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فرع األعمال الشعرية
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تقرير جائزة أحمد فؤاد نجم 
لشعر العامية المصرية  )2019(

لجنة األعمال الشعرية

بفرح غامر اجتمعت لجنة التحكيم الخاصة بجائزة الشاعر أحمد فؤاد نجم للعام 2019

وكانت اللجنة في حالة من السعادة ألنها على وشك ان تلتقي مع تجارب شعرية جديدة تحمل نظرة طازجة 

الي العالم وتتفاعل مع قضاياه.

المشاعر  هذه  لكن  تسلمناها.  التي  الدواوين  الي  يسابقنا  العامية  شعر  في  الجديد  باكتشاف  الحلم  وكان 

سرعان ما تغيرت عندما اكتشفنا حالة الهزال الفني في العديد من الدواوين تمثل في فقر شديد في اللغة 

السائدة في عشرات الدواوين على مستوي المفردات المستخدمة أو التركيبات اللغوية.

باإلضافة الي حالة االنغالق على الذات والعدمية التي سادت عدداً كبيراً من الدواوين المتنافسة على جائزة 

تحمل اسم شاعر ارتبط بالواقع وبالحياة.

وكانت أعماله سجاًل فنيًا لحركة التاريخ والمجتمع/ من وجهة نظره التي تفيض حبا للحياة والناس..

مع عدم القدرة على اظهار الصوت المتفرد وكأننا في معظم الدواوين المقدمة كنا نقرأ لشاعر واحد/ لشاعرة 

واحدة لكن بأسماء مختلفة

ونحن نتحدث هنا عن الكثير من االعمال المتقدمة للجائزة وليست كل االعمال، لحسن الحظ.

مما دفعنا الي دراسة هذه الظواهر المتفشية في أكثر من نصف األعمال على األقل

هل هو التسرع بنشر ديوان قبل ان تنضج التجربة الخاصة للشاعرة/ للشاعر؟

هذا التسرع الذي يعود الي الرغبة في المشاركة في مسابقة تحمل اسم الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم

ان هذا التسرع بالتأكيد قد حرمنا من اعمال واعدة لم يتح لها الوقت الكاف للنضج.. ونحن نرجو من الشاعرات 

والشعراء الذين لم تشملهم قائمة االعمال الفائزة ان يعودوا الي اعمالهم وان يبذلوا جهدا في التعامل مع 

النصوص المقدمة هذا العام.  مما سوف يمنح حركة شعر العامية زخما جديدا في االعوام القادمة

هل هو التسرع فقط ام هو استسهال للعمل الفني. والتصور الخاطئ بان شعر العامية يمكن أن يكون أسهل 

شعرنا  كتاب  في  العامية  ومكانة  العربي  الشعر  تاريخ  بمعرفة  جهداً  األمر  يتطلب  وال  االطالق  على  الفنون 

المعاصر. وال يتطلب األمر أيضًا ان يكون للشاعرة / الشاعر لغة خاصة للتعبير واالبداع.

حتى  او  محبطة  مشاعر  مجرد  ال  رؤية  تكون  ان  بشرط  الخاصة  الشاعر  الشاعرة/  رؤية  عن  التعبير  ضد  لسنا 

متفائلة. المشاعر وحدها بال ثقافة فنية وبال نظرة أكثر اتساعا للعالم المحيط بنا، وبال خصوصية تعبيرية. ال 

تقدم لنا شعرا جديدا يضيف الينا.

