكتشي
لو مصر عاشت ذليله يبقى أنت ما تعشي
 -٨يا أم مريم
"مھداة إلى ضحية اإلھمال الجسيم "مــــريم"
في كارثة إزالة المنازل باإلسماعيلية"
وإلى متى؟!
تبقى الحروف وصالنا
المحتضر!!
ويظل ھذا النظم صوت
ْ
وإلى متى؟!
سيظل صوت الحق صمت/
تزدجر؟!
في حنايا الصدر نار
ْ
صمت الذي سكن الثرى
والحفر!!
ال يشتھي إال الفرار من المھالك
ْ
الفقير
صمت
ْ
قدر
الجائع المسلوب حق العيش ممن قد ْ
صمت الغني الالھي في عبث الثرا
فجر!!
ھتك العروض بماله..وبه ْ
األثر؟
أين
ْ
ُ
ص ْر؟
أين الضياع بريحھا الممدود أم أين الق ُ
جدي قد طواه زمان غدر ساقه
أوإرث
َ
قذر؟!
عھد ْ
ُ
البشر
عھد تدنتْ فيه أخالق الملوك واستقيتْ منه
ْ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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صدر...
ھذا العتاب عتاب عجز قد
ْ
واألثر
من فاه مسلوب اإلرادة
ْ
إن صاح أيقظ في جوارحه البكا
محتقر!!
لكن صوته -في الحقيقة-
ْ
ننتظر؟!
يا كل آھاتي لماذا
ْ
عشنا سويا في المخاوف نتقي
المنتظر...
سه في
ْ
سھم الفساد ،ورأ َ
ھيا معي وتحدثي
فأنا ابن مصر وھامتي محفوفة بترابھا
والنيل يسري في دمي
شريانه ،والنبض ينطق اسمھا
مصر!!
واللحن من شفتي
ْ
انتحر
يا أم مريم ودعي العدل
ْ
لما تھون نفوسنا
وتباع أكفان الضمائر
واحتضر!!
ال حياء اليوم و َّلى
ْ
ما باغتك سھامھم...
صور
فلكل يوم من ضحاياھم
ْ
اعتبر!!.....
لمن
ْ
 -٩ومش عارف
ومش عارف نھاية القصة وبدايتي
مع نھايتي بتتصالح!!
كأن الكون بآھاته
بيتسلى ويتملى تملي ف صورتي
ومريتي بتتدلع وأنا مالي
ماليش صالح
ويرجع تاني يتدور
نھار الحلم لقصادي
وبينادي
وأمجادي
تعالى وشيل أنا رايح ومش راجع
رسالتي كتاب وبسطوره
ومع نوره
يطول الحلم أنيابه
وينھش واقع المرضى اللي مش صاحي
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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بالد صبرت على عارھا!!
بت َّدراى من الماضي
على الفاضي
وأنا القاضي
سألت الكون :ليه الضلمه؟
فقالي القدس مغصوبة
وكل عيونا معصوبة
كتاب األندلس مطوي
على صورته
وق ِّلب صفحته واقرى
تالقي الحل ف نھايته!!

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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سيد أحمد كاسب )سيد كاسب(
 -١فراغ

لعل َّ شاعراً يمأل الفراغ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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 -٢المعبد
الفصل األول  /المشھد االول ...
أجلس،
فى المعبد
ُ
أدعو |،
أبكى ندما،
أصر ُ
خ معن ًفا نفسى،
وأصمتُ ...
مرددا فى نفسى:
ذنب غير الصمت والطاعة!"
"ليس لى ٌ
وأعاو ُد
الدعاء
والبكاء
والصراخ
ثم الصمت
المشھد الثانى ...
دخلت الكھنة المعبد
يتكلمون،
وال أتكلم
يتشاورون فى أمرى،
أھمس
وال
ُ
سألونى الكھنة ...
)عن اإلسم وعن الجريم ِة؟(
وقبل أن أتكلم ...
قال ناطق منھم" :التتكلم!"
صامتا فى نفسى أر ّد ُد:
"ليس لى جريمة غير الصمت والطاعة!"
سألونى كل اآلسئلة... ،
وأجابوھا جميعاً!
المشھد الثالث ...
اجتمعت الكھنة فوقى،
أوسعونى عذابا ً،
ُ
بكيت،
ناطق منھم" :التبكِ !"
صرختُ ،
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ناطق منھم" :التصرخ!!"
كدت أموت،
ناطق منھم" :التمت!!!"
المشھد الرابع ...
رئيسھم يحدثنى االّن
اال تعلم أن ..
العبادة بإذن
الكالم بإذن
البكاء باذن
الصراخ بإذن
والموت بإذن ...
يجب ان تتعلم الدرس،
انھض،
تقدّم
للخلف!
افتح الباب،
ال تظھر لنا ثانية،
أخرج!
الفصل الثانى  /المشھد األول:
خرجت من باب المعبد..
لم أتحرك،
أنتظر اإلذن
لم ألتفت حولى،
انتظر اإلذن
لم أكلم من أمامى،
انتظر اإلذن
لم أرد على من كلمنى،
انتظر اإلذن
ساعات وساعات،
انتظر اإلذن!
المشھد قبل األخير!
ينطلقُ صوتُ الكاھن من الباب:
الكرة ؟؟"
"أتريد أن نعيد ّ
وإنقضت لحظات
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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لم أصرخ ..

اندفعتُ الى المنزل
بالمنزل اردد فى نفسى:
مرض..
"ليس بى
ٌ
غير الصمت والطاعة!"
سستُ المنزل،
تح ّ
بعينى مرة
بيدى مرة
ُ
بأذنى مرات
ومرات،
لم أجد الكھنة،
لم أجد أشباح الكھنة..
ُ
تكلمت
بكيتُ
صرختُ

ُّ
مت !
ويتفاعل معھا احمد رفعت بطريقته الخاصة

فى المعبد
ناداتنى حتحور
قالت "حتغور"
السحر خالص
منعك م النور
ثالثون الفا ً ”"...
يلتفون حول قرص الشمس
ليس ھناك حديثا ً ُيلقى
ليس ھنا َك
غير الھمس
وأنا ال أمل ُ
ك انفاسى"
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ومداسى
مقلوبه لفوق
وشى
ع ّماله بتنزل على
ّ
وتقو ّلى اصحى
فوووووووووووووووووووووق
فى المعبد“
قرص الشمس لن يتعامد
لن يأتى ليرانى ھناك
لن أدعو بأنى انتظرك "
مش ه استناك
"يا من ج ّمعتى الليل حروفا ً وقوافى"
ال تخشى نوراً لن يأتى
ال تخشى ذئبى وخرافى
الذئب سيحرص حارتنا
ُ
والكھنة أھل الذئب غدوا
ال يسلوا إالّ بسلوتنا
اس االقفال
حر ُ
حملونى ّ
وضعوا مفتاحا ً فى جيبى
ماھذا .......؟!
قالوا أقفال
ال عقل وال قلب
وال ......أفعال
فى المعبد كنت
فى المعبد مت
فى المعب ِد
تحدثتُ .....صمتُ
لك ّنى عذراً يا وجعى
من وجعى
ُ
رحلت
ويكمل علي حسان صلوات أخرى ،في المعبد
ل ْم ألتف ِْت حولي،،
وكنت أو ّد أالّ
ْ
ُ
ألتفت!!
ُ
لي أن )ال ت ُم ْت!(
فوجدت أطراف الكالم تشير ْ
ْ
لي الحور الحسانُ من القصيدة
)في المعبد(
ابتسمت َ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٥٠

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﺜورة واﻝﺸﻌر  .....طرق اﻝﻤﻴدان

ذنب سوى صمتي( وطاعة أحرف الشعر العنيدة!!
)ليس لي ٌ
في معبدي،،
رھ ٌط من ال ُك ّھان كانوا يضحكون،،
يتشاورون) ،وليس في عشقي مشورة(!
خطاى  /يحتسبون أنفاسي القصيرة،
سسون
َ
يتح ّ
نفسا ،ما لھا أدنى جريرة !
ي ّتھمون ً
ْ
صرخت بھم نفسي،،
ٌ
ناطق" :ھذا استساغ الموت"
فصرح
ّ
ُ
ُ
على ولم أف ْت
لكني
كرھت الساعة الثكلى التي فاتت ّ
)لم ألتفت حولي(
ٌ
وغابتْ
ساعة ،أو ساعتان !
ْ
انصرفت ،،وال انتظم المكان،،
ال الضجة
ْ
وتصاعدت نفسي د َُخا ًنا من دخانْ ..
يا أيھا ال ُك ّھان،
ماذا بيننا إالّ تصاريف الزمان ؟؟
 ،،لم ألتفت ..
حتى لعابرة الطريق وھى تغازلْ!
لو ھان موقف ِعزتي  ..فل ُر ّب تختلف المناز ْل!!
ذنب سوى  ..أ ّني عزمت بأن أنازل،
أنا ليس لي ٌ
 ،،طافتْ على وثن السكوت خواطري..
لكن روحي ما استكان وال سكتْ ! ،،،،،،
)لم ألتفت حولي(
وكنت أود أال ألتف ِْت!!!
ُ
وعلمت أ ّني
ـ بالقصيدة ـ
لم أ ُمتْ !!

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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سيد أحمد كاسب )سيد كاسب(
ھذه السفرة  -الى المانيا  -مارس ٢٠١١
فى خارج مصر تشعر بمشاعر وتتدفق كلمات ،ھى من مصري ،وإلى مصر
 -٣من مصري إلى مصر
)أ(
ھل تسھرى الليل من أجلي؟
ھل تختلسى ساعات النھار تفكري فى؟
أقسم أنى أفعل ذلك يامحبوبتي!!!!!
)ب (
سيظل يطاردنى الصمت  ...والصوت الحانى يدعونى للجھر
سيظل يطاردنى الصمت  ..والعيون الكحيلة تدعونى للجھر
سيظل يطاردنى الصمت  ...والقلب الدافىء يدعونى للجھر
)ج(
شعور غريب ينتابني
وانا بعيد عنك
اشعر وكأني
بال حبيب ...بال مأوى...
اشعر وكأني ...
بال وطن
ويرد احمد رفعت ،ربما مفسرا....
سيظل يطاردنى الصمتُ "
وبجد ب اخاف من إ ّنى أقول
م اھو مش معقول
من بعد ال٢٥
ممكن أتغير
وارجع اقول
...........

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وعلي حسان ،يرد ،ربما حبيبا.....
وأحب مطاردة الصمت...
وحين تكلمت ..
قالت لي فاطمة:
حبيب القلب ! أحب ْبني والصمت،،
ٌ
وفاطمة تعتنقان الصمت!!
فأنت
ولذا أقسمت،
سأس ّمي فاطمتي  ...صمت !!

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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أحمد رفعت أحمد )المھاجر(
 -١متخوفينيش عليكى ....
يا مصر أله
يا مصر أله ع الخراب
ط ّلعتى ناسك للضيا
اوعى تروحى للضباب
يا مصر اوعى تغ ّيرى نيلك
حلم الشباب بس ....
تغ ّيرى مصيرك
احنا ..............
ھجامين
مش ّ
وال حراميه وال مجرمين
احنا ليل غلبان بتشرق شمس فيه
متخليھوش عتمه وخراب وتضلميھا عليه
يامصر أله و ١٠٠٠أله وأل
مين اللى قال الخراب ..........لكل واحد حق
مين اللى قال انى البيوت تتحرق
مين اللى قال ان االمانى
والحلم اللى جاي  ...يتسرق
متلثميش وشِ ك
كل اللى حواليكى
يامصر بيغ ّ
شك
ايوه انتى حلمك صح
بس الدوا اوقات بيعمل جرح
والفرح
بيتحول جنازه
اوقات
ّ
متحوليش توب العروسه دم
ّ
انا فرحى بيكى يا مصر
أصبح ....ھ ّم
لملمى يا مصر ومتبعتريش
غ ّيرى ماشى
تخربيش
لكن ّ ...
لملمى نفسك
سيبى اللى عايش  ...يعيش
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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يا مصر أله
ساكى بكريه
ل ّ
مين قال ياناس عازينھا عصريه
عاوزينھا مصر بكل ما فيھا
بالطيبه بالفرحه
بالع ّمه بالطرحه
عاوزينھا مصر ام التراب لمالم
ياغرب مش عاوزين منك  ...سالم
عاوزينھا ل ّمه وعيله
ووشوش بتضحك
وعيون كحيله
مش بلطجه وناس كدابين
مين اللى قال ان المصاروه محتاجين
ومش والدك
اللى استغ ّلوا بغ ّلھم
لحظة ميالدك
ومش والدك
اللى خ ّلوا النور ضالم
ونسيوا معادك
دوول مش والدك
احنا اللى حسينه بھمك
احنا اللى لميتى فينا ول ّمك
احنا الندى يا مصر م تفوقى
مش يا مصر مييين فوقى
يا مصر متفوووقى
واعدلى اللى مال
بالش تكونى ملخبطه
على كل حال
يا مصر ُردّ ى
و ُر ّدى الصاع صاعين
ھجامه
احنا مش ّ
وال  ....مجرميين
 -٢يــا !!٢٥
الليل طويييييل
والقصيده
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ساھا ما
ل ّ
كملتش
اسكت يا وطن
أله
متسكوتش:
ّ
وھزھا
زلزل زالزيل الزالزل 
مين اللى غ ّيرھا دماغك
ووزھا
)مين اللى قال(
كدااااااااااااااااااااابه
يا ٢٥؟؟
صحيتى فينا الف ناس كانو م ّيتين
ّ
ك ّدابه لو مغيرتيناش
لو مخليتيش الغال يصبح بالش
لو مط ّلعتيش نھارك
من جوه  ....دارك
وعاش
يبقى بالش
انتى اللى ّ
ھزيتى
ّ
وھزيتى السنين
من يفتكر
كان يفتكر
الليل يغيييب
والنھار..........
يرجع سنين
انتى يا ٢٥
انتى اسماء الغالبه
انتى صوت مدبوح لشاعر
كل قصته ......
ع الربابه
انتى تعليم المدارس
انتى عامل او صنايعى
انتى حارس
انتى صرخات السجون
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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انتى نظرات العيون
انتى طفل لسه نايم ع اللحاف
انتى كلنا
بس كلنا فى التفاف
اتفقنا نقووول يامصر
اتفقنا ع الھتاف
انتى ناس ماتت عشان احنا  ...نعيش
انتى قولة أله  ...للشويش
انتى درويش الليالى
اللى استخبت جوه قلبى
انتى دربى
انتى مفتوحه وطريقك
كله  ...نور
وانتى بكره
اللى قا ّلى ارجع
وھ ّما ياما قالوا  ...غور
انتى تغيير الحكوووومه
انتى قوووومه
واحنا
سرنا َع َجاالت الكراسى
ك ّ
انتى نھر النيل وانتى المراسى
بحاره بمليون شط
واحنا ّ
وانتى اللى ل ّميتينا
وحطيتينا .....حط
اكتبى ع السطر ي امه
خط ......وخط
بس ُحطى بين خطوطك
ل ّيا ........خط
 -٣ي ابن الميدان
)الى الشھيد اللى م ماتش(
ي ابن الميدان
انا العجوز
ابو وش متكرمش
ازاى قدرت تعدى
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وتصد
وتقرمش
ي ابن الميدان
كان الميدان
نعسان
وانا كنت فيه مش بشر
تمثال
من االحزان
شاھد ...مبتكلمش
ب اتعلم اقول أله
الاااااااكن
مبتعلمش
سيبت الميدان وھربت
اخدت نص الوطن
وسافرت
زعل الوطن
على نص كان وياه
كان الوطن وطنى
وال ااااه
ااااااه .....سابقاه
راح ال ُع ُمر
اخدُه ال ُغراب  ...ناحه
انت اللى باقى ياوطن
للوطن
وصدّاحه
وانا بين بابين مقفولين
كل باب
مقاعدشى مفتاحه
وانا العجوز
مكتوب على جلدى ....
الخنوع
معرفشى اسِ د
وال اسِ د .......
جوع
انا كنت مت َنكر
من العسكر
ب اخاف م الشمس
اروح للضل
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وانت اللى كنت بتھدى
بالدم  .......مش بتضِ ل
انت الشھييييييد
الولييييييد
ساك على ال ُغربال
ل ّ
نادوا الشموع
خ ّلوا القلوع تتشد
ھيه سفينة الشمس
الليل خالص ...انھد ّ
والبحر فارد رملته ع الشط
وانا القصيده اللى حروفھا
من كتر خوفھا م بتنحط
وال بتتقال
وال حد سامعھا
لف الشال
وال حد ّ
انا المكشوووووف
والمكسووووف
من وش شمس الصباح
ااااه لو اموت يا وطن
وبنص الوطن
ارتاح
وارجع شھيد
كتب الكالم فى ھواك
ھوه الميدان نفس الميدان
بس الشباب أحياك
وانا لسه فيك نفس العجوز
متكرمش
ِعدة سنانى
كارھانى مابتقرمش
بس الشباب راجع
وھيبايع
ويحل كراميشى
ولو تقو ّلى امشى
م حمشيشى
ھارجع شباب ياوطن
ھارجع عشان الوطن
اصل الوطن
فرشتى وعيشى
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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 -٤عدينا يا نھر القصيده!
دلوقتى بس
وبس
اقدر اقول وحشانى مووت
واحشانى حتى لو فى اللحظه دى
فيكى ...أموت
أنا اتولدت النھارده
يالال جھزولى الشموع
حاالقاتى وبرجالتى
اخيراً
وانتھى الموضوع
"سقط القناع"
وشك ظھر يابلد
ھوه الولد
ھوه الشباب
ھيه الحكايه ومن جديد
العييييييد
رجع
والناس ھترجع للصال
ب ّطلنا شغل المقصله
بطلنا نمشى فى الحيطان
الحق .........بااااان
عدينا يا نھر القصيده
والبرده يا جددتى
رجعت جديده
متلثميش وشك
محدش راح يھشك
وال ..............ينشك
احنا العيار اللى صاب
احنا الشباب
احنا اللى كنا مربوطين
بالطين
صبينا صبتنا
وعرفنا باب بيتنا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وخالص
شغل الشوارع راح
جوه الكفن وارتاح
بط ّلت اقول انى خروف
والخوف
فارق فرشتى
وسنانى
ُ
بدأت تالعب فرشتى
مخالص
ھاقول
وافتح زنازين القصيده
وه اط ّلع الكلمات
عام يا وطن
"كم مات فينا الف ٍ
ھذى بالد الشرق
عانقھا الجنوب
والليل اضحاه نھار
وبال ......غروب "
وخالص مفيش
جـ ـز مـ ـه
مفيش
م ر ك وب!
حافى
على جسر الكالم
وبدوس
انا اللى مش ممكن تقول ا ّنى انا
انا .........المحرووووس
ومصر ھي عروستى
ّ
جھزوا الفستان
حبيبتى احلى م القمر
حتى القمر
من نور عيونھا المتلونين
خايف يبان

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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أسامة محمد فؤاد )أسامة فؤاد(
 -١ھل يأذن الفجر؟
ح الليــــالي ُممس ٌك بعنــاني
جـــ ُر ُ
يعدل ُ م ْيلـ ُه
والسطو -سطو
الحزنْ -
ُ
ِ
النھـــار ونــــوره
ارتقب
َ
ُ
وأظــل ُ
الشتاء شتاتنا
خبــز
وقــرأتُ في
ِ
ِ
الليـــل حين حلـــوله
ھــذا صني ُع
ِ
َ
الصمــت
و ُيق ِّطــع
العتي مـــؤذنٌ
َ
ويعـــود ُي ْطبــق نفســه متلعثــــم
ويقـــول ُ )بالتنوي ِه( :عفواً أمتي
فالفجـ ُر لم يبزغ على من ينحني
ھذا الذي سطرته في اسطــــري
فإلي رجوع للزمان بما مضـــى

األشجـان
والقلـــب ينحرهُ صدي
ُ
ِ
وي ُھــــــدني و ُيعي ُبني بھـــــواني
األحـــــزان ِ
َع ّلي أواري ســـوأة
ِ
لإلنســــان ِ
ـــان
ّ
ِ
وترصــ َد اإلنســ ِ
ب أبكاني
صعب – وكـم من أصع ٍ
ٌ
ح لســــــاني
فيرد ُد األذانَ ســــــا ُ
ٌ
أذان ِ
صـــوت بغيـــــــر
إذ أنـــه
ِ
لم يأذن الفجـــ ُر المجيء الثــاني
جبـان
أو يستتر في ثوب نصف
ِ
بعض من القطرات في الوجدان ِ
أو فالعــــزاء ألمــــة الفرقــــان ِ

 -٢غثا ُء كرامة
ً
ضريبة
مھداة إلي روح الشھيدة د  /مروة الشربيني التي قُتلت في ألمانيا بأي ٍد نازية متطرفة
ت عربيٍ تعودناه
لحجابھا ودينھا أمام صم ٍ
اطــعـــن فــمـا عــا َد الـذي يــخـشانـا
بـحــور دمـانـا
أطــعــن وغـامــر فـي
ِ
حــجــاب عـفـيـف ٍة فـلـطـالما
أطــعـــن
َ
ــفـور ُكـم ُخـذالنــا
س
ـــب
َ
الــحـجاب ُ
ُ
س َّ
َ
عـُــذراً إلـــيـكِ أُخـــيــتــي بــمـــرار ٍة
ســـبـاتـِنا أعـيـانـا
عـــذراً فــصــمـتُ ُ
ـعـاب ُمجو ُنھـا
ت ھـذي  ..والـ ُم
فــألنـ ِ
ُ
شـــتــــانَ بـــيـن كــالكــمــا شـتـانـــا
عذراً لقد صِ رنا غثائا مثلما قد قالھــا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ــب أيـــضــا ً بـــعــدما نـَ َّجانـا
مـَـن سـ ُ َّ
ـج َ
ب عن إسعافِھــا
ـز ْت فـنـونُ الـط ِ
َع َ
ت إزانـــــا
فـشـِ َل ْت لُـحـونُ الـصـائـحـا ِ
ھـــي مـَـــــروةٌ فــي جـنــ ٍة ُعـلويـــ ٍة
عــفـــواً ومـــا َط َعنَ الحقو ُد ســــوانا
فــلـقد سـ ُ
معت قُب ْيل سـاع ِة موتِـھـــــا
ـذيـع بـيـــانـا:
صــوتـا ً لـھـا كــانت ُت ُ
ْ
صاحت بكم وبـارضِ كــــم
أنـا أَخـتـُكـم
رحـ َل ْ
ــت وأنـتـم تـشـربـونَ ھـوانــــــا
َ
الماجنون بأرضـنا َع َر ُجــو الـسمـــــا
والــطـاھـراتُ بـأرضــھم قُربــانـــــــا
الـحجاب كبـــا بنــــا
أ َظــ َنــ ْنــ ُتموا أن
َ
س ُه إعــــالنــا
بــئــس الـظـنــونَ وبـئ َ
أين الصھيــل ُ وأين من قــد ســـادھم
ضــاع ارتـفـــا ُع صـيـاحنــا وصـــدنا
عيشوا كموتي في صحــــاري ذلكـــم

أمل أحمد بكري خليل )أمـل بكـري(
فى ظل الثورة
بحبك يا بلدى يا حتة منى
واحلف بعمرى دا غصب عنى
احتجت لحضنك ف وقت حزنى
ملقتش غير الجرح مستنى
علشان كدا ثورت بضمير
حلم الشباب كان التغير
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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عمره ما بص على التدمير
عمره ما فكر يھدم ھرمه
عمره ما فكر يكسر حلمه
عمره ف يوم ما يحارب امه
اوعى تقولى خانى وباعنى
اوعى تقولى مرة خدعنى
ولدك يا اما عاوز خيره
ولدك عاوز يتھنى بنيله
ضميه لصدرك طمنيه
حـسسيه ان االمان دا كله ليه
ووعد منى يا مصــر ....
يــوم الشــدة ھتــالقيه
ھـو اللى بيلملم شملك
ھـو اللى بيداوى جرحـك
ھـو اللى بيسبب فرحـك
سـامحيه لو يوم غلط النه ...
و| يــا مصـــر بيحبـك

طه حسنى
عشق المحب لمصره
عشقى لھا شغفى بھا فاق حدود المنتھى
فغرامھا حق على روحى التى احيا بھا
مصر التى منذ الطفولة قلبى يشدو باسمھا
فانا المحب الواھب قلبى على جدرانھا
بالليل يسھر حارسا يحميھا من اعدائھا
ويضمھا مثل الرضيع لتطمئن بنومھا
يحكى لھا قصص البطولة وانتصار رجالھا
وجعلت نفسى سلما تعلو عليه لمجدھا
وبكل يوم تجدنى اجرى دمائى فداءھا
فدمائى ان جفت مياه النھر تجرى لريھا
و| ابدع فى الخليقة حين خلق ترابھا
وكفاھا فخر انه بكتابه قال بھا
فلتدخلوھا امنين وتطمئنوا بارضھا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٦٤

دﻴوان اﻝﺜورة واﻝﺸﻌر  .....طرق اﻝﻤﻴدان

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

واذا تجمعت الحروف لكى تثور بوصفھا
تجد الحروف تلعثمت دون الوصول لقدرھا
فھى الفريدة فى المدائن ال وجود لمثلھا
وھى الحبيبة والرفيق وال بديل لحبھا

عبدالوھاب محمد عبدالوھاب يوسف )الشاعر الطحطاوي(
دم الشھيد
دم الشھيد
دم الشھيد  ..على األرض سايل  ..بيغزل نشيد !
حروفه كرامة ،كالمه عنيد،
بيصرخ ينادى ما احناش عبيد،
دا إحنا والدك،
عشقنا ترابك،
خدينا فى رحابك،
ضمينا ـ ضمة حنان ـ من جديد ..
دم الشھيد على األرض سايل بيغزل نشيد،،
بيغزل أماني ويعزف أغاني
وشايل فى حضنه  ..ھمسة وليد
براءة عيونه وشكله ولونه
وھمسه وسكونه
ده مصرى أكيد !!
ده مصرى يا أمي
بحنانك تضمي ،،تداوي تلمي
جراح السنين !
جراحي وآھاتي  ..وصبري وسكاتي
وقلبي الحزين ..
بيصرخ فى صمتي  ..ينادي كرامتي بصوته العنيد !!
دم الشھيد  ..على األرض سايل  ..بيغزل نشيد !!!

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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مصطفى أحمد ثابت ھريدي )أبو فھر(
أم طارق تعلمت الحياه من الحياه
أم طارق  ..أم وزوجة مصرية أصيلة ،تعلمت في مدرسة الحياة بالرغم من أنھا لم تلتحق
يوما في سلك الدراسة في المدارس أو الجامعات ،أمية ال تقرأ وال تكتب ،لكنھا نظمت ما
حي لكثير من أمھات ھذا الجيل الذي
علمتھا الحياة في أبيات من الشعر ،أم طارق مثال ّ
كافح من أجل مستقبل أفضل لألوالد واألحفاد ،كل يوم تشكر | على أنھا رأت ذلك اليوم -
وھي بنت الخامسة والستين  -الذي خرجت فيه الثورة المصرية ثورة يناير لتحررھا
وأوالدھا من الظلم والفقر إلى آفاق العدل والحرية.
انھا ام طارق التى تعلمت الحياه من الحياه ،ھنا فى ديوان الثورة والشعر نعرض لكم
كلماتھا الصادقة والتى رددتھا فى ملتقيات ريادة المستقبل التي اقامھا المشروع بجامعات
مصرية ،كما نعرض كلمات اخرى ألم طارق فى ديوان العامية.
فائقة عبدالقادر عبدالعليم )أم طارق(
شباب ٢٥
بشكر شباب مصر
شباب ثورة ٢٥
دول شباب مصر
اللي ھم شباب الصبر
شباب الصدخ وطولة البال
اللي نشوا في قبور الحياة
وطلعوا من قبور الحياة..
الظلم واالفترا
والحجات المقفول عليھا
واحنا عايشين
منعرفش حاجة مخدوعين
نبشوا في قبور الحياة
طلعوا الظلم منھا
وخلوھا بقت نور
ونوروھا بالنور
وطلعوا الظالم من القبور
شباب ٢٥
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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شباب الصبر وطول البال
منھم اتولد االنفجار
وعمل ضجة وثورة في كل مكان
ل ّم التايه والحيران
شباب كافح واتع ّلم
وبيدور على شغل حزين وبيتأ ّلم
كاتم في نفسه ومش قادر يتك ّلم
وفين المسئولين ؟؟
المسئولين المسئولين
في المكاتب مبسوطين
بره المكاتب دايرين
والحرس ّ
شمال ويمين
وييجي وقت الضھر
مروحين
المسئولين ّ
البيت فيه السفرجية والطباخين
واألكل عالشوكة وعالسكين.
وبالليل  .الليل ده فرح وطرب
وفي المكانات الحلوة سھرانين
وشباب مصر الغالبة
دايرين في الرجلين مدعوكين
سين
ومن الھم مش حا ّ
يا خبر !! شباب مصر مدعوكين
وفي الھم مش حاسين
والمسئولين بالليل سھرانين
وفرحانين بالطرب
والضحكة ضحكة مساطيل
ولو فاقوا يفوقوا على صوت األخبار في الجرانين
الحقي يا مصر..
والدك في البحور غرقانين
على لقمة العيش دايرين تايھين
يانھار أبيض
ردوا شباب ٢٥
وقالوا ال وألف ال
احنا خالص يا مسئولين
القلب زاغ منكم
ياللي ذلتونا وحرمتونا
ياللي دوختوا شبابنا في الغربة
ياللي قسيتو علينا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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كفاية اللي جرى منكم
والجرح قال للي انجرح مفيش عالج منكم
خلي قلوبنا تنزف ومش عايزين جمايلكم
احنا ياما وقفنا  ٣٠سنة عالباب ملطوع
وال ِج ّتة دابت من الضلوع
فيه اللي ھاجر وسافر
وفينا مات من الجوع
خالص مفيش صبر
زمان كنا بنقول
إحنا صابرين ومستنيين من عنيكم
وبالروح وبالدم إحنا ھنفديكم
يا خاينين األمانة حرام الوداد فيكم
أنتم | يسامحكم بالفلوس
وإحنا ربنا معانا
وحسبي | ونعم الوكيل فيكم

محمد إبراھيم محمود نصر )محمد نصر(
ھيد
مة َ
ح َ
مل َ
َ -١
ُش ِ
جــت َوما َك َف ُ
َخ َر ُ
ـن ابتِھالِـي
فـــت َع ِ
جت َيقُــو ُدنِـي َ
َخ َر ُ
شوقِــــي ل َِر ِّبـــي
ـــل |ِ أَبــــ ُذل ُ ُكـل َّ غـالِـــــــي
ِألَجــ ِ
َو َلســتُ أُطِ يــل ُ فـي الدُّنيـــا َمقامِـي
َوس ال ُيرضِ ي ُط ُموحِي
سِ وى الفِرد ِ
أَ ُت ُ
ِـــــــدار ُخلـــ ٍد
ـول ل
الو ُ
وق إِلى ُ
ص ِ
ِ
ـر ُ
الـــــــدَّار ال أ ُر ُنــــــو إِ َلـيھا
كـت
َ
َت َ
ِيـــــم
يــــل َعق
َفمـا الدُّنيـا سِ ــــوى َل ٍ
ٍ
َو ُم ُ َ
رح فـي الدُنيــا ُمحــــــال ٌ
كث الف ِ
دار الـدَّنايـا؟!
أَأَرضــى ال َع َ
يـش فِي ِ
أَنا ال َل ُ
يـــث ا َّلـــذِي َعشِ َ
ــق ال َمنايـا
ـــر َد فِـي َيمِينِـي
صـر َغ َّ
لِــــوا ُء النـَّ ِ
َ
ُ
َر َف ُ
يــــر
ضت غِطـــا َء ق ٍ
طـن أو َح ِر ٍ
ــور
رض ِب َع
يــــش فِـي ُق ُ
َو َلـــم أَ َ
ٍ
ص ٍ
َو َلم أَح ُبب سِ ـوى لُق َيـا األَعـــــادِي
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

ــزال
َو َكــــم أَر ُجـــــو ُمعا َن َق َة الـ ِّن ِ
َخ َر ُ
ـــــالل
ض
جت ُمالقِيـا ً أَھــل َ ال َّ
ِ
َو ُروحِـي َفـوقَ َك ِّفـــي ال أُبــالِــي
سعـدِيَ -مــآلِـي
َفــدا ُر ال ُخل ِد -يـا َ
رض َوما َباألَرض بالِـي
َفذي األَ ِ
َوإِ ِّني َقــــد َ
شـد ُ
َدت َلھـا ِرحــالِـي
َ
َ
ـــــام َخــــــوالِـي
َوال أحـ ُنــــو أل َّي ٍ
وال
َوعِـ ُز المَـــرءِ َحتمــــا ً فِـي َز ِ
ب َ
يـــال
َو َنيل ُ ال ُخلــ ِد مِـن دَر ِ
الخ ِ
مـــال؟!
يش فِـي دار ال َك
آب ال َع َ
َو َ
ِ
َ
ُ
ِـتــــال
ــــات الق
َو َقـد ألِ َفتــ ُه ساح
ِ
الح ِّ
سـيل ٌ فِي شِ ـمـالِي
ـــق َ
يف َ
سـَ ُ
ُ
مـــــال
َو َل َم رفض غِطـاءاً مِـن ِر
ِ
بـال
َرضِ يتُ ال َع َ
يش فِي َجوفِ ال ِج ِ
َو َلم أَع َ
بـــال
شق سِ ـوى َر َ
مـي ال ِّن ِ
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َفـال َع َجـبا ً ِبـــأَن أُھــــدِي فُـــؤادِي
ـــو َرت َ
مـس ُط ُموحي
ش ُ
أَنــا َمـن َن َّ
َوھ ُ
َبـــت الـ َيو َم مِس َك دَ مِي َو ُروحِي
َفھـَذا َيــــو ُم مـِيـــــالدِي َو ُعـرسِ ـي
أَيـــــــا َر ِّبـــي تـَقـَ ّبـَلنِي َ
شـ ِھـيـــــدا

َفإِنَّ َ
ـــذل خِـصـــالِـي
شـمائِــل َ ال َب ِ
صــر فِي َح َلـكِ ال َليالِـي
ُد ُر َ
وب ال َّن ِ
ُ
ـــــدت مِن قـَبل ُ ِبمالـِي
َكـما َقد ُج
َوإِشـــــــراق ٍِبـ ِه يـَزھُـو ھِـاللِـي
َوأَلـحِقـنـِي ِب َمن َب َلغوا الـ َمعــــالِي

طني؟؟!
مو ِ
ك َ
ماذا أَصابَ َ
َ -٢
عھدي ِبأرضي أنھا..
الحب
عيش على ِبساطِ
ِّ
كانت َت ُ
قلتي بأنوار األمان...
َتروي ُم َّ
الناس
النيل ُ َيجري في جبين
ِ
ِكر
َي
ُ
غرس في َثنايا الف ِ
أ ّننا حتما سنحيا
نغر ُ
س الخير األَصِ لَ
ِ
نن ُ
ش ُر الحب ال َّنبي َل
نرسم العھ َد الجميلَ
َف َ
أشالء الزمان...
وق
ِ
ُ
مازلت أَذك ُر..
حين أشرقت المساج ُد..
األذان....
ت
وارتوت أرضي ِب َن ْسما ِ
ِ
| أكب ُر..
عانقت قلبي
وسالت في شراييني
ھر..
س َوني ث َ
لِتك ُ
ِياب ال ُّط ِ
جر..
تغسِ لُنِي ِب َ
ضوءِ ال َف ِ
القھر..
جون
ُتعلِنُ في ُ
س ِ
ِ
أَن ال ُّظل َم ال َيبقى
وأَنَّ َزوال ُه حان...
وفجأ ًة!!..
ھب الزمان
َذ َ
ماتَ األمان
َ
ُ
وقت الليل آن!!..
وتدق أجراس الخريفِ بأنَّ
و َفجأ َ ًة!!..
َيتنا َث ٌر الضو ُء الجميل ُ و َنكتسي َثوب المساء...
الربيع
وتطير أَحال ُم
ُ
ِ
تحو ُم حول الشوكِ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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يسحقھا ال ِّ
شتاء...
البالء...سوى البالء!!..
ما عا َد في دنيا
ِ
ُ
اللعينة
الخفافيش
ھي
ُ
َ
قد أتت أرضي
الحب
غصون
فعا َثت في
ِّ
ِ
َّ
الضياء!!..
مزقت ِّ
غرد في سماء المجد
ير ال ُم ِّ
لِمـ أَ ُّيھا ال َّط ُ
تشدو..
َ
حيل؟؟!
فوق
أوتار َّ
الر ِ
ِ
ضل َّ َمج ُد َك والسماء؟؟!!
أَ َ
ماذا أصاب َك موطنِي؟؟!!
أغان المج ِد
اللحن ال ُم َت َّيمـِ في
ما عا َد في
ِ
ِ
إال واحداً..
البنادق!!...
ُذل ُّ
ِ
سكِرت عصافي ُر المح َّب ِة..
َ
بع َد أن عشِ َقت غصونَ الع ِِّز واألمجا ِد..
ھامت في ال َمشانِق!!...
في كل ِّ منكِ يا أرضِ ي منا ٍد..
ف والخال َع َة..
أَشعِلوا فيھا التخلُّ َ
قد مضى َز َمنُ الحرائِق!!...
ال ُيرى فيكِ بالدي..
غير من عشقَ الدنايا..
مار أو منافق!!..
أو ُم ٍ
كيف السبيل ُ إلى الحياة..؟!
َ
كيف السبيل ُ إلى النجاة..؟!
َ
أوھل ُيعانقنا الربي ُع..
ووردُنا..
كر غارق ..؟!!
في ال ُّ
س ِ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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المجروح..
لب َي
وتمر أشوا ُك
ُّ
الزمان ِب َق ِ
ِ
ِ
تفتك ُه الدقائِق ...
وتمر مني عبرةٌ..
ُّ
األرض..
تكسو جبينَ
ِ
تصر ُ
خ في البوائِق...
ھل يا ت ُرى يصحو الذليل ُ و َير َتقِي؟..
أم أَ َّن ُه...
س َي َظل ُّ غارق،،!!...
َ

محمد محسن عبدالشافى خلف ﷲ )باحث عن الشى(
صــرخــة صــامــتــه
حتى اھتزازات المراجل فى دمانا
صامته
االه تطلق
ليس يسمعھا سوى جرح
يعلق الفته
)ال تعبأونى(
ذاك مكتوب بھا
كثرت جراح كرامة ھيا اتركونى
اھتى متثبته
اھتى متعنته
لكنھا بتعانق االيام تبقى  ...صامته
ھذى بالد الصمت ال تتعجبوا
حيث انفجار القلب حزنا تحت أنقاض الكرامة
كان صمت
حيث موت الورد قسرا
حين قطفه االلم قد كان صمت
والصمت يسكب فى كؤوس الذل
قومى يشربوا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ھل من مزيد........
تصايحوا
يا صاحب الكأس المعبأ من دماء أشقتى
ھل من مزيد
ما زال قومى يصرخوا
والورد يسكب أدمعـــــا
ما اعتدتى صمتى خائرا
ان صــوتكــــم انـــزوى

والشوك يصرخ باأللـــم
صمتى المنفذ والحكــــم
عضوا االنامل من نـــدم

رحى األقول دائرة بال جدوى
رصاص كاذب قد أطلقته شفاھنا
كيما يدثره الھواء
على الشاشات نطلقه وفى القاعات نطلقه
تھتز أوتار بساحات العواطف
تعلن ثورة.......
ثم تشرب كأس صمت
قد يبتغى عمال لسانى!!!!
لكن االحالم تأبى ضرب شط المستحيل
والعقل يذرف أدمعا
والصوت يشرد فى الفيافى تائھا دون الدليل
والجرأة الثكلى
تكفكف ادمعى فى غربة
قد غادرت
ال تبتغى أرضى
فحقلى مقفر رغم الزروع
موت تغلفه قشور من حياة
يمناى فى كف العدو تجمدت
وقد استحال كالمھا
جبنا يدثرنى بأحضان الزمان
قرأت جريدتى يومــــــــا
انا قبرى على ورقــــــى
أمـا تستــــاء يـــا ھــــذا

فنادتنى حــروف المــــوت
وأحيي فى العقول الصوت
أحـى يشتھى ذا الصـمـــت

ھواء جـــاء يصفــعـــنى
فيھتز انـكســار البــيـــت
أخاف القول  ..فى عجل

بال رفق يــقـــول ابــــــــدأ
فى غضــب بــال مــرفـــــأ
يقول الكـــون يا  ...اخسـأ
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صدى صوتى بال صوتى
وظــــلـى ھـــارب منـــى
ونحـــن اليـــوم ال نحــن

قتيــــل يفضــح الجــانـــى
وانــــى صــرت أنســانــى
وانـــى االن سجـــــــانـــى

صمت تزوج جــــــــــرأة
حتى متى فــرس المـذلة
انــــى ألــوذ بــمـوتـــنــا

فــــــاذا بمـولود مھــــــان
جـــــامـح دون الــعـــنــان
فالمـــوت خيــــر للجـبــان

محمد مصطفى أحمد عبدالظاھـر )حامل اللواء(
على نھج )نشيد الجيش المصري( الذي كتبه الشاعر الكبير /فاروق جويدة بعد حرب
السادس من أكتوبر قائال في مطلعه "رسمنا على القلب وجه الوطن  ...نخيال ونيال وشعبا
أصيال"؛ كتبت )نشيد الشعب المصري( بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
نشيد الشعب المصري
الفقر والمعتقل  ...وزيـراً وضيـعا ً ،وحِـزبا ً ثقـيـال
سئِمنا من
ِ
وقلنا بكل الضنى واألمل " ...رحيالً" ولن نرضى عنه بديال
----نرفرف كنا ح َماما  ...شعا ٌر رفعناه "إنا سالما"
خرجنا
ُ
ُ
نموت ونحيا غراما
يذوب  ...وفيكِ
بالدي بعشقكِ قلبي
ُ
----الثالثين يأتي جمال؟
ثالثون عاما ً ضللنا الطريقَ  ...أبعد
ِ
ومص ُر بنا أبداً لن تضيقَ  ...ولكن يضيقُ خالقُ الرجـال
----شمس غيبي عن الظالمين  ...وفينا اشرقي وانشرينا سناكِ
أيا
ُ
عجاف السنين  ...غـدا تلتـقـينا نحـاذي ُعــالكِ
فـھا قــد عبرنـا
َ
----أفـيــضي علينا بـالدي حـنانا  ...فإنا َبنـوكِ تـركـنا الجــفـا َء
وإن زاغت العينُ عنكِ زمانا  ...فھذى األيادي ستبني بناءا
----حفرنا على القلب حب الوطن  ...شبابا ً جميالً وجيشا ً نبيال
ضممنا يداً فاعتـصرنا الم َِحن  ...ومـا للبغا ِة علـينا سبــيال
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محمود صالح رزين
 -١اعترافــًا بالجميل
ْ
واليتك
عمري بعمر
أنا من تربـَّى تحت قھر ابوتكْ
ْ
بشيبتك
شاركتني فرح الشباب
علمتني ..
كبرتني..
وزرعت في عقلي المبادئ
ً
شوكة لحمايتكْ
لكنھا ..
ثارت..
أشاكت  ..قطـَّ ْ
عت
أقدام ملكك ھيبتكْ
ً
حديقة
كانت بالدي في القديم
لكنھا أضحت خرابـًا بعدما
بالت على أزھارھا ليالً
ْ
حراستك
كالب
أنت الذي استزرعتھا
شجر المھانة فاستوى
ْ
مذلتك
فاحصد ثمار
***
أما أنا ..
واجب أن أشكركْ
فعلى صنيعك
ٌ
فبفضلك اجتمعت فئات الشعب
في تحريرھا..
ْ
مشترك
حل ٌم وحي ٌد
لما استبحت اإلحتالل لحلمنا
النضال
علمتنا فن
ِ
نثور
وبالقساوة أن
َ
ْ
نقھرك
وبالتمرد
لوالك ما صب المسيحي المياه
لكي يوضئ مسلمــًا
ْ
أطھرك !!..
ما
بظالم ليلك قد أنير ھنا الھالل ُ
مع الصليب توحـَّدا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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جيشــًا أتى ليحاصركْ
َ
اغتصبت أماننا
لما
وشرعت تكسر في جناح براءتي
مھاجرا
ليفر منك
ً
ما ھاجر الطير البرئ  ..وھجـَّركْ
ليزيد ابداعي ھنا بقصيد ٍة
تأتي بإلھام التحرر
والتفاؤل والمنى
ْ
لتصورك
***
صھلت خيولك فوق أسفلت البراءة
والجمال تنھدت
ْ
لتقنعك
بركت ھناك
أن الحواسب ال تحارب بالخيول
وال الجمال وال جمال
فعد بھم
ْ
مرتعك
فاألرض ليست
أما الخطابات التي ألقيتھا
فعليك كانت ال مع ْك
ھم كلما خاطبتھم ..
أفجعتھم
وتحولوا شبحا يؤرجح موقع ْك
كل القرارات التي أعلنتھا
نارا بثورتھم ھناك
قد أشعلت ً
لتخلعكْ
ستثور أحجا ٌر عليك تمر ًدا
لو كان في إمكانھا
ْ
تسمعك
أن
قل كيف يتھمون ثورة جيلنا ...
اذ يدعون بأنھا
ثارت بغير قياد ٍة
أنت القيادي الذي حرضتھم،
أشعلتھم،
ما أشجع ْك !!..ما أشجع ْك !!..
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 -٢فارس قبل الثورة
فارس
أنا
ٌ
فرسي دخان أسو ٌد
وأنا رمادْ
والسيف مصقول ٌ بدمع ھزيمتي
والدرع عندي يرتدي
ثوب الحدادْ
فكيف أغدو في الصفوف محار ًبا
وكيف مجدي يستعادْ
والضعف يوثق بي حبال مواجعي
والجرح ينزف ال طبيب ال ضمادْ
والنكسة العرجا ُء
تخطو فوق جرحي
تستبيح كرامتي
بالذل تغتصب الفؤادْ
ٌ
وحبيبة
باألمس كانوا يصلبون غرامھا
فبكت وخلف دموعھا
وضعف يستفذ رجولتي
ھل ٌع
ٌ
وأنا جمادْ
أنا لست وحدي في الفوارس ھكذا
لكنه..
مرض وسادْ
ٌ
ال حول إال باإلله وقوةً
و| في عون البالدْ
 -٣فارس بعد الثورة
فارس
أنا
ٌ
أحمر
فرسي بساط
ٌ
مھاب
وأنا
ْ
والسيف مصقول ٌ بنار حريقھ ْم
والدرع عندي يرتدي
الثياب
أزھى
ْ
حرا
فلقد غدوت اليوم ً
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٧٦

دﻴوان اﻝﺜورة واﻝﺸﻌر  .....طرق اﻝﻤﻴدان

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

في الصفوف محار ًبا
سويت حصن فسادھم
التراب
تحت
ْ
بشجاعتي
فككت أسر مواجعي
فرت أمام عزيمتي
اإلكتئاب
ھل ًعا فلول
ْ
والنكسة العرجاء سيفي
قد أطاح بساقھا
ليضئ في أرضي
صباح كرامتي
الضباب
ولينجلي عنھا
ْ
وخرجت للطاغين من صلبوا غرام حبيبتي
الرقاب
وضربتھم فوق
ْ
حررتھا..
التخيل،
من أسر أعوام
ِ
والسراب
والتوھم،
ْ
ِ
أنا لست وحدي في الفوارس ھكذا
لكنما ..
كل الفوارس قد أتت
كي تسحب السلطان
الكالب
من أيدي
ْ
| يقبل دعوة المظلوم في
رحم الظالم وأسره
استجاب
وأرى اإلله لنا
ْ
| أكبر فوق كل طغاتنا
الشباب
و| قد نصر
ْ

محمود مصطفى عبدالحميد جاد )محمود الشرقاوى(
الشعر والبندقية
كـيـف أحـبـك سـيـدتـى
وأنـا أنـتـظـر حـكـمـا بـاألعـدام؟!
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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كـيـف أنـزع الـخـنـجـر مـن صـدرى
لـتـضـمـيـنـى؟!
كـيـف نـحـب
فـى زمـن فـيـه فـعـل الـحـب حـرام!!
كـيـف أوقـد شـمـوعـك بـغـرفـتـى
والـحـاكـم يـخـشـى الـنـور
يـحـب الـظـالم
كـيـف أغـلـق بـابـنـا
نـقـرأ فـى كـتـاب الـحـب
والـعـسـكـر فـوق الـسـريـر يـنـام
كـيـف فـى زمـن حـريـة الـوقـفـات
كـيـف فـى زمـن حـريـة األعـتـصـامـات
كـيـف ال أمـوت
وكـل حـرف أكـتـبـه يـمـوت
وأمـتـنـا أرمـلـة الــكــالم؟؟
كـيـف والـزھـور بـال ألـوان
والـفـراشـات بـال ألـوان
كـيـف فـى حـيـاة بـال ألـوان
كـيـف أحـــب  ...كـيـف نـحـب
الـقـبـلـة بـال رائـحـة
عـطـرك بـال رائـحـة
سـيـدتـى أنـه أمـر صـعـب  ...صـعـب
سـرقـو األلـوان
سـرقـو الـرائـحـة
سـرقـو األنـسـان
سـرقـو الـغـد
سـرقـو الـبـارحـه
سـرقـو الـثـورة
سـرقـو رجـولـتـنـا
سـرقـو األحـالم الـجـامـحـة
سـيـدتى األفـضـل لـك
أن تـنـضـمـى لـمـحـظـيـات الـحـكـام
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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لـيـس عـنـدى مـا أقـدمـه
فـقـد سـرقـو كــل دفـاتـرى واألقـــالم
كـنـت قـديـمـا أحـتـرف الـحـب
صـبـى صـغـيـر يـرتـدى ثـوب األحــالم
كـل ھـمـى وردة بـيـضـاء
تـبـحـر بـشـعـرك األســود
يـمـامـة بـيـضـاء
تـخـتـبـئ بـذيـل ثـوبـك األســود
أمـا وقـد كـبـرت
عـرفـت واقـع األمـة األســود
أمـا وقـد أغـتـال سـاسـة األمـة كـل األلــوان ..
قـتـلـو األبـيـض
قـتـلـو األزرق
قـتـلـو الـبـنـفـسـج
قـتـلـو كـل شـئ
ومـا تـركـوا غـيـر األســود!
فـكـيـف أمـيـز لـون عـيـنـيك حـبـيـبـتـى
فـى ھـذا الـعـصـر األســود؟؟
أنـى أعـتـذر مـن الـحـب
وأعـتـذر مـن الـشـعـر ومـن عـيـنـيك ِ
فـالـوقـت قـصـيـر جـدا جـدا
وال يـسـمـح بـالـكـتـابــة!
أنـه وقـت يـصـبـح فـيـه الـقـلم سـيـفا
ال ربـابــة ...
فـعـذرا
لـم يـعـد شـعـرى كـمـا أحـبـبـته سـيـدتــى
عـذرا إن أخـتـفـت الـفـراشـات
والـسـنـابـل فـى الـسـطـور،،
عـذرا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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لـو أغـفـلـت ذكـر وجـھـك الـمـضـيـئ كـالـبـلـور
عـذرا
لـو أصـبـحـت لـغـتـى ..
لـغـة الـبـنـدقـيــة!
وأصـبـحـت حـامـال فـوق ظـھـرى
أمـتـى والـقـضـيــة!!
فـمـنـذ الـيـوم ..
الـشـعـر
أصـبـح
صـديـق
الـبـنـدقـية!!!

ق الحياة(
ناھد سيد مصطفى محمد ) َر َ
م ُ
اإلھداء :إلى كل من أحس الدفء ،الشمس ،الھواء والحرية!!!
م الشھيد
 -١يا أ ُ
بدمعتك يـــا أم الشھيد
نقدر نعيد....
نحيى الشموس
وندوس ...بعزم على الحديد
حضنك يا نـــيل  ..مليان وعيد
يقدر يشيل...دم الشھيد!
****
وبريشة القلب السعيد
يا أم الشھيد
نرسم وشوش
تقدر تصد
تقدر تحوش
من غير مـــ نجرى
ورا الوحوش
من غير وشوش
***
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وبح ّرقتك يـــا أم الشھيد
ُ
راحت وعود
عادت بيبان
الفرح جوانا لـــ مأوانا
فـ ساحة خلود
****
بزمتك يا أم الشھيد
لــ تسيبى دمى يرتوى
من نيلك العذب المجيد
اليوم ده عيد
اليوم ده عيد
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المقابالت العشر  ...الوطن
)ثورة  ..قبل الثورة!!(
وفي إرھاص مبين على انبثاق الثورة في النفوس ،ونفوس الشعراء خاصة من شباب
الطرق ،انبثاقھا بفترات تسبق انبثاقھا في الميدان ـ وكل مكان كان ظھيرً ا للميدان على كلمة
سواء ـ في بداية ديسمبر للعام الماضي  ٢٠١٠م ،فجر الشاعر المبادر )أحمد رفعت(
قنبلته األدبية العامية "واااه يا وطن" والتى أسرع يلومه عليھا الشاعر ال ُمحـب )علي
حسان( ،وذلك في اليوم الثاني عشـر من ديسـمبـر ،ويقذفھا بعيدا عن الوطن خشية أن
يشوبه دخانھا حتى يحدثا معا ھزة أدبية قوية فوق صفحات موقع الطرق المؤدية الى التعليم
العالى وتحدث التوابع المتتالية من إبداعات عامية مشاركة قد تأثرت ـ دون أن يدرك رفعت
وحسان ـ بالموضوع األقوى واألجدر ـ موضوع الساعة ،وكل الساعة ،الوطن!!
انظر ألحمد رفعت ،ومن بعده علي حسان ،ثم أسامة فؤاد ومحمد رفاعى وفاطمة عرفه
وھناء محمد على والحسن مصطفى البلبوشى وناھد سيد مصطفى وأسماء السيد عبد الكريم
وعمر العسال ،والذين قد أنجزوا )المقابالت العشر( إن كان يليق بنا تسميتھا كمثل ذلك أو
فلنقل المناظرات العشر ،والتى لم تحدث ـ فى حدود ما قد بلغناه من الترقى االطالعى ـ فى
تاريخ اإلنسانية جمعاء!! بكل تلك الشحنات من الحب لبعضھم البعض ،ومع اختالفھم على
موضوعھم األكبر وھو الوطن!! انظر معنا إليھم ـ واستمتع ـ معھم جميعا:
أحمد رفعت أحمد )المھاجر(
واااه يا وطــن
من بكره حالف ع الرحيل
ھاخد كتابى وقصتى
وھادفن الحلم الجميل ..
من كام سنة
حبيتك انت ..
وقلت فيك أشعار
للجنة خدتك يا وطن
واخدتنى للنار
اااه ياوطن
وليتلى ضھرك
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حتى ضھرك مال
وانا ضھرى ليك كان سند
مھما تجيب وتحط
صابر قوى وح ّمال
سميت والدى وطن
ألجلن ما يمشولك!
سميت والدى يا وطن
غيرت ليه قولك
بعت الكرامه
وبعت عمرى
فاضل ايه تانى؟!
ما تقولى كيف وازاى
دمع العيون كداب
تشكينى ليه يا وطن
وانا قلبى كان لك بيت!!
فاكر زمان يا وطن
القعدة والحدوتة
وال المزاد يا وطن
وال الشرا والبيع
فرطت فيا ليه
ّ
وفيا ليه بتبيع
بتقول انا منك
والّ انا من طينك
عملت ليك المستحيل
وبرضك محناشى عاجبينك
راحل خالص يا وطن
وتانى ليك مش أعود
يمكن أالقى وطن
يزرع جناينى ورود
ھانسى خالص شوكك
وشوقك  .......الكداب
ولو نزلت اف يوم
عاميلنى كيف ل اغرب
طاب ده الغريب له حق
اكتر من اوالدك
بتزيد فى ظلمك ليه ...؟
وليه.....
صابرين على عنادك؟
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٨٣

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﺜورة واﻝﺸﻌر  .....طرق اﻝﻤﻴدان

من نيلك ايوه شربت
بس المرض صابنى
ھحن ليه واجيك
ياك ليك بتحسبنى
مش بعتنى للسوق
وانا حق ل اللى اشترى
بزق فيك لقدام
بتزق فيا لورى
حياتى كلھا ھم
وانت بقيت مسخره
حرام تكون وطنى
وحرام اكونلك
ضرى
ياما اشتريتك يا وطن
وقولت فيك يمكن
اتريك بتھد فى عتابى
وعلى بابى
قال ايه بتتمسكن
عذرا ياوطن المسلوقين
مش ناوى اتاكل
اوعاك فيوم تحتاج لشئ
وعليا تتاكل
لو ع العالم
علمتنى انى اخاف
واللى مشافشى الظلم فيك
يبقى ما شاف
 ٢٠سنه
وانا
مستنى اشوف الصح
قفلت دكانتك فى وشى
وقولت خ ّلص بح
آاااااه يا وطن
كل اللى ينبح فيك
فيك ين........جح
معذوره أمى االرض
معذور ترابك فيك
لملمت كل الناس
وانا
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رميتنى
دستنى برجليك
ياك ھرجع اشتاقلك
وال أفكر فيك ..
طاب فيا قلب
علشان يشوف بكره
ودموعه تبكى عليك
ما القلب مات
وجنازته عدت
من سكات
وانت بتضحك
واقف بعيد يا وطن
اصل الوطن متباع
من قبل ما يتذاع
عنوانه
ي عيون مبتفرقش
بين الحزن  ....والوانه
االسم أحمد
والصنعة طرطور كبير
سألت فين العمر
قالوا فى بطن الزير
أما السكن
من غير وطن عايش
حاصل على االحزان
وكسرتين فايش
متشكريييييين
ياوطن ....
بكره
اللى مش ليا
خروف انا فيك يا وطن
لكن مليش ليه
طلعت
وطن الكدابين
مش وطن
.......
ليا !!!

