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العيال املخربين صبحم دكاترة
جبَر
واللي كان باير يف سوق العيب َ
حسره ع اللي يف الوطن شبعم مذاكرة
خيبزوا األحالم ،وعيشهُم ..ما خَمر
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يف حب مصر
...

يف حب مصر..
باكتب عشان رعب خايف يومي
من بكره..
كرَه
خايب َ -غفَرت الذنوب ماقدْرتش أن ا ْ
حيت اللي َمرْمط سريتْها
وباعْها يف السَكره
يوم كانت ْالَفكْرة  -فاق
ساَل دمّه يف األسواق
يف حب مصر..
يف حب مصر ا ْتفَرط عمري ولّميتُه
واللي فِضِل منها جوَّه القلب خَبَّيتُه
أنا الذي َذلّنى كل اللي حَبّيتُه
اللي قاسيتُه نسيته من األلف للياء
يف حب مصر..
َه َرسْ العساكر أَدِيْمها كل مِلَّة ولون
إتْك ْلفِتِت يف قدميها
قبور ودين وفنون
7

مسري عبدالباقي
تهرب لُه من بكره خُوف على عقلها املسجون
كلّ اجلنون ِتعْ ِقلُه حني تِقْ ِتلُه األوراق..
يف حب مصر..
طول عمرها  -الوالي تركى يا تَتَارى
صرْب..
يا ِ
سرْب
ياشْركسِى أرناءوط من سْرب يْورِث ِ
كافّ ِة حِمريها تِفرَّق السّبَاحْ مِ الشَربْ
وهمّه مافرّقوش بَني الوَجَع والداء
يف حب مصر..
األّوالني بيْرمي فَضَاحيُه ع التاني
سِلسَال ت َفرْعَن
مالوش أوّل واَخراني..
سرْقه ..أَغَاني ومبَاني
أوْركسْرت الكِدْب ِ
قصوُر لِموْتى وقبور
للشعرا واألحياء..
يف حب مصر..
كمْ فالّحينها اسْتَمِوتوا يف الطني
عاشوها ع السّحت مَوْتى إنْ كانوا أ ِو حَيَّني
ص جحيم
نَشُوهَا جَنهَّ ..عَاشوها نُ ّ
يف الغيط ميوتوا كَمَدْ وال ُيحْسَبوش شهداء
يف حب مصر..
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يف حب مصر اتْلهِيت على عيين
حبَّيتها
طفِيْتها
ح َرقْتها فْ كل قطْرة ف دمّي و َ
َ
ت على جِتيت
ح ْ
ط َف ِ
َ
وانا ظنّي خَبّتيها
تهموُني بيهاَ ..فغَنّيتها ..قَ َتلْين الداء
يف حب مصر..
وياحسْرة اللي مالوش اخلِيَره يف حُبّه
يزيد عليه املرضَ يفْري الوَجع جَنبُه
كِدْب اللي حَبُّه بيهري يف دماغ شَعبه
يظل ذنْبُه إنّه مات واْلعِلَّه يف قلبه
ينقِلها البْن ُه وإبنُه يشكر اآلباء..
يف حب مصر..
جهْ كل من كان ركبها
حتسبه ضيفها..
يطفي الضيا يف عينيها
ينعدم شوفها..
تبات تبطط دموع القهرة
يف رغيفها
وتصحّي خوفها
يسوّي املوتى باألحياء
يف حب مصر..
رقدت على صدرها
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جتريدة العسكر..
غابت يف ليل قهرها
التفوق والتسكر..
ياما حطـّوا من قدرها مني عطّوا
يف املنكر..
جهالً خيطّوا فيخْطوا..
فيتعَكّر زالل املاء..
يف حب مصر..
كافة سيادها عباقرة
ملهمني ..زعماء
فرضوا العصا ملن عصَى
من أهلها الدهماء
واستخسروا ضِل صفصافها
على الشعراء
كلوها حلم وفاتوها
عضم أو أشالء .
يف حب مصر..
واللي قعد ع الدفاتر
ياورق دوبيا
تالت متلت
بياخد حقه بالكوبيا
شغل اسرتوبيا
ويتحسّر على األخالق..
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يف حب مصر..
واللي اترفد ماحَمد
اشتط يف دينه..
خيلط مابني اللي سايبينه
وسابيينه
وألنه فاكر الصاله
تغسل مصارينه
يستنجى يتوضى كل أدان
وكله رجاء..
يف حب مصر..
اللي كتب مل قرا..
واللي قرا استوظف
إبيضّ جلد القفا
جاب جبّة واتنظف
ب على حيله يدعى
وش ّ
أسياده تتعّطف..
حيب على ايدهم..
ومياين مع األعداء .
يف حب مصر..
خربة تاريخ الوالية
شرع واىل املال..
مكوس وجزية وعشور
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يف كافة األحوال
ع النومة ..ع القومة
ع النسمة وعلى املوال..
مال احلكومة حالل
وغنيمة بال استحياء..
يف حب مصر
لذَاكَمْ يف نفْسِى يامصر أَشكِى لكْ
خّلفْتى
كافِةْ والدْ يوم َ
من اللي عكّروا ماء نيلك
للي فاتوكى اختلّفيت
وم اللي نِسُوا يعْدلوا مِيلِك
لليّ باعوكي اتسلّفيت
سجَنْت روحي ف مواويلك..
َ
كلّ اللي حيلْيت اشْتِم ..وافْتِى..
وبرضُه اتهجّى األسْماء..
يف حب مصر..
ما َف َرقْت مني حبّك بغباء..
والمني بَالكي بِسِمّ الداء..
وال اللي رَعَبك َورَماكى
بعلّتُه ..ما ْلحِقتى العَصْر
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عَمَا
...

طول عمري باشوفَك بِ ْتطَوَّل ليلَك
وتهدّ بنفسَك حِيّلكِ
وتردُ اللي حُب جيى لك..
ترفضُ مني حيْفظ مواويلك
وحتطّ اللي يشيلَك..
متجدّ كل اللي سَقاك املُر ودَعّم عرش ُه
بِويلك..
مَافهْمتِشْ س ّر خَياَبِةْ أَ َمَلكَ..
إال اماشُفتك
وانت العَطشان – من خَبلَك
بتجفف نِيلك !
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سالسل
...

طالقينَك للمستقبل خانقينَك
خبياالت األَمس..
جرحَك ممنوع م اللمّس..
بتكوي لِسانك مجْرة هلاليب احلْمى
ماسِكِني لَك إِنّه ؟  .واالّ مالكِني فيكْ العِنَّه؟
عَشَم املكسور النّفس ف نعَم اجلنّه
تقفل شبابيك اللّي جييكْ منّه الريح
تتعوّز من شياطني اآله –
شوقْ اجملاريح ..بالتباريح..
انكتم ..انسَدْ
خيبتَك مُش علي حَدْ – اجلهْل مُريح
بيخليّك َع القدّ
ش حَدّ وال ختْطيش
ماختطّي ْ
ِمحَصَّن نفْسَك من نفْسَك بالصلوات اخلمْس!
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أصدقاء
...

مني فيهم يومْ ما يصادفه َعفْريتُه
بيفكّر فيك ..؟
أو ملـّا يسأل عنّك مُخرب بيداري عليك
محلَك؟
مني فيهم شال ويّاك ْ
ت عَ احلمْل إيديك
جزِ ْ
حني ع ِ
ياخَا َيبْ..
ماكنتِشْ حَ تْعاتب..
لوفيه حَصْوة ملحَة يف عينيك!
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إعتزال
...

آن األوان ترمْي محوُلك..
شغِل باللي ما ه ُولَك..
وال تنْ ِ
شلْت اهلموم امحْال أجْيال
ِ
ووَقفْت يف األزْمة بطولَك..
آن األواَن ترتاح ..رَيحَّ
جرْحَك جمُوهَر
ومْ َملّح..
لوكان مقدَّر لَك تفْرحَ..
كان احلزِين صَدَّق قولَك !
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طموح
...

راعِيت ياماَ يا ابُو اهلمّ األصول
وساعِ ِة القُول عَماَكْ اخلوف تقُول..
طرَّمت سِنّ َقلَمكَ
خ َرسْت حِسّ ألَمكَ..
وَ
صَبحَ وجودَك ِعلّه أشْبَه َبعَدمَك
عَشَمَك رضا إنك يف يوم ح تنُول..
جايزْ جيوز بكره حتقّق أ َملَك..
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خرية هَمّ
...

يا عمْ افهم األمر واضِح
الكدْب أفصحْ من أيّ ناصِحْ
والصدق أصبَح
كما فِعل فاضِح..
فاقبل هوَاهُم مادام معَاهم
اللّي بلُونا بزمن فضَايح
قبّوا النهارده ورمونا أرْضاً
نهرَبْ يا نِشرَبْ
من بري هَوَانـَّا على هوَانا
فيا إمّا تعطش أمل معانا
ياتروح ت ِعبّ النَدَم ..صَفايح.
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اكتشاف
...

ِت ْعرَف..
إنـّك كلّ ما حَ حتاولْ ِت ْعرَف ..ممكن ِت ْعرَف
لكن أوّل ما بتعرف إنك تعرَف
تبتدي فعال ت ْعرَف-
إنـَّك قِلـّة وواقع من قعْر احلَلـَّة
حمكومْ باجلَهْل
وباحلاجة وبالعِلـّة
ومقطفْ وبدون اودَان
ساعتها بتفهَمْ لوْ انـَّك إنْسَان
ليه كُل ما ِت ْعرَف..
بتحِس إهانـْتـَك
وبتِقْـرَف !
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للضرورة أحكام
...

َجتْ م العِشّ
كلّ الطّيور ه َّ
صبَحَ الغرام لُه طعْم املِشْ
وحَ تعمل إيه؟ ياطريْ عَشَّاق
حتّى اللُّقا فيه طعْم فُراق
حلرْمان مُشتاق
متوتْ من ا ِ
وتبْتِسِم من باب الغِشّ !

عامل تالت
...

رضَا العَوِيْل بِشْروط
ياَتعيش معاه ذَليل
وورَاه تكون لُه ديلْ
ياحِدوِةْ كعْب حيل ياعَروسَة باخليوط..
مافيش سواه – دليل..
إالّ أ ْن لقِيِت بِدَيل – قتِيل هواه متوت!
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خرية غَمّ
...

م ْوهُوب ؟ ..ح يلَوّعُوك..
شَريف ؟! جيوّعوك..
ويقولوا احل َالَه أزمْة
شِعرَك ..ماهلُش ِالزْمَة
جزْمَة
لكن – لوتِبْقى َ
ميكن يلمَّعوك !

كل برغوت علي قد دمّه
...

يف عصْر عَ َدمْ الّحساسَة
َطيهْ مَوّالَك..
خ َّ
الكدْب أصبُح مُوضَة – عُقُبى لَك..
قول مابَداَلك ..اَخرْتك سودَة..
واجلودَة باملوجودَه باقيه لك..
هَنياّ لَك..
طالتِ النّجاسَة خَياَلك ياعديم خَالَك !
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بناء فوقي
...

غَ َدرَكَ زَمان الدّيابة
الكدا بني ألْوان..
سحَابة..
الصّدق يادوب َ
وخبْبخةِْ دخان
بني كَدبه تسِمّ البَدَن..
وكدْبهَ متْال
باخليَاَبهَ
ديوان !.
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أقدار
...

الكِدْب لُه م ْنطِق معْدوُل
والصدّق مهَزوز كالبندْول
املعْنى قرْفانِ م الكلمات
ى اخْوات
مع ْدشْ أَصحاب وال خِالَّن والحت ّ
الشّاعر بيتاجِر يف جُثث األْموات
والَبْرياعى سنِ وال حِلم وال أصول..
البيت رنّخ
ريَ ّح خايخْ زهْقان م األَساَسات
ورْكبِْنا إحْساَس الذّات –
العِاجزَه عن طعْم اللّذات
الغُول اتبوّل خ ُوفُه اجملهول..
يف أطْباق الفول..
فحقّ علي الوطن /الفُقرا –
فَصْل القُول !
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تباديل
...

كلّ شيء كان باخْتيارَك
حتّي موُت وخَراَب ديارك
كُنْت شارى التاّريخ مُقدّم
ِبعْت ليه ورْجعْت تندم ؟!
اللَك
كان حَاللَك مش ب َ
خُوف وعلي قلبك جمرّم
اللَك
ليه حرامكَ صَار ح َ
خرّم
وضمريَك باتْ ِم َ
يامَرارك..
ش ْعرِى – عَارَك
يوم ماتبْقى يا ِ
حبّ مصر!
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القضية..
...

بايتَة القَصيدَة ِمخَشّب َة ف زورُي
اخلوف ملبّشين بني أحزاني وسروري
ك ّل القضايا بَقَت يف السّوق
خبُمْس وسُدْس..
والقُدس ؟!
شعْر حَنْجوري
مابقاش هلا غيْر ِ
وجِريَدة ريَّسْها أشْول ..عقلهُ بعْجوري!
ك جَمَنْهوري .
ومِل ْ
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تاريخ
...

يالَهْو قلبى عليكْ يامصر
يابَرَّه أيّ نظام وعَصْر
َعلَّم خيالك الكون بِحالهُ
وإنتى عَبْدهَ – حَداَ كل قَصر
جوّه الزّريبّه
يف ال سْتِباليَه
يف عشّه واطيهَ أوقبهّ عاليهَ..
ميصّوا دمّك..
ويعَصّروكى يف اهلمّ عَصْر
يوم اخليانَه ياخْدوا امليداليهَ
ويشَرَّبوكى اهلزميةَ ..نَصر!.
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اْلهَمّ
...

ال تقولْ لِي والِ اقولْ لَك
خِو َر ف خَشبَ ضلّك
السّوس مِ َن ْ
سِنَه مِنْ سِنَه بتقِّل وتِصغَر
على كلمة احلق تِسْتَعفِى ..وتسِْتَعصى ..وتسِْتكْرب
ط عَ الربدَعَة باتشطّر
وانا كالغبيطالعَبي ْ
جلحْشجيَّه اللي كبِروُا على رغيْف ذُلَّك
وا َ
سلّطني..
متْ َ
متسَلطَنني من أَجْل يا أَذِلَّك ..وأستغفر
شعْري –
حزْن عُمري اللي خَلَّق ِ
من ُ
يااسْتحمر  !.أهلّل لك.
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ت منْهم
جَ ْ
...

صرْت باتْمنّى خْيانتهُم
َ
إمنّا ربَايتى اجلبانَة
ستْ ىل أصوُن غيبِتْهم..
وسو ِ
كان خباطرى – اللي قلتهُ
سوَاء غَضَب أو غصْب عنّي..
كنت راضي باللي شِيلتُه
سوا زعالن أو باغَنّي..
على قدّي وعَندّي ياما وقصايدي كَبَّرتْهم
صغّرونُي ..من خيبتهُم
َ
و َغفْله مِنّي سَبَقوُني باخليانَة..
حرّروني مِ ْن جُنوني و َعلّموني اكْشفِ عِيبتْهم!
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الربيع املصري
...