واألعوام  العام  هذا  جائزة  في  المشاركين  لبقية  ونرجو  الفائزة  لألعمال  بالتهنئة  التحكيم  لجنة  تتوجه 

بفن  حياتنا  إثراء  وهو  الحقيقي  هدفها  الي  الجائزة  هذه  تصل  حتى  الجهد  من  المزيد  يبذلوا  ان  القادمة 

يمكننا من مواصلة الحلم والحياة.
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أعضاء لجنة تحكيم االعمال الشعرية:

مقررًا للجنة§§ أ. زين العابدين فؤاد  

عضوا للجنة§§ أ. احمد خالد  

عضوا للجنة§§ أ. محمود الطويل  

عضوة للجنة§§ أ. ريم ماجد  

عضوا للجنة §§ أ. عبده المصري   
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الشاعرالديوان

أحمد عبد السالم محمد حمدي الطحان ديوان الضريبة
الشهير احمد الطحان

أحمد محمد عبد الوهاب سعيد ديوان اليق دعا الحالج عليك
الشهير أحمد الجميلي

الباشا عبد الباسط عبد البديع إبراهيم غريب  ديوان حتى يستوي البحران
الشهير الباشا عبد الباسط

جورج راتب رزق جاد ديوان اتجاه حلوان
الشهير جورج راتب

حسام ابراهيم عارف عارف شحاته نجم ديوان سجن اس 4
الشهير حسام إبراهيم

ربيع محمد السيد الشلقاني ديوان اخر سؤال للخضر
الشهير ربيع حامد

مصطفي احمد ابو مسلم عمر بدرديوان مالذ اخير لوحش مبتدئ 
 الشهير مصطفي أبو مسلم 

مصطفي عبد الناصر مصطفي عبد العزيزديوان تفاصيل سرية جدًا
 الشهير مصطفي ناصر

مينا ثابت مالك حنا ديوان ما وراء الكنيسة
الشهير مينا ثابت

وائل محمد فتحي محمد ديوان العادي ثائرا وشهيدا
الشهير وائل فتحي

وفيما يلي قائمة الدواوين الفائزة بالجائزة )بالترتيب األبجدي(:

وقد حاز على المركز األول ديوان »العادي ثائرا وشهيدا«  للشاعر وائل فتحي   
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األستاذ / زين العابدين فؤاد
من مواليد القاهرة ابريل 1942

y نشر قصائده بالفصحي في سن مبكرة	

y بدأ نشر قصائده بالعامية المصرية منذ عام 1962	

y اتهم بالتحريض على حركة الطلبة من اعوام 1968 وحتى 1972 بقصائده	

y اتهم مع آخرين بالتحريض على مظاهرات يناير 1975 ثم على انتفاضة 18&19 يناير 1977	

y شارك في التصدي لحصار بيروت 1982 مع غيره من المبدعين العرب. وشكل مع الفنان عدلي فخري ثنائيا فنيا مقاتال	

y كتب اغاني لفرقة اوالد االرض والشيخ امام وعدلي فخري وغيرهم	

y صدر له 6 دواوين شعرية	

y صدر له 5 كتب عن حقوق الطفل والتربية الفنية	

y له العديد من الترجمات	

y فاز بجائزة الدولة للتفوق في اآلداب 2016	

y فاز بجائزة أفضل كتاب اطفال في معرض الكتاب 2019	

األستاذ / أحمد خالد 
صحفي وشاعر وكاتب مصري

مواليد: 3 أغسطس1967

y عضو نقابة الصحفيين- صحفي بمؤسسة األهرام- 	

y مؤسس بوابة الحضارات أول موقع للفنون واآلداب والتراث بمؤسسة األهرام، وأول رئيس تحرير لها، من أغسطس 	
2015 حتى أغسطس 2017

y مؤسس ورئيس تحرير نشرات األخبار بقناة القاهرة والناس 	

مؤلفات

y أخلو من محبتها - ديوان شعر   صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2000	

y حقيقة ال تعرفنا - ديوان شعر   صادر عن الهيئة المصرية للكتاب 2002	

y جبال وأرواح   - سيرة روحية   صادر عن دار الدارعام 2005	

y جيكا   - ديوان شعر - صادر عن دار األدهم 2012	

y حقيقة بال مسعى - صادر عن دار تشكيل 2016	

y مو صالح - عن سيرة الالعب محمد صالح 2018	

y حرب الشائعات على المصريين - دار الهالل 2019	

السيرة الذاتية 
للسادة أعضاء لجنة التحكيم جائزة أحمد فؤاد نجم

لشعر العامية المصرية )2019(
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األستاذ / عبده السيد المصري  
مواليد فبراير 1959

