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ماجد ساوي
ٌـاغـبـٌـة مــــا عرفـتـٌـنـً ابــــد
الـسـمـا مـرفـوعـة بـلـٌـا عــمــد
مارفـع ابلٌـس خـشـم وال سـجـد
طـٌــر قـلـبـً كـــل ٌـــوم بـبـلـد
كــل غـالـً لــو هقـٌـتـه ٌبـتـعـد
بـمـداري كـــل كـوكــب للـسـهـد
الـعـبـً بـالـنـاس قـــدام وجـــدد
طز فٌك وفً الهوى ولو هو شهد

ال تـذاكـٌــن وتظـنـٌـنـً غــبـــً
ان طلـعـتـً او نـزلـتــً تـهـبــً
مـا غوانـً لـو هـو بحضنـك ربـً
مـانـً الســراب ابـراجـك صـبـً
ابعـده انـا وال اسمـع وش تـبـً ؟
والسهـر ال جـا ٌـجـً كـنـه نـبـً
لـكـن انــا اٌـــاك ٌـمــً تـقـربـً
ٌاغـبـٌـة الـذكــً فـٌـنــا غــبــً
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ترانٌم الطفولة مع شعـاع الصبـح
إذا صبـت لـك الفنجـان كلـه مـلـح
شفاه ٍ ال نطقت إسمك ٌحل الذبح
تحبّ ان حبّت وتكره معاهـا الجـرح
ٌحاول بك هدوئـك ٌقنعـك بالصلـح
زهر عمان ف ّتـح وش ٌفٌـد الشـرح

معاهـا الشعـر وهللا حـدره سٌـلـه
تـخـٌـل ملـحـهـا سـكــر وإ ّدٌــلــه
"بعد عمـري" ٌقـول العمـر ٌاوٌلـه
ٌـجــر الـلـٌـل ال طـلّــت مـواوٌـلـه
ٌقـول أبلٌـس هــذا مـابـه الحٌـلـة
عجزت وطـاح شاعـر آآه عـ ّزي لـه

ٍاجذ طاٗٛ
Page 3

 2017ذزاٌّٞ
ماجد ساوي
أنـا الحالـم ولكنـً بـدون أحــالم
انـا الناٌـم معاكـم معشـر النـٌّـام
أنـا حاولـت أفهمنـً مــع االٌــام
أنــا كـلـً تــرى ألـغـام ٍ بـؤلـغـام
وأنتـً هاٌـم ٍ بـك هـاٌـم ٍ إهـٌـام
أحبك تختصرنً ٌا هبـوب الشـام
تغنٌـن وتصلـً بفمّـك االنـغـام ؟
جمعتٌنً ونثرتٌنً على االوهام
وصبتٌنً وفتحت الشعر لإللهـام
تركتٌنـً لحالـً كنـً االسـالم

إذا للواقـعـٌـة بـٌــت أنـــا بــابــه
وأنـا الصاحـً لعدوانـه وأصحابـه
فهمـت أن الطفـل لعبـة أللعـابـه
أنـا المحبـوب اللـً ف ّجـر أحبـابـه
هـٌـام ٌـرمــً الـبـحـار بالـغـابـة
أحبـك مـا اظـن تكفٌـنـً كتـابـة
اذا حتـى الجـرٌـدة مـنـك جـذابـة
وصدقـتـك ٌــا أم عـٌـون كـذابــة
صوٌبـك شاعـر ٍ لقلـوب منصابـة
غرٌب ٍ فـً زمـن ٌـا كثـر أغرابـه
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بٌن ضمـات العتـب وبٌـن ضمـات الغضـب
مرمً جفنً على غربان بالظهـر تحطـب
بشرتنً عٌنً بحبة رمل جت مـن محـب
ارضً من الوقت حبلـى وقتـاد هالعشـب
شارب همو ًم محد قبلً وال بعـدي شـرب
الشقى ٌخٌط عٌن الشمس مع كل مغرب
قلبً من العشق جانً شاٌل غبار الكتب

أتخـالـف هالضـلـوع وضـمـة الـدنـٌـا تـزٌــد
قـال صقـر ٌاصقـر ٌشوونـك وفـوق الجلٌـد
وشوكة من مبغض جتنً تقل وخزة حدٌد
لـٌـت للبـركـان فــم ولـٌـت لـلـزلـزال أٌـــد
الحـزن دمـً مـال العـروق شرٌـان وورٌــد
ونجمة الصبح بشلٌلً تصب دموع وصدٌد
قلبـً احسـه طفـل عٌّـد بـال ثـوب جـدٌـد
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ٍـظـ ّذق ٍ أُ اىشـجـز ٕــذا أخـضـز
تـــاهلل فـ ّنــز أٗ أّـــا عـْــل أفـ ّنــز
ٝإاىغثـ ٜأطحـ ٚذنفـٞـل عـزعـز
قٖ٘ذـل تيـّٞـا قـٖـ٘ج ٍــٗ ٜطـ ّنـز
ّجً٘ اىظَـا ٗاّـد ذظٖـز
ذرظاقظ
ٍ
ٝـا طفـو ٍيٞـاُ ٍ ٗجـع تنـزٓ ذنـثـز

