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  مفتتح

ّما أجمل أن ترى هذا الجيل يتشكل وشعراء الثورة      
  ّد المشرق البسام من خالل مجلتكم  ًالمجيدة يبدعون أمال في الغ

ّ الثاني الذي نصر أن يكون العددحتوى من وهذا الم) إضاءات ( 
ًدائما نافذة وبقعة ضوء نحو أصوات جديدة في الشعر والقصة رمزا  ً
للتواصل الجميل وكأنها بطاقة تعارف فني بين األدباء من كل 
ّالمواقع الثقافية لفرع ثقافة المنيا بدافع من الرواد والنقاد الذين عبروا 

 النهر الخالد حيث الفضاء الرحب بأحالمنا إلى الشاطئ اآلخر من
  .وبراعم األمل 

ًوهذا ليس غريبا على أفراد حركة أدبية لها من القوة والحضور    
ّما تشهد له األوساط الثقافية في العاصمة وصعيد مصر لتظهر مدينة 
ٕإخناتون دوما رائعة في ثوبها األخضر العريق وابداعاتنا الصادقة ووجوه  ً

  .م وتخلص لهذا البلد الطيب على خارطة الوطن تهت

   ،،ّتحية لكل األحبة وكل المخلصين

                                رئيس التحرير
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  دراسات نقدية

 استشراف الثورة عند شعراء المنيا

  شعبان عبد الحكيم محمد/ د                     

ارتبط الشعر منذ نشأته بالحياة ، وكان الشاعر فى العصر   
الرسمى عن قبيلته ، يذود عن أحسابها ،  هلى هو المتحدثالجا

سامقة ، واستمر هذا التصور  ويتغنى بأمجادها ، لذا نال مكانة
الشعر  للشعر على مر العصور ، ففى العصر اإلسالمى آزر

 الدعوة ، وتغنى بمبادىء الدين الجديد ، والزم المقاتلين فى الغزوات

رات ومدح البطوالت ، وخلد والفتوحات ، فسجل الشعر االنتصا
  .إلخ..والروح المنتشية بالبطولة الوقائع الحربية

 

على مر العصور ،  وورث الشعر هذه الوظيفة االجتماعية      
تصيب  الشعر تعبير عن الحياة ،" ماثيو أرنولد " حتى أن مقولة 

من الصحة ،إذا فهمنا أن الشعر ليس مسخا للحياة وال تسجيال  بحظ
انعكاس للواقع من خالل وجدان الشاعر ،  در ما هىبق لها ،
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غير المعترف بهم كما قال شيللى ، لذا عاش  والشعراء منظرو األمة
الواقع ، من خالل وجدانه فشعر  الشاعر المصرى المعاصر مرارة

 وحذرت منه قبل كما شعرت زرقاء اليمامة باستفحال الخطر ،
 . وقوعه

ببصيرتهم  - يرهم من شعراء مصر كغ–لقد رأى شعراء المنيا      
 المستقبل ،وتنبأوا بتغير المجتمع ، وحلموا فى أشعارهم بغد مشرق

يحمل فى رحمه أمال وارفا ، وتغييرا قيما ،حتى ولو رفض الشاعر 
مهترىء دون الحديث عن األفضل ، فكالمه يحمل  معطيات واقع

ة وفاء التغيير لألفضل ،حتى أن الشاعر فى أعماقه مسكوتا عنه هو
  : وجدى تقول

 هذا عصر ال يملك فيه الشعراء سوى الحكمة

 يمضى ركب الشعراء

  فى رحلة االستشراف مع الكلمة

 .إلخ....يبصر كل حكيم من زاوية الرؤيا

واستشراف الثورة فى شعر شعراء المنيا بدأ من بعد نصر أكتوبر    
ر حيث نادى الشاعر حمدى أبوزيد بضرورة استمرا م ،١٩٧٣عام 

المجيد خائفا من الردة التى ستأتى  المد الثورى بعد انتصار أكتوبر
  : ،وصدقت نبوءته وأتت ، يقول مخاطبا مصر

فى .....تعيدنا إلى سلحفاة الركود  يا حبيبتى ولحظة ارتخاء...إياك 
 الخنادق
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 إياك يا حبيبتى وغفوة انتشاء

  تجمد البنادق

***** 

  وتوقف الساعات عند عقرب العبور

 إلخ...يا مكان ...نقصها فى كان 

فالشاعر يهيب أن يظل المد الثورى منتشيا فتيا ، لتظل النخوة 
من التردى وكأنه كان يرى ببصيرته ما آل إليه وضعنا  الفائرة مخافة

