
 2011تاب الدولً فً الكوٌت الصائغ فً معرض الك
 فً لندن" الغٌوم العابرة"وفً  

تلقى الشاعر العراقً عدنان الصائغ، دعوة للمشاركة فً النشاط الثقافً لمعرض الكتاب الدولً السادس  *
حٌث أحٌا أمسٌة شعرٌة مع الشاعر الكوٌتً  ، 2011اكتوبر  21-11والثالثٌن فً الكوٌت، المقام للفترة 

فً المعرض، ( 8)أقٌمت األمسٌة على مسرح صالة . محمد عباس. ، أدارها الناقد السعودي دصالح دبشة
 .اكتوبر، وحضرها جمهور واسع من األدباء واإلعالمٌٌن والقراء والمهتمٌن 20مساء الخمٌس 

دولة عربٌة وأجنبٌة، وتضمن نشاطات أدبٌة عدٌدة وندوات عن  22دار نشر من  818شاركت فً المعرض 
 .تابالك
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 Passing" الغٌوم العابرة"اكتوبر، كانت للصائغ قراءة شعرٌة فً صالة جمعٌة  22وفً ٌوم السبت  *
Clouds Collectiveوقدمته  . ، شمال لندن، قرأ ترجمة قصائده إلى العربٌة الشاعر البرٌطانً ستٌفن واتس

وتخللت . Stephen Watts, Chip Grim: قرا فً الجلسة أٌضا  . Corinna Lotzكورٌنا لوتز 
 .وآخرون Cornelius  ،David Goo: العازفان القراءات حوارات وموسٌقى قدمها

 

 2011اكتوبر  22بوستر صالة الغٌوم العابرة فً لندن 



 

 2011اكتوبر  22قراءة فً صالة الغٌوم العابرة فً لندن 

 

 2011اكتوبر  22جانب من الحضور فً صالة الغٌوم العابرة فً لندن 
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  :ابتغطٌات عن أمسٌة معرض الكت

 (:22/10/2011 -صحٌفة الوطن الكوٌتٌة) فاطمة ٌعقوب كتبت

 !لقصائدهم كعوباً عالٌة الشعراء األقصر قامة كثٌراً ما ٌضعون: عدنان الصاٌغ

 

 2011اكتوبر  20امسٌة معرض الكتاب الدولً فً الكوٌت 

امسٌة شعرٌة لكل من الشاعرٌن  8صالة  ضمن الفعالٌات المصاحبة لمعرض الكتاب الدولً اقٌمت على مسرح
حملت االمسٌة . الصاٌغ وأدار األمسٌة الناقد محمد العباس المتمٌزٌن صالح دبشة والشاعر العراقً عدنان

 االنسانٌة التً خاطب فٌها الشاعران الجانب الوجدانً للحضور، فكل من الشاعرٌن حمل العدٌد من القضاٌا
 .ٌا االمة العربٌة من جانب اخربٌن قصائده قضاٌا مجتمعٌة وقضا

المإثرة  المتمٌز عدنان الصاٌغ الذي جاء شعره قوٌا ومإثرا تمٌز كالعادة بلمسته الفلسفٌة بدأ االمسٌة الشاعر
ذهنه بشكل مسرحً فختم  التً خدمت المقطوعات الشعرٌة بشكل ابداعً ركب فٌه المتلقً اطراف القصٌدة فً

 .ب على وجه الحضوركل اقصوصة شعرٌة بابتسامة اعجا

جملة  للشاعر صالح دبشة بصمته الخاصة فً عرض القضاٌا االنسانٌة فً االمسٌة بشكل مكثف وختم وكانت
الرجال من ٌستطٌع ان  قصائده بقصٌدة غزل حلت معانً الجمال فً الوصف والمعنى فلعل القلٌل من الشعراء

 .ٌعبر عن حب المرأة بهذه الصورة النقٌة



اسعدتنً  هذه الدعوة»اشار الشاعر الصاٌغ الى اجواء هذا االحتفاء بالثقافة والكتاب قائال   االمسٌةوعلى هامش 
الشعر فكان ٌشاركنً فً الجلسة  جدا للقاء االصدقاء واالحبة والجمهور فً معرض الكتاب الدولً اما فً لقاء

ً الجدٌد، حملت االمسٌة اجواء القدٌمة ومن دٌوان الشاعر صالح دبشه، قرأت بعض القصائد من دواوٌنً
الذي لم ٌلتقٌنً من قبل وقرأت قصائد متنوعة تحدثت عن ما مر فً  حمٌمٌة حٌث كان التفاعل مع الجمهور

  .باالضافة الى جانب الحب والمنفى وذكرٌات االصدقاء وطننا من دكتاتورٌات

 

 2011اكتوبر  20امسٌة معرض الكتاب الدولً فً الكوٌت 

سٌرة حٌاتً من خالل عناوٌن  العباس لطرٌقته المبدعة فً تقدٌمً حٌث جمع اشكر الناقد محمد»واضاف 
الملتقٌات  الشعرٌة فروى سٌرتً للجمهور ومهد لً الطرٌق الصل لقلوب االصدقاء والجمهور فهذه دواوٌنً

الشاعر فالجمهور دارس نقدي  هً جسر مهم جدا للتواصل بٌن الشاعر ومتلقٌه فانطباعات الجمهور تفٌد
 .سواءالجمهور العادي او المتخصص

 فً البداٌة اشكر المجلس الوطنً للثقافة»الشاعر صالح دبشة الى اجواء األمسٌة فقال  رومن جانبه اشا
وخلق جو ثقافً  والفنون واالداب الذي ساهم ومازال ٌساهم فً دعم وتشجٌع المبدعٌن الكوٌتٌٌن بشكل عام

