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ببلوغً الحادٌة  ممن ارسلوا التمنٌات واالصدقاء للصدٌقات مدوٌة تحٌة   /اوال 

 والسبعٌن ربٌعا 

 اغنٌة مشروخة 

 

   مٌالدي او ... المسألة مبتدا

   ُجرح   فوقَ داشة دش ٌُلَْملِمُ  ٌتٌم  

  الدموع التبوح كً ٌُكابِرُ 

  السابلة غّصَتهُ  فٌدرك

  زرقاء مثل وأرملة  

  هائلة سرحة   جّذابة

  الروحَ  تلسعُ  ومرثٌة  

  المقبلة القُْبلة الى جوع  

 صحابً

 بً  صحا

  حوال بعٌن َ س مانامَ  الجدٌدةِ  طفلُ 

  العائلة َسْورةُ  هدأت وال

قتُ  تخلٌتُ ..  ها أنا فذا   اآلٌلة دشداشتً مزَّ

   كبرتُ    وأعنً َكَبْوتُ  ما إذا آهِ :  ألثغُ  كنتُ 

  القافلة  تبدأ    كً بالعشقِ  سأُْبدأُ 

  كبوتُ   وأعنً كبرتُ  قد ذا انا وها

ًَ  تفردنً غرٌبا حرٌبا   األزلً لٌل

  ضئٌل بزاد   شرٌدا   وحٌدا  

  طوٌل ودرب  



  صدٌق والمن رفٌق والمن

  باذخة سنابل من وال

ذُ    البسملة بتعوٌذةِ  خوفً ُتَعوِّ

  المسألة ومبتدأ

  سائلة  لوحة  

  عطش   من تناَقرُ  طٌور  

  ذابلة مبعثرة   زهورُ 

  بالنعاس مسبٌة المزامٌر

  ناس دون موحشة   والمدائن

  للٌباس منذورة   السنابل حقول

ًَ ..  صحا   نام   ثمَّ  ثانٌة   الجدٌدةِ  طفلُ  ب

 لن تعود الطٌور  اغنٌكمو فجئت

  ألعشاشها  القاتلة ولن نرتقً بعد طول المسٌر 

 ذرى حلم امس كسٌر 

  . الُجلُجلةونقفوا بخطواتنا َمْرقأَ 

الدكتور محمد الصائغ   المهنئٌن  الساتذةواخص بالذكر واللطف واالمتنان  ا  /ثانٌا 

واالعالمً الكبٌر شاكر حامد والعزٌز   دجلة السماويالناقدة  وداوود الحسٌنً  والشاعر 

رسل  االعالمٌة  و جنان الصائغالشاعرة و زمان الصائغ  نهار الصائغ والشاعرة الفنانة 

 امٌر الحلو  والشاعر عباس طرٌم  الكبٌر  والكاتبوالشاعر اٌاد البلداوي ناجً الخفاجً 

البروف رفٌعة الٌاسري والبروف تٌسٌر اآللوسً رئٌس جامعة ابن رشد هولندة والعالمة 

والقاص الكبٌر زعٌم الطائً والشاعر الكبٌر هادي الحسٌنً والصدٌقة مٌسم محمد 

محمد علً محمد الشبٌبً والسفٌر الوزٌر سمٌر الصمٌدعً  والمؤرخ  و الكاتبالصائغ 

والفنان الرائد  حمودي الكنانًالمبدع صبري مسلم والبروف ووالدكتور مؤٌد العابد 

 والشاعرة نورا محمد الصائغ  رفٌف الفارس  والشاعرة الكاتبة  ًسعدي الكعب

والعالمة واالعالمً حسٌن الربٌعً والكاتب الشاعر ذٌاب ال غالم والفنانة هال  رزوقً 

البروف حسٌن قاسم عزٌز والدكتور حسن حلبوص والفنان شمال عادل سلٌم  والمفكر 



الحمدانً والسٌد عالء المرعبً  مصطفى العمري والناشط وسام هالي والمؤرخ حامد

الناشطة آالء الالمً والفنان فاضل الحلو والزمٌلة لٌزا سلٌفان والكاتب عونً الداوودي و

الجدٌد والعزٌزة اسٌل رشٌد  عبد الحمٌد  واالدٌب اللٌبً حسٌن المزداوي والشاعر اللٌبً