 . عشناها فى السنوات العجاف التى

 لقد سجل الشعر أدران الواقع وسقطاته وفساده ، وكأنه يلمح عن

ٕالتردى والبوار ، واذا كان الحاكم هو  لثورة علىالمسكوت عنه با
فقد لفت الشعراء انتباه المتلقى إلى ضرورة قطع هذه  رأس النظام ،

الصالح ، فنجد الشاعر أسامة أبو النجا  الرأس ، فبقطعها يكون
يجعله دمية فارغة ال ) الشطرنج ملك(يتهكم بالحاكم ، فى قصيدته 
النظام الذى أصبح  ساد رأس هذاقيمة له ، ليوقظ االنتباه إلى ف

  يا ملك اللعبة: ألعوبة ، وتخبطت المسيرة ،يقول 

  إياك وأن تتحرك

 من طاولة اللعب

 ٕواياك أن تسبح

 فى خانات تملكها

  بل محظور أن تمشى
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  إلخ....مغرور أنت 

والشاعر شعيب خلف يتنبأ بالثور فى قصيدته ذات الطابع التهكمى 
   قل لى من أنت؟( 

  من أنت؟ليقل 

 كل هذا الزمان....حتى يبقيك الماء على وجهه 

 عظامهم تبلى وأنت هنا....ظاللهم تمضى وأنت هنا

 الذى جمع الحقائب والخزائن ، والذمم الفاسدة الراكدة! أنت ! وأنت 

  وأطباق المائدة....والعقول الوافدة 

 ال أحد يراك...تتقلب على ماض ملوث ..ووقفت تصرخ فى البرية 

  وارحل...وخذ ما جمعت ....فاحفر لنفسك قبرا ....اك هن

ال تأخذ : وأعتقد لو أن الشاعر أعاد صياغة ما كتبه منذ فترة ،لقال 
 . ُبل أن تحاكم....ما سرقت 

******* 

شعبان عبد المريد ، فى قصيدته شهر زاد ، يفضح هذا  والشاعر
لطاغية ، لسان شهرزاد مخاطبة شهريار رمز ا الواقع المهترىء على

ضاع شبابها ، وأجهض الحلم  الذى دمر البالد ، وجعله مواتا ،
  : يقول: وأصحاب شهريار عدوا لشعبه 

 لم يعد لدينا عدو يا موالى

  لم يبق غير العجائز فى المدينة

 وشباب أغالله تمنحه السكينة



  الثانى العدد  )إضاءات ( مجلة  

 

٩-

 وبقايا هياكل

 وجيف وجثث زميمة

 باهللا عليك...خبرنى يا موالى 

 إلخ...د فى الميادين الزميمة لمن هذه الحشو

فعدسة الشاعر تسجل لما يحدث فى الشارع بعد الدمار واالغتراب 
فى الغد ، وتحول جيش الحاكم إلى أداة قمع  وافتقاد الهدف

الوطن ،والشاعر محمد رمضان  الجماهير بدال من الدفاع عن
فى أسلوب فيه  يدعو إلى الثورة) سفر الموتى ( حسين فى قصيدته 

  : واربة والتلميح ، يقولالم

 إنما الناس سطور

 فليمح كل منا سطره

  وليكتب سطرا آخر

 .... بمداد من دم

  ولتبدأ فينا حياة أخرى

والشاعرة ابتسام ناجى ، تتمثل الحاكم فى فرعون الطاغية ، الذى 
( المذلة والهوان ، ومن بعده يأتى الفرعون ابنه الصغير  سام الناس

 الذى تغنت به السلطة فترة طويلة يثتلميح لمبدأ التور

o  تقول : 

 ويذهب فرعون ويأتى فرعون آخر

 ويبقى الجياع من عبيده يصلون له
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  تبا لبالد ترضى

  بحطام تاريخ

  وتعيش ذليلة

 وتطلب العز على استحياء

*********** 

محمد رشدى يدعو إلى مواجهة النفس والصراحة مع نفسها  والشاعر
بعيدا عن السلبية والالمباالة التى ربما  بأن تفيق وتتخذ موقفا