 محام بالنقض والدستورية العليا

y شاعر عاميه سبق لي اصدار ديوان 	

y ضماير الغياب حصل على الجائزة االولى في مسابقة النشر اإلقليمي بالمحافظات 	

y ديوان نسوان الصبح بدري	

y ديوان الورد عابر سبيل 	

y عضو امانه عامه لمؤتمر ادباء مصر في االقاليم دورتين متتاليتين	

y  رئيس مؤتمر ادباء اقليم القناة وسيناء عام 2018	

y امين عام لمؤتمر اقليم القناة وسيناء في اوائل التسعينات 	

y سبق له النشر في عديد من الصحف والمجالت األدبية بمصر والوطن العربي 	

y وحاليا عجوز متقاعد يراقب العابرين من شرفه منزله  	

األستاذة/ ريم ماجد 
بجامعة  اإلعالم  كلية  من  تخرجت  واإلعالم.  الصحافة  مجال  في  ومدربة  تلفزيونية  وصحفية  إعالمية  ماجد،  ريم 
القاهرة عام 1995. التحقت في نفس العام للعمل بقناة النيل الدولية كمراسلة ورئيسة تحرير ومقدمة برامج حوارية 
التحقت  حتى  فنية  ومنتجة  كمخرجة  الوثائفية  األفالم  مجال  في  للعمل  اتجهت   ،2006 عام  في  إخبارية..  ونشرات 
بالعمل في قناة أون تي في، عام 2008 كمقدمة برامج حوارية ثم مديرة ألكاديمية أونا للتدريب اإلعالمي ما بين عامي 

2015 و2017. أهم البرامج التي قدمتها: بالمصري الفصيح، بلدنا بالمصري وجمع مؤنث سالم

األستاذ/ محمود الطويل ومن اعماله 
y  البد مصر يكون لها رمز وعلم - بيروت 1978	

y  مصر يا وطني - طبعة محدودة 1979	

y  عيونك سكة الفقرا - الثقافة الوطنية 1984	

y  طرح الهوى - النديم 1989 	

y  عريس لبنت السلطان )أوبريت عن مسرحية محفوظ عبد الرحمن( - الهيئة العامة لقصور الثقافة 2001 	

y  رباعيات اليمامة - المحروسة للنشر والخدمات الصحفية 2003 )لألطفال(	

y  آخر العشاق - العروبة للدراسات واألبحاث 2004 	

y  أبجدية األقصى - المحروسة للنشر والخدمات الصحفية 2005 )لألطفال( 	

y  حبظلم بظاظا - المحروسة للنشر والخدمات الصحفية 2006 	

y  ضحكة عيونك وطن - ميريت 2012	
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فرع الدراسات النقدية
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تقرير جائزة أحمد فؤاد نجم 
لشعر العامية المصرية  )2019(

يسعدنا أن يتصل عطاء جائزة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم عاما بعد عام، وأن تتسع الجائزة للدراسات النقدية 

إلى جوار االبداع الشعري. هذه هي المرة الرابعة التي تمنح فيها جائزة الدراسات النقدية التي ظهرت في 2016 

لترافق االبداع بتوثيق مسيرته ونشر الوعي بأهميته وفتح الدروب أمامه نحو المزيد من التطور. 

في هذه الدورة تقدمت لنيل الجائزة خمس دراسات نقدية هي: كتاب »في شعر العامية المصرية« لألستاذ محمد 

الدسوقي، و »آليات الكتابة السينمائية في شعر العامية« األستاذ عمرو الغزالي، و » خيال الضرورة ومرجعياته«

إبراهيم  لألستاذ  وتجربته،  األبنودي  الرحمن  عبد  الشاعر  لشخصية  دراسة  النهار«  »موال  و  الحلواني،  محمود  أ. 

