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 روح تـرفــرف والـجـسـد ٌـنـضـح بــــدم        مـرمــً ثـالثـٌـن فـشـقــة ال وبــاقــً
 هللا ٌـســلــم واحـــــد مـــــا ٌــســلــم        مــا غـٌـر ٌــزرع فـــً لـقـاٌـه فـراقــً

تـكـلــم        وهـو ٌطلـع بكونـً علـى الغٌـم راقــًتـــرك سـمـاٌــه حــاٌــره مــــا   
 نسٌـت اقـول انــه مــن الحـسـن عـلـم        غــٌــره تـعـالـٌـم الـجــفــا والـتــالقــً
 ابسـألـه لـٌـش البـصـر ٌـشـربـه ســـم        مـع انــه لغـٌـري مــن الخـمـر سـاقـً

مـــع كـــل خـطــوة ٌـنـولـد احـتـراقـً       ركضت من حزنـً علـى شاطـً الـدم   
 راٌـاتــً البـٌـضـا عـلــى كـــل مـعـلــم        مهـزوم ٌـا اللـً بفزعتـك كنـت هـاقـً
 الـكـون كـنـه واحــد مـــا هـــو مـسـلـم        كـافــر صـالتــه مقـتـلـً واشـتـٌـاقـً

هـــم        ابـهـلـت راعــــً وضٌـعـتـنـً نـٌـاقــً الـعـٌـد مـــر ومـــا بـعــد مـرنــً  
 نــادٌــتــكـــم بـــاشـــعـــار وكــــــــــم        الجلكم كم بنٌت ابٌاتً وكسرت ساقً
 باعـلـن رحٌـلـً عـنـكـم والـحــزن تـــم        صـدري فٌـاض سـود وقلبـً شقاقـً

اسقٌـتـه انــا الـمـوت ودمـــه مـراقــً      ان مـت قولـً مـا قـدر ٌـشـرب الـسـم    
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 مـشـكـورة بـكـبـر جـــرح تركـتـٌـه        مـشـكـورة بـكـثـر مـــا راح مـنــً
 تـأكـدي هالطـفـل الـلــً قتلـتـٌـه        بـٌـزور قـبـره كــل عــذر ٍ سكـنـً

حفنـة اكاذٌـب وصـدق كـل ظـنـًٌـحـز بالـشـاعـر وتـنــزف معـانـٌـه          
 اقــول الـفـراق وتقولـٌـن وشفـٌـه        مـا نفتـرق انـا الـوصـل هــو فـنـً
 وهـذا انـا ٌدمٌـنـً اللـٌـل وادمـٌـه        النـهـر االحـمــر اخـــرة هالتـمـنـً

ـنـًكلمـة احبـك علـك وانتـً علكتٌـه        لـو حــن كـافـر مــا اظـنـك تح  
 عـقـارب تمـلـً دروب مــن التـٌـه        لــو ذكرٌـاتـك بــس تـحــل عـنــً
 ابٌعـهـن بـرٌـال والـشـاري اهـدٌـه        قصٌـدة بـك مــا سمعتٌـهـا مـنـً
 تـذبـل مـوانـً وتـبــدد شـواطـٌـه        والنورس ٌغنـً علـى كتـف جنـً

والقلب مانً مسنده كٌف اغنً    اسنـدت عقلـً اتعبتنـً خطاوٌـه      !! 
 استـوطـن البـحـار هـاٌـج منافـٌـه        اعلـن شـراع الحـب ورٌــاح جـنـً
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 جـرح جدٌـد وتلـبـس النـفـس عــزة        وش عاد الصارت جروحك من احباب
رابٌعنـً تقـل مـا كنـت تعطـً مـعـزة        وتاخذ على وجهك من النـاس تـ  

 مـن غـرزة جروحـك لسبعٌـن غـرزة        اصدقهـن اللـً صدقـك فٌـه كــذاب
 اشـــواق رغـبــة اشـتـٌـاق وفـــزة        واقع جدار وٌحطـب الشـوق حطـاب
 اشـواق واشــواق وتتـركـك )عــزة(  قلـب مطشـر الـف عصفـور وغـراب

