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ماجد ساوي
غـــادة الـلـٌـل ال تـكـفـر
مـــن اصابـعـهـا لغـرتـهـا
لفـظـهـا اٌـــة او سـنــة
تعـشـق الـحـر والنـٌـران
طـاعـة كلـهـا اذعـــان ال
الخضوع الخنـوع الركـوع
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كلـهـا اٌـمــان ٌـاسـاهـر
غـذٌـت بالتـقـى الكـافـر
لحظهـا المسجـد الفاجـر
تــعــبـــد هللا لـــآلخــــر
تقول وكم تشتاق لالسر
اسلـمـت باطـنـا ظـاهــر
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 2017اطالي ضٍّٝ
ِاخذ ضاٞٚ
ـْ ٟ
ػـٓ ٌُٛا ِ٘١ـةْ خ١ـرج
ٚاٌطٛافـِ ٟضؼـ١ـرج
الطـالي ضٍّـٝ
تالص ٝاٌّ َسأِ ْ
ْ
ْ
ْ
خّـ١ـر ْٖ
ٚفــ ٟذـراتـ ْٗ
٠فضـخ اٌمٍـةْ طـ١ـر ْٖ ِّٕـٗ َزطّـثْـٗ ُ
ِرتـا ْع زـ ّر
ْ
ِ
٠شـذ ْٜظــالي تــار َد اٌـ َّـا ٠صـثّـٗ خـاي ػٍ١ـٗ ْ ٚفـْ ٛق خــاي ِطـ١ـر ْٖ
ْ
ْ
ْ
ال إٔـصْ
لرطـح خـاذـُ ا ٚشؼـ١ـر ْج
ِمـرٚط
خــٓ زـرّـٝ
ذٍمـ ٝتــٗ ْ ٚال
ْ
٠ـٍـٛجْ فـ١ـ ْٗ اٌؼـثـ ْذ ذـٕـدـ ُْ خـٙـاذـٗ ْ ِا٠طرررْ تـٗ ْ ٚاٌٙثا٠ـةْ ضر١ـر ْج
ْ
غرف اٌد١ا ْع تأرضْ ػطشـا ػط١ـر ْج
ذمـًْ صـسـٚ ْٛاٌّؼاٌـ١ـ ْك ذـغـرف
ضثـغ ضثـا ْع ٚثاِـٓ اٌطـثـ ْغ ِــٛخ ضالـ ْٗ ِـطـا ْق ِؼـصَّـة ٌٍشطـ١ـر ْج
االٌٚــح ْ زثـطـ ْح ٔـفـصْ ٌــ ٛذـطـ ّٛي ال ِاجْ ٚلـد ِٛخـح ٌـ ْٗ خط١ـرج
ْ
ذـرــرن افـــٛاٖ ْ ذمـً ِطاِ١ـرْ تخشـةْ ِـا ذـذ٠ـر ْٖ
الذـرزـ ُْ زـٍــٛق ٚال
ْ
ْ
ْ
ْ
ذـرـرن ٌــه اٌـمـٍـةْ
ٚاٌثـاٌـث ذشـمّـ ْٗ تـس٠ــر ْٖ
شمـ١ـٓ
شـمـ١ـٓ
ٚاٌثأـ١ـ ْح
ْ
شافـد زثـارِ ٞغـ١ـرج
٠ـخـرْ خــر ْج ػـاتـذ فــ ٟصـالذــٗ ْ أ ٚػدٍـح
ْ
ْ