عمر فٌصل  والمحامً الناشط سالم الٌاسري والشٌخ محمد شالل الجبوري والشاعر

والكاتب الحدٌثً والكاتب عدنان الشطري والمستشرقة االذربٌجانٌة بروف عائدة قاسموفا 

البروف خلٌل ووموقع ملتقى ادباء ومشاهٌر العرب الكبٌر محمد علً كاظم محً الدٌن 

والعزٌز الجبوري حامد كعٌد  الكبٌر  والشاعر واالشاعر ناصر عالل زاٌر  شاكر الزبٌدي

خالد العبٌدي والعزٌزة زٌنب الفنان كساب والعزٌز نجم عذوف والعزٌز مردان نجم 

والقاص الكبٌر عبد عون الروضان والفنان فاضل الحلو الخفاجً والعزٌز زهٌر علوش 

والشاعر حسن رحٌم الخرسان والدكتور مهدي المانع والكاتبة المصرٌة وفاء شهاب 

صا طارق حربً والشاعر الكبٌر كاظم والعزٌز حسٌن الحسٌنً والمبدع شاعرا وقاالدٌن 

ستار البٌاتً والناقد الكبٌر باسم عبد الحمٌد حمودي والدكتور عبد الخالق المالكً 

ومعذرة لكل من نسٌت اسماءهم فللعمر احكامه وللغربة اوزارها  وللوحدة سٌماؤها 

 .واجمل من االعتذار شخص قبل العذر 

----------------------------------------- تحٌة جبلٌة   /ثالثا 

 الکلمة عبٌر الى تدعو عذبة موسٌقى انغام مع  فٌه المرء ٌصحو الذي هو... صباح اجمل

 ... الصائغ روح وتعانق القصٌد نبل وتصافح

 اجمل ؟؟..االرواح  هذه مثل لدٌنا بقً وکم...الدنٌا شوائب من الخالٌة النقٌة الروح  هذه