اَه ..يابَقَر
جرَ
م ْلعُون أبوكُ ُو حْمري غ َ
الشعْر أرْخص مِ الشعّري
َّ
واجلحش أفْهمَ م األمري
حجَر
وقلبكوا أخرس َ
عماّل أصرّخ يف الغيطان (رياّن يافجْل)!.
ف على نصّ رِجْل
ال الكون وَق ْ
والشُفت ِعجْل َنعَر ولوْ كان رَدّ ِفعْل
ماحَدّ عايزْ يْشرتي..
الكلّ بيفاصل يبيعْ ..حتىّ الرّبيع
هايجْ كإنَّه وَزير خَليعْ
عَمّال يكسَّر يف الشّجرَ!.
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خرية ذَمّ
...

تقدرَ تقولْ مِني البَقَر مِنِ البَشر
مِنْ اللّي نازلني مأمأه حتت الشّجر؟
تقدر تقول مني العجول
ومني الدّيول؟
مني اللي نازلني حَشّ مِنْ برْسيم وفُول
تقدر تقول ؟
ماعدْش َفرْق بني الرّجال وال الفُصول
ال للشّرف قيمَة
وال خُوف عَ األُصول..
الكلّ من أجْل الوُصُول باَعْ ال َوطَن
غِلّ و َبطَر
حجِتُّه انّ الَغيَا ْم خَبّى القمر!.
وِ
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قعر احللّة
...

إيه لسّه فيه اجلِراَب ياحَاوِي ؟
خمبّي إيه لسّه مِ البالوي..
ربكَة نِش ِفت وطينْها شَقَّف
ال ْ
إِبن الكومة اخلَبيْر مُثقّف..
حَسَب أَوامِر ال َغفَر يسَقّفْ
يف األوبْرا سنِْرت ..أ ْو َع القهاوي !.

32

مسري عبدالباقي

هبَل
...

سرَقوُني..
زَعقَ احلراميَ ..
كدّبْت من رُعبْي ظنُوني..
والشّك زَوّ ْد لي شجوني..
أنا اللّي وقع لي سنوني..
سجُوني..
هُموم هلا عمْر ْ
خلّيتْين عاقِل جبْنُوني..
َ
حُمار ..وم َاقْدرتش أصدّق..
 طلعْت من جُبّي احتقّقا ْلعَسْكر اللي بتحلَّق
طفّوا احلريقَة ..وتهَموُني !.
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املوعظة احلسنَة
...

الرأمساليّة ..نَهَبتْين
وانا عارف إنّها – حَراميّة..
واإلشرتاكيني الكُمَّل
سرَقوني أنا وكلّ اهلُمَّل..
َ
على إسمْ مخسني يف امليّه..
طلِع لي شيخْها الشّعراوي..
ِ
ضحَية يْأتّتْين..
وأنا ال َ
كفْر وسَالَمِْة النّيَّة!.
ع ال ُ
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غِلّ
...

صعْبةَ جبَدّ
العيشَة بَقَت َ
ما حَدّش طاي ْق حَد
واللي انت لبّسْتُه امبْاَرح
صابح مُش جايّ َع القدّ
تتعتّر يف الرّصفْان
قلقان مفحوم مِتهان..
جوّاك إنسان هرْبان
برّاك باهْتَه األوطان..
ككْ األَحزَان
كافّةْ س َ
ترمْيك يف احلارَة السَّد
خُوفك عكّر يف عينيكْ
تزْغُر لي أبخ عليك..
شوقَك ..يطْلع يف إيديك –
وانا ابُوك اللّي مِربَيّك –
ت ْل َزقْين جوزِين عَ اخلَدّ!.
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رجولة!
...

 (ياحبيبيت لِكي مْحبّيت..على شرْط تكونِي جاريْيت..
ورْدة منقوشه على خمدّتي..
أشبكها أنْ ُعزْت ف شال عَمِتّي..
على قدّ ما امِدّ احلقي خَطوتِي ،منْطقي كلْميت
ي وجِهةْ نظرتي ،
على حسْب هوا ْ
ضعفِك قوّتي
خلَفك عزْوتي
َ
وجتوعي وتشبَعي
بِبواقي بقِيةْ باقي لُقْميت
تدْخُلي خترْجي من جَالبيّيت..
تنْزلي تطلعي تلْبسي تقلعي
ساعةْ ما اهواكْ – ألْقاك على طول –
جُثّه مْمدّدة جوّه فْ ف ْرشِيت) !.
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جمد
...

سلْطة شَهْوة
لل ّ
أقْوى من النّسوان..
وحَداَ املرَه أنْكَح من الرَّجّالة..
حني َتعْتَليها حتّى لَو بَهْلوان..
يظّبطوا َعرْضَك بطول احلاَلة..
يشّمروا لك يف الشّتا القمصان..
وان شِئْت
يبْقى الصيّف بال قَيّالَة..
يشرّبوُك البحر بالِفنْجان..
ش ْعبَ يف الفَوّالة..
ويدمّسوُا لَك َ
فتنجعص ع الكرسى بيه  /سلطان
وعَباية امّك من زبال ْة البالَة!.
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ع املوضَة
...

يف عَصْر طبيخْ الدّميقراطية الشّايِط
وفْ مصر اهلامربجَر والفنّ اهلابطِ
واألَدب املكشوف
يف مَصر العَسْكر واألوهام املدنيّة املرّه
والشيبْس
وعَدَم الشوَف..
تصبح موضه األحالم
واألفكارْ
واألحزاب
زي اللّبْس
لذاَ بيْليق البكاَ والعايط
ع الشّعرا املعدومني احلِسّ..
خجَل من نفسُه يتْخبّى..
واللّي بي ْ
واللّي ح يقْدر يكشِف وشّه للسّوق احلرّة
ح يتعلّب
وح يتعبىّ شرايط..
(شعر كليبْس)!!
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حتوالت
...

الناس دي أكيدْ غريْ النَاس..
املصريّني
ماعادوش مَصْريني..
واالّ اناَ مُش أنا..؟ واحد تَاني..
اخلايبْ أصْبح عدْواني
والعايب داس عَ القوانني
واجلاهل عامل عَلمْاني
والعاد للحب وال للحزن اللي مِ القلْب أغانى
السّيما ماهلاش قيمة
والشّعر ماعادلوش سعْر وسَرقُه السكني
والفن التشكيلي مؤامر ْة خُردة
وقلْ ْة ذوق تايْهني..
ش ِفتْ لعْب ْة حظّك يامسْكني
بان قعْر احللّة وانك ِ
من يوم ماصَبَحت انت ال ِفرْوِدْ
والقَيمّ سِيدْ العارفني..
و َقعَدت عَلى الكُرسي ت ْلعَب يف عْقول املاليني
مع إنك عارف أن ما عادْش لكُرسىِ أمان..
حتى لو جدّدوا حلسنيْ مَهران..
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عمّك عاطفِ صدقى " بعد ماقفلوا على صبْاعُه
ضرَف الدّكان
ُ
طالع ع الشّاشة وباأللوان..
حلَقِةْ فوازير رمضان..
كومْبارس ف َ
واألُخت الفناّنة مِرات الْمرِحوم الفنان
حزَان وحِزام العِفه ملـا وقعـت مـن قعـر
نزَعِت توب األَ ْ
ال ُقفّه
َف َرشِت ع األرض ستارةِْ املسْرح..
علشان تتكلّم بعْضشي يف التلفزيون !.

أوهام شعبية
...

شوبَش على كلّ التّجار..
من كتَبَةْ أشْعار ..لصِحافه لثوَّار
زغروطَه على راسْ امليّت
بانى السّد وهادِم بارلْيف
ى على كتافه األهرام  -املتْصيّت
معَل ِ
اللي ضَيّع أحالمه ْبغُشمّيهْ
علىَ وهْم ينول احلرّية
على إيد ظُباّطه األحرار!.
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حب أعمى
...

غَنْيت لهُ بكلّ حَماسَه..
هَوَّنت عليه الليل..
ماقْبلْتشِ غيُره رْياسَة..
ومَليت عَصْره مواويل
كان شعْري غذَاه اليوْمي..
كان دمّي ف سكَكُه دَليل
لكنْ مالعيبْ السَّاسَة
وأب َاطِيل التّضْليل
عايزيَّين بك ّل خَسَاسَة
وبدُون أيّتُها حَساسَة
ى ذلّيت بهوايا
أنْس َ
ومن أجْل رضَاه /برضَاياَ..
كَبْ ..دِيل !.
يف قفاه أتر ّ
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سياسة
...

لَبْوه ..وحَ تعمِل إيه يف فيل ُمفْرتَي..
برْطع ي َدهْوسْ يف النجّيل الطرِي..
يضرْب بزلّومتهُ النّخيل يقْتله..
يف حني جِري السّبْع َفلْسَع..
يف احرتام عبقري..

خيانات
...

إدْبَحهُ يف السّر وقول دا – َنفَق
خفْت تِقِر إعْمل لهُ – نَفقَ
وا ْن ُ
القتْل جيوُز من أجْل تعيش..
دا قانُون اجليشْ
لَوْ ياكلْ عيش
شرْعيَ ..رفَق !.
أَحْلى من احلبّ ال ّ
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حراشف
...

أنُّونَه حتفَة وحْيزبون الدّهر
أهْل الرّوتني سلْطنوها متضِى طولْ الشّهر
باالسْتمارة تصلَّى
ترتّل األَراشيفْ
كرْسي وشْ وضَهر!
وناوية للقرب تاخد ال ُ

مثقفّني
...

مثلّث الرّعب يف وسط املدينة تاريخ
تالقيه يف لُندن وبكره نشوفه يف املرّيخ
شبُّورة..
مُثقّفني نصْ لِبَّه – غُبارَةَ ..
بِنفْس مكسوُرة ترْضىَ بقِشْرة البطّيخ!
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حظوظ
...

ليه يابنفْسَج حَزين؟!
قال لك من الباشا
من مُدّعى بالنّبوّه وهوَّ أُمباشى
جعَل الفنون فرْض قُوّة وِ َوهْم حَشَّاشَه
َ
جعَل قليل املرِوَّة أبوضحكة مسمْومَة
وَ
مسْتعْرص الشّاشة -
شرَفَ احلكومة  -وخالتُه الغُولة،هَبَّاشَة!.
َ
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بُعد نظر
...

ي طاوعُه
مادام دراعك عسْكر َ
شرْعي وله سلطان
املريي ويّاه مَتنيْ َ
من غري مايطلُبها منّك عَ املَأل بايْعه
إياك ياابو الشّوف تالوعُه
 نِخّ ياغلبان..صغْرنا ,العسْكَرى ط ّبعْنا لطبَايعُه
من ُ
ف حِمَاه َم ْلطَشَه
عشْنا ْ
للخوف وللحرمان!.
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متواليات
...

مادُمْت فَهْمْك دوُن وعَلى قَّدك
عايشْ سَليم النيّة مُش عايب
خليّك أَّمري وا ْلزَم حُدود حَدّك
أكيدْ ينوُبك م الرّضا جَانب
واذا حَظ أمّك ضَرب..
وصَبَحت شيخ للعرَب
فاعقلْها ياخايبْ..
واطلع بنايبْ وال حتارِب ظُهور سعدَك..
لو بيت أبوك اخترَبَ
ماتفوتش فيه قالب..
ملعون أبوه اللّي راح يركبها من بَعدْك!.
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جوايز
...

حُمار مِنِ اللّي ثقافتهُ حمبّكَه ع القَ ّد
مهروش بتفضَح كتابْتُه جَهْل فاَق احلدَ
السّبع كرّم سيادتُه
زَوّقهُ ركوَبة..
نَهقَ يباهِي خبْيبتُه
اللّي ماهيش عَلى حَد!.

فقر
...

أَقرع و ُنزَهي وشاعر من منازلْهم
حالف يدَغْدغ مجيع من سَبَقوا ويْزيلْهم
طلِع بطبلَة وُزمّارة على البْواب..
ِ
يشتِم سِيادُه واذا عَشُّوه يغازلْهم!.
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إستنزاف
...

العَسكر..
هُمّه أصْل العِلّه واألَوهام واجلهْل..
فقْراألحْالم وجَفاَف الرّوح والعقل
خللْفه ..يابغْل
هُمّه اللي قطعوا فِيك ا ِ
حرَموك لبَن األم
َ
خرسُوا كلمات العِشق العَدْل
َ
حَكّمواُ فيك الواطي واخلاطي والنّدل..
طحنوك بني اسْنان احلُوجَه واأليام..
ال امتتّعت بهوجة احلرْب
وال عُمتْ معاهم عَ املوجَه اتهَنّيت بِسَالم.
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عنوسة ثقافية
...

القطر ..فات الولّية اهل ْبلَة زيّ العَسَل..
فاسْتقطعتْ..
ف خَجل
تعجن تلتِ الكالِم اللّي مايعر َ
طعِت
إنَ قرّعت ب ْر َ
سعِت سَ ّمعِت
س ْر َ
وان َ
حرَقها العشق زَحْلقها..
لكن إذا ما َ
أشواقها حتسبْ قرشْ أرْزاقها
ترهَ ْن حلقها ُتفُك خُنّاقها
واذا فرْقعت لعبت يف أزْرقْها
ت حُبَّا يف خيبةْ األمل !.
وتقول لك إتَسَرَّع ِ
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الز ّمار
...

س ّر
سرّك ..بريْ ..بريَك ِ
ِ
ياللّي عَ َملْت امللْعوُبِ ..قرّ
كُنت يساري قراري حَويط
صغَرت..
إشْتطّيت ملاّ اسْت ْ
إتبْطيت حني اسْتكْرتت..
يا اتّدكْرتت يا اتّدسْرتت..
وبَعد خراب الغيط والبيت إستبْصَرت!!
حرْرت قوي احتْررّت..
فاتن ْ
َنطّيت يف العالي اتْبعرتت..
سطّرت بقيت ..مانْشيت..
ياتْ َ
قُمت قلعت الوشّ العِرية
فاتدّحَدرت ِب ِفعْل البرية
واتَستّرت ماجيبْتش سِرية..
خرْت
لكن أوّل ما اتْلطّيت ..ش ّ
البريْ فاض واتفضح السِّر ..فوق يا جعرّ..
زمْرك كلّه أو ْنطَه يِعرِّ..
آخرتُه زيّ األَول  -طِيط !.
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سالم
...

