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 مشاركة شرفية من حكم المسابقة  

 براءة 

 شعر 

 سعيد الصاوي

 

 من يوم ما عرفتك  

 و انت بوش 

ين   رغم ان الكل بقى بوش ِّ

 و بيعرف ياكل الكتف منين

 و بيغلط بدل األلف اتنين 

ا بيغلط   و امَّ

فش   ما بيتأس ِّ
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ا انت يا صاحبي  أمَّ

 فشيء تاني  

 صوتك لسَّاه صوت إنساني 

 عايش بزمانك في زماني

 و برغم الزيف  

 عمرك ما تغش 

 عاشق 

 و بتملك قلب حنون  

 و بتنسى همومك مهما تكون 

 و تفكَّر بس ف هم ّْ الكون 

 و بتحلم إنه يبات مسكون 

 بالكلمة الحلوة  

 اللي ما تجرحش
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ت زي ِّك كل الناس  لو َصبَحِّ

 و الحب يكون للدنيا أساس

رابها ها يصبح ماسو هللا ت  

 و تطلع شهد بضربة فاس 

 و اللقمة ها تحلى  

 و لو كات مش

 لكن علشان هي الدنيا

 و العمر عليها كما الثانية

 أنا عارف إن انا ها استنى

 لو كان مكتوب لي أروح جنة 

ا أخش   هالقى كتير زيك لمَّ
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 مشاركة شرفية المسئولة المسابقة

 صباح العيد 

 شعر 

إبراهيمباسمة   

 

 صباح العيد 

 يبشرني بحب جديد 

 و فيه قلبي فرح تاني 

ح لي ..   و صرَّ

 بإنه سعيد 

 فخفت عليه من الفرحة 

 و خبيته .. 
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 في توب العيد 

 مع غويشة بتشتاق لك  

 و تتمنى .. 

 تبوس اإليد 

 و عقد كمان بيتمني  

 ينام ع الجيد

 و كام حاجة باحوشها 

 ليوم ما تجيني نتقابل  

 مع بكرة 

 بإيد تحضن بشوق اإليد

 صباح العيد 
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 المركز االول

 " جابوا سيرته " 

 شعر 

 منى جالل

 

 لما حد يجيب لي سيرته ..

ح بالكالم        أو يلمَّ

 بالقى نفسي غصب عني .. 

 قلبي يبعت له السالم

 و ابتسم و عينيا تلمع 

 فجأة كل حواسي تسمع
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الهياميصحى جوايا   

 وافتكر نظرة عينيه 

 لهفته و لمسة إيديه

 و النسيم يبعت لي ريحته 

 لما حد يجيب لي سيرته . 

 لما حد يجيب لي سيرته ..

 بالقى روحي رايحة ليه ؟

 و القى نفسي تلومني دايما  

 إيه اللي خالكي تسيبيه ! 

 ليه تكابري و انتِّ عاشقة

 و ف غرامك دايبة دوب ؟

سايبة ليه تعاندي و انتِّ   
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 في الغرام قلبك يدوب ؟ 

 حتى عقلي يلوم و يعتب 

 و افتكر له عليا غيرته 

 لما حد يجيب لي سيرته . 

 لما حد يجيب لي سيرته ..

 باندبح بالذكريات 

 و افتكر كل اللي عدى

 بالدقايق و الساعات 

 و افتكر له عيد ميالده 

 لما باتأخر تمل ِّي .. 

 كل مرة عن ميعاده

ا باغلط كان  يسامحو امَّ  
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 طبعنا يشبه لبعضه 

 كات بتتساوى المالمح 

 كنت احس بإني بنته 

 لما حد يجيب لي سيرته . 

 لما حد يجيب لي سيرته ..

 بابقى مشتاقة لرجوع 

ا أبكي بسرعه القى  ..   و امَّ

 إيده تمسح لي الدموع 

 و القى نفسي جوا حضنه

 روحي ساكنة ف الضلوع 

 هو أول حب ليَّا

عاديةعايشة حالة مش   
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 بابقى مالكة الدنيا ديا

 لو عليَّا يقول حبيبته 

 أو مجرد حتى لما .. 