خطاب، وأخيرا كتاب »حسين شفيق المصري..رائد الشعر الحلمنتيشي« أ. سامي على البدوي. وفي اعتقاد لجنة 

التحكيم أن كل كتاب من تلك الكتب يمثل- من زاوية ما - اضافة خاصة لرحلة النقد التي رافقت شعر العامية، 

اضافة تجدد االهتمام بقضايا الشعر وأساليبه ودوره والمنابع التي يغترف منها. 

بطبيعة الحال كان على اللجنة في نهاية األمر أن تختار عماًل واحداً من بين األعمال المقدمة لتعلن فوز صاحبه 

عليه  استقرت  الذي  الجائزة  كتاب  األخرى.  الدراسات  قيمة  من  شيئا  االختيار  ذلك  ينتقص  أن  دون  من  بالجائزة 

محمود  والشاعر  للكاتب  العامية«  شعر  في  قراءات  ومرجعياته.  الضرورة  خيال   « هو  باالجماع  التحكيم  لجنة 

إلى  الحلواني دراسته بعدة مقاالت أقرب  العام 2019، ويقع في نحو ثالثمائة صفحة. يفتتح  الحلواني صدر هذا 

االجتماعية حيث ساد  بالقضايا  المباشر  االلتزام  العامية من  الشعر، يطرح فيها تحوالت شعر  معالجة نظرية 

الثمانينات وضعت هموم  ارتبط بموجة في  »خيال الضرورة« على حد تعبير الحلواني إلى »خيال الحرية« الذي 

الفرد والذات في الصدارة، وكان شعارها »ما ال يجرب بالجسد ال تصح شهادته«، أخيرا يتوقف الحلواني عند ما 

بعد  الكاتب  يستعرض  الشعر.  ويبتلع جوهر  وااللقاء  التمثيل  يسود فن  االعالمية حيث  الظاهرة  يسميه شعر 

نجم وغيرهم،  وأحمد  التونسي، وفؤاد حداد، وصالح جاهين،  بيرم  الكبار:  العامية  تجارب معظم شعراء  ذلك 

ويقدم لنا بحساسية الشاعر قبل الناقد تجارب أولئك الشعراء وجوانب تفرد كل تجربة فكريا وفنيا وعالقتها 

بما سبقها، مما يجعل من الكتاب بانوراما عريضة لتاريخ وابداع شعر العامية تكشف أمامنا األسرار الفنية لذلك 

االبداع، وأصوله، واساليبه اللغوية والفنية عند كل شاعر، وانتماء الشاعر االجتماعي والفكري بما في ذلك تحوالته 

في مراحل مختلفة. في تقدير لجنة التحكيم أن كل ما سبق االشارة إليه وغيره يجعلنا نقول مبروك للناقد 

والشاعر محمود الحلواني فوزه بالجائزة، ومبروك للنقد األدبي وللقراء كتابه الجميل« خيال الضرورة ومرجعياته« 

والمزيد من النجاح والتألق لجائزة أحمد نجم.  

  

أعضاء لجنة تحكيم الدراسات النقدية        
األستاذة مني طلبة األستاذة سحر الموجي   األستاذ احمد الخميسي  

عضوة اللجنة عضوة اللجنة    مقرر اللجنة   
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السيرة الذاتية 
للسادة أعضاء لجنة التحكيم الدراسات النقدية

)2019(

الدكتور/ أحمد الخميسي   
يوسف  وقدمه   ،1964 عام  في  مبكرا  القصيرة  قصصه  ظهرت   .1948 يناير   28 القاهرة  مواليد  صحفي.  وكاتب  قاص 

