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 ماجدَساوي

 
 

واناَاشتريَوردكـمَكلـهََََََََبٌـاعـةَالــوردَبٌعـٌـنـً  
وانتًَمفاتنكَماَشـاهللََََََََالقلـبَقـالـبَموازٌـنـً  
بعٌـونـكَالـسـودَادلـــهََََََََاضٌعَالـدربَوتمشٌنـً  
هللَوانَزدتًَماَاقولَاناََََََََلـوَبـسَنظـرةَتكفٌنـً  
تصبـنـًَمـنــكَالـطـلـةََََََََتصبنـًَفـًَشراٌٌنـً  
ٌتركنـًَعــروقَمبتـلـةٌََََََََاَممطرةَغٌمكٌَجٌنـً  
ظلّـةََََََََتـمـادتَاالرضَبٌدٌـنـً صارتَرهارٌه...َوم   
اخافَالَالسٌفَاناَاسلهََََََََنبتَشتاتكَعلىَعٌنـً  
ـمَوهللاواناَاشتريَوردكٌََََََََاللـًَتبٌعٌـنَاشرٌنـً  

َ  
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وإنـًَأبـًَأكرهـهَمـنَعقـبَحبـهََََََََماكنتَادريَانًَبقـدرَعلـىَالكـره  
اللـًَوضعـهَبداخـلـًَكـٌـفَذبــهََََََََسبـحـانَالمغـٌـرَوالَشــًٌَغـٌـره  
اخــافَاقـولـهَادريَناسـٌـهَقلـبـهََََََََضحكتَمنَقلبًَعلىَشًَاذكره  

ابـعـدَوابـعـدتَوغــدىَمــرَقـربــهََََََََلـروحَاعـبـرهطنشـتَاللـًَكنـتَبا  
افلتـتٌَدٌنـًَوطــاحَتلقـفـهَتـربـةََََََََدورتَلـهَاعــذارَمــاَشــًٌَـعـذره  
بٌنَالفضاَوبٌنَالقفـصَوانـتَهبـةََََََََنشـدنـًَعـنـهَواحــدَقــالَخـٌـره  
انـاَمـاَاشـاركَاحـدَبسـربـهَوَحـرٍَََََََََقلتَالقفـصٌَـاَهٌـهَبٌدٌـهَكسـره  

وبالـجـوزاَمعـلـقَسـٌـوفٍََوحـربـةََََََََبعـطـرَالثـرٌـاَانـــاَثـوبــًَاعـطــره  
مــاَتلتـفـتَلـظـاللَواالرضَغـربـةََََََََوالنفـسَالَطابـتَتطـٌـبَوتـوخـره  
بـةولمثـلَفمـًَقــدمَالـحـقَشـرََََََََزمنـكَبـًٌَنـشـالٌَالـلـًَتـحـدره  

َ  
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وخلنًَمنَالشمسَوكذبةَكلَعامََََََََخلنـًَمـنَاللـٌـلَنـومـهَوسـهـره  
ٌّــره الَلبـسـهَالـواسـطٌَبـٌـنَالـحـمـامََََََََلــــًَشــــراٍزَالــغــرابٌَـطــ  
الهــوَابـوٌـهَوالَهــوَمــنَالعـمـامََََََََالـشـعـرَلـلـكــلَوالــكــلٌَـبـحــره  

وفـٌـهَذّرةَبــسٌَجٌبـونـهَعـظــامََََََََـعــرَبـأبـســطَتـعـارٌـفــهَذرةالـش  
تــنــويَالـنـٌــةَوٌــنــرامَالــمــرامََََََََماَعلىَالشاعـرَمـنَالمستشعـرة  

حـفـنـةَتــــرابٍََصـعـالـٌـكٍََلــئــامََََََََمـاَاعـتـرفَبــاالرضَحـتـىَتنـكـره  
ٌّــنٍََهالـغـصـنَ ٌّـنٍََشـوكــهَومـتــروكَالـكــالمََََََََوبـٌــنَمــزهــرهبـ وبـ  

مـسَطنبـهَوسـطَمٌـدانَالـسـالمََََََََلـبــدويٍََارتـكــىَبـبـٌـتَشــعــره  
وفــّطــرَبـرمـٌــهَبــوارٌــدَصــٌــامََََََََفـكَلـهَمجنـدَوطـسَمـنَاصـفـره  

َ  
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 ماجدَساوي
 
 

الشمـسَبعٌنـًَمـنَاصبحـتَللظهـرََََََََالـشـٌـنَبـنــارالـٌـومَشـٌــنَوابـتــداَ  
والقلبَجمـرٍََمـنَغـداَقلبـهَالجمـرَ؟ََََََََالـصـدرَقمـقـوٍمَمـــنَالـغـبـنَفـــوار  
اركــبَسفـٌـهَالـقـومَاصـاٌـلَشـقـرََََََََتـفــوٌَـاوقــتٍََغـــالَفــٌــهَالـحـمــار  