.  القى حد يجيب لي سيرته  
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 المركز الثاني 

 فهمي عبد هللا أحمد 

 أمي

 

 تفت ح عينيَّا

 فتهرب مشاعرى

 و تسرق فؤادى

ر   و تقعد تدوَّ

 ف بؤرة وريدى 

 و همزة ميالدى 

 و تفضل تنخور 

 و تبعت مراسل
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 لكل الحـواس                                 

ع مفاصل  تجمَّ

 حروف التواصل 

 ف نقطة تماس                                 

 و تبدأ حيا تي 

ع   ترعرع تف ـرَّ

 ف رحم  األمومة 

 تشقشق بوادر

 بطعم  األمان 

 بريحة الطفولة

 تسبح عاله 

 و تنزف صباها
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 فتحضن  ضناها

 بآه و آآآآآآآآآه 

الـمرارةتدوب   

 ف كاس اآلها ت 

 فتسكر معاها

 قلوب العزارى 

 فتنزل آيات

 و اغمَّض عينيَّا

 ياخدنى الخيال

 يدغدغ مشاعري

 ف سقف المحال 

 و اشوفِّك يا أمي
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 برغم البعـاد 

 و بيني و بينك 

 بحور امتداد

 و زهرة فؤادك 

 تبوسها الشفايف 

ج  ِّ  و طيفها المحو 

 بتاج التحالف 

 تلف البال د

 تلملم جراح 

 قلوب الصبايا

 فتمسح دموع

 ذنوب الخطايا

 ف لحظة خشوع
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 تاخدها الجاللة 

 ف حضن ال )يـسوع( 

 تدعبس مشاعري 

 ف عز انشغالي 

 و تزعل و تفرح 

 ف مشهد ختامي 

 فتصرخ بشد ة

 فتطرح مـحبة

 تكف ِّي الحياة 

 فتنطق شفايفي 

 باحبِّك  يا أمي

 باحبك  يا أمي

 يا جنة  ف سسماه 
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 المركز الثاني مكرر 

 اليأس ممات 

 شعر 

 سعد البنَّا 

 

 قررت أهاجر برة 

 بخيالي و اسيب الفكرة

 و اكتب كلمات علي كيفي

 طظ في قوانين الشعر

 تفعيلة و بحر و قافية

 كلمات منظومة بكيف 

 و انا حد يادوب بالعافية
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 بيزورني الفكر خفيف 

 فبدات اكتب و باقول 

 سامحوني علي األخطاء 

 فلقيت العين مكتوبة

اء و الباء بعديها الي  

 و دي كلمة لو مقلوبة 

 تالقيها من األرزاق 

 علي فكره الفكرهةغريبة

 و األغرب إني باقول 

 دقق في معاني ُمصيبة 

 هتالقي الفرق َمهُول

 نرجع ألساس الفكرة
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 قررت أهاجر برة 

 و اهي برة لو نعكسها

 هتالقي المعنى بيـهرب

 يهرب من كل قيود

 و انا عايز احس بَِّراحة 

بَراحة دي لو نعكسهاو   

 هتالقي الكلمة َهاحارب 

 نرجع م األول تاني  

 راح اسيب الفكر بتاعي

 و بتاعي دي لو معكوس

 هيكون اللفظ يُعاتب 

 و عتابي على المضمون 

يب الجون   إزاي هنـّْجِّ
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 من غير ما يكون فيه ملعب 

 و هي ملعب بالمتشقلب

 تالقيها ياعم باعل ِّم

 عل ِّم على كل اخطاءك 

م فيك إوعاك تتحك  

 هات طاءك ياءك باءك 

ُهم كلمة طيب   الُّْصمّْ

 علي فكرة )فيك( تقراها 

 معكوسة هيطلع كيف

 و الكيف بيهد الحيل 

 manو اليأس دا ُكفر يا 

 و هي مان شقـّْلِّبت حروفها 
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 فلفيت الكلمة دي نام 

