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تقرير عن فعالية ثقافية :اليوم العاملي للشعر -كلية اآلداب جبامعة بيشة
تعريف ابلفعالية:

عبدالفتاح عادل
جامعة بيشة
احتفلــت كليــة اآلداب جبامعــة بيشــة بالتعــاون مــع عمــادة شــؤون الطــاب مبناســبة اليــوم
العاملــي للشــعر يف أمســية شــعرية ماتعــة يــوم األربعــاء املوافــق 1439/7/4هـ ـ ( 21مــارس
2018م) .ألقيــت يف األمســية عــدة قصائــد شــعرية بلغــات خمتلفــة :العربيــة واإلجنليزيــة
واهلنديــة واالرديــة والفرنســية .وكلمــات عــن الشــعر والشــعراء .أقيمــت االحتفاليــة حبضــور
ســعادة عميــد كليــة اآلداب الدكتــور /ناصــر فــاح الشــهراين وســعادة عميــد شــؤون الطــاب
الدكتــور /حممــد آل عجيــم ووكيــل عمــادة شــؤون الطــاب ســعادة الدكتــور /رائــد محــدان
احلازمــي وعــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب.
اليوم العاملي للشعر:
الشــعر مــن الفنــون األدبيــة املميــزة يف كل لغــات العــامل وال تــكاد توجــد لغــة أو ثقافــة
ال يوجــد هلــا شــعرها وشــعراؤها يف خمتلــف العصــور حــى الــي مل تعــرف القـراءة والكتابــة ومل
حتـ َظ مــن احلضــارة بنصيــب ،وللشــعراء وقصائدهــم مكانــة يف تاريــخ األمــم ،ومــا تـزال كثــر
مــن الــدول حتتفــي بشــعراء هلــا ماتـوا مــن قــرون وحتيــي ذكراهــم وتذكــر هبــم األجيــال ،بــل إن
يعــض الشــعراء أصبح ـوا أعالم ـاً علــى دوهلــم وحضاراهتــم :فاملعلقــات وشــعراؤها والبحــري
ـام للشــعر العــريب؛ وشكســبري وإليــوت وإيــزرا باونــد وغريهــم
واملتنــي وأبــو متــام وغريهــم أعـ ٌ
ـام للشــعر الفرنســي وهكــذا.
ـام للشــعر اإلجنليــزي؛ وفكتــور هوجــو وبودلــر وغريهــم أعـ ٌ
أعـ ٌ
وقــد اختــذت الكثــر مــن الــدول واألمــم أيام ـاً لالحتفــال بشــعرها وشــعرائها تناســب
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أحداثـاً هامــة للشــعر يف ثقافتهــا وغالبـاً مــا كانــت مولــد أو وفــاة أبــرز شــعرائها الــذي دائمــا
مــا يوصــف بأمــر الشــعر يف هــذه اللغــة .وقــد اشــتهر يــوم اخلامــس عشــر مــن شــهر أكتوبــر
كيــوم للشــعر حيــث إنــه يــوم ميــاد الشــاعر امللحمــي الرومــاين فريجيــل صاحــب القصيــدة
امللحميــة الشــهرية « اإلنيــادة « .ومــا ت ـزال أكثــر مــن أربعــن دولــة حتتفــل بالشــعر يف هــذا
ودول أخــرى حتتفــي بــه يف أكتوبــر ولكــن يف تواريــخ خمتلفــة فاخلميــس األول مــن أكتوبــر
اليــوم ٌ
هــو يــوم الشــعر يف بريطانيــا مثـاً.
يف عام 1999م قررت اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة) اعتبار
اليــوم احلــادي والعش ـرين مــن شــهر مــارس (آذار) مــن كل عــام يوم ـاً عامليــا للشــعر وذلــك يف
جلســة انعقادهــا الثالثــن بالعاصمــة الفرنســية باريــس .ووفــق اإلعــان الرمســي للمنظمــة عــن
()1
عاملي للشعر هو «اإلقرار باملقدرة الفريدة للشعر على
اليوم  ،فإن املغزى من ختصيص يوم ٍّ
التقاط الروح اإلبداعية للبشرية» .فالشعر ،وفق إعالن املنظمة ،من أقوى وسائل تعزيز اهلوية
البشرية املشرتكة فالشعراء من خمتلف الثقافات يشاركون التعبري عن نفس املشاعر ويطرحون
نفــس التســاؤالت ،مــن هنــا كان الشــعر وال يـزال املعـ ّـر الرئيســي عــن القيــم األصيلــة للثقافــات
املختلفــة .ومــن أهــداف املنظمــة يف االحتفــال هبــذا اليــوم:
-1دعم التنوع اللغوي من خالل التعبري الشعري خاصة للغات املعرضة خلطر االنقراض.
-2تشجيع عادة استماع إلقاء الشعر شفاهياً وليس فقط قراءته.
-3تشجيع كتابة وقراءة ودراسة الشعر مبختلف صوره ولغاته.
-4استعادة احلوار البناء بني الشعر وباقي الفنون مثل املسرح والغناء والرسم.
-5دعم نشر الشعر وخلق صورة إجيابية عنه يف وسائل اإلعالم.
وتعتــر املنظمــة هــذا اليــوم احتفــاءً بالشــعر حــى ال يكــون منوذجـاً عفــا عليــه الزمــن بــل
طاقــة إجيابيــة تدعــم هويــة اجملتمــع ،كمــا أنــه احتفــاء بالشــعراء كأف ـراد مميزيــن أصحــاب قيــم
()1

