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 يماجد ساو
 
 

 ركلـهـا اٌـمــان ٌـاسـاهـ        غـــادة الـلـٌـل ال تـكـفـر
 رغـذٌـت بالتـقـى الكـافـ        مـــن اصابـعـهـا لغـرتـهـا
 رلحظهـا المسجـد الفاجـ        لفـظـهـا اٌـــة او سـنــة
 رتــعــبـــد هللا لـــآلخــــ        تعـشـق الـحـر والنـٌـران
 رتقول وكم تشتاق لالس        طـاعـة كلـهـا اذعـــان ال
 راسلـمـت باطـنـا ظـاهــ        الخضوع الخنـوع الركـوع
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 ِاخذ ضاٚٞ

 

 

١ِ٘ـْة خ١ـرج  الطـالي ضٍّـٝ ْٓ ٌُٛا ْٟ ػـ ْٝ اٌَّسأِـ ْٟ ِضؼـ١ـرج تالص  ٚاٌطٛافـ

ْٖ ِّٕـٗ َزطّـْثـٗ ٠ُفضـْخ اٌ  ِرتـاْع زـّر     ْٗ خّـ١ـِرْٖ   مٍـْة طـ١ـر ْٟ ذـراتـ  ٚفــ

ْٜ ظــالي     ـا ٠صـثّـٗ خـاي  ػ١ٍـٗ ْ   ٠شـذ َّ  ٚفـْٛق خــاي   ِطـ١ـرْٖ   تــارَد اٌـ

ْٝ تــٗ ْ   ْٓ زـرّـٝ ِمـرْٚط لرْطـح خـاذـُ     ال إٔـْص ذٍمـ  اٚ شؼـ١ـرجْ   ٚال خــ

ْٗ اٌؼـثـذْ   ُْ خـ  ٠ـٍـْٛج فـ١ـ  ضر١ـرجْ    ٚاٌٙثا٠ـةْ   ٙـاذـٗ ْ ِا٠طررْر تـٗ ْ ذـٕـدـ

ًْ صـسـْٛ      ٚاٌّؼاٌـ١ـْك ذـغـرف غرْف اٌد١اْع تأرْض ػطشـا ػط١ـرجْ   ذمـ

ـة     ضثـغ   ضثـاعْ   ْٗ ِـطـاْق ِؼـصَّ  ٌٍشطـ١ـرجْ   ٚثاِـٓ اٌطـثـْغ ِــٛخ  ضالـ

ي ال ِاْج ٚلـد    االٌٚــح ْ زثـطـْح ٔـفـصْ   ّٛ ْٗ خط١ـرج ِٛخـح   ٌــٛ ذـطـ  ٌـ

ُْ زـٍــٛق  ٚال ذـرــرْن افـــٛاٖ ْ ذمـً ِطا١ِـْر تخشـةْ    ِـا ذـذ٠ـرْٖ    الذـرزـ

ْٓ ٚاٌثـاٌـثْ   ْٓ شمـ١ـ ْٗ   ٚاٌثأـ١ـْح ذـرـرْن ٌــه اٌـمـٍـْة شـمـ١ـ  تـس٠ــرْٖ   ذشـمّـ

 ِغـ١ـرج  ػـاتـذ   فــٟ صـالذــٗ ْ أٚ ػدٍـح   شافـْد زثـارٞ  ٠ـخـْر خــرجْ  

ْٝ تسٍمـه ْ  ٌثاٌـثـح ْ ال ِــٓ ذـطـاٚخْ ٚا   ٚاٌسٕا٠ـا ْ أضـ١ـرجْ    تؼـ١ـٕـْه ذرلـ

ًْ ِثٌٛـث    ْٟ   اٌصـذْر ِثـ ْٟ ظفـ١ـرجْ   ِـاتـٗ اٌـؼـْٛد تــراْش خـاٌـ ًْ ذـاٌـ  ذـمـ

ْٓ ضـٍـغ   ٚاٌّىـاضـْر ِصـ١ـرْٖ   ٚاٌراتؼحْ   ْٓ ٘اٌصـٛخ ْ زٕـ١ـ  ال ذطأي ١ِٕـ

  ْٓ ْٚ ِخـرْد ف١ـٙـ ْٓ ِـو٠ـرجْ ال  أ ْٓ فــٟ وــً زـ١ـ ْٞ ػرٚضـٙـ  ػـثـاْخ اٌــوٚار