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٨٥

دﻴوان اﻝﺜورة واﻝﺸﻌر  .....طرق اﻝﻤﻴدان

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

حسان خضري )الشاعر الالھى(
علي
ﱠ
ردّا على أحمد رفعت
قصيدة ) ..محذوف(!!
 ٢٠سنه قاعد تشوف!!
ك ّنك يا واد حـلــّوف!
ده العمر ملفوف،
على آخر الطرطوف من السكة البعيدة!!
...
)محذوف(
..............
مش جديدة عليك إنك تسير ع الدرب!!
واه ياوااااااد ،ماجبناھاش ـ يعنى ـ م الشرق للغرب!
بجحنا وال فلحنا،
ّ
وقلنا برضو نطوف!!
...
)محذوف(
..........
يا خى دى الــ  ٢٠سنه تجعل المكفوف يشوف!!
وال مكسوف من امبارح!!
ومن كل المطارح اللى كلنا فيھا الملح بالحنضل!!
كان الوطن صندل!! وفتحنا فيه مندل!!
وقلنا تتع ّدل ..
وأمك تقول ،ريشك يا واد منتوف!!
حنحوش حروفنا ألوف!!
قلنالھا
ّ
قالت ،تطول يا عمر ،والعين تشوف
!!........
وقالت يومھا خد عندك
وبرطمت بكالم
...
)محذوف(
..........
بااااااه ،يا مشندل!!
كام قلبك طاوعك يا ابن الـــ !!....
لوالش القلب!
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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دايب ،كنت س ّبيتك!
كام ھان عليك بيتك!!!!!
ـــ وانت عارف إن موالنا ماكانش اسمه الوطن!! ـــ
...
)محذوف(
..........
بببببببببه!!!
 ٢٠سنه!!
جاك الـــ ھَنا!
با ياد اسكت وال يجيب الوطن!
على لسانك ..
وحايل احزانك!
....
)محذوف(
......
مسخ ..
ده الوطن بعدك ّ
اتفسخ! والنضيف اتوســخ!!!
والمربوط
ّ
تقدر تقول زى الشلن!!
وشه الوطن والوش التانى الـفخ!!!
زرعت فيه نخلى،
مطرحش غير الليف!
تكاليف على الفاضى،
وانت تراك قاضى بتحكم
ع الوطن ،وناسى ان احنا فيه
شراكة!!
ّ
ُ
وماسكلى نشاكة ،بتنشك فى دبان الوطن!!
وأنا جنبك ووشى اتلفح!!
كان مين فلح ،فينا،
...
)محذوف(
..........
سكينة وف قلبى
مراضية تفوت!
ونھارى واقف على عكازه يتخنس
كما الھلفوت،
ّ
مبتوت حيلى ،وانا متلفح بتوب الليل،
وحلبت نجماية ھواى وكلت بيض ھمى
يفرخ،
من قبل ما ّ
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ويجيب ديوك تنقر على الننى !..
مش عيب على سني
وسنك؟!
قولك ماھوش منك،
ساك ،سا ّماك ،جاعالك ترمى الوطن ف قفاك ،وال
سكينة سارقاك ـ تلقاك ـ ناھباك ،ما ّ
ھا ّماك دموع امك ومش ناوى تاخدھا تالك!!
ساك وتقول يا ما ھينا يا ما ھناك ،كفاياك ع َمى وزى ما باصص قدّامك
كفاياك تعمل كما الن ّ
تبص وراك!
وال تنساشى يوم ان ھينا دواك!!
دواك فى شفطة وبس من زير الوطن!!!
ياد مقلتش يعنى مرة )أنا اشتريت لى وطن!!( *
صابك عفن،
ودواك رجوعك
يا الكفن!!
لو كنت راجل قول يا واد إيه التمن؟؟
أوعاك يكون دفع التمن
....
)محذوف(!!
....
اسكت يا وااااد ،،واعمل ف أخوك
معروف!!
وھنا يتجلى الحب ،وينجلى التواصل المثير للدھشة بين ھؤالء المبدعين ما يدفع الجدول أن
يفيض ورقرقات مياه الحب أن تزيد  ..بالرغم من تداول الموضوع واختالفھم معه ـ ال عليه
ـ وتوارد الرؤية متضمنة مما قبلھا ما يضفى عليھا الرونق والخصوصية الالزمين لھا ..
ھذا أسامة فؤاد يتناجى مع أحمد رفعت ،أو ربما كان يقصد علي حسَّان ،مفتتحا باألمر
والنھى متأرجحا ما بين ھمس وعتاب:
أسامة محمد فؤاد محمد )أسامة فؤاد(
امشي يا عم ھناك
بطل كالم ملفوف
واوعي تسيب جزمتك
فوق الرصيف م الخوف
كان جوه فينا وطن
الدنيا فوقه تطوف
دلوقتي عيني عليه
قرب يا طيري ..وشوف
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ھتالقي ضلمة صبحه
ھتالقي نور محدوف
ھتالقي قمر الليل
نايم ف وسط كھوف
ھتالقي أرض كبييييرة
منھا الوطن....
محذوف
******
اسكت وسيبه يا بيه
مستني منه ايه
باعك ف أغلي مزاد
بنص نص جنيه
وطنك عيونه عمت
خردة بقي  ..ارميه
وإن قلنا دا مش ذنبه
نبقي بنخدع فيه
فاض بينا منه خالص
بالحق ..تشرب إيه؟
يمكن يروح الطعم
طعم المرار منيه
ف البرلمان بيبيعوا
وطنك ..وبوسه عليه
جايبين كراسي تسقف
قاعدين علي كراسيه
والكوتة جيه تزغرط
"للعز" يا ام وجيه
اوعاك تقو ِّلي وطن
اوعاك تقو ِّلي ليه
إياك تشكي لصبرك
م كفاية قسوه عليه
ده الصبر صبره نفد
من كترعشمك فيه
محذوووووف وكله جراح
والظلم مستھويه
غاضب علي اللي باع
غاضب علي اللي شاريه!!
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لم يتوقع الجميع أن ينفعل الشاعر الجمي8ل محم8د رف8اعى منتج8ا م8ا يمك8ن تس8ميته بالمس8رحية
الشعرية ،أو تكاد ،مما يؤكد على تأصّل جوھر وحقيقة رابطة الحب والتالحم بين المبدعين:
احمد رفعت :ھوه رفاعي مجاش لحد دلوقتي ليه
حسان :انا كلمته وقالي جاي
علي َّ
اسامة فؤاد :انا شايفه جاي من بعيد اھو
رفاعى :انا جيت نورت البيت ازيكم يا جماعه ايه االخبار؟
رفعت :دايما متأخر كدة يا رفاعي
رفاعى :معلش يا احمد المواصالت صعبه قوي اليومين دول
رفعت :انا مش قولت يا جماعة يله بينا من الوطن ده
اسامة :معاك حق و| يا احمد الواحد مستني فرصه بس ويھج ويسيبھالھم مخضره
علي :اھدوا شويه يا جماعة مش كده كل ده عشان رفاعي اتاخر عليكم ربع ساعة بس
رفاعى :سيبني يا علي انا جاي ارد عليه بالقصيدة دى ...
محمد رفاعى احمد سليمان )أبو البراء(
اسكت يا واد
اسكت يا واد ق ّلبت مواجعنا
لكن الوطن رغم اتساع الحزن فينا
لمـّنا وساعنا
شوف قد ايه وانت بتشرب
من النيل الحزين
طب قولي مين ّ
حزنه
مش حزننا
صابك مرض
طب قولي مين ّلوثه
غير ھ ّمنا
عشرين سنه
قاعد تشوف
لكن انت مش شايف
عمر الوطن ما يعلمك
انك تكون خايف
طيب ما شوفتش
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قد ايه إن الوطن
رغم اللي فيه
لسه أمان
طيب ما شوفتش
قد ايه في االرض دي
عمق الحنان
العيب دا فيك
وعار عليك
انك تكون انت الجبان
إداك كتير الوطن
إياك تكون جاحد
يعني انت مش عارف
ھيه كده األوطان
قابلت فيھا الشريف
حتقابل الفاسد
ووطنا توبه نضيف
لكن انت مش عارف
اداك كتير الوطن
إديته إنت إيه
مالكش فضل عليه
دا لو عملت المستحيل
ميردش جميل
واحد
من جمايله عليك
اسكت يا واد إيه فيك
عمر الوطن ما يبيع
لكن انت بعت الذكريات
كل اللي فات
م يخليكاش
تصبر علي الوطن العليل
م يخليكاش
تبحث في مرة عن دواه
م يخليكاش
تكتم فـ قلبك ألف آه
آآآآآآآآآآآآآآآه
اسكت يا واد
طلعت مني اآله
ايوه احنا وطن المسلوقين
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ومسلوقين للوطن
قوته
عشان نبقي احنا ّ
ــوتـُه
وقُ ُ
احنا اتسلقنا
بس في غيرنا كتير
من قبلنا  ...ماتو
ھوه كتير انك تكون
مسلوق
اذا كان الوطن
محروق
اسكت يا واد وسيب أخوك مفلوق
راح تلقي فين حضن الوطن
لو عديت الحدود
طب ل ّما تـنـزف
قولي مين يديك دماه
وانت اللي عرقك كان من الوطن
ممدود
نفس الفصيلة وانت عارف
فصيلة الوطن
ت ّدي الجميع
ومتاخدشي غير منه
مش راضي ليه تنشف يا واد
وتشيل مع الوطن ھ ّمه
وانا مش حاقول
نار الوطن وال جنة الغربة
لكن حاقول
انك تعيش في غربتك جوه الوطن
احسن كتير
م تعيش غريب
وانت في الغربة
)اسكت يا واد(
شكلك كده ما فھمتش الضربة!!
ليست فاطمة عرفة بأقل م8ن أحم8د رفع8ت وج8دا وغرام8ا لل8وطن ،وال8ذى يخ8رج منھم8ا وم8ن
أغلب العاشقين على ش8اكلة م8الم أو عت8اب ال يخل8و م8ن رن8ة الح8ب وأص8داء الش8وق العفوي8ة
التى تدعو الحبيب الحتضان حبيبه ،وتراھن بتفاعلھا على أنھا ليست راضية ع8ن مزي8د م8ن
الحب ال يقابله المقابل المناسب من الوداد:
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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فاطمة عرفه أحمد عثمان )المسكونة بالحلم دائما(
ويسكت ليه الواد
وھو مش راضي بالمصير
وحالف
ليفك سكوته من القيود
ويصرخ ويغني ويطير
ويحلم زي البني ادمين
وال يزعل وال يحزن
ويقول
اه يا وطن
زعالن من ايه يا ولد
من الوطن اللي باعك وسكت
ولغيرك فتح جناحه
وحجر عليك لالبد
وال
زعالن عشان سابك
تھاجر وال قلش مالك
وال دافع عليك في غربتك
وال سال في يوم علي حالك
وال زعالن عشان ھانك
يوم ما باع ارضك وعارك
يوم ما داس اسمك وخانك
زعالااااااااااااااااااااان ليه ومن ايه
ما اھو بردو ھفضل وطن
وحبه جواك خالص اتكتب
ھيدوخك ويمرمطك
وبردو ھيفضل وطنك
وعشقك وسماءك وارضك
ما ھو الزم يدلع عليك
ويشوف غالوته في عينك
ويزعلك وينسي يراضيك
وبردو ھفضل وطن
وھتعيش وتموت تتمني يوم يناديك
وتجي تجري وفي حضنه االقيك
وتنسي جرحه وتنسي ان باعك
وتنسي انك شوفت الھوان علي ايديه
وسقاك الذل والمر سنين
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تنسي ان اخوك مات في قطره
وابوك في عبارته
وخالك مات في قصر النيل
وتنسي يوم ما قلت حقي
لقيت ايدك متكلبشين
ولسانك وعينيك متشلين
وتسكت وترضي
وتسامح وتنسي
وتتمني يوم يناديك
ومش ھينادي
بس ھتفضل تحلم وتحلم
ويكتر في عمرك احزانك
وضريبة كمان لدموعك
وبردو تستحمل ورغم السكر غلي
ھتالقيه بكرة جالك
وبردو تضحك وتقول وطني
فيييينك
وفين
ايامك
اسكت يا ولدي وانسي حالك
الھم فينا اتبني
وكل شيء عندنا ھالك
ورغم دا كله
بردو ھفضل وطن
والقلب بينبض بحبه
وعايش بس باسمه
وال انت ناوي تنسي اسمك ورسمك
وطبعك
ما انت منه ولسة حقه عليك
ما تعمل
واااااه يا وطن !!...
أبصرت ھناء ما قد يبعد عن نظر العاشق حين يلوم جفوة القرب ويصف ارتضاء الغربة
فى البعيد مقارنة بمرارة الغربة فى القريب:
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ھناء محمد على أبوالحسن )بنت أسوان(
ويلف الواد ويطوف
يرجع حزيييين ملھوف
سكته الغربة على قفاه
و يصرخ وبدل االه يقول بلدي
يمكن تاخده السنين
يمكن يضيع يمكن يتوه
و يبقى فقلبه حنين رغم الجروح
ساكنك وساكني ياوطن رغم البعاد
و ليه حاسين بالقرب في بعادك؟
و ليه بعيييييييد في القرب؟
ملييون سؤال يتقال
و مين ع الحزين ھيرد؟
تايه ومين دله؟
ماشي معاه ظله
يرجع ھنا احسنله
يرجع ھنا احسنله!
ويظھر ھنا الحسن موجودا ـ من الوج8د والھ8وى ـ كأش8د م8ا يك8ون الموج8ود م8ن ج8راء ق8رب
المحب مع صده وأخذه للوصل ور ّده:
الحسن مصطفي محمد أحمد البلبوشي )الحسن مصطفى
البلبوشي(
ليه لو كتبت في حب الوطن حرف
تخاف م السحل باقي الحروف؟
وليه من حب الوطن ممكن أتسجن
أو ادفن من الخوف؟
وليه أنا مھمل جوه الوطن
ليه األمل جوايا منسوف؟
ألف ليه من غير رد
وعشان الضنا والصد
لوني من حب الوطن
مخطوف
قالوا
قھر الوطن ده ظروف
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ظلم الوطن ده ظروف
وعشان كده
إياكوا تسالوا عن حلمي
عن صوتي
وصبري وألمي
إياكوا إياكوا
ده أنا والوطن بنمر بظروف
و| أعلم أمتي ھتنتھي!!!
بس أكيد في يوم ھيعلنوا للناس
صحوه ضمير الوطن
أو يبعتوا لكل فرد فيه
بيان في مظروف!!
لقد تشبثت ناھد بمھامسة الوطن ،غير متخلية عن التأوھات التى ربما ھى استدعاء غير
مباشر وفطرى للروح العاشق لكل تراتيل الوطن:
ق الحياة(
ناھد سيد مصطفى محمد ) َر َ
م ُ
آآآه يا وطن
من بكرة يا شمس األصيل
ھفتح دراعى ع العويل
ھاخد قصايدى ودمعتى
حرضنى قلبى عــ الرحيل
و المستحيل
-----آآآه يا وطن
علمتنا إن الوطن
ماھوش وطن
يشرح فـ الوالد
ل ّما ّ
و تصير عِ ناد
------آآآه يا وطن
علمتنا إن الوطن
صحيح قوة
صحيح جنة
لسكانه واحبابه!
صحيح غنوة
و ألحانه ترد الروح
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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كتاب مفتوح!!
-----آآآه يا وطن
بقولك يعنى لو فاضى
تبص بنظرة عــ الماضى
تدفينى بنظرة عين
توشوشنى
بأمواجك
تعدينى على الشطين
---------آآآه يا وطن
بقولك يعنى لو راضى
تبص عل ّيا من بره
تسبلى ....تكف ّنى
و تبكى حتى لو مرة
و إن كانت دموع حرة!!
و ال أقولك
بالش حرة!!
و إن كانت دموع ُم ّرة!!
آآآه يا وطن
آآآه يا وطن!!
وتوددت أسماء ودادا يليق بالوطن وتذكرت ما قد ال يغلبھا إليه الحنين إال على صفحات
أوراقھا الخاصة ،مثل تلك الخاطرة التفاعلية مع أحباب الوطن:
أسماء السيد عبد الكريم أحمد )شاعرة في الطريق(
آآه يا وطن
بقولك لو الماضى
مليان جراح وانين
نسينى ياوطن مراره
وأمسح دموع العين
بقولك يعنى لو تسمحلى
أخد من وقتك دقيقتين
أشكيلك فيھا
أوجاع سنين
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وبعدھا دوبنى ياوطن بشوق
لفرحة تملى العين
بقولك وياما ھقولك
دوئنى حالوة السنين
****
آآآه يا وطن
ولسه ياوطن عايش فيه
بصبر عليك وبتحمل
حتى ياوطن لو جيت عليه
ياما نفسى فى لحظة ياوطن
تحس فيھا بيه
تلملم جروح قلبى
تخاف عليه
ما أنا بردوا أبنك ياوطن
فبزيادة اسيه !!..
استوقفت كل تلك التداعيات مبدعنا عمر العسال ،ما دعاه للتأمل من زاوية ما يجدر بنا
جميعا أن ننتبه لھا أشد االنتباه ،لقد أثار كل ذلك االستدراك الالھث عمر فاستوقفھم جميعا
فى شخص المتلقى طالبا االنتباه فى عنوان كالمه ثم سائال بما لديه من حزم:
العسال )الباحث عن الحياة(
عمر جمال عبدالناصر
ﱠ
ردا عليھم  ..لحظه انتبه!!
ليه كل مره نقول حرام
بنسود الصوره على ضفاف المرح!!
ما ھو كل يوم
مش شرط لما تروح تنام
تسمع قصيدة محبشه ف ليلة فرح!!
مش شرط لما تحب تنطق يسمعوك
مش شرط لما تموت لمصر يكرموك
مش شرط لما تعيش ف فقرك يرفعوك
مش شرط لما الظلم يعلى ينصروك
مش شرط لما تقول يارب يسيبوك
وال شرط لما تموت بزفه يشيعوك!!
المصري ليه ديما طموحه المستحيل؟!
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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عايش ف حلمه اللى انتحر
ھايم عليل!!
عايم ومش القي الدليل!!
فاكر اللى غنيو ف مصر ھما المرتشين!!
حاسس بحقد على اللى صبحو مرتاحين!!
حاسس بأن الكوسه مزروعه ف غيطانه
وإن اللى له ضھر في بالده خد مكانه!!
وإن اللى عاش طول عمر يلعب جه وزير
واللى انتحر ف مذاكرته وال طال غفير!!
بالراحه يابني ...
الصحه مش ديما معاك
مش أنت تزعل  ...والحكومه تشيل دواك!!
الدعم للفقرا اللى ديما تعبانين
شايلين بالك ...
يابني  ....دول متمرمطين
يا مصري ليه حلمك خيال
بتناجي طول عمرك محال
جرب وبص ولو لمره بعين ضمير
"الكوب" إذا اتحرك ومال...
مش شرط دايما
انه راح جيب الوزير!!
وال الغفير!!
شوف المالن ...
احنا اللى عدلنا الطرق
وكمان رفعنا الميتين!!
واحنا اللى ظبطنا السدود
وكمان بنلقى الغرقانين!!
واحنا اللى رممنا األثار
السراقين!!
وكمان سامحنا
ّ
وكله عايش ف التمام
والعيشه مستوره يا مان
الغاز كفايه  ...فقولنا يال نصدره
وكتابنا باھت  ...قلنا يال نغيره
وشحاته العب  ...قلنا يال نشجعه
واألھلى كاسح  ...قلنا يال ندلعه
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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الكل واحد
مفيش نصارى ومسلمين
الكل واحد
احنا بنداوي الحزين!!
ُكل ّ ھذه القصائد وغيرھا الكثير نشره ُ شعراء ُ ّ
الطرق في مراحل متباينة وفترات زمنية
مختلفة على الموقع االليكتروني للطرق المؤدية الى التعليم العالي بقطاعاته المختلفة ،كانت
ّكلھا قصائد تؤيّد الحلم المشروع في وطن حقيقي يستطيع ُ أن ينال مكانته ُ التي يو ّدھا أبناءه
له بين األمم.
الطرق يعلمون وقتھا أن ّ
لم يكن شعراء ّ
الثورة قادمة وإن كانوا في حاجة ماسة إليھا ،لكن
إرادة الشعب والشباب أرادة للحرية أن تكون ھي الحكم ُ الفصل فيما افتراه البعض على ھذا
شعب وحانت اللّحظة التي أصبحت الحرية متاحة ً للجميع في الميدان ،وأصبحت ّ
ال ّ
الثورة
والشعر في الميزان!
ولم يعد الدور الشعبي الحقيقي ملومًا وال مقي ًدا تجاه الدعم الفعال والحقيقي لمسيرة األدب
التي ال تكف عن النھوض بالشعوب من القيعان إلى أعلى مكان ! وخصوصًا بعد ثورة
ْ
فتحت أبوابًا كانت
الخامس والعشرين من يناير  ٢٠١١م ،ثورة الشعب الماجدة ،والتي
ْ
وطرقت على أفئدة شتى ونفضت عنھا ما قد عالھا من غبار سنين مضت ! ال
موصدة
يتصور شعب أن تنھض فيه ثورة ال ترتقي من أوائل ترقيتھا بثقافته المتأصلة التي دفعته
في األصل إلنجاز الثورة !
الميدان،،
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ديوان الفصحى  .....عناقيد الحياة
ولو كان األمل معلقا بخيط ھزيل ،فھو األمل  ..ولو كان الشعر ھو درب المعاناة وزقاق
الملھم  ..فھو ـ وبال منازع في سكرات الحب ـ ھو قطعًا الشعر!!
الشرود
ِ
كيف لنا ،إذن ،أن نتصافح مع أرواحنا بدون تلك اإللھامات؟ إن الشعر ھو السبيل األمثل ـ
ضى ،في أكثر
أو ھو يكاد ـ في التعبير عن كل اختالجات تلك النفس اآلدمية التي قد ال تر َ
الطموح ،إال بفضاءات القصيدة!! كيف لنا أن نفسر أننا ،بعد متابع ٍة حميم ٍة لشعر أوشك أن
يستلب منا ألبابنا ،نھتف من أعماق األفئدة "!"t
ال مناص من أن نقول بأن الشعر ھو أشبه ما يكون بالنافذة الفوقية ،ومسقط إلھامات
وتجليات تلطف من استطراد الحياة البشرية وعراكھا الذي جعله  tكب ًدا إلى أب ٍد ،إن الشعر
ھو أشبه ما يكون ببقية ھمس سماويّ  ،وھو تج ّل مدھِش لقدرة  tفي خلقه على اختالف
اللغات واأللوان واألجناس والعروق ..
يظل الشعر العربيّ نسيمًا ال غنى عنه للعرب ،ومن سواھم ممن يتحصلون عليه بالترجمات
والمتابعات ،مھما اشتد عليه إلحاح الدروب األخرى من األدب  ..ويظل له مريدوه وعاشقوه
ـ من كل المناحى ـ راغبون إليه في كل حين مطيعين بال عصيان ال يريدون من الناس
جزاءًا وال شكورً ا ..
حسان عن شعراء الطرق
علي َّ
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العسال )الباحث عن الحياة!!(
عمر جمال عبدالناصر
ﱠ
 -١قف بالطلـول
ھذي بــــــقايا من رســـــــوم دياري
قــف بالطلــــــول وناجني يا سـاري
األحــــــبار
عــــــــــباقر
وخال األدي َم
عـلل ثــراھا كــــــيف طاب لغــــيرھا
ُ
ِ
وكـيف غابت في الدنا أنـــــواري؟!
كيف العشـــــية تشتكي ظلم الصباح
واألغوار؟!
تھــــوي إلى الظلـــماء
كــــيف المـــدائن بعـد أن شــــيدتھا
ِ
عل َّ العظات تكــون من أنصــــــاري
حدث وال تخجــــــــل فإنك شاھــــــد
وظللت مجھوال لعـــــين الــقاري!!
قالوا عليك وحدثـــــوا في كتــــــبھم
أم أن عھدك مسـرح األســــــرار؟!
ھل أنت من جر الخطوب لرفقــتي؟
فالسابـــــقون يعللـــــون الجـــــاري
خبر بني اإلنسان ســـيرك وانبــــني
ويرد ال ُم َ
ب قائال-:
خاط ُ
المجـــــيب ورحلـــتي أخباري
وأنا
ح أو قــــاري
ُ
كم حار قبـلك شـــــار ٌ
عـقبى الحــــياد عن الطريق الساري
حـدثــــت في أذن اللــــبيب محــــذرا
دين الحنـــيفة من أتـــــاه الـــــباري
عـقبى التـنائي عن الكتاب وما حوى
النــــواصي عاري
حـتى القبيح على
انظر لما ھـــــو في المطــارح ظاھر
َ
األخــــــيار!!
أما الخالعة شيـــــمة
فترى الحياء الــــيوم منتــــــبذا ھنا
ِ
صبيان تھـــــرج والفــتاة تجاري!!
يتھارجون ولـــــيت عـــيني ما رأت
واألوزار
وطـــــوافــــــھم باإلثــــــم
يحملنھا فـوق السحــــاب بخدعـــــة
ِ
ولبســـــن ألــــــوية الفساد الــناري
حلت حجـــــاب حــــــيائھا فتحررت
الـــــــــدار
والـدف ضاربــــــــ ُه إمام
يحملھ ُم للقـــــــبح من ال يســـــتحي
ِ
األقـــــدار
خير الجنود وصانعــــــوا
وشبـــــيبة قال الحبـــــــــيب بحقھم
ِ
يتحرشون كما يصـــــول الضــــاري
ال يتـــــــقون | فـــــي أخـــــواتھم
األبــــرار
إن النصـيحــــة مذھــــــب
ھال استــــــــــمعت لقولـــــتي متأنيا
ِ
وأســـــير في فلك الحــــــياة أجاري
إني الزمان على الحوادث شاھــــــد
باتت ركاما ال تســــــر الشـــاري!!
فــــتن النساء إذا استحلـــت أرضكم
 -٢يا صاحب الدرب )د .سيد كاسب(
ب ســــــ ِّد د من خطاوينــا
صاحب الدر ِ
يا
َ
فارسم بفكرك ســــبل العلم واحمـــلـــــــــه
وزد رصـــيدك في األيـــــام من كلـــــم
صوت العلـــــوم مع األصـــــداء نبرته
فأنت أقــــــدر بالتغـــــيير من زمـــــن
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

ھذا بريقـــــــــ ُ َك في الظلما ِء ھادينا!!
ھذا اللواء ،ورب ا لعــــــلم يعلـــــــينـ ا
إن الكــــــــــالم مع األفعـــــــال يھدينا
ُتعلى المقام وتـــــثري حـــــــب ُمعلينـا
سد الطر يق وأبكي من يواســـــــينا!!
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ش ِّخ ــــص معي فعلوم الدھـــر قد قُتلت
ال تستبين عقــــــــول ٌ شانھا مـــــرض
صرف العلوم عن األذھــــــان مقـــبرة
رسـم الطلـــــول أحال السقم في كلمـــــي
فاشتــــــقت بين ربـوع الباء من ألفــــي
حرفي يصيح ودمـــــعي ال يفارقـــــــــه
قلي بحق عظيم الفعــــل ھل ھـــــرمت
فانشد قصيدي وقل لــــألذن ھل فھمت
أن الشعوب لــــــــغات الـــــبدو تعليھــا
فھل تنـــادي بصـــــوت ال يخالـــــــطه
صبري على وجــــع األبــــيات فارقني
أين القوافي وأي ن الناظــــــم الـــــبانــي
ُب رئ ُت من وجع األبــــــيات يا كلـــ مــــــي
ھل سدد القول خطوى "كاســب " فينــا
أبحرت بين قوافي الشعر فانھـــــمرت
شكوى الضعيف تزيد الضعف في ِس ن ـة
حــــتى تمـــــرغت الغـــبراء في وطن
ربـــــي دعوتــــــك واآلالم قائـــــمـــــــة
سدد خــــــطاه وعلل علــــــمه فـــــينـا

ما بين جھل ،وجھل الجھل مبلــــــين ــ ا
فوق المـــــقاعد تخشى من يــــــعادينا
في الجھل يــ ُبقي من األدواء ما فـــينـــ ا
حتى اغتربت ووصل القرب خالــــــين ــا
والضاد تضـرب في األعــــــداء سكينــا
والعين غابــــــت واألضــــداد تبكـــينــا
ضاد العــروبة أم قد مــــات شادينا؟!
ھل عيـــــبھا؛ بل عواء الجھل ينسينا
حواضر ،تبـــــقھا والــــدين يبقينا !!
مر المطاعم كي تحــــيا و تُ حيـــــينا؟!
واختل وزني وكسر البحـــــــر قاضينــا
حار القصيد وصمت اللُّ ســـــــن حادينا
فالصوت يطربنا ،والسمع سالـــينا !!
أم جل رزء علينا فانجلي منجـــــينا؟ !
بين القـــــوافي دمــــوعي كي تحاكينــ ا
ناب القـــوي أباح الســــــم يقضـــــينـا
أضنى الممات فجاء السقم يضنــينا !!
والخير ناظره و"الكســب " يجـــــزين ــا
زا د الحياة مع األحـــــباب يكفـــــينا !!

 -٣ھل القى حبي
ھل القـــى ح ّب َي مــــثل َ قلبك معــبدا
ال تقلـــقي فغـــــــرامـنا لن ينـتـــھـي
العزول
جير من
يا لوعتي  ..من ذا ُي ُ
ِ
ُ
روض األحب ِة
الطير من
غاديـات
يا
ِ
ِ
إلي حــــديثھم وبـيانــــھـم
ز ِّفـــــــي َّ
ث وانشـــدي
ھ َّيا اخـبريني بالحــواد ِ
طب العـــــوالي إذا تناقله النسيـــ
َخ ُ
صـــبرا يا فتـي
العشق
يا الئمي في
ً
ِ
َ
الفـــراق
ـــوع
فالصــب ال يستھوه ل َ
ُ
ِ
ب أنت مالكھـا
بغـــير ح ٍ
ال تحســـبنَّ
ِ
ولما الـــدالل ُ إذا العـــدول ُ تحـــدثــت
ھل تخفي ح ًبا أم تمـــت ُه بـــــال ثمن
ُ
سمــــھــا
جـرثومة
الھجــر ارتــوينا ُ
ِ
محبوبتي إن كـــان حــبي مقــــــد ٌر
أقســــمتُ بالعـــھ ِد الـذي ھو بيــننــا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

فبغــــير حـ ُـــب ِ ِك بات جفني ُم سھـ َّــد ا
أني أتيـــــ ُ
ت إلى ھـــــ ـــوا ِك مجـــند ا
ُ
مشــــــر د ا
األحـــبة أھملـــــوني
إذا
َّ
بشـ ِّـــــري قلــــ ًب ا حــــزي ًن ا ُم جھـــد ا
للمقـفر مـن قلـــبي النـــد ى
بُ شرا ِك
ِ
ٌ
ما ضا َع لح ظ في ســـماعك مُ ســـد ى
ـــ مُ سمع َ
ت إنشا َد المالئ ِك في الصدى
اآلن أو حــت ًم ا غــد ا
ســـــتذوق هُ في
ِ
للحظـــــ ةٍ بل ينتظــــر ه ُ المـــــوعد ا
الحـــيا ةَ  ...بلى  ...خسـرتَ ال ُم رشد ا
بالســـر عــــن َ
ك وع َّر فــتنا ال َم قصدا
ِ
حضن الــرد ى
ت في
أم تدف ُن الكلما ِ
ِ
سدا
حــتى تراءى المـوت فـــينا مج َّ
ال تجعلي قلـــبي المتي َم مـــــوقــــد ا
قلــب ي لقلـــب ِك من نوائــــب ِ هِ فــــدى
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واللـــيالي تشــــھ ُد
عھـــدي
سيدو ُم
َ
َ
نظمت علي ھــــــواكِ قصــيدةً
ُ
وإذا
ت ملكـــتـــه
بل أن وحي الشعـــر أنـــ ِ

ص بري في انتظار ِك ُم ســعدا
سيدو مُ َ
ضد ا
فبــنور عيـــن ِك بـات قـــولي من َّ
ِ
ت موحـــا ة ُ الھـــد ى
يوحى إلي وأنــ ِ

 -٤صيحة قلم!!

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

 ِ وصل ُ العاشقي َن بأرض ه ِ
فان ! !
تحيا اآلنا م ُ على وجو ٍد
ِ
طول الحيا ِة بقرض ِه
تجري على
ِ
وتعو ُد حي ُ
األزمان
ث يح ل ُ في
ِ
مو ٌ
ت ير ُد الطامحيــنَ لعھد هِ
المستعير الباني! !
ويزول ُ حل مُ
ِ
ٌ
لمسافر
ھذا الوجو دُ محطة
ٍ
ح َّط القطا َر ف ر َّد ه ُ للثــاني !!
****
يا مصطفى بدرا طلعت مبشــرا
وعلى ھُ دا َ
القمران
ك َّ
تقو مَ
ِ
ب
إن كانَ صب ُر العاشقينَ ُم ع َّذ ٌ
فبأي وص ٍل تنتھي أشجاني؟ !
أرض أھتدي؟! ،وعلى يدا َك،
وألي ٍ
ُ
ب بكانـي
اقترفت من الذنو ِ
فما
ت ما أبقي ُ
عانق ُ
ت من عھ ِد فمـ ا
آثر ُ
ت من بين الثر ى خِالنـي
وحمل ُ
خبر ا
ت أوصال َ الرسالةِ ُم ً
ُ
ورضيت بالعھ ِد الذي قد جانـي
متوقف
ھذا الوجو ُد على الھدى
ٌ
فھل استقا َم على الھدى عصياني؟ !
الخالص محبتــي
يا مصطفى  ...قي ُد
ِ
ف معاني
فاشھد لعشقي فلن تو ِ
ت على ھوا َك قصيدةً
فإذا نظم ُ
فبنور وجھ َك قد أطال َ لسانـي
ِ
ف
المديح فلن ت ِ
في
ل
تطاو
وإذا
َ
ِ
ُ
األلحان
وروعة
الحروف
ھذي
ُ
ِ
ف عظي م ُ فعل كَ قائ م ٌ ومبجل ٌ
ُ
األغصان
محلق
النجوم
بينَ
ِ
ِ
وأنا المري ُد إلى رحاب َ
ك طار قً ا
الشيطان
باب الھداي ِة من غِ وى
َ
ِ
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ً
رخصة أقضي بھـا
لمثلي
فـامنح
َ
َ
ھتان
عھدي ،وأھد م ُ قبة ال ب ُ
ِ
ح أطب هُ أس ُر الھوى
ف أنا الجري ُ
فاعتق فإن َ
اإلحسان
ك مصد ُر
ِ
الجرس ....
دقﱠ
َ -٥
ْ
الجرس....
َد َّق
ْ
ُ
مسرعا
يرجف
الطير
ب
ً
ُ
س ْر َ
ورأيت َ
ِ
الفضاء!
ھذا
ْ
للطيور
ما كان إال
ْ
َ
الحبوب ُمسالماتْ
لتلتقط
تسعي
َ
ُ
مرق الحيا ْة!
نحرھا
في ِ
ٌ
متشبث!
ب وإن/
إن زا َد ُقطِ ع ِ
ت القلو ُ
مغتصب
تخل َّ أتى للبيت
ٌ
َ
ليھبط البيتُ
الصريع!
حل َّ العما َد
ْ
ص ْ
راخ!!
ھذا ُ
ال بل رثا ٌء للحياةْ
رقدَ المتي ُم في القُ ُب ْر
المتاع
والصاحب ال َمعن ُِّي يرق ُد في
ْ
ُ
الصروف
ِع ِّد
ْ
جار
ستري الزمانَ عليه ْ
وبالعيار
شدَّ الزنادَ
ْ
َ
الكالب بيارقا
طلق
ُ
الدمار
بل في السماءِ عوى
ْ
منتظر
غيب ذاك أم غ ُد
يا غينُ
ْ
ٌ
تنتظر
من زفر ِة الزاي التي ال
ْ
والعرب!
تاء النجا ِة من األخو ِة
ْ
َ
رب!
الع ْ
مات َ
قد ُقطِ َعت أوصالھ ْم
الھ ُم ال يدع الرجا ْل
ُ
الفرح
يستبق
الحزنُ
ْ
ُ
تنير
نور ال ْ
مشكاة ٍ
خطير
ت
مستقبل ٌ آ ٍ
ْ
الكفوف
فيه الحياةُ على
ْ
تفوح
س َق َطت
ْ
إن ص َّفقت َ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ري ُح ال َع َفنْ
ال بل فذا ُطھ ُر الشھيدْ
يا رب عل ِّ من الشھيدْ
واقبض على ُع ُن ِق العبيدْ
ِ
صعروا خ ًدا لھم
من َّ
الكالب
س ُه قد ُم
ْ
لتدو َ
نار
من أشعلوا في القل ِ
ب ْ
نا ُر اليھو ِد تس َّل ْ
لت
ْ
فأحرقت
البحار
بين
ِ
ِ
م َّنا ال ِجبا ْه
حي ال تمتْ
يا كل َ ٍّ
ھيا بصوتِك واشجني
قل )ال( بصوتِك واغ َت ِن ْم
ص الحيا ِة بال َن َد ْم
فُ َر َ
مرك لن َت ِجدْ
لو عِشتَ ُع َ
تصيح
وق ًتا كھذا كي
ْ
قُلھا و ُعد في َ
عِز ٍة
ھ َّيا معي  ..ھ َّيا معي
ُھور
يا ) َغ َّزة( ِعش ِ
ت لنا الد ْ
ُھور
يا ) َغ َّزة( ِعش ِ
ت لنا الد ْ
 -٦رواف ُد الدمع
"مھداة إلى رفاق درب الكفاح أثناء تأدية الخدمة العسكرية"
الدمــــع من ُحزنـي ومن سِ َقمي
رواف ُد
ِ
حروف فاســــــــتوى قولي
قد أفرغته
ٌ
الدمع ھذا الشــوقُ فانشغلي
ذ ِّمي على
ِ
الشوق قلبي مغــــر ٌم ولــــ ٌع
ذ ِّمي على
ِ
نـــــور كما المشكا ِة ُمشعـــــلھا
عيناكِ
ٌ
ٌ
خلــــــق
بخـــــــلق زانـــــــ ُه
جاد اإلله
ٍ
ھونــــــتَ وقعــــــ َتھا
يا ُر َّب ُمعضـــل ٍة َّ
َ
فللعلـــياء واقصدھا
شئت َرحــــــال
إن
ِ
الدھـــــر -طلعـــ َت َك
و ُخذ صديقا يعينُ –
َ
ُ
َ
جـــــر أو َبـــــرأت
بنار الف
إما
ِ
احترقت ِ
تصحب ذئــبا خانَ ُمطعِـــــ َم ُه؟!
وكيف
ُ
َ
رب زا َد الثــــقل ُ عن كـــتفي
ُرحما َك يا ِّ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

الصـــــــبر في كــــلمي
و|ُ يشــھ ُد أن
َ
البكاء وبـــين اآل ِه مــــــن ألـمي!!
بين
ِ
ُ
َ
حبي وحبكِ نا ٌر تحـــــــتوي ظــــــــلمي
شب في ھ َِرمي
فالسح ُر في
العـين سھ ٌم َّ
ِ
َ
ص َن ِم
نو ُر اإللهِ ،تھ ُز
الشــــــــوق في ال َ
العــــين والھـــــَ َم ِم
فيه الجمال ُ جــــمال ُ
ِ
والتعجــيل في ال َك َر ِم
الضيق
بالصبر في
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ت فاستق ِِم
أو شئت مــــــوتا فللجـــــــــنا ِ
ـــــــم
إن المعادنَ في
ِ
الرمضــــاء كال ِح َم ِ
المصائب صـــــــدق غـير مضطرم
من َك
ُ
ـــــم؟!
وكيف تقبل ُ صحـــــبا
جالب َ
َ
َ
الو َخ ِ
َ
والسي ُر شقَّ وزادت في الـــــــدُنا ِنقمي
١٠٨
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برأتُ نفسي وما لملمتُ من ُع ُمـــــري
ـــــمر في سِ ــــــ َن ٍة
أضاع ال ُع
اغفر لعب ٍد
َ
َ
لـــــــيال علــــموا قلمي
ب
واكرم صِ حا ِ
ٍ
الصدر من صـــــو ٍ
واشرح
ت له شجنٌ
َ
الصـــــبر من أبلى ســـعاد َت ُه
والـــــھم
َ
وجــــــــد بعفــــــو َك يا |ُ وارزقــــنا
ُ
وي ّم ِم ال ُمزنَ ُتشـــفي أينــــما َر َحـــــلوا
ِصر واشھـــــد أنھم َق ِبلوا
وارفع بھم م َ
ولمصـــر الرو َح قد َم َنحوا
واستبسلوا
َ

الجـــــــــراح وذنبي زا َد من َندَ مي
غير
َ
ِ
وارحم ذلـــيال ،وجـــــــد يا بارئ ال َن َس ِم
ِرام فســـــدد فيـــــھ ُم َقلـــــــَمي
مد َح الك ِ
ــــم
القــول في
من حكم ِة
ِ
مجمــــع ال ِح َك ِ
ِ
الغــــــــير في اللُـــــق ِمَ
تيس أبا َح وجو َد
ٌ
ِ
الصف واكتب حســـــــــنَ ُمخ َت َت ِم
وج ِّمع
َّ
الــــــدرس من بلـــوى ومن ِن َق ِم
وھون
َ
ِّ
حملَ اللـــــــواءِ وساروا في ھدى ال ِق َي ِم
َ ُ
ـــم
مجــــــدا لتحـــــيا فكانت
أرفـــع األ َم ِ

جـــد بالوصـــال
ُ -٧
والدمـــ ُع من فـــــرطِ
ِ
البكاء قليل ُ
في صحب ِة
األوجاع لــيس يزول ُ
ِ
والصب ُح أسو ُد ضوءه معلــــول ُ
أم جاءهُ نـــبأ ُ الخــرا ِ
ب يجــــول ُ
يمشي وقائــــدهُ اللعـينُ غلـــيل ُ
تأتي لتســـفك حلمــــ َنا فيســـيل ُ
حضن حانـي ِة الفؤا ِد يؤولُ؟!
في
ِ
َ
لـيؤرق ..والزمانُ كفيل ُ ؟!
جرحا
ً
َ
غـــير اللــقاءِ مسھل ٌ وجمـــيل ُ
حتى ِّ
يبصر أعــيني المجھــول ُ

ُجـــد
ِ
بالوصـــال فإنني مقــــتول ُ
والصب ُر و َّلى والھـــــيا ُم محدثي
ُ
أجدب والغـــــما ُم مفارقي
الغيث
ُ
ُ
لعــنة بعدكم
مس ھذا الكونُ
ھل َّ
مكشــرا
ت
البــــقاع العامرا ِ
بين
ً
ِ
يمسي كأن له ملـــمات العـــــــدا
تسعف الجدبا ُء حل ًما قد نما
ھل
ُ
ُ
اآلھـات من أحيا بھا
ھل ُتسع ُد
ذكري الھوي سلوانُ بعدك ُم وال
ب يصطلي
سيظل ُ شوقي في لھي ٍ

أحمد حسن عطيتو )الفرعون العاشق(
انشتكي؟
كل الدروب امامنا ارض قفار
والعمر عصفوراً صغير
حلق وطار
تمتد في عينيه ارض قاحله
حمما ونار
في ارضنا تبدو الوجوه كصخرة
تطلق غبار
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ھي ال تزيد ككونھا ناراً فنار
تشتم رائحه القلوب وتشتكي
لالرض تاره وللمدار
انكون تاريخا ً تواره بعده
عمر الصغار
انكون جلموداً وسقط من المعابد .......والحصار
انكون نھراً وانتھي من ماءه
للبحر سار
ھذي العيون حزين ُه
تبدو عليھا مرارهُ
يبدو الحصار
والصمت اسدل ثوبه
و
الظلم جار
اين الفجور ........وما وعده به
اين
الحضاره ......واالماره .......اين الفنار!
اين النوابغ في بالداً تشتكي مر الحصار
ھي التحرك ساكنا ال تشتكي
شكوي الصغار
ليت الزمان يعيدنا .......لعھدنا
عھد الفيافي .....والقوافي .....والبحار
عھداً تربع عرشنا بكل ارضا ً فوقه
في حينھا ضل النھار
لكننا .........كنا اسوداً عندھا بكل دار
كنا ملوك االرض ........كنا بناتھا  ........كنا الكبار
لكنه زمنا ً جميل وانتھي
زمناً غِدار
زمنا ً تولي ھاربا ً .......لم نعھده
لم يبقي للمرء اعتذار
كل الدروب امامنا ارض قفار
واالرض تاخذھا الدمار .........الي دمار
والنبت يحيه االمل
وينتشي ......فيحترق .......اين النھار
تاھت بنا االمال ضل طريقھا
والصمت اصبح كالجدار
سرنا الي الموت .....من دون خطيئه
والصمت يسلبنا اختيار
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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واليوم يقبع صمتا ُ
و
ننحني له في اعتذار
ويقول كنتم سادتنا ً
واليوم تاتوني صغار
اليوم تنكسر السيوف
فال اري .....غير العبيد
يسوقھم صوت الفرار
اكسر كھوف الصمت
يحدون االمل
وينتصر ضوء النھار
الحزن
اكسر قيود الرق ينسانا ً
ونجوب نضحك للزھور
بكل دار
كل الدروب امامنا ارض قفار؟!
انشتكي ويبوح صوتا ً بالقرار
ياليت نؤد ......صمتنا ونشتكي
شكوي الصغار
فالعمر راحله تدور
باي ارضاً
بكل ارضا ً
او قفار
انشتكي
ام الدروب امامنا ارض قفار

أحمد رفعت أحمد )المھاجر(
النصف االخر من الشعر  ........ومن الشاعر
اھداء الى كل من أحس الحياه وأحسته الحياه.
 -١الى كل ليلى
الى كل ليلى
انام واصحو
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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على وجنتيھا
الي
فكيف َّ
وكيف اليھا
ٌ
وعشق احاط بسوطٍ يموت
على ظھر عمرى
علي
ليبكى
َّ
ويبكى عليھا
ة للحافالت
 -٢فى محط ٍ
كانت تنتظر الميكروباص
وأنا ......................
أنتظر العمر القادم من اقصاه
يا ويلى
ُ
مقصلة ھذه
أم ھذا ماكنت أحاذر يوما أن ألقاه ...
............؟!
 -٣ھكذا تمر
وأمامى ...........
كانت تجلس فى استغراق
وأمامى تحترق األحالم
من ھذه .....؟
ھل تلك أميرة نيسابور
حروف ......
أم تلك
ُ
يقتلھا حبر األقالم
ح وبكاء
 -٤طمو ٌ
وماء
رمل ُ ..........
ْ
ج...
مو ُ
ُي ّلوح للسماء
ب ينجلى
كيف السؤال بال جوا ٍ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وكيف اللقاء
ال يتلو اللقاء
 -٥ھكذا إذاً
مطر
قطرتان ......من ٍ
أرض...جليديهْ
على ٍ
قمر
صفعتان من ٍ
رمال ....سامريه
على
ٍ
فكيف لنا ياضميرى أن نلتقى
إن ك ّنا ال نملك....
مفاتيح القضيه ...؟
 -٦وثيقة تعارف
أنا ..من بغداد
وھذه ...إبنتى
نعمل ....فى ذاك البستان
صنعتنا ......جنى األحزان
ال نملك بيتا ً نقطن فيه
وليس لقصتنا ......عنوان
ٌ
أسئلة حيرى
نحن......
ال تعرف معنى ً لألوطان
سنواجه حتما ً واقعنا
تالق
وبدون
ٍ
سنودع ....خارطة األزمان
 -٧خما ٌر ....صغير
خما ٌر ....صغير
حلم
وطفلة ٍ
ليوم ....فقير
ٍ
فھل سوف تنجو
وھل سوف يأتى الحصان إليھا
وھل سوف يأتى عليه األمير ........؟
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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 -٨مسألة وقت ال اكثر
ھل يعرف ذاك الطفل
ْ
كلمة..شيطان
مامعنى
ھل يعرف أنّ العمر يفوت
ويموت ..الطفل وال يدرى
أين العنوان
 -٩سرعات متفاوته
وانطلق المترو
وانطلق السھم تجاه القلب
ت مرت
لمجر ِد لحظا ٍ
القلب أمات وأحياھا
وأمات وأحيا  ...وأحب
 -١٠بعد منتصف الليل
سعاد
ر
ح
ل
ت
ياليتھا
ب
ق
ي
ت
حتى أودعھا
 -١١ليلى بعد انقضاء العمر
تحت الجبال سما ٌء
قد أثقلت وجعا ً
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وانا الذى يختار لياله العجوز
ح
وأنا الذى بين الدموع مماز ُ
وأنا الذى إذ ال أجو ُز ..أجوز
 -١٢أسطور ٌ
ة تحترق
ت
طروادةٌ أن ِ
وأنا الحصان تمھلى
قديم قد مضى
ال تسألينى عن ٍ
وأسألى ع ّما يدور بداخلى
 -١٣مصيدة القصيدة
سألوا القصيدة عن فمى
تلعثم
فأجاب فيھى بأن فيه
ِ
فكيف ننجوا من الحيا ِة
ياحروفى ..........فافھمى
 -١٤بال مكان
ايھا الوطن الذى باع الوطنْ
ث
انا فى رمالك بح ُر غي ٍ
ما......................سكنْ
شمس
وأنت فى عينى
ٌ
ْ
أحرقت
كل الذى فيھا .......سكنْ
 -١٥مفارقه فى اإلنصاف
فى كل ليله
أغتال ليلى ....مرتين
وأعود كى أغتال نفسى
فتضمنى ليلى الحنون لصدرھا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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يائس
حلم
ٍ
وجناح ٍ
يطغى على تلك اليدين...
وانا الذى أجرمت فى حق القصيد
أُعيد
ليلى من بالد السندباد
ھكذا ك ّنا معا ً
إثنان نصفھما حبيبتى
كان اثنتين

أحمد سيد أحمد كاسب )كائن(
مرضى حبيبى
زارني مرضي وكنت وحيدا
فمن فرط فرحتى بكسر وحدتى
لم أجـــد غيـره صديقا حبيبـا
ما من غيــره صديق زارنــى
قد كنـــت والزلــت غريبـــا
فمن غيره يؤنسني يالزمني يدفينــي
ومن غيره حاربته بدواء لينجينـــــي
وال أجده بغير الحب والقرب ي ْلقِيني
أبعدوا عني دوا ًءا سيبعد عني صديقي
ال تكــن قاسيــــا واقترب مني حبيبي
فو| إن كنت بوجودك مريضا
فمن غيرك ذليال طريدا شريدا
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احمد صالح حسين محمد )د .احمد صالح(
 -١أعجـاز حـرف خاويـة
ْ
نامـت ..
فلما الحرف ھلّ تثاء َبتْ
انزو ْت
قاتم فيه َ
ثم استدارت نحو حرف ٍ
ْ
وتعللـت،،
بعض الحروف سعيدة
ُ
َ
ضتْ !!
ض ِح َكتْ  ..ق َ
لكن معظمھا إذا َ
وتساء َلـتْ ..
ٌ
دوحة
بحر حر ِف َك
ھل يا ترى في ِ
ُتس َقى بھا ُ
عبارات َوھ ْ
ٌ
َت؟!!
المشاعر أم
لغة
ِ
ثم اشت َك ْ
ـت،،
العيون إلى الفؤا ِد
ج مِنَ
قد ُكنتَ يو ًما  ..باستطاعت َك الولو ُ
ِ
َعلِمتَ
أسرار الھوي
َ
قد كنت يوما  ..شاعرا َو ِر َث استعارات الحيا ِة
َ
المجاز
طويت أفئد َة
ِ
َ
عزفت بالتشبيه أنغاما لنا
كانت حرو ُفك رايةً
ْ
طافتْ حواليھا القصائ ُد يا أنا
لكنْ أب ِّ
ش ُرك الغدا َة بأنه
أصاب صغير َت ْك
حزن قد
َ
شالل ُ
ٍ
ْ
ب قصت ِْك
تاھت في غياھ ِ
اإلخالص
ئ
ِ
ومباد ُ
تِـ ْه في القصائ ِد أربعينَ
كابرا
تجر َع
الكأس الذي أسقيتـنيه ُم ً
َ
ّ
ما عا َد في ِ
أرض القصائ ِد منزل ٌ
الغروب
تأوي إليه َم َع
ْ
ُ
أعجاز حر ِف َك قد َخ َو ْت
فقصيدةٌ
ْ
حملت سفاحا  ..كاللوائب
لعوب
حرف
حوض المعاني ص َّدھا
كلما جاءتْ إلى
ِ
ْ
ٌ
وملمح الوج ِه السعي ِد
الزمان
تعابير
اندب
فـ
َ
َ
ْ
ِ
َ
وقصة الحب التي صِ ْ
ت
ب باھ ٍ
يغت بقل ٍ
واضحا َ
فوق القصائ ِد
شعارا
وارفع
ً
ً
ْ
ٌ
للبيـع  ..ھل مِنْ ُمش َت ٍر؟!! "
" قصـة
ِ
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لحن على وتر الوفاء
-٢
ٌ
قد حانَ وقتُ الوفا فلـ ُتوقظا لغتـي
وض ّمدا ُجـــر َح آمـــالي بقــافيـــــ ٍة
واستشفعا َب ْح َرھَا من غير توريـــ ٍة
الشوق في محرابھـــا ً
َ
رئـة
ويجعل
ِ
أنھـــارا مســافـــــرةً
ويصب ُح الو ُّد
ً
سحــــرا ال يشابھـــ ُه
ف ُينبتُ الشع ُر
ً
ويعزف القلب إيقاعـــا على وتــــر
ُ
ُ
صففت زھوري فـــــوق أمني ٍة
إني
فجر الحياة لليـــل طـــــال في أفقي
سأترك البدر في بحـر الھوى لُ َج َجا
وأنـــزع الحلـــ َم من قبـــر يظللـــه
أبني السعــادة دربــا من سنا أملي
أغدو كطفل أنادي حيثمــا ُوجـــدت
ُ
شوق يھدھــدني
انتظرت على
إني
ٍ
يا آية الحسن ھــا قلب الفتى ثكِــل ٌ
ض ّمي إليك عبير الحـــرف أسئلتي
ُ
بعض آياتي ضمـــــائ ُرھا
قد َّتوجت
َ
والشعــر يبــدو كـ آ ٍه دون قــافيــ ٍة
دمعي تو ّسل قبــل الحــرف يا أمـال
ٌ
ٌ
عالقــــة
رفات ببعض القول
ُحلمي
َ
عصفورتي أنشدي ل ْحـناً بخاطرتـي
وال ت ُقدّ ي ثيـــاب الشـــوق من ُق ُب ٍل
سأقطع الشـــوق دربا عبر أوديتي

الزھــر أبيـــــاتي
بعبيــر
وج ّمـــال
َ
ِ
ِ
خ ْ
بياء وقبل َ اليـــــاء أن آتـي
ِيطت ٍ
ت
ب وإثبــــا ِ
ُي ِج ْز َر ِو ّيــي بإطنــــــا ٍ
س الع َ
شق مِن حرفي وآھـــاتي
تن ّف ُ
نبض آيــاتي
تجري بقلبي وتروي
َ
ّ
ت
سح ُر العــالء إذا أسقــــاه لــــذا ِ
السمـــــع تشبي ُه المقامات
فيطرب
َ
ُ
ھي الضفاف بھـــا شوقي ومرساتي
فليھدئ الليل ُ إن الشمس ميقــاتي
الشمس في سعد فراشـاتي
وتصحب
َ
قد كان حلما وصار اليوم مشكاتي
ص ّفيه ُحـــــ ّدا بآيــــات ابتھـــاالتي
قد ُ
ذقت طعم الھوى من حيث مِرآتي
فب ُّت أشكـــو وبات الشــوق َن ّحاتي
ِ
أكا ُد تعصف بي شوقا غـوايــــاتي
لعل ّ في الضم شيئا من مواســـــاة
لكنمــا ُمح َي ْ
ــت بـــاقي روايــــاتـي
ُ
أدمنت آھــــاتي
وي َح القصائد قـــد
والدمع يا أملـــي إكليـــل أ ّنـــــاتي
والسر أقصوصة من بوح ساحــاتي
وال تطيري إلى غصن النھايــــات
ُ
ثملت بغير العشـــق يــا ذاتـي
فما
ألبلغ الحلم في تحقيــــق غايـــاتي

ح القصيـد
 -٣طَـ ْر ُ
ُ
حــدائق؟!
رجى
أ َب ْينَ الطلول القفر ُت َ
وھل لدموع الحرف عند ھطــولھا
س ُط ظلـھا
وكيف الطيور البيض َتب ُ
ي تساؤلـي
فإنْ في ربوع الضاد ِر ُّ
ُ
بحثت فما بين الزھور شبيھھــا و
ُ
أتيت الدار بعد رحيلھـــــــا
َل َعمري
وفي النفس إحرا ٌم لكعبة حرفھــــا
فـ ُر ُ
أندب ليـلتي
المجنون
حت كما
ُ
ِ
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ُ
سوابق؟!
ت
وھل للقصي ِد الصافنـا ِ
على جثة البحر الطويـل عوائقُ ؟!
ُ
بوائق؟!
سر الحيــــــاة
وفي قلبھا ُّ
ُ
رواشق؟!
فكيف نجاتي والحروف
ُ
عاشق!
طلب
ھل في رياض العشـق ُي ُ
ُ
خافق
وفي القلب إيقاع الصبـــــابة
فــــارقُ
الخـــافقيـــن َم
ولكـــنّ بين
ِ
ِ
دَمع َعينِـــ َك داف ُ
ِــــق
فيا ليل ُ مھــال ُ
١١٨
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ُ
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سكبتُ وما كان الشــــراب ُمن َّيـتي
ففي البدر إذعــانٌ لھــا ولقولھـــا
وفي القلب إسقـــا ٌط لھـــا بعبيرھا
ثم ُ
ِلت وما اإلبحـــار في كلماتھــــا
وامض
ھي البرق في جــو القصيدة
ٌ
ـــر الفيافي يذوقُه
ھي الماء في َح ِّ
ً
صبابة
فيا صاحبي ذاب القصيــــ ُد
وتاھت ببحر العاشقيــن مـــراكبي
سأُفضِ ي إلى درب الغـــواية صاحبي
ت العشــق :إنّ صغيرتي
أنادي بصو ِ
أال ما ُرويتُ
الحــــرف بعد فراقھا
َ

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

ولكنّ ليلَ العــــاشقيــن لَغــــاسِ ـــقُ
ُ
عالــــق
وفي النجم تاري ُخ الغوايــ ِة
ففيه الھوى ،أم ذا الفـؤا ُد ُمناف ُِق؟!
ح القصيـــ ِد َبواسِ ُق
ــر ُ
يسي ٌر وما َط ْ
ونـــور القـــوافي في ُربـاه ُمراھِقُ
ســـابقُ
إذا ما نجا مِن ذا السراب ُم
ِ
ُ
طرائــــــق
الحبيب
ُ
وذابت متى ھل ّ
ُ
ُ
صواعق
الذكريات
وخلف الحروف
َ
كف الزمان َمواح ُ
ِـــق
وإن كان في ِّ
ستبقى ھنا – بين الضلوع – تعانــقُ
وإن لم أقُلْ :إن الحيـــــا َة َلطالِـــقُ

ل في روضة العشق
مرت ِ
ح ٌ
ُ -٤
القلـــب يعشــق مـــا بالعقل ننكـــره
ضـي بسمتھا
والسحـــ ُر مس َت ِت ٌر في
ِّ
الثغر ُممتـنِعــــــــــا
كف يجاور ذاك
َ
ٌّ
ُ
غدوت كما المصلوب أنظرھا
ھا قد
ْ
أطيــاف خاطرتــي
سبحت
عينٌ بھا
ُ
والقـ ُّد ال ينثني عـــن س ْب ِيـھــا لغتي
أميــــرةٌ تاجھـــا ِب ْ
شــــ ٌر وزين ُتـھـــا
قالت وقد َب ِرقـَتْ ضــــا ٌد بمنطقھــــا
زف أغنية
قالت :رأيت الھــوى قد َّ
والغصن يرقص في ساح الھوى طربا
والقلـب َّ
بــث على أوتـــاره َف َر ًحــــا
ُ
أم ِرھا ،ما بال ُ قصتھا؟!
عجبــت مِنْ ْ
قالـــت وقد علمتْ ما جال في فلكي
َل َك ْم سمعـــتُ قصي َد الشــوق ُمنذھِال
َ
العشــق ُمرتحِــال
ركبت َمطِ َّي
ھا قد
ِ
واحر قلباه يا "مجنون حارتنــــــا"
َّ
ُ
روي الشعـــــر ُمرت ِجفــــا
رأيت
ھنا
َّ
الشمــس بــاديـةٌ
بضتُ حرفي ألن
َ
َق ْ
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الشـوق بالنظـــر
لھيب
والعين ُتزكي
َ
ِ
أو اليدين كما في راحـــــة القمـــــــر
يخفي جماال بدا..يا ويحھا "انتظـــري"
ريحانة خطفت من خــــافقي بصـري
في ظلِّ رقتھـــا مستصـــر ٌ
خ قــــدري
ّأواه من حرفھــــا كـ البـــان للشجــر
عل ٌم وقد رضعت من حسنھا صـوري
والحرف ر ّد َد) :ال  ..إياك تختصـري(
ُ
تروي قصائدنــــا شــــوقا بــال كـــدر
والزھر مبتســـ ٌم في واحــــة البشــر
السحـَر
من مغرب الشمس حتى منتھى َ
ْ
فاض بالھــذر؟
صدقت أم
ھل يا ُترى
َ
ھل تنتھي شمسنا إال إلى القمـــــر؟!
أثـر؟!
ألشوقُ َيجعــــل ُ ألبـا ًبـــا بـــال ِ
أسـير ال ّلـُــب والنظـــــر
ــر الفــؤا ِد
َ
َح َّ
البشر!!
واحــر قلباه  ..ما ليلـى من
َّ
ِ
يـــذر
بـــق أو
من حمأ ِة
البـدر إذ لم ُي ِ
ِ
ِ
ّ
الشمس بالمطر!!
غار ُيغطي
َ
والبد ُر َ
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 -٥العذراء  ..والحلم اآلسن
بنتٌ
في مقتبل العمر
أسقوھا
من ُحلم آسن
أسقوھا
ممزوجا
حزنا
ً
إنسان
بدماء كرامة
ٍ
ودموع العين  ..تحاورھا
َأو يوما حقا سأداھن
َأو حل ٌم  ..أبكيه سنينا
أتمنى
ماض
أن
يغـدو ٍ
َ
ْ
ب
يوم لسرا ٍ
أخ َل َد في ٍ
إذالل
لـ ُيعانق واحة
ٍ
وارى
َفـ ُي َ
حزن
في لوحة
ٍ
ْ
أوھام
صيغت مِن ريشة
ٍ
صب َح
أو ُي ِ
ً
أغنية ثكلى
ب
يعزفُـھا َوت ٌر ُم َتـصا ٍ
وحديثا
في بيت قصي ٍد
حروف بـ حِدا ٍد
تنعاه
ٌ
سه  ..ثو َب معانا ٍة
أ ُ ِلبـ ُ
الثوب
فـ ُي َق ُّد
ُ
قاض
بال ٍ
وتؤ ُّم نواصي أسئلتي
ُ
إعيـاء
أشرعـة إجابـة
ٍ
يوم
قد بعنا الطفلة في ٍ
أوطان
في سوق نخاسة
ٍ
السعي
ليخيب
ُ
َ
إلى األقصى
راع
قد كان الحلم بال ٍ
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اسامة محمد فؤاد )اسامة فؤاد(
ة األقصي  ..يمام
 -١في ساح ِ
ف سيري
سريعا ً يا ركاب الحـر ِ
القدس عطرا
ربوع
صبي في
و ُ
ِ
ِ
فلن ننسا َك يـــا مســرى َحبيبي
تن القصيــد ِة َ
أح َرى
أنت ْ
علي َم ِ
الشعر قـــد َظمِئـَ ْت أراھا
بحور
ُ
ِ
ٌ
الشعر  ..صبــرا
بحور
فال ظمأ
َ
ِ
أوجــــاع الـرزايـــا
ھرمنا َف ْو َق
ِ
ِ
ُ
ْ
فق ُعـــالك ذِكرى
أل
زالـــت
وال
ِ
أظنــ َك قبـــل َ ردِك َ
أنـت تھــوى
شبـــابا ً ال ُتجـيـــ ُد ھنــاك فــــرا
شبــــابا ً لل ُعــــال يعلــو سِ راعــا ً
شبــــابا ً ال ُيضي ُع عليــه فجــرا
األعـداء بأســا ً
تخشــوا من
فال
ِ
ْ
حكمنـــا ھــذه األقـــوا َم دھــــراً
السيف سيفا ً
َل َكـــ ْم كنـــا ُنعيـــد
َ
الشعــر شــــعرا
َ
وكم كنا نقـول ُ
فيـــا أقصى دعــونا فيــك ربـــا
فربي إنـــ ُه للحـــق مســـــــرى
ت شــأوا
ت علو ِ
وســـاح َته علو ِ
وكم أرجو بساح ٍ في َك مــــرا!!
نسجنــــا عنـــد قبتــه ِوشـــاحا ً
الفوق فخــــرا
يطي ُر ھناك فوق
ِ
ولكـن لن يقــــو َم لھـــا مقــــا ٌم
بـــدون شبيب ٍة تھـــديك نصـــرا
ِ
سنغلبھم – وما األمجا ُد تنسى-
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٢١

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

إذا أضحى) ُغثاء السيل( صخــرا
إذا
أضحي
غثـــاء
السيـل
صخرا
!!
 -٢ما بيننا
)(١
بيني وبينكِ خطوتان ِ ونجمة ٌ
ت علي الطلل ْ
ترعي شموخ الذكريا ِ
بيني وبينك ألف أغنية تولت
ت التي تمضي مساءاً داخلي
في القطارا ِ
وعلي عجل ْ
سفنٌ تجول بدمعة مرسومة ٍ
فوق المقل ْ
َ
األحداث في صدري
ينبش
شعر
ديوان
ُ
ٍ
إذا ما الليل حل ْ
يمت ُد في لغتي /
يعانق في دمي صمتي المشاكس  /يرتجل ْ
)(٢
بيني وبينك نجمتان وخطوةٌ مترددة ْ
واألغنيات بداخلي متعددة ْ
ونقوش غيمات األصيل مبددة ْ
ُ
فدروبنا المشكاةُ دوما ً..موصدة ْ
وأظافر األمل )المسدس في دمي(
كم من خدوش ٍ لألمل ْ!!
صيف
يجتاحنا ھذا الصقيع برغم
ْ
تجتاحنا تلك الحرارة يالھا
وبرغم بر ٍد قارص ٍ
يجتاحنا موتٌ بطيئ منفص ْل
قد كنت أنت الذكريات  /الساكنات  /المترعات  /الصاعدات /النازالت  /الكاتبات  /القارئات
لداخلي
وبال عل ْل
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٢٢