ٌــاَلٌتـكـنَمـلـتـنَوالَلـلــرديَذكـــرََََََََـوقَاالحــــرارٌـامـاٌـالتٍََمـاٌـلــةَفـــ  
عـلـىَجهـنـمٌَبعـثـونـهَمـــنَالـقـبـرٌََََََََـاعــلَمـــنَبــابــهَمــدقــرَبــدقــار  
اقـولـهـاَبـالـعـقـلَواقـولـهــاَبـسـكــرََََََََوكلمـةَاحـبـكَلــوَغــدتَكلـهـاَغـبـار  

ماَتكتبٌنَاسمكَعلىَكفوفًَالسمرََََََََاوراقَوٌـدٌـنــكَاحــبــارانـــاٌَـدٌـنـًَ  
وامــوتَحـــٍرَمـبـصـرٌَـمــوتَالـحــرََََََََاعٌـشَومـاَاخـافَمــنَطـعـنَغــدار  

َ  
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 هاخذ عإّ

 

 

اشْفل تالوذٓ شوظ ٍ اشْفل مٌل الفشقذ        اًا الغادٕ تٌصف الل٘ـل ّاًـد الٌدـن للغـادٕ  

هش٘د الذسب الخلل مـل خطـْج ف٘ـل ذدـذد        هٌرِـٖ قثلـل ّتعًْ٘ـل اًــا الـثـادٕلـل هللا   

تصذفَ خ٘ـد شاسعنـن ّال اطلـع اال توْعـذ        عالٌٖ غصٌل الفرـاى قلـد اًـا هـي الـْادٕ  

ذّخ٘ـذٍ غـاسق تالثلـح شـعـشٍ فـْقـَ هـشخـ        فرح لٖ مفَ االت٘ـض عل٘ـَ خضـاب تغـذادٕ  

ُذٗـش الثـحـش ٗاصـْذـَ ُـذٗـل طـ٘ـْس ٗـرـشدد       ّغٌـٔ لـٖ هثـل ف٘ـشّص غٌـد ٗـْم لـشـادٕ  

ّال تـ٘ـْم طلثـٌـا هٌـنـن اتـ٘ــض ّال اعـــْد        عطٌ٘ـا الحـة اشـْاق عطٌ٘ـا الـحـة اٗــادٕ  

ــْك ّسّد ّقـلـٌـا للـرـعـة صّدّاخـزًــا الـش        ًضفـٌـا الــذم دهــْع ّقلـٌـا للـرـعـة عـــادٕ  

شْاط٘نـن لٌـا اقــشب ّهشعـامـن لـٌـا اتـعـذ        ذعلوٌـا علـٔ االهـْاج ّاًرـن هْخنـن ُـادٕ  

  



2017  هخلْق
 

 Page 7 هاخذ عإّ
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واالَانـاَمخطـًَوالـحـبَمخطٌـنـًٌََََََََاَسٌدَالبٌضَهوَقلبكَمثـلَقلبـً  
بكـمَمثلنـاٌَـاَبـوَالمزاٌٌنـًعسـىَََََََََقلبـًَعلٌكـمَخطٌـرَذاٌــبَصـبـً  
ٌاَلٌتَوهللاٌَجٌكـمَمثـلَمـاٌَجٌنـًٌََََََََشهـدَعلٌنـاَسهرنـاَوشاهـدَربــً  
عـودكَتثنـىَوانـاَدجـتَبساتٌـنـًٌََََََََـاَبـوَجدٌـلَعلـىَالمتنٌـنَمتربـً  
نـًبٌنَالتعارٌـفَتطلـعَوانـتَناسٌََََََََاذكــركَحـتـىَوانــاَفـاتــحَكـتـبـً  
ماَحاصلَكـودَطٌفـكَوٌنـكَووٌنـًََََََََهللاٌَـاَزٌـنَطٌفـكَالَجلـسَجنبـً  
وشلونَابًَاترككَوانـتَبشراٌٌنـًََََََََوشلـونَابـًَاكرهـكَوانـتَتنحبـً  
مـاَظـلَكـودَالورٌـدَولٌـتٌَكفٌنـًََََََََالقلبَعقبكَعطٌبَمعطبهَعطبـً  
عسـىٌَجٌنـاَهبـوبَمنـكـمَزٌـنـًََََََََبنٌـتَبٌـتَشبابٌكـهَعلـىَالغربـً  
تكفـىَترفـقَبـنـاَتـرنـاَمساكٌـنـًٌََََََََاَسٌدَالبٌضَالَالعبَبكَوتلعبَبً  