ْٟ دِـاؽ   ضـاع ْ ِــٓ ٠طرشـ١ـرْٖ   ٚاٌخاِـطـحْ    ذـمـذْذ ٚذـمـذْذ تـثـارْٚد ذرِـ

ًْ ذـً ْاٌمـاعْ   ْٟ صغـاْر ٚلٍثأـٗ ٚغــاْط ال ذـ ْٗ غـس٠ـرجْ   وثـاْر اٌذٌـ  ٚلـاػـ

ًْ اال  ٚاٌطادضـح ِٕٙـا اٌّؼـاطـةْ   ْٞ ٠ٚـــٓ االخـ١ــرجْ   ٌٚــحذٕـاضـ  ِـاذــذر

ْٟ خّـْغ ٚزـذْج خث١ـرجْ   خّؼـد ْ ِٕٙـا  ْٟ خاِؼرٕـ ْٟ ِٕـٙـا ٚ٘ـ  ِاخرّـْغ شــ

ْٗ   ٚاٌطاتؼـحْ   ْٗ ضٍٛػـ ــٗ ٚذىطْر ػ١ٍ ِّ  اٌٍـٟ ذد١ـرْٖ   ذغـرْف ِـٓ اٌمـٍـْة د

  ْٝ ْٟ اٚ صا٠ـُ     اطــالْي ضٍـّـ  ٌرّـ١ـرجْ ذفطـْر ػ١ٍـٗ ْ ا   واٌشـفـْك ٌٍّصـٍـ

  ْٓ ْٓ ِٕـرِـذجْ   اطالٌٙـاْ ف١ٙـ  ٚػـ١ـٓ   لـر٠ــرجْ   ِــٓ إٌـفـْص زـاخـْح ٚاٌؼـ١ـ

ْٟ زـٛا٠ـحْ   ْٓ ٌثـاغـ ْٓ اال ر٘ـار٠ــٗ    ِا٠مـضـ ْٓ ِـطـ١ــرجْ   ٚال٘ــ  ضـّـا٘ــ

 ػـدــس   ذـطـاِـْر ٚاٌّطـاتـ١ـْر خـٍــْك طـٛاَي اٌؼصا٠ـْة ٚاٌطٛاٌـْف ضّـ١ـرجْ  

  ْٝ ْٗ ِىـسـً    ٠ٍـٙـ َْ لـرٚٔــ ْٓ ػـ١ّــًْ  ذـســس ْٟ ذراوـ١ـٗ ْ ػـ١ــرجْ   تـٙـ  ِـا٘ـ

َْ خطرْخ ٌٟ   اٌث١ضـح اٌّطرذ٠ـرجْ   أٚخـطـْد ِٕـٙـا الضــْغ اٌمـٍـْة تـــارْد ٠ٛ

  ْٝ ْٝ ذـذ٠ــرْٖ   أٚخـطـْد ِٕـٙـا الضــْغ اٌـىـثـذ تـــارْد ٠ــَٛ   ضٍـّـ  زْٚي ضٍـّـ

ْٗ ػـٕـمـْٛد ِــّٕــٗ   ْٝ ٚػـٕـمــْٛد فازـْد دالٌـ ْٞ   ِـاذـذٌــ  ػثـ١ـرْٖ   ٚاٌّمـٙـٛ

 ضٍّٝ وّا إتر٠ك   ِٓ اٌؼاْج ِصثـْٛب ت١ـضـا فـال٘ـٟ صـفــرج ٚال زـّـ١ـرج 

 خـشـ١ـرجْ    ػـٍـٝ تـ١ــاض اٌـثـٍـْح فـ١ـٙـا ز٠ـــادْج ٚوــً ٌــْٛ   ٠ؼرثـر٘ـا 

 ظـٍـ١ـً   ِـا٠ـطـّرف ٌـغـ١ــرْٖ  ٚتسداخـٙـا غـٍـع زـــذرْٖ   فررأـح ػـ١ـْٛ    

ْٛ ضـٍـحْ   ُْ ِـا٘ـ ًْ زـطـٓ   ذفاصـ١ـٍـٗ ْ تـىـٍّـٗ  ٚاٌخـشـ ْٓ ٠ـطــ  ٚفـ١ــرجْ   ٌـىـ