 نام بس عشان ترتاح

 و ابدأ مع كل نهار 

يب الفكرة  و انا كنت هاسِّ

بُكرةفلقيت الفكرة ف   

 و ادي بكرة عكست حروفُها 

لعت قدامي انا هاركب   طِّ

 هاركب بخيالي الفكرة 

 و ان ضاع المعنى و تاه

 بالصبر هاالقي الخبرة

 ماهي تاه بالعكس دي هات 

 هات عقلك جنبه إرادة

 هتالقي حاجات و حاجات 
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 على فكرة الفكرة يا سادة

 بتقول اليأس ممات
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 المركز الثالث 

األرض اللي ف سيناءشهداء   

 شعر 

 ناهد علي محمد 

 

 حبات اللؤلؤ بتفارق

 و الحرب ما بينا 

 كتير فارق 

 شهدائنا في الجنة العالية

 موتاكم في النار الحارق 

 و هو جاي العدو بسالح غاشم 

 طمعان في بالدي  
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 و فيها عاشم

 الصورة إنسان و لكنه  

 أصله من نسل شيطان 

 هاجم بسالحه بداي العدوان     

احلف بالمولى اللي حامينا ب  

 و الدم السايل فوق سينا

 و حياة فالح و فى إيده الفاس

 و أمان الفجر ف عين الناس 

 و تراب أرضي أغلى من الماس

 هنقوم بسحابة نغطي األرض

 دم الشهداء صار حق و فرض

 هنحارب الخر قطره دم  

 افرحي يا اما ال تشيلي الهم    
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 و الدم قصاده مليون دم

 زغردي و امسحي دمعك يا اما  

 َضمني علمك أجمل ضمة  

 َزفني للقبر بنات من حور

 وشي بيضحك فرحان مسرور

 علقي م الفرح عقود النور 

 إبنك نسر و أصحابه نسور

 لو مات بردو ..  مي ِّت منصور

 و ان كنت مشيت  بينا تاَلَقي 

 في أمان الناس وشي تِّالقيِّ 

 ضحكتي طالعة من قلب صغير

ي ِّي  م الفرحة  يطير و شباب ز  
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 و أمان وطني  تغريد  عصافير

 زفتي للقبر فيها المزامير 

 و ان كنت مشيت 

 ف بقلب الكل خالص و بقيت 

 إوعى اسمع يا أبا فى لحظة  بكيت 

 و ان كان على فرحي اهو ف الجنة

 و الدم ف إيدي  اجمل حنة

 دعوات الناس  جاية لي سنين 

الميداين اسم ابنك أصبح فى    

 ضحكة بلدي تسوى  الماليين 

 مدفون فيها و إليها حنين

 قولوا الخواتي  
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 أوالدنا حديد عمره ما بيلين

 و عدوا  أمانَّا فى قبره سجين

 علقوا  فى بالدي عقود ياسمين

 لو ُمتنا ألوف غيرنا ماليين  

 حاميين لعلمنا و ليه شايلين 

 و ان سال دمي ال تبكي يا أمي

غالي و نفيس إبنك معدنه   

 حارب الجلك فى عدو رخيص

 و اكتبي برة على باب البيت

 حب بالدنا ما لهوش تلخيص

 نوهب الجله من غير تراخيص

 عمرنا و ان كان أغلى ما فينا     مسافة
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 بالدم نخلد سامينا 

 و يشوفوا صورنا الكل يقول 

 دول شهدا  األرض اللي ف سينا
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 المركز الثالث مكرر 

 صرخة أمل

 شعر 

 جمعة الجر 

 

 نفسي ف صرخة حق بجد..  

 تزلزل أي كيان ووجود... 

 تقول لكل بالد الدنيا

 لسه العدل مازال موجود.. 

 لسه الدم اللي بيربطنا.. 

 قادر يكسر أي سدود...

 لسه النيل اللي بيروينا..
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 نبع بيدى ما لوهش حدود...

 نفسي أقول للعالم كلمة 

يزول... إن الظلم البد   

 و ان الخير في قلوبنا ما يخلص..

 طول ما الحق دايم على طول...