 : وقبضة الشرطة الحديدية ، يقول سيطرت على كثير منا فترة القمع

 حاول يوما

 أن تتظاهر ضد الطير الجارح

 فى ملكوت قاس

 كرر ذلك

 لن تقدر. ال 

 فالسلبى جبان

  ال يتظاهر بالمرة

  إلخ ...كن فعاال 

الثورة ، بعد فترة التردى كل هذا الشعر وغيره كان إرهاصا بمجىء 
التى مر بها الوطن ، لتنطلق حناجر الشعراء مغردة فى  واالندحار

مشرق بحياة جديدة ، يقول عاطف الجندى فى  الميدان ، متنبأة بغد
  : م٦/٢/٢٠١١الميدان يوم 
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  يا مصر قد آن األوان

 لهبة تفنى الطغاة

 وتكبل اللص الذى سرق البالد

 وحزبه ، حزب الجناة

 روح هانتال

  يا بالدا تحتوينى

  بذرة حتى الوفاة

 الفجر آت

 آت..من ظالم القهر 

وأتى الفجر وغرد الشعراء بمجيئه ، وهذا ما سنتحدث عنه فى مقالة 
 . تالية

*  *  *  
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  إضاءات فكرية 

  ..النقاد والمبدعون 

  ٕاشكالية المسافات البعيدةو

   عبد الباسط محمد رشدي                               

  

من الظواهر الالفتة للنظر في عالم الكتابة األدبية انصراف    
النقاد عن سبرغور النص األدبي واالكتفاء في معظم األحيان 

بانطباعات قد ال تساهم في إنتاج نص جديد يجعلنا نقف أمامه 
عاقدين العزم على مواصلة الطريق نحو مالمح اإلبداع اإلنساني 

  .وعمق داللته 

ـــى نبـــضات ال ـــستمعون إل ـــاد العـــرب ي ـــرا مـــن النق ً أعتقـــد أن كثي
المبدعين من الشعراء والكتاب عندما تعلو باحثة عن نقـد موضـوعي 
لتلـك اإلبــداعات التـي تتــراكم كــالتالل كـل يــوم علـى صــفحات الجرائــد 
والمجــالت واإلصــدارات العديــدة لــدور النــشر األدبيــة والثقافيــة ومواقــع 

إنهـم يكتبـون بغـزارة ويـرون أن النقـاد .. لهـا اإلنترنت التـي ال حـصر 
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يتجاهلون أعمالهم اإلبداعية التي بذلوا فيها كل ما يملكون مـن وقـت 
  . وعناء 

تبـــدو لنـــا إشـــكالية الهـــوة الـــسحيقة والعالقـــة الجدليـــة بـــين النقـــاد 
  هــــوة ربمــــا - إن جــــاز القــــول –والمبــــدعين أو نــــصوصهم األدبيــــة 

ًلون كثيرا إن كانـت أعمـالهم جعلت بعض أصحاب النصوص ال يحف
  .. مصحوبة بالنقد أم ال 

قــد تكــون معظــم الكتابــات المعاصــرة وخاصــة فــي ظــل انبهــار 
ـــد الغـــرب شـــكليا هـــي المـــشكلة ذاتهـــا  ـــشباب بالحداثـــة وتقلي ًالكتـــاب ال
لكونهــا ال تعــين الناقــد علــى إعــادة إنتــاج الــنص والبحــث عــن دالالت 

ًأكثــر عمقــا ومعــان أشــد تــوغال أو ألن هــا فــي غالبيــة األحيــان ســطحية ًٍ
  ..أو مفعمة بالغموض الهثة وراء الالمعنى 

بعض النقاد يلهث وراء أسماء بعينها ويتجاهـل دونهـا والـبعض 
اآلخــر يتبنــى نظريــات ال تتفــق وواقعنــا العربــي فتكــون قوالبــه جــاهزة 
عند تأويـل الـنص ممـا يـصيب الناقـد بالنمطيـة وهنـاك مـن يكتـب مـن 

  ... ات الوجود ٕأجل الكتابة واثب

الناقــد يجــب أن يكــون همــزة وصــل قويــة ومتابعــة بــين المبــدع 
ًوالقارئ يقوم بتوعية الطـرفين  ال ينبغـي أن يكـون مجـامال أو محايـدا  ً
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ًأو متجاهال أو متحامال  ًينبغي فقط أن يكون أمينا منصفا يخلص .. ً ُ
 يــة حركــةّللــنص األدبــي وال يحملــه مــا ال يحتمــل وتواكــب حركتــه النقد