ٕاألمظج ِٞاىي ٜذْفظد ٍ٘ غاس؟
ٕاىيٞو ى٘ ر ّمـشخ ٍـ٘ ٗجـٔ ٍعرـاس؟
أّٝـــح ٗطـــِ إٝــقــاه ٗأ ّ
 ٛإّــجــاس
ٗغٞزك ٍال ٍظثحـٔ ىفَـٔ شٞفـاس
ْٗٝثد عَـ ٚتٞذٝـِ ٗتعٞـُ٘ ع ّنـاس
تـنـزٓ ذـزقـٍ ٚــِ فـ٘اسٝـز ألىـغـاس
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مــا ودي تفهمـنـً وال ودي أفـهـمـك
تعال نجمع من فمً بس ومـن فمـك
أنــا أحـبـك بـــس وشـلــون أعـلـمـك
أنت الممات إن عشت وشلون أبعدمك
خذنً عذر خذنً أسف وآآنـا لملمـك
أرجـوك ال تفـهـم خـطـا ٌــوم أكلـمـك

تعـال نفـهـم مــع بـعـض منـهـو حـ ّنـا
أســـراب نطلـقـهـن هــنــاك وٌـجـ ّنــا
حـ ّنــا دفـ ّنــا الـحــب وفــٌــه انـدفـ ّنــا
وال النــــت االٌـــــام ولــٌـــه لــ ّنـــا ؟
شـوق ٍ واطشـك عشـق ٍ هنـاك عـ ّنـا
وال بـٌــك تـفـهـم صـــح مـنـهـو حـ ّنــا
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ال ىثظد اىشَض
قاً اىظثح ٝج َّع فزٝقٔ !!
اىَثاّ ٜذْٖذً ٗططٜ
ٗاىثشز ..
/احجار شطزّج
ٗاىظٖز ٝشفيد تزٗح .. ٜطزٝقٔ
ٗ.......... :ع فٞل ؟؟
...........:أتذ ٍاف ٔٞشٜ
أتذ  ..ش٘ ٛضٞقح
1! ......................
!! ......................
!!! ......................
2اىفزاغ  ..اىيٝ ٜغطّ٘ٔ
ٝطيّع ٍِ ٝذ ِٝاىخثش ذْ٘ر
حظاص أّا ؟
تض ٍا اظِ إحظاطٝ ... ٜحظّ٘ٔ ؟
احظاص ٍثو "اىَحٞظ اىَٞد "
أٗ "اىثحز اىٖاد" ٛ
ٍِ جاب طٞزج اىٖذٗء
ٍإّ ٜادٛ
قثز ٍ فرح جثح ٗقاه
ٝاٍ٘خ عادٛ
اىقثز فاذح!!
اىقثز جاٍح
ٗع ذغط ٜحر ٚذغط ٜ؟؟
ٍاٍّ ٜظ٘ ٛىل دىٞو
حر ٚذفَْٖٜ
ٍاجذ طاٗٛ
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ٍَٖا طثحد تذاخيٜ
ذزجع ىشطٜ
ٍَٖا ذغ٘ص ذغ٘ص
ذظو ذحد اىظطح
آآآآآآآآآآآآآآٓ ٝاٗغطٜ
3ذث ٜذ ْفَْٖٜ
ٗاّد قظذك ذفَّْٖٜ
ٝعْ ٜفإَْٗ ٜإّد ٍ٘ فإٌ
قثو ال ا ْفَٖل مْد فإٌ
اّ ٜاغال ٍِ عّ٘ٞل
اّ ٜتقيثل ٗحٞذ
ٗاُ جزٗح ٜاّا
ذعرثزٕا جزٗحل !!
ٗع ذث… ٜ
مْد فإٌ تثظاطح
اّ ٜاعش عيٞل ٍِ ...رٗحل!!
ٗ ٍٜ٘ٝفَٖد
أمرشفد أّ ٜغث!!ٜ