 واللي يقدم شر هيلقى.. 

 الشر مقابله عرض وطول... 

 أصل الشر مجرد كلمة 

 أما الخير ليه أساس وأصول... 

 نفسي األمن يعم بالدنا.. 

 وننهي كل حروبنا كمان...

 نفسي بحور الدم تجف.. 
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 في فلسطين و جنوب لبنان...

 نفسي الطفل يخضَّر عوده.. 

 يكبر آمن في األوطان... 

 نفسي الحب دا يمال قلوبنا..

 يبقى لغتنا في كل مكان...

 نفسي في كلمة أخيرة أقولها.. 

 بعد الفرقة ما دخلت بيتنا...

 و اتشتتنا في كل حياتنا.. 

 و األغراب حكمت في بيوتنا...

 نفسي نلم الشمل في مرة.

...نفسي حصار الخوف يفارقنا  

 نفسي يكون في قلوبنا عزيمة.

 تعمر كل مكان في بالدنا...
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 المركز الرابع 

 فـوق الجبل

 شعر 

 عالء أبو ذكري 

 

 فوق الجبل عناقيد

 و الشمش نار بتقيد 

 والكل متاخر 

 لو رحت مرة لفوق 

 ح تتحرق م الشوق 

 أنا جبت م اآلخر 
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 الحلوة طالبة تفوق 

 ما تخلي عندك ذوق 

 و خلي ليك آخر 

الجبل أحالم فوق   

 تطلع بنا قدام

 و الال انت مش شايف

 الحلم سبع كبير

 فارد جناح بيطير 

 باين عليك خايف

 إكبر و هات لك ريش

 مش راح تموت هتعيش

 إوعاك تقول آسف 

 فوق الجبل محاله
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 ماسك قلوبنا معاه 

 و الحلوة بضفاير 

 إطلع لها قدام 

 ما تقلش هادفع كام

 لتبقى متعاير 

 لو كنت يوم طيار 

لنا األسرار  إكشف  

 و الال انت مش طاير

 فوق الجبل نورا 

 دي بنت أمورة 

 خايفة ما تنزلشي 

 والسبع َحنَكه كبير   
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 و مخلى كل الطير

 يبعد و ال يطيرشي 

 و احمد أخوها هناك 

 مستني يبقى معاك 

 فوق الجبال يمشي

 الصبح جه يا والد 

 أنا أصل عندي معاد

 من نومي ما باقومشي
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الخامس المركز    

 و ال عـمـري انـسـاك 

 شعر 

 محمد سرحان

 

أنـا عـمـري بـاحـبـك يـا حـبـيـبـي ... و ال  

 عــمــــــــري انــســــــــــاك 

طـول عمري باحـبـك يـا حـبـيـبي ... و 

 عـــمــــــــــري بــهــــــــواك 

أنــا مـهـمـا اديــتــك يـا حـبـيـبـي ... مــا  

رضـــــاك يــســــــــــاوي   

عـلـيــا ف ُحــبـــك يــا حـبـيـبـي ... دا الــقــلـــــب  

 هـــــــــــــــــواك 
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ا ... و عـــمــــــره  قـلــبـي بـيـسـألـنـي عـلـيـك دايم 

 مــا يـنـســــــــاك 

يـنـســاك ازاي و هـو شـاغـلـنــي ... 

 بـــالـــُحــــــــــب مـعــــــــــاك 

ي شــايـفـاك انـك إنـي ... و ال حـــد  يـا حـبـيـبـ

 تــانــي يــشـــاركـنـي 

فـي الـُحـــب مــعــــــــــــــــــاك ... يـشـاركنـي  

 ازاي حـد ف ُحـبـك 

مـــــــش عـــارفــــــــــــة ازاي  ...  وانـا قـلـبـي  

 مـعـاك شــاهـد ُحبك 

ا  قــلـبــي لـو حــــس تـروح مـنــي ... ها زعل ي

 حبيبي العمر معاك 

د انــا عــمـري باحبـك يا حبـيـبي ... وال  

 عــمـــري انــســــــــــــــاك 
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 المركز السادس