ُْ   ٚاٌفـُ ٠ط١ـْة ِشا٘ـذٖ ْ  ْٗ ٚاٌـ١ــا ذـىـٍـ ْٟ ٠طرـثـ١ـرٖ  فـٟ ضىٛذـ  ! اٌـسـىـ

ْٟ   شــرْب زـّــار     اٌشٙـْذ فــٟ خفـ١ـرْٖ ٚ  ٚاٌثـٕـا٠ـاْ ذـثــارْق اٌؼـوْب ٠خفـ
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  ْٟ ْٝ ثـٕـ َْ ٚاٌـؼـْٛد ِثـٕـ ْٟ ٚاٌظٙـْر ػمـْذ ِٕظـٛ ْٓ ِدٍـ  ٔـافـْخ ٌىـ١ـرْٖ   ٚاٌثطـ

ًْ ٚاْ لؼـذْخ ذرؼـْة ِـٓ االرض د٠ــرجْ   اْ ٚلفْد ٠رؼةْ    ظٙر٘ـا ِـٓ اٌش١ـ

  ْْ ْد اٌرِا ِّ ْٓ ٚا١ٌا ِشد ْ   ٚاْ ز  ذظٙـْر ِصا٠ـْة وث١ـرجْ   ٚاْ ارخْد اٌر١
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 يد ساوماج
 

 ةوش عندكـم غٌـر اللحـى ٌاجمـاعـ        ماعنـدكـم جـنــة وال عـنـدكـم نـــار
 ةالبلٌـس ذٌـل وسطكـم واستطاعـ        لوهو جمعكم خٌر مـا صرتـو اشـرار
 ةوال سٌـفـكـم هلل وال فـٌــه طـاعــ        ال نهجـكـم قــرآن وال فٌـكـم أخـبــار

 ةواقوالـكـم مابـٌـن كــذب واشـاعــ        ٌـب واضـــراراعمالـكـم مابـٌـن تخـر
 ! قلـتـو علٌـهـا جاهـلـٌـة ووضـاعــة        اكرامنـا للضـٌـف وتحشٌمـنـا الـجـار
 !! صب القهاوي ظلم وعدل المجاعة        مـا تعرفـون الطٌـب وافعـال االخٌـار
 هؤشــر ٌـرتـفــع بـارتـفـاعـولـــه مـ        اي دٌن هذا ال غدى سوق واسعـار
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 يماجد ساو
 

ًْ ُخروْج وْجِهِه مقفّى الَبالْ    الُدخوْل الل
  بالعقوْل وبالفروْج ّم واْن قالْو حـال 

  ومنْه ببطوْن الهروْج وفٌْه حتْى بالســال 
  وكل من رّوح ٌروْج وانخفاضـْه ال عال 

   منحـدر هذا العُروْج الْتَحــاوْل ال َوالْ  
  ـظر مّنه مروْج ِسْعْد ِمْن عّنْه َجــالْ تنت 

  علْج عـالْج العـلوْج فـل فـالل الفـال 
  الخـال ارٍض تموْج والخــاْل قلٍب خــالْ  
  تطرْق المنعاْج عوْج طرْق حداد وغلىْ  
  فارغ ٍ فٌه ِ الثلـوْج من مـاْل ؟ من إمتالْ  
ًْ فوْج فوْج وهللا اكبْر ال سالْ   ًْ لٌل   رم
  بالخاطْر ٌدوْج اللً ٌغلٌـــْه الغال ْ واللً 
  اللً ما ٌطبْخ ٌخوْج اللً مامّنــه هــال 
  البـشر عنده ْ زنوْج والمـال ماهم ْ مـال 
 دونْه صالْ  عنْه تقطٌْع السروْج صالً ٍ 
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 يماجد ساو
 
 

  ًْ   لقٌِت اّن الِشعْر قْصِريْ   ِكتبْت الِشعْر ِمْن طول
ًْ مصحفْ     وصاْر الخسْر به ْ خسرٌنْ   وكاْن الِشعِر ل

  وهْو ٌدريْ   كتبْتْه ماهْو لحفل ٍ وال جْمهورْ  
ٌٌّن ْ   وال قلتْه على موتىْ     وال قلته ْ رجا حٌ

ًْ أنا شعريْ    كتبتْه ماكتبتهْ      كاْن ٌكتبن
 وانشطْر مثله بعْد شطرٌنْ   وانا واٌاْه واحدْ   