كفاية يا عم يا مهْبوش
هو انت واخِدْنا مقاولَة..
دماغ جهُول أمّي ومَرووش
واحنا على فيْض املوىل..
بتبين يف بْيوت ماحَ ي ْعلّوش..
طرَه وحَ يْبوش
خرِع – ق ْ
حيطَك ِ
الحَوْل وال حتى حماولَة
بتغش حتى يف الطّاولة..
وتنكشِف تلبْسْ طربوش..
وجتري على أمْن الدّولة..
اخلُردة ح تبيعْها بقروش..
يا إماّ ترميها علىَ أْولهَ..
كافور يسَملّها لقراقوش..
يدبَحها من أول جَولة..
والعاد خِشا وال خوف ..مابَقوش
وال للقانون صْولة وجَولة
جيوش هاموش يف حرب فاشوش..
سارحَة ببطيخ وفراولة !.
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حظ احلمري
...

محار ولّي النّع َم
يتباهى بعصَايتهُ..
فرْحان بيمضُغ جلامُه..
ماشافْش فيه عيبَة..
حتى يوم النكسَه بْرطع شوق لَجزَرتُه
ونهَقَ يلوم البَشر ع احلزن واخليبَة
يف الزّفه تَبَّت لسيدُه الواىل برْدعته..
َنفَر وقال  /يابقَر ..ياغجر و َهلّيبهَ..
احلظ فُرصة وشاطر من حلِق وقْته..
كُتْر احلمري نعمَة بَسْ تالقي ركّيبة !
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كاتب سابق
...

لو كان باقي لَك َنفَس تِكتب
لكانْ َألّفت
زمان عَمَلت البدَع وانتَ يف ِعزّ الَشَّيفْت
جلفْت
حَشيت دماغنا خِدَع باحلُقنة أَو با ِ
بُلوكْ أمني الثقافة
من قوصْ لكوم الشّقافَة العِصْمة فَي يدَّك
حلدّ ما انتَ تِلفْت
أَصبحْت كاتب اَلي بالزّمبَلك..
إن جفّت البرية تتفوِّل مباء اللفت
إن هجّت احليزبون هجّيت َألقْرب بنت
فتنام مِبَلبَع عشان تنْسى أوامر (ال ّزفْت)
تصحَى جتعجع يف امليدان اليساري
وانتَ سَواري يف ديوانْ امللك..
حرَاسَه سايْرة يف ليلةْ (ماتغنّى السَّت) !
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على الوشني
...

كدِبْنا ياما وكَتَبنا..
حتى اتْمال لْ ِتمَّة عنيْ أمُّه كِتابْنا..
ولسّه ياما يف الدواية أحبار
مِدادْ والموج حبار
تِفرغ وتْمال وملْ توفّى تسِد حسَابنا
اللّي تتَطهّر زمان على جَمْر قهْر عَذابنا
حتى ابْتُلينا بفقْر النّفس واألفكار
نفخَر مبجْد انتسابْنا لعُصبة األحرار
ساوينا بني القصيدة وجنمة الظبّاط..
وبني كتابة القصص ووهبةْ اخليّاط..
أصبحنا أسْرى خيابة الثوّار
شخّت على ابْوابنا
طمعِت كالبْ السّكك َ
حِيْرنا ملني انتسابْنا – كتَبَه أمْ جتّار؟!
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نهايات طبيعيّة
...

على فني يافسْل رايح..
بتكتّر م الفَضَايح..
مُش كنْت خَبري قَراري..
يف الشّعر ويف اجملاَري
رفَعكْ قرار إداري
حَسب العرُف اللّي سَاري..
ونْسيت انك يساري..
وال تفهمش اللّوايح..
غلْطةْ شاطر يافاحل..
فاختار بإيديك نهايتَك
نسْوان ..؟ واال مَصَاري ..؟!
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تايه يف الزفه
...

الكون كإنّه كُسْتُبان فاضي..
زَنّةْ زَوابع من زَمن ماضي..
زحام بهايم يف سوق
جتارها دود املش َأكَلةِْ حقُوق
وانا زيّ األطْرش مِ األَدب والزّوق
أخرْس وأعْمى م الفزع والشّوق
حماصرْني شُوم املفرتي ..والفنجري وابوقرْش..
واما طلبت التّراضي وقلت انا احملقْوق..
حَبَسْتنِي ف علّيت ياحضرة القاضي..
وس َفحَت دمّي عشان تِرضي الزّعيم أبو كرْش !
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ع املقاس
...

الكُتاّب الكَتَبه ..رجْل الكَنَبَة
ُأكَر األَبواب لألذْناب املنْتخبَة
واملنْتدَبة
فُراكة أرْض الفرَاعني املُنْتَهبَه..
خايفني مرعوشني من إيه؟..
م الِبيه أبو باب مقفول.؟.
واالَمنِ الريح التبّاريح اللّي بتقول
وبتكشفَ سر املفعول؟
خداّم السّت الغاوي يف األزْمة اهلربًا..
النّص فصَيح الرّبع كَسيح قَرأَ وكَتبا..
ب حني يكدبِ ويْصيح..
الل ْبِل ْ
يرْضِى املسئول صاحبِ العّتَبةَ..
سَوا كان كتكوُت أو كان شْملُول..
بلْباس مْبلولِ أو فحْل مَهُول..
يسْرق له البيضَة ويقسمِها مْعاه..
يطلَع سلّمُه يرفعُه ويّاه..
سبَ فكذَب ح حي ّن عليه..
حَ َ
جلِيه !.
يعملُه كنَبهَ مبقاسْ ر ْ
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يف املراية
...

مالكْش غري إنّك ح ختْدَعْين..
ومافيش يف يدّي
سِوى قولِةْ ..:وإيه يعين؟!
ضعْف ِلطْباعها
إذ كُل نفْسن أسريةْ َ
وال حَد غيْرها حيِسّ جيِسِّ أوْجاعها
اللّي اشرتى العَتبة أشطر منّه ضَيّعها
واللّي اشرتى دماغهُ
يوم ما احتاج هلا ..باعْها..
تعايرْني ليه يا فتى والناس بأوْضَاعها
رِ ضِاها باللّي جَ َمعْها خوف مَمِزَّعها..
بازْعق من القهر مني يضْمن لي تسْمع لي
مع إنّنا توْأمني..
جَسَدي ودو ْد األَرض..
خلِقْنا لبعض..
ني ِ
و ْلفِ ْ
أزرَع وتقلعين .
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نقد ذاتي
...

خطَفوُك لسجْن الرّجولة ..ياعبيط انْتشيتْ..
َ
طرِي باسِمّ البُطولَة
حَقنُوك وعَضمْك ِ
افْرتيت..
خلمُوك ولسَّاكْ صبَي مبعَايب األوْطان
وتوّهوك ياغيب
بني الزمان واملكان..
صدّقت حتى اتلهيت..
جَنّيت ومَازلت أهبل إنّما جمْنون
وكما ابتديت انتهيت..
حتلَم بالَوطن إنـْسان
سَمري ..كما عِشت ِ
واحلزْب مش دكان..
والشعب مش غلبان والمهزوم..
لذا مهما كُنت وكان..
ض فْ ح ْبلَك السُّري
تبّت وعُ ّ
لسّاك حبلْم الطفولة مازلت وال ضلّيت
قلبَك لوحدُه دليلك..
يف عزّ ليلَك يدلّك لوَمْضَةْ جنمك الدُّري..
اللّي نشاك وسْط الظالم  -فنان !.
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غنّّـي
...

وفّر راسَك ..تلْقى خالصَك..
دوُس على أمّ نافوخ الدنيا
بكعْب مداسَك  -لكن..
غَنّي
طول مانت مُولّف على نَاسَك ..غَنَي
حتى لو مأزوم – غَين..
لو وَطنك مهزوم – غين..
صاحي أو رايح يف النوم..
صرَك متديّن
عَ ْ
أو مُتدنّي – غَنّي..
إرفع راسَك..
حبلَق حتى ف عني الشّمس
ْ
حرْق قلب اخلوف واهلمْسْ
إَ
س وحْش ْة ليل الناس..
ونَّ ْ
باللحن املهموم الطالع بِكرْي اإلحساس
سكَ ..وانتَ بتغَين !
من جَمْرة آخر أنفا َ
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شومة
...

داري على شَمْعتَك يامْمَسَّخ املواويل
خَبّي غَليل أزْمتكَ
وطبْعك العَكْنَنَه عن شعْبك املهزوم
الشعَر لو نداّغه امْضغها بفصّني توم
لباَنه عند اللزوم
لِمّ احلروف النّحاس والبَمبَمه واملربْوم
وفْ حرفَنَةْ فالّح عَديم الدّم
أصْبغ جُنون القصيدة من غُبار اهلَم
إرْفع سيوف اإلبتزاز العَويلْ
هللْ َوسَة املأزوم
أو دْق طبلْ ا َ
وهنيْ النّيل
مزّع أسَاطري التاريخ النبيل
ياطو ْل طوابري اهلمُوم اللي بتفري القلْب
وتْهِد حيل الشعّب – لوحمْروم
صلَها ناقصاك..
ماهي أ ْ
ت ْدفِن أمَل بكره ..وتدرْ َمغْنا ِبفَصاحتك
يف ذلّ اليومَ!.
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احلاشية
...

مت َعطّرين..
نسْوان وشوُشهم من عَجني
حبرْ شْبِني
يوْعوا على أياّم َفحْت َ
وهِوجِةْ النّديم
م ْتغَنْدرين متْبنّجني
حتتِ الرّموش بعْض البالهه
وعَ اخلدود بْعض الغَباء
مْتربمَجني على والَء اإلنِْتماء
قداّم منصّات السّيادة مرَصّصني
ستّات ورجَاله وعيال مفْربكني
بيسْمعوا من غري وِدَان
(إنطق جبم!)
بتبغْبغوا من غري لسان..
ويسقّفوا متعجّبني و ُمعْجبَني..
(إخرَس غنم!)
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يبَلمّوا متبسّمني
على اليمني وعلى اليَسار
من غري عِينني
ومفتحّني
وانا ..؟ إيه اللي جابْين وسْطهم ؟
ك خُردة
مع إنّي بعْت الزّمبل ِ
سَدادْ ِفرْده ودَين..
و َقلَعتْ توُب ا ْملفُهومية ..من سنني ؟!
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دكتاتورية
...

تطْوَل العِمارَات
ت ْوسَع الشوارع اللّي عمرها ما اسْتَنشَقِت
روايح احلارات
والشافِت األَطفال يغَنّوا للقمر
عَساكر الدّاخلية يكرتوا – يتعنرتوا
صفّروا
ع الفارْغة واملليانة ميشُوا ي َ
تِضْيَّق الْرصفه
وتشحّ الْرغفه
شعْر حيتاج لِألساتذَة ِتفَسّره
ال ّ
ما تاخْد ش بالك أنّ عَمرك اتسرَق
غري عَنْد حلظةْ لَماّ ختْتم الوَرق جلْل السّفر
س ِر على الرّصيف الضّل وميوت الشجر
أو ملا ينك َ
يتنكّر التّالمذَه للَمطَر
ضفَاير الًبنات
وختتْ ِفي َ
تكْرب تصاوير الزّعيم علَى احليطَان..
خطَب رئيس اجلمهورية..
تطْوَل ُ
صغَروا البشر!.
ي ْ
63

مسري عبدالباقي

الوهم
...

ماشي مِكتّف يف حِباَل هَمّك
راهِن قصايدك للّي ضاع منّك
أسري عوايدْ القبيلة
حمكوم بعار اهلزمية..
واالِنْكسار الطويل..
عطشان – بتِسقْي الكل من دمك
شْرقان ِلعِشق احلافظني اجلميل
قلقان بِطبع املنكِسِر واألصيل
تزْعق من اآله وال أَحَدن يشيلْ عنّك
قلبك خفيف مُش بِسنّك
عمرك خَلف ظنّك
غْرقان يف تهاويل الزّحام العَويل
بيْسِ ّد حَلقك عَمْدِ طني النيل..
وأنت ظنّك وكَنَّك يف اهلُيوىل النبّيل
عايشْ ِبفَنّك نَيب – فْ عامل مِنِ املخاَليل!.
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هوات حممود املصري
...

عفوا ..يا سيد حممود
يا بتاع صناديد املصرية..
ماقدرتش اقرا (هُوّاتك غري الطبيعة)
إال بصعوبة طبيعية
ميكن علشان أنا عاجز عن فهم التجديد
أو ميكن بالتحديد أنا عجّزت وقليل اخلربة
واجلهل عنيد
ومش قادر أفضل يف أسواق الشعر إ ّال مفيد
قلت ال ميها وابدأ من أول وجديد
أو أريّح نفسى واروّق بالي
واكتفي باللي ورايا من هَم الدنيا وهَم عيالي
 وهم الدنيا وعيالي شديدونسيت ان أنا ..م اجليل اللي باله الزمن الرعديد
بالعسكر والبلهارسه
والسيد (ليونار) جنين
فكرني (بفورد وكنيدي وايزنهاور)!
من غري ما يسمع مين أو يفهمين ناقرْني
وحاطط عينُه عليّه وعايزني بدون أي مقابل
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ت ف حواديته واعيد
أ ِل ّ
مش عارف ليه ؟ أنا بالذات..
مع اني من بلد الناس اللّي ف رأيه
ماهماش أمّه ..ورايش
م اخللق اهلاموش اهلامش
عامل هالفيت ماهلمش حضاره غري الزيت..
وقعوا باسم الثورة ف أرابيز القايش
جهله ومش واخدين بالنا من حاجة
اتربّينا على إن مافيش فايدة..
واحملتاجة غنّاجَة..
مش عارفني أن الصفوة من أمثال عمك (إدوار)
همه خالصة عقل األمة ومستقبلها
واحنا رواسب ماضيها وعبلها
مش عارفني السر احلربي ورا خناقات القهوة
املتسميّه على إسم احلرية ويا (فاروق سليمان)
وال أهداف الغَاغه اللّي آخرها وأوهلا (أمحد طه)
و(أجمد ريان)..
ولكن من أجل عيون املرحوم اللّي من جيلي
حاولت بكل اإلخالص أعملها وأكمل هوّاتك/
نزواتك واحتمل منّك هذا الرهقان..
جلزْر
عشمان أفلِت من أحابيل حتاليل ا َ
الثوري اهلاجم كالطوفان..
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ح نروح وياه ف ابو نكلة – الكل كليلة
م(املتنبى) لسيد نيله إىل النسيان .
يا ِقلّــة خبتــه اللّ ـي مفــتح يف الزنزان ـة الضــلمة ومــش
بينام..
وقفت اكمْل وحدي (يف الزمحة) وبصوت عالي
قصايد الديوان..
وصرخت وغمّضت وفتحت وماحملت إال اخواتك
فيى احلوش والست الوالدة على الطشت بتغسل
خلجاتك ..وأوالد وبنات كانو ف سنّك واصغر
ورا كل الشبابيك املتقَرطم شيشها
واملتكسر فيها قزاز األيام..
كانوا راجعني أو راحيني الدكان
باحلمص والعسلية ولبان
بيتنططوا فوق اكياس القطن املتْنطورَه يف
الشونة املريي وراكبينها حصان زي النسوان..
بيْقلدوا متثيلية (زينة) اللّي شافوها
يف التلفاز..
واد منهم كان البس برنيطه وبنت بتحشر يف
صدرها قطن ابزاز
وانت وحيد..
قاعد يف البلكونه بتمثل دور والدك فوق
الكرسي اهلزاز..
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كانت الرتاسينه بالستيك متلون
وانت قعر اجمللس بعد ماكان اتفض املولد
عاقد باحلزن جبينك
ومصمم ح تكّملها قصيدة من الصنف املمتاز
تعجب مبعوث (اجلات) الشعري للعامل
بعد اخليبة الكربى
واللي مكلّف مبهمّه ح تنقذ عرش اجلاز
وحتاكم أم الدنيا على العشرين فضّه
ختنق يف السر (وإن كولد ْبلَود) األستاذ
ويادوبك خلصت صالتك..
اللّي انت صليتها إمبـارح واوّلـةْ امبـارح واوّلـةْ امبـارح
وأللفني
عام رايـح وبكـل مـايكفي مـن إخـالص ..وإميـان..
وبذمة
جمنون وانت على حافه (هوّاتك) ..مفتون
مش ناقص غري تقرا الفاحتة وتتوضى
ويا إما تكون انت بنفسك /من نفسك
يا إمّا ح تنسى..
إن الفن – ف عني العقل – جنون
واهي عيشه بالطول بالعرض
ح تتقضّى وتهون..
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املسخوط
...