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

)(٣
بيني وبينك نجمتان ونجمةٌ
لكن ضوءھما يمان ُع أن يغطي عمق جرحي كله
فلتدخلي في داخلي
ت وحدك توقدين سماءه ُ
فألن ِ
ولترفعي عنه الوح ْل
ثم اقتليني إن أردت ِ قضيتي ...
)(٤
ووصيتي:
أن تدفنيني بالطلل
 -٣عتاب
في احدي المنتديات كانت ھناك فتاةٌ ُتسمي )عتاب(  ...وكانت تحكي للمنتدى قصتھا حيث
مات أبواھا وانتقلت إلي جدھا ثم خالھا الذي لقيت منه أنواعا ً من اإلھانات والعذابات
المختلفة ثم سافرت لقضاء عمرة وأثناء رجوعھا أصيبت في حادث عنيف  ..ثم سافرت
إلجراء عملية في أمريكا واختفي خبرھا  ...وبعد أن بلغتا علي المنتدى خبر وفاتھا ودفتھا
في أمريكا تأثرت مع من تأثروا بالرغم أننا لم نكن نعرف عنھا سوى مأساتھا فقلت:
زھـــر عـلـيـه تـــراب ُ
زھــ ٌر عـلـي
ٍ
ـتـاب(
دمـــ ٌع عـلي
وجـع .عليـكِ ( ِع ُ
ٍ
رفـــق بـــ ِه
لــمـا ابـتــالكِ | مــن
ٍ
جـــــواب
ب  ..والصمـو ُد
إذ باحتسا ٍ
ُ
ُ
واألخت قـد ذاعـت بــيـان رحيلكـــم
ـصـــاب
قـلـبـي َتـ َّف َّطـر ..والـكــال ُم ُم
ُ
أنـا دامـ ٌع وقـصـيـدتي َد ِم َعـــت معي
أعصـــاب؟!(
)ھل للقصائد يا ُتري
ُ
ضنـــــا
ُمذ جاءت األنبا ُء
تعصف َر ْو َ
ُ
صــــواب
وطـار
وقـفـت مـحـاجـرنا
ُ
َ
ص ِب ِه
نـھـ ٌر ھـنــاك يـسي ُر نـحــــو َمـ َ
بــاب
الـنـھر دمـعـي
والـضـفــــاف َي ُ
ُ
ُ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٢٣

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

السريـــع ُت ُخطفــت
في زھر ِة العمر
ِ
ٌ
ُ
غـيـــاب
والغيـــاب
موت ..
فالموت
ُ
ُ
ٌ
رفــق لــه
والـدھـ ُر حـيـن يصيب ال
شـبــــــاب
ال ھـذه كـــھـــل ٌ ...وذاك
ُ
ت وكـــل عيني أدمــــ ٌع
مـنـذ ارتـحـل ِ
ُ
ـبــــاب
ض
واألفق
ُ
يھـويِ والصفــا ُء َ
ِ
عــانـتْ مــرار َة صـبرھــا وبـالئِـھـا
عقــــاب؟!
بور إذا استجـار
ُ
ھل لل َ
ص ِ
خــال ٌ عـلـيـه الـوز ُر  ..وز ٌر قــاتــ ٌم
أنـــيـــاب
فـاألھــل ُ أحـيــــانـا ً لــھــم
ُ
قــو ٌم أراھـــم مـثـلــمـا قـالـوا لـنا:
)سيانَ إن حضروا وإن ھم غابوا(
والـظـلـ ُم يـرمـي نـاسـجي ِه بظلمــــ ٍة
وحــســـــــاب
ُ
فـھـنـاك ٌ
رب ُمـمـھـل ٌ
شھدت لھا اآلن السماء بصبرھـــــا
ــــواب
الـغــرا ُء واألبــ
والــكـعــبــة ُ
ُ
َّ
قـبر لھــــا
ربــاهُ أخــتــي اآلن فــي ٍ
ُ
أصـحــــاب
حـيـث ال خِــل ٌ وال
ھــي
ُ
ً
ـلمــــة
فـابـعـث لـھـا نـوراً ُيـفتـِ ُق ُظ
تـــــراب
وابـعـث لـھـا بـرداً َ ..يلينُ
ُ
صبراً أيا من قد أُصيب بموتھــــــــا
ُ
ـــــاب
فـالـمـوت -حـتـمـا ً -يـعتري ِه إي
ُ
أملي بـأن ُتبنى قـصـو ٌر تـــــــزدھي
ـــنســاب
مـن تـحـتـھـا أنھــــارھـا َت
ُ
أدعو ھنا ربي ليغمرھا الشــــــــذى
ِبــــاب(
)وبالبل ٌ  ..وسنابـــل ٌ  ..وق
ُ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٢٤

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ٌ
ونـمـارقٌ
مـصـفـوفــــة بـِـ ُحــلـ ِّيــھـا
أكــــــواب
ــواف ِو ْلــدَ ان ٍلـھــــم
و َط
ُ
ُ
ٌ
ٌ
وأسِ َّرةٌ
مفروشــة
مرفوعة ..وآلل ٌِئ
ــــتــــاب(
مكتوب علي ِه )..عِ
ُ
ٌ
والكل ُ
 -٤ماذا ھناك ....؟
جراحك عن شموخ َك.
َلملِم
َ
ْ
أراك
كي
تركو َك إذ َرحلوا ھُنا َك.
ومِن ھناكْ
ِف دموع َك يا فتي...
َك ْفك ْ
واشدُد قوامك..
صبر َك الباكي..
واتخذ من
ِ
ْ
شجاك
............
خفقا ُتك ا َل َو ْل َھي َتم ُر بداخلي..
ْ
ُ
اشتباك
والشوق المساف ُر في
والحزنُ
............
انزف ھنالك ....ال ھنا
واترك مكانك خاليا ً..
ھذا المكانُ ....
مكانُ من يأتي سِ ْ
واك.
رفقا ً بحال َك في شبابك
ب ..قد تمني
ي قل ٍ
أ ُ
أن يموت علي ثراكْ ..
جال ُد َك ال ُمستا ُء يرضي ھكذا..
فاترك ُه يرضي ھكذا..
وانظر أمام َك..
ْ
قواك
صغ صمودِك من
َ
أطعت الحزن يوما ً بعض ُه:
فلئِن
ْ
َ
الھالك
قوارير
عثرت علي
فلقد
ِ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٢٥

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

رقَّ البال ُء لحالتك
أفال َ
ترق لحالته؟!
بسوق نخاس ٍة
معروض
لو أنت
ٌ
ِ
ْ
اشتراك
بنفوذ ِه كان
اسمع نحيبي جيداً:
ْ
عالقة ْ.
اترك سھامك في فؤادك ..
إياك..
إيا َك أن ترمي السھا َم..
علي فؤا ٍد قد رماكْ
فرما ُتك النبال ُء لُيسوا للجراح
ُ
َ
وألنت أكب ُر من..
بالجروح
قصاص
ٍ
ْ
أكبر من..
وألنت ُ
)عيون ٍ ..بالعيون ْ(
أكبر من...
وألنت ُ
أسا ْك
فمن الثري
وإلي ال ُثريا
رافعا ً بالعز رأسا ً
ْ
سماك!
في
ال أنتَ ..
مرھونُ الشِ باكِ
ْ
الشباك
وال ُتضيرك ذي
بدون حقيب ٍة
أرحل
ِ
ال خلفھم...
آخر
بل في اتجا ٍه ٍ
ْ
العراك
كي ال ُيس ّلمك العرا ُك إلي
تبتئس..
ال
ْ
ال ترتجي أن ترتحل
ب من تركوا شذاك
في رك ِ

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٢٦

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

يجف نب ُع رحيق ِه
والور ُد حين
ُ
فازرع وروداً في ُرباك
ولتقترب ....
ْ
نادى بداخلك المقاو ُم قائالً
يا أيھا الموجوع من أرزائِه
ُ
حبل
يا أيھا
المشنوق في ٍ
َ
عمق جرح َك –بعض ُه-
يطاول ُ
باِ قل لي يا فتي:
ما َ
زلت ترجو أن تسافر خلفھم
َ
مازلت تھوى أن تمزقني دماك؟!
قف في حديثي واعتدل
يا من يشقُ لديه وھجا ً ُموھما ً
في قلب ِه
ماذا عساك؟!
ً
ھنيھة
ھرولتا خلف َك كي يال حقك الھدوء
لكنه
وجع الدھور ھنا
تج َّمع واجتباك
عفواً لقد َخ َف َ
النحيب..
ت
ُ
وضاق بي.
با قل لي يا أنا
ماذا ھنا ْك...
ماذا ھنا ْك؟؟
 -٥رما ُد الصوت
فارسٌ عربي أسر العدو منه محبوبته رغم أنف اإلباء الذي يندبه ....وھو اآلن:
سائراً وحدي..
ْ
الطريق ..
أينما يمشي
أجتاب أبياتَ القصي ِد بداخلي حذِرا
ُ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٢٧

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

ُ
المسافة من بعيد ٍ
لتقط ُعني
كالضياء
ْ
ودمي:
البيض ِ في صدري/
ت
 رحيل ُ الزنبقا ِِ
ت القتيل ِة في األفقْ
 مساراتُ الفراشا ُِ
جثث البنفسج ُغدو ًة
 وق ُع ارتطام ٍ للغيوم ِ الذابلة ْ/ صو ُر افتراشات ِ النجوم ِ الراحلة ْالفضاء
من مدارات ِ
ْ
السماء
بعض انحناءات ِ
ْ
ُ
 نار الشتاء تؤزني  ..نار الشتاءَ
أبيات القصيد ِ بداخلي
أ ُع ُد
إذ بالخواء يزو ُرھا عند الصباح ِ
المساء.
يھدُھا عند
ْ
تناثر من حروفي صائحا ً:
وأصوغ قھراً ما
َ
حتى متى أُصغي إلي أصداء ِ صوتي ھا ھُنا
وإلي متى لغة العناء؟
ألتمس الطريقَ لعودتي ..
وأعو ُد
ُ
ِلح دموعِ ھا..
قد زرتُ م َ
ْ
استطالت في دمي
حين
أسرھا..
في لحظ ٍة من ِ
اكتواء
كان
ْ
يا أيھا الساري بھا...
مھالً أيا ...
َ
جذورھا من داخلي
انتزعت
كيف
َ
قُل لي ..
أفال تري ُمنذ ارتحلت َ بصوتِھا
وبدمعھا..
وببوحھا..
ْ
ْ
سافرت في َر ْحلِھا
بعض القصائد ِ
ُ
يا أيھا الساري بھا..
وإليك كل قصائدي
أودعتھا قلبي
خذھا..
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٢٨

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

ودعھا في دمي
ْ
تشاء.
ُخذ ما
ْ
أص َطلي إال بلحظة ْنوحھا
لن ْ
ٌ
حينَ استقرتْ دمعة ٌ من س ْيلھا
ترنو إلي َ..
وأم َع َن ْت..
ْ
ماذا ستفعل ُ في قِالد ِة فارس ٍ
خان اإلباء ْ
ِ
)عفواً(
اإلباء.
لقد خنت
ْ
س َق َط ْت
َ
وغامتْ في الثري
وتسللتْ ..
ْ
موضع أرجلي
تراخت عند
حتى
ِ
فإذا بأقدامي تغو ُر من التشظى
للوراء ْ.
حتى التمائ ُم أعرضت
كم ُ
ببعض ِ قصيد ٍة
كنت أرجو أن أودعھا
ِ
لكنه..
ما كان يجري من فصاح ِة شاعر ٍ
حبھا..
في ِ
ھجرھا..
أو
ِ
أو صمتِھا
انتھاء
أضحي
ْ
وزرفتُ عيني ..ال دموعي
صوب األمام..
في استدار ِة وجھھا
َ
يا أيھا..
الساري ..
بھا..
أفال تري من ُذ ارتحلتَ بصوتھا..
احدَ ْودبت؟
فوقي السما ُء ْ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٢٩

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

أفال تري؟
َ
اقتلعت جذورھا من ھ ْيبتي..
من ُذ
و َّد ُ
كبرياء!
عت آخــــر
ْ
و َّد ُ
كبرياء!
عت آخــــر
ْ
 -٦ھو الكاسب
مھداة إلي أستاذنا الدكتور سيد كاسب الذي فتح المصابيح علي آخرھا نسأل  tأن يرزقه
اإلخالص والرقي
أيــا كاســب ْ
الحاسب
ألنتَ الجام ُع /
ْ
الحـب
نھر
وعند مص ِ
ْ
ب ِ
يجوب الــو ُد في دمِنـــا
ُ
برواســـب
وعاد النھ ُر
ْ
َ
وفوق منار ِة اإللھـــــام ِ
ضنـــا بعضــــــا ً
يأتي بع ُ
ويعلـــو نجمنــا ً أفقــــــا ً
راســب
محال ٌ أن تجـــد
ْ
فبعض الجھـ ِد منھمــــ ٌر
ُ
ت
أرض بـــال نبــــ ٍ
علي ٍ
وجھدُك أنــت ھـا
كــ ــا ســ ــــب

أيـــا كــاســــــب
ك شھرنا
 - ٧أثقل مسير َ
قبل رحيل الشھر  ...رمضان
فاز فيھا الشاعر بشاعر رمضان بمسابقة شعراء الطرق ٢٠٠٩
قولوا ل ُه ال ترتحلْ..
الخلفي
باب َك
ّ
فأما َم ِ
ُ
األباليس األفو ْل
ترتقب
ُ
ُ
قولوا له:
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٣٠

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

أنَّ الفصول َ تجئ تغتال ُ الفصول ْ
وخاب رجاؤنا ..
خِبنا
َ
إن لم نكنْ ..
مدافع اإلفطار ِ
ت
مع ُف َوھا ِ
ِ
نقتس ُم القبول ْ
مھالً أيا شھر الرجاء ..
ثبت شموسك ..
واتئد ...
دع ذا الضرير المقتفي غذ ِه
بنصف ُوم ْيض ٍة من عند خالق ِه
َيؤو ْل
عا ٌم صبرنا في رحيلك
نصطفي ...
ب
وجع الذنو ِ
َ
ُ
ونرتوي ما َء الذبولْ.
أرأيت كيف ُربي السماءِ أزينت؟
كعروسة في يومھا
كيمام ٍة َحطتْ
بمتن شجير ٍة
ِ
نسجت خيوطا ً من ذھولْ.
فلتتئدْ ..
ً
خيبة
ولنستمع صرخات إبليس ال ُمصف ِد في جيادك
اآلن يلط ُم بالتراب ..
قد خاب كل رجاؤه..
قد ضل جھ ٌد يعتليه طوال عام ٍ..
ضاع كامل ما يقول ْ
رمضانُ خير ُ صالتنا
وزكاتنا ..
وصفات ِه وصفاتِنا..
بعض سحاب ٍة تومى لنا من فوقنا
وھناك
ُ
ھي من بشائر ِه األُخر
رباه فاجعلنا نفو ُز بخير ِه
رباه واجعلھا ھَطول ْ.
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٣١

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

 -٨تراجيديا مكان
وأم ُر من نفس المكان ...
ت ...
أُصاف ُح الطرقا ِ
صو َتھا
أسم ُع ْ
لكنه ..
صوتٌ بعيد ْ
وأ ُنظف الوردَ الذي ..
ھا قد تغطي من غبار جراحِنا
وأصاب ُه صدأ ُ الحديدْ .
وأم ُر من نفس المكان
القطار ...وال قطار
وأظل ُ أنتظر
َ
لمي الدامي ...
ليجئ يحمل ُ ُح َّ
ا لـ شـ ر يـ د
المبعثر ...
َ
وأُلملم األمل َ
في طريقي ..كل يوم
ُ
ُ
ُ
ناقوس القطار
وصوت
القطار /
صوت
صوت حمام ٍة /.
وھناك
ِ
ِ
لكنه دون المجيء ْ
وأمر من نفس المكان
األحزان:
ويجيء ُيكمل ُ َدور َة
ِ
ُ
صوت يمام ٍة
كانت تغني ...
س ْف ِح حنيننا
فوق َ
) َف ِب َر ْبو ِه كان النشيد(
كانت تجي ُء ..كما تجيء ْ
الكالم قصيدةً
ح في عزف
وترو ُ
ِ
جاءتْ ..
ُتعيد الكرة األولي ُ ...تعيد
وأمر من نفس المكان
بين آالف النجوم
وھُناك ْأر ُمقُ نج َمھا ...من ِ

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

للمر ِة األخرى ..
أُطالع صوتھا
عند الوداع:
ارحل...
َ
سأنسا َك السنينْ ..
فألنتَ أسوأ ما يم ُر بداخلي
ولعند ذكرك :سوف أذكر ...
ُجر َمتي
واعلم بأنك يا فتي ستعيش حتما ً ...
في عذاب
فارتقب بعض الجراح
علي جراحك
وارتقب ضعف العناء
علي عنائك
ولترتقب قلبا ً وحيد
*
المكان كـ مـ ا .تـ شـ اء
ِتمر من نفس
ل َ
ِ
ال تنتظرني أن أصل
واعلم بأنك...
لن تصل
.
ھيا سالم
)فھكذا كانت تقول  ...وھكذا كان الختام(
بالريح ...
وھكذا صوت
الفراق ُم َح ّمل ٌ
ِ
ِ
ُيثقلھا وعيد
*********
وأمر من نفس المكان )كما أشاء(
ويظل عزف اللحن
)لحنا ً صامتا ً(
ناي
ويكون ٌ
من خزف
والعازف الثاني:
َو ِريدْ
.
وأ ُم ُر من نفس المكان...
وھناك يأتي صوت أمي بالمكان!
مؤذن
يتمتم اآلذان خلف
ٍ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ويجيئني ھذا األذان
وتقول ُ إن الفجر جاء ...
وتمر من نفس المكان؟
حلم كان يسطو يا بني؟
فأي ٍ
سر يحتويك؟
أي ٍ
...............؟
فأقوم ألتمس الطريق إلي مكاني
وأظل أعثر في مسيري
وھناك يسبقني
ندا ٌء من نداء ْ
الوراء
يقتادني نحو
ْ
ٌ
صوت شديدْ :
ويصيح بي
ستمر من نفس المكان؟
فلقد ُجننت
قد تحترق
قد تحترق
قـ د .تـ حـ تـ ر ق
الغبي معانداً
َ
الصوت
فأناز ُع
ّ
وأواصل العثرات
أمضي في طريقي
والصوت يكمل ُ:
كن رشيدْ
وأناز ُع الصوت الغبي معانداً ..
وأواصل العثرات ..أمضي في طريقي
حتى وصلتُ لما ...أريـ د
وھناك يكتمل الذي ...قطعته لي أمي
ألسير في نفس المكان )الال بعيد ْ(
مصافحا ً نفس الطريق  /معانقا ً أصواتھا ...
ومسافراً في نجمھا
فإذا به
حل ٌم جديدْ !!

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

عروس علي ضفة النھر
-٩
ٌ
مھداة إلي محافظتي التي منھا جذوري وفروعي وأوراقي وثماري )المنيا(
ُسقني إلى بلدي وھــــذا رجــــائي
رس الصعي ِد أتي ھنا مـن شـأنھا
ُع ُ
األرض نام بحضنھـا
غريب
فسلوا
ِ
َ
ســام صـاعـ ٍد
)منيا( َس ْ
ـمو ِت وكـل ُ
ٍ
)فالميم( ميم المجد) :نونٌ ( نورھا
قلب يجول ُ بـعرسِ ھــــا
َبـــلـــدي أنا ٌ
عِــشــنا بــكِ األيــــام دھــراً كلمــا
ً
وشعلة
ت شمساً للـقـلوب
أصــبح ِ

ھذا السنا من ضوئھــا يـا رائي
لــ َيــ ُزفـَھا في فـرح ٍة وبـــھــاءِ
ھــلْ َ
ذاق منھا غير كل وفاء ِ؟؟
وإبــــاء
ھـــذا الصـــعود بــعزةٍ
ِ
والـ )يـا( تكونُ ترد َد األصداء ِ
الوكـــــالء
ِ
ساقي الحضو َر وأول ُ
ْ
جفت ينابي ُع الوصال تشــــــــائي
أرض كم روت آبــــــــائي
ت
وألن ِ
ٌ

 -١٠قطر ٌ
ة علي متن الجفاف!
حش ٌد من األصداء مل َء فضـــائ ِه
ھذا الزمان أذاقنــــــا بكؤوسنـــا
حين اتكأت علي دمـائي كي أرى
حين استفقت علي صراخ أحبتي
مفرق لآله حــــزنٌ قـــــادني
من
ٍ
قال افتقــــــدت أحبتي ويعيدھـــا
الدھر تصفــــــو فيه آالم الخطي
حــــزن يكـابده الفتي
ال رفق في
ٍ
ھذا ھو الزمن المســـــن ينوشنا
ويصب في داء الــــــدواء مرار ًة
ُ
ال وقع يعلو فوق أقـــــدام األسى
فديارنا صارت مصــــــارعنا فال
واألمة الغرقى تقــــول وحسبھا
للمكلوم كــــــل َ جوارحي
أسلمت
ِ
جناح ُه
فإذا جنوب القلب ضـــــج
َ
ُ
شعرت برجف ٍة في أضلعـــي
وإذا
كفكف نحيب َك إنَّ جرحـــا ً نــازفا ً
ً
ودجلة
صـبوا علي جرح الفرات
دمـنا يغني أن ُيفـتــَ ُ
ـت بالضـحـى
ف الدُنـــا
فالقدس معيا ٌد علي شر ِ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

مبحـــر بخوائِه
ب
وشـــرا ُع قلـــ ٍ
ٍ
ال طــائـــل ٌ من مــــدحه وھجائ ِه
دھراً يقاتــل ُ صبحنـــا بصفـــائ ِْه
ٌ
دمعـــة من تائِـــه
حين اجتبتني
حني وصلت إلي دموع ردائِــــه
متلجلجــــا ً ملتلعثمــا ً في بائِــــه
وقد استعاد الحــــزن كـل شقائِه
َ
ثغر البشـوش بثائ ِْه
ال
صدق في ٍ
يفضي بكــل سھامـــ ِه وبــــدائِه
ويصب من ثغر الضحى لبكـائه
والدمع يرسو فوق مـوج شتائ ِْه
ٌ
بيت لنـــا نـــأوي إلي أرجــــائِه
األرض مثل ھبائه
قول ٌ يجـــوب
َ
شاطـــرته جرحا ً عــــال ببنـــائ ِه
أيقنــــت أنَّ شمـــا َل ُه ببــــالئـــ ِه
طـفـــل ٌ يتيــ ٌم قابـــــ ٌع بعنــــــائِه
فوق الضلـــــوع مسافراً بنمائ ِه
والنيــــل َ حتى يستجيب لمائــــ ِه
المـر طـعـ َم بقـائ ِه
ھـذا الـظـال ُم
ُ
د ْينٌ علي من أقسمـــــوا بلقائـه
١٣٥

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

حلم
ر ُ
 -١١علي جم ِ
بعض الشظايا تحترق ْ
وال ُمو ِج ُع الملعون يرجع من فؤادي ..
في فؤادي:
يخترق ْ
ْ
الورق
ودم الجراح ھنا تسطر في
رفقا ً به ..
بعض الغيوم تجمدت
ْ
يأتلق
وھج الشظايا
أمواج شطٍ عن شراعي في رحيلي
تفترقْ
ْ
القلق
تبا ً لـ  /ـقـ  /ـلـ  /ب ٍ عاش مأسور
تبا ً
الحزن حين َي ُمو ُج بي
لسطو
ْ
ِ
الشروق ...
منذ
ِ
ْ
الشفق
إلي
المسافر دون رجعة
ُ
تبا ً لعھ ٍد خانه األمل ُ
ْ
األفق
في
تبا ً لصيحات المساء..
تبا ً لبعض قصائدي ..
تبا ً لھا
فبحورھا تھوى الغرقْ
تبا ً لصاحبھا الذي
ْ
األرق
قد شق معراج
 -١٢جماد ْ......
طولُ َك سنتيم ْ
ِترات..
ض َك سنتيمترات...
عر ُ
رأسك دائرةٌ ..
واليد عصاه...
وزنك وزن جما ٍد
ال يتأث ُر باللحظات .
فأنت جماد ٌ
أنت جمادْ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٣٦

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

ال إنسان ..
انْ لم َتعقِل ..
إنْ لم تش ُعر ...
ْ
تنطق ....
إنْ لم
إنْ لم تسجد ْ ...
ْ
بالصلوات:
إنْ لم تجھر
فأنت جمادْ
إنْ لم تفعلْ شيئا ُيك َت ْب..
إنْ لم تك ُتب شيئا ً ُي ْ
قرأ..
إنْ لم تشھدُك السنوات ْ:
فأنت جماد
إنْ أمھلت الزمن يواتي..
إنْ ودعت اليوم اآلتي ..
قبل مجيئه:
َ
دون دون تذ ُكر ..
دون عِظات:
فأنت جمادْ
سطرت الورق األبيض ْ
إنْ َ
السري ..
حبر الصمت ِ
ّ
من ِ
كلم أو كلمات:
دون َت ِ
فأنت جمادْ
مر َ
رت الحدث الحادث ..
إنْ َّ
في أيامك
دون النظرة ...
دون العِبرة .....والعِبراتْ
إنْ أحرقت الورق الماضي
زمن اإلخفاق لد ْيك
من
ِ
ْ
والخبرات
دون الخبر ِة .....
إنْ تتحرك دون َت َح ُرك ...
إنْ تتقدم دون َت َقدُم ...
ْ
خطوات:
بشئ من
ليس
ٍ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

إنْ يتمني الدھ ُر رحيلك..
ينتظر القب ُر وصولك ...
أو
ُ
فأعلم أنك عب ٌء قاس ٍ
واعلم أنك ليس جديراً
ب ألي جمادْ
أنْ تنتسِ َ
عل َّ جماداً
مثل َ :حجارة
أنْ َي َ
ش َّققَ منه الماء وھو حجارة
أنْ يت َف َّج َر منه ُفراتْ
قد يقذفھا طفل ُ الثورة ..
في أفئدة المغتصبين ..
كالجمرات ...
أ َّما أنت
فقد تتبرأ منك الكلمة ...
قد يتبرأ منك جماد

إسراء فتحي محمد عمر
شعور ساھد
نسمات رقيقه،
بلدغات قارصة،
ھبت
فانبثقت
واستمرت
لتستلھم ما تبقى للعقل،
من ذكرى عابسة
وتستلطف ما تغنت،
به قلوب راقصه
البتسامة
فصمت
لنظرةُ في السماء،
آلمال حابسة
تتطلع
ٍ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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في القلب مكنونھا
وفي الروح شجونھا
وفي الحشايا رطبھا
ليست بيابسة

الحسن مصطفي محمد أحمد البلبوشي )الحسن مصطفي
البلبوشي(
 -١بائعه الليمون
أبيع الليمون فاشترى منى
خمس ثمرات بجنيه
ومعھم رسائل حسنى
أنا سلوى
ضاع القلب في حزني
وأنقص الفقر من وزنى
عربه الليمون تبعدني
فصلني وأوصلني
إلى عينيك تسعدني
ويا فتى عدني
إن اشتريت الليمون
ثانيه
أن أشترى منى.
 -٢ال لموته
ستنھال عليه المشاعر
وس ُيحتفي بكل ما نشر
وما أخفاه يوما ً
في الدفاتر
سيسمي باسمه شارع
وترصد باسمه جائزة وسيمدحه
من قال أنه كافر
سيقول جيرانه
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٣٩

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

أنه أحيا فينا الضمائر
ويقول رفقائه
نعم المبدع الوافر
وتقول زوجته
لطالما للشعر ھاجر
وسترسل إلي بيته الجديد صنوفا ً
من الورد واألزاھر
سيحدث كل ھذا ال لشئ
إال لموته
يا كرام مات الشاعر
فماذا لو أن بالخبر خدعه
تكشف النوايا وما أخفته السرائر؟!!!
 -٣ساحة الشعراء
في ساحة الشعراء تجمھرت النساء
ينتظرن ذا الذي سيثبت
في قلب كل واحده للھوي لواء
ألقي بأحرفه من ألقي ولما أتي دوري
ألقيت عليھن قلبي
فأحسن األصغاء
وعند إنتھائي أحسست
بانتشاء
فلقد أتبعن تصفيقھن باستحسان وثناء
إال إمراه وحيده
أتتني من بين الجموع الغفيرة
تسألني أتعرف معني الوفـــاء؟!!
عندھا سقطت قصيدتي مني
فأدركت أنھا طيف الحبيبة
أتاني يكشف زيـــف الشــــــعراء
-٤إيقاظ
أيقظوني من نومي العميق
وقالوا صرت وزيراً
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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فكن لمقعدك نعم الصديق
قلت محاورا ذاتي
أنا إن قصرت مع العامه
لن يغضبوا فلقد تعودوا أن يصبحوا
علي غرق
وأن يمسوا علي حريق
غير أني خشيت إن تعثرت فاتنة في مارينا
أن يسألني | لما لم ترصف لھا الطريق؟
فأمرت علي الفور
برصف الطريق!!
 -٥قالت وقلت
قالت:
"أنا لست لك
أنا لمن مدح عبيري
فاستوطنه في الورد شك
أنا بين النساء أيقونه
ال يبتغيھا إال من ملك
وأنت العاشق ما أتعسك
أنت الشاعر ما أجملك"
قلت:
بل أنا أذن من بالھوى
قد ھلك

حسان خضرى )الشاعر الالھى(
علي
ﱠ
د ال يكفى
 -١أسبو ٌ
ع واح ٌ
ً
واحدا قد يكفى
اإلھـــداء :إلى الذين يحسبون أن أسبوعًا
ً
ً
ُ
ُ
رجعت إلى حبيبتى التى تقف ـ أو ربما ھى جالسة أو حتى
حالمة،
ابتسامة
ابتسمت
بعد أن
ُ
وقلت لھا مستأن ًفا :نعم ،أنا أسمعك ،قولى لى
متمددة ـ على الناحية األخرى من االتصال
ْ
فھمست ضحكاتھا فى أذنى ثم أضافت :أنت عارف  ..أنا بصراحة،
أروع ما فى الحب!
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٤١

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

بصراحة ،أموتُ فيك .لم أحس بمفعول الكلمة ،ربما ألننى لست الفاعل ،أو لعل ھذا من
جراء استخفافى باألمر ،ووجدتنى أع ّلق على ذلك :و| )غلطانة( وأنا شايف إن األفضل
أن تموتى فى بيتكم.
ْ
صھلت فى ضحكاتھا ـ وكأنھا لم تعد تخشى أسرتھا الرابضة فى الصالة وھى على مسافة
خطوات منھم فى غرفتھا المشتركة مع أختھا الكبرى ـ وھى تغمغم | :يخرب بيتك ،أنت
فظيع فعالً!
ً
فظاعة ابدًا ،ال بمعناھا المعجمى وال الوضعى ولكنھا ترى ذلك ،يمكن
من جانبى ،أنا الأرى
أنا الذى ال أرى جيدًا ..
ـ عمو ًما ،يارب أن نلتقى قري ًبا .ونحن على ميعادنا األسبوعى ،نواصل كالمنا الجمعة
المقبلة .أقول لكِ آخر كلمة فى ھذا األسبوع "سالم" .
ـ )استـنـّه( سالم إيه؟؟ األسبوع ده بالذات ال بد أن تتصل بى كل يوم ومن بعد الساعة
العاشرة ،ألن أخى سيأخذ منى الھاتف على آخر األسبوع وقد ال تتكمن من االتصال بى
إلى ما شاء | ،لذلك اتصل بى كل يوم ،بل مرتين فى اليوم لو تقدر!!
ـ يعنى مرة على ضوء الشمس والثانية على ضوء القمر ..
ـ أل ،المرتين على القمر الصناعى يا حبيبى ألننى ال أمزح .
دب قلبى كأنما تزلزل من مكانه ،رغم أننى ال أضع تلك الملحمة الرومانسية فى
ّ
اعتبارى ،وصدر منى ردّا عفو ًيا غلبت عليه اللھفة:
ـ و| ھذا الكالم جد ،كيف ،إن أسبو ًعا واح ًدا ال يكفى!
عمرا واحدًا ،فى حبك ،ال يكفى يا حبيبى) .قالتھا بصدق فريد(
ـ بل إن
ً
ـ تصوري فعال! مع أنني أحس أن األسبوع زمن ثقيل ،لكننى اكتشفتُ أن الواحد إذا أراد
عمرا
إنجاز حاجة معينة ـ حاجة لھا قيمة ـ فإن أسبو ًعا واحدًا )أو شھرا أو عاما أو حتى
ً
واحدًا( قد ال يكفى.
 -٢وﷲ لك
لك أيھا النجـم
المعلـق بالفلـك!
مالت،
كأن البعد أعطب روحھا،
وأســـاء رفقتھـا الحلـك!
لك مثلھا
يا عاشق الملكـوت لك،
لك كوكب،
ونيــازك العشق الحـريقة
والنـدى  ...و| لـك!!
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ع َرك ..
ش ْ
ُف ِ
 -٣ك ﱠ
قـُـل ْ :كف شعرك ..
ليس لألشعار دار ٌ بالعقول الخاوية ْ !..
أو قل ْ :علي الديوان يا أسفي
تبخـّر في الليالي الخالية ْ !!....
قل ْ :غاب في لُجج الكالم
وصار ينشده العوام
غدا عظا ًما بالية ْ!!...
يا ليتني لم أوت َ شعر كتابـِـيـَـه ْ
يا ليتني لم أدر ِ ما ديـوانـِـيـَـه ْ
ُ
وجدت قصـيـديـَـه ْ
يا ليتني ما قد
ھـُجـِرت ْ لِتـ ُ ْلــقـَي في إسار الھاوية ْ
حز ًنا علي وزني ،علي أشعاريه ْ
صـُلِبت ْ لتـُع َد َم ،أو تـ ُ َحاكـَم َ ،عارية ْ!!..
روح الحقيقة ال تموت ..
ومسرح األشعار صلب ٌ
والھـُو ّيـة ُ باقية ْ !....
مھما تطاول من تطاول
نازعا وزنـًا وتاج القافية ْ ..
ً
فالشعر لن يحن ِ الجبين
ولن تكون القاضية ْ !!..
ھ ّم ْت به األقزام تنھشه ُ
وقطعان البحور الباكية ْ
تنحل ّ للشعر العمودي ّ افتـقادًا
قل ْ :فنع َم الناعية ْ!
روح ُ الحقيقة ال تموت ُ
وطائر الفصحى يرفرف ُ
فوق أذن ٍ واعية ْ
بكرا في السماء العالية ْ !!..
ينساب ً
يستاك أحبال الخيال
وال يتوق إلى الجبال
فحلمه صعب المنال ..
وما رؤاه بخافية ْ!
منزعجا
ينفض
ً
ّ
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يتمتم :يا الذي ألز ْمتني بالداھية ْ
كف اللسان عن الحِسان
ّ
عن القطوف الدانية ْ!!
ّ
ويغص مأزوم األملْ
يا أ ّمة الشعراء ھل ْ
ت مقلتـكِ مل ْل
كحل ِ
ّ
أم غادر الوعل ُ الجبل ْ؟!
أم قال صحبكِ مال َيه ْ!!
العربي منتصب ٌ
قلْ :شعرنا
ّ
وليس يدور حول الساقية ْ !..
أسرع ْ ترجـّـلْ عند
شطري القصيدة ِ
ّ
واجتنب نار القصي ِد الحامية ْ !!..
 -٤الوصي ّ ْ
ة
علمـــت بالبقيـــــــة ْ
لعـــــلك ِ يا بـُنـيـــة
تحــولت العصيـــــّة ْ
فتلك عصـا ً وھــــا
ّ
بظھر الكون حية ْ؟!
ســــــدى
أما كانت
ً
وتلــــك التمـــرة ُ الــــتي كـــانت طريــّة ْ ...
سيغرب يا بـُنيـّـة ْ!
إذا شـــــئ ٌ بـــــــدا
تع ِّذب ُ في البـــريـّة ْ
فكيــــف يـــــداك قد
تقــومى بالدنيـة ْ...
وكيف نويــــت ِ أن
وما كنــــت عصيــة ْ
و ھـــــا تعصيننــي
يـُطـَّور يـا غـَبيـّــــة ْ
زمــــــان ُ اليـوم لم
تـزيــــد ُ الجــاھليـة ْ
فباســــم العلــم قــد
الضحِــيـّة ْ
وصــــــار الحـق ال
يذود عن َ
وأنـــــت تفعليـــــــــن ،ال أدنــــى رويـّـــة ْ
ھــــذا أولـويـــــــــّة ْ
أخـوك ِ في الحيــا ِة
لھــــو شــر ٌّ البليـة ْ
وأكـــــل ُ لحــومــه
فسادا ً فى ال ُھويـّة ْ!
فـــال تعسي بـــــــه
سيھبـــط ُ بـالعشـ ّية ْ
ومن يعل ُ ضـُحــى ً
أفيقـــــي يــا نقية ْ!!
فعـُــــودى للـھــُدى
جـــنـود ٍ أو سريـّـة ْ
فلـيـس الفـخــر فى
ولكــــن الســـــــــــالم َ حـــق ُ األغلبيــة ْ!
تــــؤ ِّكـــدَه ُ عـــديـّة ْ
وحاشا الظلـــــم أن
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الشئــون الـــداخلية ْ
فى الخوض َ فى
فكـ ُ ِّ
فــلإلنســـان حــــق ُّ رفـــض العنجھيـــة ْ
وأصــــل النــــاس )آدم ٌ( ال طــائفيــة ْ
وإن جــاعوا فأطــــــــــــــــعميھم يا غنية ْ
وفوتي النرجس ّيــــة ْ
فــــال تتـــــــــردّدي
وقــد فقـــد الشھ ّيـة ْ
فـــإنســــانٌ أنـــــــا
و يــوجـد سوء ن ّية ْ
وكيــــــف يكون لي
لعــــ ّلك تفھميــــــــن قولـي فــي القض ّيـــــــــة ْ
صب ّيـة ْ
عجوز الـيـوم كــــــــــانت  -األمس  -ال ّ
سـيــن البق ّيــــة
فليتــــــكِ يـا بن ّيــة ْ
ُتــحــ ّ
 -٥أفلح بحر الشعر ...
ربما قصيدة ،أو جرم ال يُغتفر!
سن الشعر ،فصرھن إليك ثم لتلقي من كل قصيد ٍ جز ًءا في
قال :فخذ أربعة قصائد من ح َ
"البحر" ،ثم تنادي :يا أوزان الشعر تعالي! واضرب بعصاك الشعر يلين "عروضا ً"
تتفجر منه األنھار"قوافي" يستسقي منه الشعراء!!
وارفع للشعر قواعده ،يأت اإلحساس إليه يطوف  /يلبي آذان األشعار  ..يجرجر ركب
حروف "روي" جاءت فوق الضامر من كل فجاج اللغة المتردية بفعل عصاة الشعر ،ثم
اصرخ فيھم :إن الشعر أشار بذبح قصيدة ،حتى نضرب تلك اللغة بمصراعيھا ،فإذا
نھضت فاشھد أن الشعر سيحيي موت اللغة المتردية في معجزة لن تتكرر إال بعد مضي
"البحر" ليرقي عرش "الشعر" ويقرأ كتب االستدالل البحت لقافية المتنبي والخنساء!
واصنع للشعر سفينة إنقاذ حتى ينجو من طوفان "الال معرفة" الحقة ببحور األوزان وال
تركب فيھا حتى ال تخرقھا فيشم الحوت عبير الفكرة فيجئ ليلتقم اللغة المنھدة بعد عناء
استرجاع حياة .....
وأقم عوج جدار الشعر ،وسلمه لھذين الطفلين لتصرف يتمھما عن تلك القرية حتى
يستخرجا كنز "التفعيلة" عند بلوغ أشدھما ،ثم يزورا سوق عكاظ ليبيعا تلك الثروة
لـ "أمرئ قيس" الشعر الحالي!!
تباعا كي
واعلم أن ھناك السبع سنابل تحمل سبع "قصائد" في كل قصيد مائة وزن ترد
ً
تعبير وعبارات العشق النابع من بيت "عزيز" شغفت حبـًا
صورا وبالغة
تشرب من مدين
ً
ٍ
ما يتردد من أنباء أن القوم إاتمروا بالشعر ليقتل كفا ً لنمو سنابل أخرى حتى ال تخرج
شطئا ً آخر ليؤازرھا في إنتاج دواء!!
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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فإذا جاءت كل قصيدة انتثرت تحمل ذات الرأس ،وذات الوزن ،وذات األفكار ،فقل :قد أفلح
بحر الشعر بأن يسترجع لغة ً ال فيھا عوج للشعراء!!
 -٦ذات مسا ْء
األشياء،
مساء  ..سأقوم وراء
ذات
ْ
ْ
وسوف نحقق كل تراتيل الماضى ..
سوف نطالع كل بالدى ..
الياء"!
من وصل "األلِف" ،إلى فصل " ْ
ونعيد صياغة عيشتنا ..
سواء!
ونردد أنشودتنا  ..ونعيش
ْ
مساء ..
ذات
ْ
بعجزى
نفسى ثم أبوء
سأحاسب
َ
َ
ثم أؤكد أن ممارسة األشعار ھراء!!
وسأصرف عن ذاكرتى كل تباريح األفكار
وأترك ساحتھا تتسكع ھاربة من طوفان النار
األشياء!
وتنسى مدلوالت
ْ
مساء ..
ذات
ْ
سأمزق صفحة كافور ،أسبح فى تيار المستور
كعصفور ال يفعل إال تكرار األعذار إللفت ِه!
ال يعلم قدر حماقته ..
البلھاء!!
يزداد به تعداد
ْ
مساء ..
وذات
ْ
تكثر فيه األعباء ْ
أتردد فى طرح األشواق لعاشقتى
بعد عناء غى الحب سنين،
فماذا تنتظرين من المسكين
األنباء ..
سوى أن يصبح أحد
ْ
مساء .
ذات
ْ

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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 -٧مداخلتان
)(١
إلى كل الشعراء األحبة  ...مالكم ال ترتجلون؟؟ بل ھم اليوم متكاسلون!! وأقبل بعضھم على
بعض يتساءلون  ..قالوا :إنVا كنVا قبVل فVى موقعنVا شVاعرين  ...فغضVب الشVعر علينVا فصVرنا
ساكتين !!..
ھVVل أصVVبح حالنVVا ھVVو ھVVو الVVذى أحكيVVه ..؟؟ كVVم كنVVا ـــVVـ زمVVان ـــVVـ نكتVVب البيVVت أو الفقVVرة
الشعرية ،وبعد يوم أو يومين قد ال نجد مكانا للتعليق على المشاركات من كل الفئات!!
مالكم ..؟؟ كيف تشعرون؟؟!! أفال تكتبون  ..أم لكم موقع آخر فيه تنشVرون  !!..إن لكVم لمVا
ترغبون!!
خذوا  ..وأروا الشعر منكم قوة .
سVVان،
Vرحا لع ّلVVى أكتVVب األشVVعار  ..ويVVا عسVVال ذرنVVى أقتVVل علVVي ح َّ
"يVVا عبVVدالنبى ابVVن ِ لVVى صً V
وليكتب شعره ،إنى أخاف أن يب ّدل قصيدكم أو أن يظھر فى الموقع الفساد!!  ....ويا مھVاجر
ومحمد رفاعى والبلوشى وأسامة ومحسVن ورجVال الشVعر اعكفVوا علVى قصVائ َد لكVم وكونVوا
لھا عابدين!  ...ويا ناھد اقنتى لشعرك واكتبى وانشرى مع الناشرين!! ويا فاطمة لقد جئVت
كتابا ھنيا  ..يا بنت عرفة كونى سيدة قصص قصير وال تكونى للكسل رفيقا شقيا!!"
يا كل الشعراء والكتاب والمتكلمين والناشرين ) ..ارتجـــلوا (..
|؟؟!
قال القاصل ُ :ھل يمكن أن يمنع رأ َ
سك م ّني ْ
فقلت :نعم ،إن منع | عليك الحداد !!..
ْ
المقصلة ..
ضحك ونادى بالحداد لسن
ُ
ُ
!!!!
بكيت
وقلت :قضاءك يا أ ْ
)(٢
كم وددت أن أرتجل أكثر على بيتى الذى أنشدته ببادئة رمضان!!
وقد حدث  ..وجئVت يVوم  ١٣رمضVان  ١٤٣١ھVـ ،وكتبVت إضVافة علVى البيVت وعلVى محمVد
محسن ..
كل األحبة ممنوع كمردود  ..إال حبيب بقلبى ناحل العود .
وكتبVVت قصVVيدة ال تقVVل بحVVال عVVن الVVـ  ١٢بيVVت ،،وبعVVد كVVل ذلVVك ،وفجVVأة ،انقطVVع التيVVار عVVن
)السيبر( الذى كنت أقطنه ذلك اآلن!! وكنت لم أنشرھا ..
ضاعت ،،وخفت على نفسى الشلل ،فقمت مسرعا!! ـــــ الجدير بالVذكر أن صVاحب السVيبر،
والذى نشأت بيننا عالقة من جراء تكرارى عليVه ،قVد انفطVر حزنVا!! وقVال :أوووه ،لVك |
يا شاعر!!
والجدير أيضا بالذكر أننى ال أذكر منھا اليوم إال بيتا واحدا على األول ...
..............
كل األحبة ممنوع كمردود  ..إال حبيب بقلبى ناحل العود .
كأنھا عملت بالحب مأثرة ً  ..مكتوبة فى صحيح البن مسعود!!
...............
ثم بعدھا  ..ياااااه على الذى بعدھا ھذا ....
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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بعدھا ،طلبتْ منى جمعية خيرية ،عندنا فى قرية الغرد بمركز أرمنVت باألقصVر ،تقVديم حفVل
خيرى قرآنى لتكريم حفظة القرآن الكريم!! | | | ،وماله؟؟ ــ مع أننى كنت مختلفVا مVع
إدارة الجمعية ،،ولكننى جعلت الموضوع  ــ المھم ذھبVت  ..وقVدمتھا وقVد كVان فيھVا أبVى
حاضرا ضمن لجنة التكريم باعتباره شخصية عامة فى البلدة!! وقد كVان عمVى حاضVرا ألن
بالء حسنا و الحمد!!
ابنه ھو القارئ بالحفل! وإخوتى واألقارب والصحبة ،وقد أبليت ً
علVى حملVة شVعواء
وانتھى الحفل ،وبدأ النحل يطن ويلدغ ،،والدبابير تVزن وتلVذع! وقامVت
ّ
 ..قادھا بعض مثقفى البلد والمختلفون مVع الجمعيVة ومVع المشVايخ التVى شVاركت  ..وللعلVم
على فى الھجVوم  ..ويصVورون للنVاس أننVى رجVل )جاموسVة
منھم مشايخ كانوا يحملون ّ
 ..حاشVVاكم( كم Vا يجروننVVى أنجVVر وأنسVVاق!!  ....حتVVى تطVVاول أخ فاضVVل وجVVاء إلVVى بيتVVى
وھجانى بشعرى وقال أننى أنا السيء والضاللى  !!..ومنكر الحق!!!
Vى مVVن قبVVل  ..وتجمVVع األئمVVة
غضVVب أبVVى علVVى مVVا أصVVابنى غضVVبة لVVم يغضVVب مثلھVVا علّ V
واألطراف  ..فقام فيھم خطيبا ورماھم بالجحود والظلم والتطاول وكراھيVة الخيVر  ....ولمVا
انتھى قمت أنا  ..صVاحب البلVوى!  ..وقلVت بVأننى ـ بعVد إذن أبVى ـ أسVامح بكVل مVا أصVابنى
وأغفر  ..على أن نقرأ فاتحة الكتاب بأن نبدأ عھدا جديدا  ..وننسى ما دار من مالبسات!!
حمد الناس لى ھذا الصنيع  /ورضى أبى أن يتأجل الموضVوع إلVى بعVد العيVد ،حتVى يحكVم
فيه الخيرون بحكم | ويعطوا كل ذى حق حقه!! )نعم ھو عنيد جدا في الحق(
ھذا وما يزال الموضوع منتصبا  ..وما أزال أنا مضطربا  ..فاسVألوا | لVى بالثبVات علVى
الخير ولو كان فيه الذى فيه ..
٨ـ وربما الساعة تكفى ..
اآلن وبعد أن قرأت ھذا األسبوع األدبي ،فما رأيك ببقية أسابيع حياتك؟؟ ربما أسبوع
واحد ال يكفى للعمل ،أو للحب أو القراءة أو البحث عن أحد أرقى محالت بيع األحذية!! أو
إنھاء عالقة ما ُولِدت من قبل فى لحظة! أو الحزن على فتاة جميلة تتكفف المارة ،ويقذفھا
ولد شاب بكلمات خارجة ،ثم تنظر إليه وتبتسم لرؤية الورقة فئة الخمسة جنيھات!! أو
أحضرتھا لترھب عدو الدواليب وعدوھا!!
حتى لتتعود عليك القطة التى
ْ
لكن الحق الواضح الذى ال ينكره إال المنكرون أنما قد تكفيك أيام ـ بل ساعات ـ وأنا طبعا
معك! لتعيد النظر فى شأن حياتك أو لتعلن عن رفض شيء ما بعي ًدا عن أى ضغط أو
حساب خارجى ،أو لتتوب إلى | وال ترجع لما كنت تفعله من قبل!! أو حتى لتنظر
باھتمام فى أوضاعنا الراھنة وتقول "إ ّنا  ،وإنا إليه راجعون" ...
قبسا يشعل سراج األمل واعبر بحر العيشة الراكد إلى شاطئ الحياة
خذ كلماتى تلك
ً
ِف عليه تمثاال
المتجدد ،واحمل سراج األمل على شاطئ الحياة ،افعلھا يا صديقى ،وق ْ
نوعا ـ ولو كانت تلك آخر وقفاتك ،فكن فيھا رجال! وال تفرط فيھا ـ
للرجولة ـ صفة ال
ً
أقصد ساعة أن تقف وقفة الرجولة الحقة!! ـ ولو بكل العمر ..
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ربما العمر ال يكفى إلنجاز حاجة ما! وربما الساعة تكفى إلنجاز حاجة ال تقل قيمة عن
األولى !!..

فاطمة عرفه أحمد عثمان )المسكونه بالحلم دائما(
 -١الحزن يحل باوطاني
الحزن يرحل من البالد
و ُيحل بأوطاني!!
ويغزل من بصيص الفرح
دمعي وأشجاني
وھم يسارع في السباق
ل ُيسكن اجفاني
وعمر توقف في صباه
ليسقط في الربيع أوراقي
و ُحلم يموت في األنفاس
نسي الموت أنفاسي
وي ّ
وخوف يسري في الضلوع
من زمن مجھول المعاني
وأبقى في الليل مظلوم
واصير في الغد الجاني!!
 -٢باألمﺲ
كنت أھوى الجنون
وألھو بالفرح أينما أكون
وأنشر نبرات الضحك
في الفوضى  ..والسكون!
باألمس
كنت أشاكس الھ َّم
فيھرب من شغبي
وأقلم أشواك الجرح
فيف ّر من دربي
وأرسم من ألوان الشغف
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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لوحات عمري!!
باألمس
دار
كنت أسخر م ّمن لھم في الھوي ْ
األشعار
وأ ّدعي الحكمة وأكتب
ْ
كنت أراھن
على قلبي أن يظل بعيدا عن
نار االشواق ..
حتى أتى من
حطم حصوني قلبي
بفوضاه،
حرك بكالمه صمتي
فأنھاه،،
حين أتى ..
أحيا ـ من موتي ـ الشوق
وأشرق ـ في كوني ـ الشمس
وتبددت الغيوم،
وعاد الربيع لصباه !!..

محمد ابراھيم محمود نصر )محمد نصر(
ماكــــَـ َربِ ّي
ح َ
ُ -١ر ْ
ـرت َع َب َراتـِـــي
س َ
ُرحـ َمـاكـــَ َر ِبي َقد َ
للرضى
َير ُنــو فُــؤادِي حِيــنَ َيط َم ُح
َ
مري َحقل َ َّ
ـــــرى
ذال ٍ
ت ُي َ
ص َ
َقد َ
ار عــ ُ ِ
ــام َلــم َتــتـ ُرك ِبھــــا
َوبــَ َراثِــنُ اآل َث ِ
ف ِبي َف َيف ِت ُك أَضـلُعِــي
نـــب َيعصِ ُ
ال َّذ ُ
يــر فِي سـُـ ُب ِل ُتالعِ ُنھا ُ
الخ َطــى
َوأَسِ ُ
ذاب َو َغــف َلتِي َتـخ َتالـــُنِي
ـمر َ
والــعـ ُ ُ
ھــوى النـَ َجـا َة َوطِ ي َبھـــا لِكِــنـَّـنــِي
أَ َ
ِيم َتـ َعــلُّ َقــا
َفـــتــــَلُــو ُذ ُروح َِي َّ
بالرح ِ
َقــ ِّلب أيــَا َر ِبــي إِلــى د َُر ِر ال ُھـــدى
ـور ٌد
ُون َع ِ
مِن د ِ
ــفو َك َلم َيــ ُعد لِي َم ِ
َوأَ ِجــر أَيــَا َر ِّبي َذلِـــالً ُمـــثـــ َقـــــالً
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

َزا َد األَنِـــيــنُ وفِــي الــ َمـدَى آھَـاتِــي
فــَيــَ ُعـو ُد َي ْ
صدَى َح َس َراتِـي
ـخـ ُبو مِن َ
ـالم َحــ َيـــاتِــي
َحفــَّ ْت َعلى َ
ـاح ال َّظ ِ
س ِ
سنـا ً ِبـــ ِه يـــَزدَ انُ دَمـــ ُع َرجـَاتِـي
َحــ َ
َ
ُ
اي َيـــنـف ُ
ســـ َّم ُه ِبــ ُرفاتِـي
ـــث ُ
َـــو َ
َوھ َ
ست على َدرب ال ُھـدى خـ ُ ُطوا ِتــي
َخ ُر َ
ســ َك َراتِي
َفــ َمــ َتى أَفِـــيقُ َو َتــنتــَحِـي َ
ھــوي ِبــ ُذل ٍّ فِــي َل َ
ت
ــظــى الـد ََّركـــا ِ
أَ ِ
ت
ــو آ ِ
َو َتـــحــِـــنُّ َتــرقُ ُ
ــب َطـل ُّ َعـــ ْف ٍ
ت
َقــلــبــا ً ُتـــ َكبـــِّـــلُــ ُه لُجى الـظـُّــلُما ِ
ت
إِ ّلـــا َحـــمِـــ َمــا مــِــن َجـــزاءٍ َعــا ِ
ِـحــ َنـانــا ً ل َ
ف َنـــجــَا ِة
ِــطيــ ِ
اب ت ْ
َقــد َذ َ
١٥٠
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 -٢ليﺲ من جرحي نجاة
أسي ُر....
وصوت أقدامي مزي ٌج من بكاء....
وارحل في دروب الصمتـــِ
ال أدري...
لمــَ قلبي وأحزاني
يتوق لھم لقاء...
فال أدري...
ھل األيام تزرعني وتصنعني؟
أم األيام تخنقني..
تمزقني...
العمر
وتحفر في جبين
ِ
قبرا من عناء!!..
لم أ ّيھا الليل العني ُد
َ
القلب
طويت مني
َ
َ
واستحللت في عيني البكاء؟!!
المجھول أھفو
لمرافئ
ِ
ال أبالي..
كان ما أرجوه عزا أم شقاء..
كان ما أرجوه ذال أم إباء..
كان ما أرجوه في دنياي
من دنس موار ُدهُ
أم ھو من نقاء!!..
في ظلمة النسيان
ألف حمام ٍة...
تركت سماء المج ِد
تبحر في الدماء...
،،،،،،،،،،
أنا لم اعد ذاك المتي ُم
يزاوره الربي ُع
أن
َ
وأن تداع َبه الزھور!!..
الناس
أنا لم اعد أھوى ابتسامات النجوم على شفاه
ِ
وأشتھي في الفجر نور!!..
ال فرق عندي
ذبيح
بين عصفور
ِ
الظالم....
مزقته ي ُد
ِ
ب النسور!....
وبين مصلو ِ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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حائر!!
ما زال في قلبي سؤال
ٌ
ھل تراھم فرقوا بيني..ومن ترك الحياةَ
بأن سكناه القبور؟!!
،،،،،،،،
قد مر عا ٌم..
يغرس األشواك في جرحي...
وينزع من شراييني الحياة!!...
األعماق...
ويجول في
ِ
يبطش بالنسيم العذب في قلبي..
فيبل ُغ منتھاه!!!...
اآلفاق...
يا نجمة
ِ
غضي الطرف عني...واذكري...
من كان يوما حالما بالضوءِ
يعبث في صباه...
ومضى...
فأدرك
منتھاه!!..
ولتعذريني
فالجراح تمردت!!..
ح...
وفؤادي المذبو ُ
حاك الجرح يوما
وارتضاه!!...
فليس من جرحي نجاة!
ليس من جرحي نجاة!!
ق
َس َ
مةُ األَ ْ
 -٣ن ْ
شوا ِ
وردَتــــِي الــلــَّيــَالـــِي
ُتـمـــَ ِزقُ نـا ُر أَ ِ
َومــَا األَمــصال ُ َتــصل ُ ُح لـِاعتِاللِـــي!
يبي
َف َ
ِكــري حــَ ِب ِ
ــوجــــدِي َوالـــ َّد َوا ذ ِ
ــب يــا َقــومِـي َومـــالِي!!
مــال ال ِّط ِّ
َف ِ
فــــھــبـــي َنسـمــ َة األَ
شـواق ھــَبــَّـا
ِ
ْ َ
َ ُ ِّ
َ
صـ ّبا
كـــوان
األ
في
ــور
النــ
ِ َ
َوصــُبـّي ُّ َ
در حــُبــَّا
َو ُ
صوغـِي مِن خــُـيــُوطِ ال َب ِ
الل!
حـر َ
ــلب بـــَال ِّ
ــر ّوي الــ َق َ
ُي َ
الح ِ
س ِ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ــب ُطـھــرا
فــِإِن َيــكــ ُ يا حــَ ِبيبي ال ُح ُّ
ج الــفُـؤا ُد ِبـــ ِه َفــــ َيــــبرى
َويــَـم َت ِ
ــز ِ
َويـــَرقَ الشـــَّوقُ مِـنھـاجــا ً َوفــِكــرا
ـلب بـالِي؟!
ــير ال َق ُ
َفـھــَل َيــوما ً َيــصِ ُ
وب ال َّ
مس فِي َكبـِــ ِد اشتــِـيــاقِـي
ش ُ
َت ُذ ُ
ح َتھــفُــو لِـل َتــالقِـي
الــرو ُ
َو َتــســمو ُّ
َفھـل لِي مِـن َظـمى األَ
نــفاس ساقِــي
ِ
َ
َ
َ
مـال؟!
ج َبــالك ِ
سِ ــوى ُرؤيـــَا ال ُمـــت َّـو ِ
َّ
ب
دي الــ ُّد ُرو ِ
أَبـــَا
ھــراءِ يــا ھــ َ َ
الـــز ْ
ـبــض َقد َتــألألَ فـي الــقُـلُـــوبِ؟!
ٌ
أَنــ َ
يبــي
أَيـا َن ُ
ـفس ارشـُفـِـي عـِطراً َوطــِ ِ
ـــــالل
ض
َو ُذ ّبـــِـي َعــنــكِ أَشــبا َح الــ َّ
ِ
سـالمِـي
طـرتــــِ ِه َ
َعـلـى الھــادِي َوعـِ َ
ون سـامِــي
َو ُح ٌ
وج ال َك ِ
ــب فِي ُمــــــ ُر ِ
مـــعــــلّـِ َمــنــا أَيـــا خــــ َ َ
ــام
َ
ُ َ
يــر األنـــ َ ِ
ِصــــال
ب الخ
رض مِن َعذ ِ
ج األَ ُ
َتــ ُمـو ُ
ِ
سجـــــــايا
سجـتَ ال ُح َّب مِن طِ ي ِ
ب ال َّ
َنـ َ
َو َر َّفــعـــتَ الــقُـــلُـــو َب َعـن الدَّنـايــا
َوقـــَد َطــابــَـت لِـــلُــقــيا َكـــ ال َمــنايـا
فــ َق ُ
ـــدوتـــِي أَسمى ابتِــھــالِي
ـة قُ َ
َو ِر ْ
ضـت ُعــيـُونــِي
سول َ ِ
| قــَد فــــــا َ
َر ُ
ُ
ضــ ِة َيــھــفو َحنـِينِـي
ــحــو
َو َن
الـــرو َ
َّ
َ
ـون
أَيــا َر ُّ
ب ارضــِـنــِـي َقــبــلَ ال َمــ ُن ِ
ــھــر َيــــر َتـمِــي فِــيــ ِه ِرحـالِــي
ِبــ ُّط
ٍ
َ
ــصطـ َفى َقد فـــــا َح ھــَديا
َع ِبـــي ُر ال ُم
سـ َنحـيا؟
ــور يـا َقـومِـي َ
َمــ َتــى َبــال ُّن ِ
ساح َ
ــة األَحـقـا ِد طــــَـ َّيـــا؟
ـطــوي
َ
َو َن ِ
ــالل؟!
َو َتـغ َتسـِل ُ الضــُّلُو ُع مِــنَ الضـَّ ِ
َفمــَن يــَســــأَلْ عـَ َلى عــَيشِ ي فــِإِنـِّي
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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أَ َذبــتُ
الــرو َح مــِن َفــرطِ الــ َّتــ َمـ ِّنـى
ُّ
ـــــار َنـجنِي
جر مــِن ھــُدى ال ُمخ َت
ِ
لــِ َف ٍ
غر الـ َّليـالِي!
َفيـــَصـحــو النــُّو ُر مِن َث ِ
داوي القُلوب..
َ -٤
ب بالــقُ
ـــاح ْ
ــرآن
ـــت ُربـــو ُع ال َقـــلـ ِ
َف َ
ِ
ُنـــو ٌر ُيــــ َ
ــشــر مـن آيـاتِــه
الــب
ُ
ش ُّ
ــع ِ
ــوز يــُر َتجــى
ُــو َخــي ُر م
ھ َ
ِــنھاج لِــ َف ٍ
ٍ
ــربـــا
ــدر َقــد حـــواهُ َتــ َق ُّ
أَنــعِـم ِبــ َ
ص ٍ
ـــع
أَشـتــاقُ َرشـــفا ً مِــن ت َ
ِـالو ِة خاشِ ٍ
ــقرآن فاتــلـو وار َتـقــــِي
يا حافِــ َظ الـ
ِ
النفس مِن ْ
السنـــــا
عذ ِ
وروي
ب َّ
َ
إقرأ ِّ
صدُورنـــــــــا
ور ِّطـب بالكِتا ِ
ب ُ
اص َدح َ
فـاض لــ َك الھـنــــا
ـرآن
َ
يا حـافِـظ الـقُ ِ
َقد ن َ
ب ال ُمنــى
ِلت مـــا َترجوهُ من طِ ـيـ ِ

ـــن
كـــرم ِبــ ِه َف
ــــيــض مــِنَ
َّ
ٌ
الــرح َم ِ
أَ ِ
َ
ـوان
والخـــي ُر ُي
ــشــر ُق في مـدى األكـ ِ
ِ
ي ُيســـ ُ
ان
ھَد ٌ
اق على مـــدى األزمـــــ ِ
ان
َيـسمـــو ِبــ ِه لِــ َمـراتِـــ ِ
ب اإلِحـســـــ ِ
َتــر ُنــو ِبــ ِه ُروحِــي َو ُكـــل َّ كِـيــــا ِنـي
القرآن مجــ ٌد ثــانـــــي؟
أوھَــل سِ وى
ِ
داوي القُ
الربــــــــانِي
ـحر ِه َّ
َ
ِ
ــلوب ِبــسِ ِ
َ
َ
َ
ان
اجــلــو وطبــِّــب ثــــ َ
ورة األشجـــــ ِ
ُمــذ َ
ـان
ذاق َقــلـــبــ ُ َك َلــــ َّذ َة اإليمـــــــ ِ
ان
َي
ُ
يش و ُخــل ِد ِجـنــــــــــ ِ
ـنساب في َع ٍ