 مناجاة 

 شعر 

 سارة محمد 

 

 بادق الباب يا رب

 قلبي تاب و أناب

 بيرجو بلهفة تغفر له 

 و تكسر كل قضبان النيران حاوليه

 وتسمع ليه

ه يتجدد صالح و  إيمان فيبدأ دمُّ  
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 هو الندمان على العصيان 

 دا يا ما بُحرقة كان يجري لفتح بيبان 

 ما كانش هيعرف إن المتمسكين بالليل 

 كما الغرقان 

 ظالم و ذنوب 

 و نفس تتوب 

 فترجع بالنهار عاصية

 و يجي الليل  

 يعود الذنب من تاني

 في موجة ستر

 يأذن فجر

 يهز قلوبنا من تاني 

 بآية تهد لينا جبال 
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لقد حانت ساعة توبةألم يأن،   

 فتسجد روحنا مشتاقة قبول الرب
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 المركز السابع

 ليه أقول السؤال ؟

 شعر 

 سيد صالح 

 

 مادام تايهة اإلجابة 

 قلبي داير رحال 

 و شوقي مرسوم

 سحابة 

 غايب يا نوم عني 

 دايب يا شوق مني   

 و انتِّ فين انتِّ 
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 سهران الليل يا ابا

 و ليه أقول السؤال 

 مادام تايهة اإلجابة 

 قولي لي فينك بس

 إيه قلبك ما حس 

 بكل الشوق و الهمس

 و ليلي الطويل

 يتحس 

 و الال ضحكة لهيب 

 الشمس... 

 و المغرم صبابة 

 و شوقي المرسوم 

 سحابة 
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 آه باحبك...

 و حبك يكفيني 

 آه و ربي و ديني 

 عليكِّ موصيني

 و حافظ الدرس 

 وعاشقك

 و عشقك راويني

 مدوبني مخليني 

سنيني  ناسي  

 و بكرة و أمس

 و دنيتي الغابة

 و شوقي مرسوم

 سحابة 
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 و كل يوم

 يروح النوم 

 و كمان بالعكس 

 أنام و أقوم 

 أنوي الصوم 

 نت و واتس...

 و تتوه اإلجابة

 وشوقي مرسوم

 سحابة 
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 المركز الثامن 

 قريب منسي 

 شعر 

 محمد حسين زغلة

 

 قريب منسي ما باشوفشي 

 غيـر صلة 

 ما بتتوصلشي 

 قطيعة تقطع اللي قاطعها 

 و ما افتكرشي

بـَر   أصل العبارة عِّ
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 ما تُعتبرشي 

 و آه يا قلب نبــض 

 البريء

 يا اللي بقيت

ا  في بحر الحياة دايم 

 غريق 

 يا اللي فيك انقطع

 شريان

 مـن الشراييـن 

 اللي ما خلى فيها 

 ال الشوق و ال حتى حنين

 بعد ما ضاع
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 أصل الوصال اللي بتوصل

بإنسانإنسان   

 ياما حاولت تتوصـل 

 بالباقي في ا

 أصله لو بان مكانه 

 في عيني ا 

 ما بقاش في عيني 

 غير الدموع 

 هي اللي باقية من البواقي 

 اللي باقية في ا 

 بعــد مـا راح 

 غريق البراءة في بحر غيرة 
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 و اسألوها هي

 يا قسوة سودة ساكنة 

 فينا

 يا نبيَّضك يا تهجرينا 

 يا كسرة ضهر 

 و شرخة حيل

 و ال منها ساندة و ال هادة

 ويل

 باعزي قلبي اللي كان 

 دليل

 إتلف كفنه 

 و مين يشيل
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 ما هو ياما عاشني

 و كان حاسسني

 عشان طيبتي طبع 

 األصيل 

 مرحوم يا قلبي 

 من موته حياة

 و مين يداوي 

 و النبض آه

 أهلك ال تهلك هالكك 

 نجاة 

 سايب تعالب عقارب

 هناك
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فيش إال ضهرك  ما   

 بيبقى وراك 

 يا سم مبخوخ في

 الوشوش

 شيطان و الال تِّعبان

 ما نشوفوش

 القرصة زى الوسوسة

 ما لهمش تالت

 لـو نص فرصة 

 ما يغلطوش

 أنا مليت من سوء عمايلهم 

ره أفعالهم   حتى الفعل كِّ
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 لو ناويين