https://www.un.org/en/events/poetryday/index.shtml

286
This file is downloaded from : https://www.ub.edu.sa/web/dsr/22

University of Bisha Journal for Humanities and Education https://www.ub.edu.sa/web/dsr/20

عبدالفتاح عادل  :تقرير عن فعالية ثقافية :اليوم العاملي للشعر -كلية اآلداب بجامعة بيشة

مشــركة وصــوت فريــد يف العــامل ،كمــا أنــه أيض ـاً اختفــاء بــكل مــن يــدرس ويطبــع وينشــر
ويذيــع الشــعر (.)1
ويف كلمتــه مبناســبة اليــوم العاملــي للشــعر هــذا العــام 2018م ،وجــه مديــر منظمــة
اليونســكو أودري أزوالي ( )Audrey Azoulayكلمــة قــال فيهــا:
يفتــح الشــعر آفاق ـاً ال هنائيــة هلــا القــدرة علــى تعزيــز احليــاة البش ـرية ،وتغيــر الواقــع
وحتســينه ،فهــي تلقــي أض ـواء جديــدة علــى حياتنــا وواقعنــا لتبــدو لنــا كمــا مل نرهــا مــن قبــل
 ...خيطــئ مــن يظــن الشــعر لعبــة أصـوات وكلمــات وصــور بــل هــو طاقــة إبداعيــة مغــرة....
الشــعر فــن فريــد جيعلنــا علــى وعــي دائــم بالتنــوع البشــري الغريــب :ذلــك التنــوع اللغــوي
والثقــايف لكنــه شــهادة علــى وحــدة احلالــة البشـرية مهمــا تعــددت أوصافهــا ومســمياهتا)2( .
فعاليات االحتفالية:3
يف احتفاليتهــا باليــوم العاملــي للشــعر أقامــت كليــة اآلداب جبامعــة بيشــة بالتعــاون مــع
عمــادة شــؤون الطــاب أمســية شــعرية يــوم األربعــاء املوافــق 1439/7/4هـ ـ ( 21مــارس
2018م) .ألقيــت يف األمســية عــدة قصائــد شــعرية بلغــات خمتلفــة :العربيــة واإلجنليزيــة
واهلنديــة واالرديــة والفرنســية القاهــا الدكتــور /حممــد جاهــن بــدوي ،والدكتــور /فــوزي
الطاهــر ،واحملاضر/شــاهد أخــر خــان ،واحملاضــر /رض ـوان الديــن قديــر ،والطــاب /خالــد
حممــد الدوســري ،وعبــداهلل عبدالرمحــن الشــهراين ،وســلمان حســن الدوســري ،ويوســف زيــاد
البيشــي .كمــا شــهدت األمســية كلمــات عــن الشــعر والشــعراء لــكل مــن الدكتــور /حممــد
عجيــم ،والدكتــور /ناصــر الشــهراين ،والدكتــور /مشــهور املغلــس.
)https://www.un.org/en/events/poetryday/background.shtml (2