غ فؤادي
 -٥أَصو ُ
إلى أختي وغاليتي في عُرسھا
ـاس ِبـشـــرا
ســأَر ُ
َ
سـ ُم في و ُجــو ِه النـَّ ِ
َ
ســع ُد ألــوانَ األمــانِـــــي
ســ ُيـزھي ال َّ
َ
َ
َ
َ
َ
رض ُحــ ِّبـــــا ً
ـرس قــد أظـــل َّ األ َ
لِــعــ ُ ٍ
َ
ـــع ف ْـرحـــــا ً
سلُوا َقـــلـــبي إَذا َمــا َ
ش َّ
َ
ت ال َقوافِــــــــي
سـ َمـ ِ
سلُوا شِ عـري إذا َ
َ
َ
ِــــــــــالل
ـمـال أو خ
َ
ٍ
سـلــوھُـم َعــن َج ٍ
َ
ـــــوارت
الحــ َنــايــا قــد َت
َ
س في َ
َعـــ ُر ٌ
ُتـــنــاشِ ـــدُھا الــ ُّنــجــو ُم ِبــقُــ َلـ َتـيھـــا
َو َغــ ِّطـي الـ َكــونَ بـاألَ
خـالق ُنــــــوراً
ِ
ھَــنِــيــئا يا َولـــِـيـــ ُد ِبـھــا الـــ ُثــريــا
َوإِن مــا ُح َ
ـزت في الـدُّنيا سِ ــواھــــــا
َو َل ُ
ســ ِّلـما ً لِســِوا َك ُعـمـــــــري
ست ُمـ َ
خـالق واألَ
سـنــا األَ
ســــــــام
فـــعـــال
َ
ِ
ِ
ٍ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

ــف مِــن حـنايـا ال َّ
ـوق شِ ـعـرا
وأَقـطِ ُ
ش ِ
ـنح َ
ــب َمـجـرى
الح ِّ
ـوع ُّ
ـت في ُ
و َي َ
ضــل ُ ِ
وان خــــيـــرا
َوعــ َّم شـذاهُ في األَكـــــ ِ
ـــار َطـــيـــرا
ص َ
ح حــتى َ
وزادَ الــ َفــر ُ
بــداع َفـجــرا
وطــافــت في َ
ســمـَـا اإلِ
ِ
َو َقــد قُــصِ ــرا على ال َّ
شــيــماءِ َقـصرا
ِي إذ َح َ
ــاز د َُّرا
َفــــــ َيــــــالــِــفُــــــؤاد َ
أَيا َ
شــيـمـا ُء ُجـــودِي مِــنـكِ ُطـــھــرا
ــنــساب سِ ـحــرا
أّ ِذقِـــيـــه الـ ُّتــقـــى َي
ُ
َ
ــيــت الــ َيــو َم َبــدرا
فــإِ َّنـــك َقـــد َجــ َن
رض َفـخرا
َكـــ َفــ ْتـ َك عــلى ُمـلــوكِ األَ ِ
ــولــِـيــ ُد في األَ
نــظــار َقــدرا
َفــمـن َك َ
ِ
ِـسـان َ
ـير ذِكـرا
وطِ ــبـــتَ عــلــى ل
ِ
الخ ِ
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ف َدمــي و ُروحِــي
ج في ال ُحـرو ِ
سأَم ُز ُ
َ
َ
َ
ـــلــبــي ُمــشِ ـــ ٌع
ــرح في ق
ِ
َو ُرغــ َم الف ِ
ــبـــار ُك َخــالــِـقِـــي لَـ ُكـما ِبــنـــــاءاً
ُي
ِ

ــســطـــرا
ســطــراً َف َ
ِي َ
أَصــو ُغ فُــؤاد َ
ف ُ
ـــبـــرا
ِـراق َ
صــغِــيرتـي مــا مِــنـ ُه َي ْ
بـرضــاهُ ُعـــ ْمـرا
َفــعــِـيــشا وانـعــَما ِ

باب األَزھر
ش
َ -٦
ُ
ـخـ َّطـى َطـيفُــنا ُّ
َت َ
ـبــــــــال
شـــ َّم ال ِج
ِ
َ
صنعنــــــا
بـــاب نحنُ من َذھــ ٍ
ش
ب ُ
ٌ
َ
ـبـاب ال ُتــدانــيــنــا ُنــجـــــــــو ٌم
ش ٌ
صر َخـ َّفــاقـا ً َر َفعـنــــــا
لِـــوا َء الـنــَّ ِ
ج َونـــُـــو ٌر
وأَزھَـــ ُرنــا َلـــمِـنـــھــا ٌ
ِـيـــــل
وض َظـل
ـسـ ُمـوا إلــى َر ٍ
ِبـ ِه َن ْ
ٍ
بـ ِه قُمـنا َوصـِرنا اليـَـــو َم َنــحــيـــا
فإن جـــا َءت َلمِن َبعــــدي قُــــرونٌ
َ
سـ َي َظـلُّــــــون ُنـــورا
ِين َ
ش ُ
ـباب الـد ِ
َ
سيـَقـودونَ دُنيــــــا
ش
بــــاب الدِّين َ
ُ

َفــقــومــِي أ ُ َّمتي َتـلقِــي المــعــالي
ضــوء في كـبد اللـيلـي
َنــسـجـنا الـ َ
َقــ َطــفــنا كــال ُمــنى َ
ِـالل
شــھـ َد الخ ِ
ــر في الـدُنا َ
ـالل
شـ َب َح ال َّ
َفــ َقــھـ َق َ
ض ِ
ـــيــــر واعـــ ِتـــدال
أَقـــا َم لِـــوا َء َخ
ٍ
الــكــمــال
ِــنـھـــاج
ِبـ ِه َنــرقــى لِـم
ِ
ِ
َفــــأ َ
المـــآل
قــــام إلى
كـــــرم بــال َم
ِ
ِ
ِ
َفـبــَـ ِّلغ يـا َزمـانُ َلــھــُم َمــقـــالــي
ِصــــال
ب الخ
رض مِن َعذ ِ
ُي َر ِّوي األَ َ
ِ
ــنــــال
ــيــب ال َم
ت َلــ ُھـم طِ
َو َجــ َّنــا ٍ
ُ
ِ

ريد
 -٧نَج ٌ
م طَ ِ
ــف َعــن الــ ُّنـــواح
ال ُبــ َّد لل َّن
ــجــم ال ّطــريــــــ ِد ِبأَن َيــ ُك َّ
ِ
َ
ُ
ضــو َء الــفــجــــر الح
ســ َتــبـعـَثــ ُه المـآذِنُ إنَّ َ
َفــغــداً َ
ِـجـاب وال ِوشـــــــاح
ج الـ ُعـيونَ فال ح
َ
ــز ُ
َوغــدا َ
ســ َيمـ َت ِ
َ
َّ
اق ال ِجــــراح
ــسمـا ِ
ــغـر ُ
لــِيــُعـانِــقَ الن ْ
ســھا ِبأعــمـ ِ
ت َي ِ
َ
َ
شــبــاح مـــــاح
ســــنــاهُ لــأل
َو ُيــــعــ ِّلــ َم األَكــــوانَ أنَّ َ
ِ
صـالح
ال تــنــھــروا الــ َّنــجــ َم الــ َّطــريــ َد إذا تـناساه ال َّ
َ
دَركــــا ً وراح
ال
ــور المــعــالي إن غـــدا ْ
تــبــخســوا ُن َ
َ
ســ ُيــنــشِ ــ ُد لــِلــورى َلــحــنـا ِبــأوتـار الكِـفاح
َيــومــا َ
در كي تبرى الـقِـــــراح
َ
حر الـ َب ِ
ســ َيــحــيـ ُكـ ُه ھمسا ِبسـِ ِ
َ
َ
األنــام طـــغــى َوفـــاح
ـــزن ِبــأفــــئــــِد ِة
أَ َّواه مــِـن ُح
ٍ
ِ
رض تـَرقُــ ُبته الجــــِراح
أَواه مـــِن َنـــزفٍ ِب
ــطـــول األَ ِ
ِ
ســ َيصو ُغــ ُھـم قِصصا ً ُيـسا ِم ُرھا النـَّخيل ُ إلى الصبـــاح
َ
َّ
الـريــاح
ـطش ِّ
ِـف الــطــريــ ُد مــواجــِھـا َب َ
البــ ُ َّد أن َيـــق َ
وف َيــعــلــو شــامِــخــا ً َمن َ
الجناح
ـور َ
بات َمــب ُت َ
َو َلســَ َ
صــباح
ــجم الــ َّطــريــ ِد بِــأن ُيــعــانـِ َقــه الــ َّ
البـــ ُ َّد لــلــ َن ِ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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 -٨سنا األفراح
دَ عنِي أَ ُكونُ لِذي ال َم َح َّب ِة ساقِـــي
ف ال َّتفاؤُ ِل باقِــــي
سأ َ َظل ُّ فِي ُعر ِ
َ
َ
َ
لبي َوفِـي أعمـاقِـــي
َتر ُنو َعلى ق ِ
اآلفـــــاق
َحـنَّ الـفُ َـؤا ُد ل َِـرو َعـ ِة
ِ
َكـانَ ال َم َح َّب ُ
الوفـا ُء ِرفـاقِــــي
ـة َو َ
ح َقد َغ ّطـى ُربـا َخ ّفـاقِــــي
َوال َفر ُ
ِيل َتـالقِــــي
َوال ُكل ُّ َيشدُوا فِي َجم ِ
الرجا ِل َومـَن َبـ ُع األَخــــــالق
ير ِّ
َخ ُ
ِـفــــاق
ـص َباألَحـقـا ِد أَو ِبن
أَو ُغ َّ
ِ
ـــاق
ھـو َقـ ُّط إِلـى ُد َنـا الفُ ّ
س ِ
َلـم َي ِ
مـــــالق
ال َي َ
ِ
يق َوال إِ
غش مِن ضِ ٍ
ِحـقـــاق
َقــد نـا َلـ ُه َبال ُجـھـ ِد َباست
ِ
مـادا َم فـي الدُّنـيـا َنسِ ـيـ ٌم بـــــاق
ــب األَنــام َو َجـ َّن َ
ـة َ
الـخـــــالّ ِق
ُح َّ
ِ
َ
َ
ير َ
عـــــراق
ضل ُ األ
الخالئ ِِق أف َ
َخ ُ
ِ

ضلُوعِ ي ُنزھ ُ
َـة ال ُمشـــــاق
َبينَ ُ
عـابــ ٌر
مـا دا َم فـي الدُّنيـا َنسِ يـ ٌم
ِ
صفــا
ِس ال َيو َم َھ ّبا ِ
ت ال َّ
ما لِي أُح ُّ
َ
الخي ُر َيبدُو في ال َفضـاءِ سامِيـــا
َوما أَ َت ُ
ِي إِ َّنمـــا
مـع َوحـد َ
الج َ
يـت َ
جئتُ أ ُ َھ ِّن ُئ َكو َكبـا ً فِـي ُعرسِ ــــ ِه
ِ
َ
َ
الـورى
جواء
أ
ه
ذا
ش
م
ع
د
ع
س
ال
ُ
َ َ
ُ
َو َّ
َ َّ
ارمـــــا ً
ماذا أَقُول ُ ِل َمن َي ُح ُ
وز َم َك ِ
ص ال ُفـؤا ُد ِب َ
شو َكـــ ٍة
َر ُجل ٌ َفما ُغ َّ
ِق َم َم ال ُّتقى َق ِد ار َتضاھـا َموطِ نـــا ً
ـف َلــ ُه َيـــــــ ٌد
حـر َجـوا ٌد ال َتـ ُك ُّ
َب ٌ
َ
َ
َ
سمــا
َبدراً ق ِد اق َتطفت َيداهُ مِنَ ال َّ
ِّيـن َدومـا ً َوان َعمــا
ِعيشا ِبظِ لِّ الد ِ
ـي َتغ َنمـــا
رس ِب ِه إِن شـا َء َر ِّب َ
ُع ٌ
ـور ُم َحـ َّمــــ ٍد
ُي ِ
حيي ُكـمـا َر ِّبــي ِبـ ُن ِ

محمد سيد دسوقى طلبه )عاشق القرآن(
دموع العروبه
ب
الـوطـن لالحـبــا ِ
ھــذا كــال م ُ
ِ
ھــــذا مقـــال ُ وال أعنـى روايــةً
مـازال الوطـ ُن يحـتوى أوال َد ه
واالبصار تلتـحـ ُم
السمع
فـــاتركوا
َ
َ
فــــكـم مــن مـر ٍة طـال َ الحـديــث
لــــــكـن اليوم الحديـث سينـتـھـى
أرض العروب ِة والصبا
أتـكـل ُم عن
ِ
أھـــــجـو مــن يـقـول ُ قـد انـتھـت
فـــــــأسـأل ُ مـــن أراه بــدھـشـــ ٍة
أرض العـروبـةِ والصبا
تــاه فـى
ِ
الصـفـيح ال مـأوى لھم
عـــــيـش
ُ
ِ
الشمـوخ والعلى
بوطــن
مــــاذا حل ّ
ِ
ِ
ھــــرب الجمي ُع ورحلوا ثم تركونى
َ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

ب
يـحـب سمـا َعه من االغـــرا ِ
ومـنْ
ُ
ب
الحـب فـى الـســــردا ِ
َ
فــال أقــول ُ
ب
والخــالن بـالـتـرحـــا ِ
االھــل
مــن
ِ
ِ
ُ
وتـنـبـھوا انـى سـألقـى خـطـابـــى
ب
والـكـال ُم قـد ولـَّـى َكـ َم ِـر سـحـــا ِ
ب
أو يـبـدأ ُ  ..الحـكــ مُ بــاالســبـــــا ِ
ب
مــنـافــــق كــــــذا ِ
وأھــجـو كــل
ٍ
ب
ويـظــن تـلـك نـھــايـــة االحــقــــا ِ
ھــل مــاتـــت ،ھـل مـن جـــــوابِ؟
ب
مــن كــان يـحـلم ُبـرفـقـ ِة االصحا ِ
ب
أو نـرى االحيا َء مـدفـونه بـتـرا ِ
ب
من نسر شامخ الى امتالء خـــرا ِ
ب
مـنكـسـرا علــى االبـــــوا ِ
واقـفـًا
ً
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مــــــز َّقـوا جســـدى وأرا ُقـوا دَ مِــى
ً
ُ
مقولـة
وددت
حتـــــى الكـــالم فان
الـذل خيانـــةٌ
ب
ـروب لبـا ِ
ان الـھــ
َ
ِ
والظــــلـم قــد عـَّـــم وذاع صــيـ ُته
وضيع مكان ٍة
أصـبــح فى
والعـــــل ُم
َ
ِ
فــــصـــرت أطـلـبــه فى بال ٍد علت
ســـرقـــوا العــلم وترجموا أسفارنا
مؤمـن
وطن
مـــــاذا حـدث ألھـ ِل
ٍ
ٍ
ب والج ِد
مـاذا تـريـ ُد يـا طـارد اال ِ
مادحا فرأيت كتابتى ذما
جــئــتـــك
ً
واالرض
الوطن
تحقير
والذم ليس
ِ
َ
ِ
حـقرا
و| لــم أقصـد أن اكـــونَ ُم ً
َ
كـنـت وطـنـ ًا للكرام ـ ةِ والـعــال
ال تحــزن وطنــى ان قسـوت عليك
الحــب قـد أدبــر
ال تـحــزن فــــان
َ
أحبـــب ُ
ت فيـك النيل َ يجرى مـاؤه
الشعب يصر ُ
ُ
خ صو ُته
أحببــت فيك
َ
ُ
يلمع وجھــه
ُ
أحـبــبت فيـــك الطفل َ
ُ
الشمـس ُتخافت القمر
أحبـبت فيـك
َ
مظلم
ليـل
أحبـبـتُ فيـك
َ
الصبح بعـد ٍ
ٍ
بـاعـوك يـا وطنـى العـزيـز بـدمعــ ٍة
بــاعـــوك فــلــم أجــــد لك شـاريــًا
ُ
أقـسمـت أن يكـونَ صـوتى ُمـدويـًا
قـد وھبتـك نفســى بـكــــل ما فيھا
بأرض غـيـر مـوطـنـى
لـن أرضـى
ٍ
عـشــت فيـــك سنيــن الدھـر ھـائ ًما
فـاليـوم انـى قـد وقـفـــت محـاربـــًا
فــــمـن أر ُجـــو ســـوا َك يـــاربــــى

فـسـرتُ
أزحف علـى بقايـا ركـابـى
ُ
ب
ف حـجـا ِ
جـعـلـوا صـوتـى بيـن ألـ ِ
فـالغـاصبـيـن  ..من طغوا لعذابـى
فكـان ُيـدوى فـى مـأكلى وشرابى
ب
فـضـاع حلـمـى دون اى حـســـا ِ
ب
الـعـيـش واالرھـــا ِ
ذل
مـن بـعـد ِ
ِ
ب
تفاخر االنسـا ِ
ونحـن ظِ ـلـ َنـا فـى
ِ
ھل ماتوا جوعى أم تغذوا باالعشابِ؟
ب
ف ُمتلـف االعصــا ِ
مـن فـر ٍد ضعيـ ٍ
اآلفـاق كــل ثـوابـــى
فـضــاع فـى
ِ
َ
ب
بـل ألجـعـل فـيـك قـوة األقـطـا ِ
ب
نـھــرا مـلــ ُئ باالذنــــا ِ
ً
أو أقــول ُ
ب
فـفـضـت باالوشــا ِ
غــابـوا عـنـك
ّ
ـر عتـابى
فـلـمن أجـ ُئ وأشـكـو ُم َّ
وجـئـتُ الـيـو َم ألسـتـعـي َد شبابـى
ب
كـل ھضـا ِ
وسـط الـبـيـو ِ
ت وبـيـن ِ
ب
بــالـحــق مـرتـديـًا أطـھـر االثــوا ِ
ِ
ب
االطفـال بيـن كـل خــرا ِ
بـبـراء ِة
ِ
ھـل تستطيـ ُع كمونـ ًا بعد غيابى؟
ب
يـمحى الظـال مَ بنـور ه ِ الخـال ِ
ب
مـقـامـر نصا ِ
بـعـيـن
طـافـت
ِ
ٍ
ب
ح كاالسرا ِ
ِ
االعداء تلو ُ
وقوافل ُ
ب
ئ مـن وراءِ نــقــا ِ
فـال أخـ تـبـ ُ
وأعل مُ أن ھذا ليس اال صوابى
ولـن أحتمى بمن أراه يحابــى
ب
ب جـ ّر باالنـيـا ِ
بعـشـق شـع ٍ
ِ
ب
قطيع ذئـا ِ
من
وطنى
ألحمى
ِ
فأنت تعلمُ ضعفى وحيلتى ومابى

محمد محسن عبدالشافى خلف ﷲ )باحث عن الشى(
 -١وضعنا سويّا
كفى عيونك جـــددت مــأسـاتــــى
واستفتحى دمى المشـــرد مـــــرة
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

وجعـــــا يراود كــــل حلـــم اتــى
تجــدى مصارعة النوى بحياتــى
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واستجمعى سفن الحبة من دمــى
وتصفحى صوتى المكسر خلـســة
تجدينى منى كالمھــاجر تائھـــــــا
ومن الطريق أقـوم أعتصر النوى
فأزاد شوقا والجـــراح تضــمنـــى
وأرانى من دمعى اطــــرز حـــبنـا
أحبيبتى ان الــھـــــوى مـتــمـــلك
أمحى ثمالة بعدنـــا عـــن قلــــبى
رحل الفراق أناخ دھــــرا بينــنـــا
صوت لناى صار يحمـــــل نبضـنا
قد قيــــدوك يا طيـــــور محبــــتى
يا كـــل نجم فى المسالك دلـــنـــى
ال أشتـــكى إن الفــــؤاد منــــعـــم
يا حبھــا يا قلبھا يا .....قل لھــــا

فالبــحر من موج المالمة عــاتى
تجــدى لسانى خاصمته لغاتـــــى
وعلـــى حدود الصمت بر نجاتـى
خمـــرا لكى أنسى بھــا اھـــاتــى
ويزيــــد ذاك السكر من أنـــاتــى
أبكـى يوارى الدمع فى بسماتـــى
قومـــى بربك ضمدى مشــكـــاتى
السكـر الذى ما فاق من نكباتـــى
ابغير لقيا ....يشتھى ويــــالتـــى
والدمع يرقص تنتشى وجنــاتـــى
واليأس كبــل فــى فمى كلمــاتــى
ستضيـع فى أرض النوى موالتى
قولوا لھا ھجرى زيـــد ثــباتــــى
فلتدركينــى اننـى  ....لـــن آتـــى

 -٢أنـــا والــحــــب
مـــاليين مــــن العشــــاق
تمســــح دمعــــت األيـــام
و تـوقـــظ أعينــــا خجـلى
قـــد اندثرت ببعض ھيــام
و تجعــــل دمعھــا رشفــا
لتشفــــى غلـــة األوھـــام
و انــي عـاشــــق لليـــــل
ذاك ألنـــــه منــى
يــداعــب أحرفى الحيـرى
ويسطـــرھــا ھــوى عنى
إلــى عينيـــك يھـديھــــــا
ويسـتـجــديــك أن منــــى
بــريد الحـــــب يحـمـلنــى
خطــاب ليس لــى عنـوان
وذاك القلــــب يـأســــرنى
كسجــــن دونمـا قضبــان
فـــرار القلــب منه السھل
لكنى به ولھـــان
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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أنا فى الحب رسمة عشق
لكـــن دونمــا ألـــــــــوان
أنا فى الحب صوت العـزف

غـــابت عن دمى األلحـان
وأســـأل دائمـــــا عينـــى
أوقر الحـب فى األذان ..؟
تجيـب العيــن مـن سيـــل
روى الوجنات فاحمـــرت
فدمعــــت عشقى تحييھــا
وموت القلــب إن مــــرت
ونفسى فى انتظـار الحـب
ومن صبـــــر فمـــا ملــت
مـــن العشــــاق أجمعھــم
أنــا عشقى بــدون حبيـب
ألن الحــــب فــى ذاتـــــى
وذاك الـــدرب فيـه لھيـب
ســــأزرع فيـــه مشكـاتى
وأجنـــى قطفــــه بنحـيـب
سيستـــــل النــوى للقلـب
ويجعــلـنى مـــن األسـرى
ويــرعب طيــف أحــالمى
ويــــأتى قـــاتال عمــــــرا
كــــأنى يـــوم قلــت أحـب
كـــان الـ  ...جئتــه نكــرا
واستفتى النــوى بالشوق
بحـــق الحــب ھـل تعشق
فيخجـــل معلنــا للصمــت
وفى دمـــع غـــدا يغـــرق
أنـــا بــفــراقــكـــم أبـلـــى
و لـكـنــى بـــذا أحــــــرق
ســاتـيـكــم بقـبـس الـحب
ألجــلى ظلمــة الـــــوادى
و لـكـــن الخيــال الصعـب
أودى من دمــى الشــادى
فقـافـلــة تسـمـى الحــــب
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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تـغــدو دونمــــا الحـــادى
سأرسم فى الھوى شعــرا
فتحملـــه سطـــور الـمـاء
وفى العينيــن أسـكـنـھــــا
ومـن جفنى يكـون غطـاء
ألن الحـــب يحـمـلـنــــــى
ويجــرى منى كيف يشـاء
أعلــــم جــرأتـى للصمــت
فيصــرخ يشبـــه البركـان
وأبعــث ھـــدأتـى للـريــح
فتجــرى حـولنـــا حمـالن
أنـــا مـــن علــــم الدنيــــا
و لـكـنـى  ...ـــ خسئت ـــ
ج  ...ب  ...ا  ...ن !...
ل عربـيـه
 -٣أطــال ٌ
عوجا على طـــلل الحياة أزورھـــا
أبكى على طلل العروبة خلـــتـــــه
تداعب يأسھا يومــــا ھنـــــا
كانت
ُ
ينساب دمعى فوق قبر حبيبتــــــى
ُ
فتمزق األكفــان يغمرھـا األســــى
ُ
اعتدت وردا فى ديـاجر وحدتى
ما
واألرض من لون السواد توشحت
ُ
لبـــس حــــداده
مـــن مـــوتنا لليل
ُ
وورو ُد ارض من ســــالم اكفـــنــا
ولئن مررنا عابرين لــــروضــھــا
دخل الفساد دماء قومــي فانحــنى
جس ُد العروبة بــات ليــال يشــترى
طفت البوادى زرت أطـــــالال لـھـا
َ
باحة قـــدســنــا
يلف
حزنُ العراق ُ
سودانُ عز قد تنــاثــر شــعــــبـــه
ُ
بيروت تبكى من صراع أكــفــھـــا
شام يــنــادى لـــإلغاثــة طــالـبـــا
والمغرب العربى يشــرد ھائـــمـــا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

فحيــــا ُتنــا
ٌ
طيـــف نــســـوه اآلل ُ
ُينسى البكــاء وتطفــ ُئ األھـــوال ُ
وھنا تلملــــم جــرحـــھا اآلمـــال ُ
فيحــال ُ وردا زاھـــــــرا يخــتــال ُ
كفكف دموعــك كلــكــُم محــتــال ُ
لملم دموعـــــك شانـــنــي اإلذالل ُ
تبكى لعـــــز ھـــــــده الترحـــــال ُ
حزنا ويبكينا نــــــــدا مھـــطــــال ُ
بضالل جھـــل عمـــرھـا نـغتـــال ُ
فســـد األديــــ ُم لمشيـــنا ف ُتــــزال ُ
جال يعــــــز معـــلــــما يختــــال ُ
َخ ِ
معروضة األســواق فيــمن جالوا
والكـــون يبكـــى مقلتــي تنھـــال ُ
ُ
والقدس تنعى حظـھــا الصومــال ُ
أيـــدى سبا و ُتحــيــطه األغــــالل ُ
يمـنُ السعــادة زال فيــمن زالــوا
فى مصر صرنا نرتجـى و ُنعــــال ُ
اليبتغى عربا ولــيــس ُيــطــــــال ُ
١٦٠
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 در عروبتــى قــــد فـُــكـــكــــت
 أشكو جـبــن قــــوم قـــامـــروا
كذب نناجى فـوق حـــائــط بيتــنــا
ٌ
تابت مرايا الزيف عن إغـفــائــنــا
يكسو الموات عقول قومي مالـكــا
كم ذا كبير أنت قبر عــــــروبتـــى

وتضعضعــت فــأصابھا الزلـــزال ُ
بعــروبتى فأمــاتـــھا اإلھمــــــال ُ
نســل ُ المرايـــا زيفُھـــا ينھـــــال ُ
والعقــل يرفض تـــوبــة ويـــزال ُ
فمــن المحيط إلى الخليـج ضـالل ُ
يــا ليت موتــا بـالقبـــور ينـــــال ُ

محمد محمود محمد محمود النقيب )شاعر االمل(
 -١سأخوض كل معاركى
سأخوض كل معاركـى
أكتب ولن أخشى العدا
فالشعر يحرق عندمــا
ولسوف يصبح عبــرة
والناس تعرف فعلــــه
بــل والنفـــاق بطبعــه
بل والريـــــاء وقلبـــه
فالمكر صــــار بطبعـه
رفض االوائـــل عندما
وبكـــل ظلــــم ساقــھم
ما ذنبــــھم ان يـدفنوا
أم أن قلبــــك ميــــــت
أن كنـــت تظلــم خفية
وكمـــا قتلــت سعادتى
يــــوم القيـــامة كلنـــا
ولسوف نشكوا أمرنــا
حتى يعيـــد حقــوقنـــا
ويكـــون مثلــك دائمــا
والظلـــم ظلمـــات بھا

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

والحــق سيـفى والقـــلم
ألذيقھـــم بعــض النــدم
أكتبه فيمـن قـــد ظلــــم
بل سوف يصبح كالعلـم
فاالصل جاء من العـــدم
والشــر تحـويه الشيـــم
يكـــذب وال يـعــرف قيم
وبجھلــه ھــو مـن حكم
وجـد العقـول بھا الحكم
نحو الجحيم إلى الحمــم
قـــل لى بربـــك يا بجــم
ولســـان حــالك منصرم
فـــا جھــــرا ينتقـــــم
ألعيش دومــــا ً فى ألــم
ال لن نسامـــح من ظلـم
 من أعـــطى النعـــــم
بجنـــانه دون السقــــــم
فى النـــار مغلـول القدم
يـــوم القيامــة من ظلـم
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 -٢أتدرى
إھداء إلى من أحبه بل نحبه فى  tأخا ً وأبا ً ومعلما ً ألستاذي الدكتور /سيد كاسب رائد
التنمية البشرية الحقيقي في مصر
لتأخذ الحرف األول من كل شطر ثانى من أبيات القصيدة وضع الحروف متراصة جنبا إلى
جنب لتحصل على )سيد كاسب بحبك( وھي قصيدة من ديوان خاص لھذا األب الفاضل
مكون من  ٤٦قصيدة.
أتــــدرى بــأنـك أب لنــــــــــا
أتــــدرى بـأنــك نبـع الحيـــاة
أتـــدرى بــأنــك بشـرة خيـــر
حضنت القلوب ومن غربـــــة
وعـــادت إلينــــا العقـول التى
فــؤادك ينشر دفء الحنــــان
كمثلى فقلبى وعقلــى مضـــى
فھيـــا لنبنـى بيــت القصيــــد
فأنت الذى حزت علما غزيـرا
وانــت الــذى كنت أخا كبيــرا
كفـــانى أحبـــك يا مھجتـــــى

سموت علوت علـى المنحنـى
يجـــوب الزمان ويروى الدنـا
دنونــــا إليــــك بحب ھنـــــــا
كفيت القلـــــوب فعــــادت بنـا
أنـــارت بعلــم لمـــن حولنــــا
سعيـــد ألنـــك تعشــق قنــــــا
بمثلــك يصفــــح عمـــن جنــا
بشطرين منـــك ومنى أنـــــــا
حملنــــاه حتى يكــن مسكنـــا
بكفــك تمســح عنــا الضنـــــا
كفــانـى فــؤادك لـى موطنــــا

محمد مصطفى أحمد عبدالظاھـر )حامل اللواء(
افترقنا ..وبعد،،
المعـالـم والـذكـريــات
ولما افترقنا وضاعت من األرض  ...كـل ُ
ِ
فتحتُ عيونا ً مدى الكون حتى  ...رأيت  -لعجبي  -بھا أخريـات
فھذى الجميلة ،وأخرى رقيقة  ...وھــذى ال ُمح ّمــلة بالفلسـفات
ُ
ُ
ُ
متـوجـة الحالمــات
العفـيفة  ...وأخــرى
الظـريفة ،وتلك
وتـلك
ولـكــن يظــل ُ فــؤادي أســيـراً  ...لمن ج ّمعت كل ھذى الصفات
التنفس يوما رئـات؟
وقالت :ستنسى .فقلـتُ اختناقا ... :أتنسى
ُ
لدي انفــالت
وبعدُ ،،فقد صار عمري قصيراً  ...وصفة السنين ّ
الجمال من األغـنيات
وبعدُ ،،فقد شح شِ عري وتاھت  ...معـاني
ِ
الــرجــوع  ...محال ٌ محال ٌ رجــو َع المـوات
وبعدُ ،،فـأعــلـم أن
َ
احترقـت وصِ ُ
ُ
احتراق الشھـي ِد ُرفـات
ـرت بقـايا  ...وباقي
وأني
ِ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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محمود حسان عبد البصير مھدي )المھدي(
 -١مشاعر فقير
أحببت نفعي فأرسلت سما
فأيقظت نارا أعنت عليھا
ال غرو إن األمور تسير
إذا الرجل يوما أحب النبات
ويحسب أن الحياة بماءه
األم دوما علي ابنھا تخاف
إن مشي يوما يھاب النجوم
تمالكت نفسي وقلت لعيني
قيدت دمعي فمني اشتكي
أطلقت عقلي يقول افتراء
فيصرخ قلبي سجين الضلوع
فلما انفردت وحيدا وجدت
وأطلقت دمعي يروي الثري
يا أخا الجود تقلد ذكاء
أحببت نفعي فأرسلت سما
فأيقظت نارا أعنت عليھا

وتحسب السم لمرضي دواه
لما سئمت دعوت اإلله
بألف طريق وألف اتجاه
يعطيه ماء يقيم الحياه
يموت النبات بفعل المياه
فتأمر القمر يلزم سماه
شراب األم الذي أعماه
جمودا جمودا يا ع يناه
وضعت العوائق في مجراه
ويشكر سما سيدخل فاه
سعيرا تأجج في أرجاه
حديثا مريرا فقلبي ابتداه
فأنبت الحزن الذي أخشاه
فلتكن زھرا يفوح شذاه
وتحسب السم لمرضي دواه
لما سئمت دعوت اإلله

 -٢لقاءنا ھو الحياة
أيھا النھر الذي
إن الحياة لقاءنا
ھذا الفؤاد متيم
يحكي حكاية حبه
عاش السنين وعمره
واليوم يضحك حظة
الج الحبيب بوجھه
لكنه النھر الذي
قال الحبيب بغضبة
إن الحياة لقاؤنا
فيكي قمير حاله
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

عادي األحبة ارتحل
وضياءنا مھما حصل
مترقب علي وجل
رحماك ربي بالرجل
لكنه عنه انفصل
ولشعره ھا ارتجل
والحزن عنه قد رحل
حال بينھما قتل
تبا ً لماء أو عسل
وضياءنا مھما حصل
والدمع سال وھطل
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 -٣الحلم المكسور
يا حلمي المكسور ھل
إن األماني كلھا
ورأيت صورة بابكم
أين الذين أحبھم
والدمع سال تحدراً
قالوا سالما ً أيھا
قل لنا ما اسمه؟
إني سمعت سؤالھم
والناس ترقب قولي
فأجبت إني جاھل
إني غدوت أحبه
الشمس تشبه ضوءه
الشمس تشبه ضوءه
والناس تصرح يا له
وتفرقوا عني وقد
يا حلمي المكسور ھل
إن األماني كلھا

يوم ا ً تعود وتجبر
ضاعت ھنا تتكسر
وسألت علي أخبر
ھل سافروا أو أبحروا
والناس جاءت تنظر
العل الغريب وتنكر
كي ما نجيب ونذكر
كالسھم لما أمطر
يا ويلتي لن يعذروا
باالسم لكن انتظروا
ھو بسمتي والكوثر
والليل ھاب ويحذر
والليل ھاب ويحذر
جن الفتي المتحجر
أضحي اللسان يكرر
يوم ا ً تعود وتجبر
ضاعت ھنا تتكسر

محمود صالح رزين
سكنت
أنفاسھا
 -١ھنا
ْ
ُ
سھا سكنتْ
ھنا أنفا ُ
وما سكنتْ
ْ
مرت
ھنا
ْ
عبقت
ھنا
ْ
نبضت
ھنا أشواقنا
ھنا أوتارنا اھتزتْ
ھنا أعطيتھا عمري
ْ
استكفت
وما يكفي ..ھي
ھنا أطربتھا ح ًبا
علت من فرط نشوة حبنا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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رقصت
ھنا أمطرتھا شوقا
فنار حنينھا اشتعلت
أنا أعطي  ..فتعطيني
وأطربھا  ..فتشجيني
فأشعلھا  ..فتكويني
تزلزل كل تكويني
عليه حصارھا ضربت
لتفتك بي بحراسي
على عرش بإحساسي
بكل غرامھا استولت
و كل ممالكي وطئت
و ساعتھا ..
رأيت ممالكي كالسيل
مملكة  ..فمملكة..
جميع ممالكي سقطتْ
وما شعرت بأن سقوط مملكة
سيأسرھا..فيسحرھا
ويجعلھا..
ممالكي التي رقصت
تنامت تحت سلطاني
بفضل حصارھا كثرت
فشكرا كل أصفادك
ً
وشكرا كل أجنادك
إذا وطئت  ..إذا حلت  ..إذا استولتْ
فما فعلت ..
ْ
جعلت
سوى بغرامھا
ْ
ازدھرت
جميع ممالكي
 -٢إلھام
قالوا بأن الشعر الھام
ووحي من دھاليز الخيال
و الشاعر الموھوب
ما نطق الكالم عن الھوى
لكنما
كل الكالم له يقال
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٦٥

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ولطالما
ساءلت نفسي حائرا
من ذا الذي يملي على الشعراء
سرا شعرھم
ھل يا ترى ملك كريم
أم كما قالوا قديما إنه
شيطان شعر ال يطال
***
اليوم أعرف
من يسر الشعر للشعراء
من يوحي لھم
اليوم أعرف قصة الشخص المحال
اليوم زارتني عيون حبيبتي
فعرفت أجوبة السؤال

محمود عزت محمد القاضى )ابن عزت القاضى "المكتفي
باسمه عن لقبه"(
 -١رثاء أبي
عــــاندت في الحق قد صرت مغواراً
يا والدي اسقـيتني عزمـا ً واصرار ا ً
زادت محـاسنـك  لمـــا تفـارقنـــــا ً
وحين كنا سويا ً أضأت الدرب أنوار ا ً
ب وخير ينبوع عز ومجد
تيـار ُ ح ٍ
يـا والدي قـد ِع شـت العمر إيثـار ا ً
أكتوبـــــ ُر  ..حدثينــــا عـــن فتـــا ً
رجـل
ٍ
كــــانـت تـحـيـتُ ــــــه للـ ِع ــــدا نــارا ً
ٌ
قــــاض
لــيــــث تـــر ّبـــى فــــي بنــــي
ٍ
ع ـرب ا ً وأنصـار ا ً
شـ ّر فـت بالـحسنـى ُ
قـ نـديـل ُ ِع ل ٍم نشرتَ
زمن
النور في
ٍ
ِ
ّ
إدبار ا
قد أظلمتْ أركانُ ه ،وول ى الخي ُر
ً
إيـما ُنك ويقي ُنك  اخالصك والصبـــ ر

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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 -٢أمنا عائشة
"رداً على ما أورده فئة من الجاھلين بشأنھا"
ب أراه
يــــــــا أم ُطـــھــ ُركِ في الكتــــا ِ
في كــــــــ ِل سنـــــ ٍد مرجـــ ٍع ألقـــــــا ُه
ماذا يقـــول ُ المغرضـــــونَ إذا ارتــأو ا
رب العبـــــا ِد يـــزو ُد عــــن أمـــــــــاهُ
َ
أمــــــــــاه ال ال تحـــزني  ..الينبغــــ ي
أن يحـــــــزنَ مـــــن زادَ عنـــــــه |ُ
رض النبـــيِ قــــد أستبيـــــ َح! !
ِعــــــ ُ
تغض الطرف  ..واضعفا ه
وأمتي سكرى،
ُ
يـــأمنــــا عيشـــي ول َي ُمـــتْ مـن تع ّد ى
َ
ف ابنُ عبــدِ| بـــاألرواح ُيفـــ َد ى
ش َر ُ
ت أشـــــرف منھ ُم
ھـــذي الصغـــائ ُر أن ِ
ھ ُم  ..ھ ُم وھل يصيـر الشــو ُك ورداً؟ !
يستطيع مع َم ُمـــوا الدنيا جميعــــا ً
مـــا
ُ
تغييــــ َر حقــــا ً ب ِّينــــا متنـــا ً وسنـــــداً
سيجرم التـــاري ُخ افعـــــاالً وأقــــــواالً
ٍّ
وسننظــــ ُر جبـــــاھا ً حينمـــــا تنـــد ى
 -٣قصيدة "ھيا اسقني ما ينسني يا ساقي" الى غزه
"حرب غزة يناير "٢٠٠٨
ھيا اسقني ما ينسني يا ســاقــي
جرح غز َة عـز ًة
ھيا اسقني من
ِ
ق ْم واسِ نِي أو ّ
عز ني في أم ٍة
ھيا اسقني ما ينسني يا ســاقـــي
ستون عاما ً في المحافل ُينتھـك
ستون عاما ً للخيـــانة أُ ِر ّخـت
ستون عاما ً...كل يوم ُيغتســــل
ھيا اسقني ما ينسني يا ساقـــي
جرح غز َة ُق ّطعت آمالـــي
في
ِ
فيا نديم وقد ضاعت عزائمنــا
فال إمامٌ ..والجھا ٌد ..وال عـ ٌز
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

فإنني فر ّط ـــت فــــي تريــــاقي
ال ً
األعمـــــاق
ذلة طع َن ْتنِي فـــي
ِ
ْ
األعراق
ضاعت وقد كـــانت من
ِ
فإنني فر ّط ـــت فــي تريــاقـي
ف وال راقي
ِع رضي وال شا ٍ
األســواق
والقو ُم منشغلون في
ِ
بدماء قلبيُ ...ي حتفى بفراقـي
ِ
فإننـــي فرطت فـــي تريــاقــي
ب ق ّتــلوا أطفــالــي
غيــر ذن ٍ
مــن
ِ
حب الجا ِه والما ِل
واستوطن
القلب ُ
َ
ٌ
ُ
تنساق باألقـــوا ِل
بيــة
بل صِ
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ھيا اسقني ما ينسني يا ساقــــي
ٌ
ْ
ألھبت فكـري
رؤية في منامي
لي
تحررت
القدس
وكأنما
الشريف ّ
ُ
ُ
أر
ھذي مساحات الخريطة لم َ
ھيا اسقني ما ينسني يا ساقــي

فإنني فــرطت فـــــي تريـــاقــي
فكأن ھذا الساقي ما أسقــانــي
والحرمان
البؤس
أو زال َ قي ُد
ِ
ِ
أحمر قـــانـــي
اإلسالم
فيھا د َم
َ
ِ
فإنني فرطت في ترياقـــــي
 -٤أ.م.ي

"كتبت وألقيت في يوم تكريم أمي "ولي األمر المكافح" قنا صيف "٢٠١٠
ألـــــف ومـــــيـــ ٌم ثــــم  ...يــــاء
ٌ
تلك الثالثة حركت احساسي
ي
أمي يا أول ُ من تولى أمر َّ
الراس
قد جئت عج ال ً مطأطأ
ِ
مالي سوا ِك حين كنت بظلم ةٍ
والناس
ت األمان من العدا
أن ِ
ِ
وھن وشد ةٍ
وولدتني من بعد
ٍ
المر من الكاس
ت في
قد ذق ِ
حملي َ
َّ
ألـــــف ومـــــيـــ ٌم ثــــم  ...يــــاء
ٌ
تلك الثالثة حركت احساسي
للحنان ق ْد ابتدا
أمي ندا ءٌ
ِ
ار و ل ل ف د ا
أ م ي م ث ا ل ٌ ل إل يث ِ
أ تُ را ن ِي يا أ ُمي فعل ُ
ت صنيعك
ال واإلله لن تك ون لي يدا
الحنان
اإليمان مع
نور
َرضع ِتنِي َ
ِ
ِ
ب أو نِدا
غير طل ٍ
و َ
س َق ْيتِني من ِ
ألـــــف ومـــــيـــ ٌم ثــــم  ...يــــاء
ٌ

" ترى من ھي؟!"
ُ
ھي
تلوت
الشعر عِ ن َد َّ
َ
ْ
النت!
 ....وما
ُ
ھي
َي ُب ُح
الصوت عند َّ
يموت الصوتُ
 ...يتخافتْ !
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ھي..
ألجل َّ
ِ
س َم ُ
بروحي الدنيا
وت
َ
َ
ُ
بقلبي ال ُمنيا  ...أن
جعلت
َ
ْ
فتجافت!
تعطيني ...
ھي
أزف
الدمع عِن َد َّ
َ
ُ
عيني
الدمع من
يطي ُر
َّ
ُ
شفتي
يزوغ الكل ُم في
ّ
ْ
يتھافت
وقلبي بينْ ھذا وذاك...
ُ
ھي
شققت طريقي نحو ّ
ركبتُ
واليابس
البحر
ْ
َ
العابس
تركت شعوري
ْ
ْ
بانت
ويا فرحي  ...إذا
ھي
سلوا دمعي سلوھا ّ
ْ
غضبت؟!
عن حالي إذا
وعن فعلي إذا حزنت؟!
وعن شوقي إذا ازدانتْ
ھي
أحب ّ
ُ

محمود مصطفى عبدالحميد جاد )محمود الشرقاوى(
 -١لن أقول أحبك
لن أقول احبك
فحتى األن لم تنزرعى رمحا فى خاصرتى
لم تكتبى فوق سطورى شعر
لم تصبحى ملھمتى
لم تتعلمى طيران العصافير
لم ترتدى ثياب الفراشات
كماليين النساء مازالت أفكارك مسروقه سيدتى
سمائى تمطر
وانت ال تعرفى معنى المطر
حروفى تنتحر بأسوار قصرك
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وأنت ال تقرأى الشعر
فكيف ستدركين موھبتى
لو انى أحبك
سأحبك بما يفوق حدود اللغه التى نتحدثھا
سأحبك بطريقه ليس لبشر يفھمھا
كاألنبياء
وحبى لك معجزتى
فال ترھقى نفسك بمجاراة جنونى
فأنا الجنون موطنه
و حكمه اال عقل عاصمتى
أحبينى
وسأجعل منك أميرة النساء
أو عودى لخيام السالطين
فأنا لن أقع يوما فى حب جاريتى
لست أقول أحبك ولست أعنيھا
أال لو شھدت القصائد معك
حينھا
تصبحين جوھرتى
فيا أمرأة لست أعلم اال القليل عن عقلھا
أمسكى القلم
فوق الدفاتر أرسمى جسدك بالكلمات
قولى بلسان الحرف
ما تخجل منه الفتيات
لست أسألك اال ان تكونى أمرأة تتكلم
لست أسألك اال ان تكونى ملھمتى
 -٢اثنا عشر عاما
احاول كتابه شعر بلغه غير كل اللغات
اثنا عشر عاما
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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نزق الشعراء خبزى وجنون الكلمة كفانى الصديقات
شعرى خنجرى المزروع بقلبى
ھو األمام بصالتى والساقى بالبارات
يوم خلق | الشعر طفال
نكبر سويا.....
نتعلم القراءة.....
ولعب الكرة بالطرقات
علمت أن | قد وھبنى البحر
بأسماكه الحمراء والزرقاء وكل الحوريات
أنه قد ألبس الناس ثوب واحد بلون واحد
وتركنى أنتقى من بين ثياب الفرشات
بالشعر ال تحتاج حقائب أو جواز سفر
بالشعر مسافر ال تسأله حدود التأشيرات
القصائد ال يكتبھا سوى قلم الحرية
فالشعر أميرة عربية ليس جوارى الشركسيات
ال يجلس داخل خيام النفط .......يتعشى
وداخل جدران السجون ............يبات
فالقصيدة الملعونة تعيش
وتتزوجھا سرا أجمل الفتيات
يأكلھا الفقراء خبزا.....
يشربھا األطفال بحليب األمھات
فاللعنة فى الشعر شھادة ميالد يكتبھا خدم السلطان
فصبو على شعرى اللعنات
أثنا عشر عاما
احاول اختراع شعر على الرتابة والجھل يقتات
أثنا عشر عاما
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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أنشره على األرض يحصد سقيم العادات
فيا شعرى المرصع بالماس كن كما اراد لك |
ال قيد يكن لك غمدا كن دائما حبا ليس لھا نھايات
أثنا عشر عاما مروا على ماسكا قلمى مزروع كالرمح فوق سطورى
خسرت عمرى؟؟
ال.......ربما
ال اعرف ما خسرته من أجل الشعر
نعم اتخذته الحبيبه التى اعشقھا حد الجنون
نعم ما عرفت يوما أمرأة غير األميرات النائمات بفرش قصائدى
نعم كان الشعر ھو سيفى يوما يبتر ألمى ويوما يكن ھو سارق فرحى
نعم أكتب الشعر منذ اثنا عشر عاما
ومازلت لم أكتب سطرا يرضينى
لم اجد فى قصيدة غرورا يكفينى
لم أبتكر اللغه التى أنشدھا
لم أعرف كيف أحب أمرأة من خارج شعرى تأتينى
ھا أنت يا شعرى كما كنت منذ ثوان ً
تضحكنى
ھا أنت األن تبكينى!!
 -٣حدود أحبك
دعينى
أطوف البالد فال أعود إال وكل فنون الحب بيمينى
دعينى
أھجر كل الكالم القديم وأبنى لغة جديدة لمن يلينى
دعينى
أجرب كل النساء أليقن أنك لست بحاله جنون تعترينى
دعينى
أذيب كل حبوب الدواء بكوبى
فما عاد تعبا من حبك يسرقنى
وال الضجر ينقص من حنينى
دعينى
فكل الحب لمن ھى مثلك قليل
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وكل الشعر فى عينيك حقا لم يعد يكفينى
مشكلتى أنى بين يديك أحاول أن أقول أحبك
لكن حدود أحبك تمنعنى
فعيناك أفضل
أنتى سيدتى أفضل من أحبك
وحدودھا التى لم تعد تكفينى

مروة مغربي عبدالعزيز عبدالرحمن )حوراء(
شبح األفكار
ُ
ج
ار ِت ُمو ُ
شطآنُ األَف َك ِ
وش األَف َكار
ِب ُ
وح ِ
وح
ص َح ِ
الر ْ
راء ُ
َت ْزأَ ُر ِب َ
وح
أَ َمل ٌ َمج ُر ْ
ار
ف مِن ُه األَف َك ْ
َت ْن ِز ُ
َ
ار
شالَّل َ َن ْ
ف َر ْع ٍد
َعواصِ ُ
اء
س َم ْ
ُت َناطِ ُح َع َنانَ ال َّ
ھوي َ ....ت َت َخ َّب ْط
ُث َّم َت ِ
ِيش
اري َ ....تع ْ
أَ ْخل ُِق أَ ْف َك ِ
َكي َت َت َح َّط ْم
نب ُ
نب ُ
ض َ ....ف ُت ْق َتلْ
ض َ ...ت ِ
َت ِ
ص ُر ُ
خ أَ ْح َالمِي
َت ْ
ارى
ُث َّم َت َت َو َ
ف َ
الظ َال ْم
ف أَ ْط َيا ِ
َخ ْل َ
ھار
َو َ
ضو ُء ال َّن ِ
الو ُجودَ
ف ُ
ُي َغ ِّل ُ
إال و ُجودِي
ُكلُّ ُه َظ َال ْم
اري
َح َّتى أَ ْف َك ِ
ار ْت ُت َعانِي
ص َ
َ
َ
ابي َ ....و ُكل َّ َعذا َباتِي
َف ْر َط إِ ْك ِت َئ ِ
َت َت َ
اري َ ....ت َت َقا َتلْ
شا َب ُك أَ ْف َك ِ
وجودِي
لِ َتعدُو ُ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ار
ضو َء ال َّن َھ ْ
لِ َت َرى َ
َو َل ِك ِّني أَ ُعودَُ ،،و ِب َيدِي أَ ْق ِتل ُ َھا
َو أَدْ فِنُ و ُجودِي
َو أَ ْنفِي َك َيانِي
إ َلى َعا َل ٍم َ
آخر
َع َّل ُھم َي ْت ُر ُكونِي
أَ ْف َنى ِب ُج ُنونِي

منار ممدوح محمد رشاد محمد )(Happiness4all
ما عدت أشعر باألمان
ما عدت تمنحنى الحنـان
ماعدت أشعر باألمان
فأخاف من غدر الزمـان
شفتاك صمتا ترجفان
ما عدت تمحنى الحنان
أم عله ضل الطريــــــق
ھل مات حبك يا حبيبى
والشك فى قلبى حريــق
لمستك كالثلج الرھيب
ما عدت أشعر باألمــان
وتبيع من أجلى الجميـع
قـــد قلت أنك أنت لى
كى ينتھى حلمى الوديع
ترى! ماذا قد حل بى
ما عدت تمنحنى الحنان
قد نازعتنى فى ھـــواك
أھنــــــاك فاتنة ھناك
فتحطم القلب الحنــــون
أم أن قلبك بى يخون
ما عدت أشعر باألمــان
ما عدت أحتمل أوھامـى
أيـن الحقيقة يا زمانى
والصمت يذبح فى كيانى
الصبر ترفضه الثوانى
ما عدت تمنحنى الحنان
فالصدق تعشقه الجروح
قــــل ال تخـــف مـــن ثورتى
ثـــق أنھـــا ال لن تبـوح
حتى لو انتھى ھمس حكايتى
ما عدت أشعر باألمــان

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ق الحياة(
ناھد سيد مصطفى محمد ) َر َ
م ُ
اإلھداء:
إلى كل من أدركه الليل ،فيبيت وينام على كتف السؤال!!!
ُ
فحملقت فيه،
كان يكتب قصتى حين وجدته يجلس على كرسى المكتب ،حالمًا يمسك قلمه،
ألقول ...
أبى :أما زلت صغيرة المسك قلم واكتب قصة!!!
نظر إلى فى دھشة مستضحكة ،قائال :صغيرتى  ...كنت صغيرً ا وكتبت رواية!
الصغار ذو حس ورواد أدب وفكر كبير!!
ثم قام من مجلسه ،ووضع بين يديى قلما وورقة وممحاة ،وابتسم لى ابتسامه واسعة ،قائال:
ابحرى ھناك!!!
ُ
أدركت المعنى العميق لتلك الكلمات ،التى نزفت على قلب السؤال!!!
وبعد أوان تحسست و
 -١وقصيدتي
السؤال!!
نزفت على قلب
ِ
)(١
األوردةُ المرتعشة
فوق النيل
تلتھم الجدران
تسرى فى أشواق الحلم
الو ْحشة!
َ
ھل يمكن للقلب الراجف
أن يسكب فى شفق العشاق
الدھشة؟!!
)(٢
يأيھا الفلك المسجى
بالوعود
ُ
ت الخلود؟!
اآلفاق آيا ِ
من أقرأ
الشجر الفتى
من علم
َ
بأن يبيع شموخه
فى سوق النخاسة
بالقيود؟!
)(٣
يا شجنا ً يسكن أروقتى
مرتاداً
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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أوردة الروح
ُ
الراشق بالصمت ينوح
القبو
ُ
متشرزم ..غربته جروح
ت يحاصره
شالل ُ المو ِ
ُ
ب غادي ِة
وقذيفة ح ٍ
لكن
من يأت يبوح؟!
فى
وكن سفنًا ستبح ُر
-٢
ْ
ّْ
ولى ُحل ٌم.....
ت متكى ٌء
على األنا ِ
أعاتبه.....
فال يدنو
ب فى دمى شعرى
أذو ُ
ّ
عساه يحنّْ
أثرا
يجول ...إذا رجى ً
ُ
رسمت عراه
على فكرى
علىْ
ُ
زجر
على
عبرت ّ
ٍ
فج ّدف يــا ...
و كنْ سف ًنا
فى
ستبح ُر ْ ّ
أنا وحدى على وجدى
ُ
كتبت أسا ْه
ُ
وز ُ
رت مقابرى....
ُ
وھربت من قلمى
لكى أھواه ْ
فيا ُحلمى....
أما ھا َم ْت لنا ھا َمةْ
ف من ھوى طيرى بھا
س َتعسِ ُ
عا َم ْة
ناى
وأنتَ ُم ْ
تھطل ُ فى بساتينى
قدر....
على ٍ
عجل
على
ٍ
ب
بدمع القل ِ
ِ
َتسقينى
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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 -٣الغفوة الشمطاء
اآلن أھمس قبوھا
ت حنينھا
وج ِويلَ صم ِ
َ
كالوجد فى استنھائى
ال ترتجف
ما عاد حضنٌ فى الخنوع ير ّمنى
ْ
كرثاء
وتبعثرت
ِ
وترقرقت فوق الدموع عيونھا
وتھافتت
كالنار فوق عنائى
با...
بالحب الذى....ال ترتجف
ومض ّيت إثرى
والصقيع إزائى
النشيج تشدّنى
لما غدت َف َق ُم
ِ
وتھافتى
وطالسم األشياء
كالشمس
اغدو من مغارب وھمنا
غير العرى
ال شىء عاد ورائى
في الھمو ُم
وتجاذبت َّ
األغنيات توقفت
لن ترتضى بالغفوة الشمطاءِ
عطبت زھور حديقتى
وتطايرت فيھا الندى
وتناثرت أجوائى
كان البقا ُء شجير ًة
جاءت ت ُظلك  ...واختفت
كتفت ِ
ت األصداءِ
الھواء
ش َّد الغبار جفونه فوق
ِ
وحاوطت حلقا ُتھا أرجائى
فبدت قيودى وانجلت عبراتنا
وتكاثرت
فتع ّنتت إھوائى
خمسون عا ًما
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نرتدى عاھاتنا
وجوا ُد ھجرك من نسيج عرائى
خمسون عا ًما
والعيون ھى العيونُ
وعرضنا  ...ال يعتريه ندائى
خمسون عا ًما
والعباد ھى العبا ُد
وعمرنا يمضى على استعياءِ
فى سكة الطغيان ُيزرع زھرنا
البيداء
كالريح فى
يجتابنا
ِ
ِ
قالت....
غادر
أما يجديك أنك
ٌ
والوھم وطنك والنواح عزائى
َ
الكالم
ب سوى
رجوت من العتا ِ
ماذا
ِ
ُ
َت ُ
اإلنھاء
شوطه فى ساح ِة
ِ
إنى آ َث ْرتُ البوح غاية موعدى
الجدباء
حرب انكسار الكلمة
ِ
 -٤عروس البحر
الشم ُ
س كسا ءً من و د ٍ
بقبا ب ٍ ضافي ة ٌ بھجـــ ة ْ
و البح ُر ثياب ا ً من عز ة ْ
ض ةْ
س حا َء ة ْ من ف ِ ّ
يعلوه ِ
ض ةْ
س بمنف ّ
وجنا ُن ليـــ ُ
ض ةْ
وال ﱢد ي َ ُم العا ِد يـــ ة ُ الن ّ
تترن ُح للطـي رِ الشـــادى
و الرم ُل األصف ُر من تبرٍ
ض ةْ
يتش ّر ْ
ب من ذا ِك الن ّ
و قوافى و أبيا تٍ غضـ ّة ْ
ق ميا ة ٍ يسقيـــھا
و ب ُ َر ي ْ ُ
من كُ ِل غاد ي ّة ٍ و ّم ضـــ ةْ
و الصخ ُر العاجى يستوشى
يزي ّنُ مناقِ َ
يف ال َو ْد َع ــــــهْ
و شرا ُ
ع زھرى الطلعـــهْ
يختال بزھوٍ فى َو َد عَـــهْ
تھب األنسا ُم تباغــتْ
و
ﱡ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٧٨

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

النو َر الساط ْع و الر ّو ع هْ
والكونُ تعالتْ عظ َ َم تـــه ُ
واألف قُ األ ّخ ـاذُ ب ُ ــــ دُ ّو ا ً
يتعالى بصف و ٍ فى بدعة ْ
والقلب تسامتْ أرواقه
وتج ل ّتْ لمساته ال َو ْر َع هْ
ح أفاضتْ أمواجه
والفر ُ
وعروس فى يوم العرس
تتعالى فى وسط العظمة
و السح رُ الفات ُن فنا ٌن
قد ألقى عليھا أوراقه

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٧٩

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  .....ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

فراغ

لعل َّ شاعراً يمأل الفراغ

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

سيد كاسب
١٨٠

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

د وאنא  
 وو  
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٨١

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

١٨٢

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

ديوان العامية  .....أيامنا وحكاوينا
إذا كان البعضُ يھاجمون القصيدة العاميّة ويرون أ ّنھا قد ال تنتمي لل ّ
شعر ،من ح ّقھم ھذا.
ولك ّنن88ي أق88ول ُ لھ88م أن القص88يدة الفص88حى ُتح88افظ ُ عل88ى مي88راث لغ88وي فص88يح وت88دفع ُ باللغ88ة
العربي88ة إل88ى األم88ام )إذا افترض88نا ال88وعي والجديّ88ة ف88ي ك88ل ش88عرائنا( .كم88ا ت88دفع ُ العامي88ة
بالميراث الش8عبي إل8ى س8احة التلق8ي والكش8ف وبالت8الي تص8ون "لھج8ة" تحم8ل ُ ثقاف8ة ً بعينھ8ا
و"اللھج88ة" وح88دة م88ن وح88دات بن88اء ّ
الثقاف88ة ال يمك88ن تجاھلھ88ا .واالحتف88اء بلھجاتن88ا المحلي88ة
المختلفة ھو أيضا حفاظ على "ھُويّتنا" وليس انتقاصا من دور ال ّ
شعر ال8ذي ا ّتس8ع ليش8مل ك8ل
األشكال ولم نسمع في أي نشرة ٍ إخبارية قبل الثورة أو بعدھا أن ال ّ
شعر قد اختار من يتحدّث
باسمه!
عبدال ّنبي ع ّبادي عن شعراء الطرق

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٨٣

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

أحمد رفعت أحمد )المھاجر(
العودة من الالرجوع
فى ھذه الواحه يتقابل الشاعر أحمد رفعت مع نفسه ألول مره ،وألول مره يحاول ان يصل
الى نقطة الالھروب ،يتجرد الشاعر فى ھذه السويعات القليلة من جميع الكماليات
والمجامالت واإلطراءات التى قد تدفعه الى الغرور محاوالً الوصول الى اجوبة حقيقية
خارجه عن كل قوانين الحياه التى اختلقھا البشر ظنيين متخيلين ان ھذه ھى الحقيقة ،ولكن
المرآه التى ال يجرؤ احد على مواجھتھا ألنھا تجعلك عاريا ھى السبيل الوحيد للعوده من
الالرجوع  ..ومن الالمكان ......
 -١م ِلك على الجزيره
مملكتى.....
فى مشوارى لبكره
وبكره ......
سانى ب اعد...
ل ّ
فى خطاويه
وفنص السكه..
مقابل نفسى
سم....
متق ّ
مع نفسى
وھيحصل ايه ......؟!
لو عديتلى حروف الحزن
بدل م تعد.....
فى حكاويه.....؟!
 -٢فاشل بالوراثه
ايوه انا مليت
وفحبك مليت ع االخر
مش شاطر .......
فى الحب وعارف
لكن مش فاشل ...
ع االخر
كفيانى جيد او مقبول
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٨٤

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

لكن قلبك مش قادر ليه؟!
وعن قلبى مشغول ...
ع االخر .....؟!
 -٣بالحروف
بالحروف
مش عارف اكتبلك
والّ اقولك ..قول
بتقول نسيتك يا جدع
و| مش ...معقول
لف الحكايه مرت ّين وارجع
حبك فى قلبى من قبل م اجى
بييجى .........
١٠٠٠٠٠٠حول
مفھوم كالمى يا خال
والّ اقوله ....قول؟
 -٤ھالوييﺲ
انشر غسيلك ع الحبال
وافتح جرانيين السفر
غفر
على طول الطريق مستنيين
متسلحيين
وخطايا مش راح ُتغ َتفر
تاكسى ........بعيد
وسط الباصات
ع ّمال يقول عاوز نفر
أجرى عليه
القى حصانى
م ّنى ............نفر
أنام على نفس الرصيف
م القاش رغيف
اسيب لسانى للكالم
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٨٥

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ينطق يقول ....
فين .........البشر؟
الليل ....نھار
والعمر ..غار
صابر يا صاحبى ع العيوب
مكتوب عليك تصبر
وأيه ينول
اللى ..........صبر..؟!
 -٥لحظات من السكوت
انا ل ّما جيت اكتب حروف اسمِك
سكت القلم لحظات
وازاى ميسكتشى القلم!
وازاى يقوولك ......؟!
وانتى كما السكنات
فوق الحروف بتس ّكتى لسانى
عنوانى ......فين؟
بين الحروف والّعلى العجالت
الف األرض
كل ا ّما ّ
األرض .....تدھسنى
وكأنى عاشق.....
مكتوب عليه الموت ..
فى آخر الرويات
 -٦مبين أَلِفين
مبعوت انا ل ھناك
وھناك ...........
بيبعتنى
والف
الف
ّ
ع ّمال ّ
وال حاجه .......
تس ّكتنى
ھي الحياه واسعه كده؟!
والّ كده!؟
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٨٦

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

يبقى القدر ..عاوز
يموتنى ........؟!
 -٧روشيته
انا مش مكسوف إنى أقولك
ايوه بحبك قدام الناس
ھو انا مش برضك يا حبيبتى
ليا مشاعر وكمان احساس
والّ علشان شكلى صعيدى
ھو الغلبان زيى يا قلبى ...
ممنوع م الحب
لو ع االنفاس...
ھنقول حاضر
لكن عن حبك !...
مقدرشى
وازاى ھقدر؟!
وانا منك فيكى ليكى
محبوس فى دوايه
ودوايه ......
قلمى وكراس
 -٨زى ظلى
وال ك ّنك م ّيت
وال ك ّنك مرمى على الجدران
تتس ّند على قلبى شويه
وشويه ياخالى على األحزان
ب ّطل تفكير فى الدنيا ياخال
وتعالى معايا ھنتبعتر
نتلملم تانى
ونروح على ارض النسيان

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٨٧

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

 -٩حجر من قلب
سأل الحجر نفسه
من ايه ياخال مصنوع؟
ھو الحجر له قلب...؟!
والّ قلبى .............
جوه الحجر موضوع!
ردت يمامه متصنته
وسامعه للموضوع
ده غيب يا خال مكتوب
ومكتوب
جوه بلدنا ..نجوع
 -١٠الھوى الخالى
حبات تراب متنتوارين
على أرض ......
موالى
ّ
مسك النايات ع ّمى
وقال فى الطبيب..
خالى
وانا قلبى ساكت بين صوتين
مسكين
ع ّمال بينفخ فى الھوى
أصل الھوى
كتم الھوا
خ ّلى الكالم.....
خالى
 -١١ذكريات
مستلقيين الموت
بأحضان الولى المشتاق
سواق
آلال ف الخطى الماشيين ..
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٨٨

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

على الھامش
عايش.......؟!
أل
بس القلوب مستعجله الحكايات
ذكريات
ع ّماله تتخبط
وبتخ ّبط
فى أفكارنا
نھارنا
شمسه الجميله
ضوئھا  ......غ ّيرنا
خالّنا نرجع مشنوقين
مستلقيين الموت
بأحضان الولى المشتاق
 -١٢توب الكفن
توب الكفن
من عمرى متفصل
على ايه بيجرى...؟!
حصل
صل وال ّ
ح ّ
انا الغايب عن القاعدين
وعمرى طول الوقت
بيتنصل
من عمرى ....
ّ
 -١٣سوق السعادة
دور تانى
ّ
لف وشوف الوش الصاحى
فوق السطح الساكن فيك
جوه القلب الشارخ قلبك
مزقى الليل بسعات حكاويك
آه من سوق الناس الصح
ومش متباعه
كله بيشكى امبارح سارح
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٨٩

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

بين اوجاعه
بس انا ساكن فى نقط بكره
المش ....جاى
ل ّما تدق عضامى عليا
بشرب ....شاى
وادى حكايتى ...
اصل انا شاعر
رايح ....جاى
 -١٤فرعين جريد
فرعين جريد
وسط النوى قاعدين
سايبين حياتى بتنتھى
وفى العيون سايبيين
واما القدر ساب سكتى
انا توھت ليه....؟!
وليه..
مسألتھوش على فين ....؟!
 -١٥مسافات محسوبة
انـــا البعيــد عـن ربنــا
و الـمعصـيــة ھـــ ّمـــى
بجـرى م كيـف الوحش
يـا نفسى  .......متتلمى
كل ا ّما اتـــوب ارجــــع
وال كـا ّنى توبت فى يوم
وال يوم .....
الذنب ھ ّمالنى.