شوا في عمري   تحِّ

 و تخل وا حياتي

 سنينها تود ع

ساكنهاهتالقوا روحي   

ع  مدم 

 و هتحسوا آنينها صوت

ع   بيسم 

 مع إنه األخطر  

 ليه ما خطرشي ؟

 و على باب بالنا

 بيجي و يمشي 
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 لو قولنا األخطر  

 و هم أبالسه 

 فـي جنــس اإلنـس

 و ما بيرحمشي 

 ما هو لو جني كان 

 يتحضر 

 و تقدر تصرف جان

 الجان 

 لكن من جنسك  

 مش راح تقدر

 إال إذا كان من روح 

 إنسان

 



 

 55 

 بيَحدفوني بكالم طوب 

 رغم إن بيتهم من إزاز 

 يا دنيا ماشية 

 بالمقلوب

 العدالة فيكِّ بقت

 شواذ

 و انا في روحي و نفسي

 يمكن

 أنا اللي تاعبهم

 و انا فـي روحي بانس ى

 كل ذكرى تِّعيبهم 

 م انا اللي أصلي ريحتي
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 قرايب

 و رحت بيها زمن الحبايب

 و ف ضلي شفت

 خيال وجودي

فاضل ليما بقاش   

 غير العجايب 

 كأن ال عشت يومي 

 و ال حتى أمسي

 رغم ان بكرة قالوا قَريب

 بيقصدوني علشان

 منسي 
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 المركز التاسع

 أحلي ربيع 

 شعر 

 هشام ذكري 

 

 قالت  

 أحلي صباح يا جميل 

 قلت  

 صبحك أطعم ماله مثيل

 أتاريها شمس بتشرق

 هادية نادية ما تحرق
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 النهار جاي يجري مجنون 

 نور جبينك عم الكون 

 همستك تصحي الروح 

 بسمتك تاخدني و تروح

 أنفاسك معطرة دنيتي 

 تصحى عليها مهجتي 

 ما ناسي إنك ربيع

 خريف فيك حيضيع 

 من فرحته يا ولداه 

 همه و حزنه نساه 

 قربي ما تخشي مالم 

 نفرح حقيقة و أحالم 
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 كنتِّ فين من زمان 

حنانمهرة عفية كلها   

 عسلك ما اقدرش علي حالوته

 شهدك أدوخ من طعامته

 مش هانسى إني خريف 

 عندي زهيمر علي خفيف

 إصحى لحالك قوم انتباه 

 من جمالك و هللا عقلي تاه

 

…….. 
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 فئة الخواطر

 المركز االول

 نظرُت إلى نفسي 

م لبق  

 فاطمة عمار 

 

 أحسست باغتراب

 هل هذه أنا ؟  

ا سكنت بداخلي   أم أن روح 

 وأغلقت األبواب 

 سجنتني وتحكمت في أقداري
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 ألجمت لساني بال أسباب

 حطمت بداخلي األمل 

 والحلم الذي غاب   

 انقضى العمر في الوهم 

ساب  ب له حِّ  لم أحسِّ

 غافلتني األيام 

 وسرقت مني الشباب

 نَظرت للمرآة

 وجدُت الشعَر شاب 

 لم يبق بريقه ولمعانه

ر ذلك كذاب  من يقول غي  

 انطفأ بريق عيني 

 حتى الرؤية أصبحت ضباب 
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 مالمح وجهي تغيرت 

 والجمال أصبح سراب 

 لم يعرف الفرح طريقي 

جاب   بينى وبينه حِّ

 َخيم الُحزن على قلبي 

 البد من ثورة وانقالب 

 وقفة ضد اليأس

 ال تراجع وال انسحاب

 هيا بنا يا قلبي 

عاب  مع ا نتخطى الصِّ

 نحطم جبال الحزن

 نهزم االكتئاب 
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 اآلن انتبهت من غفلتي