ًّفهل آن األوان ليصبح الناقد العربي موضوعيا .. اإلبداع المتواصلة 
وهل حان الوقت ليـصير النحلـة التـي تمـتص الرحيـق ! ًّال انطباعيا ؟

  ! ّوال تنقطع عن إمدادنا بعسلها المصفى ؟

  

*  *  *  
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  الرواد       

  

  ) "طه عبد الجابر " المخرج ( 

عالمـة فارقـة .. يمتلـك قلـب طفـل  .. إنه عبقري وفنـان أصـيل      
إنه أشهر مخرج عرفته مسارح الثقافة الجماهيريـة .. في مدينة ملوي 

حاصد للجوائز في المهرجانات المسرحية .. على مستوى الجمهورية 
  .. سواء في المسرح الجامعي أو مسارح قصور الثقافة .. 

بـــل ثمـــاني كـــان ال يكتفـــي بجـــائزة أو اثنتـــين فـــي العمـــل الواحـــد     
لتكتــب عنــه الجرائــد ) حلــم يوســف ( جــوائز كمــا حــدث فــي مــسرحية 

والمجـــالت كظـــاهرة بـــشكل لـــم يحـــظ بـــه أحـــد مـــن زمالئـــه المخـــرجين 
خريجـــي المعهـــد العـــالي للفنـــون المـــسرحية الـــذين عملـــوا فـــي مـــسارح 

كمــا أســند إليــه دور .. الثقافــة الجماهيريــة والهنــاجر والمــسرح القــومي 
 وهــو ينتمــي فــي إخراجــه للمــسرح الــواقعي مازجــا ..فــي احــد األفــالم 

الجـادة " الـسيمترية " ًبينه وبين بعض المذاهب األخرى معتمـدا علـى 
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حتـى فـي وضـع .. في رسم الحركـة المـسرحية والتـشكيالت التعبيريـة 
.. دكتاتور .. ًديكوراته على المسرح يراعي تماما مركز ثقل المسرح 

يميـل .. يعطي كل شيء حقـه . .بمعنى ال يجب التهريج في العمل 
.. ٍللمسرح الـسياسي ويعمـل فيـه بمـزاج عـال وقريحـة متوقـدة وأريحيـة 

ومعادلته في اإلخراج المسرحي رغم بساطتها إال إنها السهل الممتنع 
..  

 فعروضــه المــسرحية تبــدأ بموســيقى حــادة عاليــة يــصاحبها غنــاء     
ت لــــصوت جهــــوري قــــوي يــــردد كلمــــات ضــــخمة جميلــــة مــــع تــــشكيال

ـــة يغلـــب عليهـــا  ـــسيمترية " تعبيري ـــة " ال ـــين وفـــتح كاشـــات حركي للممثل
ّوغلقها وتضفير الممثلين وفكهم بشكل أخـاذ ثـم يعـود للغنـاء والتعبيـر 

لتـــــضج .. فمـــــشهد الفنـــــال .. فغنـــــاء وتعبيـــــر .. فمـــــشهد تمثيلـــــي .. 
  .الصالة بإعجاب وتصفيق المشاهدين 

 – وحــوي –ن المــال جنــو: ( مــن أعمالــه فــي المــسرح اإلقليمــي      
 – الجرن – ألعاب مصرية – قلب الكون – حلقة نار –علي الزيبق 

 –الجنزيــر : ومــن أعمالــه بمــسرح جامعــة المنيــا ) .. بنحــب الــشمس 
  ..ّ العاشق والحجاج  – أغنية الموت –ُ ست الحسن –السوس 

*  *  *  



  الثانى العدد  )إضاءات ( مجلة  
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   ) شعر ( :  القادمون   

  

  ـــــــ

  اكتفاء
                                                                                    ـــــــ

  حنان إبراهيم                                    

  ..في البدء 

  ًكنت أمنح البحر سرا

  كنت أجهل معنى الرفض

  ..حينما ال يحتويني 

  ما عاد بيني وبينه سوى

  ..قليل من البوح 

  ..والزبد 
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  ـــــــــ

  ثقب العالم 
                                                                                   ـــــــــ

  محمود سعيد                                        

  .. واآلن 

  ًالعالم أصبح مفتوحا

  ..فادخل 

  خلفك آخر

  وأمامك آخر

  وعن الجنبين 

  ..آخر 

  والفتحة واسعة

  ..بمساحة ثقب 
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  ـــــــــ

  ترنيمة السحر
                                                       ـــــــــ

  خلف كمال                                              

  