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٩٠

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

 -١٦خيانة على نفﺲ الرصيف
عينى عليكى
يا احالم السكك
مرميه ليه ..؟
وليه....
مبتنھشيش
الظلم ب اسنانك
جوه الحديد
ممدوده إيد
وبعيد
يا خاله عنوانك
مكسوف انا
م ِّنك
و م ِّنك
باكتب حروف بكره
فمتزعليش ياااخاله
من صاحب
سجانك.
كان اصله ّ ...
 -١٧تالت صحاب
تالت صحاب
كل الحروف متشكله فيھم
احالم بيطفيھا السؤال
وال فيش جواب ليھم
معقول صحاب الليل
ممكن يالقوا نھار
وان جه النھار
ياھل ترى .....
تانى يالقيھم  ...؟!

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٩١

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

 -١٨قمر زعالن
مديت فروع الشجر
للقمر
مد القمر .........
ليله
دبلت سنابل قلبنا
مننا
من طول .....
مواويله
ھو احنا ليه ....
نديك ياليل
عشقنا
يرجع لنا
من غير تفاعيله
 -١٩كرشة نفﺲ
بين حيطانك......
مزنوقيين
نفسى اعدى بجنب واحد
| واحد
بس.............مين؟!
اللى يصدق
يا مدنتى
راح ّ
تخطى
ّ
غطى راسى بالتراب
ويالال ّ
حطى...
دمعتين
وامسحى بمنديل...
ھواكى
اى فرح إف لحظه..
جاكى
ع الحيطان مكتوب...
عليكى
اننا نعيش محرومين
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٩٢

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

 -٢٠شيطان عجوز
دخل الشيطان بين اتنين
علشان يع ّقدھم
ملقيش طريقة للخالص
من حرمنا......قدھم
قال ياسالم ع البشر
وعلى ....مقاعدھم
انا ايه ياخال ّ
دخلنى
خ ّلصنى من ...إيدھم.
 -٢١واھم بحاجه
كنت فاكر نفسى حاجه
كل يوم ع ّمال اقول فى بلدنا
حاجه
اااه يا حاجه
ذلتينى
كسرتى فيا ١٠٠٠حاجه
خلتينى عندھا
م اسواشى ..........حاجه
ياھل تراھا بلدنا بكره
ھتفتكرنى
ھتفتكرلى اى حاجه
والّ خالص
ھتقول ياناس
ده مكانشى حاجه....؟!
 -٢٢ط ْلع النخل
ط ْلع النخل
غير النزول
منه
شوق الكبار
اخد الصغار
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٩٣

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

منه
فيه ناس تالقى الحب فى الطرقات
وناس كتير
محرومين
منه
 -٢٣اربع خطوط
اربع خطوط
فوق الجبين..
مرسومين
بينى وبين ضحكتى
فاصل يا خال..
عاملين
حكمت عيونى ع الدموع تنزل
ضحكة خدودى ل ّمأ ُج ْم..
نازلين
 -٢٤أوراق..
أوراق
مكتوب عليھا الجرح ..
باألقالم
وأوراق
من عطش السنين ..
بتنام
وأوراق
طول ال ُع ُمر ماشيه لورا
أصل الحروف
سيقاھا من...
قدّ ام.

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

١٩٤

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

 -٢٥ديك األدان
ديك األدان
عمره م فات جنبنه
ھو احنا ياك مش بشر
والجنة مش ھ ّمنا؟!
نادوا عليه واسألوه
وقوولوله...........
احنا ........ھنا.
 -٢٦فرخه بلدى
فرخه......
س ّلمت نفسھا لس ّكين
وكتير بشر.......
عايشين على ميتيين
ياھل ترى لتنين...
ھيحققوا المطلوب
والّ ھيصحوا يالقوا..
نفسھم ...نايميين....
دور
 -٢٧ع المت ّ
مرض سارح
وع األحالم ....
مت ّدور
تايه شعاع الفكر
وجوه الليل....
دور
ّ ١٠٠
ياعقلى كيف اتسطلت..؟!
وكيف يا حالى ....
مت ّدور .........
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 -٢٨تالته فى واحد
متعي ّ
شى فى الدور البعيد
ھوه اتجاه.......
واحد
عايش على حلم الرجوع
بس المصير ......
واحد
تحت األلوف م ّيات
عايشين بصوت.....
واحد
متلخبطه ُيفط الحياه
بس الرقم (١) ..
 -٢٩إشارة مرور
نفس اإلشاره
والسؤال موقوف
ليه البشر ....
ملھمش أى حروف؟!
متلخبطه سكك الحياه
ھالقاه......؟!
ده العمر قطر وماشى
ومشيه بالمخلوف
 -٣٠مقل ّماتى النخيل
كل الجريد بشوكه
فوق كتافى اتشال
وانا اللى عمرى مقسيت ع النخيل وعروقه
وحبيبى ل ّما بكيته
موال
ب ّ ٥٠٠
حرم عليا العسل
ّ
حرم يا خال..
ّ
دوقه
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يا قلبك الج ّمار
طلع النخيل بينوح
وانا قلبى عود من قصب واتعصر..
محروقه
انا كيف ھحبك ..؟!
وبحبى ليكى ھبوح
روح..
وانا قلبى فيكى سؤال بس ّ
سوقه.
 -٣١محروم من بكره
عطشان
والبحر المالح ...
مبيزقيش
جعان
واللقمه المحشيه كالم
مبتشبعنيش
نعسان
والسوق بيقرب
متھرب
من حلم بيجرى
وانا بجرى
لو جه يلقانى
معيالقينيش
 -٣٢من بعد ال٢٥
من بعد ال ٢٥
مش عاوز احسب ارقام
الفاس بتھد اف راس االرض
الجلن متوالس وتنام
وانا صاحى بفكر فيكى
يااااابووووووى
وفيكى
ل انا عارف ارجع
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من تانى
وال عارف امشى ل قدّ ام
داح النفوس"
 -٣٣الموريد "م ّ
انا مش بعيد يا نفسى عنك
بس خايف اشتكيلك
ابكى وحدى كل ليله
واقول ھحن فيوم واجيلك
بس دمعى يجرى يمسك
توبى لما امشى ف سبيلك
 -٣٤كله على العربيه بجنيه
مين يشترى عشرين سنه
وانا
يشترى الحلم اللى رايح واللى جاى
وكابوس
وفانوس
لكن ..........مبينورش
اجى اھزر حبيتين
...................مقدرش

أحمد سيد أحمد كاسب )كائن(
كله كان فى ثوانى
كله كان فى ثوانى
انسان اتبدل فيھا بانسانى
انسان أسير أيامه
وانسان يملك زمانى
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انسان اللى عاش معاه
ال يمكن يعرف انسانى
كله كان فى ثوانى
انسان اتبدل فيھا بانسانى
ھو!!!
ھو سھل يكون لك قلبه
يديك كل ما ليه من غير ما تعانى
تغدر تخون  ...يخلص ويوفى
وفى يوم تسيبه  ...يسھر يعانى
ھو واھم باھتمامه
يقدر يكون ساكن فى قلبك
ھو عايش عالم مثالى
كان كله قلب  ...ماكانش عقل
دايما عمره فى ايد أنانى
فى االخر
فايده عمره كانت ثوانى
قرر فيھا يكون انسانى
كله كان فى ثوانى
انسان اتبدل فيھا بانسانى
واللى يشوف حالى بعد اللى كان
يقول مش ده اللى كان من ثوانى
اللى كان ده كان تمرد
اللى كان ده كان قرار انسان
بانه يكون انسانى
كله كان فى ثوانى
انسان اتبدل فيھا بانسانى
انسانى!!!
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انسانى نفس القلب بس بعقل
قلب يقرب  ...وعقل يفكر
قلب يجرب  ...وعقل يقرر
قلب يحب اللى يحبه
وعقل يعرف مين الجانى
عقل يدافع عن قلبه
ويقول للظالم  ..انسانى
يا كل انسان سامعنى
اياك تكون انسان وافضل دايما انسانى

حسان خضرى )الشاعر الالھى(
علي
ﱠ

اإلھداء:
إلى نفسي ،وبناتي الغاليات ،،سل َمى ،وسارة  ..وھدير
شـريـف
 -١يـــا
ْ
قالت عليك الناس
إنك جبان ..
يـــا شريف !!..
ُكتر الكالم ،خ ّدام ..
والدنيا نصبة مزاير ..
وكل يوم زاير!
يملى فيھا األصيل خير،
ويحط فيھا الطير!
دساسة،
لكن الكالبّ ،
تعمل عمايل خساسة،
وتموت ف النجاسة!
ويكتر القول ..
وتكبر التخاريف !..
يـــا شريف،
وال يھ ّمك ..
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وال تقعد لحالك!
انصب العود ،وخليك مشدود وواقف!
يمكن يتنصف ـ بيك ـ وقف الحال!!
س ّكتك ترحال،
وحواليك قليله العزايم ..
زايم عليك الكلب ونبح،
ل ّم الكالب حواليك فرح ..
وكان غرضك تعيش
توبك نضيف ..
يـــا شريف!!
،،،
مقاديف
مراكبك كسيرة ..
وانت وال جبت سيرة!
وساكت!!
والزمن فيك يباكت،
بس عايز تحقق ھدف!
خ ّلى جبينك مصدّ ة ..
دى العضة،
لو مش عضة موت ..
حتھ ّد خوف الھيبة!
ال طبعك العيبة ..
وال فيك شمايل!
لف الشمايل ..
وال ليك ف ّ
غيرشى بس الحظ  ..مايل!
وال انت جبان  ..وال خناس!!
لكن،
كالم الناس ..
د ّناس ...
يـــا شريف!!
 -٢ايش حوا ِلك؟؟
ايش حوالِك ..
يا مليحه ْ ..؟
ايش حوالك ..
مليح !!..
يا
ْ
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ـ يا مليحه ْ ..
خاطر
ال ل ّيا شوق فيكى ،وال
ْ
أنا مسافر ،ومش عارف مدق رجوع!
حجوع ،وانتى
ال تست ّن ْى
شاعر!!
وال تقولى إن انا
ْ
ـ اتفقنا يا مليحه ْ ..؟
ـ اتفقنا يا مليح ْ !!..
 -٣شوف أقولـّه إيه ،يقولـّى إيه؟؟
شوف أقولـّه إيه،
يقولـّى إيه  ..ف الرد!
سع وخد ،جنبك نفر ..
و ّ
يعنى الرويجل كفر!
ھى يدوب ع الكد!!
عجز،
ل ّما الزمن ّ
ومسكله سنارة ..
لمع
زغلل عيونه السمك ل ّمن ْ
سمع"
تمتم بسورة "قد
ْ
قام افتكر إنه العجوز!
بعد أ ّما كان مشايفش حد!
والعمر يتمــــــــد
ع الفلكة!!
نفسه يصيد سمكة،
وخايف!
ُمشط السمك  ..شايف،
لون العجوز فوقه ..
من ذوقه ..
خ ّطف ُطعمة العربود
وھبش الدود  ..وبلعه وشد!
***
ربك كريم  ..مھمن تجوع
ال الرزق ممنوع ،وال الخير مرفوع!
اصبر تنول ..
تاكل بلح زغلول  ..وتشم ريحة الورد!!
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ھل ّ الفرح ..
خال العجوز  ..نط وجلح!
ومن قليل ..
كانت إيديه ع الخد!!
قالوا زمان:
إن الكريم إذا وھب ال تسألن عن السبب!
***
ق ّلة أدب ..
لو قلنا يوم إن الكريم
ق ّفلْ درف بابه،
ف وش أحبابه!
يخلق ويرزق
عشان تمشى أمور الخلق ..
الكلمة ف الحلق ..
تتع ّلق وتسلق سلق!!
وانت مش جاعل كالمى بجد!
شوف أقولـّه إيه،
يقولـّى إيه ...
ف الرد !!...
 -٤وبـابـى ردّيـتــه ردّه!!
وبابى رديته رده )* (١
يكفينا شر المصايب ...
لكن دقيقى برده )(٢
واللى ما تارك ماصايب ْ
...
الصاحب الزين مشا لى
دى فعلة الخير لسه فينا
شال فى رحيلى مشالى
وراح معاى للسفينه
...
زينة الصبايا مالكى
ھليت عليھا شفيتھا
متكية والشوق مالكى
تسبى العيون لو شافتھا
...
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أنا يا مليحه سباقي )(٣
رايد والفف عمامى
جيتلك على الشوق سباقى
خطيت خوالى وعمامى
...
جدر األصول ماشى مايل
دھشان زمانه حواله
والواطى البس شمايل
رويان وراقت حواله
...
الندل لفلف خوانى
قال الزماله سالوه
وقطعنى من بين خوانى
وآخرى سالنى سالوه )(٤
...
عشمان ف مين يا أصيل؟
دا اللى حواليك أسافل
زى المناجل نصيل
وف ضھرك إ ّدوك أسافل
...
كتف األصيل عضمه ناشف
ف الشدة فرش وحموله
والواطى أبعد ما انا اشوف
وتحشه حش الحموله )(٥
...
عايش وحالى شالبيك
والبير عيونھا خسايس
دى لقمة العيش شى ال بيك )(٦
وال جات بإيد الخسايس
...
الحر كسمه الثباته
لو الخسيس فى قصوره
قاعد ف بيته السباته
مش فارقه طوله وقصوره
...
يضوى ليله بفتايل
ّ
وحصيرته طاويه وسنيده
ال القى لحم الفتايل )(٧
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وال ونيسه وسنيده
...
امشى بعيد يا طواى )(٨
لسه طعايمك عضايم
وال يوم حتعرف طواى
دنا حظى ف الطالعه ضايم
...
عاتب على الناس عتايب
واللوم شكل مط بالى
وال كنت وناس عتايب
وال كرشى كل م الطبالى
...
ناب الزمن لو دقر شين )(٩
يقل ھيبة المع ّده
ف البلوى ما تسد قرشين
وال صاحبى لو جاب مع ّده
...
الصبر من كتر صبرى
كوع ونام ع المخدّه )(١٠
ّ
وأنا رايح احفر ف قبرى
وبابى ردّ يته رده!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١ردّه :من يرد الباب .
) (٢ردّه :النخالة التى بالدقيق .
) (٣سباقى :الزرع الذى يستوى مبكرا قبل أقرانه.
) (٤سالوه :من يسلى الزبد والسمن ونحوه.
) (٥الحموله :نبات ينمو مع البرسيم وھو خيوط ملتفة تعيق نمو البرسيم.
) (٦شى ال بيك :أى أنه ليس بيدك .
) (٧لحم الفتايل :اللحم الذى يلتبس بالشحم كأنه مفتول كالحبل ،وھو جميل الطعم.
) (٨طواى :من أسماء الكلب ،وھو من لھجة قديمة!! ،وطواى الثانية :أى الذى أكنه وأطويه فى صدرى.
) (٩لو دقر شين :أى لو تمكن منك فھو باطش ،وشين على عكس زين .
) (١٠كوّ ع :وضع رأسه على كوعه واستعد للنوم ،وتلك نومة الفالح والراعى .
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فائقة عبدالقادر عبدالعليم )أم طارق(
 -١قول يا قلم
قول يا قلم قول يا قلم عن أھالينا
قول يا قلم عاللي جابونا
في الدنيا الحلوة كده وسابونا
ور ُثونا
وال علمونا وال ّ
| يسامحھم أھملونا
ولما كنت أسألھم
قوم يقولولي:
ياصب ّية
أنت عايزة إيه تاني َ
اتربيتي أحسن ترب ّية
ودخلتي بيت الزوجية
يا أمي حسرة عليا
دي الحياة مسئولية
مش لقمة طرية وجلبية
كان نفسي أحقق ذاتي
وأثبت وجودي في حياتي
ده أنا شفت ناس من أمريكا
بسلم عليھم بإيدي
بيردوا السالم بالبرنيطة
قلتلھم ال وألف ال
ھو أنا عشان متعلمتش
دانا بنت مصر
صالة
وبنت مصر فن وأ َ
قول يا قلم قول يا قلم
عن مصر الحر ْة
اللي ال يمكن تقبل د َُّر ْه
أم الشباب عظيمة ورجولة وقوة
عضمة ناشفة ولحمة ُم ّر ْة
وجوه
بره ّ
مھما نسافر ّ
مصر نور
مصر عظيمة مصر أصيلة
مصر األمم
قول يا قلم قول يا قلم عن مصر النيل
أم الشباب والرجال واألبطال
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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والجيش والشرطة الفدائيين
فضحوا بحياتھم جيل ورا جيل
ّ
وعلى الجبھة كانوا واقفين صامتين
والھم خايفين وال مرتدعين
قول الحق واقفين منتصرين
وتقول سالمة والدي
والنصر يا رب يا ھادي
النصر لمصر النصر لمصر ولوالدي
قول يا قلم قول يا قلم
عن مصر وسينا والسويس
سينا والسويس دول مدخل أراضينا
وقف عليھم أبطال عرب
أحرار عشان نحميھا
ونصد كل عدو يقرب من نواحينا
ياما شفتِي يا مصر ياما شفتِي يا سينا
ياما شفت يا مصر من العذاب ألوان
اترملت الصبية واتيتمت أطفال
وانتھكت الشيبة واتھتكت أعراض
واتھدمت مدارس ومساكن على روس السكان
وأقسموا با األبطال العرب
ليحطوا إيديھم في إيد بعضھم
ويردوا العدو
ويخلو العدو حياته دمار في دمار
ووقف الجندي العربي
وفرغ رصاصه في األعداء
ود َّور سالحه ّ
وموت باأللف وال ِم ّيه
ّ
ومات الجندي العربي في اآلخر وشفت دمه بعن ّيا
وقلتله في جنة | يا ولدي بس تعيش مصر
تعيش مصر مرفوعة الراس بحرية
وفجأة طلع النھار واتمحى الظالم
الفرح والطرب في كل مكان
ودق ْ
يوم٧٣
يوم ما زحنا األعداء
وأصبحنا أحرار
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 -٢أم عَ ِليﱠة
امبارح ساعة الضھرية
قابلت الست أم علية
وجاره
بره شايله
في
ّ
الحر ّ
ّ
سألتھا:
قلتلھا مالك ؟ إزي حالك ؟
راح فين جمالك؟
قالتلي مالي ؟
مالي إيه ؟ حالي إيه ؟
أنا خالص مش قادرة
بيني وبينھا دار الحديث
وحضر راجلھا وأصله ريفي ومبيختشيش
قال يرضيكي كده يا أم َعل ّية
تئذيني كل األذية ؟
تجبيلي  ٧من العيال
وأنا راجل على قد الحال
وال عندي شركة وال مالية
ت كده فتحتيلي شركة حرامية !
ان ِ
لو دخلوا أي دار
مش ھيخلوا فيھا مش وال خيار !!

فاطمة عرفه أحمد عثمان )المسكونة بالحلم دائما(
 -١حيرة ويا زماني
لو كان بيدي
انھي زماني
من زمان
النتھيت
ولو كان بيدي
أالقي لعمري
عمر تاني
ما استنيت
حيرة دايما
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في كالمي في األماني
في حلم
كل ليل يعدي
أحس بعده اتكتبلي
عمر تاني
وما اشتكيت
والصبر ساكن في
العينين
مقتولين فيھا
الدمعتين
وال حسيت
سنين العمر
تمر طيف
لما الفرح يجيء ضيف
ويروح تاني
وأنا في مكاني
وال ھميت
مستنية
صوتي يبدد عني
سكوني
ويحرر أملي
من الحزن واليأس
اللي غزوني
وأشوف تاني في
طريقي
قدومي
قبل ضعفي ويا جرحي
يسبق فرحي
وأكون
ھويت!!!
 -٢صفحات
وكل صفحة في قلبي
ليھا بدل الذكري ذكريات!
ذكري راحت ذكري جاية
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وذكري ھنا وھناك
حلقات ..
وكل حلقة بكون فيھا البطل
ودوري قاضي وجالد
حلقات،
والقلب لو فاض بالكالم
مش ھيوفي كل الحكايات
ال في يوم وال ليلة
وال حتي في سنوات
دا قلبي لو تبع آالمه
ھيملي الدنيا آھات
وآه من صفحات كتابي
مزروع فيھا ورد الفرحة
مسقي بالدمعات
وفرت من شفايفي الضحكة
ونسيت مالمحھا
وتھت في الطرقات
وصرخات مكتومة وبتنده
مدفونة في الماضي
مستنية يمكن اعود
يمكن اھرب من حصار الخوف
يمكن احي  ..ويمكن اموت!!
ويمكن انسي
واحط نسياني في حلقة
والف واتوه
ّ
وارجع
مالقيش بر وال مرسي
وأصفي حلقاتي
واجمع ليالي
الوحدة والمغنى!
وارسم حياتي كلھا في صفحة
بمعاني
ملھاش
معني !!..
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 -٣الحالة فل وآخر تمام
ونسيت يا خال انه ممنوع الكالم!
وانه راح زمن الحر والشجعان،
بس معلش اصل انا مش جبان ..
وجوايا نار اكتر من بركان
وعارف ..
قدامي طريق مزروع احزان
يا اما قتيل او خلف القضبان!
او حتي متھوم بالجنان
لكن  ...ما انا في النھاية انسان
ومش عاجبني الحال،
ال بره وال جوه
دا من سكوتنا اتبنت أھرام
فتحنا بابنا سكن بيوتنا العدوان
اقلك ايه يا خال
ما اھو ممنوع الكالم
اقلك عن التعليم وال جنان االسعار
وال اقلك
خلينا احسن في لبس وھوس البنات
ونقول كتر خير الشباب
ال شغل وال مال وكمان واقفين الحال
وموال
والشرط  ..شبكة وشقة وفرح ّ
بس سيبك ما في برضو
عريس متريش وعيشته ھنية
ما يضيعش الفرصة دي غير واحدة غبية
والتانية لقيت في العرفي )تيك اوي( ھدية
وصبية من سنين مستنية
اصل العريس متغرب في بالدنا العربية
بس العريس رجع يا خال في صندوق
من غير دية ..
أقلك ايه يا خال !..
أقلك ..
)الحالة فل،،
وآخر تمام (!!..
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محمد رفاعى أحمد سليمان )أبو البراء(
 -١صعب المكان
بعد اللي فات
من عمرنا
يا مدرجات
كانت بتجمع حلمنا
يا ذكريات
عاشت حقيقي في قلبنا
دلوقتي بمشي في المكان
واالرض حا ّنه لخطوتي
ولخطوة اصحابي
دلوقتي حاسس بالمكان
مشتاق لنا
مشتاق الحبابي
دلوقتي بيقول المكان
فين من زمان
كان في ھنا
احباب علي ترابي
يا ما علي صوت المكان
من ضحكنا
يا ما فرحنا
وحس بينا في دمعنا
يا مدرجات
قوليلي ليه محناش ھنا
قوليلي ليه صعب المكان
من غير صديق
من غير حبيب
من غير كالم بيلمنا
من غير ھزارنا وجدنا
قوليلي ليه صعب المكان
طبع الحياه
وال دي قسوة مننا
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 -٢أكبر جرح
بيقولوا عليا ان انا خايب
علشان انا حاسس بيكي بجد
وانا كاتم جرحي في قلبي
وجرحي خالص مبقاش له حد
بيقولوا عليا ان انا خايب
بمشي بالعكس فـ وش الريح
وبداوي جراحي بسكيني
وارجع من بعد عالجي جريح
بيقولو عليا ان انا خايب
موجود او حتي كمان غايب
واقف ومفيش حد في صفي
وانا سايب دمي بيتصفي
مع انه كمان مش متصفي
في نظرھم
ان انا دمي وباء
معجون كده بشوية أشياء
مش عجباھم
ديني واھلي وبلدي
وشعري ونثري
وقلمي وألمي وفرحي وندمي
وحزني ويأسي
جدوري وأصلي
وحتي بيجري في دمي
دماھم
وانا متعلق بيھم
علشان امتي منھم
امتي فيھم
وأما بينزل دمي ينادي عليھا
ياللي بتملي عليا عروقي
شايفه يا أمتي
اصحي وفوقي
وردي عليھم
ردي وقولي ان انا مش خايب
وان انا ماسك فيكي
ومش متعلق بالحبل الدايب
وان انا عمري في يوم ما نسيتك
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٢١٣

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ياللي بتنسي
ياللي بعنف الحب بتقسي
ياللي في قلبي
واكبر جرح في قلبي
ان احنا ما زلنا حبايب
 -٣ال يا قلمي
ال يا قلمي
لوحتقضي عليا
وعلي احساسي
بالش منك
لو حتغدر بيا
ومتعبرش عن ناسي
بالش منك
لو حيجي فــ يوم
اكون مھموم
ومتكتبش وتواسي
بالش منك
إياك تقولي خالص
خلص الكالم
مفيش افكار
مفيش إلھام
مفيش احاسيس حنحيھا
ال يا قلمي
مفيش كلمة حنكتبھا
ونرجع تاني نمحيھا
عشان غيرك دا قال متاجيش
يا نكتبھا يا إما مفيش
كلمة حنكتب بعديھا
اكتب وخالف ميت قانون
اكتب بإحساسي الحنون
اكتب عشان دايما نكون
في الدنيا معلمين فيھا
إياك يا قلمي تنحبس
باسم القواعد
إياك تخلي اي شيء
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بينا يباعد
ال يا قلمي
اكتب وخلي الناس تحس
اللي انا حسيته
اكتب وسجل كل اللي فات
وفكرني اذا يوم نسيته
اكتب واوصف لھم
فرحي وألمي
اكتب وزيح عن قلبي ھمي
خلي اسنانك وحبرك
يبقوا إحساسي ودمي
 -٤أنا القاضي
ألول مرة مش قادر
ومش عارف
أعيش
مع إني مش عايش
ومش خايف
اموت
فــ سكوت
وموت عايش
في قلب الناس
اساس انداس
مداس
طايش
وانا مطلوب مني اشوف
وانا في العتمه
مش شايف
اشوف ازاي بحد سيوف
ونظري داب
وبقس بايش
ألول مرة مش قادر
اقول الحق من قلبي
وفــ كتابي
وانا بكتب
اكون سلبي
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وانا ايجابي
واحق فـ حق من حقي
ومن حقي
يكونلي حق ف احبابي
ألول مرة انا أطاطي
ومش راضي
يكون الحق اھو قصادي
ونبرة صوتي في سكاتي
تقول الخلق ده عادي
ومش عادي
يارتني كنت انا ُمعادي
خلفت الوعد
ف معادي
كتمت الصوت في الماضي
وفي الحاضر
حكمت بإني محكمشي
علي بالدي
وانا القاضي
 -٥زي الحبر
الدم نازل
واحنا ليه ساكتين
والحبر نازل
ع الورق
والورق دا لمين
والصوت بيصرخ
بيصرخ
سامعين .....
ومش عارفين
الصوت دا جاي م الدم
وال الحبر
وال م االتنين
احنا أمه
الدم فيھا بينزل كل يوم
زي الحبر
فـي الجرانين
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 -٦حتي الكالم
انا افتكرته اتسجن
سكن سنين
وعمره يوم مـ استكن
يا قلمي ليه
مش راضي تكتب جديد
حتي الكالم
بتخط فيه تجاعيد
إال كالم حبرك
شباب واندفن
 -٧حالوة روح
ياما كتبنا بالقلم
ياما كتبنا باأللم
ياما اترويت
ياما رويت
يامل رواني كالم
زمان من عدم
ياما حلمت كتير
اداوي جروح
ياما حزنت
وفرحي كان بيروح
ياما نزفت الدمع
لما عرفت
ان اللي انا عشته
حالوة روح
 -٨آه يا طريق
في القلب محفور
معرفش ماشي انا فيك
وال انت اللي ماشي فيا
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آه يا طريق
انا فيك كأني عصفور
مليش جناح ومش حاسس برجليه
آه يا طريق
دلوقتي حوليك صور
عالي وكأنه حوليا
ومش عارف اطير انا ليك
وال اطير ليا

ق الحياة(
ناھد سيد مصطفى محمد ) َر َ
م ُ
اإلھداء:
إلى كل من احس الدفء ،الشمس ،الھواء والحرية!!!
 -١يابو العريف
يا بو العريف
يا بو دم خفيف
لساك موجوع!
ّ
ساك بتجوع!
ل ّ
ساك بداوى الشوق بالشوك!
ل ّ
وشكوك بشكوك
ساك بتخاف مـ الشمس
ل ّ
وتخاف مــ النور
ودواير شايطة
بتخاف ما تدور
----يا بو العريف
يا بو دم خفيف
داير على ھم الليل
ياخدك جواه
وھواك مأواه
بتشاكل فيه
ويشا ّكل فيك
بيھز شجونك
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وينادى عنيك
--------يابو العريف
يا بو دم خفيف
خف الموازين
واكتب دواوين
على روح الشھدا
والناس نايمين!
ارسم خطين
على شط الكلمة
من غير تلوين
متلون جاھز
ّ
باللون االسود
ودم البناآدمين!
 -٢بالدى السمرة
بالدى السمرة
يا خسارة مداوتنيش
سابتنى أنادى مع جرحى
مسمعتنيش
أھش الفرحة  ...أرميھا
تاخدھا الريح
سابتنى أعض فى حشايا
سابتنى أروح
------بالدى مھما تجافينى
ھواكى بره جوايا مبيخطيش
أخطى الموجة والتانية
وحبك بره أمواجى ما بيعديش
 -٣سالم لمصر ولبالدى
سالم لشعرا على الوادى
بيغنوا عن صفو بالدى
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وسالم لكلمة وجعانى
محشورة على قلب لسانى
مشدودة من عودى الحى
ال عارفة رايح وال جاى
ساه مش عارف
وقلبى ل ّ
خايف يشوف!
أو مش شايف!
يا كلمة مش عارفة تخ ّبى
وال عارفة تشفى وال تحبى
سالم لمصر ولبالدى
وسالم لشعرا على الوادى
 -٤يا أمانى سيبانى اعانى
يا كتاب األشعار
وأنا طفل
سانى
ل ّ
فى بحرك ما رميت سنارة
ترمينى فى شوقك
وبشوكك بــتدوس على جرحى
وفــ فرحى تش ّيعنى فـــ غارة
-----------------------يا كتاب األشعار
يا حزن يا مزروع فـ حشايا
يا أراضى طارحة فــ بساتينى
وسنينى
وشمسى وھــوايا
يا أمانى
سيبانى أعانى
وأغ ّنى
والحزن معايا
يا أغانى
سيبانى أجوع
الحساس
للوتر
ّ
المدّ اس
الموجوع
****
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دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

يا كتاب األشعار
سانى بــاعانى
ل ّ
وبـــ نارى
ّ
متغطى دموع
ِمدّارى
سانى بــخ ّبى وادارى
ل ّ
وأوتارى
مشدودة على ضلوعى
وأحالمى
لھواك بتجوع
 -٥حبيبتى أصل فصل وروح  /فضا للبوح!!
حبيبتى من سمارھا اشوف الليل
واغنى من حروف اسمھا ،وأقول مواويل
واقطف من خدودھا الورد
وزھرة ود
واكتب بيه ،ألف قصيدة وألف مووااال
واعمل لھا مليون عنوان
وحنان بينادى على جبينھا
وحنين مش عادى ألحضانھا
وھيام  ...وغرام  ....ومالم  ...وكالم مش أى كالم
حبيبتى من عيونھا فتح الشروق بابه،
وبغيابه طلع الغروب ،فتحلنا شباكه
حبيبتى من ھموم شريانھا ،عزف النيل
يغنى اللحن والتانى،
يا عينى يا ليل
حبيبتى من أصلھا كبر النخيل
حبيبتى أصل  ...فصل ،وروح
فضا للبوح
كتاب مفتوح ومش مفتوح!!

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٢٢١

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ھالة يوسف فھمى محمد )ھالة يوسف(
علشانى
لما تقولھا بعلو الصوت
كان حلمى على بالى يفوت
ھوصل ھوصل قبل ما أموت
أثبت إنى أنا موجود
مش شرط يكون حلمى له معنى
وال فى نظرك أنا ھلفوت
لكن ھوصل قبل ما أموت
وحياتى أنا ھنجح فيھا
حتى إن جبت عاليھا واطيھا
أحالمى عمرھا ما تموت
اتمنيت وادى حلمى األول
أشعارى فى كتاب مظبوط
د /سيد والباقيين
شعراء فعال مبدعين
ده كفاية ديوان جمعنا
و| ياعالم أجمل معنى
اسمى كمان أنا فيه محطوط

ياسمين قطب فرج عابدين )زھرة المعانى والكلمات(
 -١ساعات....
ساعات البراح مھما وسع.....برضه بيخنق
ساعات بنوھم نفسنا بطوق النجاة....وإحنا بنغرق
ساعات بنطلب من النار الحياة....وھى بتحرق
ساعات بنتعلق بناس ونقول تمام....وھى بتقتل وتسرق
ساعات بنمشي في طريق ما ھوش أمان...
ونقول دة إحنا بنتعب...ونعرق
ساعات كتير بنحلم..ونقنع نفسنا انه حقيقة...
ساعات في ناس بتدوس على قلبنا ....وتقول بريئة...
ساعات بنتعلم نخفى حاجات حلوة ورقيقة...
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٢٢٢

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ساعات بيجرى العمر وتفوت السنين من بين ايدينا..
وكأنھا فاتت دقيقة.....
ساعات بنصحى من نومنا متأخر قوى ...ونفوق بنلقى نفسنا
راح علينا ميعاد شغلنا...
بنقنع روحنا اننا تعبانين...ونقول خالص...
اجازة مرضى ...او عارضة....او حتى اعتيادى
ماھو كله عادى.....
مبقتش فارقة....سكينة سارقة...والناس غالبة
الوھم سيطر على كل شئ حولنا....ومسابش حاجة..
الناس بقت عايشة في غابة.....وعاملين ماليكة..
والعاطل....الباطل.....كبر دماغه....
واتلم له على شوية شباب.....عايقة ورايقة....
طول النھار والليل يتسكعوا.....ومفيش نصيحة حايقة...
لكن بجد...والحق يتقال....فيه ناس أصيلة....
صحيح مش كتير....لكن في وسط الضلمة تالقيھم...
مدوا أيديھم....لحقوك بشمعه ....وادوك أمل.....
ساعتھا بتحس إن لسة الخير بيفرض قوته....
ممكن نعيش.....وان الحياة.....لسة جميلة!!
 -٢صحة
سمنة وكرش
صحة مفيش ..
قال بيقولوا كوول مسلوق
وركز بس على القراقيش ....
لو مغرقتش انا فى الزبدة
ورز وفتة مع البھاريز .....
لو مأكلتش صوانى ومحمر
واحط عليھم انا تحابيش ....
تبقى حياتى نكد وھموم
يبقى اموت ومش راح اعيش .....
طول العمر االكل دة نعمة
وصاحب النعمة مبيخبيش .....
ليه اتكدر؟ .....ليه اتفقر؟.....
ليه انا اكل حصى وحشيش؟
شوفوا الراجل!! شوفوا كالمه!!
يظھر انه بقى درويش ....
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٢٢٣

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

ليه بتقول حصى  ...دى بقول
ليه بتسمى خضارنا حشيش؟؟
االكل ماھوش كله النعمة
النعمة بصحتنا نعيش ....
ولو ھتلخبط او ھتكتر
الصحة تروح ومھتجيش .....
اشكر ربك  ....وارعى النعمة
زى ما قال النبى ھنعيش !!....

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٢٢٤

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

فراغ

لعل َّ شاعراً يمأل الفراغ

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

سيد كاسب
٢٢٥

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  .....أﻴﺎﻤﻨﺎ وﺤﻜﺎوﻴﻨﺎ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

فراغ

لعل َّ قصيدة تجد ھذا الفراغ

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

سيد كاسب
٢٢٦

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ﺸﻌراء اﻝطرق ورﺤﻠﺔ اﻝﺘوﺜﻴق

شعراء الطرق ورحلة التوثيق
تعال معى أيھا القارئ الرقيق ،يبدو أننا قد ألّف  tبين قلوبنا ،لنترك جو الديناميكية العملية
التى عرضناھا كتنوير عن صناعة ـ وبل عناء صناعة ـ ھذا الكتاب وھيا ننظر معا من
طرف خفىّ على رحلة التوثيق المبدئية التى ارتحلھا ھؤالء الشعراء المكافحون سعيا ألن
ينالوا بذلك رضا الكلمة التى يتقبل من يرغب نيل رضاھا أن يبحث عن األسماك فى
مدارات األفالك أو أن يفتش عن الضباب بين طيات التراب!! فانظر إلى جھادھم عندما
شاركوا بمؤتمر الذات واألخر بالثقافة العربية واإلسالمية الذى انعقد بكلية دار العلوم،
جامعة المنيا ،على اليوم  ٢٠٠٩-١٢-٢٦وحتى اليوم  ٢٠٠٩-١٢-٢٨م ،الذى شارك فيه
مؤتمرون من مصر والدول العربية واإلسالمية ،وفيه نال شعراء الطرق دعوة رسمية باسم
الدكتور سيد كاسب وشعراءه للحضور والمشاركة بالمؤتمر وذلك بعد نشر كتابھم األدبي
األول "شعراء الطرق  ...ديواننا".
واستعد الدكتور سيد كاسب وبنيه الذين جاءوا على متون القطارات والحافالت وضوامر
المواصالت من كل بلد بعيد فرحين بھذا التقدم النسبى المبشر ،انظر واطلع ،على أحد
الشعراء والذى نشر روايته القصيرة التى تتألف من أربعة فصول تسرد أحداث ووقائع
وتواريخ بل وساعات حدوث المشاركات!! وكذلك ما طرأ من مالبسات آنية على الشباب
الشعراء ـ والتى يمكن اعتبارھا مخطوط توثيقى نادر ،على حسب أقواله ،لحركة شعراء
الطرق ـ لقد أخذنا منھا الفصل الثالث الذى يحكى يوم الندوة األدبية بالمؤتمر بلغة تتضافر
فيھا الفصحى والعامية ببساطة ومرح يشير ،ربما ضمنيا بشكل أكثر ،إلى الفرح الذى
غمرھم لوصولھم لمقام أوقفھم فى مؤتمرات عالمية!! ھذا علي حسَّان يكتب روايته التى
سمّاھا "مؤتمر الذات )والذات!( فى الثقافة العربية واإلسالمية" والتى أحضرنا منھا الفصل
الثالث حيث حكى "علي حسَّان" عن رحلته الشخصية من محافظة األقصر وصوال إلى
المنيا وعن استقبال شعراء الطرق له ولم يكن يعرف منھم الكثير وكذلك كان حالھم معه
وعن رحلتھم فى النيل وصوال بالقارئ إلى قاعة الندوة األدبية بمساء ذلك اليوم:
الحلقة )(٣
لقد أخبرنى أسامة أن ينتظرنى على المحطة ،لعل له عذر ،وحاولت أن أتصل به مرارا!
ولكنه لم يرد .
ـ ايه يا بشمھندس إيھاب ،أمال فين أسامة وثابت؟؟
ـ و tثابت قال حيحضر وأسامة معرفش حاله ايه!! أنا برن عليه ما بيردش
ـ وأنا كذلك مع أسامة
دق جرس الھاتف برقم غريب ،ففتحت له،
ـ اتفضل يا افندم ..
ـ حضرتك رنيت ع الرقم ده؟؟ أى خدمة؟
ـ أنا آسف ،بس أنا مرنيتش  ...اتفضل
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٢٢٧

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ﺸﻌراء اﻝطرق ورﺤﻠﺔ اﻝﺘوﺜﻴق

ـ ھھھھه ،أنا اسامة يا على!
ـ ايه يا أسامة ،أنت عارف الساعة كام دلوقتى ،انت فين؟! الساعة تمنية ونص
ـ علي وصول  ..يال مع السالمة
 وقال إيھاب :يا رب عقبال ثابت ما يوصلبالساعة التاسعة بدأت الندوة ،وتجمّع لھا الحاضرون ـ باثوييون وعاديون ـ وظللنا نستمع
للشعراء الكبار والضيوف من الكويت وليبيا والدول العربية والذين يقدم لھم د /منير فوزى
رئيس الندوة  ....وما أن أدركنا الساعة العاشرة إال ربع ظھر الخوف علي فاطمة حسن من
جراء غياب مصطفى ثابت وناھد سيد عن الندوة
ـ ناھد وثابت لسه ما وصلوش يا دكتور سيد
ـ ما تخافيش يا فاطمة يا بنتى  ..حيوصلوا إن شاء t
كنت ـ أنا ـ قد جلست بجانب الباثويين وكنا نشكل خطا يقطع ـ تقريبا ـ القاعة إلي نصفين،
ـ أنا :ده درويش األسيوطى ،وده عبد الستار سليم ،وده جميل ،وده محمد فؤاد وده عزت
الطيرى  ....أنا عارف معظم شعراء األقاليم
ـ ھاجر سيد احمد :يا رب تشرفونا بينھم ،إن شاء t
ـ درويش ده معمولة فيه أبحاث وأوراق أدبية ودراسات كثيرة
وما لبثت فاطمة أن أتتنى ـ فى حوالى العاشرة والربع ـ قائلة
ـ برضو لسه ثابت ما وصلش ،حنعمل ايه؟؟
وقالت فايزة :روح يا على لدكتور سيد خليه يطلعك أول واحد  ..إحنا لو طلعنا األول ممكن
نتلخبط
ـ ماشى حاضر  ..ربنا يستر يا شباب
على العاشرة والنصف وصلتنا اخبار ان العربة التى يستقلھا ثابت عملت حادثة!!
ـ ايه؟ امته؟ ازاى؟؟
ـ ھو سليم  ..ماتخافوش ،بس صاحبه اتصاب وراح معاه ع المستشفى
انقلب سروري حز ًنا وفرحى غمّا ،فثابت كان على الصحراوى وليست حوادث الصحراوى
بالھينة!! يا أ !!wأليوم الذى حلمت أن أراك فيه يا ثابت أراك مي ًتا؟! يا عم ميتـًا إيه؟ أعوذ
با.. w
قمت للدكتور سيد وأخبرته أن غياب ثابت يستوجب أن أكون أنا أول القائلين ووافقنى
دكتور سيد بھدوءه المعروف ..
أنا :يا ناھد ،تصدقى احنا نسينا ما نجھز قصاقيص أدبية
ـ مش مشكلة يا على ،المھم نكون واثقين من أنفسنا
ودارت االمسية وتبقى شعراء الطرق فى نھاية الطريق والذين قدم لھم د /سيد كاسب ،قام
د /سيد ھادئا وعرّ ف المشروع ورسالته وأھدافه ،والكتاب األدبي األول للمشروع "شعراء
الطرق  ...ديواننا" ومراحله وثم قدّم لشعراء الطرق وبدأ بى ـ أنا ـ ألصعد على المنصة!
وقمت وأنا غاضبٌ ثائر نافر كاره
لك أن تتصوّ ر حالى بعد كل تلك المشاھد المربكة /
ُ
ووثبت على المنصة فى ثورة قائال:
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٢٢٨

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ﺸﻌراء اﻝطرق ورﺤﻠﺔ اﻝﺘوﺜﻴق

الشعراء
نحن
ْ
قو ٌم
)وأدرت يدى بجوار أذنى داللة على الجنون(
شرفاء!
ْ
شعرا فى صحراء
نكتب
ً
ال نجد دواءا
بداء
حين ُيصاب
الشعر ْ
ُ
نرجع لضجيج مدينتنا
ونموتُ
ھباء!!
ْ
وھرج فى الجمھور ،وصدر صوت غير خافت )مين ده؟( أغضبنى ذلك،
وحدثت بلبلة
َ
ولكن رددت ،لم أرتب كالمى لما قلت :أنا علي حسَّان ،أحد شعراء الطرق ،ونعرّ ف بأنفسنا
ُ
صرخت( ونعرف ألنفسنا :إننا
وألنفسنا ـ نعرّ ف بأنفسنا :نحن شعراء الطرق وكفى )وھنا
قادمون!! وتصاعد الفعل بعد القول بالقاعة.
وقلت قصيدتى "وطني يمتاز" )صفحة  (٣١وقدم د /سيد لفايزة حسن والتى قامت تشكره
وتقول شعرھا الخفيف ،ثم قام يقدم لناھد سيد مصطفى ،وكان مصطفى ثابت قد حضر
سليما والحمد  wفأوحى د /سيد إليه أن إذا أردت أن تلقى ،فاقترب ،وفعال قام ثابت من بعد
ناھد ،وھو ثابت ،يقول قصيدة رائعة ،ثم قام محمود عزت القاضى وقال فأمتع وكان أسامة
فؤاد قد قال فأبدع t ،يا شعراء الطرق!!
انتھى المؤتمر وخرج الناس وإذا بالشباب يلتفون حول د /سيد بقوة وھو يوزع نسخ من
الكتاب أو أوراق أدبية خاصة بنا،،،
حسان يوثق لحركة شعراء الطرق فى إشارة إلى رغبة حقة فى استكمال
ھكذا رأينا علي َّ
المبتدأ وإدراك المنتھى وجدير بالذكر أن ھذا المؤتمر قد شھد توزيع حوالى الف نسخة من
ديوان شعراء الطرق كامال او قصيدة شعراء الطرق التفاعلية "ثالثية أفيقي" )صفحة -٢٣٤
 (٢٣٥التى كتبھا أحمد رفعت وعلي حسَّان ومحمد رفاعى فى تناسق بديع لم يحدث ـ فيما
بلغنا من العلم ـ فى التاريخ األدبى العربى!! وذلك بدعم ورعاية من الدكتور سيد كاسب
مدير مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى ،الذى وزع ھذا فى أيام المؤتمر األولى مما
اكسب شعراء الطرق انطباعا جيدا وحضورا مناسبا لحماسھم المتقد وعزيمتھم الغامرة.

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٢٢٩

ﺸﻌراء اﻝطرق ورﺤﻠﺔ اﻝﺘوﺜﻴق

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

فراغ

لعل َّ قصيدة تجد ھذا الفراغ

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

سيد كاسب
٢٣٠

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ
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ديوان الكتابات التفاعلية  .....أنفاس الزھور
تختلف أغراض الشعر وتتعدد ونجد انتشار بعضھا في أزمنة محددة وتوقيت8ات معين8ة حس8ب
مجريات ھذا العصر ،وكذلك فنون الشعر فقد لحظنا انتشار المعارضات -قديما -كأح8د فن8ون
الش888عر الراقي888ة ؛ حي888ث يع888ارض الش888عراء القص888ائد المتمي888زة للش888عراء الكب888ار لين888اطحوھم
ويباروھم للوصول إلى مستواھم وأمال في التفوق ،ولكن ظلت القص8يدة األول8ى ھ8ي األعل8ى
واألكثر إتقانا ولم يحدث إال في قليل من األحيان أن فاقت األخرى.
وھنا ونحن بصدد التقديم لھذا الجزء فقد عددناه نوعا من الكتابات التفاعلية ،حيث يكتب أحد
الشعراء قص8يدة فيق8وم ال8زمالء عل8ى غي8ر إع8داد وال ترتي8ب ليعارض8وا قص8يدته ھ8ذه ،وھن8ا
ليست معارضة لغرضھا األساس وإنما نوعا من تناول نفس الفكرة ولكن بوجھة نظر أخرى
تتفق أم تختلف مع األولى فھي في النھاية وجھة نظر في إطار الفكرة تكمل المعنى وتبرزه.
والفارق بين الكتابات التفاعلية والمعارض8ات الش8عرية ھ8و أن الكتاب8ات التفاعلي8ة م8ن اس8مھا
تعني ديناميكية الكتابة المشتركة وتفاعل المبدعين معا ليخرجوا بفك8رة عام8ة متكامل8ة ،حي8ث
يض88يف ك88ل ش88اعر م88نھم إلكم88ال المعن88ي ،وعن88دما تق88رأ تل88ك الكتاب88ات تش88عر أنھ88ا ف88ي وح88دة
عضوية واحدة!! نع8م ،فت8رى أح8دھم يس8أل واآلخ8ر ف8ي أبيات8ه األخ8رى يجي8ب ،أح8دھم يتعث8ر
واآلخ 8ر يقوم88ه ،أو ت88رى م88ن يع88اني واآلخ88ر م88ن يھ88ون علي88ه!! فأص88بحت الكتاب88ات وح88دة
عض88وية متناغم88ة ،ولع88ل عنص88ر ال88زمن ھن88ا ھ88و الف88ارق األكب88ر ب88ين الكتاب88ات التفاعلي88ة
والمعارض88ات؛ حي88ث أن تق88ارب ال88زمن وس88ھولة التواص88ل وس88رعته ف88ي ھ88ذه األي88ام يس88اعد
الشعراء للتفاعل حول موضوع معين أو قضية مثارة ،وذلك عك8س المعارض8ات الت8ي يغل8ب
ُع8ارض فتقتص8ر المعارض8ة عل8ى
عليھا طابع البعد الزمني بين صاحب القصيدة األصل والم ِ
القافي88ة وال88وزن وأحيان88ا الغ88رض ،أم88ا الكتاب888ات التفاعلي88ة تھ88تم ف88ي المق88ام األول ب888المعنى
والمضمون وتن8اقش جميعھ8ا قض8ية واح8دة أو موض8وع واح8د أو فك8رة بعينھ8ا تتكام8ل اآلراء
لتخرج لنا كقصيدة واحدة!!
ويحس88ب لش88عراء الط88رق ابتك88ارھم ھ88ذا األس88لوب األدب88ي الجدي88د ف88ي الكتاب88ة ،والق88ائم عل88ى
التفاع88ل الروح88ي والثق88افي فيم88ا بي88نھم ،وإص88رارھم عل88ى أن يكون88وا ي88داً واح88دة ف88ي مواجھ88ة
مش88كالتھم وتح88ديات العص88ر ،للنھ88وض ب88بالدھم م88ن أج88ل تعمي88ق فك88رة الوح88دة ف88ي ال88وطن
الواحد.
سال عن شعراء الطرق
عمر الع َّ
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الثالثية الجديدة "ھيا أفيقي"
من العجيب ذلك الحضور الفكرى واألدبى المتلبس بھذه الحزمة من الشعراء الكادحين وراء
اإلبداع من تناغم وتناسج فى شفراتھم التفكيرية فى الزاوية اإلبداعية منھا بالتحديد حيث
يتولد من بينھم النص التفاعلى الحى الذين ھم ـ على أرجح ما يثبت ـ ھم أصحاب السبق
الذين ُتحسب لھم ملكيتھم الفكرية وثبوت السابقة فى تلك التوليفة األدبية المبتكرة التى توشك
أن تتماھى فيما بينھم بشكل يصعب عليك ،أيھا المتابع الھادئ ،أن تفرق بينھم أو أن تخمن
من البادئ إذا لم نعرض لك الترتيب الذى بنى عليه الشعراء ،وقد عرضنا فى ديوان الثورة
والشعر تفاعلية )المقابالت العشر  ...الوطن( وھاھى تفاعلية ثانية وثالثة بين يديك الكريمتين،
انظر إليھم بالحب الذى منحنا  ،tنحن وأنتم ،إياه:
أحمد رفعت أحمد
)المھاجر(
--------------ھيا أفيقي
فالعمر ذاك ربيع ُه.....
شد الرحيل
والعشق ليس حبيبتى ...
لحنٌ طويل
***
والليل ملّ نھاره
والقلب أطفىء ناره
والدمع من عينى
أبداً لن يسيل
***
عامان مرا
وعا ٌم قاد ٌم...
جاء يمر
والقلب أنھى سجنه
قد صار .....حر
والحب ضاع مذاقه
والحزن من قد ساقه
ومذاقنا ...
قد صار مر
***
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

حسان خضرى
علي
ﱠ
)الشاعر الالھى(
--------------لو لم تفيقى
قد يصير العمر نجما ٌ
مستحيل ْ!!
يغتال وجه حبيبتى
كى ُيطفئ ُ الـقنديل!!
***
الحب أوقد ناره ُ ..
ـ أسراره ُ ـ
وأنام عندك
كالقتيل!!
***
أمضيت ُ شھرا
وربك عالم ٌ ....
ـ جھرا وسر ْ ـ
والحب أظھر وزنه ..
والھجر  .....مـر ْ!
أشواقه ...
ورفاقه ....
سووا بنــا ...
ّ
أل ًما وقھر!!
***

محمد رفاعي
أحمد )أبو البراء(
---------------أفال تفيقي
فالقلب يجري حزنه
بح ٌر ..وني ْل
واألرض ما عادت...
كوا ٍد من نخيل
***
والحب ش َّد إزاره
والنجم ذاك مداره...
 يتلو من القول ِالثقيل!!
***
ُ
عانيت دھرا
وأنا قائ ٌم ....
الممر
عند
ْ
والقلب ينسي أنه...
حر
ما عاد ْ .....
والھم صار شقيقه...
ورفيقه...
وطريقنا......
األثر
ضل
ْ
***
٢٣٤

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

عامان مرا
وليلنا ھذا كئيب
وشمسنا بدأت
تغيب
ھيا أفيقى
فالساعة الثانية
د ّقت بالجوار
والليل لن يأتى كثيراً
وبعد الليل
لن يأت النھار
***
ھيا أفيقى
فما عدنا كما الماضى
صغار
م ّلت ساعات االنتظار
وبعد ھزيمة االيام
لن يأت انتصار
ھيا أفيقى
ودعك من ذاك السؤال
فالفارس المزعوم
لن يأت  ....محال
فلتفسحي
ھيا المجال
ولتتركى ظھر الخيال
فطريقك ھذا .........
طريقٌ  ...للجمال
والشوق ياعشقى ..
عليل
والماء فى يده
قليل
***
فأفيقى ھيا
وكفاكى من ذاك
الرحيل!
وكفاكى من ذاك
الرحيل!
ــــــــــــــــــ
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شھرا
أمضيت ُ
ً
مل ّ من دائى الطبيب!
وھا أنا،،،
كالعندليب ْ!!
لو لم تفيقى ..
فالليالى آتيه ْ
فيھا انتحار
ولن نرى فيھا نصيرا ً
وھذا الميل .....
فوز ٌ وانتصار ْ!!
***
لو لم تفيقى
ستسقط فى ّ أنقاضى
دمار
ويصيح فى قلبى القطار
وأنكس األعالم
أھجر تلك الدار!
لو لم تفيقى ..
فالسؤال محال!!
والعاشق المھزوم
يبحث عن مجال!!!
ھيا اسألى كل
الـعيال!
وال تزيدى فى الضالل ..
فكل ھذا .....
قد يقال  ....حالل!!
والعشق يا شوقى ...
نخيل ...
يرنو إلي غده
ھزيل!!!
***
أنت الثر ّيا ....
ھيا اسكنى الزمن
الجميل!
ھيا اسكنى الـزمن ْ
الـجميـل!!
ــــــــــــــــــ

عانيتُ دھرا
كنت فيه لك الحبيب
وھا أنا،،،
شعري يشيب!!
أفال تفيقي
فالساعة اآلتية ُ
وقت ٌ للكبار
ولن يكون بھا صغيراَ
غثاء السيل
عار
عار ....أي ْ
ٌ
***
أفال تفيقي
فما عاد انتفاضي...
بانتشار
أما مـَلـَلت ِمن الفرار؟
زادت اآلالم ُ
طال بنا الحصار
أفال تفيقي
فحبيبك ..
المھموم
يأ َبي اإلنحالل!!
فلتنھضي فوق
الرمال
ال تسألي وكفي جدال
فسؤالك ھذا......
مجاب عندما يأتي الرجال
ٌ
والدمع من صدقي....
يسيل.....
من بعده.....
ھل من سبيل؟!
***
كوني أب ّية
وارفعي رأس
النحيل!
وارفعي رأس
النحيل!
ــــــــــــــــــ
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سيد أحمد كاسب )سيد كاسب(
فى مطلع ھذا العام نشر الدكتور سيد كاسب خبرا بعنوان من مفكرة العام الماضي على
صفحات قطاع شعراء الطرق ويحمل فى تفاصيله ھذه الكلمات..
من مفكرة العام الماضي
دنيا األلم  ...واأللم مليــــان
حبـــــــر  ...والحبر غرقنى
لوال أن تتــألمى يا أمى
لذھبت إليك راكعا باكيا
باكيا حــالى وترحــالى
أشعر أننى مغترب فى زمن
أمسى االغتــــراب وطــــن
غريبين كنـــــا
غريبين التقينا
غريبين سرنـا
غريبين صرنا
سوف أرحل الى زمن النسيان
حيث اليذكرنى زمان أو مكـان
أيــــام مثـل أيـــــام
وزمـان مثـل زمـان
فما جدوى النسيان؟؟
العمر مجموع أيام
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

 -١دنيا األلم

 -٢يا أمى

 -٣مغترب

 -٤أنا ونفسى

 -٥نسيان

 -٦أيــــام

 -٧العمــر
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إذا زادت يــــــــوم،
نـقـــص يـــــــــوم!!
كـل يــوم أمـوت
وكأننى اخر من تبقى فى عالم األحياء

 -٨أمــوت

 -٩دنيا االلم ياامى ،مغترب انا ونفسى ،نسيان ايام العمر ،اموت
فاتحا المجال ،سيد كاسب ،أمام كل شعراء الموقع وأعضاءه ليبدعوا ويكتبوا ما يدور فى
خاطرھم عن الدنيا واأليام و .......فنجد الشاعر عبدالنّبي عبّادي يكتب معلقا على
ھذه الكلمات ..
غال جدا ھو الوقت الذي نمنحه للورقة والقلم ،ودافئة جدا تلك اللحظات التي ال يتحملنا فيھا
أحد وال نقبل فيھا أي شيء غير الورقة البيضاء!
ثم يكتب ُ قصيدته:

أيــام ُ فــاطمـــة

متن:
غريبين ك ّنا
غريبين التقينا
غريبين سِ رنا
غريبين صِ رنا

٢٠١٠/١٢/٢١
سيد كاسب
القاھرة

ھامش:
غريبين ُك ّنا ..
وكان الكالم ُ  ..غريب ُ!
حرفان من لُغة الھديل ِ
ِ
تجاوزانا في الحديث ِ،
الرھيب ُ"!
الصمت ُ ّ
فأشرق َ " ّ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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تك ّلمي يا "فاطمة ْ" ..
فأنا أح ّبك ِ
كل ّ ھذا الوقت ِ
الصمت ِ
قبل ھذا ّ
بعد ھذا الموت ِ!
تك ّلمي ..
قبل انحسار الذكريات عن األغاني،
وانحسار األغنيات ِ عن ّ
الزمان ِ
تك ّلمي،
فال ّ
شمش ُ خجلى ..
ُ
والحقيقة ..
ليس يبر ُحھا المغيب ُ!
غريبين ِ ك ّنا
كأ ّنا ُفت ّنا ..
و ًفتنا  ..و ُھ ّنا
وكم ذا ُيصيب ُ!
غريبين ِ
لكننا  ..قد عرفنا الحقيقة
ثم اعترفنا
وإن تسألوني،
فحتما أُجيب ُ،
سافر كل شعر ٍإليھا
بأني أ ُ ُ
وأن ُظ ُر لل ّناس ِ،
لكن عيني عليھا!
أشاھ ُد قلبي على كتفيھا
فقلبي بعي ٌد
وقلبي قريب ُ!!
أنا ال أح ّبك ِ كالعاشقين َ
ولكن أح ّبك ِ كالمذنبين
ال بل أح ّبك ِ كالعاطلين ...
أؤجل ُ ھذا الصباح
ّ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٢٣٨

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  .....أﻨﻔﺎس اﻝزﻫور

الصباح ْ
لذاك ّ
ض فيك ِ القليل
وأر َف ُ
)ال ُمتاح ْ(!
ك ّنا
ولكنني اآلن أسأل ُ نفسي:
من كان – م ّنا – الحبيب ُ؟
ومن كان – م ّنا الغريب ُ؟!
عبدال ّنبي ع ّبادي
 ٩.٣٠مساء الخميس
٢٠١٠/١٢/٣٠
اإلسكندرية

ثم يأتى من بعدھما الشاعر علي حسَّان لكى يرد بدوره ھو األخر على ما خطه القائد المبدع
دكتور سيد كاسب فيكتب تحت عنوان :من مشاھدة للعام األتى )تراتيل(
سيد أحمد كاسب

حسان خضري
علي
ﱠ

من مفكرة العام الماضى
)تجويد(

من مشاھد ٍة للعام اآلتى
)تراتيل(

______________

______________

 -١دنيا األلم

 -١رفع العلم

دنيا األلم ...
واأللم مليان حبر ...
والحبر غرقنى

ناديت ،يا ناس
حبى خالص رفع العلم
وال حد صدقنى!!