ذرلـ ٝتسٍمـه ْ ٚاٌسٕا٠ـا ْ أضـ١ـر ْج
تؼـ١ـٕـه
ذـطـاٚخ
ٚاٌثاٌـثـح ْ ال ِــٓ
ْ
خـاٌـ ٟذـمـًْ
اٌصـذرْ ِثـًْ ِثٌٛـث ِـاتـٗ اٌـؼـْ ٛد تــراشْ
ذـاٌـ ٟظفـ١ـر ْج
ْ
ْ
ْ
ْ
زٕـ١ـٓ ضـٍـغ ٚاٌّىـاضـرْ ِصـ١ـر ْٖ
ِٕ١ـٓ ٘اٌصـٛخ ْ
ٚاٌراتؼ ْح ال ذطأي
ْ
ْ
ْ
ْ
ػـثـاخ اٌــوٚارْٞ
زـ١ـٓ ِـو٠ـر ْج
ػرٚضـٙـٓ فــ ٟوــً
ف١ـٙـٓ ال
أِ ْٚخـر ْد
ذرِـ ٟدِـاؽ ضـاع ْ ِــٓ ٠طرشـ١ـر ْٖ
ٚاٌخاِـطـ ْح ذـمـذذْ ٚذـمـذذْ تـثـارْ ٚد
ْ
ْ
وثـارْ
ٚغــاط ال ذـًْ ذـً ْاٌمـا ْع ٚلـاػـ ْٗ غـس٠ـر ْج
اٌذٌـ ٟصغـارْ ٚلٍثأـٗ
ْ
ٚاٌطادضـح ِٕٙـا اٌّؼـاطـةْ ذٕـاضـًْ االٌٚــح ِـاذــذر٠ٚ ْٞـــٓ االخـ١ــر ْج
خاِؼرٕـ ٟخّـ ْغ ٚزـذ ْج خث١ـر ْج
٘ٚـٟ
شــِٕ ٟـٙـا
خّؼـد ْ ِٕٙـا ِاخرّـ ْغ
ْ
ْ
ْ
ْ
ذغـرف ِـٓ اٌمـٍـةْ د ِّــٗ ٚذىطرْ ػٍ ْٗ ١ضٍٛػـ ْٗ اٌٍـ ٟذد١ـر ْٖ
ٚاٌطاتؼـ ْح
اطــاليْ
ٌٍّصـٍـ ٟا ٚصا٠ـُ ذفطـرْ ػٍ١ـٗ ْ اٌرّـ١ـر ْج
ضٍـّـ ٝواٌشـفـ ْك
ْ
ْ
اطالٌٙـاْ
ْ
ْ
ٚاٌؼـ١ـٓ ِٕـرِـذ ْج ٚػـ١ـٓ لـر٠ــر ْج
فٙ١ـٓ ِــٓ إٌـفـصْ زـاخـ ْح
ْ
ْ
ْ
ٌثـاغـ ٟزـٛا٠ـحْ
ضـّـا٘ــٓ ِـطـ١ــر ْج
ٚال٘ــٓ اال ر٘ـار٠ــٗ
ِا٠مـضـٓ
ْ
ْ
طـٛاي اٌؼصا٠ـةْ
ٚاٌطٛاٌـف ضّـ١ـر ْج
ػـدــس ذـطـاِـرْ ٚاٌّطـاتـ١ـرْ خـٍــ ْك
َ
ْ
ِـا٘ـ ٟذراوـ١ـٗ ْ ػـ١ــر ْج
تـٙـٓ ػـّ١ــً ْ ذـســس َْ لـرٔٚــ ْٗ ِىـسـً
ٍ٠ـٙـٝ
ْ
ْ
ْ
ْ
خطرخ ٌ ٟاٌث١ضـح اٌّطرذ٠ـر ْج
أٚخـطـد ِٕـٙـا الضــ ْغ اٌمـٍـةْ تـــار ْد َْ ٛ٠
ْ
ضٍـّـ ٝزٚيْ
ضٍـّـ ٝذـذ٠ــر ْٖ
أٚخـطـد ِٕـٙـا الضــ ْغ اٌـىـثـذ تـــار ْد ٠ــَٛ
ْ
ْ
ْ
فازـد دالٌـ ْٗ ٚاٌّمـٙـ ْٞٛػثـ١ـر ْٖ
ِـاذـذٌــٚ ٝػـٕـمــْ ٛد
ػـٕـمـْ ٛد ِــّٕــٗ
ْ