 على بردة الليل

ّتغفو النجوم  

 ويهجع في األفق لحن

 لشادي القصيد
ّوطيف السمر  

مت تسمو التسابيحوفي لجة الص  

 يهفو الفؤاد إليك إلهي
 رجاء وبشرا

ّأفوض أمري إليك  

 رخاء وعسرا

ّأوجه وجهي إليك  



  الثانى العدد  )إضاءات ( مجلة  

 

٢٠-

ّأمد أكف التضرع واالبتهال ّ  

ّتسح دموعي  

ّربي"ويلهج سحر المناجاة   " 

 عرفتك في نبض قلبي

 وفي نبع ماء

 وفي جري فلك

 وفي بهجة للحدائق

 في سجدة للخالئق
ّعلى إنك الواحدتدل  في كل شىء لنا آية" " 

ّفيا من يجيب سؤال المحبين  

 أنزل بقلبي السكينه
ّأمانا يضوع بروضة حبي  

 ونورا يقود المسير

 ليختم بالعفو دربي
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 ـــــــــــــ  ـــ

   !بــــاطــــــل 
       ــــــــــــــــ

                                                                         
    محمود وهيدى                                     

  
   باطل أنت وزمرة الفاسدين

   حولك باطلون
   ٍإرحل وبقوة: قالها الشعب 

   فنحن يا طاغوت قادمون
   ٍبالماليين في كل ساحة

   ٌثوار يهللون
   مصر أبدا ستبقي

   وأنتم زائلون
ُنحن الحقيقة وان أبيتم ٕ   

   وأنتم زائفون
   تكسرتكل القيود 

   وتأكدت كل الظنون
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   لصوص أنتم جميعكم
   يا زمرة الحكام وخائنون

عم الفساد بعهودكم  َ  
   وكذا الغواية والمجون

   ُوخلت مساجدنا والكنائس
   وشبابنا ملئت بهم سجون

   ........وتيتم األطفال 
   واألعراض قد هتكت 

   وأنتم في نعيمكم غارقون
   حتي فاض الكيل منكم

   ت هو الجنونوأضحي السكو
   فثرنا والثوار لطالما

   من أرحام القهر يولدون
   وشبابنا المغدور أضحي ملهما

   لكل الوري وبه يفاخرون
   قد قالها في الميدان مفاخرا
   أبناء مصر دائما قادرون
   قد قالها في الميدان معلما

   إخوة نحن قبطنا والمسلمون
   قد قالها في الميدان مضحيا

   ا يستشهدونمصر تبقي وشبابن
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   قد قالها في الميدان منددا
   ليس منا بعد اليوم نائمون

   قد قالها في الميدان مصمما
   إلي الحرية نحن سائرون

   ليس نفني: قد قالها في الميدان 
   بل الطغاة وحدهم هم زائلون 

   ستبقي مصر حرة وثوارها
   !!!ٍمن كل حدب تراهم ينسلون
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  ـــــــــ

ِنور أضاء المشرقين ِْ َ ْ َ ٌ  

                                                       ـــــــــ

   ضري الححسن                           

 وبجـال  المنيـر القمـر  آياتـه رتـال    ِبالميامـن أشـرق ُالنور

ِالمشرقين أضاء ٌنور َِْ ْ ًهديـا اآلفـاق أعالمـه ْوجـاوزت   َ ْ  ْأمثـال  َ

ُعلـم َ خـذال  الغوايـة جـن عليائـه  فتقهقرت فـي الح النبـوة َ ُ 

هيبـة  لما  كسـرى أعالم ْوتصدعت َجال  ً َجـال  مـا دأحم نور من َ َ 

مثـال  والغـد األمـس  فلبى رحالـه  فيه  حـل الدهـر كأن يوم ُ 
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  ــــــ

  ّتمر وحنه

      ــــــ

  مرفت خلف اهللا السمالوطي                            

  

  تنطق بصوت الحريه      كل الحروف بتغني

  ًأبدا ما كانت محنيه    هاماتها عاليه وراسها لفوق

  لمحة أمل طاله لقدام    ف تتمنى سالمكل الحرو

  ّحريه: تصحى تقول     ّكفاح مخلي شعوب ما تنام

*  *  *  

  ّعايزين نعلي الزغروته          يا غنوة حلوة ومكبوته

  وال نخضعش ألي ظروف    ال عاد يهزنا أيها خوف

  ّنجري نوحد كل صفوف    صوت الرصاص خالنا

  ا كله سكوتكفايانا عمرن        ال تقولي طاغي وال جبروت
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*  *  *  