حصل  واللغة.  األدب  بكلية  موسكو  جامعة  في  للدراسة  سافر   1972 عام  في  الكاتب.  مجلة  في   1967 عام  إدريس 

على دبلوم ثم دكتوراه عام 1992. كتب حوار فيلمين روائيين، ومسرحية واحدة، وله أكثر من عشرين كتابا منها ثمانية 

مجموعات قصصية كان آخرها« ورد الجليد« العام الماضي، وعشرة كتب مترجمة عن الروسية، وخمسة في الدراسات 

متفرغ  والعربية.  المصرية  الصحف  في  بانتظام  يكتب  مصر.  كتاب  واتحاد  الصحفيين،  نقابة  عضو  والثقافية.  األدبية 

لألدب والصحافة.   

الدكتورة / سحر الموجي   
مدرس الدراسات األمريكية والشعر اإلنجليزي بكلية اآلداب جامعة القاهرة.

تشمل اهتماماتها األكاديمية النقد النفسي ودراسات التروما ودراسات الذاكرة ونظرية األداء والنسوية.

روائية صدر لها مجموعتان قصصيتان وروايات ثالث، فازت روايتها ”مسك التل“ )دار الشروق( بجائزة أفضل رواية لعام 2019.

مدربة كتابة ومدربة ورش سيكودراما.

الدكتورة / منى طلبة    
استاذ األدب العربي والمقارنة بكلية اآلداب جامعة عين شمس.

عضو مجلس األكاديميين في األكاديمية األفريقية للغات في االتحاد األفريقي آديس أبابا. 

استاذ زائر في كل من الجامعة األمريكية بالقاهرة، وجامعة ليل 3، وجامعة بروفونس وكلية الدراسات العليا بباريس، 

فرنسا. 

لها العديد من المؤلفات في مجال النقد األدبي واألدب العربي المقارن وكذلك العديد من الترجمات من الفرنسية 

إلى العربية وأهمها كتاب في علم الكتابة وكتاب هوامش الفلسفة الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا.
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الئحة جائزة
 أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية 2019 

عرفانًا بالدور الرائد الذي قام به الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم في شعر العامية المصرية ولغة المقاومة الساخرة 

لجائزة  الثالثة  الدورة  عن  اإلعالن  الجائزة  أمناء  ومجلس  ساويرس  نجيب  المهندس  قرر  الجديدة  للمواهب  وتشجيعًا 

أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لتشجيع هذا النوع من الفن الشعري بإجمالي 200 ألف جنية مصري كجوائز 

سنويَا مقسمة كاالتي:

أواًل األعمال الشعرية بأجمالي 150 ألف جنية مصري

مائة ألف جنيه مصري تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر األوائل الذين حصلوا على أصوات مكنتهم من  	

الوصول للقائمة القصيرة 

خمسون ألف جنيه مصري للفائز األول وال يجوز تقسيم الجائزة 	

ثانيًا الدراسات النقدية لشعر العامية

خمسون ألف جنيه مصري للفائز وال يجوز تقسيم الجائزة  	

مجلس أمناء الجائزة:

يتكون من نخبة من المفكرين والشخصيات العامة متطوعين بالجهد والوقت وهم:

y األستاذ/ محــــــمد الـــــــــــعدل§

y  األستاذ الدكتور/ عماد أبو غازي§

y  األستاذ/ إبــــــراهيــــــــم داوود§

y  األستاذ/ مجـــــدي أحـمد علي§

y  المهندس/ نجـــيب ســاويرس§

y وقد شارك األستاذ/ صـالح عيـسي منذ تأسيس الجائزة حتى وفاته§

وتتلخص مهامهم في اآلتي:

وضع الئحة الجائزة وتعديلها حسب مقتضى األحوال والظروف. 	

اختيار لجنة التحكيم كل عام وتنظيم عملية إستقبال األعمال وفرزها. 	