القرْن العشرين
اللّي خطّى أوّل خطاويه الطّفلة
على دَ ّق طبول الثوريّني ..وأناشيد احلرية
وأغنيّات املنتهكني
واملهمومني باألَحْزان البشرية..
وقصص احلب الروّمانسيةَ ..عجَّز شَابْ..
راجع مِيت سَنَه يتعكّز
على حيط الدميقراطيّه املاْيلة..
بيْل ْم ف شنْطة أوْراقـُه احملرُوقة..
بإيدين مُش طايلَة
بواقي األَحالم املسْروقة من بني جزَم العَسْكر
املتخفيّنيَ باألَحالم املدنّية
احملْشييّن باألوهام القومية..
واحلرَاَميّة – احملْمييّن باألساطري الدينية!.
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الكاتب اللوزعي
...

عايز؟! وانت املوعود الفايز
طب ليه مستنّي؟
مادام الكورس جاهز على سنجة عشرة غنّي..
أمك طول عمرها دعيالك
حقّقت مجيع اللي ف بالك
رستأت املستقبل على قد عيالك..
اللي من صُلبك واللي ..من اخلطأ الفنى..
فأعمل مابدالك..
صعْب ف هذا الظرف التارخيي استبدالك
فاشرح للناس الصح ..وخلبطها
رَوّج للدميقراطية وبقْرطها
داري عيوبها وظبّطها
على قد مقاس ظباطها
دوّر خدّك باحلنيّه للجيش
داري حريرك مبرقع وقديم اخليش
إستعبط وانت بتحكي
ولو حكمت عيّط..
قصقص للشعب جناح الذل حمّبة
ح يهيص ويزيّط
إنتف له بنفسك ريشك
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وافيت بكل جسارة
يف اللي ليك ويف اللي ماهولك..
خبّي خرابيشك..
و ْبحُب اسم النيب حارسه الوطن املسكني
إختم داميا قولك..
إتوكل على أمن اإلعالم واإلعالم األمين..
تضمن لشطوط اجملد وصولك..
وأن خيّبت األيام ظين
وخابت روشيّتات حتليالت احلكما
وحل القحط
وماقدرتش توصل لقلوب الناس االجالف
اللؤما احملط
اللي كشفوا أصولك..
مللم خوفك وافْرد طولك
إتالئم ويّا ظروفك
احتجّج يوم تضطر لِسَنّ اسْنانك وسيوفك
بغياب الشرط التارخيي..
والوعي املتدني..
وعدم النضج احلسّي والفين . ..وغنّي
تغْفر لك كل الناس عذاباتها
مادمت مراعى خواطر أمواتها
ومأخّدها علي عالّتها
وبتسمح هلا وبكل احلرية
ترتحم على مافاتها
تتكفن حيّة يف سكاتها –
وهيّ وراك. ..بتغين !.
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الكاتب اجلعجعي
...

الريح بتعرّى تيابك
مهما بتقفل على نفسك باب ورا باب
كل ما إمسك يكرب
يطفح كدبك ع الوش عذاب..
تصغر جّواه – يا كدّاب
مش قادر تبلع عارك
من يوم أول شخطة خمرب
اتطوعت تقر – وتنكر
دورك يف خراب دارك..
يف فَتْل احلبل عشان تشنق جارك
فاشرَب نارك..
على فني من جلدك ح تفر
فوق ضفرك دم قصايد بعض الشعرا
وبعض نساير من حلم الكتّاب
اللي دفَنْت جثثهم يف السر
يف مرايتك كاره صورتك ملا تواجهك فيها
عيون السهتانة مراتك أرض خراب..
بسمتها اخلدعة بتاخدك من نفسك
ترميك يف سرادب كوابيس األحالم
املدبوحة املشبوحة على سن املقصوف
بإيديك م األقالم..
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قلبك كاره قلمك..
من كرت مادهْوِس يف أَملك
ملا كُنت شباب – حايف وبالقبقاب..
باجلالبية ولوح الكتاب..
حتْجل يف حواري العمر املخجل
فقرك قهرك..
دبّل زهرك – قتل اخللفة ف ضهرك..
مدّك على باب السلطة لبالب..
حفْت ف ضل الكل
زَ
قطّعت بأهلك كل األسباب
عمرك مامسحت حلَداَ يتحامى ولوصدفة ف ضلـّك
حلمك سلّمته بكفيّك لألشرس منك
غرَزت ف حلم األطفال األنياب
حلد ماجت لك ع الطبطاب
التعلب خلّف بعد الصرب غراب
راسك حطّيته يف مداسك
عمره ماخاب األمل الواطي ف إحساسك
حتى اما َملِيت من دمك كاسك
عّناب لألغراب
وساومت احلراس على نفايات االسالب
صغِرت
ك ِبرْت ولكن ع القد ْ
يف نفسك حاجة انت عارفها
تسمع كتْمة خربوشها
أوّل ما بتدّى ضهرك لألصحاب
اللي ليالتي ب ِيجْمعكم ع العشا
دون أيها خشا
لْحم الوطن املسكني – ديابة وكالب!.
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الكاتب األملعي
...

كل ماتكرب
تتشعبط بضوافر موهبتك على كتف العسكر
عمرك ماح تكون غري بّوابة
تعدى منها جيوش املنكر..
تدوس اليابس واألخضر
خوفَنْ تصغر..
إظهر ع الشاشات البنور جبمع األلوان
إتبسّم وامتنظر
موهبتك فذة وح تبان إنك وحدك العْور
وسط العميان – خدم السلطان..
وسط الديدان – تِعبان
إخلط أحالم البسطا باألوهام..
حُط السم الكدب الصايف يف العسل السكر..
وملا تبقى لوحدك من غري حكاياتك
قدّام مرايات احلزن اإلنساني..
ماتهربشِ من النظرة اللّي برتعشها الدمعة
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يف عينيك املكسورة
ألنك مهما احتمّلت عذابك يف السر
ح تضطر تقر بكافة تفاصيل الصورة
احلُمْرة اللي بينْضَحها شبابك على وشّك..
لوغشت كل اخللق ماهيش ح تغشك
ألنها محرة خجلك..
من محرة دم وحلم الوطن املسكني
اللي بيفَرفر مابني أنيابك
وخيابة أملك !!
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إستسالم
...

سيبك..
ما اوسَخ من سِتك غري سيدَك..
تبّت ع اللي يزوّد كومَك ويزيدك..
الواد اللي كنت حبيبه
باعك وماعدش حبيبك..
أمك ماتت
وابوك من قبلها موتةْ ربنا ناسيني مواعيدك..
انطفت الشمس اللّي كانت ضفايرها
على مَدّة إيدك..
عينى عليك يايتيم
ماحدش من أهلك بيندهلك..
والحد من أصحابك برييدك..
طلّعوا عينك ع الكلمة ودينَك ع املليم..
دلوقتى بكل بساطةْ  /سلْو قديم
ح يقولوا إنك بعتها
مع إنك – ومجيعا عارفني –
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إنك عمرك ماملكتها
حتى ليلة مانامت خايفه ف حضنك
– أيام اخلوف والغربة
غطيتها بكل احلنّية وماملستها
صُنْتها من خيبتك زي الربلنْت احلر وماخُنتها..
مع إنك يف عز الضهر القاطع بعينيك شفتها
يف سرير اخلاطي والواطي..
معدومة اخلشا والشوف ..تندب خبتها
وهلا احلق تعايرك..
علشان سيبتها رافضة تسايرك..
خدتها – على عيبْها – على كفوف الراحة
ضعْفها ..حتميها قال من عيبك
ياجَبايرك – ساعة َ
وتصون عرضها ..مع إنها..
من أول أول ماعرفتها..
وعينيها كانت ع اللّي جييبك..
وف أحراش حضنها
يقطع خَلفَك ويْسيَبك !.
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إعتذار مع سَبْق اإلصرار
...

عايز اعتذر لكل زعالن مين..
سوا كان هبَشْته بقصد أو غَصْب عين
عايز اعتذر للحرامي
وللعفِش والغتيت
كل احلرام صار حالل ..وامليّه خَلطِت بزيت
وانا لوحدي ..نسيت..
عايز اعتذر للكلب واخلرْتيت
للقط ملا حكم فيّه فأصبح ديب
من عهد مينا لعسْكر الثورة..
عايز أعتذر للفيلسوف األديب
اللي تعمد ي َدهْوِس روحنا يف السراديب
ولألديب األريب املُعل ّم ملْهِم األجيال
يف كل فن وجمال
واللي احتمَى باألمن قبل الدين
كفَلهُ نفط العرب هلزمية العمال
و َ
وف ساعة األزمة يا استحمر
صبح جزمة لراس املال..
كتّ وهَرب..
يااليِمْها يف السر واستغفر و َ
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فصبح يف شرْع العرب عنرت من األبطال ,.
ومن الكويت للعراق – ياقليب ال حتْزن
كل الكتب خضرا والعربَه بدوام احلال..
عايز اعتذر للقُرى اللي بقَت
بعد اهلزايم مُدن
هلا جماري وجمالس شبه شعبية
وهلا حواري بتسهر حتى وش الفجر
لكن خاليَة م األطفال
وهلا نقط شرطة داميه بهمّه رمسيه
برتتّب الكشف يظْبُط دفرت األحوال..
وبقى هلا فوق اخلرايط إسم أفرجنى..
طرْح النّوى
فاستقبلِت مهرجان الرقص َ
على شطوط الكنال
باسم اللي راحوا يف يونية زي اكتوبر
وباسم خضره احلزينةْ الرأي واملوال..
عايزه اعتذر من قليب للنّسوان..
مرَه مرَه  .سوا بنت أو أرملة..
كلِتْين حَي ورَمِتْين
عايز اعتذر للي أ َ
واللي اشتَرتْين ويوم العوزَه باعتْين
وللي عُمر اجلفاف والفقر قاسْمتِين..
وللي غِل وغَباوة وغِيَرة غَدَرتين..
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عايز اعتذر للكرامة ..للشرف للجمال
لإلنسانية اللي قتلت روحها قتلتين
بإسم الدين
خلّيتين خوف م املسلمني استنصَر..
وخوف النّصارى اتْحامَى يف املسلمني
كرْه واالكتئاب
وأعيش أسري ال ُ
أحفر بإيدي القرب وانا خايف ..أرُد الباب..
وانْسَى الليالي اجلميلة وضحكة األصحاب
واحللم باجلنة – حتى لو طلع كداب
واطلب رضا الواطي
وابن الرَفضي والبّطال !.
عايز اعتذر البتهال..
ولنصر إبن ابو زيد
خوف ييجي بكره
وشرّه مش برّه وال هُو بعيد
واالقيين بافتل حبل مشنقيت
وألفّه برقبيت وانا خبمر املنْدبَه سكران
باضرب كما الفحل بالقلّه وبالّموال..
كما خيال ضل
فوق حيطه وبيجعجع
وهو عارف حقيقة إنه حمض خيال !.
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الناس الرمل
...

اإلنسان
اللي جِ ِبلّته خدام
ماح تِفرقش معاه
حتى لو شاعر أعجوبة
خدمة (فهد) من خدمة (صدام)..
الفن كثري م األحيان يف عرف عبيد
السلطان – سبّوبة
ضرَب سالم
واحلرْب – دقة كَعب وا ْ
تبقى الكَتوبَه  /خلف زي أمام
حمسوبة بالقَسْطرة..
بني احلالل واحلرام
متقاسة باملسْطرة
إذ لرية النفط أخت للرية األروام
خليك معانا ح تكسب زي ويّاهم
ال غينا افهم لغانا وغنّي بلُغاهم
خلَقها ونشاها رَملة سوّاها
اللي َ
82

مسري عبدالباقي
بالها حني ابتالها..
وخصّها خصخصة على كيفها وهواها..
بشر من الرمل
أشبه ما تكون بالرمل
أكفَرها واتْقاها..
تِكره بشدة تُملك األحالم..
وحتب متضُع للسالمة اللجام..
س على دم أمك
َفحِ ّ
فتش على جْبِـلّتك..
إوزنها ..وإعقل مداها متام..
قبْلن ماترقص بها (بلدي) وتفضحها
على دق طبل احلروب..
أو (چيرك) جيْرحها..
على زَمْر (باللّو) السالم !.
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لسّه يف ضهرك والد
...