4ذعاه اٗضح ىل
ّقيثٖا تظاطح اخد تظطح
جزتد ذثْ ٜجثو ٝ ..جُ٘ ٖٝذّٗٔ!!!
جزتد ذحفز تثٞز..
ٗذْذفِ ٗططٔ!!
ٗمو شٝ ٜاخذّٗٔ!
جزتد ذعطٜ
ٗذعطٜ
ٍي ُ٘ٞعاً ٗ ..حضزذل ذعطٜ
ٗاخز شٝ ٜقاه/
/اخز شٝ ٜق٘ىّ٘ٔ
ٗىٍ ٔٞا ٝعط!!!ٜ
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5آٓ ٝا غزفرٜ
فٞل ٝنزٓ اىقية ّفظٔ
فٞل ٝنزٓ اىطفو طٞشٔ
اىحشُ ٝرزامٌ تزٝشح
احض االرع ّ..اب جْٜ
ٗاىيٞو ال ىّٞو
مْٔ ىحاف شٞطاُ
ٍزاخ اخاف افرح اىثاب/
أفرح اىثاب ذطيع ى ٜحزٝقح
ٝاٍناُ ٍاجذ
ٝاٍناّٜ
أعرزف ىل تاىحقٞقح
رغٌ إّٖا ٍزج اىحقٞقح
أّ ٜأمثز شخض!!!
أمثز شخض ٍاّ ٜإتَناّ!ٜ
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غــرب والشـبـاك فـاتـح قــام شـاعـر فــك بـابـه
لـقـاري ٍ ٌـقـرا الـظـالم لـكـاذب ٍ تـافــه مـنـافـق
صـحــح األمّـــً بـشـعـر لـعـالـم الـــذرة كـتـابـه
ٌدعـً علـم ٍ علـى السـذج وهـو بالجهـل غـارق
بعٌـونـً فــاس وبٌدٌـنـً حـطـب ٌـاهـً كـآبـه
ما تشوف بمهجتً غٌـر الجثـث فـوق المشانـق
شـً واحــد بــس والبـاقـً تـمـرغ فــً تـرابـه
انً اعشق ال عشقت اعشق كثر ملٌون عاشق
ناظرٌـنـً ناظرٌـنـً مـــا تشـوفـٌـن السـحـابـه
افتـحـً كـفـك ابــً للـرعـد مــن كـفـك بــوارق
جٌتـً وكـل مــن ٌـجـً نـقـول هــذا هللا جـابـه
وانتـً اللـً جاٌبـك موعـد وصــادف جــو راٌــق
طــار قـلـب وفــز طـٌــر ومـــال غـصــن بثـٌـابـه
نـــورت وهللا كـــن االنـدلــس رجـعــت لــطــارق
القمـر ممـزوج بالشمـس ٌتمشـى وسـط غـابـة
كٌـف مـن االنـس ونـورك اكثـر مـن النـار حــارق
مـن ٌقـول الحـزن اصـال لـه وجـود انـتـً غٌـابـه
تضحكٌـن وكــل اســود ٌـاخـذ ابـٌـض وٌـصـادق
ضحكـة ٍ تشبـه ابـد مــا تشـبـه شـلـون تشـابـه
صوت ٌسمعه البشر وانا اشربه لـو كنـت شـارق
ال تدللـتـً ذنــوب الـحـب تـوخـذ مــن حـسـابـه
ال تدلـعـتـً ٌـطـٌـب الـوقــت وٌـزٌــن المـعـانـق
مـعـك كــن االرض حفـنـة اغنـٌـة تبـغـى ربـابــه
معـك كـن الكـون طفـل ٍ تـوه مــن الـنـوم فـاٌـق
ان طلبتـً اللٌـل لونـه شـاب وهـو بـاول شبابـه
وان سالتـً فـراق مـا نعطـً رغـم انــا نـفـارق
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ىَخاطثح اىشاعز تاالٍناُ اىَزاطيح عي ٚعْ٘اُ اىشاعز
ٍاجذ طاٗ - ٛاىشاٗٝح اىََينح اىعزتٞح اىظع٘دٝح  -8329ات٘ فزاص اىحَذاّ ٜاىظاىحٞح  -عزعز12338-3892
اٗ عثز اىثزٝذ االىنرزّٜٗ
alzaweyah@gmail.com
majed-sawi@hotmail.com
ٍعيٍ٘اخ اخزٙ

اىثزٝذ االىنرزّٜٗ
majed-sawi@hotmail.com
اىفٞظث٘ك
https://www.facebook.com/majed.sawi.home
اىر٘ٝرز
https://twitter.com/MajedSawi
االّظرقزاً
https://www.instagram.com/majedsawi/
اىظْاب شاخ
majedsawi2017
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