إقتراح شكل االحتفال لتقديم الجائزة السنوية . 	

شروط قبول األعمال الشعرية:

أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية . 	

أن تكون الطبعة األولى من الديوان قد صدرت خالل العامين السابقين بين يناير 2017  وديسمبر 2018. 	

تمنح الجائزة للشعراء األحياء فقط وقت التقدم للجائزة  	
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تمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة 	

أال يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عامًا وقت التقدم 	

يتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر وال يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخري في دورة تالية  	

يتم  	 أن  على  العلمية  والمؤسسات  والجامعات  الثقافية  والهيئات  والناشرين  األفراد  من  المرشحة  األعمال  تقبل 

الحصول على موافقة الشاعر علي التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها

لجنة تحكيم األعمال الشعرية:

وهي لجنة مستقلة تتكون من خمسة أفراد يقوم مجلس أمناء الجائزة باختيار أعضائها كل عام وتمنح مكافأة مالية 

وتقوم  الجوائز  إعالن  مع  إال  اللجنة  أعضاء  أسماء  تعلن  وال  لجهودهم  تقديراً  محكم  لكل  مصري  جنيه  أآلف  عشرة 

الفائز   الديوان  اختيار  يتم  ثم  دواوين  عشرة  ألفضل  قصيرة  قائمة  على  واالتفاق  المتقدمة  األعمال  بتقييم  اللجنة 

بالجائزة األولي من بينهم. على أن يكون العمل الفائز حاصاًل على ثالثة أصوات كحد ادني 

شروط قبول الدراسات النقدية لشعر العامية:

أن يكون العمل كتابًا منشوراً أو بحث للحصول على درجة الدكتوراة أو الماجيستير صدر أو أجيز خالل الفترة من أول  	

يناير 2014 حتى نهاية نهاية موعد التقديم

أن يتناول العمل شعر العامية المصرية 	

وال يشترط حد أقصى لسن المتقدم 	

لجنة تحكيم الدراسات النقدية:

وهي لجنة مستقلة تتكون من ثالثة أفراد يقوم مجلس أمناء الجائزة باختيار أعضائها كل عام وتمنح مكافأة مالية 

وتقوم  الجوائز  إعالن  مع  إال  اللجنة  أعضاء  أسماء  تعلن  وال  لجهودهم  تقديراً  محكم  لكل  مصري  جنيه  أالف  عشرة 

اللجنة بتقييم األعمال المتقدمة واختيار العمل الفائز من بينهم  

عملية اختيار األعمال الفائزة:

يتم اإلعالن عن الجائزة في نصف الثاني من شهر أبريل من خالل النشر في معظم الصحف والمجالت المصرية  	

باإلضافة إلى جميع قصور الثقافة الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني. 

تستقبل أمانة الجائزة الدواوين الشعرية والدراسات النقدية المشاركة بعد مرور شهر من اإلعالن يوم ذكري ميالد  	

نجم ولمدة 60 يوماُ. 

يرسل المتقدم للجائزة فرع ألعمال الشعرية 6 نسخ من العمل يتم توزيعهم على أعضاء لجنة التحكيم ويتم  	

االحتفاظ بنسخة. 

يرسل المتقدم للجائزة فرع الدراسات النقدية 4 نسخ يتم توزيعهم على أعضاء لجنة التحكيم ويتم االحتفاظ  	

بنسخة.

يتم اإلعالن عن األعمال الفائزة وتسلم الجوائز في حفل سنوي في يوم ذكري وفاة نجم. 	