كل ماتقدَر إدّيين أمارة انك صاحي
وف عز ليالي اليأس خمبّي لي
بُشرى ولو باهتَة
بطلعةْ مشْس صَباحي..
وإنك مازلت بتحلم باحلواديت
وضفاير الصفصاف ع الرتع املهجورة
يف الريف اخلواّف ..والعيش الفالحي
وانك لسه بتوعدنا بفيضان زي احللم
ماتقدرش عليه أكياس الرمل وال أكياس الفضة
وال ِقلّة إميان العسْكر والفُقَهاء بالعلم
وقادر لسه ختلف أوالد
زي الواد – عز والواد محدين صباحى –
...
أنا مش قادر اتصوّر إنك عجّزت..
وبقيت بتْخاف .
وأن الدم اللي يف عروقك جَبّن
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صلَك باشِت
جملرد أن اسنانك وقَعت ومفا ْ
وعلى أحزان املاضى وأفراحه خالص
اتعكّزت..
أل ..يف إيدك ريشة مازالت..
مازال يف قلمك حرب
األوطان مش بالشرب
وال بالصوت العالي
وال عمرها كانت بالبال اخلالي..
اللي طول الوقت بيتْبسّم ببالهة
جملرد إنه متصدر – أربعْ أَركان املنظر
ساد ْد ودنُه عن اآلهات املقهورة
ومغمّى عيونه عن أعْشاش البوم..
فاكر إن الليل أمجل من غري أى جنوم
وإن الصمت طبيعة وح يدوم
واحلزن املكتوم يف آهة احلس املهزوم –
ح يدوم
وراحة البال ح تدوم .
وناسي ..إنه مازالت يف أيديك الريشة
ومازال يف قلَمك حبْر
وف قلبك نبْع اللي جيمّل روح اإلنسان
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من شعر ومن ألْحان
ويوم من يوم..
ح تنسى مافات ..واللي مابيجيش منه .
وح خترج من صمت األموات..
وح تدّيين ماليني األمارات انك صاحي
حتلم بكرامات العيش الفالحي..
يوم من يوم..
ح تبشرنا بفيضان
أقوى من أكياس الرمل
ومن أكياس الفضة
وفِكْر الرّمل الْماحِي
وقادر ترزقنا بأوالد
خيفوا من حِمَل جراحي
زي الواد عز الدين
وكمال ابن خليل – اإلنسان..
والواد محدين صباحي..
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مرت الوطن بكام
...

ماعدش عار أنك تركّب شريطة..
وتعرّي (ط )..على حيطة
وتعمِل ديك.
شرف كبري النهارده خدمة املماليك
أو مسرح الرقاصة والتنطيط على الشبابيك
تقدر تقول مابدالك..
اللّت والعَجن ص ْنعَة والنفاق دواليك
الكل أصبح حبكم السّن واجلغرافيا
من مُدْمين التّدليك
صلْت لْمنصّة اخلربة ِرسْمالك
ومادام و َ
يف إى شئ تفْيت ..قول..
احلكمة ماهلاش سعر
اليف األدب عربة وال مجال يف الشعر
مازال عَمِيدُه القْرع النّزهي..
فريد زمانه بيكره العامية..
مع إن خالته على الساقيه بتْفرقَع ب َف ْر ِقلّة
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وعَمّته يف السْتباليَه راقْدة بال ِعلّة..
وبلوكامني الثقافة مازال حبيب الكل..
رغم املرض والغرَض عملوه شيخ الكتاب
يوزّع الرزق ويقسّم رغيف الذل..
ويدّي صَك الرباءة الوطين لألحزاب
بلدنا زي الفل..
العسكري اللي خَربْها صَبح وَىل مبقام..
ى ميت وا ّال ميت حيّ..
سوا حَ ّ
يا يضربوا له ف كل فرْصة سالم..
يا جيهّزوله القرب باملوزاييك..
وزفة املزازيك على مدار اليّام..
إحنا متام التمام وبلدنا زي الفل
كل اخليول إرتضِت زي احلمري اللجام..
ع الربَكة حاط السوق مجيع الزمام
هذا قانون الزحام
تقدر تبيع حتى شهادة امليالد..
قاسوا البالد بالشرب..
وجهّزوها يوماتى تدخل مَزاد
على ذمّة العلْم واحلكمة وراس املال..
قتلْين قرشي احلالل..
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احللم سيّح دمى حَد السؤال..
فيه شئ يف ماء النيل – ماهوش صدفة –
عبيط خمتل ؟
عليل مسّوس يف عقول الوْالد..
الكل بيبعْبع يف حرية ماليها حدود..
لكنّ روحه كما شط الوطن حمتل !.
...
وانت اللي فيهُم بقى .؟
طبعك محاك م الدود ؟!
ناصِب لنا املشنقة..
س معدود..
حتسب علينا النفس وانت َنفَ َ
...
عملْت إيه ألمّك ..ياابن أمك..
ملّا العجَز شلّها والْهم رقّدها..
واخواتها ..كله إشرتى نفسه ولَوّدها
بالفقر مرّه – ومرّات بالريال والنفط
أنا قلتها لك ألف مرّة – تْتوب
ترجَع عن اللي ف نافوخَك اللي كلّه عيوب..
عني امللك منك ..وناوي هولك..
فخلّي بالك ..اجلايّ فوق احتمالك..
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وماعدش عندك حق زي زمان..
الفقر ضيّع عِمامَك زي خوالك..
الصحرا أكلت حلم أهلك نَيّ..
ح ينكروك بالعِنْد أهل احليّ..
ماعاد باقى لك ِملْك يف احلارة
أبوك رهَن نايبُه فيها لْرخصِة الدكان
والفقها أخدوا حَقهم ناشف..
بقَد ماتاح احلرام إمْكان
َقلَبوها (ميت سلسيل ) بقََت بندر
والبحر بقى برْكة راكدة الراّيق اتعكّر..
س ْفلِتوها بَدّلوا املنظر
و َ
قطعوها ..خنْلة ياسني ..وشجرة اليامسني
(مدحية) لو عايشة ماتت من سنني وسنني
وقبْل منها قتلت بعلّتك (جوزفني)..
أصبحت كما ِقلّتكَ عاجز رَزين وحزين
كل الورق أصبح حَدا العمدة
خرِبت والوابور خردة..
املكنه ِ
والعتبة بالكومبيوتر أصبحت ميالمني..
...
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طول عمرنا نقول لك ..وماتصدقش
أهلك غَنَم أبيض وخالك جَحش
الكبش كسّر قرونه غباوة ع القضبان
الصفّريَه وتفّرقهم العُصيان
جتمعهم ُّ
صبح األمل أكفان والرتبى قال ما اعرفكش
اللي افتكرناه نيب له حيلة وشفاعة
صغْره مرتبّي يف بيت فرعون..
من ُ
مأمور ووالِي وكاتب حِصّة السلطان..
حافْظ األمانة تراث
من ألف ليلة لرجوع الشيخ إلي القرآن..
ناوي على ألفني يعَصّرنا
وإحنا بكل الرضا والطاعة لسيادته ماقصّرنا
حِلّ انت عنّا – حِلّ كتّر خريك
ناقص مجيلك ياسيدي – ال تبَصّرنا..
صغَرنا..
الشّعر ماقوّتْش أ ْ
وال احنا من جيلك تعاتبنا
تعرّي معايْبنا حتسّرنا..
إعقلها وإعدِل بالرّضا مِيلَك..
عقلك قطَع حيلَك..
خلَط باهلمْ مواويلك..
جهلك َ
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فأظبُط خطاويك على دق الطرمْبيطَة
ماعادش عار إنك تباهى اخللقْ بشريطة
وتعرّى (ط )...على حيطه وتعمل ديك يف كل أدان
حتى الوطن ..بِيْبَان من العنوان..
فقطّع اجلْالّبيه – كفايه بُرنيطه..
اخليبَة واحدة ب َقتْ ِلفُراكِة اإلنسان..
يف كافة األوطان
سرْ للحاجَه والنّص كم اخلواجة..
اللي انكَ َ
فاجْبُر بواقي نفْسَك املكسورة لو حمْتَاجة
وخشُ يف الزّيطة وبطّل سذاجَة
يف الصورة حَ تبانْ فنّان موظف – أو تبان سجّان
شرف كبري النهاردة ختدم املماليك
وعلى بالطة بقالطة..
تسْهَر حتشّش َرسْمي وتبكّش على السّلطان !.
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خربشه يف القلب
...

الغنوة بتفرفر بطول اليوم على لْساني
كل اللي شايفه بيفْري كبْد وجْداني..
واكِلين قليب على اوالدي وأوطاني..
وانتَ وال انت هنا..
...
كنّا زمان ع الفَرح واحلزن متوافْقني
خافت كالب السكك منـّا مشال وميني
صبح الغَجر والبقر وال ِعرّه متّفقني
واحنا اختلف وفْقِنا
...
فرّقنا صاحب ال َغرَض واالّ ال َعرَض واملال..
واال احلرام املرَض هوّ اللي َقلَب احلال..
وا ّال كربنا وخرّفنا وكنـّا عيال
عمر وفَلَت منّنا..
...
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اآله بتحرق فؤاد اللي ماينطقهاش
وكلمة احلق حرّة الندّل مايطيقهاش
وح اعمل إيه؟ واللصوص اتْحاموا يف األومْباش
اتقامسوا يف حلمنا
...
حرّفت ليه املعاني نسيت أماني الوطن
وبقيت تصدق حكاوي كل حاوي َرطَن
خيّبت فيك ظنّنا
...
إبدأ بنفسك وفوق ..القلب مستين
ممكن تزيح الغمام اللي عَماك عنّي..
تعلم القلب يعشق تاني ويغين
حسب وصايا أمنا..
...
اللي باعوها سَبايا يف كل سوق حرّه
وهيّه سِت الصبايا الطيبة واحلرّة..
مني علّمتنا تْقامسنا احللوة واملرّة..
و َعطِتنا لون دمنا !.
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شيخوخة
...

عمر العَيَا واملوت
أيام الفقر ليالي األحزان بتفوت
نهارات الغربة وعذابات الزنزان
كلها بتْعدّي
وان كانت الروح بتشيخ
واجلسد األميّ اللي اجتمِّل بالصرب ف ليل
االحباط جلل يكمّل حواديت العشق
ويتحمّل كرابيج الضبّاط
حلَق يف عيون األموات
مشْموط ع السّيخ بي َب ْ
مستنى اللحظات اللي بتخمد فيها
هلاليب الغل وتنطفي نار احلرّاس واألغوات
من أجل ماينفخ يف العامل من روحه ويغنّي !
...
قلبك مش على قدّك ..أل
قلبك أضيق من حضن املاضي
أوسع من حزن املستقبل
ليه بتدوّر وشّك عنّي
ياليل ..ياعني ارمحين..
94

مرت الوطن بكام
إختلت أوزان املواويل
اللحن املِتْد ْوزِن على حب بالدى إختل السلـّم بِيه
...
طب ليه؟..
ليه بتحمّلين لوحدي اللي انتَ ماقدرْت عليه
سحِت ذاكرةِ النيل
ياعينى ياليلى امت َ
جلِده زحف النمل األبيض فقافيق بقاليل
على ِ
الناعسة ملهيّه على عينها
مش سامعة ْلخِيل التاريخ الكدابة صَهيل
وال شايفة دموع يف عيون الندابة..
وال يف تهاويل الطبل دليل
الرملة السُّخنه سَفاها قَتَل الرّعْرع
دهَس البصل األخضر والبيض املتلّون والنّعنع
لَ ْهلِب حتى ضِل اخلْروَع وزهور التيل
قطع إوتار الرّبابات
عكّر رَوقان املعنى الكامن يف الرتاتيل
صربَك قَدَرك ..منّه دود الغدر وفيه – ليه ؟..
أسئلتك باخت ..إجاباتك شاخت
حتى نزواتك من قلّة ماحّركت الراكد
يف حوارى حياتك ..داخت..
ضرّ الْهَم اللي وطنك أدرى بأسبابه
إخ َ
وشجّر على جفن عينيِه – ..ليه ؟..
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وكإنّك مافهمْتش
شاب القلب شاب متعلّمش
مازال احلُزن البِكْر بيندّهلك ..
تتخطى حدود جهلك – أهلك
وحترر خطاويك على مهلك
ميكن تلحق شِبْر شْبِري وحنيّن
من طني الوطن اهليّن
اللي عمرك – حتى يف الزمن اللي أصبح
فيه الكدب املتأيّن
والغَرض الواطي املتْطيّن –
همّه سبيل السكك السهلة والعيش الليّن
إخرتت الصعب وماكدبت عليه ..ليه ؟
...
وه ّو مازال مع آخر دقةْ ليل على أبوابك
مستخسَر فيك أصحابك
بيقفل شبابيكك
وي َغفّل ومْض بواقى شبابك
يطفي ضيّ املستقبل بإيديـِه..
وبيسأل ..أحزان ماضِيه
ع اخلطوة األسهل..
ليه ؟!.

96

مرت الوطن بكام

زعَل..
...

النهارده..
ماقدرتِش أكتب شِعر من الزعل..
سلَبين همّيت اخلَجل..
َ
يتوهّج الشعر اجلميل
من مجرة احلزن النبيل
عمره الزجل ماعام على موج الزعل –
وال اخلجل..
ألنهم ماهلمش سحر احلزن – ال..
وال هلم جنّونة الفن اللي يكشف باألمل
سر احلياة..
واللي خيلّي القلب يتشَ ْعلـَق يف شراشيب القمر..
ويدوب حنان للوردة..
وعذاب الشجر..
...
الزعل مش حزن – ال..
الزعل غل وضجر
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وأنا الليالدي منت زعالن م البشر
من ِقلّة الطّهي ومقاوحات التّباتَة والغَشَم
وفجاجة العادة وأكاذيب البطر
واخلضوع املغْرى بقبول اإلهانة
ورضا الناس باملهانة ..وبأالعيب القدر
بالزمان ِيفْلت يفرّ مابني إيديهم ينسرَق
منْت يف غايةِ الزّعل من نفسي
ومنكم ياغجر
قلتها وقلبى بفرفر جوه صدرى بيتحرَق..
والدموع بتفيض وبتغرغر عينيّه
ردّت الدنيا الغَرورة الدّون عليّه..
 ويعنى إيه تزعل ماتزعل ..ت ْنفَلقأقل ما فيها نرتاح حَبّه من تأنيب قصايدك
حنتفل من غريها باكتوبر
ونفرح بال ّنفَق !.
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ملعون أبو الشعر
...