َ  
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اللًَأسـركَبالحـبَمـاَتاسرٌنـهٌََََََََاالبسةَزٌـنٍََتـريَالزٌـنَلغٌـاب  
فتحـٌـنـهمــاَنطـرقـهَوهللاَلـــوَتََََََََماَنعرفَالشباكَومنَسكرَالباب  
تضّحـكـٌـنَالـخـبـلَوتمازحـٌـنـهََََََََبغابـةَشكـوكٍََتلمـٌـنَاالغــراب  
تعلـمـًَالشطـرنـجَوالَتلعبٌـنـهََََََََاللعـبَنلعـبَلكـنَالحـبَنـرتـاب  
وحناَنحطَالموجَوسـطَالسفٌنـهََََََََحنـاَصدقنـاَلـكـنَبـوقـتَكــذاب  
القلـبَنفـرشَوالـهـوىَتاخذٌـنـهََََََََصـدريَتدلٌنـهَوانـاَكلـًَابــواب  
نجمـعَالتصفٌـقَولـوَخاسرٌـنـهََََََََهـذيَتـريَنقلـةَونـزدادَاعجـاب  
عٌـونـًَقــرونٍََولـــوَتخفٌـٌـنـهََََََََواللًَبنفسكَعارفـهَكنـهَكتـاب  

قلبـًَمـنَالبالـودَمـاَتكسرٌنـهٌََََََََاالبسهَحسنٌٍََبًٌَصٌرَلتـراب  
َ  
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ويماجدَسا  
 
مخلـوقَمـنَمعـدنَالذّمـهََََََََمخلوقَمنَطٌنةَاالنصـاف  
خلـٌـفـةَنــاســًَاالّمــــةََََََََراكــزَهـنـاَنـطـعَوسـٌـاف  
والثـاٌـرَاثــورَفـــًَدّمـــهََََََََاسوقَظلًَعلىَالخـواف  
والـحــرَمـشـربـهَســّمــهََََََََالــبــردَمـلـبـسـهَلــحــاف  

اقـّطــفَالـــوردَواشــّمــهََََََََالزمنَإسفافولوَهوٌَصٌرَ  
فــًَذمــهَهللاٌَـــاٌَـّمــهََََََََوامسًَبعدَماَعلًَخالف  

َ  
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أتـٖ هـٌـل فــشاق فــشاق دًـ٘ـا ّآخــشج        دخ٘لل ال هش٘رـٖ ال هش٘رـٖ ال ذد٘ـي  

ذِدشٗـٌـٖ أُـدـشٕ ٗاهِـاخـشج طلثـرـل        أتــٖ ذغرثعـذٗـٌـٖ للـثـعـاد ّذثـعـذٗـي  

ّالعوـشك ذعثرـٖ ذغنٌ٘ـٌـٖ عـاتـشج !؟        ذعثـد أّدعـل مـل ٗـْم ّاًرـٖ ذشخع٘ـي  

اعافـش عٌّـل ّالـقـاك هـعـٖ هغـافـشج        أخـلــٖ عـشعــش ّتالعقـشتـ٘ـح ذطلـعـ٘ـي  

مل الزامشج !! ؟ ٗدٖ ٗفشػ لل الٌغ٘اى        أخـٖ اًغـاك ّالهٌـٖ ًغ٘رـل ٗاحٌ٘ـي  

ارا الوـا ال ششترـَ رقــد سٗـقـل تـآخـشٍ        اتٖ اًغٔ ّلني م٘ف اتٌغٔ الشفر٘ي  

ّتعـض الشـْق اللـٖ للٌـِـْد الٌـافـشج        ذحـٌـ٘ـي ّأحـــي ّآٍ ٗـاتـعـض الحـٌـ٘ـي  

ْى الـخـادسجعؤلرـل مــن صـشٗـع ٍ للعـ٘ـ        مفـاك إخـشام ٗنـفـٖ تالثـشائـح ذزتحـ٘ـي  

اتعشف م٘ف اعنـش صثـح خاتـل عافـشٍ        ِٗـْى اللـ٘ـل ّالشـثـاك الـلـٖ ذفرحـ٘ـي  

دخـ٘ـل هللا اتـ٘ـَ فــشاق دًـ٘ــا ّآخـــشج        طلثرـل فاسقٌ٘ـٖ فاسقٌ٘ـٖ ّػ ذث٘ـي؟  
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http://alzaweyah.atwebpages.com 
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الشاعشتاالهناى الوشاعلح علٔ عٌْاى  الشاعش لوخاطثح   

 

 

12338-3892عشعش -اتْ فشاط الحوذاًٖ الصالح٘ح  -8329الضاّٗح الوولنح العشت٘ح الغعْدٗح  -هاخذ عإّ    

 

  اّ عثش الثشٗذ االلنرشًّٖ

 

alzaweyah@gmail.com 

majed-sawi@hotmail.com 

 

 
 هعلْهاخ اخشٓ

 

 الثشٗذ االلنرشًّٖ

majed-sawi@hotmail.com 

 الف٘غثْك

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

 الرْٗرش

https://twitter.com/MajedSawi 

 االًغرقشام

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

 الغٌاب شاخ

majedsawi2017 
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