  شهيد ومثواه الجنه       عهد السالم هيعيش بينا

  شبابنا راح ع الصعب يفوت          هنزرعلك تمر وحنه

  ّحروفنا بتعلي ف الصوت          حروفنا واقفه بتغني

  وانا ف حبك رايح اموت           بتقول بحبك يا بالدي

*  *  *  
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 ــــــــــــــــ  

صرخاتى فى الميدان                  

     ــــــــــــــــ

 

                                              وفاء عبد الفتاح

 

 افرح يبوى     زغروته يما

 صار اخويا شهيد االمه

 من قناصة ومن دواسة ومن تحت لتحت

 من بلطجية ومن عربية ومن حصانين

 من حمير ومن بغال ومن طغيان

صغار قال افنديةمن كبار ومن   

 من جرابيييييييييييييع حكمتنا بذمة

 لكن اخويا صار شهيد
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 وسامع صوتى وزغروتك يما

 من سفهاء ومن اعداء

 شرحوا الصهيون

 شرحوا اخوى

*  *  *  

 بنوا قصورهم وهدموا عقولنا

 فتحوا المجارى وغموا عيونا

 زينوا قبورهم وعفروا قلوبنا

 رشوا الميه فى الصلوات

بالش يا اخواتودمى بيصرخ   

*  *  *  

 ضيعوا دينا ومسكلى المصحف

 طب احلفلى قول والمصحف

 قلى مختش
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 قلى مخنتش

 قلى اخوكى لساه عاااااااايش

 خلى الحزن يفارق امى

 خلى الدمع يبعد عنى

 ضيعوا دينا ومسكلى المصحف

 طب احلفلى قول والمصحف

 قلى مختش

 قلى مخنتش
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  ـــــــ

   وأناأنتم

    ـــــــ

  فاطمة فاروق                               

  

 حارت في االطباء واحترت قبلهم

 ومالي للتعافي سبيل اال بعدكم

 نبغي المودة والرضا والجفا طبعكم

 مهما بقينا نستجدي يجور قلبكم

  وأي االماني نلقي والغدر شيمكم

*  *  *  

 بقيت نفوس تصفي اال نفوسكم

 مررت بأقفار تؤنس عداه حيكم

 يالي مظلمة تؤويني والبدر بداركمول
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 جادت أحبة في الهوي والبخل شعاركم

  هانت دموعي مررا والرجا نعيمكم

*  *  *  

 فاضت عيوني محبة والرد بغضكم

 باتت اضلعي تحمي وباغتني هجومكم

 اهدت كفوفي زهورا فطعنني خنجركم

 زرفت دما وشهدا رشفته شفاهكم

 أقلعت أشرعتي بالمني فهاج بحركم

  أبواب الشفاعة وهدني سباتكمطرقت

   .علنها وكلي يقين يطيب لي هجركمأ
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   ) قصة  ( :  القادمون      

  

  حروف وأمواج

  حمادة إبراهيم: قصة                                

  

أغرته !.. ّانه سينال منها ما ضنت به عليه سابقاتها .. ًظن واهما 
ًري فاتحا ذراعيه، ظل يلهث ّابتسامتها الباهتة، دخل عشها المرم 

براحتيه وقبالته، وأنفاسه تخرج بال رجعة ، وصل إلى أطراف 
وينظر في .. فلم يجد بين ذراعيه إال خصلة شهباء .. خصالتها 

تلك .. فزع نحو باب العمر ، يرى من ثقبه القابع في نهاية الحياة 
 ، الوافدة الجديدة وقد أغلقت سابقتها الباب خلفها بال عودة

ًفاحتضرت قواه الواهنة ، لكنه ظل فاتحا ذراعيه  ّ ٍوهكذا من جديد .. ّ

  !!  ربما .. 
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  ًقصص قصيرة جدا          

    يجملي  أحمد                                    

 
1-  

 :  وصية زوج

 

 وصى زوجته على رعاية أمه التي يسكن معها، في ليلة زفافه 

شهر من زواجه قرر إدخالها دار وأن تحسن معاملتها ، بعد 
 ! المسنين

 
2-    

  لعبة

 كان يمرح ويلهو بين والديه بسعادة ،

َفجأة بكى بكاءا شديدا على لعبة رآها في يد طفل آخر ، َ ً ً 

 ُأعطاه لعبته وهو يبتسم ، ثم ذهب يسأل عن والده المتوفى منذ أيام

. 
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-٣  

 :  مبارزة

 