  على صدريْ تفتْح   مشاعْر قبْر وقبوْر الشعرْ  
نْ   انا المقبوْر ال للمنشوْر انا   ٌْ  وآنا آه لوتدر
ًْ قدريْ   اواّنهْ   اال لٌْت الشعْر قدرْ     صاْن ل
 واقول ابشْر ٌقول منٌنْ   اقوْل اذكْر ٌقول انسىْ   

ًْ ضاٌع ٍ عْمريْ   كتبت ْ الشعْر ٌاعمريْ      الن
 وال ادرْي اخرتها وٌنْ   واقوْل االخرة ابقىْ   

  



2017  اطالي ضٍّٝ
 

ضاٚٞاخذ ِ  Page 8 
 

 يماجد ساو
 

 هٌلـعـن ابــو لـٌـل ٍ طـوٌـل ٍ قـعــاد        ٌالـٌـل لٌـتـك ماتـطـول لـٌـا جـٌـت
 هوكـل فــج ٍ غــارق ٍ فــً ســواد        كل إتجاه ٍ فٌـك ضاٌـع اذا امسٌـت
 ةحلقك كبٌـر وفمـك حـدر الوسـاد        ظلمة على ظلمة وللحزن توقٌـت

 هواولـــك آخـــر وآخـــرك إمــتــداد        اعطٌـت ٌالٌل تاخذ بـس ماعمـرك
 ةوإن طـال عمـرك ماحصلـً زٌـاد        إن كـان لـك بٌـت ٍ ترانـً بـال بـٌـت
 هوالوقت صالح لو كفـر بـً فسـاد        إخطً وكـم أحتـار باٌـش أخطٌـت

 ةعــادوالعٌـن مـا تدمـع وللجـفـن         جفت عروق القلب وبالصدر غطٌت
 هٌلعـنـك ٌـالـٌـل ٍ ٍ طـوٌــل ٍ قـعــاد        ٌالـٌـل لٌـتـك ماتـطـول لـٌـا جـٌـت
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 يماجد ساو
 

ًْ جــرْح مــا ٌـبـرى أبــدْ  ًْ من جدٌ        إجرحٌـنـ  دوإن برْى ردْي إجرحٌن
ًْ مسـتـعـدْ  ًْ تذبحـٌـنـ ًْ عشـْق ملـٌـت الجلـٌـدْ         وإن نوٌـتـ  إذبحٌنـ

ًْ منـْك خسـران ُ ووحٌـدْ         ٌـنـً فـٌـْك أكـبـر مــن بـلـدْ أدخل  وطلعٌنـ
ًْ َبـــَردْ  ًْ بالـدفـا وهـاتــ ًْ بعـٌـدْ         أوعدٌـنـ  أوعدٌنـً بـقـرْب وخلٌـنـ
ًْ أوعـدك نتزاعـْل كـل عـٌـدْ         وإن تصافٌنـا وقـلـت أبـغـْى وعــدْ   قولـ

ًْ عذوبة فً أنوثة ;خصر وجٌدْ         دْ ٌاطفولة فـً شقـاوة فـً رشـ  ف
ًْ ودي بشـهـدْ   دطٌـب واال غصـب أو أرجـع شهٌـ        جٌـت لـك ٌازهرتـ

 دمـا معـً اال المشـاعـر بالقصـٌـ        الــمــدد ٌــــارب ٌــــارب الــمــدد
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http://alzaweyah.atwebpages.com 
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  تاالِىاْ اٌّراضٍح ػٍٝ ػٕٛاْ اٌشاػراٌشاػر ٌّخاطثح 

 

 

  12338-3892ػرػر -اتٛ فراش اٌسّذأٟ اٌصاٌس١ح  -8329اٌسا٠ٚح اٌٍّّىح اٌؼرت١ح اٌطؼٛد٠ح  -ِاخذ ضاٚٞ 

 

  اٚ ػثر اٌثر٠ذ االٌىررٟٚٔ

 

alzaweyah@gmail.com 

majed-sawi@hotmail.com 

 

 
 ِؼٍِٛاخ اخرٜ

 

 اٌثر٠ذ االٌىررٟٚٔ

sawi@hotmail.com-majed 

 اٌف١طثٛن

https://www.facebook.com/majed.sawi.home 

 اٌر٠ٛرر

https://twitter.com/MajedSawi 

 االٔطرمراَ

https://www.instagram.com/majedsawi/ 

 اٌطٕاب شاخ

majedsawi2017 
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