 العشق تحٌة أداء الى الحب الى تؤدي الطرق کل ان فنجد المسافات نقطع عندما صباح

 ...المحبة علم رفع الى

   عنه تتنازل فال... سٌدي ٌا عطرك وسٌظل

 عن الرسل ٌتنازل ،وهل  عنه تتنازل ال..العبٌر هذا نستنشق دعنا.. وأترجاك

 افئدة فً مجروحة جوارح  بکلماته ٌداوي طبٌبا والمبعوث فٌنا المرسل رساالتهم؟؟وانت

 ...القاسً الزمن

  ومبارکا مؤذنا الصائغ صوت  فٌه ٌعلو بفجر ٌبدأ هوالذي... صباح اجمل

 الوفاء رب  منه هاجر لوطن الحب آٌات وٌرتل الخناس شر من  باهلل ٌعوذ

 قصٌدك روعة امام الکلمات تهاجرنً..الکرٌم والوالد الغالً اٌها

 شذاك دوما ولك.. عطرك دوما ولك

 الحٌاة وردة وأنت..ال کٌف



  هللا...  هللا

 راقصات عرشك حول والنجوم للٌل تغنً عندما

  هللا... هللا

 الکلمات وتتوج القلم تصاحب عندما

  هللا...  هللا

  العاتٌات ظلمة امام وعدلك لحقك

  هللا... هللا

 أمٌرات عٌونك فً الکورد بنات تکون عندما

 بائعات جواري( جهل ابا)  قصور فً وهن

  هللا... هللا

 وبوحها للکلمات

 وروحها لآللهة

  إلهاها بعبد الوطن لرقً  هللا..  هللا

 شاعرة كوردٌة وعضوة البرلمان العراقً  شعبان پرٌزاد ابنتکم

 تحٌة بابلٌة  /رابعا 

 الغربة ٌشكوا او ومحبٌه قرائه بٌن وهو الوحدة ٌشكو ان الصائغ لشٌخنا كٌف ادري ال

 وٌنحنً ٌعجب نتاجه فً شابا زال ال وهو الكبر وٌخاف العراقٌٌن عٌون احداق فً وهو

  الشباب ونشاطه لقدراته

 ابناء بٌن مكانه له لبلده حرفا كتب من الن المهجر او العراق فً سواء القلب فً انت

 الوطن اسمها كلمة فً موسوعة كان لمن فكٌف البلد

  الدٌن محًٌ علً محمد

 جسدها عن طردتنً او الزرقاء مخضتنً 1411 آذار 11 من الثالثاء فجر   /خامسا  

 الترابً شارعنا الى تتطلع النافذة الى الزرقاء جلست عصرٌة ذات وفً هللا عبد واسمتنً

  ٌهزجون صبٌان جوقة شاهدت ثم



  بحضٌنً ذبحوك هللا ٌاعبد ٌما

  عٌنً شافتك ما

  ٌلعب الفلك جرخ هللا ٌاعبد ٌما

  ٌتعب طاره والـ

 وهً الزرقاء وسمعت االبدٌة الى ابًفرحً واعنً  لٌغادرنً فقط سنوات ثالث امضٌت

 تلبس من محالك الجهامة ٌاحلو مهٌوب ٌا)  والدي وتخاطب تنعى حجرها فً تضعنً

  ندامة واحصد صبر ازرع الٌتامة وي اتحٌرت عمامة

 منه الشفاء الذي الشٌخوخة ومرض االبدٌة الطوٌلة الغربة تضٌفوا ان ٌمكنكم عموما

 سامحونً هذه من اوجع واشٌاء لً الوطن وتجاهل القربى ذوي وظلم وعقوق

 ووضعً المٌالد مرثٌة او مٌالدي بعٌد الفرح عن اتقاعس حٌن المهنئون ولٌسامحنً

  ذاته الوقت فً الحزٌن ي مٌالد بمناسبة التهانً رد على ٌشجعنً لم الحرج الصحً

 وشاعرٌة ورقة طول فٌه وبجواب خاص بشكل ومهنئة مهنًء كل اخاطب ان انوي لكننً

  هللا عافاكم مرٌض فانا واعتذار

 سطر راس نقطة

 مرثٌتان  /سادسا 

 

----- االولى 

  القباب أٌتها هللا سالم       الغٌابُ  َثقُلَ  وقد لها أقول

 صحاب وٌا والفرات ونخلً     وفصلً ٌاأصلً هللا سالم

عت       نفاد وال الوعود تعددت  لباب وال القشــــــــور وجمِّ

 والعـــذاب التشتت رفٌقانا      منفى بكل الضٌاع نحن وها

 المذاب الســم سهمها ولٌلى        بلٌلى وصال ٌّدعً فكل

 الرحاب بأهلٌنا ضاقت وقد      سجن الغربات فً األرض كأن

 الشــهاب منائرها عن وجعجع      علوا   نبغت مدٌنة ابن أنا

 مجاب زائــــــــــرها دعاء وُكل       ثراها َعبِق   مدٌنة ابن أنا



 التراب ساكنها ســـْقمَ  لٌشفً     حتى اآلالء مدٌنة ابن أنا

 التراب دمنــا من ٌأتِ  ثراها      فاسأل الشهداء مدٌنة ابن أنا

 ففٌم تعمرت مدن ٌباُب     وفً جنبات جنتنا الخراب   

 وفٌم العندلٌب ٌغٌب عنا      لٌبشم من مواجعنا  الغراب 

 

 -----الثانٌة 

  أزقَّة   مدٌنتً 

 أِزقَّةْ  إلى ُتفضً أِزقَّة   إلى ُتْفضً أِزقَّة  

رادٌبُ  فٌها ْملِ  بٌوتُ  السَّ  النَّ

ٌبْ  َرْملَها ٌا  المغٌبْ  نمنمةَ  ٌا ٌِّ  والط

 رواح واأل القبورِ  غابةَ  ٌا 

 األشباح تلعقُهُ  ُجْرَحها ٌا 

 الن ور فٌها ٌولَدُ   ُتن ور مدٌنتً

 الن ور فٌها ٌُْحَرقُ 

 دمائً شربتْ  لو أُحبها أُِحب ها

 أسماء بال ذكرى  أُِحب ها

 اغتربت صارت األزهار من حجار  حٌنَ 

 واللٌل والنهار   جمجمتً فً المدارُ  رتمس وا

ٌِّد جمجمةُ   ُتغٌث لن    الس

 نثٌث   استسقائنا تعوٌذة

َبها َكْرَكَرة   مدٌنتً  ٌَّ   الُمغنً َغ

 وتبّْ  سارقا   ٌداهُ  تبَّتْ  

ْحتَ  اآلكلُ    صحائف  الذهب على   الس 



 لهب مطر  الٌهنٌهة تندلق الرٌاح و

فاح    .دما  ٌغطً أوجه السِّ

  2012عبد االله الصائغ التاسع عشر من مارس آذار 

  فرجٌنٌا 

 