ل منهم بين وجدانه تالقيا ويحمل ك. على صفحات االنترنت 
عام بكل ليلة ويوم يتالقيا ..!! العشق والغزل وجدانيات عاشق تيمه

االبيض ، يلونه كل منهما بزرف  على ضفاف نهر من الصفيح
وعند !! أرض الواقع وأرادت الصدف أن يلتقيا على.. الكالم وشجنه

 !!طريق اللقاء استل احدهما لآلخر سيف النسيان؟ ومضى كل في

 
 

4-  

 حظة ضعفل 

 

،  لقضاء سهرة مع ساقطة وافق على دعوة صديقه في لحظة ضعف
، لما رأت سيارته المميزة ،  وصلت إلى بيت صديقه في الموعد

وصديقه في  ُانتابها خوف وعادت مسرعة من حيث أتت، احتار
  معرفة سبب عودتها
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-٥  

 !معاناة موظف 

 

 ًأخيرا أستلم راتبه الشهري الذي ال يملكه،

 كان في طريقه إلى بيته ،كان يترقب وصوله بائع اللحوم،بينما 

 ًمد يده في جيبه ليعطيه حسابه فلم يجد شيئا،

 ًظن البائع أنه يتالعب به، فأخرج سالحا يهدده،

 في تلك اللحظة كان الموظف يفكر

 .في مصير أبنه المريض
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  بورتريه

  ّالفنان عبد الحليم البرجيني

ّ تولدت – م ١٩٣٠البرجاية أو البرجين عام من مواليد قرية       
 مات أبوه في سن الحادية عشرة ، –لديه موهبة التمثيل وهو طفل 

ًالتحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة ، وعمل مصححا لغويا في  ً ّ
حيث ) الجيل الجديد ( ثم انتقل إلى مجلة ) أخبار اليوم ( جريدة 

ًعمل رساما   م وبرز ١٩٥٥الجميلة عام ّ تخرج في كلية الفنون –ّ
( اسمه في مجال رسوم األطفال ومن خالل رسوماته في مجلتي 

 م ١٩٧٧، ثم سافر على اإلمارات عام ) كروان ( و ) سمير 
ً عاما وكان ٢٥وعمل هناك في مطبوعات القوات المسلحة لمدة 

  .ينشر الكاريكاتير في بعض المجالت المتخصصة 
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  :متابعات 

  افة المنيا بقصر ثقندوة

  الثقافة واإلعالم بعد الثورة

جمـــال الـــتالوي نائـــب . استـــضاف نـــادي أدب المنيـــا برئاســـة الناقـــد د
مصطفى القاضي نائب . رئيس اتحاد كتاب مصر الناقد والصحفي أ

رئيس تحريـر جريـدة الجمهوريـة وعـضو اتحـاد كتـاب مـصر ومـشرف 
الــــصفحة األدبيــــة بجريــــدة 

  .. المساء 

الوي جمـــــــال الـــــــت. ّقــــــدم د
ضـــــــــــــــــــــيفه للحـــــــــــــــــــــضور 

. وبحـــــــضور كـــــــل مـــــــن د
شـــعيب خلـــف مـــدير عـــام 

خالــد .  أ–نجــاح الـتالوي مــدير الثقافــة العامــة .  د–فـرع ثقافــة المنيــا 
إســــماعيل مــــدير قــــصر الثقافــــة بالمنيــــا ولفيــــف مــــن أدبــــاء ومبــــدعي 

شـــعيب خلـــف مـــدير عـــام فـــرع ثقافـــة . ّثـــم رحـــب د.. محافظـــة المنيـــا 
  .ضيف المنيا المنيا ب
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عنـوان تناولـه الناقـد والـصحفي الكبيـر  .. واإلعالم بعد الثورةالثقافة 
ًمـــصطفى القاضـــي مؤكـــدا أن الـــبعض يتـــصور أن هنـــاك مـــساحة . أ

كبيــــرة مــــن الحريــــة فقــــد تعرضــــت مــــصر لفتــــرة طويلــــة مــــن النفــــاق 
وقــــــد آن األوان ليتــــــصدر المثقــــــف الحقيقــــــي المــــــشهد .. اإلعالمــــــي 