مهما انكتب واتقال..
ماشفْت زى الشعرا ناس أندال..
نلبّس الكرْكوبة توب موال
ونبدّل األقوال..
ونوصِف احلاَله بغري احلال..
نولّد البغله محري ..وعيال
ونغَنى للعمال وللحرية..
وإحنا كتَبَه عند رأس املال! ..
...
ملعون أبو الشعر صنعة انْ كان وطبيعة
ح ْرفَه عصيّه امّا حترُن يف اخلَال وتئِن..
أو تكنِ مُطيعَه..
تعوّدك تسمع ومامتّيزش
بني حِسّك املبْتلى املستغْين بوجيعة
وصوتك املعْتَلى املسْتَعفي بوديعة تضمن دوام احلال..
حسْبه ف آخرها ليه ما َف ّرقْتش الشَروه م البيعة ..؟
سهله اإلجابة – قطيعَة – ما احتاجتش سؤال..
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مادمت عايم على امليّة كبقعة زيت
ت مركب العمال
أول ماغر ِق ِ
إنت جنيت عدّيت حبور اخلوف وما اتبلّتش
إذ كلمتك باحلرف موزونة..
وغنوتك صاحله جلميع الحْوال..
مني اللي قال انك انت كربت على مهْلك
وإن القدر اسْتَخار الشّعر فندهلك
نسيت دِما صاحَبك وسُقْت ف جهلك
حقّقت كافة ماكنت بتشْتهى وتريد..
نسوان وفتّه وضمان م البنك بالتجديد
كفَرت يابعيد
أصبحت تنسى يف صباح العيد – بعيد أهلك !
...
هو احنا كنّا ضراير ؟ واالكنا عبيد ؟
إسأل مسري..
عمره زمانّا ماكانش ف (ايزافيتش) ضرير
وال القليل اللي مجّعنْا على القهوة
فرّقنا وانت كبري
...
عفْوك ياصاحيب..
كان الرغيف الفول يهنّينا.
بنقسمه الرْبعة ونشبَع يكفّينا.
ال شكينا قوْلون والف بوْلينا شكّينا
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ونبات بنحلم سوا نش َبع ب ُر ّز وطري
حلم اجلعان العيش بني (الربابره ) و(ريش)
ضلّتنا
العْدل كان يف احلَر ِ
عنينا كانت لبعضِينا مَراسينا
وعمْرنا مشاوير..
من (العجوزة) (المبابة) لدير (مينا)
ما كانتش أمك عندها فرجييدير
نعطش فنغرف باحلفان م الزّير – يا متخلف
 ما َورْد حريرالفقر مش نعمة ..أل
لكننا استغْنينا فاستعفينا
بالشمس واخلضرة وضل التوت وبالدّساتري
بالضحكة جللن تأمّنا لدخول البيت
بالربتقان واملشمشة ف فرباير
بالبحر ع األلوان
بالفلسفة ..بالشاي يف مخسينة وباملزامري..
بديوان (نريودا) يزلزل املعتاد
قصه (حملمد جاد ) حدوتة (لفؤاد حداد)..
جتوّز الشاعر اهلَربان لست احلسن
ميلك حصانه من الرباري بالد
بقصص غرامنا اللي كانت نيّة مابتكمّلش
ي مابيفرغْش
رصفان براح ووسيعه ورَغ ْ
يف لياىل من غري بنات أطول من األحزان
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وأضْيَق من الزنزانة..
نفْتل هلا من هموم الناس حبال الصرب
يف غيطان رَجوعةَ
وسنني كما كعوب الفالحات جربوعة..
لكنها بالرّضا بتخفّف املوجوعة
حبلْم زي العسل يشبّع اجلوعة
ِ
تسَمّع الطّرشه (جبانينى)
تصحى جوّه القلب جمانينى..
أحب قبطيّه نزور الزْهر..
نعرّف اخلواجات بشيخ (درويش)
تزيح لياىل تبارحيى ف زنازينى
وبالسماح حتْيينى وتْخلّيين..
أغفر ذنوب السجن للعسْكري..
واضرب سالم للفرّانني يف اجليش
واشكي غرامي وسّري للمخرب
وافرح ألنه نسِي من مُدّة ما أخدنيش
ومسح لي أبدّل قميصي النص كم خبيش
كانت السياسة فصاحة
والفن زوق ومساحة..
واإلنسانية بكل بساطة كما هيّه
حنب بعض بصراحة..
 كانت عباطه ؟.. بالش ..ماجترحْنيش202
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ما كنتش أعرف تهمة الشاعر وال حرية اإلنسان –
إزاي يكون املستحيل غلطان ؟
س اجلهل حني حيكمك
وال كنت أح ّ
على مزاج اإلْلتزام خيْرسْين أو يُشْكمك
وال مني كتري وقليل
مني فينا حني خيشى خيشع..
ضع العشاق لظلم الليل ..؟
وخي ِ
ويسلّم اخلايف إىل التهاويل..
لكدبَه كانت ع احلالل قادرة..
حصل احملال واحتقق املوعود– عرب ويهود..
وهْم التّجنّي يسود
انف َرطِت املواويل
العود جيِنْ ويكره الرتتيل
والنيل ..نِسي الشعر واستكفى خبيال حمدود
ال توت وال (غيط نصارى ) وال خنيل وال تيل
رغيف فقارى الوطن أخضعنا للتدويل !
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البقية يف حياة امليتني
...

أمضُغ لبان امليّتني وامتتّأ
وامشي ف جنازات التاريخ متزوّق
نَهْنه بدمع اهلَبل
شعر وزجل واختّلق
الدنيا مهما نَفخْت مش ح تروّق
الكدب زي الصدق نصّه عياط
ونُصّه أشبه مايكون باخلَبل
شرف الوطن ع الرّاكَيه رحيته شياط
يف (مارينا) زيه ف عزبة (العّياط)
النيل ماعدش معدّي على دمياط
وابوك ماصدّق ميوت
َرهنوا عبايته ألجرة اخلياط
احليّ مات ..قبل اللي مات وهُو حيّ..
مَقّق عينيك تتحقق
خد صورة جنب اجلثة وادعي هلا..
مازال أمل ..ربك يعدّهلا..
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واللي َقلَبها مَسريُه يعْدِهلا..
آخرِتْها أوّهلا  ,واللي مكتوب جاي
وضروري يضمن ليك يف آخر نفس
نِيلْها شَحيح ألْميّ..
تعيش وال تنْكرش على جيلك..
اللي باقيلك من مواويلك..
ماختونْش حزن القمر..
حتى ولو خبالن بضيّه عليك
وانت ف آواخر ليلَك..
متوت سليم زي ماعشت السّليم احليّ
واقف – على نص حيلك!
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إحنا والد احلكومة
...

كلنا أوالد احلكومة
ت خمّنا بني حبها وخوفها البارومة
اللي أكِل ْ
ســوا كنــت َمحْــض أديــب برتفــع يف ميــدان ســليمان
زبان احلرب
أو طبال قراري ف زفة احلرية بتهلّل وبتهبُّل بشومة
...
كلنا أوالد احلكومة..
سوا كنت عامل ذرّة يف املعمل صبحت تشك
حتى ف جدول الضرب البسيط أو حويط
من يوم ماخدت شهادة البكالوريا
رُحت عاطيها نومه..
...
كلنا أوالد احلكومة..
سوا كنت بنكري من اللي فَطموهم علـى الريـاالت
وع الدنانري فخدت على النعومه..
واال هنَكري جنب زير الثورة تسقي العابرين
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بالصدفة تقاسيم الغُنا (ألطْرش وثومه) ..
واال ثوري من بتوع االنسانية والتاريخ
وعم (الظوغْلي) خاف منّك ظلومة..
...
كلنا أوالد احلكومة..
اللجام واحلبل شاهد عني على نفوسنا اخلَدومة
وانتَ نفسك ياللي زعالن – جاي تقول لي
 طب تعاىل..ياللي ّدجبْت املقالة ردْح رد على املقالة
وأهاليك الغالبة يادوب بتقرا الفاحتة
جلل تالقي لقمة عيشها يف كوم الزبالة..
وانت ياللي..
يف دهاليز الصحافة احلرة حَالة وعشْت مسنود
ضهرك العريان ولَك يف األمن جوز عمّه وخاله..
شعِت ليلة العزومة
كنت فني ملّا الغزالة شعْ َ
وسيبت ابوك للوالي يفعل فيه أفاعيله املشومة
وسقيت اخللق كاس املُر
خلْطة من النّدالة وم السّفالة
وانتَ ياللي..
عشت طول عمرك على رغيف العمالة..
داخلي خارجي لكل من ع الكرسي شرعي
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أو عِوَاله ..وعلينا تسحب السيف الصفيح
فوق الورق
تنخع تصَبّحنا يوماتي مل ختلّي
ترازنيا بضل خياالت املقاطيع اللي هَرسوا جبزْمة
العسْكر دماغ الشعب عريف ورمسى بالسلطة
الغشومة..
من كونستبالت بتوع مسرح وسيما أصبحوا
ضباط ضوابط أمن أحزاب املزايدات الفجومة
أو خزن سايبهَ املفاصل كلها خمْرومة حلساب مني

هانونا وقلّوا قيمة أهلنا السّذج وأوطانّا الغشيمة
بني بالط القحط والنفط والصحف اللئيمة..

وف نوادي مهرجانات الشّغب والشّجْب تراحيل النميمة

اللي بتجّمل عشان هذا الزعيم تلك الزعيمة..
تطفِي أحالم القصائد اللي كانت رغم أنف
املكْرفون والشاشة ومجيع اجلرائد –
حتت مشس (األورْدى) وليالي (ال َعزَب)
نبْع النّباله يف األساطري القدمية..
وانت ياللي..
قرفْتِنا يف األزمة من غري الزمة فخَرنْ أو حِدادْ
زي طاحونة حجر داير على صدر العباد،
جللْد يف سجون النكشارية اجلداد
أو عروسة ا َ
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تفْيت يف أجمِاد تاريخ الرمل  ,جغرافيا البنوك
شِعر امللوك نسل اخلالفات الظلومة..
وانت ياللي..
عامل لي آس باستونىِ ..بالّلي وبعد ماجفت ينابيع
جعْت عملْت ع الرتاحيل دي باش خوىل
الربوسْتاتا ر ِ
ومتللي  -تلم أسرى اهلم واحلاجة أنفار سُخْره تأجَّرهم

ألعياد الثقافه وامليالد
اللي ماينفع (دمشق) يليق يف (بنغازي ) يصلّي
حرْز ملا تعودْ لنِا (بغداد) وتتعّدل موازين
أو تشيلُه ِ
التّراضي والتخلّي..
وانتَ ياللي..
قلمَك املسموم على رْقاب العموم سَنّه وماشي بيه
تلسْوَع مل ختلى..
حزق نازل حرْق تكسر كل قومة  ,لو تبان حلظة
جتلىّ كل ما اثنني بفهموا الفوله ترازيهم مرّة
بالقوْمي يا بالكَوْني حلَد ماتكتّف إيديهم
رعب م الغُل احمللي..
وياللي ..ياللي..
...
حلجَى
وإيه حكاياتكم يا اصْحاب ا ِ
يا اهل النُّهى والعلم كان فيكم زمان بعض الرّجا..
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ليه كسرتوا ف قلبنا احللم اللي كان رسَمُه لنا
الفن الرفيع..
ليه نسيتم حني يئستم من رجوع مشس العدالة
بالربيع..
ليه دخلتوا اخلُنّ م املغرب سكارى وليه
حيارى ارتضيتوا زمحة األسواق قطيع..
ليه طفيتو مجرة احللم البديع..
ليه صبحتم زي ما صار اجلميع ضد اجلميع..
رفْضُكُم زي القبول بالذل صار أحلى احللول
صريْتو بني الناس بواقي
فنّكم برّى شراقى..
والسياسة أصبحت يف السهرة ساعات الرضا
والبريه – َمزّه وقزقزه ف ام اخللول..
كِنّ يا فاحل ح تتنّيل تنول
هيّه راضيه وابوها راضى
والعقول ركبت على نْصاص العقول..
اهلَوَان بقى بالتّراضى
واللصوص خطفوا األراضي
وانت يا ابن القحْ َبه ال قاضي..
والفْ يّدك تقول !
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اإلنسان املكتب
...

تقدر تتفاهم مع دودة .؟
أوتقنع ضفدع يسمع بتهوفن
يفهم معنى الوردة والشمس..
تقدر ؟ ..ما اظنش
زمَن األنبيّا اللي بتعرف لغة اهلدهد والنملة
وىلّ ..وراح..
إنتهى عصر ظهور األشباح..
األرواح ما عدتش برتضى تنزل تتفسّحْ
وتزور األرض..
من كُرت مازهقت م الزمحة..
وقلة ذوق البعض
هجّت على أطراف الكون طَلبَنْ للرمحة..
مابتصدق تطلع قرفانه وتفارق..
حتلف ماتعاود تانى لو ُنفِخ الصّور
لكنّه ..وال بيْهمّه..
وحده اإلنسان املكتب – مغرور..
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متأكد جدّن إنه قد الدور
وخصوصَنْ لو كان مشهور
زى غراب البني والتور
اللي شايل الدنيا على قرونه ..والغول..
واخلل الويف ..والد ْيناصور ,,
...
لذا أول مابيْتمكّن من مكتب فخم
يبان يف عيون صنّاعه وأتباعه فاخر ..ضخم
مع إنه سُفيّف وهزيل ..يف حقيقة نفسه
وعارف إنه قليل ..وعويل..
إمنا بيسلّم نفسه ألَرابيز احلاَلة..
فيأّلف وبكل محاس ورزالة..
أغنيّات الدود ويلحّنها..
يعزف ويّا الضفدع على وتَر القهر املشدود
يتغزّل يف السلطة ويلعنها..
يتحامى باجللد الناشف والشوك واحلراشيف
اللي بيطلّعها على جلده تراب الدوسيهات
واألراشيف
وكافة مابتفرضه قوانني الدمغة..
من شغل عوامل وقرود..
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حيط اودْان األرنب على وش التعلب..
َيرْكب فيل العقل امليّت ..والعقل احملدود
كل اللي حتته علي نباهته شهود
كل اللي فوقه وماسْكني طوقُه..
دواهي ..وأسود
وهو بيِنْ ذاك وذلِك ..سيِد الكل..
املنْدوه يف الزّنقه املبتَسِم الناعم..
صاحب الكرافته والقمصان الفل..
اآل ِمرْ ناهى املُتباهى ..املقصود السالك..
سوا كان بأف وعاكِك أو فسْل ُدهُل..
الدودة بفضله تلعب كونكان
والضفدعة تصبح مانيكان
ألنه لوحْده ..قد مكانته مكانه ومكان..
فاهم فضل زمانه على بكره ..وعلى أهل زمان..
أوراقه متظبطّة مستوفيّة .
رمسية وشرعية وطالع للرتقيّه درجات –
درجة بدرجة قدْر اإلمكان..
وان كان ..يف معظم أو قول – كل األحيان
وفْ حلظات معدودة بريجع ضفدع ..أو دودة..
ال قيمة وال ذكرى ..وال سرية
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أول ماخيالف ظنّه ترتيبات أسياده..
تفْطس مشسُه املطفيّه وتغطس
يف ميّة (شخّة) عَيّل قد أوالده..
رفعوهُ لغرضِنْ ماقبل ميعاده..
فاتنطّق فجأه بقرار أو حتى مبجرد ..تأشرية !.
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عَ الربَكه حَ حتلـّو الدنيا
...