()2
()3

https://www.un.org/en/events/poetryday/sgmessage.shtml
https://youtu.be/_r2QRO0FaO0

تقرير مصور عن االحتفالية
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يف كلمتــه أكــد الدكتــور /حممــد آل عجيــم أن االحتفــال بيــوم الشــعر هــو مبثابــة يــوم
التنفس لإلنســان العريب لذلك جيب أن حيتفظ بقيمته عرب األجيال ،فجيل الشــباب حيتاج
أن نؤطــره أطـراً علــى الشــعر فهــو الــذي هــذب ذائقــة العــرب عــر العصــور منــذ اجلاهليــة وحــى
بعــد اإلســام جبمالياتــه وأخالقياتــه .وقــد استشــهد املتحــدث بالكثــر مــن األبيــات الشــعرية
الــي تبــن هــذه اجلماليــات ومكانــة الشــعر الــي أحالــت مفــردات حيــاة العــرب  -حــى
الصعبــة منهــا كاألطــال  -نغمـاً عاليـاً.
أمــا الدكتــور /ناصــر بــن فــاح الشــهراين -عميــد كليــة اآلداب – فقــد ذ ّكــر احلضــور
كيــف كان الشــعر مبختلــف صــوره جــزءًا ال يتجـزأ مــن احليــاة اليوميــة ألهــل املنطقــة وكيــف
كان هــذا املــكان -مســرح اجلامعــة -منــذ أن كان كليــة إلعــداد املعلمــن ملتقــى للشــعر
والشــعراء يعــج باحلضــور مــن كافــة طوائــف اجملتمــع احمللــي مبجــرد مساعهــم عــن أمســية شــعرية،
وكيــف كان للشــعور حضــوراٌ يف ملتقياهتــم وكيــف ســجلت الذاكــرة اجلمعيــة الكثــر مــن
احملــاورات الشــعرية الــي كانــت متتــد اىل ســاعات متأخــرة مــن الليــل .وعــن ســبل احلفــاظ علــى
تلــك الرابطــة وإعــادة إحيائهــا حتــدث عــن دور اجلامعــة وكليــة اآلداب يف هتذيــب الذائقــة
وتعيــد لطلبــة اجلامعــة تلــك الرابطــة ،وأكــد علــى االهتمــام بتكـرار األمســيات الشــعرية الــي
توجــه الشــباب التوجيــه الســليم والــي تبعدهــم عــن االحن ـراف واألفــكار املتطرفــة.
وقبل أن يلقي الشــاعر الدكتور /حممد جاهني رئيس قســم اللغة العربية بكلية اآلداب
قصيدتــه اجلديــدة الــي نوردهــا مــع هــذا التقريــر ،مهــد بكلمــة عــن الشــعر ومكانتــه ،فالشــعر
قــد الزم العــريب عــر حياتــه ومل يرتكــه أبــداً ممثـاً ختلــي العــريب عــن شــعره بــرك اإلبــل احلنــن،
وحمــال أن تــرك اإلبــل حنينهــا .وعــن حضــور الشــعر والقصيــدة الشــعرية يف شــعره يقــول:
«كتبــت الشــعر كث ـراً  ..وكتبــت عــن الشــعر أكثــر واســتهدفت القصيــدة إلف ـاً معشــوقةً
ســاحرةً تكنيــة وترميـزاً يف مواضــع كثــرة مــن شــعري ،لكــي مل أكتــب مــن قبــل نصـاً إبداعيـاً
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أحــاول فيــه اســتكناه جوهــر الشــعر وحقيقتــه» ،حيــث إن قصيدتــه الــي ألفهــا خصيص ـاً
الحتفاليــة يــوم الشــعر العاملــي بكليــة اآلداب هــي أول قصائــده الــي يكتــب فيهــا بالشــعر