يتم توزيع 100 نسخة من جميع األعمال الفائزة يوم االحتفالية.  	
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 أسماء الفائزين  بجائزة أحمد فؤاد
 لشعر العامية المصرية 2014 - الدورة األوىل

عن ديوان، المانيفستو )الفائز األول( 	 مصطفي إبراهيم  

عن ديوان، تمرين للقلب على الغيبة 	  رانيا منصور   

عن ديوان، طرح النهار على نخل فبراير 	 سعيد شحاتة  

عن ديوان، نوفمبر شهر مالئم للموت 	 عمرو أبوزيد  

عن ديوان، يأكلهن سبع عجاف عن البقر والحلم 	 هيثم دبور  
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 أسماء الفائزين  بجائزة أحمد فؤاد
 لشعر العامية المصرية 2015 - الدورة الثانية

عن ديوان، كاموفالج )الفائز األول( 	 أحمد النجار   

عن ديوان، عجلة خشب 	 خلف جابر   

عن ديوان، شبرا مصر  	 إيرين يوسف   

عن ديوان، بث تجريبي 	 عمرو أبو زيد  

عن ديوان، البعيد عن العين  	 سالم الشهباني  

عن ديوان، الطبعة الشعبية 	 خليل عز الدين  

عن ديوان، كسر عين 	 محمد السيد  

عن ديوان، صف واحد موازي للوجع 	 ممدوح زيكا  

عن ديوان، السما غية حمام  	 احمد عبد الحي  

عن ديوان، هدوء مزعج 	 أحمد الراوي  
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 أسماء الفائزين  بجائزة احمد فؤاد
 لشعر العامية المصرية 2016 - الدورة الثالثة

عن ديوان، بندا )الفائز األول( 	 عمرو حسن   

عن ديوان، أفيون 	 توماس بشاي  

عن ديوان، الناس إنصاص  	 دعاء فتوح   

عن ديوان، بأكد جنوني 	 رامي يحيي  

عن ديوان، مايم  	 رامي وفا   

عن ديوان،  إكسليفون 	 زينب أحمد  

عن ديوان، باش مواطن 	 سعيد شحاتة  

عن ديوان، نظر 	 مايكل عادل  

عن ديوان، غنوة مش للغنا  	 مصطفي أبو مسلم  

عن ديوان، سالب 2 	 مي رضوان  
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 أسماء الفائزين  بجائزة احمد فؤاد
 لشعر العامية المصرية 2017 - الدورة الرابعة

عن ديوان، مش إبليس أوي   	  أحمد أبو العنين   

عن ديوان، فرض سادس 	 أحمد موسي   

عن ديوان، صورة يوسف  	 أحمد مدره   

عن ديوان، رقصة ميري 	  أسامة عادل   

عن ديوان، آخر شوية ليل )الفائز األول(  	  إيرين يوسف   

عن ديوان، من شظايا الحرب 	 محمد فرغلي   

عن ديوان، وسط البلد 	 مروان صبحي   

عن ديوان، سفر النبوة 	 ناظم نور الدين   

عن ديوان، مالك مرتد  	  وفيق جودة   

عن ديوان، حد شبهي 	 ياسر أبو جامع   
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 أسماء الفائزين  بجائزة احمد فؤاد
 لشعر العامية المصرية 2018 - الدورة الخامسة

عن ديوان، سيدا - »علي ناصية الغربة«   	   أحمد السعيد    

عن ديوان، طرق اإلنتحار اآلمن )الفائز األول( 	 أحمد عثمان   

عن ديوان، الهزيمة الكاملةالهزيمة الكاملة  - منولوج-   	 أحمد عبد الحي   

عن ديوان، آخر فرسان الموهيكانز - لما يبقي الحلم فيلم - 	  حسن فريد طرابية  

عن ديوان، أفالم تتشاف بالعكس  	  شريف طايل   

عن ديوان، الكوكب العاشر - بلوتوبيا - 	 عزيز محمد   

عن ديوان، األكل في الميت حالل 	 عبير الراوي   

عن ديوان، هيكل سليمان 	 علي أبو المجد   

عن ديوان، مواليد قصيدة النثر  	  عمرو العزالى   

عن ديوان، علي باب إرم 	 محمود البنا   