يارب املال
ياحمنّن قلب الرأمسالية بدم العيال
يامتَفنّن يف خلْط النثر الفين بأوزان املوال
ياواضِع على قلب احلق تِقيل القْفال
يامغّري من حالة حلالة
ومبّدل معنى األقوال باألقوال..
عفوك ورضاك..
الكورة بقت زي ماكانت طول عمرها وياك
وانا عبدك ..صنْعة إيدك وأسريْ لِبهَاك..
خالع كل هدوم ال ِعفّة يف هواك..

الرب اآلن على عرش األرض – الكروّية القرَية – إالّك

سبحانه من سّواك ماخَلقْش سِواك
أصبحت انت الكرسى وانت اجلنة والنار
إنت النيّة السّرية والعلنية واإلفكار
منظّم دورات اللهو التلفزيونى ودورات االفالك.
ش الثوار األبصار
إنت الشّاري ملا انعدمِت يف و ِ
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البايع انت والسمسار
رايح جاي باملشوار على رِجْل
تقِلب ألرصِفه على بيّاعة ال ِفجْل
املدن احلرّه ألقِْطار
وتوزع سَ ْقط البورصة
على عربيات الكشري واملُمْبار
تعيد توزيع اخلارْطة ،حدود وةصحارى وأنهار
وملوكْ زعما وشطار
فامنحنا يا جبّار
يامن يف الليل تعاود توزيع األدوار
ليكون نهار
إمْنَحنا بعَْضنْ من بعض ظالل الرمحة
من عطف بنوك ال َبرَكة
َبعْضَنْ من مِنَح السوق املشرتكة
بعضَنْ من سلْوى التنمية ومَنّ فروق األسعار
كى نلهَج باسَمك يف حرية
ونقيم لذكرك ولشكرك حفالتِ األذكار
يف كل مكان وجمال ومطار
وجننّّد لعقيدتِك احلرّة كلَّ السّذج من فالحني
وأساتِذَتِ ْن معتمدين وتالمْذَة غالبَة وعمال..
م اللي بيحلموا مازال
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إن يداووا العيشة املرّة بسردين العدل
وبسيادة القانون املتعلّبة عند البقال..
ضحْنا..
إمنحنا التف َ
لنروّج للسلم العادل دون صراع طبقي أو حزبي
دون قتال..
جنعل من (كوبنهاجن)ضد (كوبنهاجن)
أومعها إن شئت ،بأقوال تنسخ أقوال وبأفعال
التفضح ما بالقلب وأحباثٍ التقرأ..
مبقالٍ يأخذ خبناق مقال..
خنلِط أحالم األطفال بزبدة خنْل (الباهاما)
والقصص الشعيب بنفط (تهامة) والشعر بقرن
احلنْتيت العبْري ..ولنب العصفور األموي..
والفن ببَوْل األفيال..

لنُسوّى عقل األجيال العربية ع النار اهلادية التارخيية

منزج مابني العلم وبني الدين ومابني
خياالت املمْسوسني العقل ساللة شرْموط الدجال..
لِنَحلّ العُقَد النفسية من ذل القهر
واحلب من األوهام الرومانسيّة..
ونقلّب رزق اهلُبل على اجلهّال ..جبمعياتٍ مدنيّة.
وبأحزاب تتمسك بالشرعية ونوادي ليربالية.
وشركات لألعمال ولآلموال..
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خنلِط وخنلّط ونبلْبط ونزبّط..
كي تنتظم و ِتحْلوّ الندوات ..ومتتد وتسرَح يف
والوسَع إىل الفلوات
تغطى كل ربوع الضّفات  ,النيل والوادي
تتمطط تطول بني اخللق
وعلى اخللق رقابْ جيل األمن ا ُملغْرم باملهرجانات
يتْبطّط ينْهدَ وخيْمَد حيِل احملروسة..
ميطْمط ي ْنحَلّ احلبْل اللي معّقد عقل بالدي
فتْسَو ّد ف وشها صفحات املستقبل
تبهت أجماد املاضي..
بَحداثية أصولية وحساسية قدمية وعصرية
وبأحدث وهمية وكرنب زبادي..
ترقص هلا باللّو كل الفتيات ع الواحدة
نصنع من فُرقتنِا وحدة..
يسرح ميرح فيها السّايح نايحْ رايح غادي..
صاحب مطْرح وأيادي..
مش خايف من تأميم والتلطيم والتنظيم والمسرح..
إال اللي بيسمح أنه يضُخ احلَضَر املتحضّر
واملتقدم نفاياتُه يف دم اجملتمع املدني
فتنْبِضُ حتى أطْرافْها
وت ْنحَل عُقَد خماوفها – بالدي..
228

مرت الوطن بكام
توسَع تتفتح شرايينها وعروقها
اللي نشفها العسكر ريف وبوادي
إنتَ اآلن أصبحْت شرفها
حضورك بعد ماحاصرها زمان وقرفها شرَّفها..
واتعدّل على حِسْب هواك البْخت
اللي ف بُعدك مال..
واحلال اللي من غريك حال..
...
يارب املال
يامن كنت على قليب طول العمر غتيت
ورزيل ومُعادي..
إسرتها معايا – ربنا يسرتها معاك
أسرتني ..دبّرني ..وبصّرني.
تعبت مناهْده وعِراك.
وانا راضي ترضى عليّه تغيّرنى..
لكن – أرجوك األول ..قدّرني.
جلل امتتّع مبكانيت حَداك
واستسلم لآلخر هلواك..
قدّرني .قبل ماتكْسرني..
إمسح لي ولو مرّة ..واحدة وحيدة أتأكد إن ما
فيش وسط اخلونَة عبيدك
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الدايرين مِ الوجد سكارى حيارى حوالني
عواميدك..
من حرامية وشعرا وكالمنجية
وزعما أفيش وأفندية وبهوات دراويش من
هليّبه وركّيبه – باسم احلرية وحقوق اإلنسان
إمسح ىل مرّة . ..أتأكّد..
إن مافيش بينهم والمنهم والفيهم أى مواطن
عادى – بسيط ..م املساكني
احلرافيش امللْهيني ورا فتافيت لقم العيش
اللي أيامهم متكوّمة مشلولة جنب احليط
أو قدام التلفزيون
علشان نظْرتهم ليّه – ماختجّلنيش
ساعتها ح اقدر أعيش
وأكِ َن ف حضنك مستكفي ومستعفي حببَّك..
وأحط ف بطين بطيخه تعفّن
وأموت وأنا متطمّن إنّي كنت العاصي اجملنون
اللي معاه احلق املتجنّن يتْجنن
ويقاوح على طول عمره الضايع – صبا وطفولة
ومدرسة ورجولة وجيش دون أي بطولة ..أوتهويش
يتحّدى بقوة ضعفه جَربوتك
متْحصّن باسم الوطن املسكني
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اللي قدّرني سنني وسنني
أسِدْ اوْداني عن صوت العقل ف صوتك
واعْمي عينيّه عن ملكوتك
وأراهن بهبل كل الناس على موتك
وارفع يف وش سيادتك..
هالهيل ونساير شعري قصايدي
آيات وأيادي ..وارميها ..عصاييت
تبْلع كافة حيّات مريدينَك..
وأأكد رغم سيادة دينَك..
يارب املال – إحلادي – بيك..
وإمياني بيِه وب ُقرْب قيامته – اإلنسان العادي.

222

مسري عبدالباقي

ال عزاء للشعراء
...

ا ُملرّ َ..واملاحل يف انفاس
(أروى صاحل) األخرية

( )2

وانا بفرْفرْ مابني اليأس واإلكتمال
خطَر على البال كإنه احْتمال
َ
(إن الوطن ممكن يكون مُحتمل )!!
كأى وردة برتفض المتثال لألجل
بقد ما القلب شال من اختالف الظن
ومن إئْتالف الشّك باإلحتمال !.
...
جناحاتي عجِزت تشِيلْين
ملا اهلّو حتْيت فجأة زَمّمين يزمّلين .
ما اقدرتش أوصَل لسجن القلعة اتْخبّى
وال احتِمى بزُمالتي حتت القبّة..
الرّعب مات قبل منّي .
...
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كان مدْخل التحرير على مد إيدي
ع القهوه رحيةْ بعض مواعيدي
العشق نبْض وريدي
وكنت طايرَة يف اجتاه الوطن..
...
كان حتت منّي عساكر بيِضْحكوا ف وشّي
وبيضَربوني وهمّه بيسْتغْفروا
وعلى القهاوي ف وقت راحتهم
يكركروا ويتنكّروا لعمْلتهم
يفكرّوني بدعوتي بالرمحة ألمّواتهم
وبواقي أكْل السجن والزيارات عَشان اخواتهم
وحيذّروني مبكْر – حبّ زمايلي..
...
حاولت أسْبق جسمي واْل ُقفْين
علشان ما امحّلش البلد ذنيب
لكن – سبَقين الوعد وخَطفين
نَزع مشاعرِ الفرح من قلْب أوّل مايو
كسّر خباطر التالمذة املفْروسني م الكدب
يف (5يونيه) وف بيان احلزب
املوت وعدني بلحظة ماختوّفين
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فيها حَ يروى شجرة األحزان
بدموع حقيقي مش دموع نسوان
مسْرتجلني يف أودِة احملامني
ومؤدّبني يف حضْرةِ السلطان..
...
فجأَة التقيت ريشي بيُهجُرني
وروحي عاجزة تْشِيلْين..
خرس هتاف أصحابي يف اجلامعة
احلزن بارد – صَمْت الحيتملين..
خلّقين وشّكّلين
زلزلين شوقي لِطَمى َ
ألرضِك اللي اتْهرّبت مين..
ض احتمال
رجِع الوطن من تاني َمحْ ِ
لكنه – باحلضن خدني – بكيت..
وانا ظنّي إنّي – كنت عايشة باغنّي !.

224

مرت الوطن بكام

( )2

ماشية ف جنازة الوطن كفَين على إيديّه
أنا الوحيدة اللي جثة ماشية على رجلني
خلْق أعرفها
الناس حواليّه تشبه َ
مش سكرانني من مخْرتُه السرية
متخدرّين باملال وراحة البال
زحام بينْسى بالغباوة اهلموم
أطفال بتشحَت م الزمن ضحكتها
كما طري بتلْقُط م اجلِيَفْ لُقمتها
رجال ونسوان عُموم
تراحيل يف جتريده مابت ْلحَقْش خطوتها
مكسورة غنوتها
بيبُك دم اخلجل والذل يف خدودهم ومصلوبني
مابني غيامة احلبْر يف اجلرانني
وخطَب جاللة امللك..
وأنا الوحيدة اللي ماشية جبرْجر أياّمي
اخلْلق زي املاليكة املسجونني يف اجلنّة
وانا وحدي مسْتغْربة وخَيالي قدامي
مهزوم بيتعتّر يف أقدامي
أحزانى مش اليقَةه على أحالمي
225

مسري عبدالباقي
وال طايقةه – صوت الغُنا اللي مزلزل الرصفان
إسم الوطن ع الشفايف بالّونات ولبان..
يف مهرجان بتكفنّه األلوان
الفقر فيه أكرت من اإلنسان..
والفقرا أكرت من تراب دخان
بيعَشّموا نفْسهم بشفاعِة القرآن
يف البورصَة زي املكْتبه الكربى
اجتمّعوا العشاق يف ساحِة األوبرا
كان بعض أصحابي بيغنّوا بنص لسان
وبعضهم قايم على بعضهم
بكالم نسيت أفهمه
علشان مافسّرتوش بسوء نيّة
...
الثورة طلبت رَطل من حلمي..
قطّعت من عمر قليب احلَيّ وادّيتها
وأمي ناسيَة يف باب السجن طرْحتها
صبى املنادي سألنى ع الصحة ماعبّرتوش..
وحاسبين شيخ أجنيب بسروال وجالبيّة
عن شهر ماصومتوش
وحاكمين على عَوْرتي اللي بقَصْد عَريتها
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وعَدت قليب ح امضغُه بأسناني – وما اذلوش
وبقد ماجرّحِتْين بالدي غَنّيتها
...
لكن البنات اللي كانوا أصحابي يف اجلامعة
إستغْربوني ملا شافوني بأتّتها على ذنيب
وانا باضحك يف أوضة الرسم
بأَلوّن الفراشات بلون الدم وا ْفلِتها..
مع إنها ميّتة من قبل منّي بزمان
الكل دخلوا القرافَة ورايا ساعتها
ومَا سألوش
جعْت م الدّفنَة
ليه ملا وحدي ر ِ
شرْبوش!.
حملت دم الوطن – الرَمل ما ِ
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يف الطني بامِدّ جدوري تتْقصّف
للشمس أفرد صدري اموت م الربد
إيه اللي كان أجْربني أكون مصرية ..بلهجة
عاميّة وبلْهارسا وهوان موروث
من غري ماتشهد لي شهادِة امليالد
والختْتِة املدرسة
أيام هِزار الطفولة ..وغالسِة األوالد..
ورحيِة الوردة جوّه كتاب منْسيّة
طيابِة البنت يف حدوتة الغُولة
كان حَقي اختبّى ورا مشربيّة
أسْتنّى بيت العَدل ع املِهْل واتْسَتّت
أشِم حَّبة هوا عَ النيل يف عصرية وأعشق حَد
إيه اللي َعلّمين الكالم القَباحَة..
أهتفِ بصوت عالي يف حوش اجلامعة
أسهر ل ِوشّ الفجر ع املنرب
وأكلّم املسئولني بقِلةْ أدب
أكمِن بيْهزّروا واخلوف قا ِتلْين جبَد –
سرِق منّي..
إن البلد دي تنْ ِ
مااحلقش أصّرح حبيب للولد صاحيب
228