عــن الشــعر «متوسـاً اىل حقيقــة هــذا الفــن مبزيــد مــن الفــن كشــأن جمنــون ليلــى مــع ليــاه إذا
قــال « تَ َداويـ ِ
ِ
الَ ْمـ ِر».
ب اخلَ ْمـ ِر بِ ْ
َْ ُ
كمــا يـَتَـ َـد َاوى َشــا ِر ُ
ـت مـ ْـن لَيـْلَــى بلَيـْلَــى َعــن ا ْلـَـوى َ .....
ويف كلمتــه عــن الشــعر اإلجنليــزي قــدم الدكتــور /مشــهور مغلــس أســتاذ األدب املســاعد
بقســم اللغــة اإلجنليزيــة نظــرة تارخييــة عــن مالمــح الشــعر اإلجنليــزي مــن القــرن اخلامــس عشــر
حــى عصرنــا هــذا مبينـاً أهــم احلــركات الشــعرية وأبــرز الشــعراء يف كل عصــر.
وشــهدت األمســية إلقــاء العديــد مــن القصائــد فعــاوة علــى قصيــدة الشــاعر الدكتــور/
حممــد جاهــن قــدم احملاضــر /شــاهد أخــر خــان مــن قســم اللغــة اإلجنليزيــة قصيدتــن مــن
تأليفــه إحدامهــا باللغــة اإلجنليزيــة  -نوردهــا مــع هــذا التقريــر -واألخــرى باللغــة اهلنديــة ،كمــا
ألقــى الدكتــور /فــوزي الطاهــر -األســتاذ بكليــة األعمال-قصيــد باللغــة الفرنســية للشــاعر
فكتــور هوجــو ،وألقــى احملاضــر /رض ـوان الديــن قديــر مــن قســم اللغــة اإلجنليزيــة قصيــدة
لشــاعر اهلنــد العظيــم حممــد إقبــال كمــا ألقــى الطــاب /خالــد حممــد الدوســري ،وعبــداهلل
عبدالرمحــن الشــهراين ،وســلمان حســن الدوســري ،ويوســف زيــاد البيشــي مــن كليــة اآلداب
عــدة قصائــد باللغتــن العربيــة واالجنليزيــة.
ورغــم قلــة عــدد احلضــور يف االحتفاليــة ،إال أهنــا شــهدت تغطيــة إعالميــة وثنــاء مــن
العديــد مــن جهــات اجلامعــة معتربيــن ذلــك بدايــة إحيــاء حلضــور الشــعر كفاعليــات مســتقلة
يف أنشــطة اجلامعــة وليــس فقــط فق ـرات علــى هامــش األنشــطة العامــة.
مناذج شعرية من األمسية تنشر للمرة األوىل- :
ِّـعـ ُـر ؟!» للشاعر الدكتور /حممد جاهني بدوي
 -1قصيدة « يَ ْسأَلُونَ َ
ك َما الش ْ
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تعريف ابلشاعر:
الشــاعر الدكتور /حممد جاهني بدوي ،شــاعر أكادميي مصري يعمل أســتاذاً مســاعداً
لــأدب العــريب جبامعــة األزهــر ورئيسـاً لقســم قســم اللغــة العربيــة بكليــة اآلداب .لــه العديــد
مــن الدواويــن املشــهورة مثــل «حــدث أزهــري قــال!» و «حــرم اهلــوى  ..فمهــا» و «إال
ودادك  ..زينب» و «سادن سدرة املشتهى» ،كما أن له العديد من الدراسات واألحباث
عــن الشــعر  ،وقدمــت العديــد مــن الدارســات واألطروحــات عــن شــعره أحدثهــا أطروحــة
الباحثــة /خدجيــة أمحــد علــي حســن «شــعر حممــد جاهــن بــدوي :دراســة موضوعيــة فنيــة»
الــي نالــت عليهــا درجــة املاجســتري مــن جامعــة األزهــر.
القصيدة-:1
ش ْـعـ ُـر ؟!
ك َما ال ِّ
يَ ْسأَلُونَ َ
شعر :د .حممد جاهني بدوي