المعارك وانت السٌف وال نشاب ٌامـضـرج بـدمــك وال انـــت حـمــزة        لٌه  
 مـا تبـت تسـوي مـن الجـوع خـبـزة        وتبنـٌـك ابــراج ٍ مواعـٌـد االســـراب

 كوكـبـك مــن نـٌـران والـنـور جـــزة        خـل الـظـالم ٌـثـور بـوجـه االغــراب
ـحـل لـالهـدابٌـثــور شــعــر ٌـشـبــه الــبــزر رّزه        الـدم االسـود فٌـه ك  

 الشـعـر اخــر مملـكـة لـــك وعـــزه        بـتـاج ٍ ٌـتـوج عـلـى عــرش كـتــاب
 لـوحـه طـفـل زعــالن بـكــل حـــزة        نـهـرٍ  شـجـر صـٌـاد سنـارتـه نـــاب
 هللا لــلــً كـــــل رٌـــــح ٍ تــهـــّزه        وال تنزعه لـو طـارت سٌـوف برقـاب
 ال ال تـغــٌــر تـــــره شـٌــطــان وّزه        لو ٌدري وش داخلك ما سكـر البـاب
 ٌاللـً تـزعـل هــات قلـبـً واحــزه        واحـطـه بقـبـر ٍ تـمـّره مـــع غـٌــاب
 هاتـً غٌومـك تنـزع النـفـس عــزة        االرض تمشـً لكـن الرْجـل تـرتـاب
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بلٌا شمس ال تطري شروق        نـسـٌـم كـنــه زمـهـرٌــر ٍ بــشــارعصبحً   
 العٌـن ظلمـا والجفـن فٌـه شـقـوق        وٌدٌـن لٌلـً ناقصـة خمـس اصابـع
 اشتقت ما اشتقـت احـس بالشـوق        شـً ٌشـل القلـب وٌحـرق مدامـع

ٌـدٌـك مــوت المـرابـعقالـت احبـك قلـت مشكـورة ٌـاذوق        ٌعنـً عـلـى   
 زادت طعونـك ٌازمـن ٌكفـً فـتـوق        مـا ٌنبـت الـورد بـوسـط هالمـواجـع

 كـل ٌشٌـل الكـذب وٌصٌـر مصـدوق        وٌصعد على المنبر مـن ٌجـاب رابـع
 ٌادنٌتـً رٌشـك ابــً مـنـه للـنـوق        دام الكـتـابـة صـاٌــرة فـــن سـابــع
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 قال الشجر كٌنا وانا اشوف صفصاف        هزٌتـه وطــاح العـنـب عـنـد رجـلـً
 فتان حسنـه خاٌـف ٍ حسنـه ٌشـاف        من عقب شوفه كن هالقلب مجلً
 لٌـتـه تبـسـم صاحـبـً ٌـابـو نــواف        ٌشفـع لـه انـه جنـن النـاس قبـلـً

الـقـاف        جرعـنـً جنـونـً وال فــاد عقـلـًهـذا الـزمـان الـمـر علمـنـً   
 سـود اللٌـالـً كنـهـا ضــو كـشـاف        منـخـال ٌنـخـل بالمخالـٌـق نـخـلـً

 ان نمـت مـرتـاح ٍ انــا مـابـً خــالف        لو تحتـرق هـاالرض مـا تـزل رجلـً
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http://alzaweyah.atwebpages.com 
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باالمكان المراسلة علي عىوان الشاعرالشاعر لمخاطبة    

 

 

12338-3892عرعر -ابو فراس الحمذاوٌ الصالحَة  -8329الزاوٍة المملكة العربَة السعودٍة  -ماجذ ساوً    

 

  او عبر البرٍذ االلكترووٌ

 

alzaweyah@gmail.com 

majed-sawi@hotmail.com 

 

 
 معلومات اخرى

 

 البرٍذ االلكترووٌ

majed-sawi@hotmail.com 

 الفَسبوك

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

 التوٍتر

https://twitter.com/MajedSawi 

 االوستقرام

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

 السىاب شات

majedsawi2017 
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