 -٢يا أمي

 -٢ذاك أمري

لوال ان تتألمى يا أمى
لذھبت إليك راكعا باكيا
باكيا حالى وترحالى

َ
ُ
تألمت
تألمت كما
ما
وال جئت إلى دفترى إال حاكيا
عن الھوى والقصيدة  /أحكى لحالى!!

 -٣مغترب

 -٣إذن ،اقترب

أشعر أننى مغترب
فى زمن
أمسى االغتراب وطن

أوصانى أبتى أن أطعم

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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 -٤أنا ونفسى

 -٤عند نفسى

غريبين كنا
غريبين التقينا
غريبين سرنا
غريبين صرنا

شاعرين قطفنا
من الشعر ما طاب ثم تد ّنى
ليتنا قد أكلنا
وتوارى الھوى ،وتحاورنا!

 -٥نسيان

 -٥نيسانٌ

سوف أرحل الى زمن النسيان
حيث اليذكرنى زمان أو مكان .

نيسانٌ شھ ٌر لألحزان
يمضى  /ال يمضى  ..فاألمر سيان!!

 -٦أيام

 -٦ليست كاأليام

أيام مثل أيام،
وزمان
مثل زمان،
فما جدوى النسيان؟!

ليست كل األيام ككل األيام
أيام نكرھھا ،أيام نعشقھا
أيام نذكرھا حتى اآلن  ..ال يقتلھا إال
النسيان!!

 -٧العمــر

 -٧أوھام

العمر مجموع أيام،
اذا زادت يوم
نقص يوم!!

قلبي لم تسكنه األوھام
إن رحل الھم  /ينصح ألخيه التالى
حتى ال يلحقه الذ ّم!

 -٨أموت

 -٨ثم أحيا

كل يوم أموت،
وكأننى ..
آخر من تبقى فى عالم األحياء.

صر
ل ّما مت ،وجدت بأنى سأق ّ
فى حبك بعد الموت ،لذلك
قلت :أموت ،وثم أحيا!!

وظھرت علي محمد رفاعى عالمات التحير من مطالعة اغتراب الدكتور /سيد كاسب
واستنطق شجونه الكامنة لتدركه بتعليل لفك شفرات تلك األلغاز ،فصرخ:
حنفضـل ألمتـي
ســاكتـيــن مبنتكـلـمـش
حنفضل إلمتي جامـديـن
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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مبنسلمش
ليـه منسيبش بعضنــــا
لبعضنـــــا
يا نروح لبعض ونتقابل
يا إمـا منتقابلش!!
معان راقية
ولم يتوقف االبداع التفاعلى بعد ،فعندما تثير انتباه شاعر كتابات آخر لما لھا من
ٍ
وذات إحساس صادق فإنه يشاطره ھذا اإلحساس ويتفاعل معه لعله يدرك الحل!! وقد
عرضنا فى ديوان "الثورة والشعر  .....الميدان" منتھى التفاعل مع "المقابالت العشر ...
الوطن" )صفحة  ،(١٠٠-٨٢ومازلنا نعرض تفاعل وتفاعل،،،،

وھنا تعاني المبدعة "سمر محمد نجيب" من الوحدة واليأس وضياع الحلم وملل الحياة
الراكدة ،وربما ھى تعبر عن حال الشباب فى عھد مضى أنھته الثورة ولكن ال تزال تبقيه
كلمات سمر حيث تقول:
سمر محمد نجيب )الشمعة(
أعانى
اتدرك ما منه اعانـــــــــــى
ھل تشعر المعانــــــــــــــى
مأل الشوك أغصانـــــــــــى
كانت أحالمى أغانـــــــــــى
إخالص وحب منه أعانـــى
كثرت آالمــــــــــــــــــــــى
ال اشعر بمكانـــــــــــــــــى
تاھت احالمـى  ...أعانـــى

آالم ووحدة منھا أعانـــــــى
او تفھم األمانــــــــــــــــــى
وردى ضاعت منه ألوانــى
عشت حياتى تفانـــــــــــــى
مر زمان طويل كأنه ثوانى
طالت أيامـــــــــــــــــــــــى
ال أشعر بزمانـــــــــــــــــى
نعم منك انت أعانـــــــــــى

جان
ويرد عليھا المبدع "عمر العسال" والذى أقر باأللم والوحدة واليأس وقد أدرك أن ھناك ٍ
فحكم عليه بالرحيل حين قال:

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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العسال )الباحث عن الحياة(
عمر جمال عبدالناصر
ﱠ
أعــاني
َ
أدركت السعد وتنساني
والوحدة ألم أبكاني!!
وردي المعھود بنصعته
ضب من دم شرياني!!
قد ُخ ِّ
والشوك تسلل مختفيا
من بين وريقة أغصاني
آمنت بحلم قد أمسى
أمال لصالحي وزماني
فركبت الدھر على أمل
بتفان
وقضيت حياتي
ِ
بالحب أمھد لي سبال
ألطوف محيطات مكاني!!
فاندس الغدر برحلتنا
إذ راح ھشيما بنياني
يا نار اللوعة ھل زالت
من قلبي أذكار الجاني؟!
ودعت الحلم ولم يبقى
من ھجر َك لي ب ٌد ثاني
فارحل ما شِ َ
ئت والتنسى
إن رحت بعيدا  ...تنساني!!
لعلنا ادركنا او لم ندرك مما كانا يعانوا
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أحمد عصام صالح )أحمد عصام(
عندى  ١٥سنه فى الصف الثالث االعدادى
كتبت بعض الكلمات فى حبى لمصر واحب ان انشرھا فى كتاب شعراء الطرق
فما رأيك يااستاذ علي حسان
حب مصر
اجل انى احب مصر حبا جما
واذا اعتدى عليھا عدو
ولــو كــان الفســاد مثل
فھــذه بلــدى التى احبھـا
و ترعرعت من خيراتھا
يا مصر انى احبك مثل
و احبــك مثـــل حـــب
و اكـره من يقف عداءا
وان كـان اصل المروءة
وان كنا نسينا عرفانھا
احبك يــا مصر حبا جما
و ان حـدثـت لى ضـائقه
و ان نيلھـــا يشبـــه

فشمسھا الرائعة تدل على اصلھا
اقم واحارب واصبح فدائھا
زبد البحر اصبح ثائرا من اجلھا
و عشـــت على ارضھـــا
و نشــأت على حبھـــا
حــب الحبيبــة لحبيبھــا
الجبال لرمالھا وصخرھا
لھا ويكون من اعدائھـــا
والكرامه من طبع اھلھــا
و نعـــود ونقــر بجميلھـــا
و ســـوف اكــرر قولھـــا
اتجول فى شوارعھا واشكى لھا
طبع وصفات وكرم اھله

ويرد علي حسَّان على موقع خريجى المشروع بقطاع شعراء الطرق:
أحمد يا ولدي...
ما أروعك ،،و tذكرتنى بأيام الصبا  ..يوم أن صرخت في وجه موجه اللغة العربية طالبا
منه أن يعلمنى ھذا الشيء الذى قال عنه أنه عروض ال يستقيم الشعر إال به !!
ابتسم في وجھى وقال لي :خلي ودنك معايه ..
)تك تك تتك ،،ھل ال سأل ْـ ،،تك تك تتك ،،ــت ْل خيل يب ْــ ،،تك تك تتك ،،نتَ مالكٍ !! (
رقصت يومھا فرحا أننى سأتعلم ھذا الشعر وھذا العروض !!
أنت أنا ـ منذ حوالي  ٩سنين !!
أنا رأيت قصيدتك ،،وھى مثلك ـ بھا عزيمة الصبا وبكارة األدب ـ وجميلة جدا...
توكل على  tيا ولدي ،،وإذا تفضل دكتور سيد كاسب ووضعھا فى باب المستقبل لكان
خيرا وأروع !!
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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فراغ
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لعل َّ شاعراً يمأل الفراغ
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سيد كاسب
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אאل...طو א מ 
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ديوان الفصحى  ...شعراء المستقبل  ...طموح النسيم
ياحبيبة
ياحبيبة التجھرى بالصمت
فى زمن أصبح كل صوت جريمة
التقولى أراك فارسا  ...ينتزعنى من وسط الظلمات الى النور
التقولى أريدك تمتلك كل أمرى
فأنا مقيد مغلول ...
لم َ
يبق ياحبيبة جانبى سوى ابنى ....
وأمى مازالت تدعو لنا
ياحبيبة التجھرى بالصمت
قولى بصمتك مالم أسمعه بصوتك
ياحبيبة كل صباح أسمع صمتك وأفك قيداً ...
وأبدأ حياة جديدة
ويأتى المساء فيقيدوننى بألف قيد ...
وينتزعون منى ألف حياة
ياحبيبة التجھرى بالصمت
ياحبيبة نحن فى زمن ...
جعلوا عقاب القاتل أن يقتلني  ....يقتلني
ُ
صبحت
فى ھذا الزمن أ
أخشى الحب  ...وأخاف الكراھية
أخشى الحياة  ...وأخاف الموت
ياحبيبة التجھرى بالصمت
تعلمين ياحبيبة أنى ال أملك شيئا غير اسمى
واسمى يرتبط بشكلى  ...يرتبط بوصفى
وكل مساء يبعثروا حروف اسمى ...
وفى الصباح أجمعھا بالكاد
ً
أخشى ان ينتزعوا من اسمى حرفا ...
وال أستطيع تجميعه
أفقد بذلك كل ما أملك ...
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ويسقط شكلى  ..ويسقط وصفى
وأھيم قتيال،
ولدى رضيع يريد أن يعلم كل شىء
من له من بعدي ...
من يحكى له عن الظلم والظلمة والظلمات
والنور ياحبيبة ؟!
ولكن مازال صمتك يھز كيانى
وصوت ابنى يعيدنى الى طريق الحياة
لم يكتمل يأسى فال تيأسى
ياحبيبة اليوم صمت ً
وغدا صوت
ولدى يحمى حياتى اليوم وغ ًدا ياحبيبة
ولدى سيقول لكِ ...
صمتك ياحبيبة يحيرنى
ال تقولى بصمتك مالم أسمعه بصوتك
ال تجعلى الصمت رداء
الصمت خيال  ...الصوت يقين
ولدى سيقول لكِ ياحبيبة ...

اليوم صوت وغ ًدا أمرْ !
سيد كاسب عن شعراء الطرق
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أحمد سعيد عبد المنعم السيد )المصحح ادم(
يتكسر
يستيقظ
ال يجد حبيبا يفتح يومة برسالة حب
يمسح رقمة
مغلق!
يبكى يغتسل يتحرك نحو الشارع
نحو الشارع يخطو
يعدو
يتمرع بين بيوت االرض
يخاير كل االجساد المشتاقة للتدليل
يشرب كل الممكن شربة وال ممكن
يعسر خمرا من عناء الناس
ويشرب عسال من ريق مبتل
يقطر بعد العسل الحنظل ليت الحب يذاق
ان للحب مذاق غير مذاق
يرجع مھموما
مجھوال
يستلقى
فوق سرير الحسرة يتململ
يتمايل
يتماوج
يتحايل
يحتال
ويتحول
يتعثر يتكسر
يتھدم فيعانى الم صعود بعد الھدم المتعنت
تصاعد وحلم تشتق لرحيق غير رحيق حبيب
لم يستيقظ فيجدة جوارة
او يفتح يومه برسالة حب
او يطلب رقمة فيجية بكالم حلوا
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أحمد فتحي مصيلحي صقر )الشاعر الكروان(
 -١الموت!! الزھد!! التوبة!!
في كل يـــــــــوم لنا ميت نشيعـــه
يا نفس :مالي أراك قد رضيــــــت
يا دنيا :كفــــي ما قد رأينـــاه منك
ونبكي علي ذنــــــــوب كثيـــــــرة

نحيي بمصـــــرعه آثار موتانــــــا
بدنيا حقـــيرة ال تساوي أثمانــــــا
دعينا نلجــــأ لـــــــــرب غفـــــور
عصينا بھا الـــــــــرب الشكـــــور

 -٢أمـي :فحبك لي فخـر واعتزاز !!!!
يا أيھا الزمــــــــــــــان :قم وانتبـه
وأمسكت بالقلم ألكتـــــــــــــب فيھـا
ھي سيدة ھذا الكــــــــــــون بأسـره
ھي من ھي :زينـة األمھـــــــــــات
ھي الحسنـاء التـي أنجبتنــــــــــــي
ھي العالمــة المتعلمة العالمـــــــــة
ال يغفل عنھا قلبي مھما بعدت عني
أحبھا حـــــــــــــــــب الحسين ألمـه
يا أمي :اقبلي من بسمــــــــة مدح
فحبك لي فخـــــــــــــــــــر واعتزاز

اني وقفت اليــــــــــــــوم لمدح أمي
شعرا ونثــــــــــــرا علي قدر علمي
ملكت قلوب أبنائھـــــــــــــــا وقلبي
ھي ريحانـــــــــة يفوح منھا العطر
ھي أمي ولھا قد خضـــــــــــع قلبي
لھا أنصبـــــــــــة وميادين في العلم
كيف وھي التي قــــــــــد ربيتنــــي
نعم الحـــــــــــــــــب ونعم من أحب
واجعلي قلبـــــــــــــــك مملؤا بحبي
ووسام شــــــــــرف لي مدي العمر

أحمد محمد حنفي محمد )أسير الحب(
 -١قلبه جلﺲ......
إلي معلمي األول  ...أ /رجب
وحده يشكو ھمه جلـس للـصـمـت واللـيـل الـذي يـــأس
تـتـزاحـم األفـكـار في رأسه فـيطرد كل خــاطـر ھجـــس
وھـل حــاول تــحــدي قــدر؟ فــأقــبـل بظلمته شرســـــا ً
يــمد يــده دون حــديــث وتــرك الــقـصائد مــا افتــرس
ھــكذا الــدنـيا في أحـكامھا تــجعله يـلعن حظـه النحـس
ومــا تـصدقت عليه بفرح وما اعطته من نورھا قبســـا ً
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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بــخــلت عــلــيــه بــكــل شـئ وقد خلفته معدما تعســــا ً
ويـوم مــمــاتــه مــا نــعــتـه أقامت في عــزائه عرســا ً
تـعـلـم كــيــف يــكــتـب شـعـر فكل القــوافي قــــد درس
ونور عيناھا اوحي إليه يسقي الحروف بــعدما غــرس
أحـبــھــا وھــــو الـــذي مـــن الـــحـــب كـــم إحتـــرس
بــأمـــر مـــن رســـول الـــحــب فـفي اذنيــه قــد ھمس
وقــد مـــل مــنـــھا مــنتـظرا ً تبادله حبه لعـــل وعسـي
أتتجـاھل حـبـه الـذي قـد جـعـلھا فـي الكـــون شمســاً؟!
قـمـر إن سـقـط ضـوئـھـا دون يـدرى لـلـنــاس إنعكــس
ويـمـشـي صـامـتـا حـتـــي الــزمــــان لــــه ضـــــــرس
ويـظـمـأ مــا سـقــاه عــشــق فــمــن ھمه يمأل الكـــأس
 -٢منذ ميالدي....
إلي حبيبتي ...
وقـد مـللت من عدي وأعدادي
وبـقـايـا مـلـعـب جعلناھا نادي
عــلـي األرائـك ظـلـت تـنـادي
مـا أنـقـذتـه مــن ســوط جـال ٍد
قـبـل الـتـاريخ ھجري وميالدي
وأنــ ِت دومـا كــنـت مــيـعــادي
فـلـقـد سـئـمت أكـاذيب ألبعادي
أوھل كرھتي صدفا ً إلسعادي؟
ال تـسـقـطـــي كــسـقـوط بـغدا ِد
ال تـجـعلي رجال ً يغزو بالدي
مـا حـاجـتـي بـأطـوا ٍل وأبـعــا ٍد

قـصـيـدة تـتـلي مـنـذ إعـدادي
فـصـل صــغـيــر بــه حـلـمـنا
وعـيـون طـفـل تـراھـا دامـعة
لــم تــعـن شــيـئـا ً كــلـمـاتھا
الـحــب ُخــلـق قـبـل الـحـيـاة
أنا ما قـصـدت رؤياك يوما ً
مـا عـدت أعـلم أيـن الحقيقة
قـولي الـحقيقة الصدق ُمنج ٍ
يــا ظـالـمـة كـونـي قـويــة
الـعـمـر قـادم ثـوري علـيه
أنا ما وصـفت مقدار حـبي

أحمد محمد ناجي عبد القادر بھنساوي )بقايا إنسان(
أميرتي
اليوم اجلس واقدم لكى اغلى االشياء
وأقبل يديكى وأرشف الحب من شفتيكى بال استحياء
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ھذا قلبى بين يديكى ھدية الغلى االحباب
ھدية ألجمل النساء
ال...بل ألميرة على عرش النساء
فانتى حبا وقمرا ينير طريقي فى ليلة ظلماء
لكى قلبا ذھبيا غاليا أغلى من كل األشياء
قلب يعيش الحب بصدق فى دنيا غابت فيھا شيم الشرفاء
فانتى اصبحتى حبيبتى وصديقتى بل كل االصدقاء
يامن ملئت عالمي فتخليت من اجلھا عن كل االشياء
فحياتى قبلك كانت عالما اعيش فيه وحيدا في الخالء
سأفيض بحبى لكي بكل سخاء
فحبك جعلنى اميرا يحيا الجلك ايتھا االميرة الشقراء
اسمحى لى ان ادق ابواب قلبك وادخل دون اى اطراء
وارقد بين احضانه واقدم حبى بكل ثناء
يانبع الحياة القائم عليه حياتي
اليكى اسعى ولو كان الطريق شقاء
فلن احزن لو عمرى من اجلك ضاع فى الھباء
ولكن بشرط ان تبقي بجواري بقية حياتي
اقبلى قلبى ھدية مغلفة بروحى يزينه شريط حياتى معطرا بالوفاء واإلخالص
سأكون لكى معطفا يحميكى من برد الشتاء
وثلجا يخفف عنكي حر البيداء
وأضمك الى احضان قلبى بحب وحياء
فقبل حبك كنت وحيدا فى الخالء
فأتيتى لى وكنت الداء واجمل دواء
كان دائي ھو حبك والدواء ھو اللقاء
اعلم ان الطريق الى قلبك صعبا مخيفا كليلة سوداء
واعلم اننى سأعانى ولكنه لى اجمل عناء
ساكون بحبك فارسا احارب اشرس االعداء
اغزو االرض واحتل بحبك الفضاء
واشيد لكى اعظم بناء
يفوق بناء الفراعنة والعظماء
سأشيد قصرا من الحب واالمن والرخاء نعيش فيه بقية حياتنا بعيدا عن الغرباء

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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يامن تحمل خلف ضلوعھا قلبا اصفى من الصفاء
قلبا ذھبيا ساطعا كالشمس يزين السماء
ياجميله الوادى يازھرة تنبت وسط االشواك
تنشر الحب بكل عطف تتمتع باخالق الكرماء
ال يھمك من حولك من شامتين ال يھمك سوي ان تصلي بنا الي درجة العاشقين
كنت من كثرة جراحى ذليال لليأس من الضعفاء
واليوم اصبح قلبى بحبك شامخا ثابتا من االقوياء
فحبك اصبح كل حياتي
فاتمني ان تكرميني وال تبخلي بحياتي
ياأميرة على عرش قلبى وعلى عرش كل النساء
ايتھا اللؤلؤة المكنونة فى قلبى لكى كل الوفاء
سأظل احبك كل صباح وكل مساء
يارمز الحب الصادق الماكث فى قلبي
أميرة انتى على عرش النساء
اصبحت اسير كلماتك العذراء
وما اجمل كوني سجينا فى سجنا الجمل النساء
فأنا اليوم أسعد السجناء
فجدران سجنك تشھد حبى تعالى اليھا واسمعى االصوات
يانجمة فى السماء دليال لى فى الحياة
افديكى بروحى ولو سالت من قلبى الدماء
فلو كان حبك موتا سأقدم عليه واكون اول الشھداء
فلو بكيتي يوما احطم االرض
باحثا عن من ابكاكي
وسوف يكون عبرة لكل من يفكر ان يؤذيكي
اميرتى لو وضع قطب الجنوب بين شفتيكى لذاب وأصبح ماء
سأنحت فوق جبال االلب احب واجمل االسماء
سأخاطر وأقترب وأكتب على شفتيكى ما يعجز عن قوله كل الشعراء
يامن بعثكى ربى لتكونى لى الحب والھناء
احمد ربى واشكره على ھذا العطاء
ان بعث لى بأجمل النساء
حقا ...انتى أميرة على عرش النساء
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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إسالم حمدي عبد الحميد )طفل وسط األعاصير(
ملكة من الفردوس
...
...
...

كالما كبيـــراً ..ال ُيصــــدَق
لكن عنك أنت ..الأصــــدق
أمي قلب حنون يتـــرقــرق

أشعر بالخجل من حبــھا ...
...
يأبى القلم عنھا كتابـــة
تأبى الكلمات مني إنطالقا ...
ويأبى العقل مني إشتعاال ...
أمي الجنة تحت قدمـــھا ...

فكل كلماتي ظلمـا ً لھــــــــا
كيف بعد أن لمسته بيدھــا؟
بعد أن سمع قلبي نبضـــھا
بعد أن نطق اللسان اسمھا
أمي ملكة والفردوس لـــھا

ترددت كثيرا قبل أن أكتب
فقد قالوا عنھن كل الكالم
فأمي ليست ككل األمھات

ُ
حديث لھا لن أذكره
ما زال بداخلي
سأحتفظ به سراً لھا

أسماء السيد عبد الكريم أحمد )شاعرة في الطريق(
أين أنت صالح الدين
ياقلب ماذا دھاك........
أشعر بما أبكاك
حال الدنيا ھذه.......
أالمك وأساك
يا صالح الدين أين أنت
أين أنت صالح الدين....
تنقذ أمتنا العربية
كل يوما يقتل منا المئات.........
وھناك من يحيا حياة ھنية
شعوب تحطمت وتفرق جمعھا.........
واخرون اليشعر بھم سوى رب البرية
أين أنت صالح الدين.........
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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توقظ أمتنا اللھيه
فماذا ننتظر بعد كل ھذا........
لنثور ونغضب ونحطم القلوب القسيه
ماذا دھانا وماذا نريد...........
بعد أن غزا بالدنا شئ اسمه الصھيونية
أفكارا دمرت قلوب أبنائنا............
أبعدتھم عن طاعة | وتذكر سيد البشرية
ضاع الكبار والصغار........
ونسوا القدس العربية
دماء سالت وسالت دموعا معھا............
ونحن واقفين ننتظر معجزة خفية
كفى ياصوت العروبة انھض........
ودمر وحطم كل سلطة استعمارية
أترضون ألنفسكم الذل والھوان.............
أم ترضون ھذه الحياة البائسة الشقية
فى كل لحظة نسمع عن مقتل أطفال...........
حملت معنى البراءة الجليه
ھؤالء ھم الضحية
نرى نساءنا تغتصب...............
ونحن ناظرين أصحاب أيدى مشلولة سويه
ياعرب ماذا دھاكم..............
كفاكم صمتا أضاع الصبى والصبيه
أنظروا ھذه أم...........
تندب رحيل أبنھا فى حالة تلين قلب العصيا
وأنتم عصت عيونكم..........
ولم تلن لدمعة واحدة ولكن قويه
أتسمعون صياح ھذه الفتاة تقول.........
مات أبى وأمى ويلكم أيھا العرب من سؤال رب البريه
ماذا ستقولون له............
كنا سنفعل ولكن!!!!!......
لكن ماذا تنتظرون..........
أتريدون توقيع معاھدة سالم مع أعداء االنسانيه!!!!
أتتخيلون أنھم أناس عادية!!!!
أتنتظرون منھم كلمة اعتذار أو شفقة دنيئة شيطانيه؟؟!!
ان كنتم تريدون ھذا...........
فياال أسف البشرية
ان كنت تنتظرون ھذا............
فقد ضاعت عروبتكم النقية
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ان كنتم تطلبون ھذا..........
فقولوا على أنفسكم السالم ،،فقد صرتم عبيدا ألفكار غبية
اه وألف اه...........
على العروبة الضائعة البليه
اه وألف اه ياعرب...........
ان لم تقوموا وتعملوا بھذه الوصية
دينكم فيه العزة.........
فيه الحياة االمنه العفيه
اليرضى البنائه الذل.........
بل يرضى لھم عزة ابديه
أراد لكم أن تكونوا ملوكا..........
ال تكونوا عبيدا ألفكار اجنبيه
أصمدوا ،،،،صابروا ،،،وقاتلوا........
حتى تنالوا المجد والفخر البھيا
ويومھا سترتفع راية الكرامة..........
وستملكون حياة عزيزة ھنيه

السيد عوض عطيوه نصر )سيد(
حلـــــــــوان
ُ -١
أُحبھا ُحب العاشــــــــــق الولھــــــــــــــــــــــــــــــا ن
ب والوجــــــــــــــــــــــــــدا ن
أُحبھا بكل مافى القـــــل ِ
عروس وليس لھــــــا مثيــــــــــــــــــال ن
أجمـــــــــل
ٍ
لم أرى كجمالـــــــــھا فى الدنيــــا كيـــــــــــــــــــــان
ُحلـــــوان
ت أعظــــ ُم إنســــــــــــــــــــــــا ن
حبيبتــــــــــــــــى أن ِ
فى عينيــــــــــــكِ أنســــــــــــــــــى األحـــــــــــــــزا ن
كيف أحـــــــــــى بدونك؟؟ يا للزمـــــــــــــــــــــان!!
فھى خي ُر الحســـــــــــــــــا ن
تغا ُر النسا ُء من جمالھا َّ
ُحلـــــوان
منـارةُ
ت فال سحرةٌ وال ُكھـّـــــــــــــــــان
العلـــــــم أن ِ
ِ
ٌ
فتيـــــــــات وفِتيـــــــــــــــــــان
فيھا علـــــــ ٌم يزينـــه
الجھـــل ُفرقـــــــان
للتقدم خير عد ٍة وبينھــم وبين
ھم
ِ
ِ
خير فرسـا ن
اليعرف المستحيل ُ طري َق ُھم فھم للصعا ِ
ب ُ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ُحلـــــوان
ت تملكين أجمــــــل ُ األلــــــــــــوان
كل زھر ٍة لھا لونُ وأن ِ
لمس األجفـــــــا ن
عاصف فلن يجرؤ ياحبيتى
لو ھب يو ٌم
ُ
ٌ
ولو أمطرت السما ُء يو ًما فسيكون عليكى خي ٌر من الرحمن
يقرب لكى ُ
شطئــــــــان
ولو صـــــار النھ ُر يو ًما ھائ ٌج فلن
ُ
ُحلـــــوان
ٌ
جنــــــــة ذا ُت أفنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن
باريس العـــرب ال بل
ھى
ُ
ُ
ٌ
روما لم تغرب عنھا الشمس حي ًنا ،وحبيبتى منيرة ُمنذ ُ
خلق األكــوان
لو رآھا قيص ُر يو ًما لعلم أنَ ُملكه بدونِھا خب ٌر وحدي ٌث فيما كـــــــــــا ن
ولو مر بھـا عنت ُر يو ًما لكانت عبلة فيھا مــن ال ُسكـــــــــــــــــــــــــا ن
ُحلـــــوان
يحلـــــــوَ ،
الح َ
حلى بھا الزمــــــــــــــــــــــا ن
ـــــــال بحلـــــــــوان
وأ َ
ُ
َ
اللـؤلـؤ والمرجـــــــــــــــا ن
ــــى ب ُحلـــــــــوتِى أغلـــــــــــى من
ِ
ال ُحلـ ِ
ُ
ُ
عروس أن ِت فى خدرھــــا َستنسينــــى البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن
ُ
أنس أن ِت أم جـــــــــــــــان؟ ؟
ُرحمــــــــــــــــا ِك بسحر عينيــــــــكى ٌ
ُحلـــــوان
| خـــــــــي ٌر ورضــــــــــــــــوا ن
عليكى منــــــــى ســـــــــال ٌم ومن ِ
َ
أرجــو أن تقبلـــــــــــــــــى ُعذرى إن قصر ُت فى التبيــــــــــــــــــــا ن
ولكن كيف أوفى قـدر مـن ھـــى ال ُحـب على م ُر الزمـــــــــــــــــان؟!!
موطنى أن ِت ل ِك فى قلبــى مشاعـ ٌر اليقوى على حملھا أ ُى قل ٍب كـــا ن
أ ُ ِح ُبـــــكِ ياحلــــوان
أ ُ ِح ُبـــــكِ ياحلــــوان
أ ُ ِح ُبـــــكِ ياحلــــوان
 -٢أرغمتنــــــى
أر َغمتنـــى على حيـــــا ًة
ودخلتُ حر ًبا شرســــه
حرا طليقـــــــًا
فلقد كان ً
ت
ويسبح فى محيــــــــطا ِ
شجاعا قو ًيـــــــــــًا
قل ًبا
ً
القـــــلب
ض ُعف
ُ
ولكن إذا َ
فبعد أن كنت سيدً ا فــــى
وأخاف يو ًما إن َع ِر َفــت
ُ
َ
فلو َع ِرفت ما فى قلبي من
س ِم َعت كلماتي فكأنھا
ولو َ
فكم تغنــــــى البـــُــــل ُبل

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

لــم أتوقع يو ًما أن أعيشھا
لــم يتوقع قلبي أن ُ
ضھا
يخو َ
ُ
بكل طِ باقِھا
يحلق في السماء ِ
يھاب أعماقِھا
العشــــــق وال
ُ
اليخشــــى الحياة وال زالتِھا
ف العقل ُ والعينُ وأتباعِ ھا
ض ُع َ
َ
ُ
بقلبھا
نفسي
أصبحت مسودًا ِ
تغضب وتحرمنــي ُح َبھا
أن
َ
الدمع من أجفانِھا
ألنھمـر
شوق
ُ
َ
ٍ
َ
َ
ُ
َ
ج تصـــــطد ُم ِبشطئانِھا
أموا ٌ
ألحانِھا
طر ًبا من
جمـــــــــال َ
ِ
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وھب النسي ٌم العليل ُ على
السماء
القمر فى
وابتس َم
ِ
ُ
فمن يا ُترى يحمــــــــــل ُ
ضعيف الحِيلة وال
فأنا
ُ
َ
ولكن إن رفضت ُحبي لھا
ولكن ُه قدري أنا ومن يا ُترى يســ

ال ُزھـــــور معل ًنا وقت َر ِبيعھا
مؤكـــدًا وصـــــــول أصدائِھا
إغضابھا
أشواقــى لھا دونَ
ِ
صحف وطياتِھا
أُخبر
سوى ال ُ
َ
أحب لي حِي َنھا
فسيكونُ الموت
ُ
األقدار بيني وبي َنھا
تطي ُع أن يغير
َ

أمل أحمد بكري خليل )أمـل بكـري(
 -١كلمات فى حب مصر
أذكرھا كـل حين كـل فيـن
فعلى السفح وفى أحضانـھــا
ھي الدار وعيش األھل والسكن
صاغت التاريخ من أذل قديــم
مصـر في األفـاق نجـم ال يخبو
تصنع المجد بعزھـا وإبائھــا
تمد يد العون لـذي حـاجــة
ھـي الحـق في علو ھامتـــه
ال تـخشـــى بطشا ً من عــدو
وإن شـاعـت أكـاذيـب لـه
أرض الكنانة قال عنك محمــد
فمن أحشائھا نبتت خير أجنـاد
عصور توالت وطــوت ثناياھا
صابرة قانعة بقدرھا راضيــة
حباھا | مـن فـوق سبـــع

وما أذكر حين أذكر شيئاً عداھا
سادت حضارات استظلت بسماھـا
واالم تجثو لتحنو فمن لنا سواھــا
فما برحت تسطر األمجا َد دماھــا
بريقه فھي دوما كما عھدناھــا
ود م أبنائھا يــروى ثراھـــا
والكل يشھد ما اشتكت مما عناھا
متي أستجيرت أجارت من ناداھا
ففي رمضان الدرس لمن عاداھا
ما نال من مصر شيئا ً  ...حاشاھـا
منك النسـب أستوصيكموا إياھـا
ومن نيلھا شربت عذب سقياھــا
حضارات أمم ومصر تخطو خطاھا
شامخة عالية ما التوت ساقاھـــا
ورسـوله فيما بلـغ قــد تالھـا

 -٢االسراء والمعراج
سبحان من اسرى بخاتم االنبياء
للمسجد االقصى فى ليلة االسراء
قد جاء فوق البراق يطوى حدود المكان
ويقطع االفاق فى غيبة من زمان
وسيد المرسلين صلى بھم اجمعين
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وكلھم انبياء فى ليل ة االسراء
ومالئك تترى من حوله افواج
بالبشر والبشرى فى ليلة المعراج
وقد تخطى الغيوبا واستشعر المحبوبا
ومن رحاب التجلى اضحى قريبا قريبا
فاشھد وقل يا زمان ما نالھا انسان
اال شفيع البرايا وسيد االكوان

إيمان أبوبكر السيد بكر )فراشة الزجل(
آآآه منك يا ألمى
آآآه منــك يـــا آلمى
حتى الصمـت فــى قلمى
بالكلم
يبــوح النــاس
ِ
بالعدم
وانــت تبــوح
ِ
أريد النطـــق يا قلمى
ألم
اسطر ما بالقلب من ِ
آه منــك يــا قلـمى
والكـــلم
شحيح الحبر
ِ

إيناس رجب محمد عبد الخالق
 -١أقصانا ....
أقصانا أين أنت ؟
ال بل أين نحن
حرمنا الثالث قد سلبت منا
ھل مازلت صامدا
أقصانا ان قلت ليس بيدى حيلة فقد كذبت
وان قلت انى أستطيع أن أخلصك فقد كذبت
لست أدرى ماذا أفعل
انى أبكى من أجلك يا أقصى
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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يا حرمة تنتھك
يا أرضا تغتصب
يا حقا يضيع
يا كرامى قى أھينت
ھل ضعت منا يا أقصى ؟
أم نحن الضائعون
الزلت ال أعرف االجابة على ھذا السؤال ؟؟
 -٢أخر أيام الباثواى
شعرت بأن الحياة انتھت فى أحلى أوقاتھا
أتنتھى الفرحة فى أشد لحظاتھا
وسريعا مضت دون علمى بھا
أه لو كنت أدرى  ..ولكن ماذا سأفعل لھا
لم أدرك أن النھاية إقتربت أبوابھا
ماذا أفعل وقد بكيت بدموع أخفيتھا
لم أستطع أن أمنعھا ولم أستطع اظھارھا
صعب طعم الفراق وحزين وقت وداعھا
أسأل | أن يديم الود وذكريات أحببتھا
وأيام تمنيت لو أنى من البداية عشتھا
سيظل أبدا فى قلبى مھما مرت االيام وسنواتھا
وأسير على الدرب دوما بخير كلمات علمونى بھا
 -٣دموع وقلب
كانت دموعى تجرى فى عيناى
ولكنھا كانت بال طلب
فمنعت دموعى وابتسمت لحياتى
وعشقت الحياة بكل قلب
وعندما أتتنى الحياة فتحت لھا
أحضانى وأقبلت عليھا بكل حب
وإمتأل قلبى حبا وحنا ولم أعش
مثلھا حياة وقلبى لھا انجذب
عشت طواال فى حياة عشقتھا
ولم أكن أدرى ما الدنيا لى تحتسب
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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فتغيرت الحياة وتغيرت أحوالى
وقد يكون لى فى ذلك كل الذنب
لكن لست أدرى ماذا دھانى
ألبتعد عن حبھا العذب
فسالت دموعى مرة أخرى
وفاضت كالنھر تنسرب
وسھرت ليالى أشكو عذابى وحدى
ودقات قلبى تضطرب
لم أنم ليلة دون أن أتذكر
ماذا فعلت بنفسى وبذلك القلب
قلبى !! أجرحه بيدى وتنزف جروحى
آالما بدمه الملتھب
فما استطعت الحياة طويال
فحاولت أن أمضى فى الحياة قبل ان تنقلب
لست أدرى ما ھو صحيحا وال الحل ؟
فاألفكار برأسى تصطخب
لم أستطع التحدث عن سريرة قلبى
وكأن الكالم على لسانى مازال يحبو
وبدأت أستعيد حياتى
ولكن ليتنى أعرف لھا سبب
وقررت أن أعود لدموعى
فليس لى صاحب غيرھا فى كل كرب

إيناس شعبان فرج مطاوع )بنت من الزمن ده(
 -١صدفه
كل منھما ما بصدره
تقابال و ُيخفى ٍ
حبل
تفاعال
بعمل للقياس وأمسكا بطرفى ٍ
ٍ
وكــــــــأن ُه ھـــــــــو الصِ لـــــــــــــــــــــــه
وبدأ العتاب فى الش ُد ُيفضي
الوج ِد
وعند الرخى تبين َ
فھل ھناك أروع من تلك الصدف ِة
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 -٢باص واى ٢١٠٠
أ ّلم باص واى بعھ ٍد جديـــد
فلواله كاسب بساع ٍد عنيـد
تــــــــدربوا فتنــــوروا ...
أفرد وأبـــــدع بمھدھــــــم
ثم ألحق وأتحف بركبھــــم
سبــــالً جزيلـــــه مھــــدوا
تحـــــــــولوا فحــولـــــــوا
ھـــــــم مـــــن نــراھـــــــم
نعمـــــا ً جزيلــــه تنھمــــر
شكـــــراً لھم كن مثلھــــــم

رن رجونـــاه له ســديد
وقـــ ٍ
ولوال جنوداً أضاءت بالمفيد
وشيـــــــــدوا فجـــــــــــددوا
رن قـــد مضــــى
منـــذ قــــــ ٍ
إزدان علـــــــواً فــأرتقـــــى
تتـــــألأل نفعـــــا ً فى الفضــا
ُعينــــوا محــاربين للفضــى
ننبھـــــــــــــــر بفعلـھــــــــم
جھـــــــوداً سديــده تنتصــر
نعــــــم المنيــــر المبتكــــــر

رحمه مرتضي عبد العظيم خشبه )رحمه خشبه  -ضي القمر(
غريب في حبك
حبيبتي ..ان يفوت الزمن يبقي شىء من الماضي
يبقي شيئا في قلبي  .....يبقي شيئا في عقلي
يا من ھواھا القلب .....ذابت لكي أوصالي
مر الزمن وكأنه مر نار علي نار ٍ
مر الزمن ولم ينتھي حبكِ من قلبي
عانيت وحدي كل االلم ......طال انتظاري
مازال الحب يطرق قلبي......مازلت احبك
حبيبتي ........ماذا تركتي لي سوي الجنون
حبيبتي  .....جنون البعد عن عينيك ھو المنون
وإن الح القدر وفرق كأس المنون
فموعدنا غدا في دار خل ٍد
يحيا فيھا الحنون مع الحنون
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ريھام زكريا مصطفى أبوطاقه )صوت القلم(
وللحرية معاني
تكلــــــــــم  ...فصـــوتك لـــن أمنعـــه ألني ال أسمعــــــه
تألــــــــــم  ...وال تقل لي داويني ،ألن جرحك ال يعنينـى
تعلــم  ...كل جديد ومفيد ،ولكن حافظ على أخالق العبيد
وأخيــــــراً  ..حــاول أن تفكر ،وعدني أن  ...تفھــم!؟!

سعيد صالح سعيد فرج )سعيد صالح سعيد(
لك يامصر محبة في قلبي
لك يامصر محبة في قلبي
لـك يامصر محبة برت جسدي
لك يامصر العزة والكرامة
لك النصر في كل وقت وكرامة
سأشرى كفنا واضع فيه نفسي
أكرمك ربك يامصر في كتابه
سل التاريخ عن التضحيات التي
أنا ابن النيل وابن الحضارة وان
إن تركت يامصر لحظة ضاق
إلى أن تطى قدمي على أرضك
فان صاحبني الھم والزمني
وان صاحبني الفرح وصادقني
حمــــاك | ورعـــاك يا مصـــر
أنت أحب البالد إلى قلبي
لك يامصر محبة في قلبي
لك يامصر محبة برت جسدي
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أنوح بھا لعلى ارضي ربى
ال يعلم احد مداھا في أعماق قلبي
وشعب حر رفض االھانة
وان ذھبت أرواحنا فداؤك غرامة
إن رفع عدو غاشم يد االھانة
وجعلك أمنا وأمانا وطريق استقامة
قامت عليھا حياتك دون استكانة
ضاع عمري فداؤك فلن أقول خسارة
صدري وامتلئ القلب مرارة
فعندھا يذھب الضيق وتأتى السعادة
أسير في أرضك إلى أن يشفى صدري
كان اھلك ھم الحبيب الذي يسعدني
فان مجدك دوما يشفيني
أنت أمل تحلو به حياتي
أنوح بھا لعلى ارضي ر بى
ال يعلم احد مداھا في أعماق قلبي
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سلمى محمود على حسن )القلب الثلجي المكسور(
ال تسألني من أنا؟؟؟
ال تسألني من أنا ومن أكون
فأنا ال أعرف من أنا ومن أكون
أنا الثورة التي ال تثور
والصمت الذي ال يطول
والكوكب الذي ال يدور
ال تسألني من أنا ومن أكون
فلقد تحطمت في مدينتي كل الجسور
ولم يعد في موطني سوى السجون
ال تسألني من أنا ....
فلن أجيب...
فأنا الغريب الذي يريد
أن يرى الفجر من جديد
أنا التي أغلقت قلبھا بأبواب من حديد
لم أعرف يوما ما طعم العيد
ألوان البھجة تبھرني من بعيد
لكنھا ال تضيف إلى جديد
أنا الروح التي كتب عليھا
في الشقاء عمرا مديد
قتلت فنزفت شوقا ممتزجا باللھيب
ال تسألني من أنا ومن أكون
فأنا ال أعرف من أكون ....ھو من يكون
فأنا السائرة في درب من جنون
أنا ذاك الخيال الواقف في مدينة العاشقين
وتراني أمضى في طريق الحائرين
ساعدني
فربما أعرف يوما من أكون ....
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محبة النور والسماء(
شيرين محمد حسن محمد الشھاوي ) ٌ
رباعية األحزان
أحــتاج ألكـتـب من قلـبي قـصــائد حــزن األيــــام
وأصور كيف انتابتـني أحــزان ومختــلــف اآلالم
ويكون الحبر بھا دمي ويكون الدمع ھو العنوان
الصرعى من نـبع القلــب األنـان
وتكون الكلـمات ّ

عطيتو أمين محمد أبو بكر )عطيتو(
رسالة رجل من زمن الفاروق وعثمان
قابلت رجل منھكة القوى تعبان
قلت له انت غريب يا شيخنا! من اى مكان؟
قالى لى ان غريب ولكنى لست من ھذا الزمان
استغربت من كالمه وظننته شيطان
قال لى اقترب وال تخف ال تكن جبان
قلت له با عليك انت انس ام جان
قالى لى وما ظنك برجل بر واحسان
قلت له معذرة فقد اختلط على االمران
فانى ارى انس يفعلون ما يفعله الجان
مثل ما يفعله اليھود واالمركان
من قتل اطفال وبطش وطغيان
قال لى واين العرب االشداء فى ھذا الزمان
قلت له تواروا واختبئوا خلف الجدران
قالى لى واين ابو بكر وعمر وعثمان
قلت له ھؤالء ماتوا من زمان
وخلف من بعدھم جيل ھزيل تعبان
ال يقوى على شئ اال اتباع الشيطان
قال لى اى حياة ھذه وھو حيران
وقال ارسل ھذه الرسالة الى كل مكان
وقال
يـــا عربــى يـــا اول انسان
نطق بالحق ببـــالغة لسان
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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يا من ال تخاف انس وال جان
وال تخضع وال تذل اال ل لرحمن
مالى اراك صامتــــا سرحان
افقدت الوعى ام كنت جبـــان
فلسطين تضرب بال ھــــوان
والذل فى العراق وافغانستــــان
انتظــــر ان تـــذوق الھــــوان
ام تنتظر رد فعــل من غيرك وبيان
انھم ليســوا بشر انھم حيتان
ياكل القـــوى فيھـــم الــدا ن
يـــا عـــ ربى يـــا اول انســـان
نطــــق بالحـــق ببالغة لســـان
قم وانتفض فقد حــــان االوان
انھا ليست جنة انھـــا جنـــان

كريمة عابد منصور عابد )أحالم فوق العشرين(
 -١قص ولزق
أخيرا وجدت الحل
اآلن فقط عرفت ما الذي يجب على فعله
سأقص صورتك من مخيلتي تماما
سأدع اإلطار مكانھا فارغا
سألون مكانك في ذاكرتي باألسود
كي ال أراك حين أنظر فيھا
من كل ذكرياتي سأقص صورتك حتى أتذكرھا
ولكن بدونك
سأترك مكانك فارغا
مبھما
دون معالم واضحة
حتى ال أستعيد مالمحك
حتى أنساك تماما
سأمحو آثارك تماما من عقلي
ھكذا فقط يمكنني أن أنساك
سأتجاھل وجودك الذي كان في حياتي
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٢٦٨

دﻴوان اﻝﻔﺼﺤﻰ  ...ﺸﻌراء اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  ...طﻤوح اﻝﻨﺴﻴم

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

فإذا لم أكن اختار وجودك فيھا فإنني أختار أن )أقص( ھذا الوجود بيدي
سأمحو وجودك في دفاتر عمري ..كل التواريخ التي تخصك سأمحوھا
ھكذا فقط يمكنني أن أنساك تماما
حتى حين أنظر إلى أيام ماضية ال أراك فيھا
كأنك لم تكن موجودا أبدا
لن أفكر بك أبدا بعد اآلن
سأتحرر من اجترار ذكراك التي تؤلمني وحسب
سأجعلك بالنسبة لي غير مرئي
سألبسك )طاقية اإلخفاء( فان رأيتك في طريق سأمر بجانبك دون أن أراك
سأمحوك من ماضي
ومن حاضري
حتى ال أجدك في مستقبلي
كفاني ما ضاع منى بسببك
إلى غير لقاء
يا من لست أعرفه
وال أذكره
 -٢فراق
)(١

ربما نفترق ويتحمل أحدنا ألم الفراق كله
ربما نفترق لنكتشف أن اآلخر لم يكن معنا منذ البداية
ربما نفترق ويموت أحدنا وھو يفارق
ربما نفترق لنجول بأقدامنا عوالم قاسية لم نتخيل قط أن نجدنا فيھا
ربما نفترق ونتحول وال نعود أبدا مثلما كنا قبل الفراق
ربما نفترق وبعدھا نفارق أنفسنا ونخاصمھا
ربما نفترق ونكفر بكل ما رددناه عن الحب وعن الوفاء واإلخالص
ربما نفترق لنضيع
ربما نفترق لنموت
وربما نفترق لنحيا
)(٢
افترقت أجسادنا
افترقت أسماؤنا
افترقت أحالمنا
افترقت دروبنا
تشردنا وضعنا
افترق كل شيء يا حبيبي
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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إال أنا وأنت
بقيت أرواحنا على العھد
نفترق
ألننا كذبنا على أنفسنا مرة
وكذب اآلخرون علينا مرة
وكذبنا على العالم كله مرة أخرى
نفترق
ألننا افترشنا الوھم طريق
والكالم المعسول مواثيق
نفترق
ألننا صدقنا أكاذيبنا
وأكاذيبھم
نفترق
ألننا ارتضينا أن نعيش في الظالم فتعثرنا
وضعنا
نفترق ألننا نستحق الفراق وأكثر
)(٣
فراق
كلمة ذات مذاق مر
أحس مرارتھا في كل حرف فيھا يلمس شفتي
مرير جدا أيھا الفراق
فراق
إنھا النقطة التي ينقلب فيھا المنحنى
ويتحول عندھا التاريخ
حتى تصير حياتنا بعدھا
قبل الفراق
وبعده
فراق
ندبة في القلب
وثقب في الروح
وجرح ال يندمل أبدا
فراق
فرق قلبي نصفين
وعمري نصفين
وحياتي نصفين
فراق
انه الشيء الذي نتمنى جميعا
أال يحدث لنا أبدا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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كلما أحببنا أكثر
كلما خفنا منه أكثر
كلما مزقنا أذا حل بنا أكثر
فراق
كلمة صادمة بما يكفى
الن تكتبھا
وتترك خلفھا الصفحة بيضاء
)(٤
نفترق ألني تعاملت معك بمقاييس الحلم
وتعاملت معي بمقاييس الواقع
لم يكن يكذب أحدنا على اآلخر
ولكننا كنا من عالمين مختلفين
كنت أوثق كل نظرة حب وأجعلھا في تاريخي عيدا
بينما كنت أنت تتصيد لي أخطائي وتسجلھا على
حينما كنت أحلم أن تنتھي حياتي بك
كما بدأتھا بك
كنت تعيد حساباتك معي بالورقة والقلم
أنا لم أحسب ما بيننا أبدا
ولم اجعل أبدا للفراق حساب
ظننته شيء بغيض يحدث لكل الناس سوانا
وثقت بك أكثر مما وثقت بنفسي
أغمضت عيني تماما
وحين فتحتھا
لم أجدك
فأھال بالفراق الذي جعلني أراك اليوم كم لم أرك أبدا
أھال بالفراق الذي جعلني أتذوق طعم الخذالن على يديك
أھال بالفراق الذي
أضاء لي طريقي
وفتح لي عيناي على اتساعھما
ألراك بوضوح
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ماجدة عبدالحارس حسين محمد )ماجدة عبدالحارس(
 -١والتقينــــــــــــــا
والتقينا بعد ما عز اللقاء
وظننا اننا لن نلتقى
والتقينا بعدما زاد العناء
ھاھنا كنا باألمس ھناك
ياال ھذى اللحظة الغراء
حينما عاد الحنين حر اللقاء
لحظة أم لحظتين
كان يوما أم كثير
لست أدرى كم من العمر
مضي
منذ كنا نستبق
نحو السماء
نحو الخلود
نحو العال واألمنيات
كانت الدنيا كسفح عاد يزھو بالنماء
كانت األحالم طير دائم التحليق فى كبد السماء
والتقينا بعدما كانت أمانينا تصيح .......وتستغيث
ھيا اقبلوا .......التيأسوا.....فما زال فى األفق ضياء
 -٢فرشــــــاة األحــــــالم
اترك نفسك لألحالم
ال توقظھا ....
اطلق لخيالك ساحات
اصبر وتخطى األوقات
درب نفسك ع اآلالم
ال تنسى أبداً ....
أن اليوم سيمضى وتمضى ....
اغمض عيناك ولو لحظات
وعش طفال ينتظر األوھام
سابق أحالمك ورؤاك
اعرف نفسك وتجاھل حتى دنياك
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ياقلبي لم تعد الفكرة ھى ....
"أن تحيا"

ماجده مصطفى سيد أحمد
 -١لحظة صمت
ياسيدى
لحظة صمت وسكون
كفاك صخب وعويل
على زمن أريجه رحل ولم يبقى منه إال رسوم
مالى ال أرى إال تجاعيد الحياة أرتسمت على العيون
والھموم تكاثرت فأطبقت الجفون
وأخليت طرق الكالم إال من شجون
صمت سيدتى وسكون
سيدتى إنى ال أبغى الشجون
ولم تصيبنى حالة ھذيان أو جنون
بل عاقل وعلى وعى بما أقول
صمت سيدى وسكون
رجاء منى فأترك الظنون
ودع الدموع تل عن العيون
عيون أدمھا البكاء على ماض مزعوم
وأيام لم تدرى إلى من تكون
وما تحتويه ما زال مكنون
صمت سيدتى وسكون
أأنتى بشر أم مالك حنون؟؟
بل إنك فى عالم كثر فيه المجون
ھذا ما أعيانى  ....أرقنى وضحكى أصبح مرھون
مازلت تطلبى الصمت والسكون
عن شكوى زمنى المصون
الرقص فيه رسالة تحتاج رسول
والعلم مكبل مأسور
وأبحاثه ليھا أدراج أو حتى مكان مھجور
وجنين فى بطن أمه مذعور
متشبث بأحشائھا رافض شعر الحياه المنسور
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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طفل شارع وطفل نت ورعبھم كتير منه منشور
والتربية خانت نتايجھا
وشباب حلمه تولد مشلول
والعولمة نصبت خيوطھا
وخلت فعال من األنسان نسيان
ولم يستطع العصيان
إال أن يصيبه الھذيان
واألن حقا سيدتى صمتا وسكون
 -٢قطرة الندى
لست أنا فاتنة العصر أو أى زمان
لست أنا الفل والنرجس والريحان
لست أنا الملكة المزخرفة بالتيجان
أو أنى فتاة أحالم الملك المزدان
لكنك قطرة الندى المشتاق إليھا العيدان
أو إنك بسمة طفل فى وجھى الھيمان
أنت الحلى والزخرف فبك أزدان
بل أنت دمائى التى تجر فى الشريان
بل ذكرى العقل الياقظ فى دنيا النسيان
فالقلب خواء ينتظرك واللقاء قد آن
 -٣طليق السبيل
نشدت قصائدى وعزمت المسير
أبحث عن من بداخلى فمالى ال أرى له سبيل
فالقلب ينشده والعين أشتاقت لمن له أميل
والعين جفت والجسد أصبح كالعليل
لملمت أالمى وأمالى وعزمت الرحيل
أنشد كل الدرب عنك أو عن دليل
يھدينى إليك ويحول العسير ليسير
يبعثر اليأس ويفجر األمل الجميل
يھدئى لھيب شوقى ويملك حب كبير
يا من أرتضيتك وطن لسكنى قلبى األسير
فما أنا من دونك غير بيت من طين تحت مطر غزير
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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أو ريحا بال صدى أو صوت أو تحذير
تكتم أالمھا فأتھمھا البعض بالصمت األزيل
فكيف السبيل لبسمتى وإحتمال عثورى عليك ضئيل

عبد المحسن أحمد عبد المحسن شيحه )محسن شيحه(
نقاھة من العشق
احببتھا ومن فرط حب القلب صدمته
بقلب حبيب لم ينبض له وال لغيره
قلب كحجر اصلب الخامات منه
ال يشعر بحب وال مشاعر مثله
فكأين من قلب داب قى حسن جمالھا
وھى بحكم االعدام تستمتع بقتله
ولطالما شكوت بحبھا وفاض بى العشق
وھى فى ساحات الدنا ھى أصلب
فقتلت قلبى بالسكاكين بحرقة
واماتتنى بالجفاء كى أذھب
========
فقلت لھا لما تفعلين وقد جعلتك
أميرة فى دنيا االناث وما بعدھا
قالت لى اصمت ودعنى اقتلك
وذھبت لغيرى بجمالھا وداللھا
فحرقت قلبى من بعاد وسكون
واذاقتنى من ضنا قسوتھا وذلھا
=========
فاصبحت أمشى فى الطريق وحيدا
ولكنى سعيدا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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سعيدا بقدر | اللطيف
الذى لم يجعلنى اعيش فى ھذا الخريف
وجعلنى افوق على قلب نزيف
أطعته كثيرا وانا كالكفيف
ولكنى اآلن أرى وميضا
كضى القمر وصوت الحفيف
يقول لى تعالى يا مجروح واستمع
لحكمة االيام بقلب عفيف
فجمال الوجه ليس اال قناع
لقبح النفوس وقلوب تباع
=====فادركت لتوى حكمة الزمان=====
أحبب من أحببك خيرا
من أن تشترى بمالك قلب عبوس
واظفر بحسن الدين واالخالق أينما
وجدت ..وجد لك فورا منھا عروس
فشكل المرء البد زائل
وتبقى االرواح وحسن جمال النفوس
تبقى األرواح..وحسن جمال النفوس ...