***

الرَؤى ِم ْن َشـ ْـرقِ َـها
س ُّ
الش ِّْعُر َما قـَبَ َ
ـاج ـةً ،وبِــنَ ــا ِي ِع ـ ْشـ ٍـق َو ْش ـ َـو َشـا
			
َوَّه ـ ـ َ
َما َك ــا َن ِم ْن َوتَـ ـ ِر َّ
الصــبَابـَ ـ ـ ِـة ِدي َـم ـةً
ِ ِ
ـج ـلِّي ُم ـ ْد ِه ـ َـشا
			
َوطْ ـ َف ــاءَ تَـ ْـهــمي بالتَّ َ
ِ ِ
َمـا َكا َن ِم ْن ِح ْ
ض ِن ال َك َواع ِب تيــنُهُ
وعلَى ِّ ِ ِ
يب يـَ ْغ ُدو ُم ْش ُم ـ َـشا
			
ََ
الش َفــاه يَط ُ
ِ ِ
ِ
َما كا َن م ْن نَـ ْـه ـ ـ ِر املـَ َـواجـ ــد َك ْـرُم ــهُ
ضلُوع ا ِإللْ ِ
َح َـنَ ..عـ َّـر َشـا
			
َو َعلى ُ
فأْ
ِ
َوا ْش ــتَـ َ
للحبِيبَ ــة ُه ـ ْدبـَ ـ ــهُ
ـاق يـَْف ـ ِر ُ
ش َ
ب ِف اهلََـوى أَ ْن يُـ ْفـ َـر َشا
			
َما َكا َن أ َْع ـ َذ َ
(https://youtu.be/XBnbWSVlwbE )1

القصيدة كما القاها الشاعر باألمسية

290
This file is downloaded from : https://www.ub.edu.sa/web/dsr/22

University of Bisha Journal for Humanities and Education https://www.ub.edu.sa/web/dsr/20

عبدالفتاح عادل  :تقرير عن فعالية ثقافية :اليوم العاملي للشعر -كلية اآلداب بجامعة بيشة

الع ـ ـ َذ َارى َرْكـ ـ َـعـ ـةٌ
ُه َو ِف َمَا ِريـ ـ ـ ِـب َ
تَ ْـرتـِ ـيـ ـلُـ َـها ِف قَـ ـ ْف ـ ِر عُـ ْـمـ ـ ِري َر ْش ـ َـر َشــا
			
ُه َـو ِف َه ِج ـيـ ـ ِري ِس ـ ْد َرةٌ قُـ ْد ِس ـيَّـةٌ
َوَك ـ َـواكِـ ـ ِـب إِ ْن لَـ ْـيـ ُـل َد ْهـ ـ ِري أَ ْغـطَـ َـشا!
			
ُه َو ِمـ ْـن َح ـبِ ـي ِـب قُْـبـ ـلَ ـ ـةٌ َع َسلِيَّـةٌ
ِ
ِ
َجـ َـه َشـا
			
م ـْنـ َـها ال ُف ـ َـؤ ُاد قَد اقْـ َـشـ َـعـ َّـر َوأ ْ
ـب تِبـيا ُن ال َق ـ ِ
ـص ـي ِـد ُمــنَ ـ َّـزًل
فَـاحلُ ُّ َْ
وبِـ ُق ْد ِس قَـ ْل ِ
ـب طُـ ْـهـ ًـرا ُرقِّـ َـشـا
			
ـب َّ
الصـ ِّ
َ
َل لَـ ْـم يَـ ُك ْن يَـ ْـوًمــا َد ِع َّـي َم ـ ـ َـوَّد ٍة
ـح َـشـا
			
َز َعـ ـ َـم الغَـ َـر َام َوبِــال ـ َق ـ ـ َـو ِاف أَفْـ َ
أ َْو َكـا َن يَـ ْـوًم ــا ِف ال ـنُّــبُــوءَ ِة تَـالِــيًـا
أ َْوَر َاد تِـيـ ـ ـ ـ ٍـه ُرْم َـن فَـ ْـجـ ـ ـ ًـرا أَ ْغـ ــبَ ـ َـشـا
			
أ َْو َك ــا َن َم ـ ـْت ـ ــنًا ِف َغـ َـلئِ ِـل َه ِام ـ ٍ
ـش
أو ِس ـ ـيــق يف م ـ ـْتـ ـ ِن احلـ ــر ِ
وف ُم َـه َّـمـ َـشـا
			
َ َ
ُُ
لَـ ِـك ـنَّــه الدَّرِويـش يــصـ َـدع ص ِ
ـاد ًحـا
ُ ْ َُ ْ ُ َ
ـجـ ِ
ـب قَـ ْد َو َشـى
			
ـاض وبِالْ ُم َح َّ
بِ ِّ
الس ـ ِّـر فَـ َ
َوال َفْت ُح يـَْه ِـمي ِف امل َجـ ِـال فـَْي ُ
ضــهُ
َ
ـحا تَـنـََّفــس ِف النُّـ ُف ِ
ـوس َوِف احلَ َـشـا
ـب
ص
			
