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بادخال عبارة «ملفى القصيد» بمحرك البحث في املوقع

نرّحب بجميع محبي الشعر في صفحتهم ملفى القصيد، ستجدون بإذن الله التنّوع في الطرح 

وحرصنا على رسمكم أجمل اللوحات الشعرية والتي تمنح الجمال مللفاكم.. ملفى القصيد.
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بعد التحية ..
حسبما يتفق محبو الشعر فــإن الشعر غاية يسعى 

إليها مريدوها ويجدونها في خبايا املخلصني
مما ورد ذكره في املقاالت السابقة عن أشكال استغالل 

الشعر واستخدامه كوسيلة كان هدف الكسب املادي
ح ما قصدته

ّ
سأركز في هذا املقال على هذا الهدف ألوض

بمجرد ذكر الكسب املادي فإن الصورة ترتسم في أذهان 
الجميع دون تردد

وهي على درجة من الوضوح كمعنى
ولكن

املــادي هدفًا أساسيًا  عندما يتعلق األمر بكون الكسب 
يصل إليه البعض عن طريق استخدام الشعر كوسيلة 
لتحقيق هــذا الهدف فــإن األمــر ينقسم لعدة أقسام 

أوجزها في دائرتني ُمجملتني
الدائرة األولى ينحصر فيها ما ليس به خطأ

الثانية فيجتمع فيها ما ال يقبل به محبو  الدائرة  أما 
الشعر

أن للشاعر  أقول  الدائرة األولى  ملا ينحصر في   
ً
تفصيال

الحقيقي الحق في نشر ما يكتبه بشكٍل مطبوٍع تحصل 
له منه فائدة مادية رمزية ...

؛ وبالتالي فإن الشعر  يجوز له ذلك ألنه كتب للشعر 
لديه غاية خالصة يعيشها بحلوها ومــّرهــا مــع من 
ــوافــرة بــني ســطــور اإلحــســاس  ال املتعة  يــشــاركــه تلك 
والشعور الخالصني من أي شائبة ليس إال لإلستمتاع 

بالشعر !
الــدائــرة األخــرى والتي تجمع ما يرفضه نبض  أمــا عن 
محبي الشعر وما يرفضه حتى متابعي الحدث من غير 

املهتّمني بالشعر لذاته ...
املرفوضة ما يقوم به بعض الشعراء  من تلك األساليب 
ــن اســتــخــدام الــشــعــر كــوســيــلــة يــجــمــعــون فــيــهــا ما  م
يطمعون به من مادة يحظون بامتالكها كغاية تبّرأت 
ــاذ على 

ّ
أخ املتراصة بشكٍل فنيٍّ  منها نبضات الحروف 

شكل قصيدة !
أيها الشاعر

أيتها الشاعرة
يــجــد فــي نفسه شيئًا مــمــا ورد فــي دائـــرة  ولــكــل مــن 

املرفوضات
بالقلم لبدء نص  أن تراجعوا لحظة اإلمساك  عليكم 

شعري جديد ... ما هو السبب؟
هل هو إحساس عميق في دواخلكم ينتفض راجيًا 

إياكم اإلفصاح عنه؟
أم هو استحضار إجباري ألفكار مشتتة تجمعونها رغمًا 

ِتب لهدٍف مادي؟
ُ
عنها إليجاد ذلك النص الذي ك

هــل هــو ذلــك الــصــدق الـــذي يــســري فــي أنــحــاء عــروق 
التعبير؟

؛ الخفيفة  النفس  الثقيلة على  املبالغة واملداراة  أم هو 
عليها ذات حصوٍل على مقابل؟

أخلصوا النوايا
صوا من كل ما يمكن اعتباره شوكة في حلق اللذة 

ّ
وتخل

السرمدية ملتذوقي الشعر
أعيدوا صياغة األهداف املرجّوة ذات بدء

واكتبوا تلك النوايا الخالصة
وانشروها للصدور املخلصة

لتكن غايتكم الجليلة
غايتكم التي ال قبلها مأرب وال بعدها مهرب !

الشعر .. غاية أم وسيلة؟ (3)

الشاعرة: أنثى جموح •

الــنــثــريــة فــي هــذه  لنشر كتاباتكم 
الــزاويــة، يــرجــى إرســـال خواطركم 
مرفقة بعنوانها واسم كاتبها إلى 

اإليميل التالي: 
arwa.khalil.18@gmail.com

خواطر الزاويةخواطر الزاوية
إعداد: أروى خليل الكبيسي

دعوني أكتب في شعري 

أني مجروح

ودعوني أهتف بالعالي

أني مذبوح 

قد باعوا وطني

بمزاد

والروح العطشى ياولدي

تبكي وتنوح

حبات ترابك ياوطني

أغلى من كبدي من ولدي

علم إستقاللك

في ذهني

ياوطني جفن في وجهي

منصوب في العالي العالي

يرقص ويلوح

فمتى سنعود من املنفى

فرحني بنصر كحمام

بسماءك مع أمر املولى يأتي 

ويروح

سنعود بأمرك ياربي 

نحتضن بشوق ماسلب

نحتضن معرتنا

نلهو 

نحتضن بحمص طفولتنا

نحتضن بشوق مابيع

نحتضن الجوالن الغالي

لتعود إلينا عروبتنا

لتعود إلينا كرامتنا

سنعود إليك ياوطني

لنضمد جرحك النازف

سنعود بروحنا الثكلى

سنعود بقلبنا الالهف

حتمًا سنعود  بقلم: مياد أبو الشايب 

س
ّ
يا هاجسي وين بلقى فيك ُمتنف

شاعرك أصبح بريٍّ من معاليقه

ترى الغال يموت واالشواق تتيبس

ال صار مافيه من يحفظ مواثيقه

س
ّ
علم هوانا ثالث اعوام متنك

والعذل مشى على الصده تالفيقه

محبوبتي .. واملشاعر كيف تتكدس

وانا هجرت الشعر و احلى طواريقه

س
ّ
ماني فقلة ظهوري خايف افل

الخوف من صبح ما يصحى على ريقه

س
ّ
يه يتنف

ّ
ي زرار الوصل .. خل

ّ
فك

مخنوق من سبة الحرمان والضيقه !

ماني على البعد متدّرب ومتمّرس ..

ني في أصعب طواريقه !
ّ
وانتي تلف

س
ّ
حّني على القلب .. قد له عْمر مانف

إلني ترهى على صدري مواريقه

تعالي الحني قبل الحلم يتيبس

الحلم باطل .. بليا روح تحقيقه

الشاعر / سالم بن أحمد البديد املناعي

زرار الوصل