محمد أحمد عبدالجليل محمد )عبدالجليل(
 -١كعبة أبرھة
جاء الحق وزھق الباطل  ..إن الباطل كان زھوقا...
حطموا كل االصنام  ..وأسقطوا بقايا النظام
أعدوا المشانق لالقزام ..أنه يوم أنتقام..
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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أنه يوم أنتقام....
أحترقت كعبة أبرھة  ..وأندثر الالتى وال ُعزة
سبحان الخالق الجبار ..بين الذلة والعِزة
الكعبة كان ھيكلھا  ..وسط ميدان الحرية
فى مدخلھا الالتى كرمز  ..من ضمن رموز الوثنية
وصغيره ايضا كــإله  ..وكأنه عصر الجاھلية
وطواف المرتزقة دائم  ..حول ھياكلھم الخشبية
وكأن قلوب االتباع  ..لنظام القسوة الوحشية
كباخوس بال تيميس ..وشموس جبال جليدية
فالشمس أبت أن تدور ..حول كواكبھم الماثونية
فشمس | ال تسطع ..فى أرض دون حرية
واليوم االصنام تتھدم ..ستصي ُر كعب ُتنا بال أصنام
ستح ُج اليھا الحرية ..سنر ُجم بقايا االنظام
وكما تقول أسطورتنا الثورية  ..لكى ترقد ارواح الشھداء فى سالم...
ستبقى أرواح الشھداء  ..معلقة بين االرض والسماء ..بين ال ُخلد والفناء..
حتى يأتى القصاص..
ستبقى محبوسة على أرصفة الطرقات  ..وأعمدة االنارة
..تحت طألنا الجديد ..بالون العلم...
وبين سطور ما ُيكتب عنھم بالقلم..
ينتظرونا منا الخالص...
فالثورة التأتى مرتين  ..والعمر ليس به فرصتين...
ودائما سنختار أحدى الحسنيين  ..النصر أو الشھادة..
فالثورة ليست أيام  ..فالثورة ال تعرف زمنا
والثورة ليست أقالم  ..فالثورة ال تدون كلما
والثورة ليست أحالم ..فالثورة عمرا ال حلما
أب سينادى  ..للثائر أھال ومحبة
الثورة ٌ
سيقول انتم أبنائى  ..وھدمت أصنام الكعبة
ويقول الخالق شھادئى  ..موعدنا معكم فى الجنة
 -٢االنبياء والشعراء
الكلم
قل للفوارق بين كل
ِ
ھل للخير حروف  ..وللشر حروف
العلم
قل للنوايا التى تبنى فى
ِ
ھل يوجد علم  ..حول الخالق ال يطوف
ھل توجد مدينة للحق  ..ومدينة أخرى للضالل
ھل يوجد شخص ذھبى ..يصفه العاقل بالكمال
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ھل توجد أسطورة حقا  ..ام انھا من صنع ال ُمحال
أرى رؤوس تتھاوى  ..من فوق االرض التحتية
أرى عقول قد ضلت  ..قد نسيت مغزى العقلية
أرى يمين ويسار  ..وخير االمور الوسطية
قل لليمين ..تذكر "من نثر" الكتب السماوية
قل لليسار  ..فلتتأمل فروح | قُدسية
فالكلمة  ..من روح |
والكلمة لوحة فنية
فال الشاعر من نسل أبليس
و| لم يلد نبيا
فالكون شجرة  ..واضعھا ھو نسل البشرية
أتقن صنعھا  ..فأصبحت شعراً  ..ولواحات وردية
فيراھا العابر  ..فيسبح خالقه  ..ويحمده بعفوية
ھنا كان شاعر وھنا كان نبيا...
وھنا وھناك نفس االرض البشرية
لن يصلُح قوم باللُحى سودى...
ولم يھلك قوم بأغنية

محمد أمين محمد أمين )محمد أمين الخولى(
القدس
القـــدس يذھـب والعيـــون نيـام
واعراض تنتھك
تغتصب
ٌ
ُ
امـوال ٌ
وتفـــرق االخـوة وصــا ُر شيعــا
ب مـوتة وال حــياة لـــھم
والعــر ِ
اليــھود يطيحـون شرقا ً وغـــربا ً
دم يســـــيل فى كل ارجـائكــــى
فــــيا مشنــــقة ُنصـبت بارضــكِ
متـى ترحلـى وتتركـــى ارضــنا
اذكــــــ ُر ماضــى كنـتى انتى فيه
ُ
اشتقـت وھفى القلب اليكــى
ولقــد

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

ولھــول ما نرى تعجــز االقــالم
ينكس االعــالم
صو
ُ
وعـدو يرق ُ
ٌ
بعدما كانو وحدة فى وجه الظالم
ولم ينجـبو ليومكِ الفارس المقدام
وھم امامھم يساقون كقطيع اغنام
فھل ھذا مصيركى يا مدينة السالم
للعظام الكـرام
صـارت ارجوحة
ِ
الم تكتفــى ام طــاب لكـــى المقام
كــبدر التمـــام
تنيــــرين االرض
ِ
فسالمــى اليكـــى يحملـُـه اليمـــام
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محمد عيد على محمد )ابن البادية(
مجرد سؤال
يازھرة فى درب الحب تمشي
يا نسمة فى الشوق تسري
اما اعتراك تعي او لم
ال فأنا كما انا ال انتھى
فعناق القلوب فى الحب ابقي
ھلموا الى الحب الى الشوق ھيا
وال تھدروا الحب فى ال
فالحب نعمة | المانع
ومنه تتجلى قدرة المعطي

الى ھدفك في حب واشتيا ق
في دروبه فى لھفه وانسيا ق
تتلي او تملي من طول السبا ق
اشتاق الى فلي واستمتع بالعنا ق
ك أ ق و ي ع ھ د و أ صح م ي ث اق
انعموا باجمل لحظات الوفا ق
تموت قلوبكم فى براكين الشقا ق
و م ن ه ت ت آ ل ف ق ل و ب ا ل رف ا ق
ف ت ب ا ر ك | ا ل م ن ع م ا ل ر ز اق

مروة شعبان محمد حسانين
 -١وداعا حبيبى االسبق
عذرا عشقـــى فمن اليوم لن اتذلـــــــــــــــــــل
وساجمع راحلتى تاركة اطالال قد سقطــــــــت
وسامضى حرا بطال فغدا حتمــا لن اتذكــــــــر
وليقصص شعرى حالى ان امس لن يتكــــــرر
وليحفر تاريخى انى كنت عاشقا قد اخـــــــلص
وغدوت حبيب بجــراح فقد اصيب واحـــــــرق
بستان لن يركع احدا فية ثانية أو ان يسجـــــد
ولتنظر لحالك فانت وحيد بقلب ال ينبــــــــــض
فقد كان اميرك خادم فھـــذا دوما لن يتحـــــرك
فقد اصبح طيرا يھفو فى سمــــاء وان يتــــالق
بال حب بال قيد بال حزن بال دمـــــــع يتملــــــق
باسم فى جنة االحرار فھذا جزاء من يصــبــــر
فلتغلق تاريخى معك فانت اليوم صعلوق احمـق
فعدوت بعيدا عنى وھل ستحيــــــا او تتنـــفــس
فستصبح زنديقـــــــا بال عشق او مـــــــــــذھب
وساعلو ابدا فى مجد وارسم طيفا يخلـــــــــــــد
وسابنى قصرا للشوق ويكون اعظم ما انشــــئ
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ولتقسم مملكتى انى فى زمنى العاشق والملــھم
وزرعت ورودا فى حبك وتحرك قلبى االعـــزب
فانا روحى قد ردت فوداعـــــــــا ياحبى االعـظم
 -٢بسمة مقنعة
ھى تلك البسمة الرائعة
تجدھا راقصة مشيرة الخظــــــــــــــى
تجذب تلك الزھور الواعــــــــــــــــــده
وترتقى لنفحات الطفولة البريئـــــــــــة
وتندھش الحشود الالمعـــة
تقبل األيدى املة نظره المـــــــــــــالك
ذلك الذى يسرق القلوب الخافـقــــــــــة
بسمة تمنحك الحياه المـــاردة
تركع فى ساحة القداس تقربـــــــــــــــا
يدور البستان فى حلزونية االعجـــــاب
تتراقص زھوا بشفاه عريضـــــــــــــــة
تزين البسمة بأرقى العطور الريحانيـــة
ھى الجنة التى تھيم بال ظمأ فيھــــــــــــا
ولكن..
ارفع القناع الزائــــــــــــــــــــــــــــــف
انظر فى تلك العيون السجينـــــــــــــــة
فتش فى كل ذرة فيھـــــــــا
انة القلب الغارق فى السھــاد
يحضن القلب وعلى لسانة لھب الشمـــس
ومكبل بين ذراع العقل والتمــــــــــــــرد
مقيد بشعاع يھب من النواء الساحليـــــــة
ويعتلى على قمة نخلة علــــــــــــــــــــياء
من ھو ذا..
اھو النسيم فى ليلة حارقة الرمــــــــــــــــاد
ام ذلك الملك على عرش العقــــــــــــــــالء
لننتظر ذلك المخلوق من وھج النيـــــــازك
ليفك شفرة ذلك الختيــــــــــــــــــــــــــــــار
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ولكن...............................
ھل بزعم سيصل بانبھــــــــــــــــــــــــــار
ام انھا محاولة فاشلة كالذى فــــــــــــــات
فلنجرب تلك الصوابع المدمجــــــــــــــــة
ممدة بتفاصيلھا الدقيقة ليفكـــــــــــــــــــھا
انظر..................................
سيل من الاللئ ينجرف على قمة بركـــــان
بعض تراة صفاء ماء عذب وبعضـــــــــــة
شعاعا مارفع طيفة وبعضة..........................
انت الذى تعلم فال مثول للكلمــــــــــــــــــات
تلك المملكة ستظل حاكمـــــــــــــــــــــــــــة
ام..............................................
ام سيأتى الفاتح بكل وسائل الحـــــــــــــــرب
ھل ما حق قولة بزمرد محشو بالـــــــــــرؤى
ومحاط بتھوج كوكب وضـــــــــــــــــــــــاء
فى ظلم ليل ممرد بشفاة باسمـــــــــــــــــــــة
موضوع فى بستان حضن مغلق الصــــــــدر
ومزين ببعض من الزھور والريحـــــــــــــان
ممدود ليشع روح ويرتقى بركوع الصبيـان
ام ذلك الصندوق لنودع فية اســـــــــــرارنا
تحت مظلة تعرف انھا خائنــــــــــــــــــــة
وفوق جذع تتخلل دابتة بحلمــــــــــــــــــھا
فنحن نعرف جيدا اننا غارقين ولكننــــــــــا
نثبت تقطع انفاسنا تحت اعصار الصمـود
فياليت.....................................
ياليتنى كنت الفاتح ألطھر أرض االقحـوان
وألعــتلى غصن البالبـــــل فى االرجوحة
تاركا قلبا يھيم مع الريـــــــــــــــاح
......................................................

مصطفى حسن محمد يوسف )مصطفى البغدادى(
قابع فى ظل النار
فى ظل الحق القابع تحت أوراق الخريف
شعب يلھث خلف أحالم الرغيف
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قوى صيره الخوف ضعيف
فى ظل زمان فيه يخاف القط
من الفئران
وزمان فيه كل كريم وعزيز
ھان
قد أصبح أرخص شئ فيه
ھو اإلنسان
أصبحنا ندعوا الباطل
بالسلطان
وأصبح كل من قال الحق  ..مدان
ھذا الباطل الذى عبد الشيطان
كل أمانيه وأماله أن يخرس
كل لسان
أن ينھش كل ضعيف باألسنان
ويدمر كل الجنات األفنان
ويقيم له فوق الھامات  ..كيان
بنيان يھرب فيه بما سرقه
ويقتل أبسط أحالمى
ليجفف بحياتى عرقه
ولتسقط شجرة عمر الفقراء
ورقه ،،،ورقه
ھذا الفالح الذى لما استظل
بحر الشمس فأكلت عنقه
ليزرع للناس رغيفا
ال يعلم
أن الباطل قبل زراعته سرقه
ال يعلم كيف احترق ربيع العمر
أو من حرقه
ھذا الصانع فى مصنعه
مثل الساعه
يعمل ليال أو بنھار
ال يھتم لعمر باعه
كل ما قد فكر فيه
أن يجلب لعيال لقمه  ..فى زمن تملؤه مجاعه
ھذا الصانع ال يتقن فى كل حياته  ..إال الطاعه
من أعجز ھذا المسكين
وسرق متاعه
من غصب أمانيه ونھبه
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ومن بأبخس ثمن باعه
أما ھذا الكاتب فقد قال الحق
ولم يخش إال ضميره
من أرھبه من سجنه
من أخذ القلم وأضاعه
من أخرس ھذا الفنان
لما لم يملك إخضاعه
أما يخشى بطش الجبار
أم يكفر بقيام الساعه
فسيھزم يوما وسيكسر
وسيصرخ يطلب إرجاعه
وسيعلم بعد صراخ قرون
أن العالم مل سماعه
وسيعلم بعد صراخ قرون
أن العالم  ..مل سماعه

مصلحى رشوان مصلحى شادى )شاعر الماء(
 -١أھديك أبى
من بين أباء الزمل انت االخجل
بالعقل والخلق الرفيع انت االفضل
احببتنى وأخوتى فأحبيناك وأكثر
علمتنا أن الحياه بالحب أثمر
فنزعت من قلوبنا حقدا أحقر
فنعم االب انت
فأنت من حلو الدنيا قد سقيتنى
وعلوم الدين والدنيا قد علمتنى
وفى لحظات وجيعتى قد انقذتنى
ومنذ ان كنت طفال حتى االن ما تركتنى
وال أتذكر فى تاريخى يوما أبكيتنى
فيا نور عينى وأحبھا
أھديك كلماتى بقلبى قلتھا
وبعقلى وإحساسى وفكرى نسقتھا
ومكست قلمى وورقى فكتبتھا
فالكثير الكثير من االخالق ما ذكرتھا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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فكتابة كل االخالق تفوق للكتب صفحاتھا
فأھديك ورده من بستان قلبى قطفتھا
فلك الفضل يابى
فقد وضعت الكثير من الخير فى جعبتى
وشاھمتك أظھرت وسط المعارك بطولتى
وولى االمر المثالى كانت فرصتى
الخبر الدنيا بأنك ابى واھديك ھديتى
ويوم تكريمك رسمت فى السماء بسمتى
وبدون ان ادرى سقطت دمعتى
سقطت فجأه
ولكنھا اظھرت فرحتى
اى فرحه ھذه يأبى
ففرحتى بك يأبى طول العمر ستدوم
وعلمك لى يمحى كل الھموم
وعدالتك يتمسك بھا كل مظلوم
ففخرى بك يأبى سيظل معلوم
عذرا يأبى فھذا ليس زمانك
فزمن االخالق انتھى
عفوا يأبى فاالن جفت االقالم
ولكن اعدك يأبى سأكمل القصيد غدا اوبعد غد وان زاد
 -٢غدر الحبيب
ياحبيبى لما اصبحت غدار
تا ستدق باب الدار
ولن يفتح قلبى ولو بالحصار
ياحبيبى كنت فى المسكن جار
وقلبى لقلبك محب وبار
فماذا حدث لتصبح غدار
فحبى لك ترجمه الشعراء لالشعار
وصار حبنا لألحبه رمز وشعار
فحبك فى قلبى اشد من االستعمار
وحبك فى دمى قد غلى وفار
فتعجبى لما اصبحت غدار
فنظرت بقلبى فى قلبك وجدت حبنا طار
فبعد حبك ياحبيبى
صارت الدنيا بال معنى وكلھا مرار
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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فبعد الحب ھل ننتظر إال الدمار
فأقسمت ان أعيش فى الغار
حياة بال حب بال قلب بال اضرار
فھنيئا لك حبيبى وھنيئا لى بالغار
 -٣شباب مصر
ايھا الحكام انتبھوا فھذا جيل جديد
فكم من قصة فساد قد غلقت بأبواب من حديد
وكم من اخرى باتت تنسج واليوم تھديد
وھذا الذى قد غادرت امواله البالد واليوم تجميد
وكم من رجل ظل يشكوا سوء حظه العنيد
ايھا الشاكى انتبه
واليوم غرد بكل ألوان الغناء
وال تخشى بعد اليوم صوت مدافع علياء
اليوم أسكتھا صوت شباب مصر العظماء
فغرد ولحن وجادل وقل ما تشاء
وليصعد اليوم صوتك للسماء
فلقد مضى عھد حكم فيه النساء
فكفى حكام العرب غدرا كفى االغراء
كفى شباب مصر نوما كفى االصغاء
قلدوا شباب مصر عقال وضحوا بالدماء
فدا ارض الوطن ونمحوا راية سوداء
حلقت فوق رؤسنا فأصابتنا بالعناء
شباب مصر اليوم صنعوا دواء ألى داء
فاليوم ايھا المصرى افتخر
وقل للفساد ھيا بعيدا عنا وانتحر
شباب مصر اليوم سطروا عنوانا جديدا للنجاح
قالوھا بأعلى صوت حى على الصالح
مسلم ومسيحى ومتعلم كان او فالح
قالوھا ال للنظام ال للسفاح
فحققوھا واحرقوا للفساد مصباح
شباب مصر انتم اكبر من قصيده فى ديوان
فلقد ازلتم من على كاھلنا الطغيان
وعلمتمونا كيف نفكر كيف نناضل كيف نصير اخوان
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 -٤أھديكى أمى
لقد كتبت قصيدة اھديك ابى سابقا فصار الديوان بجناح واحد وكتبت فى عيد االم قصيدة
اھديكى امى الكمل الجناح االخر ليطير الديوان محلقا فى السماء
حينما بدأت الشعر وأفكر كيف بالشعر أرضيھا
فتوصلت الى ان ال شعر يحاكيھا
ھى أمى وببھجة القلب أناديھا
ھى عقلى وروحى ترسوا فى مراسيھا
فعلمتنى الحياه فى اسمى معانيھا
فياليتھا تقبلنى خادما الحقق أمانيھا
أحمل العسل ليال أنتظر الفجر أسقيھا
أرسمھا كل يوم لوحة بألوان محبيھا
أرسمھا على ألواح العشق وكالكروان أغنيھا
وحين وجيعتى أرتوى عطر أيديھا
فأصير ملكا على أسطورة بأمى أسميھا
تا لوال غضب الرب لركعت تحت قدم معاليھا
ومازلت أفكر
أفكر فى شموخ أبى الباھى
أفكر فى ذكاء أخوتى الداھى
أفكر فى فصاحة قلمى الذاكى
فعلمت أنھا
نسجت عشا من ذھب لتحمينا
وكانت بعزة النفس والحياء تغذينا
كانت تداعبنا تعلمنا تحاكينا
فحفرت نھرا بإسمھا للحنان لتروينا
وإن اخطأنا يوما كانت بالعقل تقاضينا
فصرنا رجاال مثال لمن اراد ان يقتضينا
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محمود سمير عبد الغني السماحي )الريﺲ(
غـربـه وفـراق ولـقـاء
فيــــــــكي يــــــا مـــــصـــــــر لـــــــفيت

حــــــــبيت وفــــــارقــــــــت لــــمـا اتـــھديت

مـــــن صـــــــدر نيـــــلك أنـــــــا ارتويت

وعـــلــي أرضــــك وفــــي حضنـــك أتربيـــت

علي حواريكي وشوارعك ومدنك عديت

فــــي مســــاجــــدك وكنــــايســــك أنا صــلـيت

لفــيت بـــــالد كثيــــر لــــكن مـــالقــيت

غيــــر فيــــكي انـــتــــي لـــي دار وبــيــت

حبتيني ضمتيني عشقتك عشقتيني وفيكي إحتميت
كنت جواكي في حلم جميل وفيكي ياما إتمنيت

لكن يوم ما سبتك قولت يارتني ما كنت صحيت

وفضلت في حلمي عايش بدل ما أنا بقول ياريت

أرجعلك وأترمي في حضنك ما أنا ياما في حضنك إترميت

لكن سبته بارادتي وبعشتي مــا رضيت

دلوقتي عرفت قيمتك بعد ما بنار الغربه إنكويت

وبعد منك ياحببتي شوفت كتير من ظلم وقسوه لما إتزليت
إتغريت

خديني في حضنك وأوعدك إني خالص إتعلمت وإتربيت

سامحيني

يابلدي

أنا

إلي

لكن صدقيني في بعدك عمري في يوم ما نسيت

وال عـــــن حـــبـــك وعشــــقــك إستـــغنـــيت

ده إنتي بس ياحببتي إلي فيكي إتحبيت

وفي غير حضنك يا أمي أنا بالدفي ما حسيت

ويوم ما فكرت أسيبك كنت إنسان .....
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ندا رمضان حامد بخاطرة )ندا رمضان(
معلمى
علمتنى كيف احب
وكيف اخلص لمن احب
علمتنى كيف اكون
أو ال اكون
لكن حبك راسخا
فى قلبى انا
علمتنى كيف احيا
كيف اعطى الحب
علمتنى سر الوجود
سر العيون
علمتنى كيف اكون
أو ال اكون
انت الھوا
انت المراد
كن لى طريقا لالمام
كن لى عيونا تضىء فى الظالم
تلمع كالنجوم
فى الليل المظلم
تبرق مثل الماس
فى وضح النھار
علمتنى كيف اكون
او ال اكون
جعلت لقلبى ھدفا
وھو ھواك
جعلت لعقلى فكرا
انى القاك
جعلت لعيونى مطلب
وھو رؤياك
وجعلت لروحى عمال
وھو مفداك
علمتنى كيف اكون
او ال اكون
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جعلت لدنيتى معنى جديدا
تعيش فية العصافير
تنتمى الية االزھار والرياحين
ونعيش عمرنا اللى جاى
علمتنى كيف اكون
او ال اكون

ھاجر سيد أحمد )مھاجرة األمل(
 -١األمل
أھديك سالمى
رغم الدموع بمقلتى ...
رغم تحطم األحالم
رغم مصائب الزمان
رغم تبدل الوجوه
رغم اآلنين ...
رغم األيام !!
فيا زمن المشقة،
أ ْبتس ُم،

فتبس ْم !!
 -٢رسالة الى االخر
اذا اردت ان تنھار
فعذرا  .....ال تنھار
فان معك من ھم اخيار

ھبه عبدالھادي حفناوي اسماعيل )ھبه حفناوي(
االقصي وصمت القبور
فلسطين.....القدس .....الالجئين
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وصمة عار علي الجبين
ھي عروبة فقدتھا األوطان
ذكري الم ونسيان
دمعة زرفت من عين الشعوب
بارقة نور ضاعت من القلوب
سقطت في أيدي دناس يھود
جاھلين مھد الجدود...ال يعرفون سوي الجحود
حجارة تلونت بدماء الشھداء
نيران أشعلت الطالق صرخة  ..........ال
اسري صاروا حراسا للسجون
يتساءلون.....لما صمت القبور
دماء اطفال شھداء
تناشد ضمير عالم ال يعرف سوي األقوياء
نزعة إيمان في قلب الحرية
تنادي اصح يا امة يا عربية
وافتكري كلمة للذل آبية
فلسطين ھي القضية
والحلم عايش في النفوس
محتاج بس ھزة قوية
وحلم ھدي وعمر ونور
عايزين يشوفوا بكرة افضل من اليوم
بس الزم يرجع صالح الدين والشيخ ياسين
عشان نبني امة ضاعت من سنين

ھناء محمد علي أبوالحسن )بنت أسوان(
قلم
يأبى أن يصمت
وال يصيبه السأم
تتبعه ممحاتي كظله
لعلھا تعلمه أن يتأد
حدثته قالوا الصمت حكمه
الصمت من ذھب
ما أثـنته كـلماتي عـن عـزمه
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وظل يكـتب فوق أوراقي بـدأب
ترى ھل أصابه مس من الجنون؟
أم من طـول الصـمت قد تعـب؟
ربما لو أصغيت قليال أعرف السبب
أين أنتم يا عرب؟!!!
غزة تأن وأنتم في ثباتـكم تثيـرون العجب
أليسوا إخوانكم ويجمع بيـنكم تاريخ ونـسب
أم ماتت المشاعر ومأل الخوف العقل والقلب

يسرا محمد بشير إبراھيم )سندس الجنة(
انى ارى
يامه االسالم انى ارى فى المنام
عين الرسول حائره من امه التوحيد وااليمان
نسوا دينھم نسوا خلقھم
نسوا الصحابه والرسول نسو ا| االعظم
ياعرب يامسلمين اين حقوق اليتيم
يامه االسالم انى ارى فى المنام
عين الرسول حائره من امه التوحيد وااليمان
اين قدسنا اين قدسنا بين يدى عدو |
البيت المقدس وبه اسري الرسول
ماذا اقول ماذا اقول يا مسلمين
ماذا اقول على السنين ضاعت ھباء
اين الرجال الشداد الشجاع
قتلوا ابنائنا قتلوا شيوخنا
اخذوا نساؤنا الى يھود حقير
يأخذ عرضھم وتلقي في الجحيم
يا ويلكم يا مسلمين من | العزيز
اين الرحمة بينكم ضاعت الرحمة يا مسلمين
يامه االسالم انى ارى فى المنام
عين الرسول حائره من امه التوحيد وااليمان
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فراغ

لعل َّ قصيدة تجد ھذا الفراغ
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دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  ...ﺸﻌراء اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  ...ﺜﻤﺎر اﻷﻤل

د وאنא  

אאل ...א"ل 
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دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  ...ﺸﻌراء اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  ...ﺜﻤﺎر اﻷﻤل

ديوان العامية  ...شعراء المستقبل  ...ثمار األمل
ھنا تكون البداية ،عندما نحلم أن نمسك القلم ونبث الذي يدور بخواطرنا ،،ال يتعيّن علين8ا أن
يس8عى ناحي8ة ف8ردوس
نتسلح بالدراسات المرھِق8ة والمتابع8ات المخيّب8ة للوج8دان الرقي8ق ال8ذي َ
األدب ،بل علينا أن نتمسك بھذه اللحظة الحاسمة التي نخطو فيھا أول خطواتن8ا عل8ى م8دارج
القص88يدة ،،م88ا أجملھ88ا م88ن لحظ88ات ال ننس88اھا جمي ًع88ا ،مھم88ا ع88ال بن88ا المق88ام وم88رت علين88ا
األعوام ،،ھنا البداية ،والدوام ،واإلصرار ،والحب ،من ھنا نولد جميعا،،
حسان عن شعراء الطرق
علي َّ

باالمل نفرش طريقنا
باالمل نمحى االشواك
والوفا يكون صدقنا
دة الوفا طبع المالك
اسمعوھا منى كلمة
جوا نبض قلوبكم تضوى
دى االمل دى احلى كلمة
لو عطشنا نقولھا تروى
ننسى ماضى جرح فات
نلقى فرح بكرة زاد
لو وصفت لحد امتى
مش ھيبقى الوصف كافى
باالمل نفرش طريقنا
باالمل نمحى االشواك
والوفا يكون صديقنا
دة الوفا طبع المالك
إلى الحاضر الحاضر  ...مايكل
قالو رسم على الرمل
وجدته  ...قصة على الرمل
شعر على الرمل
عالم على الرمل
وھو  ...عالم بالرمل
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ندا رمضان حامد عن شعراء الطرق
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أحمد أبوبكر السيد بكر )أحمد أبوبكر السيد(
أجمل غرام
ياما شفت كتير وياھا
ومھما حاولت أنساھا
بعيد عنھا وروحي معاھا
كفاية نيلھا وال مرساھا
ياما سھرت كتير في سماھا
ويا نجوم تسھر ترعاھا
سافرت بعدت وقلبي ھناك
حسيـت قالتلي ھستناك
ومھما يطول بعدك ده لقاك
في السما مكتوب إسمي وياك
واللقا ديما ھيكون موجود
دي السما واسعة وما ليھا حدود
وذكرى حلوة في البال بتعود
والليل ديما ھيكون مستني
وا لنجوم ھتكون بتغني
خليك يا قلبي كده متھني
مش قادر آجي بس أكيد
ھقدر أعدي وأرمي سالم
ده اللي بيني وبينك بيزيد
وأجمـــل مــن أي غــرام

أحمد الحسينى السيد الحسينى )العبد الفقير (
رباعيات
شويه قالوا البلد دى فيھا حكومه
قلت اخيرا ھتبقى فى ناس مسئوله
ھيبقى فى حد مھتم بالشباب
القيتھم قالوا ھنبدأ بالطفوله
******************
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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فين حقوق الشعب
الناس ماتت من الغلب
القيت مسئول قال
ھنموت اى كلب
******************
اموت واعرف فين الراجل
اللى ھيعمل اعمال
يقضى بيھا على الكالم
وعلى اى حقاره افعال
******************
الكبير مش عنده احساس
والناس قالت خالص مش بيحس
الن قلبه قبل عقله مات
ھو كان الكالم على مين فى االساس
******************
كل اللى فات من ايام
ھنطلع منه بحكم وحكام
مشيوا على العدل
ودسوا على الظلم
******************
الشعوب العربيه
بتمثل مسرحيه
عشان تزعل الدنيا
ويتقال دول ميه ميه
******************
محدش عارف الصح والغلط
والتفكير فى كده اكبر غلط
كل ما حد يتكلم
يتقاله انتا غلط
******************
الموضوع نظام
له اسس واحكام
بس محتاج انسان يفكر
مش شويه نعام
******************
انزلوا شوفوا المستشفى
ھتالقوا على االرض مرضى
واالطبه عاملين زى السوسته
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وعلى السرير اتفضل الموتى
******************
على الطرق بتزيد .بتكتر الحوادث
وعشان مكنش بكدب دى كوارث
وكله بيقول مفيش زينا
احنا عاملين محطه بحوث
******************
صخره الدويقه وقعت
والبيوت فى العريش غرقت
والمسئولين نزلوا يعينوا
وساعتھا الدنيا زاطت
******************
شاب نفسه يتجوز
بس حلمه من ازاز
واھل العروسه
مزودين فى االستفزاز

إسراء فتحي محمد عمر
صعبان عليا
صعبـــان عليــا قــــوي  ..تعـبـي اللـي راح بـــــال ش
في حيـــاه أنــا اختــرتھـا  ..قـال وعـايـزاھا تتعــا ش
بيھا يـــارب اكــرمـنـا  ....ومنھـــا مـاتـحرمنــــــا ش
بـس الحــال يتعــدل  ..وعـــن حــدودنــا مانتعــدا ش
يـــال نبــدأ الحكــاية  ..بس بقـــــولك ماتنســــــاش
تصلي على الحبيب المصطفى خيـر االنــام والمعاش
مالــــــــــي أنـا! ومــــال احــالم مــاتعيبھــــــــــا ش
مــا كنـت بقيت زي البنــات اللي ماتحيــــــــــــــــا ش
حياتھم من غير موضه وميـلـودي ماتســـــــــــوا ش

باتمنى أغير مجتمع ..أفكاره اتحفــرت على "االبالكاش "

عمليـــــــــــة صعبــة  ..بين عقليات الفـــــــــــــال ش
قولت أتعلـم  ...ومن غيـر شھادتي ما أعـــــــــــالش
وبحسرتــــــــي  ..لقيته ممــد في اإلنعــــــــــــــــاش
يمكن العيب منـــــــي! ألن غيــري ما اشتكـــــــــا ش
قولت انمي نفســــــي  ..أحسن من مستقبـل طشاش
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اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  ...ﺸﻌراء اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  ...ﺜﻤﺎر اﻷﻤل

قالـــي المديـــر "ويلكم" قولتـلــه ماعارفــــــــــــا ش
"طيب إيه مدى وعيك" ..قولتلــه مــافھمـــــــــــاش
قالـــــــــي ال  ...روحـــــــــــــــي مــانستغنـــــــــاش
اقعدي في بيتكم  ..وقولي ألبوكي مــايستنــــــــــاش
أي عريس يلــــــــزك  ..حتى ولو بطاقيـة وشــــاش
قولت القاعــدة أحسن  ..روحـت غسلت الجــــــالش
يعني في البيت خــايبــة  ..والتعليــــــــــم ما خيباش
كلــه محصل بعضه  ..اللي عـاش زي اللي ما عاش
حتى المجتمـــع أھملنا  ..وأدنــــــــــــا طنـــــــــــا ش
واتضح إني بفكــر كتيـر  ...وبتفكيـري ماعمـــــالش
يــاريتني ماتعبـت نفسي  ..ونــاس كتيــر مـاتتعدا ش
خليني! أقعد في مكاني والحق الكـــالم اللي ببــال ش

إسالم حمدي عبد الحميد )طفل وسط األعاصير(
عايز أفرح عايز أغني  ...بﺲ ...
عايز أفرح عايز أغني
عايز أكل  ..عايز أشرب
بس يا ناس قولولي ازاي

عايز أعيش في الدنيا زماني
عايز أكتر  ....أشوف أحالمي
أفرح في زمان مش ھو زماني

إزاي أغني وليا أخويا في
إزاي أحلم  ..إزاي أفكر
إزاي أفرح والغـول بيحكم

فلسطين طـــــول عمره يعاني
حتى إني أحلم أحـــــــــــــالمي
بلدي وكل بالد إخوانــــــــــــي

سمو نفسھم أمم متـــحدة
قالوا العالم كله بيحكـم ومفيش
قولت يا ناس نفسي أصرخ
قالوا يا حرام إزاي يتكلــــم

واتكلموا عني وقطعوا لسانــي
غـــــــــــــول وال أخويا بيعانـي
صرخة تقول فين ھي أحزانــي
وھم زمان قطعـولي لســــا ني

قلت أنا ھكتب  ...أنا متعلــم
كتبت العراق مش فيھا سالح
ُبص ليبيا فيــھا أنـانـــــــــي
أيوة يا قمة يا عربيـــــــــة
إدوھا مخدر وقالولــــــھـا

عالجھل إتفقوا مع حكـــــامي
قالوا اني سفــاح إرھابـــــي
عايز يشرب من دم اخوانــي
للعــرب ھو إنتي الحامــــــــــي
إحنا الغــول واحنا الحامــــــــي
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فاقت وقالت يا فلسطـــــين
إدوھـا المخدر من تانــــي
ده مش مخدر ده ُمســــكر

قالوا سالم وســـالم بمزاجـــــي
فقالت يا عم  ....وأنا مالــــــــي
وقدرت تغـفـل عن أوطانــــــي؟

كتبت  ..اليمن  ..سوريــا
إسكـت دي الفرصة الذھبية
قالــوا ھاتـــــوه إعتقلـــوه

البحرين  ..لبنان  ..طب جوالني
ألجل تزيـد أرض أعدائـــــــــــي
نسوني العلــــــم وكتـابـاتــــــي

قلت ھشاور لناس تفھمني
بزمتكوا مين اللي حرامـي
نفسي أموت شھيد أوطاني
يمكن أعيــش يمكن أغنـي

قطعوا ايدي وقالوا حرامــــــــي
مين اللي سرق أحالمـــــــــــــي
نفسي أموت شھيد أوطانــــــــي
أفرح أنا وكــــــــل إخوانــــــــي

قولوا عربية  ...إسالمية  ...أو مسيحية  ...أو شيعية أو سنية ,,
ھقول انسانية  ..دي أرضي  ..وده إسالمي

أسماء محى الدين أحمد أحمد )أسيرة الصمت(
ﷲ يسامحك يابرغوت
كنت نايم انا ال بيه وال عليه
جا البرغوت وقرصنى وانا لوحديه
كنت باحلم حلم جميل صحانى من عز النوم
كنت باحلم انى امير لوحدى انا ف الكون
نايم ع الحصيره اللى ورثتھا عن ابويه وجدى
فرحان بيھا وباقول بدى وبدى
كنت فاكر الدنيا وردى
مبسوط بيھا وباقول اه ياوعدى
فجأه لقيت برغوت بيقرب منى
روحت اتعدل وامسك حاجه تحوش عنى
مالحقتش اصل البرغوت جا وقرصنى من عز النوم صحانى
خالنى اصرخ بعلو صوتى ميت الف اه يانى
وصحيت انا م النوم وانا بادور ع االميره
اتارينى لسه ياعينى نايم ع الحصيره
وانا اللى كنت فاكر نفسى نايم على ريش نعام
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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وبيحلف بحياتى كل الخلق كل االنام
لكن البرغوت حلف عليه الصحى مانام
وصحيت ولقيت ف وشى كوم من االحزان
وضھرى انجرح ومن الھدوم بان
وعقلى شت من كترة التفكير والسرحان
ورقبتى اتلوحت من قالب الطوب اللى عامله مخده
وھدومى طلعت منى من كترة الضيق والشده
لكن | يسامح البرغوت ھو اللى صحانى
وورانى الھم بعد ماكان الحلم سھانى

أسماء محمد محمد ھاشم )أسماء ھاشم(
 -١الوطن
| اكبر يا وطن
على ارضك رفعنا العلم
على ترابك كتبنا نشيد
وقولنا من تانى ھنعيد
مجد غناه الزمن
| أكبر يا وطن
*******************
مسلم مسيحى أقسموا
ھيدافعوا عن أرض الوطن
بالدم والروح والولد
وبكل غالى يملكوا
علشان ترابك يا وطن
**************************
| أكبر قولناھا
وكتير اوى رددناھا
لما انتصرنا عالعِدا
فى حروب كتير حاربناھا
*****************
| اكبر كتابناھا
وجوا قلوبنا حفرناھا
تشھد على فرحة فرحناھا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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فى حبك يا وطنا الغالى
فى حبك يا بلدنا يا مصر
 -٢الجيش المصرى
يا أھل بلدى يا اللى عايشين على أرضھا
يا اھل بلدى تعالوا اسمعوا حكاية نصرھا
حكاية نصر نقشة التاريخ على أرضھا
يإيدين جنود حاربوا علشان عزھا
ولو حكيت عنھم ھقول ھ َّم سبب مجدھا
ھ َّم السبب فى النصر وقالوا نحن لھا
توكلوا عاآلله وقالوا بعزم النصر لنا
ماھو خير أجناد األرض احنا
ودا مش كالمنا دا كالم ربنا
كالم رسول مدح فينا وفى مجدنا
وانجازاتنا أكبر دليل على نصرنا
والحرب عز والسالم شعار لنا
وقت الحروب بنكون قوة موحدة
وفى السالم كل البالد تسمع لنا
ماھى الحكاية مش حكاية نصرنا
اد ماھى حكاية جيش مصرنا
جيش قوى رفع راسنا كلنا
دافع وحارب فى كل مكان عن عزنا
فى السودان وسوريا وسينا ارضنا
والجوالن وطابا كمان رجعتلنا
بإيدين والدك يابلدنا
والزمان شھد لنا
ان العز والفخر مكتوب على ارضنا
نشكر عليه | الھنا كلنا
وھب لمصرنا جيش ھو سبب فخرنا

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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إيمان أبوبكر السيد بكر )فراشة الزجل(
تايھه
مش عارفة !!
أكيد خايفة
أكون تايھه
طريق مرسوم
أكيد بيكون
دليل مضمون
فى ليل وسكون
ليل وضباب
مطر وسحاب
بحور ھايجة
أكيد تايھه
ناس بتعيش
وناس بتموت
ماھى فانية
يـــــارب اھدينى
انا ف حيرة
يــــارب اشجينى
بالسيرة
أنا خايفة
أنا تايھة

ايمان شعبان محمود عبد المجيد )امة ﷲ(
زمن خاين
زمنا دة زمن خاين وتالقى الخير فية من كتر الشر مش باين
وتالقى الغدر فى كل مكان والشر فى قلوب البشر مليان
وتالقى االخ بيظلم اخوة واالبن بيعصى ابوة
والغلبان تالقية عايش فية شقيان
والظالم تالقية فى كل االحوال كسبان
ولو شفت حالة ومحتالة تقول علية دة عايش فى جنة رضوان
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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و| زمنا دة زمن العجايب
كل ما تعيش فية يابن ادم كل ما تشوف فية حاجات مليانة صعايب
وتالقى الصبى من كتر غدر الزمان شعر راسة شايب
وتالقى ضماير البشر سودة غميقة وما تقدر تصدقھا ولو لدقيقة
ومھما يعملولك ولو حتى حلفولك ما تقدر تصفالھم
النھم دايما معاك بيكونوا منافقين والكالم المتزوق
تالقيھم على طول حابين
خدھا نصيحة صريحة مريحة اسمعھا
يابن ادم ويا ريت تعمل بيھا
ال يوم تامن للزمان وال تصدقة
وان قدرت غدرة عنك ابعدة البعد مكان
ومھما يعمل فيك انسى اللى عملة وفكر فى اللى جاى قدام
وعيش حياتك قبل ما يجى وقت مماتك
النة لو جة وقت مماتك من غير ما تعيش حياتك
راح تتندم وھتتالم لكن ساعتھا
ال ندم وال الم ھيفيدك
النك ببساطة ھتكون بقيت فى خبر كان
واللى بيكون فى خبر كان عمرة ما ھيرجع مرة تانى للزمان
عمرة ما بيرجع مرة تانى للزمان .

رضوى طارق محمود عكرش )رضوى عكرش(
 -١بخاف حبه
بخاف حبه...وأتوه حبه..وأقول ملناش رجوع تانى
أخاف منه وأغيب عنه وأكون ..حابه انو ينسانى
وحبه حبه يوجعنى ..أقول أنا منه ايه جانى!!؟
ينادينى يرجعنى ...أعود للحب من تانى
بعود للحب بمحبه..وشوق ياما ومش حبه
وغصب ان عنى وبكيفى..موافقه أو منيش ..حابه
أقول مش راجعه من تانى أالقينى ف غرام ..طبه
وأخاف حبه...وأتوه حبه..واقول انا منه ايه جانى؟
ينادينى..يرجعنى..أعود للحب من تانى!
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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بعود للحب ملھوفه ...وبغباوتى اللى معروفه
بتبقى عنيا شفافه...وكل عمايلى مكشوفه
وأدارى يبان..
كالمى يبان..
غرامى يبان..
واعمل قصه من حبه!
وأدوب حبه ..وأتوه حبه..واقول ملناش رجوع تانى
ينادينى ...يرجعنى...أعود للحب من تانى!
بقولھا لنفسى ميت مره...أنا ف قلبى أكيد حره
وأفتح قلبى وأقول للغرام بره...مخدتش منه غير ذكرى وحاجات مره
وأقول للحب غور من وشى يا أنانى
وأغيب حبه...وأعود حبه...وأعيد الكره من تانى
ينادينى يرجعنى ...أعود للحب من تانى .
بخاف انو يعادينى...أنادى عليه يعدينى
ويتقل لما أندھله...ولما انساه ينادينى
بخاف لو لحظه ينسانى ..معيشى اللحظه دى تانى
أالقى العمر بيسيبنى....وقطر الحب عدانى
أضيع حبه..وأتوه حبه ..وأقول انا منه ايه جانى
ينادينى ..يرجعنى..أعود للحب من تانى!!؟
 -٢أنا جبله!!
ال أنا عاشق وال مفارق....وال صاحى وال سكران
وال حنين وال قاسى ....وال مبسوط وال زعالن
وال م الحر بتضايق...وال ف البرد أكون سقعان
بنام بليل مفكرش وبصحى الصبح مش قلقان
منيش جنب الحيطان ماشى لكن .....غلبان
مفيش حاجه مضيقانى...لكن برضه منيش فرحان
أنا جبله..ومبحسش...وتقريبا منيش انسان!!...؟
منيش فاكر..ومش ناسى...وال مخلص..وال بصباص
وال ناجح ..وال فاشل..أنا عايش كده وخالص
ولما بحب بحب بالراحه ده ان..حبيت
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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عشان لما انجرح مكرھش كل الناس
ال أنا جارح وال قاسى...وال تحت الرجول بنداس
وال على أى شىء باقى..وال عنديش ايدين تنـباس
ومبفكرش ف الماضى..وعلى قلبى  ٢٠٠ترباس
أنا جبله  ..ومبحسش...وفاقد نعمه االحساس !!..؟
ال أنا عايش على الھامش...وال ف وسط الطريق بمشى
ولما بروح أنام بليل...بنام دغرى ومبحــلمش
مليش دعوه بكالم الناس...عشان منھم مبسـلمش
وباقى عليا ھبقى عليك..ھتھجرنى ..أكيد ھمشى
وال شاغل دماغى بشىء...أنا أصال مبزعلش
ومش فاضل كالم يتقال ...وعندى كتير ومتقالش
أنا جبله ومبحسش..مبفرحش ومبحـــزنش
أنا جبله..أنا طوبه..أنا صخره
ال عايش ف البلد دى سعيد
وال فكرت ف الھجره
ال فاكر كان ما بينا ايه..وال ھى كمان ..فاكره
أنا واحد ملوش الزمه ...لكن مش ھى دى الفكره
أنا عادى !!!!..؟
ال أنا محتاج لحب جديد..وال مشتاق لحب زمان
وال خايف من األيام ...وال حسيت فيوم بأمان!!
وبضحك من ورا قلبى..وال تكسرنى يوم أحزان
وال عاشق..
وال مفارق ...
وال صاحى ..
وال سكران
وال حنين وال قاسى..وال مبسوط ..وال زعالن
وال م الحر بضايق ..وال ف البرد أكون سقعان
بنام بليل مفكرش..
وبصحى الصبح مش قلقان
منيش جنب الحيطان ماشى...لكن غلبان
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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مفيش حاجه مضيقانى...ورغم ده كله مش ..فرحان
أنا جبله...ومبحسش..وتقريبا منيش ...انسان!!!؟.

ريھام زكريا مصطفى أبوطاقه )صوت القلم(
تفتكر
تفتكر....
لو كان زمان يرجع
كنا نالقي حد يسمع
مفتكرش ....
تفتكر....
لو رجع العيش بقرش
والتلميذ بطل يغش
ومفيش كمبيوتر وال نت ودش
وال سحابة سودا وحرق القش
كانت الضحكة ترجع على كل وش
مفتكرش ....
تفتكر....
لو رجع االحترام
بين سي السيد والمدام
وللمدرس نضرب سالم
ونسمع الكالم
ھنبطل نبص لورا ونفكر شويه في قدام
مفتكرش ....
تفتكر ....
لو حبينا بعضنا
وزرعنا بإيدينا أكلنا
وفكرنا شويه في ربنا
نقدر نحافظ على أرضنا  ....عرضنا
تفتكر ....
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ساره عبد الفتاح عبد ﷲ )عطر الياسمين(
الباث واى
لـــمـــا سمعـــــت عــــن البــــــاث واى
اتشـدتـلــــو مـعـــرفــــش ليــــــــــــــــه
حـــاولــــت اســــائـــل ھـــــــو ايــــــــه
وميــــن يقــــــــدر يكـلـمـنى عليـــــــــه
اكتشفــــــــت انـــــو مــــن سنــيــــــــن
مـــــــــن حـــوالــــــــــــــــــــى ٢٠٠٢
واحنــــــا كنـــــا عنـــــه غيبيـــــــــــــن
او ممكــــــــــن تقــــــول نـــايميـــــــــن
و| قـــــدر المـــــره دى كنـــا صحيين
تعـــــــــــــرف السبــــــب ميـــــــــــن!!
اكيـــــــد دكتـــرتنــــــا الممتـــــزيـــــــن
يـــــاترى المــــره اللى جايــه على مين
ونتمنى من | ان نكون نحن الفائـزين
ميــــــن اللى ھيوصــل تانى لبـر االمان
ويقــــدر يعمــل مشاريعه بنفسـو كمـان

عماد كمال شحاته جوده )بائع الورد(
البندقية شاخت
بقى انتى مصر ام الدنيا
اللى الغناوى عليھا جبال
بقى دول والدك يا اماى
دى البندقية شاخت
وما عدشى ليھا رجال
بقى طعم الكالم ماسخ
بقى يترمى فى الحال
ھريدى ساب الغيط
وساب والده كمان
وبقى يغنى للحمير ويغنى للرمان
بقى انتى مصر ام الدنيا
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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محال وربى محال
عوجولك السانك
وقالولك تتكلمى اذاى
ركبولك سلسله ومشوكى علحبال
بقى انتى مصر ام الدنيا
لع لع
ما عدتش اقولھا يا اماى
توھوكى فى بالدك ومشوكى دروب ودروب
ضحكوا عليكى وركبوكى الحمار بالمقلوب
قالولك العالى عشان يوصل البد يدوب
البد يغير الجلد ويغير المركوب
عشره على عشرة
تمثيل والباقى رسوب
فين والدك بقا
نادى اكده
ال تالقى غير اطفال يحدفوا بالطوب
دى البندقية شاخت وما عدشى ليھا رجال
لو قلتى يا والدى
ما لقيتى فى ابطال
بقى انتى مصر ام الدنيا
اللى الغناوى عليھا جبال
ما عدتش اقولھا يا اماى
ما عدتش اقولھا يا اماى

فاطمة عيد محمود عبدالحميد )فطومة(
القلب البرئ
صعب علي الموج الجبان..
يوصل الشط البرئ
صعب علي القلب اللي خان..
يسكن القلب البرئ
صعب علي الخطوة اللي تاھت..
تلقي من تاني طريق
***
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الدموع اللي في عنيك مش دموعي
الشموع اللي في اديك مش شموعي
يا ابتسمتك غيم بتدخل بين ضلوعي
انت زھرة عمري لكن..
شوكھا اقرب من رجوعي!
****
برفضك
من حلم بكره
وابعدك
من اي ذكري
واوعدك
لو تفتكرني..
اوعدك
مع بعض نبقي !

كامل رجب كامل محمود )كاميلليو(
حاكمونى
حاكموني بتھمة
اسمھا إھانة الرموز
الرموز؟؟  .........موز إيه؟؟ ..........أه الرموز!!!!
كانوا فين الرموز؟
والناس مش القية الغموز
في بلدنا ناس
بتاكل تفاح وموز
وناس مش القية الغموز
في بلد الرموز
علوا السجون
ونمروا البيبان
وبوبوا البيان
في كل الصحف واحلفوا على المصحف
انى أنا مسجون
بتھمة إھانة الرموز! !!
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ماجدة عبدالحارس حسين محمد )ماجدة عبدالحارس(
القمـــر يكـــذب
كرھتك ياقمر
وكرھت نورك الخادع
في نص الليل
وانت بتحكى وتالوع
أقول تعبانة م المشاوير
تقول لي خالص
الليل حيغادر
وانا حيرانة بين أمرين
بتسرق منى ساعاتى وأيامى
وانا سھرانة ليالتي أقول مواويل
أنا عارفاك ياليل غادر
وظلمة معششة في قلبك
وفكر طوووووويل مالوش آخر
فاكر زمان
وأنا فى أول المشوار
فوق السطحة وقدام العتاب
وفي لحظة السامر
لما كنت باسمع لك
وكنت أيامھا بتفرش لي
أمل كداب
كفايا عذاب
وخليك معايا صريح
ألني اليوم ماعدتش أصدق الحكايات

محمد بدوي ابراھيم
بدون عنوان
سكوتي مــش نسيــــــان
سكوتي مش ضعـف منى
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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على كلمــــه قولتھا
حبتھــــا آه حبتھـــــــــــا وقـــولــت أقـــولھـــا
وصـراحتھا وكان رضھا مـــــش وقتھـــــــــــا
حنين للفات او خوف من االھات  ...مفھمتش ردھـــا
او سبب رفضھا المھم وعدتھـــا  ...أكـــون أخ لھـــا
مش قــادر انفــذ وعـدى وال انســـى حبھــــــا
وده مـــش ضعـــف منى لكنـــــي عـــرفتـــــھا
من قبل معرف اسمھا
قولت اخبي عيني أو اقلل من الكـــالم
لقيت صورتھــا قدامي حتى في المنام
قولت اكتبلھــا او حتى اصرحلھــــــــا
خوفت تقول في يوم نسيت وعدي لھا
اسكوت واخلى عينى تصارح بالكــالم
وال اروح واقولھا واخالف وعدي لھا
سكــوتي مــش نسيـــان بـــرغم اني انســــان
سكوتي مش ضعف مني وال خوف وال ندمـان
على كلمه قولتھا بحبھــــا

محمد عيد على محمد )ابن البادية(
تاج العروبة
شعر نبطي
يا تاج العـروبه يا شھيــد الميـــادين
نلتى الشھـــادة على يـــد شياطيني
نـــدل خسيس ومــــا لـــه دينـــي
يـــأم الشھيــد ال تبكــي ال تعذبينـي
شھيــدنا فى جنــه مـــع النبيني
يحرم على عيني النوم ويندي جبيني
لنصــون دمــك وأتنبيلھا بيميني
ويصيــر مســلم وجنبـه مسيحيي
وتصير ثورة الحق بريحة رياحيني

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

ياحامى الحمي باكياد االعادي
الشرف لــك والعـــار للغــادي
القصـــاص قصنــا ولم ننــادي
زفي البشري خلھا تمال الوادي
جنب بجنب مع البشيــر العـادي
يحرم عليھا النوم ويحل السھادي
رايه العـــز والنصــر لبــالدي
إيــد بـــإيد نصنـــع أمجــــادي
لينــا ولشعبنا والجــايين اوالدي
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محمد فايز عبد القادر خليل )ابن ھذا النھر(
حاجات
سألت نفسى فى يوم
ايه اللى فيا ا تولد
وايه اللى فيا مات
ولقيتنى بأقلب دفاتر
الفرح واالزمات
لقيت حاجات كتير اتبنت
وحاجات كتير ماتت
الحب فى قلبى اتبنى
لكن حبيبتى ماتت
الشوق فى صدرى انزرع
لكن زرعته باشت
عيون كتير عــرفتنى
وعيون ما عرفتھــاش
قلنا اكيد حنتقابل
لكن ما قبلتھاش
يا ترى لسه فاكرانى
وال انــــا اتنسيـــت
زرعى مرعيـــالــــه
وال مكــــانه بيـــــــت
ليكى وليـــه لــوحديكم
وانا ابقى من برة
موتى نفســك ليــه
من قلبى يا عنيه
ھو انتى اللى انا اعرفك
وال انتى مش ھيه
مش شايف فيكى الحنان
مش شا يف الحنية
وانا يوم مــا كنـت بأتعب
كنت بأجري وبأروحلك
أالقيكى ليا االمان
والروح بترتاحلك
ھديتى قصرك ليه؟
سبتيه كده فاضى
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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من يسكنـــه غيرك
يا حــاضرى المــاضى
وكل حتـــه فيــــه
عليكى تنـــدھلــــك
حتجيـبـى دعـــوتھــا
وال انتى مش جاي ه
دا ان عودتى ف يوم
انا شارى
قلبك ولو باعنى
وان كنتى يوم سيبتينى
وماله وايه يعنى
انا برضه لسه بحبك
جرجك ليا حأنساه
ف يوم ما تعودى ليا
دا اليوم اللى بأتمناه
حأفتكرلك
حبى ا للى حبيته
وح أقو ل يا قلبى
دى عمرى ووجودى
بس انتى اعمليھا
وعودى

محمود إبراھيم مرديشى(M.Mardishy).
أم الدنيا
بحبــــك يا بلـــــدى ومھمـــــا عملــت فيا
بحبــــك يا بلــــدى وانــت كـل مــا ليــــــا
فيكى المستخبى ظاھر وخيرك بإدينا حاضـر
مش ھــم دول يا بلــدى اللى معـاھم ھتبقـى
بصى علينا يا بلـدى ھتــالقى فينــا يا بلــدى
روحى للنجاح وبصى ھتالقى زويل وابن سينـا
انا لسـة فيـكــة تايه وإن كنت فيكى ھــــايم
يا حبيبتى قومى يـــاال وطلى لينـــا طلــــــة
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

عشـــان فيـكــى أھلـــى والغـــاليين عليــــا
وإن كنت شايــف فيكى شئ غــريب عليـــا
يـخـــدوه المستخـبى والبـــاقى لينــا ظـاھر
امـــال إزاى يا بلدى من غير نيلك ھتسقــى
خـــدى بإيديــك وشــدى الحبل طال علينـــا
و إن كان فى تانى منھم ألفيـن تــالته لينـــا
إزاى يا حبيبتى ھصبح فيكى وانا لسه نايم
تـــزرع فينـــا األمـــل وتعودى لينا حـــــرة
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مروه محمود السعيد الفخرانى )مروه الفخرانى(
اشكي لمين
اشكي لمين حالي؟
وال حد حتى راضى يسمع موالى
عايزه اصرخ بس صوت الجھل عن صوتي عالي
آجى أتكلم أالقى اللي واقف قصادى
عشان ماليش دھر وال حتى سند عالي
وحقي ضايع وسط الخوف وظلم الليالي
للصح والحق الغالي
وصوتي رافض يطلع إال ّ
رافض يكون شيطان أخرس عن ظلم األھالي
يبكى قلبي قبل عيني والدمع يا ناس غالى
كل واحد فينا ضايع وضاعت منه األمالى
وان حد حاول يتكلم يقولوا عليه دا ارھابى
وان سكت صوتنا جوانا يبقى ألف خساره عليكى يا بالدي
ليه بدور على حق نفسي وال أدور على حق عيالي
وليه بكون ذليل لحد وأش ّمت فيا األعادي
طب ليه مكنش نفسي وابعد الجھل والخضوع عن دماغي
واشكي لمين حالي؟
دا حتى ماحدش راضى يسمع موالى!
عشان ھيمر على الواحد زى السراب في الصحارى
دا مفيش غير الرحمن يقدر يحس حالي
ياريت نفوق قبل ما نالقى كله ضاع في ثواني

مصطفى محمد سيد محمود )مصطفى سيد(
َأل ِنك حبيبتى
َألنِك حبيبتى
وإلن إنتى أنا وإن أنا إنتى
ألنك نصيبى ألنك طبيبى ألنك ھوايا ياكل الھنا
ياكل أمنياتى يا أحلى حكاياتى ياأغلى األمانى ياكل المنى
**--------*---------*---------
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بحبك حب ياعمرى ما قدرش فى يوم أوصفه
ولو وصفته صدقنى فى ناس كتير ما تصـدقه
وأنـــا ميھمنيش النــاس!! اللـى يھمنى إنتى
عـــارفــه ليـــه؟! ألنـــك حبيبتى
**--------*---------*---------
ده إنتى الوحيدة اللى لو سكتى قلبى برضه بيسمعك
إنتى الوحيــدة ،أيــــوه إنتــى اللـــى قلـبى بيعشقك
عـــارفــه ليـــه؟! ألنـــك حبيبتى
**--------*---------*---------
فداكى القلب وحنينــه فداكى الروح وحالوتھا
فداكى العمر وسنينه فداكى الدنيا دى بحالھا
عـــارفــه ليـــه؟! ألنـــك حبيبتى

مؤمن محمد عدلى سيد حسانين )عاشق األبداع(
نسمة ھوى
نسمــــة ھـــوى مـعــديـــة  ...خــلـتـنـى اغمـــض عنيـــــا
واحــــلم بيھــا واتـــاريـھا  ...لــحــد تـــانــى مـــش ليـــــا
نسمــة ھـــوى ورقتــھــــا  ...زى الھــــوى فــى خـفتـھــا
كــل مــا تــرفــرف علـيـــا  ...تخـليـنـى اغمـــض عـنـيــــا
واحلــم بيــھـا واتــاريـھــا  ...لـحــد تــانــى مــش ليــــــــا
نسمـــة ھــوى يــا جمالھا  ...كـــل امـــا تســــوق داللـھـا
تخلينى مـا افتكـر غيرھـــا  ...واغمــض رمــوش عينيــــا
واحلــم بيھــا واتــاريھــــا  ...لــحد تــانــى مــش ليـــــــــا
نسمـــة ھــوى وسحـرانى  ...شــاغلــة بــالى مجـننــانــى
بشوفھــا بثبت فى مكــانى  ...وانـسى جـروحى واحــزانى
وابـــدا امــدلـھــا ايــديــــا  ...واغـمــض عنـيــا شــويــــة
واحلــم بيھــا واتــاريھــــا  ...لــحد تــانــى مــش ليـــــــــا
نسمـــة ھــوى وغـــــدارة  ...دى عيونھـا شبكة وصنـارة
وعيونى كـــانت محتــــارة  ...وبسـرعة صادتنى بمھــارة
وبعــد شــوية  ...غمـضـت عنيــا
وحلمــت بيھــا واتـاريھـــا  ...لــحد تــانــى مــش ليــــــــا
نسمـة ھـوى وبتعـدى وتفــوت عــلى رمشـى وعلى خـدى
وانــا كنــت بقــول مفيش قــدى لكـن سكوتى ده كان ردى
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٣١٦

دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  ...ﺸﻌراء اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  ...ﺜﻤﺎر اﻷﻤل

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

اول مــا بتھمـس وتعــدى  ...بســـــرح وبغمـــض عنيـــا
واحلــم بيھــا واتــاريھــــا  ...لــحد تــانــى مــش ليـــــــــا
نسمـــة ھـــوى وحيــــاتى  ...بعيـــد عنھــــا زى ممـــاتى
دى دوايــــا وشفـــا اھاتى  ...دى اجمــــل زكــريـــــــــاتى
اللــى بفتكرھا من حياتـــى  ...اول مـــا بغمـــض عنيــــــا
بحلــــم بيھــا واتــاريھــــا  ...لــحد تــانــى مــش ليـــــــــا
نسمـــة ھـــوى ومنــايــــا  ...تحــس بقـلبى تحــس ھوايـا
وتفضـــل جنبى ومعايـــــا  ...فـى وقـــت محتاجھـــا ويـايا
وساعتھا عمرى ما ابص ورايا وال عمرى ھاغمض عينيا
واحلــم بيھــا واتــاريھــــا  ...لــحد تــانــى مــش ليـــــــــا
نسمــــة ھـــوى وانا مالى  ...ھــى اللى شـــاغله بــــــالى
خــدت عقلى سكنت خيالى  ...بـدلتـلى كــــــل احــــــــوالى
حتى ليـلى بقى نھــــــارى  ...حتى وانــــا مفتــــح عنيــــا
بحلــــم بيھــا واتــاريھــــا  ...لــحد تــانــى مــش ليـــــــــا
نسمـــة ھــــوى وخـالص  ...مش ھاعشق غيرھا يا ناس
وھيكــون ليھا االخــالص  ...ھى بــس بتتقــــل عليـــــــــا
ومش ھتكون غير ليا  ..من غير ما اغمض وال افتح عنيا
وھـــاحلم بيـھا والقيـھـــا  ...عمـــرى وحيــــاتى الجــــاية

ھاجر سيد أحمد )مھاجرة األمل(
خففت ھموم الناس
خففت ھموم الناس
وأنا مين يخفف جروحى
قلت معلش وداويت وحايلت وطبطبت
على يوم
وال حد سأل ّ
سأصالح نفسى وأيامى يازمانى
قبل ان تدفن األحالم
وترحل األلوان
ويموت الزمان

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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دﻴوان اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ  ...ﺸﻌراء اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  ...ﺜﻤﺎر اﻷﻤل

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

فراغ

لعل َّ شاعراً يمأل الفراغ

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

سيد كاسب
٣١٨

اﻝورﻗﺔ اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ/اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋن "ﺸﻌراء اﻝطرق  ...دﻴواﻨﻨﺎ"

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

الورقة البحثية/النقدية عن
"شعراء الطرق  ..ديواننا"
)اإلصدار األدبي األول لمشروع الطرق المؤدية الى التعليم العالي(
سان خضري
إعداد :علي ح َّ
ليس لسلسلة الشعر الذى يقدمھا شعراء الطرق انفصال ،فھذه رؤية نقدية تحليلية عن
"شعراء الطرق  ..ديواننا" الكتاب األول ،يقدمھا لنا الشاعر الكاتب علي حسَّان متبصرً ا
بالكتاب واألدباء ،من باب الحب والرؤية القادمة إلنجاز ما يتيسر من اإلبداع لحركة شعراء
الطرق الصاعدة ..

شعراء الطرق  ..ديواننا
األدب  ...واآلخر
المقدمة
لم يكن أحد ما ـ ربما ـ يطمع فى النشر بمثل تلك المساحات وھو في بداية حياته األدبية،
ولكن روحا أدبيا وموسوعيا طاف بھم فى مضاجعھم ورقادھم ليوقظ فيھم ھمما كادت تموت
وأحالما كادت تفوت!! فإذا ھم مبصرون لما ھم مقبلون عليه وإذا األموات أحياء يسرعون
نحو الضياء!!
نعم كان ذلك حال شعراء الطرق! قبل بزوغ ونشوء فكرة ديواننا!! لم تكن لديھم حماسة
كافية إلشعال فتيل العمل ولكن الروح الذى طاف بھم وھزھم وناداھم فقاموا له محبين ھو
القائد سيد كاسب حامل الشعلة الذى صرخ صرخته من القاھرة فتردد صداھا فى جبال
أسوان! جمعھم فاجتمعوا ،وتعارفوا ،وتفاعلوا وتناقشوا وتجادلوا ،واختلفوا ،ثم اتفقوا علي
التعاون فى إنتاج ذلك الكتاب صاحب الرقم القياسى فى عدد المؤلفين ٩٠ ،مبدعًا يلتقون فى
ضيافة )شعراء الطرق  ..ديواننا(.

 -١الوصف العام للديوان
 ١-١ديواننا  ...ھو قافلة إبداعية أدبية مطبوعة  /مقروءة قائمة علي تالقى األرواح
االبداعية لـ  ٩٠مبدع من جميع طرق مصر وأنحائھا رغم عدم إمكانية التواصل المباشر
بينھم لكنھم تمكنوا من التفاھم بشكل أ ّدى إلي تنسيق لجنة ھدفھا إعداد وإخراج الكتاب بشكل
يناسب ضخامة الفكرة ،وشمولية الموضوع وقادھم اإلصرار علي التفاھم والتالحم إلى نسج
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٣١٩

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

اﻝورﻗﺔ اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ/اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋن "ﺸﻌراء اﻝطرق  ...دﻴواﻨﻨﺎ"

لجنة تحكيم لألعمال المتقدمة للنشر ،والتى بلغت  ٥٥٥عمال لـ  ١٠٥مبدع مشارك ،وتم
اختيار  ٢٧٠عمال أدبيا لـ  ٨٩مبدع واعتمادھم ليضمھم غالف شعراء الطرق  ..ديواننا.
 ٢-١ليس مجVرد أدب  ...فل8م تك8ن الغاي8ة إص8دار كت8اب أدب8ى وفق8ط أو دي8وان معت8اد بمقدم8ة
وإھداء وم8تن وخاتم8ة وفق8ط!!! ب8ل ك8ان ال8ديوان بالكام8ل وس8يلة لغاي8ة أس8مى ھ8ى خل8ق جي8ل
أدبى مدرك الحتي8اج األدب العرب8ى ال8راھن للتجدي8د بش8كل واض8ح حت8ى ي8تمكن م8ن مس8ايرة
اآلداب العالمية التى ال تكف عن إصدار نبضات أدبية وثقافية مشبعة بالتجديد الالفت لالنتباه
مم88ا ي88دعم اإلقب88ال عليھ88ا وزي88ادة اس88تھالكھا الجم88اھيرى ،ولع88ل ديوانن88ا واح88دا م88ن أب88رز
اإلصدارات األدبية ـ ربم8ا بالع8الم العرب8ى ـ الت8ى انتبھ8ت لقيم8ة التجدي8د بالش8كل والمض8مون
األدبي وكان ذلك متمثال فى استخدام تكنولوجيا حديثة تستخلص بناية القصيدة فى أھم خمس
كلمات تحدد مسار العمل وتعرض للقارئ وجھة نظر عن دعائم القصيدة وتوجھھا!
مثال :عمر جمال عبد الناصر العسال )الباحث عن الحياة( فى قصيدة "سل الحياة!!" ـ ص
 ١٥٧بالديوان ،يقول:
Vـدر
سل يا ابن مصVر عVن الحيVاة فإنھVا
ت Vأتى لمVVن ھVVو للحـــVVـياة مقـــــُ V
َ
وطVVأ العـُـــVVـال تسVVمو إلــVVـيه وتعبVُ Vر
واعلVVم بVVأن النفــــVVـس إن علمـVVـتھا
VVـذر
وإذا غرسVVVت الخVVVـوف فيھVVVا مVVVـرة
أو ُرعتھVVVاَ ...نVVVـيل ُ ال ُعـVVVـال يتعـُ V
VVـبر
ھVVذى الحـVVـياةُ بفـVVـرحھا وبكــVVـائھا
كVVVدُمى ُيحركھVVVا القـVVVـوى فيكــــُ V
كام مكانــVVVـه يتصــVVVـ َّب ُر
VVعيف يكـVVVـون فيھVVVا تائـVVVـ ٌه
أمVVVا الضُ V
تحVVVت الـVVVـ ُر ِ
سِ VVر فVVي الحيVVاة ونVVور حقVVك يبصVُ Vر
ال تبتVVئس يVVا ابVVن العـVVـروب ِة ُظلمVً Vة
VVـنذر
فالليVVل لVVو طــــVVـال الحــVVـيا َة فإنـVVـه
VVان وإشـــVVVـراق الصVVVبيح ِة مُ V
فِ V
 ٣-١انتفاضة أدبية فى ثوب تكنولوجى :من الواجب اعتبار الجانب التكنولوجى الحديث
كمساعد وداعم للحياة فى ش ّتى المجاالت وسعيا لمواكبة العلوم الخارجية والثقافات العالمية،
وذلك ھو الذى أدركه مشروع الطرق المؤدية الى التعليم العالى وحاول ترجمته عمليا من
خالل إصدار شعراء الطرق ديواننا حيث تم استخدام التكنولوجيا فى تنسيق األدب عن
طريق أنظمة إلكترونية خاصة تحدد ما يقبل للنشر وكذلك أفضل عشر قصائد فى الديوان
وأھم خمس كلمات تعبر عن القصيدة وذلك بعد خضوع األعمال للتحكيم البشرى )لجنة
التحكيم( .إن استخدام التكنولوجيا فى تنسيق األدب وسيلة فعالة أدركتھا إدارة مشروع
الطرق للوصول باإلبداع األدبي خاصة إلي أعتاب عالم المعلومات اإللكترونية ،كما لم
يكتف المشروع ـ كغيره من الھيئات والمؤسسات ـ باستخدام اإلنترنت فى توثيق األدب ،بل
أراد أن تكون الصفحات اإللكترونية حاضنة لألدب وليس أن يكون التطور فى وا ٍد واألدب
ما يزال فى صحرا ء الوادى ،وھذا يتضح بوضوح فى منھجية تقسيم الكتاب وتنظيم
األعمال بشكل جغرافى ،واختيار أفضل عشر قصائد فى الكتاب ثم اختيار أقوى خمس
كلمات فى القصيدة باستخدام التوزيع النسبى علي المعنى والمضمون واألسلوب الفنى
والدقة اللغوية والنحوية وكذلك الوزن والقافية وتم تحديد وزن نسبى ـ باعتبار المبدعين ما
يزالون أصحاب خبرة محدودة ـ ليكون مجمل التحكيم  ١٠٠نقطة لكل عمل ،،وبالغوص
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

وراء اإلبداع األدبي اإلخراجى للكتاب فإننا نرى ما يمكننى تسميته "ابتكار" ،وھو عبارة
عن لجنتين إحداھما تعمل على اختيار أعمال تليق بالنشر من جملة األعمال المرشحة،
واألخرى عليھا تنسيق وتدقيق وترتيب األعمال والمبدعين وعمل فواصل الكتاب وكذلك
غالف الكتاب بما يحمله من دالالت قومية توحى بعمق الترابط بين شعراء الطرق.