 اآلن عرفُت الصواب 

 الحياة ليست حزن ا فقط 

 بل لنحيا وننعم فيها 

 األمل في هللا ما خاب

 غد ا تزدهر الحياة

 ويكون لنا في الفرحة نصيب

 مع األحباب 
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 المركز االول مكرر 

 بقلم عبير 

 .وحيدةٌ أنا 

 

 ال شَئ يُعكُر َصمتي 

 وكلَّما همَّ النوُر بالرحيل 

 أمسُك الحلَم بيدي

سادتىِّ   يسقَط على وِّ

قفّْتهُ  توّْ  أسّْ

بُت على َكتِّفه  أرّْ

 كان مثلي وحيدا   
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 رأيُّْت في عينيه الدموَع 

 فسألتهُ و هرولُت في السؤالِّ 

 أتٰى لك بكلِّ الوجوهِّ الغائبة

 ضَحك وسَخر من َحماقتىِّ ..  

كُع بَين  فتىِّ تسّْ طرقاتِّ لهّْ  

ِِّ مثُل الليلِّ يخبُئ األسرار ..    

 أَخذنىِّ إلى القمرِّ ..  

 والبردِّ الشديدِّ ..

تشُف من فِّنّْجانىِّ قُبّْلة    أرّْ

مين مَع النسيانِّ   أصبَحنا ُمنّْسجِّ

 أيّْقظُت ُحلمَى الهاربَ 

 َضحك حيَن بللتهُ بالحنينِّ 
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 َسمعُت صوَت أمىِّ بعد موتِّها 

 بكيُت كطفلٍة تلثُم صدَر اللهفهِّ 

 هاربة  من النسيانّْ 

واحِّ الحائرةِّ  ة  مَع األرّْ  ُمسافرِّ

 نبحُث عن الدفءِّ 

مينا من َصقيعِّ األيامِّ   عن درٍب يَحّْ

 يعيٌد تشكيلِّ ظاللِّنا وقَت المغيبِّ 

 يَذّْهُب بنا دوَن إياب 

 نسألهُ عن خطانا أيَن ذهبتّْ بنا 

 وكيف أَخذتّْنا نَحو السَّرابّْ 
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 المركز الثانى 

 إن يسألوني 

 بقلم 

 حمدي العقيلي

 

ا عنك   إن يسألوني يوم 

 سأقول لهم 

 هي روح سكنت روحي 

 رغم بعد الزمان  

 و رغم بعد المكان 

 كيف يكون الزمان و المكان بعيدان عنك 
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بهاو أنت منها ، و مولود فوق ترا  

ا عنك   إن يسألوني يوم 

 سأقول لهم 

 هي وردة نبتت بالربيع 

 عشقت بستاني ا بالخريف 

 أذابا الفصلين 

ا عنك   إن يسألوني يوم 

 سأقول لهم 

 هي شمس شتاٍء  

 حضنها دافيءٌ 

 يذيب ثلج القلوب  

ا عنك   إن يسألوني يوم 
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 سأقول لهم 

 هي شجرة 

 أستظل بها من حر صيف

 هي الحب  

 هي العشق 

بحر الحنان هي   

ا عنك   إن يسألوني يوم 

 سأقول لهم 

 هي مملكةٌ للحب 

 هي أرضي  

 هي سماء قلبي الحيران 

ا عنك   إن يسألوني يوم 
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 سأقول لهم 

 هي عود طيب 

 أشعلت بطرفه نار الحب 

 بعطره مأل الدنيا حب ا  

 عطر كل األكوان 

ا عنك   إن يسألوني يوم 

 سأقول لهم 

 هي كلمات شعري و نثري 

 تترى مزيجا من المشاعر  

 و األحاسيس 

 و األلحان 

 إن يسألوني يوما عنك 

 سأقول لهم 
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 هي ريٌح طيبةٌ  

حركت شراع سفن األشواق الراقدة على شطي بال  

 ربان

 إن يسألوني يوما عنك 

 سأقول لهم 

 هي أرضي  

 هي عرضي 

 هي وطني 

 يا صاح  

 في أي األسواق تباع األوطان ؟ 

ا عنك   إن يسألوني يوم 

لهم  سأقول  

 غادرت األوطان  
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 فالوطن الساكن في األعماق يهان