ُْ ً
َ
أَنَا ِم ـْنــهُ فِـ ـيـ ِـه َوبِـ ْـامــتِ ـ َـد ِاد ِمـ َـد ِاد ِه
ف فَـانْــتَـ َـشــى
			
َح ـ ْـر ٌ
ـف إِ ْذ تَـ ـ َـع ـ َّـر َ
ف تـََر َّشـ ـ َ
ِ
ـت
إِ ْن َكا َن نَ ًارا ِف الشَّغَــاف تَـ َـولَّ َـهـ ْ
ِ ِ
ص ْـه ِـد َج ْـم َـرتِ ِـه نـَ َـشـ ــا
			
فَأَنَا الـَّـذي م ْـن َ
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الســنَا تـَْع ِويـ ـ َذِت
أ َْو َكا َن ِس ْـح ًـرا فَ َّ
ـوب َعـ ِّـن قَـ ْد َع َـشـا
			
و َ
ـج ـ ُ
اآلخ ـ ُـر املَ ْـحـ ُ
ِ
ِش ْـعـ ِري َول ٌّـي صاحلٌ نَـظَـ َـم اخلـَ ـ َـوا
ـحـائِ ِ
ـب قَـ ْد َم َـشـى
		
ـحةً َو َعلَى َّ
الس َ
ِر َق ُسْب َ
ِ
ـني تَـ ـ َـو ُّح ـ ًـدا
بـُ ـ ْـرَهـ ــانُــهُ ِم ـ ِّـن
الوت ـ ُ
َ
الش ْـو ِق ِع ْشـ ًقا أ َْنَ َـشـا
			
َوإِلَ ْـيـ ِـه َح ِادي َّ
ما بـي أُنْ ِسي بِانْـبِـ ـ َـلج ِة وحـيِـهِ
َ ََْ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
َحـيَ ــا ُّ
الدنَـا ُم ْـسـ ــتَـ ْـوح ـ َـشـا
				
َوأُفُـول ــه أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ت ه َدايَـةً
ه َي ذي الطَِّري َقـةُ إ ْن أ ََرْد َ
ـب إَِّل أ ُْع ـ ِـط ـ َـشـا
				
لَ ْـم يـُ ـ ـ ْـرَو ِم ـْنـ ـ َـها َّ
الص ـ ُّ
ِّ
الش ـ ْـعـ ـ ُـر ُخ ـ ـ ْل ـ ٌد َواحلَــيَـ ــاةُ ُلَ ْـي ـظَـ ـةٌ
ِ
ِ
ِ
ـك يَا َخليل َي َما تَ َـشــا
اخــتَ ـ ـ ْـر لنـَْفـ ـ ِـس َ
فَ ْ
2018/3/20م

***

 -2قصيدة «األم» للشاعر احملاضر /شاهد أخرت خان
تعريف ابلشاعر:
احملاضــر /شــاهد أخــر خــان حاصــل علــى ماجســتري تدريــس اللغــة اإلجنليزيــة بعــد دراســة
ختصــص األدب اإلجنليزيــة جبامعــة علي-جــر باهلنــد ،يعمــل حالي ـاً حماض ـراً بقســم اللغــة
اإلجنليزيــة ولــه العديــد مــن احملــاوالت الشــعرية باللغتــن اهلنديــة واإلجنليزيــة.
القصيدة:
MOM

Shahid A.Khan
The chunks,
The loaves,
The bricks of this mortal entirety,
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Depend on something,
For their Identity,
For their existence,
As,
The beauty of a white-garbed bride on a silver mirror,
Gifted to her by a secret unemployed lover,
Who lost her to a wealthy silk merchant,
The remotest sparkling frozen planet on the scorching red sun,
The arousing sea-tides on the seductive playful moon,
The dance of a galloping river on its muddy curves,
The length of a baby’s smile on the size of a cheap plastic toy,
And on a Baskin Robin’s ice-cream cup,
Bought from the savings of his earthen piggy bank,
As,
I on you,
Because,
Every cube of my flesh,
Every drop of my blood,
Every beat of my heart,
Reflects,
Manifests,
Your love,
Your affection,
So,
Touch me!
Hug me!
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Embrace me!
Cuddle me,
To complete me,
OH MY MOM,
Because I am your chunk,
And you are my entirety.
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