 -٢التجديدات
 ١-٢اإلبداع التفاعلي :حيث نتج عن التواصل اإللكترونى ما يس8مى ب8التلقى الف8ورى وال8ذى
بدوره أدى إلي التفاعل الفورى مع العمل وال8ذى ظھ8ر م8ن ثم8اره م8ا يمك8ن تس8ميته باإلب8داع
التف88اعلى حي88ث ب88دأ أح88د المب88دعين بارتج88ال كلم88ات ش88عرية ث88م تت88ابع االرتج88ال م88ن الق88راء
الشعراء كل منھم يق8رأ المعن8ى ويض8يف إلي8ه م8ا ي8راه مكم8ال ل8ه أوم8ايراه يزي8د م8ن ش8موليته
اإلبداعية ،وقد أخذنا مثاال القصيدة المنشورة بالكتاب وھو قصيدة )لبيك اللھم لبيك(
سVVVVVVلْ كVVVVVVل راحلVVVVVVة ٍألرض المصVVVVVVطفى
واشVVVVحذ ْقVVVVواك وقVVVVل لھVVVVم يVVVVا مرتجVVVVي
واسVVVVع الغفVVVVران يVVVVا بVVVVاب الرجVVVVـا
يVVVVـا
َ
VVVVعيف يرتجVVVVVـي منVVVVVـك النجVVVVVـا
عبٌ VVVVVد ضV
ٌ
بتذكـVVVVVVVVـر الويـVVVVVVVVـالت أرجVVVVVVVVع باكيVVVVVVVVـا
لبيVVVVVـك أعلVVVVVـم ُ أننVVVVVـي قVVVVVد كVVVVVـان لVVVVVي
فخلعتVVVVVVVVVVVـه وكفVVVVVVVVVVVـرت بالبVVVVVVVVVVVـاقين إذ
لبيVVVVك ھاجVVVVت فVVVVي الطVVVVواف عVVVVواطفي
وإلVVVVى رحابVVVVك نخطVVVVو خطVVVVوات الھVVVVدى
لبيVVVVVVك ربVVVVVVـي قVVVVVVـد عـرفVVVVVVـت مVVVVVVـآربي
أصVVVVبر(
)ال صVVVVبر لVVVVي الصVVVVبر لVVVVي ال
ُ
أقسمVVVVVVVـتُ أن أطـVVVVVVVـأ المدينVVVVVVVـة إنھVVVVVVVـا
سـVVVVVVـارت إليVVVVVVVك ركائبVVVVVVـي ولطـVVVVVVVـالما
ذي مكٌ V
VVVVVVـة قصVVVVVVVـد الزمVVVVVVVـانُ ديارھVVVVVVVا
ھVVVVVVVذا العقيـVVVVVVVـق وسفحـVVVVVVVـه فألجلVVVVVVVـه
وجVVVع ٌ علVVVى طVVVرف القصVVVيدة قVVVال لVVVي:
يـVVVVVـا سيـVVVVVـد الرسVVVVVـل الكVVVVVرام تحيVVVVVVة ً
مـVVVVVVـاذا يقـVVVVVVـول ُالمادحـVVVVVVـون وإنمVVVVVVـا
صلـVVVVـى عليVVVVك اللVVVVـه يVVVVا خيVVVVر الVVVVورى
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

***

***

خيـVVVVVVVVـر الـدعVVVVVVVVـاء ِألھلنVVVVVVVVا وذوينVVVVVVVVـا
يتضـرعVVVVVVVVVVVVـوا لـلVVVVVVVVVVVVـه أن يعـلينVVVVVVVVVVVVـا
يVVVVVVا ذا المVVVVVVـراحم يVVVVVVـا عظيمVVVVVVا فينVVVVVVا
VVVVول يVVVVVـوم ٍكVVVVVـن لنVVVVVا شVVVVVافينا!
مVVVVVن ھٍ V
وأقVVVVVVVVVول يVVVVVVVVVا ربVVVVVVVVVي :أال تنجينVVVVVVVVVا؟!
عمVVVVVVVVل ٌ مشVVVVVVVVينٌ ال يVVVVVVVVـروق الدينـVVVVVVVVـا
أنVVVVVVVVVVت الكبيُ VVVVVVVVVVر وأكVVVVVVVVVVر ُم الباقينVVVVVVVVVVا!
يVVVVVVـا نVVVVVVـور وجــVVVVVVـه كالضVVVVVVياء مبينVVVVVVا
ونVVVVVVVروح ُنسVVVVVVVبقُ فرحVVVVVVVة السVVVVVVVاعينا
)لمVVVVVVا رحلُ V
VVVVVت إلVVVVVVى الحجVVVVVVاز جنينVVVVVVا(
VVVVVVVVذنب أنھVVVVVVVVVك ھامً V
VVVVVVVVة وجبينVVVVVVVVVا!
والV
ُ
بنسيمھـVVVVVVVVVVـا وعبيرھـVVVVVVVVVVـا تشفينـVVVVVVVVVVـا
علقVVVVVVVVVت قلبVVVVVVVVVـي بالبقـيVVVVVVVVVـع سVVVVVVVVVنينا
ً
VVVVVVVكينة ويقينVVVVVVVVا!
ُملVVVVVVVVيء الزمVVVVVVVVانُ سV
ھاجVVVVVVVVت دموعVVVVVVVVـي لھفً V
VVVVVVVـة وحنينVVVVVVVVا
"أبكيتنVVVVVVVVي يVVVVVVVVا أھVVVVVVVVون الباكينVVVVVVVVا!"
الزال ھVVVVVVVديك فVVVVVVVي الVVVVVVVورى يسVVVVVVVقينا
زكVVVVVVVـاك ربVVVVVVVـي أعصVVVVVVVرا وقرونVVVVVVVا!!
مVVVVVا ھVVVVVا َج شٌ V
VVVVوق فVVVVVي الفVVVVVؤا ِد دفينVVVVVا
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ھذه القصيدة كتبھا وشارك فيھا لفيف من شعراء الطرق :عمر العسَّال ،أسامة محمد فؤاد،
إيمان أبوبكر ،عبدال ّنبي عبّادي ،ناھد سيد ،آية محمد ابراھيم ،أسماء عبدالكريم ،ياسمين
قطب ،علي حسَّان ،أمل دندراوي ،أحمد النادي ،أحمد حسني ،مصطفى أحمد ثابت.
 ٢-٢توصVVVيف الVVVنفس :وم888ن رواف888د اإلب888داع األدب888ي ف888ى ديوانن888ا تخص888يص مس888احة لك888ل
مب888دع يص888ف فيھ888ا نفس888ه للق888ارئ كم888ا يش888اء ،فم888ن طبيع888ة الذائق888ة الش888عرية التطل888ع إل888ي
الكتاب88888ة الذاتي88888ة وانتظ88888ار الكات88888ب أن يق88888ول )أن88888ا( أو أن يص88888ف نفس88888ه ،فكان88888ت إدارة
الط888رق س8888باقة إل8888ي التأكي8888د عل8888ى ح8888ق المب8888دع ف8888ى وص8888ف ذات8888ه ف8888ى مس8888احة خاص8888ة
ب888ذلك ،،،وأدى ذل8888ك إل8888ي اس8888تباق المب8888دعين إل888ي أع8888الى الص8888ور وش8888واھد الك8888الم لي8888تم
اخت888زال الص888ورة الكامل888ة لمب888دع مس888تنير ف888ى مس888احة ق888د ال تتس888ع لإلطال888ة ف888أنتج ذل888ك
إبداعا حيا وملموسا فى إبداع كلمات شعراء الطرق فى وصف نفسھم.
من األمثلة:
عبدال ّنبي عبّادي )شاعر طريق( يقول عن نفسه:
ال شيء أبعد من حصار الموت
غير قصيد ٍة ..
مكتوب ٍة
بدمائنا!
وذلك من ديوان قنا ،،إبداع مصرالعليا
وكذلك عبد المنعم محمد مصطفى )األندلسى العائد( يقول:
المدار
طموحي ال يحيط به اتسا ُع الــ ــنجوم مع الكواكب في
ِ
انتصــار
إلي أرى العروبة في
وأصبـو يوم إذ يرتـد طـــرفـي
َّ
ِ
انكســار
وأشحـذ ھمتي في كـل وقــــت لنصـر الضـاد من ذل
ِ
 ٣-٢الكنية :من العتيق الحديث اتخاذ اسم كنية للكاتب ،وھو اختيارىّ وال يخصص له
مساحة واضحة ،ولكن مشروع الطرق استعاد تلك السّنة األديبة سعيا للتأكيد على أصالة
الكنية وأن الكاتب جدير بھا كما أنھا بُعد أدبي آخر باإلضافة إلي أن توصيف النفس يعطى
الكاتب دفقة شعورية يمكنه توصيلھا لمشاعر القارئ فى كلمة أو اثنتين ،مثال :أسامة فؤاد
)أول الغيث( وكذلك جھاد سيد أحمد )بنت الفجر( ويمكننا مالحظة أن  %٧٣من المبدعين
لھم كنية و %٢٧بال كنية .

 -٣الحرية فى الكتابة
 ١-٣واضحة :فلم تكن إدارة المشروع تحاول ـ مجرد أن تحاول ـ تحديد أو تقييد حرية
الشباب المبدعين ولو باإلشارات أو االقتراحات ولكنھا كفلت لھم حرية الكتابة فى إطار
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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الذائقة العامة حيث أحد أھم أھداف المشروع ھو التنمية البشرية الشاملة ،وكان لكل كاتب
الحق فى أن يكتب ما يشاء من موضوعات وله كامل التوسع فى معالجة قضيته األدبية بما
يتناسب مع جوھر كتاباته ،بل ولتدعيم مبدأ الحرية المكفولة فى الكتابة قامت اإلدارة
باستخدام التكنولوجيا الختيار أھم خمس كلمات فى القصيدة فى إشارة إلى تأكيد مبدأ الحرية
فى الكتابة والتقديم والمعالجة وبھدف تدعيم التوضيح لما يريده الكاتب،،
مثال :الشاعر عبدال ّنبي عبّادي )شاعر طريق(
فى ديوان قنا فى قصيدته ،قاد ٌم ھو من بعيد! -صـ  ٢١٧بالكتاب  -يقول:
َ
طرق المدينة  ..أوقفوه،
ى  ..فتِشوه!
وانقض صوت بربر ٌ
ّ
ألقوا حقيبته ھناك وحذروه
بعض العناوين القديمة أكدت ما عنده،
ھذا أنا ،واألرض ذى
فلمن ـ إذن ـ تلك الـوجوه؟!
فل88م ي88تم الحج88ر عل88ى أفك88اره وال عل88ى حق88ه ف88ي التعبي88ر عم88ا اخ88تلج ب88داخل ش88جونه م88ن قب88ل
المشروع،،
ومن الحرية أيضا تلك المس8احة المف8ردة للكتاب8ات النس8ائية حي8ث ت8م إحص8اء ع8دد المب8دعات
بالديوان وھو  ٣٥كاتبة بنسبة  % ٣٩من عدد مؤلفى الكتاب .
 ٢-٣تكرار الموضوعات :إن المعنى األصيل للحرية يتمثل فى أن شعراء الطرق/كِتابا
و ُكتـّابا /يعالج موضوعات مختلفة داخل دفتى الديوان وجوانح المبدعين ،وحيث إنھم تقريبا
فى ذات المرحلة العمرية والظروف األدبية واالجتماعية والحياتية فقد نتج عن ذلك تقارب
فى إبداعاتھم رغم اختالف مساقط رؤوسھم ومشارب أمزجتھم وعند معرفة أن دفتى
الديوان تشتمل ٢٧٠عمل أدبى فلك أن تتخيل ك ّم المقاربات والتكرار فى استخدام األلفاظ
والمفردات ولكن لجنتى التحكيم واإلخراج لم تقتطعا أو تحجبا أو ترفضا ما وجدتاه مكررا،
ذلك أن لكل كاتب نسجا خاصا حتى وإن اشترك فى الكلمات مع مبدع آخر ،وألن حق
االستعمال اللغوى لأللفاظ مكفول وقائم على ما يصنعه الكاتب من دالالت وتصورات ،فإن
إدارة المشروع وإدارة الكتاب فتحتا باب حرية التكرار التى تشترك فى األلفاظ ولكنھا
تتباعد فى المعانى!! ليس ذلك فقط بل إن ديواننا ينفرد بما أسميناه فھرس كلمات الطرق
والذى يھدف إلى تدعيم فكرة )التكنولوجيا غالف األدب( والذى يحصى عدد  ٢٧٠كلمة
وكم تكررت كل كلمة وأرقام الصفحات الواردة بھا حتى تشعر بعدم إغفال التكرار وأھمية
توظيف الكلمات ،ھذا الفھرس يرتب الكلمات أبجديّا وبالنظر فيه ـ وھو يحتل مؤخرة
الكتاب -ندرك أن كلمة )ألم( مثال تكررت  ٢٨مرة مما يبرز إحساس األلم الواضح لدى
شعراء الطرق ومع ذلك إننا نرى أن كلمة )أمل( تكررت  ٦٥مرة مما يدل على ترعرع
نخيل األمل بقلوبھم رغم أن معظمھم لم ير النور حتى اللحظة ،وكذلك كلمة حب تكررت
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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 ٦٥مرة أيضا مما يشعرك أن األمل فى كتاباتھم ھو خط مواز للحب وعن كلمة حلم فقد
راودتھم  ٣٢مرة فى إشارة علي قدرة امتالك األحالم رغم ضغوط الواقع فى أكثر األحيان!

 -٤وبعد نظرة أعمق
 ١-٤جدير بكل ذواقة لألدب متى اطلع على ديواننا أن يدرك ورود أخطاء عروضية ـ وكذا
لغوية ـ باألعمال ولذلك جدير بالذكر أن أقول أن لجنتى التحكيم واإلخراج وكذلك إدارة
المشروع كانوا على علم بھذا ألننا نقدم لك مبدعًا صغيرً ا نسبيًا أو ناشئـًا بما قدمه ،ھو ،لنا
حتى يتسنى للقارئ رسم خطوط خاصة به عن شعراء الطرق وحتى تتبين له الصورة
الشعرية واللغة الكتابية لألديب .وكذلك حدث ـ عفوا ـ إدراج اإلھداء فى ھذا الكتاب على
الصفحة اليمنى بخالف المعھود من أن اإلھداءات جميعا على صفحات اليسار ،ولذلك
انتبھت اإلدارة فور صدور الكتاب ،ووضعت مثل تلك الملحوظات فى نظرھا للمستقبل .
 ٢-٤الكتاب مضفـّر :نعم ،فإننا نجد به كتابات فصيحة وبجوارھا كتابات عامية ،وذلك
إبتغاء التأكيد على حضور رافدى اإلبداع القومى وتمازج شرائح شعراء الطرق وكذلك
مراعاة القارئ العاشق للفصحى والعامية على سواء .
 ٣-٤الكتاب مقسم داخليا :إلي عدة دواوين علي أساس إقليمى وذلك بھدف تسھيل اإلطالع
وكذلك التعريف بمنابع ثقافات المبدعين وھم  ١٢ديوان ،وكذلك نلحظ أن كل ديوان يحمل
اسما فرعيا خاصا به ،مثال نرى فى فھرس المحتويات
ديوان القاھرة ) ...طريق األمل  ..قبة العلماء(
ديوان الفيــوم ) ...سحر السواقى(
ديوان حلـوان ) ...حلــم األمــس(
 ٤-٤مواقع تھتم بالشعر والشعراء:
لعل من أھم إنجازات الكتاب اإللكترونية ذكر قائمة بأھم المواقع التى تھتم بالشعر والشعراء
على الشبكة الدولية للمعلومات منھا مثال
١ـ موقع الطالب والخريجين ـ مشروع الطرق المؤية إلى التعليم العالى
www.my.pathways.cu.edu.eg
٢ـ موقع روض الشعر والنثر
www.ahdal.com
.............
وھكذا  ...وذلك صـــ  ٣٣٣بالكتاب االدبى االول لشعراء الطرق.
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 -٥خاتمة
وھا ھم أولئك شعراء الطرق قد ارتفعت أصواتھم ،واشتدت أقالمھم ،وبلغوا من العزم حدا
ال يليق معه الرقود واالنتظار فلقد تقدم الكتاب للتسجيل بموسوعة جينيس العالمية وكذلك
للمسابقات الدولية!! فما أجمل رؤية األحالم وقد أصبحت حقائق  ...وليس ذلك وحسب،
وإنما أن تجنى الثمار من الزروع فذلك يبث حيا ًة فى الوجدان ويدفع لألمام خطوات ،لبلوغ
المقاصد وإرادة علي الصياح بألحان القصيدة فى زمن بھت فيه وجه الثقافة المقروءة إلى
حد يبعث على الخيفة والھجران ،ھا ھم شعراء الطرق ،وقد امتزجت أفكارھم وأصبحوا
جيال صاعدا يعيد ذكريات المدارس والجماعات األدبية إلي ذاكرة التاريخ وربما أوشك ھذا
الجيل على النھوض بمدرسة أدبية جديدة بالشرق األوسط!! ولماذا ال؟؟ وھم شعراء يمتلكون
عزما يلقى بھم إلي تحديات عاصفة المادة الباطشة ومع ذلك فھم أكثر سعادة بكلمات أدبية
يتراشقونھا على موقعھم  ...إنھم قادمون  ..إنھم المستقبل ،إنھم شعراء الطرق !!...
بعض سطور من قصيدة )سوف نكتب شأننا( التى أعددتھا إلعالن قيام مدرسة شعراء
الطرق!
إننا سنظل نحمل ھم ھذا الجيل
سوف نقوم من ميقاتنا
نعرف بالقصيدة
حتى ّ
سوف نكتب ذبذباتك يا عروض
ونسترد الوزن من جبل الضياع
نؤسس الحرف المقدس /
فوق نھر القول فى وادى الكالم
وسوف نسكن فيه عاصمة الخلود
لكى نغنى فيه أغنية الكفاح
وسوف يصعد للسماء نشيدنا
ثم نبقى ـ يا قصيدة ـ
كى نسجل شأننا!!!
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التوصيات
 -١التأكيد على منح الشباب فرصا حقيقية للنشر الھادف.
 -٢شعراء الطرق ھم حملة الشموع فى طرق المستقبل وعليھم األخذ بيد الشباب المبدعين
من كل أنحاء مصر.
 -٣انتشار شعراء الطرق من خالل التعريف بھم فى كل محفل ومناسبة تسمح بذلك.
 -٤النشر فى الصحف والمجالت األدبية دعما لتوسيع انتشار شعراء الطرق.
 -٥التنسيق للبدء فى كتاب )شعراء الطرق  ..إبداعنا( فى أقرب وقت ممكن.
 -٦إعالن مدرسة شعراء الطرق.
حسان خضري
علي َّ
أرمنت ،األقصر
 ٢٥مارس  ٢٠٠٩م
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فراغ

لعل َّ شاعراً يمأل الفراغ
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فراغ

لعل َّ قصيدة تجد ھذا الفراغ
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خاتمة
فالحق الحق ،لن نبلغ الكمال أب ًدا ! ولكننا نقف بالنسخة األخيرة على أعتابه !! وال غبار
علينا أن نـُدھِش الكمال برفضنا ـ عند ھذه اللحظة  /النسخة ـ أن نبلغه وندخل أعتابه،
سنقول له :م ْ
ُت بحسرتك ،ال نريدك أيھا الكمال المزعج !!
نعلم إنھا ـ لحظات الختام ـ من أصعب اللحظات وأثبتھا ،وإن علينا أن نستخلص لك ـ أيھا
العزيز القارئ ـ ھد ًفا ووسائل ومبررات وربما توصيات أو ما يحاكي البيانات !! لكننا ال
نريد ذلك ،ال لك وال لنا ،فلقد نحسب أننا جمي ًعا ما ُخلِقنا ال إلى ھؤالء وال إلى ھؤالء !
مصرّ ون على أن نجعلك في ذات الحال بال ما يشف عن أكاديمية وال برمجة غير عشق
اإلبداع والتواصل الفعلي المباشر مع كل المھتمين باألدب ،ولو أننا تمكنا من إدراك ذلك
لكان ذلك منتھى الھدف وأروع الوسائل وأسمى المبررات !!
ھيا لنتأمل سويّا وجود ،وبل استمرار الوجود بالرغم مما يتيسر من قيود عملية وحياتية،
نتأمل وجود التفاعل اإلبداعى )ال أحتاج اآلن إعادة إثبات ملكية النص التفاعلى اإلبداعى
فيما أعتقد( الذى يباغتنا من بين الحين وأخيه الحين بما يحمل من شدة فى التالحم
والتواصل بين شعراء الطرق ـ وال فرق فى الحب بين صغير وكبير فالكل سواءًا بسواء
رھين الحب وسليم القلب!
فھذا الرائد سيد كاسب يكتب المكابدة المضنية فى قلب اللقاء المل ّغم بالغربة والمختزن لكل
الحنين الممكن رغم حضور المفرّ قات وتكاتف الموجعات!! لقد كاتب الھوى فى حال انتشاء
القصيدة حاكيا غمغمات األلم:
غريبين كنـــــــا،
غريبين التقينــا،
غريبين سرنـــا،
غريبين صرنــا!
وتفاجئ لذلك الشاعر محمد رفاعى ،وظھرت عليه عالمات التحير من مطالعة اغتراب
الدكتور /سيد كاسب واستنطق شجونه الكامنة لتدركه بتعليل لفك شفرات تلك األلغاز التى
عرضت له من جراء التعاطى مع النص الكاسبى المستبحر فى ثنايا األلم وجراحات
االغتراب ،فصرخت فيه الشجون:
حنفضـل ألمتـي
ســاكتـيــن مبنتكـلـمـش
حنفضل إلمتي جامـديـن
مبنسلمش
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ﺨﺎﺘﻤﺔ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ليـه منسيبش بعضنــــا
لبعضنـــــا
يا نروح لبعض ونتقابل
يا إمـا منتقابلش!!
ربما ھذا ھو االحتراق الذاتى ـ والذى نبع على شاكلة غير فصيحة كما لم تنبع من سيد
كاسب صاحب سابقة مكابدة األلم ـ الذى بلغ من محمد رفاعى ما بلغ حتى إنه لينكر على
نفسه ،وعلى مشاركيه أيضا ،حق المھادنة فى تلك اللحظات المعاندة من العناء ويصرح بھا
على رؤوس األشھاد أنه حرىّ بنا أننا إمّا أن نلتقى أو أال ّ نلتقى!!
ثم أدركھما الشاعر مصطفى ثابت الذى كان قد أفرغ مكنون الوجيعة من قبل ليصبه فى
صدر األب الحانى ،وقال ناثرا ألم الحديث العذب الذى لم ينتقص من ھيبة الشاعرية
الكاسبية الرفاعية ،بل أزادھا جالال وتأنقا:
تعقيب

حينما كنت جالسا بين يديكم في كلية الھندسة أول أمس ،أشكو لكم ھمي وضيق صدري،
َ
كتبت يا أستاذنا ھذه الكلمات قبيل منتصف الليل..
عندما
وقتھا فقط
تيقنت
أنك أكثر مني براعة..
ليس فقط في التعبير عما يدور في نفسك
بل..
في التعبير عما يدور في نفسي
نفس ابنك !!..
تداخلت الشجون والتبست على الشاعر الثابت ،واھتز من ھول المس الروحانى فأصدر
ھمسته النثرية وانصرف ،وكأنه أراد القدر لعلي حسان أن يعثر على تلكم التغريبة
المتأصلة فى تجاويف االغتراب الداخلى رغم االقتراب الخارجى وتزاحمت عليه نكبات
الوجع من جراء رفاعى وثابت فأمسك بقيثارة شعره التى أرادت عزف األلحان المط ْمئنة
فوق األوجاع المتمكنة ،وشد وتر ليله على انحناءة نھاره وھامس كاسب ورفاعى وثابت فى
نغمة ال تخلو من تلطيف األشجان ناسيا ھ ّم اللغة التى تشده لصدرھا فذكر الفاعل منصوبا
بين قوسين:
إنما )حبيبين(
منـّا،
يستقى العاشقون من الحب
ما قد تيسر أو ما تسنى!!
رغم ما يتردد أن بقية عام المودة
الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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ﺨﺎﺘﻤﺔ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

ترحل عنا!
)حبيبين( التقينا..
وتغافل عنا الھوى،
فأتينا..
وتناوب شوق الحقيقة منا إلينا!
وانتشينا! ..
كحبيبين ..سرنا،
ودرنا على الحب فينا
فكيف قدرنا!
وصرنا..
نغنى كطائر سوسنة العشق
حين تدلى وغنى!
بيننا الناحبات على األيك،
لكننا قد تخطى بنا الحب
أحرف تلك الليالى لينقل عنا..
قولنا أننا رغم مغرب ھذى السنين
سنبقى )حبيبين(  ..منا
يستقى العاشقون من الحب
ما قد تيسر أو ما تسنى!!
ال يسعنا غير ما قد يسع المندھش ،حيث الحكمة الفلسفية القائلة أن الدھشة ھى أقصى ما قد
يبلغه اإلنسان! ،ونحن ننظر للتواصل الروحى والتكنولوجى بين أعضاء رابطة شعراء
الطرق!! ولعل الدھشة لن تسوقنا إلى إغفال الرؤية القادمة إلدارة مشروع الطرق المؤدية
إلى التعليم العالى لمزيد من اإلصدارات لشعراء الطرق وكذلك توسيع مساحات التفاعل
الحركى والمباشر بين المبدعين عن طريق استحداث ما أمكننا تسميته بالقوافل األدبية
بالجامعات المصرية فى أثناء افتتاحات الدورات التدريبية الخاصة بالمشروع.
كما أنه ربما الوقت قد آن إبراز أفراد شعراء الطرق وتقديمھم للمجتمع ـ من الباثويين ومن
المجتمع الخارجى على صعيد سواء ـ بشكل مناسب ،وفردى ،حتى يتم للمشروع تأكيد الحلم
بإفراز بعض من المبدعين الصامدين الذين يرثون عروش اإلبداع ويتأصلون بالمجتمع
الحديث حاملين معھم ثقافاتھم ،وإبداعاتھم األصيلة والمكتسبة طائرين بأحالم مشروع
الطرق إلى سماوات التمنى العالية يصدحون بأناشيد اإلبداع ،ويترنمون بأمانىّ التجديد
الراقية.
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ﺨﺎﺘﻤﺔ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

لقد قالھا عبدال ّنبي ع ّبادي ذات مرة ،ثم سكت:
قـُلھا اآلن ْ!!..
اآلنْ  ..اآلن ْ
قد يمضي الوقت وتدھسنا األحزانْ !
قـــــد يمضي الـوقـــت ،وتنسى أنـي
كنت أحبك منذ زمان ْ!!
قلھا اآلن
اآلن  ..اآلن
ال تخشى الناس وال الحراس
فأنت الحـاكم ،،والسلطــان!
ٌ
فحق إنما يجب قولھا اآلن ،وال غير اآلن ،لقد بلغ شعراء الطرق المنزل الذى
ولقد صدق،
ال يبلغه من وادى األدب المقدس  ..إال الصادقون!
مع كل التحايا والمودّات ..
"شعراء الطرق"

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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اء اﻝطرق
ﻓﻬرس ﺸﻌر ُ

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

فھرس شعرا ُء الطرق
تسعون مبدعا يلتقون؛ ھنا أيضا فى فھرس شعرا ُء الطرق تم ترتيبھم أبجديا وكتابة البيانات
األساسية لھم مثل اإلسم والكنية وسنة الميالد والمحافظة والجامعة والكلية ،وكذلك
اإلبداعات التى قاموا بھا فى ھذا الديوان وأرقام الصفحات التى نشرت بھا ھذه اإلبداعات تم
وضعھا بعد كل قصيدة.
م
.١

االسم )الكنية(
أحمد أبوبكر السيد بكر

.٢

احمد الحسينى السيد الحسينى

.٣

أحمد حسن عطيتو

.٤

أحمد رفعت أحمد

.٥

أحمد سعيد عبد المنعم السيد

.٦

أحمد سيد أحمد كاسب
)كائن(

)أحمد أبوبكر السيد(

)العبد الفقير ((

)الفرعون العاشق(

)المھاجر(

)المصحح ادم(

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

الجامعة  -الكلية
المحافظة
سنة الميالد
جنوب الوادى -المعھد الفنى
المنيا
١٩٨٦
لترميم االثار
• الفاصل الفنى الثانى لديوان العامية  ...شعراء المستقبل
 ...ثمار األمل٢٩٤ ،
• أجمل غرام٢٩٦ ،
بنھا  -تجارة
المنوفيه
١٩٨٨
• رباعيات٢٩٦ ،
جنوب الوادي  -اآلداب
أسوان
١٩٨٧
• االشتراك الفاعل فى لجنة التحكيم
• انشتكي؟١٠٩ ،
جنوب الوادي  -التجارة
قنا
١٩٨٦
• االشتراك الفاعل فى لجنة التحكيم
• المعبد٥١-٤٧ ،
• من مصري إلى مصر٥٣-٥٢ ،
• متخوفينيش عليكى ٥٤ ،....
• يــا ٥٥ ،!!٢٥
• ي ابن الميدان٥٧ ،
• عدينا يا نھر القصيده!٦٠ ،
• المقابالت العشر  ...الوطن١٠٠-٨٢ ،
• النصف االخر من الشعر ........ومن الشاعر-١١١ ،
١١٦
• العودة من الالرجوع١٩٨-١٨٤ ،
• ھيا أفيقي٢٣٥-٢٣٤ ،
المنيا  -دار العلوم
القاھرة
١٩٨٨
• يتكسر٢٥١ ،
القاھرة – الھندسة
الجيزة
١٩٨٩
• مرضى حبيبى١١٦ ،
• كله كان فى ثوانى١٩٨ ،
٣٣٣

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

م
.٧

االسم )الكنية(
أحمد صالح حسين محمد

.٨

أحمد عصام صالح

.٩

أحمد فتحي مصيلحي صقر

)د .أحمد صالح(

)أحمد عصام(

)الشاعر الكروان(

 .١٠أحمد محمد حنفي محمد
)أسير الحب(

 .١١أحمد محمد ناجي عبدالقادر
بھنساوي )بقايا إنسان(
 .١٢أسامة محمد فؤاد محمد
)أسامة فؤاد(

 .١٣اسراء فتحي محمد عمر
 .١٤إسالم حمدي عبد الحميد

)طفل وسط األعاصير(

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

اء اﻝطرق
ﻓﻬرس ﺸﻌر ُ

الجامعة  -الكلية
المحافظة
سنة الميالد
عين شمس  -الطب البشري
القليوبية
١٩٨٦
• أعجـاز حـرف خاويـة١١٧ ،
• لحنٌ على وتر الوفاء١١٨ ،
• َ
ـر ُح القصيـد١١٨ ،
ط ْ
• ُمرت ِح ٌل في روضة العشق١١٩ ،
• العذراء  ..والحلم اآلسن١٢٠ ،
الصف الثالث االعدادى
الجيزة
١٩٩٦
• حب مصر٢٤٣ ،
القاھرة  -طب الفم واألسنان
المنوفية
١٩٨٧
• الموت!! الزھد!! التوبة!!٢٥٢ ،
• أمـي :فحبك لي فخـر واعتزاز !!!!٢٥٢ ،
المنيا  -التربية
المنيا
١٩٨٩
• قلبه جلس٢٥٢ ،......
• منذ ميالدي٢٥٣ ،....
بني سويف  -الطب البشري
بني سويف
١٩٨٩
• اميرتي٢٥٣ ،
المنيا  -التربية
المنيا
١٩٨٨
• االشتراك الفاعل فى لجنة التحكيم
• ھل يأذن الفجر؟٦٢ ،
• غثا ُء كرامة٦٢ ،
• المقابالت العشر  ...الوطن١٠٠-٨٢ ،
• في ساح ِة األقصي  ..يمام١٢١ ،
• ما بيننا١٢٢ ،
• عتاب١٢٣ ،
• ماذا ھناك ....؟١٢٥ ،
• رما ُد الصوت١٢٧ ،
• ھو الكاسب١٣٠ ،
• أثقل مسير َك شھرنا١٣٠ ،
• تراجيديا مكان١٣٢ ،
عروس علي ضفة النھر١٣٥ ،
•
ٌ
• قطرة ٌ علي متن الجفاف!١٣٥ ،
• علي جم ِر ُحلم١٣٦ ،
• جماد ْ١٣٦ ،......
جنوب الوادي  -كلية اآلداب
االقصر
١٩٨٩
• شعور ساھد١٣٨ ،
• صعبان عليا٢٩٨ ،
القاھرة  -الھندسة
القاھرة
١٩٩٠
• ملكة من الفردوس٢٥٦ ،
• عايز أفرح عايز أغني  ...بس ٢٩٩ ،...
٣٣٤

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

االسم )الكنية(
م
 .١٥أسماء السيد عبدالكريم أحمد
)شاعرة في الطريق(

 .١٦أسماء محى الدين أحمد أحمد
)أسيرة الصمت(

 .١٧أسماء محمد محمد ھاشم
)أسماء ھاشم(

 .١٨الحسن مصطفي محمد أحمد
البلبوشي
)الحسن مصطفي
البلبوشي(

 .١٩السيد عوض عطيوه نصر
)سيد(
 .٢٠الشيماء نبيل مصطفى عبدالمجلي

 .٢١أمل أحمد بكري خليل
)أمـل بكـري(

 .٢٢إيمان أبوبكر السيد بكر
)فراشة الزجل(

 .٢٣إيمان شعبان محمود عبد المجيد
)امة ﷲ(

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

اء اﻝطرق
ﻓﻬرس ﺸﻌر ُ

الجامعة  -الكلية
المحافظة
سنة الميالد
بني سويف  -اآلداب
بني سويف
١٩٨٨
• المقابالت العشر  ...الوطن١٠٠-٨٢ ،
• أين أنت صالح الدين٢٥٦ ،
المنيا  -األلسن
سوھاج
١٩٨٧
• ﷲ يسامحك يابرغوت٣٠٠ ،
األزھر – الدراسات
القاھرة
١٩٨٨
اإلسالمية والعربية
• الفاصل الفنى الثانى لديوان الفصحى  ...شعراء
المستقبل  ...طموح النسيم٢٤٨ ،
• الوطن٣٠١ ،
• الجيش المصرى٣٠٢ ،
جنوب الوادي  -التجاره
قنا
١٩٨٦
• المقابالت العشر  ...الوطن١٠٠-٨٢ ،
• بائعه الليمون١٣٩ ،
• إال لموته١٣٩ ،
• ساحة الشعراء١٤٠ ،
• إيقاظ١٤٠ ،
• قالت وقلت١٤١ ،
المنيا  -الھندسة
الشرقية
١٩٨٧
• ُحلـــــــــوان٢٥٨ ،
• أرغمتنــــــى٢٥٩ ،
المنيا – الفنون الجميلة
المنيا
١٩٨٦
• الفاصل الفنى الثانى لديوان العامية  .....أيامنا
وحكاوينا١٨٢ ،
• الفاصل الفنى االول لديوان الفصحى  ...شعراء المستقبل
 ...طموح النسيم٢٤٧ ،
جنوب الوادي  -العلوم
أسوان
١٩٨٦
• فى ظل الثورة٦٣ ،
• كلمات فى حب مصر٢٦٠ ،
• االسراء والمعراج٢٦٠ ،
المنيا  -اآلداب
المنيا
• االشتراك الفاعل فى لجنة إعداد واخراج الديوان.
• آآآه منك يا ألمى٢٦١ ،
• تايھه٣٠٣ ،
سوھاج  -اآلداب
سوھاج
١٩٩٠
• زمن خاين٣٠٣ ،

٣٣٥

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

االسم )الكنية(
م
 .٢٤ايمان طلعت مراد

 .٢٥إيناس رجب محمد عبد الخالق

 .٢٦ايناس شعبان فرج مطاوع
)بنت من الزمن ده(

 .٢٧ايھاب على أحمد جبريل
 .٢٨خالد عزت عبدالسالم
 .٢٩دينا عصام صالح محمد
 .٣٠رجب محروس فھيم
 .٣١رحمه مرتضى عبد العظيم خشبه

)رحمه خشبه  -ضي القمر(

 .٣٢رضوى طارق محمود عكرش
)رضوى عكرش(

 .٣٣ريھام زكريا مصطفى أبوطاقه
)صوت القلم(

 .٣٤ساره عبد الفتاح عبد ﷲ
)عطر الياسمين(

 .٣٥سعيد صالح سعيد فرج

)سعيد صالح سعيد(

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

اء اﻝطرق
ﻓﻬرس ﺸﻌر ُ

الجامعة  -الكلية
المحافظة
سنة الميالد
القاھرة  -التجارة
القاھرة
١٩٨٨
• التصميم الفني للغالفين االمامى والخلفى
• الفاصل الفنى الثانى لديوان الثورة والشعر  .....طرق
الميدان١٢ ،
• الفاصل الفنى الثانى لديوان الفصحى  .....عناقيد الحياة،
١٠٢
• الفاصل الفنى االول لديوان العامية  .....أيامنا وحكاوينا،
١٨١
• الفاصل الفنى الثانى لديوان الكتابات التفاعلية .....
أنفاس الزھور٢٣٢ ،
بنھا  -التربية
القليوبية
١٩٩٠
• أقصانا ٢٦١ ،....
• أخر أيام الباثواى٢٦٢ ،
• دموع وقلب٢٦٢ ،
الفيوم  -اآلداب
الفيوم
١٩٩٠
• صدفه٢٦٣ ،
• باص واى ٢٦٤ ،٢١٠٠
المنيا  -الھندسة
المنوفية
١٩٨٦
االشتراك الفاعل فى لجنة إعداد واخراج الديوان.
القاھرة  -التجارة
الجيزة
١٩٨٦
ساھم في صيانة الموقع االلكترونى لقطاع شعراء الطرق
الذي تم تجميع األشعار من خالله.
القاھرة  -التجارة
الجيزة
١٩٨٧
االشتراك الفاعل فى لجنة إعداد واخراج الديوان.
القاھرة  -الھندسة
بني سويف
١٩٧٦
ساھم في تصميم وتطوير الموقع االلكترونى لقطاع شعراء
الطرق الذي تم تجميع األشعار من خالله.
أسيوط  -اآلداب
أسيوط
١٩٨٦
• غريب في حبك٢٦٤ ،
بنھا  -االداب
القليوبيه
١٩٨٨
• بخاف حبه٣٠٤ ،
• أنا جبله!!٣٠٥ ،
البحر األحمر عين شمس  -التجارة
١٩٧٦
• وللحرية معاني٢٦٥ ،
• تفتكر٣٠٧ ،
جنوب الوادي  -الخدمة
اسوان
١٩٩٠
االجتماعية
• الباث واى٣٠٨ ،
اسيوط  -تجارة
اسيوط
١٩٨٨
• لك يامصر محبة في قلبي٢٦٥ ،
٣٣٦

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
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اء اﻝطرق
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الجامعة  -الكلية
المحافظة
سنة الميالد
االسم )الكنية(
أسيوط  -اآلداب
أسيوط
١٩٩٠
سلمى محمود على حسن
)القلب الثلجي المكسور(
• ال تسألني من أنا؟؟؟٢٦٦ ،
القاھرة  -تجارة
الجيزة
١٩٧٨
سمر محمد نجيب
)الشمعة(
• أعانى٢٤٢-٢٤١ ،
القاھرة  -الھندسة
القاھرة
١٩٦٢
سيد أحمد كاسب
)سيد كاسب(
• رئاسة كافة لجان االعداد واالخراج والتحكيم والتصميم
الفنى للغالفين وفواصل الدواوين وتصميم وتطوير
الموقع االلكترونى لقطاع شعراء الطرق
• فراغ٤٦ ،
• المعبد٥١-٤٧ ،
• من مصري إلى مصر٥٣-٥٢ ،
• من مفكرة العام الماضي٢٤١-٢٣٦ ،
• الفاصل االدبى لديوان الفصحى  ...شعراء المستقبل ...
طموح النسيم٢٤٩ ،
• جزء من الفاصل االدبى لديوان العامية  ...شعراء
المستقبل  ...ثمار األمل٢٩٥ ،
القاھرة – دار العلوم
الجيزة
شيرين محمد حسن محمد الشھاوى ١٩٨٠
) ٌمحبة النور والسماء(
• رباعية األحزان٢٦٧ ،
القاھرة  -الھندسة
القاھرة
١٩٨٩
طه حسنى
• عشق المحب لمصره٦٤ ،
بنى سويف  -الحقوق
بنى سويف
١٩٨٩
عبد المحسن أحمد عبد المحسن
شيحه )محسن شيحه(
• نقاھة من العشق٢٧٥ ،
جنوب الوادي – التربية
قنا
١٩٨٧
عبدالنّبي عبّادي
)شاعر طريق(
• االشتراك الفاعل فى لجنتي اإلعداد واإلخراج والتحكيم
• الثـــّـورة ١٤ ،...
• فاصل  ...ونواصل!١٥ ،
• ات ُل ما أوحي إليك!١٦ ،
• من يوميات الثورة!١٩ ،
• بالدم١٩ ،
• تباطأ٢٤ ،
• الشّعب يريد ُ تكريم "زوكربيرج"٢٧ ،
• الفاصل االدبى لديوان العامية  .....أيامنا وحكاوينا،
١٨٣
• من مفكرة العام الماضي٢٤١-٢٣٦ ،
• قـُلھا اآلنْ ٣٣٢ ،!!..
دبلوم صنائع  -لحام
االقصر
١٩٨٤
عبدالوھاب محمد عبدالوھاب
يوسف )الشاعر الطحطاوي(
• دم الشھيد٦٥ ،
جنوب الوادى  -الھندسة
اسوان
١٩٨٦
عطيتو أمين محمد أبو بكر
)عطيتو(
• رسالة رجل من زمن الفاروق وعثمان٢٦٧ ،

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
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االسم )الكنية(
م
سان خضري
 .٤٥علي ح ﱠ
)الشاعر الالھى(

 .٤٦عماد كمال شحاته جوده
)بائع الورد(

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

اء اﻝطرق
ﻓﻬرس ﺸﻌر ُ

الجامعة  -الكلية
المحافظة
سنة الميالد
جنوب الوادي – اآلداب
األقصر
١٩٨٦
• االشتراك الفاعل فى لجنتي اإلعداد واإلخراج والتحكيم
• الفاصل االدبى لديوان الثورة والشعر  .....طرق الميدان،
١٣
• يا بطة تعاليلي  ..ومفاجئة التغيير٢٨ ،
• كنز الوطن ٢٩ ،!..
• وطنى يمتاز٣١ ،
• الـوليـمـة٣٢ ،
• المعبد٥١-٤٧ ،
• من مصري إلى مصر٥٣-٥٢ ،
• المقابالت العشر  ...الوطن١٠٠-٨٢ ،
• الفاصل االدبى لديوان الفصحى  .....عناقيد الحياة،
١٠٣
ع واح ٌد ال يكفى١٤١ ،
• أسبو ٌ
• وﷲ لك١٤٢ ،
ش ْع َرك ١٤٣ ،...
• ُكفﱠ ِ
• الوصية١٤٤ ،
• أفلح بحر الشعر ١٤٥ ،...
مساء١٤٦ ،
• ذات
ْ
• مداخلتان١٤٧ ،
• وربما الساعة تكفى ١٤٨ ،..
• يـــا شـريـفْ ٢٠٠ ،
• ايش حوالِك٢٠١ ،
• شوف أقولـّه إيه ،يقولـّى إيه؟؟٢٠٢ ،
• وبـابـى ردّيـتــه ردّه!!٢٠٣ ،
• ھيا أفيقي٢٣٥-٢٣٤ ،
• من مفكرة العام الماضي٢٤١-٢٣٦ ،
• حب مصر٢٤٣ ،
• الفاصل الفنى االول لديوان العامية  ...شعراء المستقبل
 ...ثمار األمل٢٩٣ ،
• جزء من الفاصل االدبى لديوان العامية  ...شعراء
المستقبل  ...ثمار األمل٢٩٥ ،
• الورقة البحثية/النقدية عن "شعراء الطرق  ..ديواننا،
٣١٩
• إنما )حبيبين(٣٣٠ ،
المنيا  -الھندسه
بنى سويف
١٩٨٨
• البندقية شاخت٣٠٨ ،

٣٣٨

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

االسم )الكنية(
م
سال
 .٤٧عمر جمال عبدالناصر الع ﱠ
)الباحث عن الحياة(

 .٤٨فائقة عبدالقادر عبدالعليم
)أم طارق(

 .٤٩فاطمة عرفه أحمد عثمان

)المسكونة بالحلم دائما(

 .٥٠فاطمة عيد محمود عبدالحميد
)فطومة(

 .٥١كامل رجب كامل محمود
)كاميلليو(

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

اء اﻝطرق
ﻓﻬرس ﺸﻌر ُ

الجامعة  -الكلية
المحافظة
سنة الميالد
أسيوط  -التربية
أسيوط
١٩٨٨
• االشتراك الفاعل فى لجنتي اإلعداد واإلخراج والتحكيم
• إطاللة حول "شعراء الطرق  ...ديواننا"٧ ،
• شعراء الطرق  ...نعم البناء٣٣ ،
• ضاق الخناق٣٤ ،
الجمو ِد !!٣٥ ،
صنَ ُم ُ
• َ
• وجات اللحظة يا مناضل٣٥ ،
• الكل مصر ٣٧ ،!!..
• سالم لمصر!!٣٨ ،
• باسمك يا مصر٤١ ،
• يا أم مريم٤٣ ،
• ومش عارف٤٤ ،
• المقابالت العشر  ...الوطن١٠٠-٨٢ ،
• قف بالطلـول١٠٤ ،
• يا صاحب الدرب )د.سيد كاسب(١٠٤ ،
• ھل القى حبي١٠٥ ،
• صيحة قلم!!١٠٦ ،
الجرس ١٠٧ ،....
ق
• َد ﱠ
ْ
• رواف ُد الدمع١٠٨ ،
• ُجـــد بالوصـــال١٠٩ ،
• الفاصل االدبى لديوان الكتابات التفاعلية  .....أنفاس
الزھور٢٣٣ ،
• أعانى٢٤٢-٢٤١ ،
تعلمت الحياه من الحياه
بنى سويف
١٩٤٦
• شباب ٦٦ ،٢٥
• قول يا قلم٢٠٦ ،
• أم َعلِيﱠة٢٠٨ ،
جنوب الوادي  -التربية
قنا
١٩٨٧
• المقابالت العشر  ...الوطن١٠٠-٨٢ ،
• الحزن يحل باوطاني١٤٩ ،
• باالمس١٤٩ ،
• حيرة ويا زماني٢٠٨ ،
• صفحات٢٠٩ ،
• الحاله فل واخر تمام٢١١ ،
المعھد النموذجى للدراسات
الجيزة
١٩٩٠
التكنولوجية المتطورة
• القلب البرئ٣٠٩ ،
الفيوم  -التربية
الفيوم
١٩٨٧
• حاكمونى٣١٠ ،
٣٣٩

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
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االسم )الكنية(
م
 .٥٢كريمة عابد منصور عابد

)أحالم فوق العشرين(

 .٥٣ماجدة عبدالحارس حسين محمد
)ماجدة عبدالحارس(

 .٥٤ماجده مصطفى سيد أحمد

 .٥٥محمد إبراھيم محمود نصر
)محمد نصر(

 .٥٦محمد أحمد عبدالجليل محمد
)عبدالجليل(

 .٥٧محمد أمين محمد أمين

)محمد أمين الخولى(

 .٥٨محمد بدوي ابراھيم
 .٥٩محمد رفاعى أحمد سليمان
)أبو البراء(

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

اء اﻝطرق
ﻓﻬرس ﺸﻌر ُ

الجامعة  -الكلية
أسيوط  -العلوم

المحافظة
سنة الميالد
أسيوط
١٩٨٨
• قص ولزق٢٦٨ ،
• فراق٢٦٩ ،
جنوب الوادى  -التربية عام
األقصر
١٩٨٦
• والتقينــــــــــــــا٢٧٢ ،
• فرشــــــاة األحــــــالم٢٧٢ ،
• القمـــر يكـــذب٣١١ ،
أسيوط  -التمريض
أسيوط
• لحظة صمت٢٧٣ ،
• قطرة الندى٢٧٤ ،
• طليق السبيل٢٧٤ ،
األزھر  -الطب البشري
الشرقية
١٩٨٩
ش ِھيد٦٨ ،
لح َمة ُ َ
• َم َ
َ
وطني؟؟!٦٩ ،
• َماذا أصابَكــ َ َم ِ
• ُر ْح َماكــــَـ َربﱢي١٥٠ ،
• ليس من جرحي نجاة١٥١ ،
ْواق١٥٢ ،
• َن ْ
س َمة ُ األَش ِ
• دَاوي القُلوب١٥٤ ،..
• أَصو ُ
غ فؤادي١٥٤ ،
َباب األَزھر١٥٥ ،
• ش ُ
َ
• نَج ٌم ط ِريد١٥٥ ،
• سنا األفراح١٥٦ ،
القاھرة  -الھندسة
القاھرة
١٩٩١
• كعبة أبرھة٢٧٦ ،
• االنبياء والشعراء٢٧٧ ،
أسيوط  -الحقوق
أسيوط
١٩٨٨
• القدس٢٧٨ ،
• بدون عنوان٣١١ ،
قنا  -التجارة
قنا
١٩٨٦
• المقابالت العشر  ...الوطن١٠٠-٨٢ ،
• صعب المكان٢١٢ ،
• أكبر جرح٢١٣ ،
• ال يا قلمي٢١٤ ،
• أنا القاضي٢١٥ ،
• زي الحبر٢١٦ ،
• حتي الكالم٢١٧ ،
• حالوة روح٢١٧ ،
• آه يا طريق٢١٧ ،
• ھيا أفيقي٢٣٥-٢٣٤ ،
• من مفكرة العام الماضي٢٤١-٢٣٦ ،
٣٤٠
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اء اﻝطرق
ﻓﻬرس ﺸﻌر ُ

المحافظة
سنة الميالد
االسم )الكنية(
بنى سويف
١٩٩٠
محمد سيد دسوقى طلبه
)عاشق القرءان(
• دموع العروبه١٥٦ ،
القاھرة  -الھندسة
سيناء
١٩٩٠
محمد عيد على محمد
)ابن البادية(
• مجرد سؤال٢٧٩ ،
• تاج العروبة٣١٢ ،
جنوب الوادى  -التجارة
قنا
١٩٨٧
محمد فايز عبد القادر خليل
)ابن ھذا النھر(
• حاجات٣١٣ ،
جنوب الوادى  -االداب
قنا
محمد محسن عبد الشافى خلف ﷲ ١٩٨٩
)باحث عن ﻻ شئ(
• صــرخــة صــامــتــه٧١ ،
• وضعنا سويّا١٥٧ ،
• أنـــا والــحــــب١٥٨ ،
• أطــال ٌل عربـيـه١٦٠ ،
جنوب الوادي  -التربية
قنا
محمد محمود محمد محمود النقيب ١٩٨٧
الرياضية
)شاعر األمل(
• سأخوض كل معاركى١٦١ ،
• أتدرى١٦٢ ،
أسيوط  -العلوم
أسيوط
١٩٨٦
محمد مصطفى أحمد عبدالظاھـر
)حامل اللواء(
• االشتراك الفاعل فى لجنة التحكيم.
• نشيد الشعب المصري٧٣ ،
• افترقنا ..وبعد١٦٢ ،،
حلوان  -التجارة
القاھرة
١٩٩١
محمود إبراھيم مرديشى
)(M.Mardishy
• أم الدنيا٣١٤ ،
المنيا  -التربية
المنيا
١٩٨٨
محمود حسان عبدالبصير مھدي
)المھدي(
• مشاعر فقير١٦٣ ،
• لقاءنا ھو الحياة١٦٣ ،
• الحلم المكسور١٦٤ ،
المنيا  -الھندسة
الفيوم
١٩٨٦
محمود صالح رزين
• اعترافــًا بالجميل٧٤ ،
• فارس قبل الثورة٧٦ ،
• فارس بعد الثورة٧٦ ،
سھا سكنتْ ١٦٤ ،
• ھنا أنفا ُ
• إلھام١٦٥ ،
المنيا  -الھندسة
المنيا
محمود عزت محمد أحمد القاضي ١٩٨٩
)ابن عزت القاضى "المكتفي • رثاء أبي١٦٦ ،
باسمه عن لقبه"(
• أمنا عائشة١٦٧ ،
• قصيدة "ھيا اسقني ما ينسني يا ساقي" الى غزه،
١٦٧
• أ.م.ي١٦٨ ،
• أحب ھي١٦٨ ،

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

الجامعة  -الكلية
بنى سويف  -العلوم
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إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
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االسم )الكنية(
م
 .٧٠محمود مصطفى عبدالحميد جاد
)محمود الشرقاوى(

 .٧١مروة شعبان محمد حسانين
 .٧٢مروه محمود السعيد الفخرانى
)مروه الفخرانى(

 .٧٣مروة مغربي عبدالعزيز
عبدالرحمن )حوراء(
 .٧٤مصطفى أحمد ثابت ھريدي
)أبو فھر(

 .٧٥مصطفى حسن محمد يوسف
)مصطفى البغدادى(

 .٧٦مصطفى محمد سيد محمود
)مصطفى سيد(

 .٧٧مصطفى محمود ھواري أحمد
)مصطفى ھواري(

 .٧٨مصلحى رشوان مصلحى شادى
)شاعر الماء(

 .٧٩منار ممدوح محمد رشاد محمد
)(Happiness4all

 .٨٠مؤمن محمد عدلى سيد حسانين
)عاشق األبداع(

 .٨١مي سعيد طه

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

اء اﻝطرق
ﻓﻬرس ﺸﻌر ُ

المحافظة
سنة الميالد
الدقھليه
١٩٨٧

الجامعة  -الكلية
قناة السويس  -ھندسة البترول
والتعدين

• الشعر والبندقية٧٧ ،
• لن اقول بحبك١٦٩ ،
• اثنا عشر عاما١٧٠ ،
• حدود أحبك١٧٢ ،
القاھرة  -كلية الھندسة
بني سويف
١٩٨٨
• وداعا حبيبى االسبق٢٧٩ ،
• بسمة مقنعة٢٨٠ ،
بنھا  -التربيه
الغربية
١٩٩٠
• اشكي لمين٣١٥ ،
الفيوم  -التربية
الفيوم
١٩٨٩
• شبح األفكار١٧٣ ،
المنيا  -دار العلوم
أسيوط
١٩٨٦
• االشتراك الفاعل فى لجنتي اإلعداد واإلخراج والتحكيم
وكذلك التدقيق اللغوي.
• أم طارق تعلمت الحياه من الحياه٦٦ ،
• تعقيب٣٣٠ ،
األزھر بأسيوط  -الشريعه
قنا
١٩٨٥
والقانون
• قابع فى ظل النار٢٨١ ،
البحر االحمر جنوب الوادى  -تربية
١٩٨٠
• َألنِك حبيبتى٣١٥ ،
بني سويف  -التجارة
بني سويف
١٩٩٠
• الفاصل الفنى االول لديوان الفصحى  .....عناقيد الحياة،
١٠١
بنھا – التجاره
الغربيه
١٩٩٠
• أھديك أبى٢٨٣ ،
• غدر الحبيب٢٨٤ ،
• شباب مصر٢٨٥ ،
• أھديكى أمى٢٨٦ ،
الفيوم  -العلوم
الفيوم
١٩٨٨
• ما عدت أشعر باألمان١٧٤ ،
االزھر  -العلوم
القاھره
١٩٨٩
• نسمة ھوى٣١٦ ،
القاھرة  -التجارة
الجيزة
١٩٨٢
االشتراك الفاعل فى لجنة إعداد واخراج الديوان.

٣٤٢

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

اء اﻝطرق
ﻓﻬرس ﺸﻌر ُ

االسم )الكنية(
م
 .٨٢محمود سمير عبد الغني السماحي

الجامعة  -الكلية
المحافظة
سنة الميالد
طنطا  -التجارة
الغربية
١٩٩٠
• غـربـه وفـراق ولـقـاء٢٨٧ ،

 .٨٣ناھد سيد مصطفى محمد

البحر األحمر جنوب الوادي  -التربية
١٩٨٨
بالغردقة
• االشتراك الفاعل فى لجنة إعداد واخراج الديوان.
• يا أ ُم الشھيد٨٠ ،
• المقابالت العشر  ...الوطن١٠٠-٨٢ ،
• وقصيدتي١٧٥ ،
• وكنْ سفنًا ستبح ُر ف ّْى١٧٦ ،
• الغفوة الشمطاء١٧٧ ،
• عروس البحر١٧٨ ،
• يابو العريف٢١٨ ،
• بالدى السمرة٢١٩ ،
• سالم لمصر ولبالدى٢١٩ ،
• يا أمانى سيبانى اعانى٢٢٠ ،
• حبيبتى أصل فصل وروح  /فضا للبوح!!!!٢٢١ ،
• الفاصل الفنى االول لديوان الكتابات التفاعلية .....
أنفاس الزھور٢٣١ ،
بنى سويف  -الحقوق
بنى سويف
١٩٨٧
• معلمى٢٨٨ ،
• جزء من الفاصل االدبى لديوان العامية  ...شعراء
المستقبل  ...ثمار األمل٢٩٥ ،
القاھرة  -األداب
الجيزة
١٩٩٠
• األمل٢٨٩ ،
• رسالة الى االخر٢٨٩ ،
• خففت ھموم الناس٣١٧ ،
البحر األحمر جنوب الوادي  -التربية
١٩٨٦
بالغردقة
• علشانى٢٢٢ ،
جنوب الوادي  -تربية عام
قنا
١٩٨٩
• االقصي وصمت القبور٢٨٩ ،
جنوب الوادي  -اآلداب
أسوان
١٩٨٨
• المقابالت العشر  ...الوطن١٠٠-٨٢ ،
• قلم٢٩٠ ،

)الريس(

ق الحياة(
) َر َم ُ

 .٨٤ندا رمضان حامد بخاطرة
)ندا رمضان(

 .٨٥ھاجر سيد أحمد

)مھاجرة األمل(

 .٨٦ھالة يوسف فھمي
)ھالة يوسف(

 .٨٧ھبه عبدالھادي حفناوي اسماعيل
)ھبه حفناوي(

 .٨٨ھناء محمد علي أبوالحسن
)بنت أسوان(

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٣٤٣

إﺒداﻋﻨﺎ
اء اﻝطرق ...
ُ
ك  :١/٤١ﺸﻌر ُ

االسم )الكنية(
م
 .٨٩ياسمين قطب فرج عابدين

)زھرة المعاني والكلمات(

 .٩٠يسرا محمد بشير إبراھيم

اء اﻝطرق
ﻓﻬرس ﺸﻌر ُ

المحافظة
سنة الميالد
بني سويف
١٩٨٦
• ساعات٢٢٢ ،....
• صحة٢٢٣ ،
االسماعيليه
١٩٩١

)سندس الجنة(

الجامعة  -الكلية
بني سويف  -التجارة

جنوب الوادي  -الخدمة
االجتماعية

• انى ارى٢٩١ ،

•
•

•
•

•
•

الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

٣٤٤

متن:
غريبين ك ّنا
غريبين التقينا
غريبين سِ رنا
غريبين صِ رنا

ھامش:
غريبين ُك ّنا ..
وكان الكالم ُ  ..غريب ُ!
حرفان من لُغة الھديل ِ
ِ
تجاوزانا في الحديث ِ،
الرھيب ُ"!
صمت ُ ّ
فأشرق َ "ال ّ
تك ّلمي يا "فاطمة ْ" ..
فأنا أح ّبك ِ
كل ّ ھذا الوقت ِ
الصمت ِ
قبل ھذا ّ
بعد ھذا الموت ِ!
تك ّلمي ..
قبل انحسار الذكريات عن األغاني،
وانحسار األغنيات ِ عن ّ
الزمان ِ

سيد كاسب

شعرا ُء الطرق  ...إبدا ُعنا

و ٨٩مبدعا