ضٍّ ٝوّا إتر٠ك ِٓ اٌؼاجْ ِصثـٛبْ ت١ـضـا فـال٘ـ ٟصـفــرج ٚال زـّـ١ـرج
ػـٍـ ٝتـ١ــاض اٌـثـٍـحْ فـ١ـٙـا ز٠ـــاد ْج ٚوــً ٌــ٠ ْٛؼرثـر٘ـا خـشـ١ـر ْج
فررأـح ػـ١ـٚ ْٛتسداخـٙـا غـٍـع زـــذر ْٖ ظـٍـ١ـً ِـا٠ـطـرّف ٌـغـ١ــر ْٖ
ْ
ٌـىـٓ ٠ـطــًْ زـطـٓ ذفاصـ١ـٍـٗ ْ تـىـٍّـٗ ٚفـ١ــر ْج
ٚاٌخـشـ ُْ ِـا٘ـ ْٛضـٍـ ْح
اٌـسـىـ٠ ٟطرـثـ١ـرٖ!
ٚاٌفـُ ٠ط١ـةْ ِشا٘ـذٖ ْ فـ ٟضىٛذـ ْٗ ٚاٌـ١ــا ذـىـٍـ ُْ
ْ
شــربْ زـّــار ٚاٌثـٕـا٠ـاْ ذـثــار ْق اٌؼـوبْ
٠خفـٚ ٟاٌشٙـ ْذ فــ ٟخفـ١ـر ْٖ
ْ
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ْ
ْ
ٔـافـخ ٌىـ١ـر ْٖ
ثـٕـٟ
ِثـٕـٝ
ِدٍـٚ ٟاٌظٙـرْ ػمـ ْذ ِٕظـٚ َْ ٛاٌـؼـْ ٛد
ٚاٌثطـٓ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
لؼـذخ ذرؼـةْ ِـٓ االرض د٠ــر ْج
ٚلفد ٠رؼةْ ظٙر٘ـا ِـٓ اٌش١ـًْ ٚاْ
اْ
ْ
ٚاْ ز ِّ ْ
ْ
ْ
اٌرٚ ٓ١اٌ١ا ِشد ْ ذظٙـرْ ِصا٠ـةْ وث١ـر ْج
ارخد
اٌرِاْ ٚاْ
د
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ماجد ساوي
ماعنـدكـم جـنــة وال عـنـدكـم نـــار
لوهو جمعكم خٌر مـا صرتـو اشـرار
ال نهجـكـم قــرآن وال فٌـكـم أخـبــار
اعمالـكـم مابـٌـن تخـرٌـب واضـــرار
اكرامنـا للضـٌـف وتحشٌمـنـا الـجـار
مـا تعرفـون الطٌـب وافعـال االخٌـار
اي دٌن هذا ال غدى سوق واسعـار
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وش عندكـم غٌـر اللحـى ٌاجمـاعـة
البلٌـس ذٌـل وسطكـم واستطاعـة
وال سٌـفـكـم هلل وال فـٌــه طـاعــة
واقوالـكـم مابـٌـن كــذب واشـاعــة
قلـتـو علٌـهـا جاهـلـٌـة ووضـاعــة!
صب القهاوي ظلم وعدل المجاعة!!
ولـــه مـؤشــر ٌـرتـفــع بـارتـفـاعـه