عالنــات والــثمن ال فالــصفحات األدبيــة تــتقلص وتتــصدر صــفحات اإل
 فبرايــر ١١وأكــد القاضــي أنــه قبــل ... يدفعــه ســوى المــواطن العــادي 

كانـــت الـــصحافة تـــساند النظـــام مـــساندة عنيفـــة وعنـــدما ســـقط أعلنـــت 
اإلعــالم فــي مــصر لــم تــصله الثــورة بعــد فهــو .. تخليهــا الفــوري عنــه 

فكيـف .. في حاجة إلى ثورة حقيقية فالنظام السابق لم يقـدر المثقـف 
ن لمبدع أن يتقدم لنشر إبداعه ثم يجده منشورا بعد عشر سنوات يمك

  !؟

الثقافـــة هـــى التـــي ســـتؤثر علـــى اإلعـــالم كمـــا انـــه ال بـــد للمثقفـــين أن 
يتناسوا خالفاتهم ومثالنا في ذلك الكاتب الكبيـر نجيـب محفـوظ الـذي 
اخلــص لفنــه حتــى النهايــة ولــم يلتفــت لمــن يرغــب فــي جــره لمــشكالت 

  ..لمبدع ّوهمية تضيع وقت ا

ثورة مصر ثورة بيضاء تعرض فيها الشباب للرصاص لذلك ال يجب 
ال بـد مـن .. علينا كمثقفين أن نظل هكذا ويجب ان نتمسك بحقوقنـا 
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ًتــصور موحــد للثقافــة واإلعــالم وأن يكــون اإلعــالم مــستقال ال ينتظــر 
فـــالثورة لـــم تـــصل بعـــد للمـــسئولين عـــن .. تعليمـــات مـــن جهـــات عليـــا 

  ..م في مصر الثقافة واإلعال

ًقــديما كنــا نــشيد بــبعض الموضــوعات أو : " ًاســتطرد القاضــي قــائال 
ُيجــب أن تلغــى وزارة .. التحقيقــات واليــوم ال نــرى ذلــك فــي الــصحف 
ال بــد أن نتخلــى عــن .. ّالثقافــة ويفعــل دور المجلــس األعلــى للثقافــة 

ـــــة .. المركزيـــــة والنرجـــــسية  ال بـــــد أن تكـــــون هنـــــاك اســـــتقاللية حقيقي
  ...كزية وصالحيات واسعة والمر

 ومحمـد ثم كانت مداخالت من الشعراء أشرف عتريس وشوقية كامل
ًجـدا وكـان تعليـق القاضـي أنـه متفائـل .. جمـال الـتالوي . ودرشدي  

 فـأين رجـال األعمـال اآلن..   مـن الـسابق ًألننا لن نرى نظاما أسـوأ 
ال األجيــ... الـبعض ســافر خــارج مـصر واآلخــر يفكــر فـي الــسفر ! ؟

.. الحاليـــة اســـتطاعت إســـقاط نظـــام ألنهـــا علـــى وعـــي تـــام بقـــضيتها 
واإلعــالم ســوف يتحــرر مــن الــسلطة كمــا بــدأت وجــوه رجــال األعمــال 

  ..في االختفاء 
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وعلــــى هــــامش اللقــــاء كانــــت األمـــــسية الــــشعرية التــــي قــــدمها الناقـــــد 
شــعيب خلــف مــدير عــام فــرع ثقافــة المنيــا حيــث . والــشاعر الكبيــر د

  :قصائدهم ومنهم صدح الشعراء ب

 – شوقية كامل – شريف الحسيني – حمدي أبو زيد –محمد رشدي 
 – صـادق برسـوم أبـو العيـون – كرم فؤاد –أحمد شوقي عبد الهادي 

.  د– حــسين بــشندي – أشــرف عتــريس –الــضوي محمــد الــضوي . د
   .وتنوعت إبداعاتهم ما بين الفصحى والعامية .. شعيب خلف 

  

*  *  *  
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    :كتابت على إضاءا

  ) حلم الخرفان ( 

   منال الصناديقيلشاعرة ديوان جديد ل

  

 - عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 
 ٢٠١١ ديسمبر - إبداعاتسلسلة 

َالحلم الخرفان(ديوان صدر ؛ م َ ( 
للشاعرة واإلعالمية منال 

.. الصناديقي ابنة محافظة المنيا 
  خالص التهاني  للشاعرة المبدعة 

*  *  *  

  

  

  