مرت الوطن بكام
وال أغنّي من جوّه قليب
وانا كنت فاكره اجلنّة يف البساتني
ومصر أم البشر والنيل إلَه بصحيح
وأن الشيوعية أسْهَل م الْوقوع يف احلب
صلَنْ وثابت من صفات البشر
والعدْل أ ْ
وأن الكالم الفَصيح له َلغْوَه مفهومَة..
تفهمْها أي (حكومة) ساعة اجلد..
أو أي ( ثورة) هلا قدرة تكون ع القد
يوم تفهم الفوله ختِفّ اليد
تفك حبل الْمسَد من إيدي ورقبيت
على بعد خطوة وفجأة رُحْت يف الغيبوبَة..
َملَكْت كامل وعْيي..
دمي انتفض واختضّ يف عروقي،
غاب يف العَتَم وقيت،
حرّمت اتكلم أو أتأمل..
َ
حرّمت اتندّم أو أشكي لْحد
قفّلت شبابيك الرياح بإيديّه..
ى عينّيه ..وأقبل أشوف..
قبْلن ماتعم َ
جنمة داوود متْنوّرة من السّد !.
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غنّيت (لبابلو نريودا ) و(للوركا)
و(بابلو بيكاسو)
مع أنى مابفهمش أسباني..
شكيت ل(جيفارا) تبارحيي وأحزاني
وهو ميّت حزين..
لفيت (باريس ايلوار) و(روما) البلد
من (دهلي) حتى (اجنلرتا ) احلرّة
قطّرت شعر الوطن والعدل لآلهلة
مخره ف كاسات املتَعبني املرّة
سرِجْت قناديلي
بدم قليب ِ
حلمت ويّا عيال (شربا) و(بيت ساحور)
ببكره نضيف..
صايف وشفيف زي النّبيت اليوناني
فدُبت زيّ الفرحَة يف جيلي..
لكنه بعد املناهَدة من (ال َعزَب) (لألوردي)
م (القلعة) (للناصرَة) لسجْن النّسا (لبريوت)
ميوت (فؤاد حداد) على سريره..
و(صالح جاهني) غصْب عنّه يشيل خَطيّة غريه .
يرهن زعيم النتفاضة كرامته يف الدوسيهات
ويقدّم أوراقُه من ذات نَفسُه للمُفيت
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والبْهلوان ي ْن ِفلِت يف سكة املمنوع
يفوت زميله املغنّي األعمىَ ع الناصية..
وعشان جاللة اللّوا ي ْقطَع مناخريه..
ويرقُص الفيلسوف
على حَبل من طولِْة اللسان واخلوف.
...
الثورة أكلت والدها بشكل إنساني
واألم خَبّت منابها السّحت – من خريُه
وبفضل تدبريُه
الفار ِلعِب زي الدوالر يف ا ْل ِعبّ يامسئول
الكل صبحُم من ذوي احملْمول
ماعدشى متْخبّي عن عني البوليس السري إالّ آنِي
عريانَة يف عيون زمايلي وحتت كرابيجْهم
حجّيت ع الكل – التقرّي..
إياكي يا ِ
مش كل م ّرة زي أول مرّة..
وال القصيدَة فيها فصْل القول..
اللي مَال إيده مرّة ِبجَمرتي املسْحورة
قِدِر ويف حب مصر يشخْبَط الصورة
جلْلن ماخيْفي َنفْس مكسورة..
َغرّق كتاب النيل يف بَحر كالم..
ك ْرمش خريطة الوطن
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ي ينجح املشروع
كْ
وبكل عزّة نفْس يرْضي ضَميُره جلْل ينام..
...
كل الكتا َبة ب َقتْ من أى ناحية تَشاء
سوا كنت شَايل الدقْن أو من غريها..
بقى صْعب تفسريها..
احتكمّوا احلكَما يف نوع الداء
من قبْل وصْف الدواء
حني حقنوا كافة أطبّة الروح
بفريوسْ املاسخ من األمساء
اتسكّنوا ع الكادر الفين بَقمُ شهداء
وابو الفصاده قعَد ع القهوة بيغين
وأنا جنّنوني
باللي كادني العُمر وحَمَاني..
سَرسِب غَباوْة احلزانى يف كاسي وسَقاني..
مشْ غصْب عنى ح اشيل ذنْيب وحرماني
ح اعُض ع الباقي منّي بإيدي واسناني..
سحْر رباني
بعد اللي كان له ِ
ما ِنزِل كشوف البورصة ياموالي..
وانا كما خْلقِْتين ..والنفس مانعاني..
مع إني كنت الفَصيحة ف حِصة اإلنشاء
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وحفظْت كم ذا مبصرا
حني بَهتِت األوراق..
وال حد غريُه اجلهل بالعربى – حيت املوت– يلَوّعْين
يشاركين أكفاني كل ما أَنسى يلسَعين..
وكإن غرضه جيف اسْمِك على لساني..
من طول ما مْرمَر يف حلقي كدبُه وخدَعين..
....
فجأة مالني احتمال
ن ْتفِة أمل وخيال..
(إن الوطن ممكن يكون مُحتَمل) ..
لوكنت وردة برتفض المْتثال لألجل
واقدر أحبك دون خجل ..من تاني! .
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إشارة مرور
...

قلَبت موازين القوى إشارة املرور
إتلبّش ال َعجَل امللَقح ع الرصيف
ماعدت فاهم اجلو صيف واالّ شتا
واالّ البلد داخلة على نوّة خريف ..؟
بانت حجج حُرقة هموم اخللق على وش الرغيف
سحْنة املأمور رهيف
طَفح الغضب على ِ
له شهو ِة السيف املسلّط ع الرقاب
اتغيّر الريح املواتي بالسحاب
زحفت ديدان النّم يف قلوب الصحاب
عصَر القلق قلْب العساكر ع الورق
األخضر املأمون نفَق
واألمحر اجملنون تشبّث باحليطان
واألصفر امللعون يف كل كتاب كما العِهْن انفجر
فوق النواصي واملكاتب والدكاكني والبيبان
الدنيا وقفت فوق زبان التور بدون نتْفة أمل..
مش قادرة على نُطق احلقيقة ..وال اخلجل
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ا َلحّر زيّ املُر صامت ..والعرق
بيْنز فوق جِتت النساوين والرجال
الكدب زيّ الصّمت له هيبةْ لَعوب وبهلوان
والكيْذَبون الكيذُبان ..ماسِك ميزان العدل
جمعْمز على كافة منصّات الزمان
و َ

املشنقه منصوبه فوق عتَب الديوان كما ضِل باشا – بيه

مكمّل باإلميان والكل صار ع الكل عني
أو دْيدبان جوّه الدوسيه أو يف امليدان..
وأنا الضعيف العْزوة بياع الكالم
مصلوب أحُط رقبيت بإرادتي البليدة يف اللجام
من أجل أن تنْفك أزمة شعبنا
اجملبور على صمت األدب زيّ القبور
وأغين يف حب الوطن من أجل ترتيب العبور
من شط بّر العقل لشطوط اجلنان! .
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يف دنيا احلواديت
...

لوكنت ف حدوتة
كنت ح اكون الشاطر
اللي بينقذ بنت السلطان
وان عشت ف عصر القرصان
كنت ح اكون القبطان
حتى لو أعور أو أشْول أو أعرج
لكن مليان بالغضب اإلنساني لضَعف اإلنسان..
أو أكون صاحب القلعة املسحورة
اللي بتحرس أبواب األوطان..
واللي ف دهاليزها السرية
حمبوس اخلاين والشّيطان..
ويف كل األحوال واألزمان..
رحْ أكون الفنان
صاحب البوق والطبلة مالك أسرار اجلنّة
وعاطي األلوان لزهور البستان
واللي ماب َدلْتش جلدي علشان
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أهداني ملك الكوتشينة قفطان
وال لفّيت عمة غريي على راسي..
وال أيها برنيطه كانت على قد مقاسي
وال من أجل نيشان أتلوّن واقتل إحساسي..
جلل مايصبح يف اإلمكان
إنّي أبات شبعان..
داميا كنت بافضّل أَفضَل على حلم البطن
وأغين..
يف املنفى أو يف الزنزان..
ألنّي أنا صاحب الفكر اهلَم الغَم الفلتان
املسكني الوحداني القلقان
اللي ماخُنْتِش فين عشان ابقى غفري
أو بياع طراطري
أو رقاص ساعة احلظ خبري التربير
من أجل أغمّس بالقشطة رغيف العيش
ومابوسْتش كعب املومس
جلل مايتْبَروِز وينوّر امسي جَنْبها يف أفيش
مادسْتشِ يف قلب حبيبيت
علشان حيسبين احلرافيش صعلوك..
باتدفّى على نار أحزان الفقرا وسكان اخليش..
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مارضيتش لنفسي ف عز اللحظات
اللي وراها املوت
إني أالميها وأخرَس جلْل أعيش
فضّلت اكون أنا زي ما انَا هو أنَا
مش ف ْلحَسهَ وبطولة
وال جدْعنة – بالعكس
ميكن أحيانا صبْينَة وطفولة
ألني مافيش قدامّي وال ورايا – ضعيف..
أضعف من فالح يف ال ُغرْبة..
ومن عّيل تايه يف ليل السوق..
من جندي مراسلة يف اجليش داميا حمقوق
أهوَن من ريش الشيش
أليَن من حْبل اللّيف ..وماعنْديش
وال با املك غري روحي و َنفْسي
وشِعري..
والنور الرباني ..الوهج اجلوّاني الغامض
يف مشس وليل املهابيش
بتشبّعين جرْعة ميّة تكْفيين حبّة قراقيش
باقدَر استغْنى وبكل قالطه
عن السبحة والدبابيس الفضة
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والكارفتات والرباويز واألفاريز والريش
باجْري ببساطة ملا أحب اجلري ولو هربان..
وانط السور علشان زّربطاطا مادمت جَعان
أقعد ع األرصفة مش خزيان ملا اتعب
وأطري بعباطة أبو قردان
ماليش خرابيش
وماباروحش وراَ اللّي ماجييش
وأدوس على أم دماغ الدنيا لو ماتسمعنيش
وباغين بعلو احلس ألنّي ماباخبّيش
حتى لو كنت مدير عام
على طاولة وطبلية ونظام
اهليبَة ماذلّتنيش
ألني..
لوف بالد احلق أنا حقّي وزير
يا أمري ..
أو ميكن حَقي املُلك بذاته..
ألن أنا الشاعر..
مالِك مفاتيح نزَواته وهفْواته
مملكُته على قد حياته
خالق ذاته الْمبليّة بلذاّته..
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وهزاميه
وغزواته..
مستكفي بتباريح تفاريح
جماريح غنْواته..
وبدم قصايده حل ْد مماته..
خطَواتُه! .
دايسَة على شوك األيام َ
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أشعار ..مسري عبد الباقي
جمموعات يف دواوين
* أغنيات لإليدين السمرا – دار الكاتب المصرى
* غنوه لمصر – دار الكاتب المصرى
* كالم من القلب – دار الكاتب لمصرى – 1691
* في حب مصر (شطوط الحلم والحواديت) – بيروت
* في حب مصر – دار الثقافه الجديدة
* أناشيد الحزن اللبنانية – دار الفارابى – بيروت
* أحزان زمان الفراق -مطبعة األمل
* فرحة ليست للحبر السرى – دار إبن خلدون -بيروت
(ط )2دار الثقافة الجديدة
* قصائد تحت القصف – دار الثقافة الجديدة
* وردة على خد موسكو -مطبعة األمل
* الطمي واحد والشجر ألوان – مطبعة األمل
* قصايد العشق والغربة – الهيئة المصرية العامة للكتاب
* قصائد غير شخصية (فصحى) – عدن
* يوميات مدينة مكسورة الجناح – دار الحسام.
* مساحات للعشق مسافات للغربة – الهيئة العامة للكتاب
* قلوب من خشب الجميز– الهيئة المصرية العامة للكتاب
* 44سنة في ميدان التحرير (مختارات) -كتاب المرسم.
* الشعر وسنينه (مختارات) -دار إيزيس للفنون والنشر
* المختار من قصايد وأشعار سمير عبدالباقي -الهيئة العامة للكتاب
* هواجس عادية عن يناير مش عادي -الهيئة العامة لقصور الثقافة
* دستوركم يا اسيادي (رباعيات وربع) -دار الكتبي
* دفتر اليومية الزفرة (رباعيات وربع) -المحروسة

242

مسري عبدالباقي
* سدرة المنتهك (رباعيات وربع)
* تخاريف خريف العمر (رباعيات وربع)
* الدفتر األستاذ (رباعيات وربع)
* زعيق غريق (رباعيات وربع)
* كرباج ورا (رباعيات وربع)

جمموعات دفاتر العامية املصرية
 -1رؤيا الحر الفقير هلل النكدى لكفران
ابن عبدالباقى
 -2شكاوى الفالح الغشيم
عنالتمثال المحطم للزعيم السليم
 -3رباعيات ابن عبدالباقي
 -4كتاب األراجوزات العصرية
 (شبه رسمية – شبه شعبية ) -5مواجع مصر علي هوامش دفتر جبرتي العصر
 -9شكطشكة على سبيل الفزلكة
 -1ألف الم – الم الف (تعاريف من باب التخاريف )
 -8نهنهات المشيب (رباعيات وربع)
 -6رباعيات لكن وربع
 -10رباعيات لكن وربع (تاني)
 -11غنوة أخرى لبرمهات -كتاب المرسم

جمموعات يف سلسلة كتاب الشعر
*كتاب الشعر األول
 -1أراجيز العواجيز
 -2بروسترويكا بالعامية

242

مرت الوطن بكام
 -3أراجيز األراجوز
 -4فتافيت الناس واأليام
 -5كالم بسيط في السياسة
 -9رد الفعل
 -1كالم حزين في الفن
 -8مختارات من جنينة األطفال
 -6مواويل البال لطويل
 -10واحد أحد من المحيط لألبد (قصيدة درامية طويلة )
*كتاب الشعر الثانى
 -1أحزان الجميز الباط
 -2قشة في ملكوت
 -3رزق الهبل
 -4سلف دوين
 -5علي قد إسمى
 -9طوبه في المعطوبه
 -1من ميّة المحاياة لمية العفاريت

قصائد درامية طويلة
* -كانت وعاشت مصر
* -غنوه للحرب غنوه للسالم
* -النشيد الفقير – عن بابلونيرودا
* -نشيد األناشيد المصرى
* -األوله اآلخرة في غرام القاهرة

جمموعات شعرية لألطفال
* شقاوة
* في الغابة الجنينة
* حواديت وتالمذة (الهيئة العامه للكتاب)
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* شبح في عرين األسد
* صندوق الدنيا
* الثعلب حارس الدجاج (دار الهالل )
* شجرة الحروف – مطبوعات عالء الدين – األهرام
* فوازير جدو سمير -المركز القومي لألطفال
* وكالة الحرف (قطر الندى)
* بستان األلوان (قطر الندى)
* حكايات شعرية (قطر الندى)

(حتت الطبع -قصايد للصغار تبحث عن ناشر)
* أحالم صغيره
* أحالم األرجوز العجوز

* دفاتر ابن عبدالباقي (اهليئة املصرية العامة للكتاب)
* آخر حدود الزجل (الدفتر األول) -دار قباء
* (الدفتر الثالث) مالمح مصرية في مالحم عصرية
* (الدفتر السادس) أغنيات عدلي فخري
(في حب مصر وأغنيات العمل والمسرحيات)
* (الدفتر السابع) أشعار العمر الذي ال يشيخ والحكايات الشعرية
* (الدفتر الثامن) قصائد الفصحى

(المؤلف -نشر خاص ،مطبعة األمل).
وحيتوي على ست جمموعات شعرية:







قصائد أولى.
ليالي من سجن .11
رحيل المدن.
قصائد غير شخصية.
قصائد شخصية جدا.
أحزان ناصرية من عام الردة.
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