ِاخذ ضاٞٚ

 2017اطالي ضٍّٝ
ماجد ساوي
ال ُدخو ْل اللًْ ُخروجْ وجْ ِه ِه مقفّى ال َب ْ
ال
بالعقو ْل وبالفروجْ ّم وانْ ْ
قالو حـال
ومن ْه ببطونْ الهروجْ وفٌ ْه حتىْ بالســال
وكل من روّ ح ٌروجْ وانخفاضـ ْه ال عال
منحـدر هذا العرُوجْ ال ْت َحــاو ْل ال َو ْ
ال
تنتـظر م ّنه مروجْ سِ عْ ْد مِنْ ع ّن ْه َجــ ْ
ال
علجْ عـالجْ العـلوجْ فـل فـالل الفـال
ب خــ ْ
ارض تموجْ والخــ ْ
ال قل ٍ
ال
الخـال
ٍ
ْ
ْ
طرق حداد وغلىْ
تطرق المنعاجْ عوجْ
ال ؟ من إمت ْ
فارغ ٍ فٌه ِ الثلـوجْ من مـ ْ
ال
رمًْ لٌلًْ فوجْ فوجْ وهللا اكبرْ ال س ْ
ال
واللً بالخاطرْ ٌدوجْ اللً ٌغلٌـــ ْه الغال ْ
ْ
ٌطبخ ٌخوجْ اللً مام ّنــه هــال
اللً ما
البـشر عنده ْ زنوجْ والمـال ماهم ْ مـال
عن ْه تقطٌعْ السروجْ صالً ٍ دون ْه ص ْ
ال
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ماجد ساوي
ك ْ
ت انّ الشِ عرْ قصْ ِريْ
ِتبت الشِ عرْ مِنْ طولًْ لقٌ ِ
عر لًْ مصحفْ وصارْ الخسرْ به ْ خسرٌنْ
وكانْ الشِ ِ
وهو ٌدريْ
ْ
ماهو لحفل ٍ وال جمْ هورْ
ْ
كتب ْت ْه
وال قلت ْه على موتىْ وال قلته ْ رجا حٌٌٌّن ْ
كتبت ْه ماكتبتهْ كانْ ٌكتبنًْ أنا شعريْ
واحد وانشطرْ مثله ْ
ْ
بعد شطرٌنْ
وانا واٌا ْه
مشاعرْ قبرْ وقبورْ الشعرْ تفتحْ على صدريْ
انا المقبورْ ال للمنشورْ انا وآنا آه لوتدرٌْنْ
اال ْ
لٌت الشعرْ قدرْ اوا ّن ْه صانْ لًْ قدريْ
اقو ْل اذكرْ ٌقول انسىْ واقول ابشرْ ٌقول منٌنْ
كتبت ْ الشعرْ ٌاعمريْ النًْ ضاٌع ٍ عمْ ريْ
واقو ْل االخرة ابقىْ وال ادريْ اخرتها وٌنْ
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ٌالـٌـل لٌـتـك ماتـطـول لـٌـا جـٌـت
كل إتجاه ٍ فٌـك ضاٌـع اذا امسٌـت
ظلمة على ظلمة وللحزن توقٌـت
ٌالٌل تاخذ بـس ماعمـرك اعطٌـت
إن كـان لـك بٌـت ٍ ترانـً بـال بـٌـت
إخطً وكـم أحتـار باٌـش أخطٌـت
جفت عروق القلب وبالصدر غطٌت
ٌالـٌـل لٌـتـك ماتـطـول لـٌـا جـٌـت
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ٌلـعـن ابــو لـٌـل ٍ طـوٌـل ٍ قـعــاده
وكـل فــج ٍ غــارق ٍ فــً ســواده
حلقك كبٌـر وفمـك حـدر الوسـادة
واولـــك آخـــر وآخـــرك إمــتــداده
وإن طـال عمـرك ماحصلـً زٌـادة
والوقت صالح لو كفـر بـً فسـاده
والعٌـن مـا تدمـع وللجـفـن عــادة
ٌلعـنـك ٌـالـٌـل ٍ ٍ طـوٌــل ٍ قـعــاده
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إجرحٌـنـًْ جــرحْ مــا ٌـبـرى ْ
أبــد
ْ
وإن نوٌـتـًْ تذبحـٌـنـًْ
مسـتـعـد
أدخلٌـنـً فـٌـكْ أكـبـر مــن ْ
بـلـد
ـــر ْد
أوعدٌـنـًْ بالـدفـا وهـاتــًْ َب َ
ْ
وإن تصافٌنـا وقـلـت أبـغـىْ
وعــد
ٌاطفولة فـً شقـاوة فـً رشـ ْد
ْ
بشـهـد
جٌـت لـك ٌازهرتـًْ ودي
الــمــدد ٌــــارب ٌــــارب الــمــدد
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وإن برىْ رديْ إجرحٌنًْ من جدٌد
ْ
ْ
إذبحٌنـًْ
الجلـٌـد
عشـق ملـٌـت
ْ
ووحٌـد
وطلعٌنـًْ منـكْ خسـران ُ
ْ
أوعدٌنـً بـقـربْ وخلٌـنـًْ
بعـٌـد
ْ
عـٌـد
قولـًْ أوعـدك نتزاعـ ْل كـل
ْ
وجٌد
فًْ عذوبة فً أنوثة ;خصر
طٌـب واال غصـب أو أرجـع شهٌـد
مـا معـً اال المشـاعـر بالقصـٌـد

ِاخذ ضاٞٚ

ٍّٝ اطالي ض2017

http://alzaweyah.atwebpages.com

ِٞٚاخذ ضا
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ٍّٝ اطالي ض2017

اْ اٌشاػرٕٛ ػٌٍّٝخاطثح اٌشاػر تاالِىاْ اٌّراضٍح ػ
12338-3892 ػرػر- ح١ اٌصاٌسٟٔ فراش اٌسّذاٛ ات-8329 ح٠دٛح اٌطؼ١ح اٌٍّّىح اٌؼرت٠ٚ اٌسا- ِٞٚاخذ ضا
ٟٔٚذ االٌىرر٠ ػثر اٌثرٚا
alzaweyah@gmail.com
majed-sawi@hotmail.com
ِٜاخ اخرٍِٛؼ

ٟٔٚذ االٌىرر٠اٌثر
majed-sawi@hotmail.com
نٛطث١اٌف
https://www.facebook.com/majed.sawi.home
رر٠ٛاٌر
https://twitter.com/MajedSawi
َاالٔطرمرا
https://www.instagram.com/majedsawi/
اٌطٕاب شاخ
majedsawi2017
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