 إنها مصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 73 

 

 المركز الثانى مكرر 

 بقلم 

 عصام رجب مصطفى 

 

 أحقأ أنتم ال تدرون 

 وعنها تجهلون وال تدركون 

 وعلى من احيبناهم وامتناهم تركنون

……. ……. 

 انها الطور 

 تجلى بأرضها رب الكون 

 وأقسم بنبتها  
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والزيتون بالتين   

 إنها إدريس والخليل و موسى وهارون 

…. ……… 

 رحلة مقدسة

 ارض طهر وشموغ  

 وصون أديرة لقساوسة 

 بها يتعبدون 

 مالذ عيسى وامن موسى وغرق فرعون 

…………… 

 إنها الفسطاط 

 أزهر   وألف مئذنة وصحون 

 قطز و بيبرس  

 



 

 75 

 ظاهر للحق يصون 

 العز اعزته واعزها  

 وعلماؤها ال يحصون  

………. 

 إنها أصل الدنيا

 تسع كل أجناس األرض و تعين 

 ولها يسعى الساعون 

 هى كل مدن األرض  

 دندرة إهناسيا أشمون

………….. 

 إنها النيل 

 وأبناؤها لألرض يزرعون ويجنون

 وحراس للماء   
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 إن قل زفرة يزأرون 

اٌر لألرض    وُعمَّ

 بالمحبة والسالم هم البادئون 

………. 

 إنها العزة 

 هرم يعلو فى السماء  

 بالدر مسكون 

 بادية وسهل ساحل 

 إن وطأته نار آتون 

 جباه ليوث وذئاب حماة لالرض ال يقهرون

 إنها مصر 
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 المركز الثالث 

 ملكة السعادة 

 بقلم 

 هنا مصطفى 

 

يسألونه من تلك المرأة التي تتحدث عنها في كل  

 حرف من كلماتك ؟  

- قال لهم :    

هي تاج كل النساء ؛ هي من توجت على عرش  

 قلبي ومملكتي .

 يسألونه مرة أخرى ، ألهذا فقط ؟ 

   -قال لهم :
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ال بل هي وطني هي القلب الحنون والدفء ، هي  

ملكة ، تربعت بصولجانها على عرش قلبي ، 

كباقي الملكات . هي نبض القلب ، ومهجة  وليست 

ا وأبد ا ماحييت .  عطرها يمأل مملكة الفؤاد ، دائم 

حبي وعرشي ، هي األمان والطفلة الصغيرة 

المدللة ، حين تبتسم تشرق شمس يومي بالفرح 

 والسعادة . 

يعجبني حياؤها حين تنظر إلي خجال ، وحين  

 تتحدث عيناها  بكل ما يكنه قلبها .

هذا ؟ . أيكفيكم  

- يقولون له :   

 وهل هناك ما تود أن تقوله عنها بعد كل ذلك ؟ . 

   -يجيبهم :
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نعم .. هي ملهمتي ، تتغنى حروفي بها ، ولها  

أجمل األلحان وأبهاها ، لذلك توجتها بلقب )تاج كل  

النساء( ، ألنها السعادة لقلبي وروحي بجمال 

 حضورها . 
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 شعر 

 دعاء الشاهد 

 

 كلي لك 

 فأنت وطني 

 وموطني  

 وأماني 

 أنت متكأي 

 وقراري المكين  

 وجناني 

 بك ألوذ 

 وبك أحتمي 
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 وبك 

 يهمس وجداني  

 محراب أعتكف به 

 وذكرك  

 أرطب به لساني

 يفيض البشر 

 بحروٍف تحمل اسمك  

. يتناثر شذاها بأجمل المعاني  

 

  

 

 

 