لشاعر ٌلتقً بكتاباته االسباب التً تجعل ا بالكوٌت، وبالنسبة لالمسٌة كان الحضور متذوقا للشعر وهم من اهم
 .من خالل تواصله معهم

التً لم  الشاعرٌن خطا ابداعٌا مختلفا جعل االمسٌة تسمو بتلون فً المفاهٌم المتنوعة والقضاٌا حمل كل من
من تلقً قصائد الشاعرٌن  تخل من عالمات االستفهام التً تركها الشاعران فً ذهن الحضور الذي لم ٌشبع

 .جانبٌة مكثفة معهم انطلق لٌخرج ما بٌن النصوص فً احادٌث على منصة االمسٌة انما



 

 2011اكتوبر  20امسٌة معرض الكتاب الدولً فً الكوٌت  -جانب من الجمهور 

 كادر
 

  ..من االمسٌة لعدنان الصائغ

 ..اصابعنا المتشابكة على الطاولة كثٌرا ما ٌنسج العنكبوت خٌوط وحدتً بٌن* 

 ..جاب منافً العالم كان ٌمر منحنٌا كمن ٌتأبط وطنا لكثرة ما* 

اعرف * منتصف اللٌل عاد الى بٌته أغلق الباب لكنه نسً نفسه فً الخارج حٌن طردوه من ألحانه بعد* 
 .قفاها لكثرة ما ادارت لً وجهها الحٌاة من

 كعوبا عالٌة  الشعراء االقصر قامة كثٌرا ما ٌضعون لقصائدهم* 

 ك السعٌةتملك الوصول وانا امل انت..انت تمضً اٌها المستقٌم دون ان تلتفت لجمال التعرجات على الورق* 

 

 (:22/10/2011 -13733صحٌفة القبس الكوٌتٌة ع ) كتب مهاب نصر



 ندوة
 الكتاب معرض فً القصٌد أمسٌات أولى
 ذاته إلى ٌمشً ودبشة.. منفاه تأبط الصائغ

 
أمسٌة مسكونة بالشجن، بدخان الحرب، وظالل الغربة، تلك األمسٌة التً استهل بها معرض الكتاب احتفاءه 

بالقصٌد أمس األول، ضٌفاها شاعران، العراقً عدنان الصائغ المحمل بهموم الفنى، وعلى ظهره سٌط 
قدم الشاعران نصوصها . كاد تصدقالساعً بٌن الناس بعٌن تسخر وتتؤلم وال ت الطغٌان، والكوٌتً صالح دبشة

محمد العباس، الذي أشار فً مطلع تقدٌمه الى . على مدار ثالث جوالت، أدارها وقدم لها الناقد السعودي د
ذلك المقروء فً الصمت، واآلخر الملقى على الجمهور والذي ٌحتاج الى تفاعل، : طبٌعة الشعر المزدوجة

على الجمهور، مإكدا أن تجربة الشاعرٌن عدنان الصائغ وصالح دبشة وتدُخل فٌه معادلة التلقً حٌن ٌستحوذ 
 .لها من الخبرة والتمرس ما ٌكفً لالستحواذ على مشاعر الجمهور

واختتم العباس تقدٌمه الذي خال من تالوة السٌرة الذاتٌة للشاعرٌن، بقوله ان السٌرة الحقٌقٌة للشاعر هً 
 .هاقصائده، ففٌها أصداء حٌاته، أو نتف من

 وطن نصفه لألغانً

كان اللقاء أوال مع قصائد عدنان الصائغ التً جمعت بٌن قصٌدة التفعٌلة والنثر، وفً قصائده النثرٌة، كان 
رحلت قصائده وعادت من الوطن دون أن تعثر على . الصائغ ٌقترب من الروح المموسقة باداء محبوك موّقع

صاٌغ على كل أشكال السلطة والرقابة بداٌة من الكتاب، ٌقول تهكم ال. وطن نصفه لألغانً، ونصفه للقهر. وجه
 :«بٌاض»فً قصٌدته 

 الرقٌب الذي فً الكتاب
 ظل ٌلتهم الكلمات، السطور، الحروف الفوارز

 حتى تكرش من كثرة الصفحات وغاب
 ..الهً

 ما الذي سوف أفعله ببٌاض كهذا؟
 .البٌاض حجاب

 :«رقٌب داخلً»ئغ كما فً قصٌدته للمفارقة نصٌبها فً قصائد عدنان الصا

 فكر أن ٌكتب عن ٌاسمٌن الحدائق
 فتذكر أعواد المشانق

 فكر أن ٌكتب عن موسٌقى النهر
 فتذكر أشجار الفقراء التً أٌبسها الحرمان

 فكر أن ٌكتب عن قرنفل المرأة العابق فً دمه
 فتذكر صفٌر المجنزرات التً رحلت فً أصدقائه

 .الى المنافً

ائده المتراوحة بٌن استعراض صورة وتجربة ممتدة، وبٌن اللقطات الخاطفة المكثفة ٌشف نص الصائغ عبر قص
عن لعنة المنافً، عن ما ٌخلفه االستبداد من غناء مكسور، وما تتركه الحرب المجنونة من خواء روحً 

رٌة الحب واالبتكار، كما التؤمت القصائد حول معانً التمرد بحثا عن منفذ لح. «فرغتك الحروب من الحب»



عناوٌن . الى تعرجات الحٌاة ومفاجآتها، خصوصا فً نصوصه القصٌرة« الخط المستقٌم»والخروج عن 
، «العبور الى المنفى»، «العراق»باب للوطن وآخر للغربة : قصائده تشً برحلة الشاعر الطارقة على بابٌن

 .خاص بالعام، بحث عن وجه للذات ٌمر عبر الوطن، وغٌرها سٌرة ذاتٌة ٌختلط فٌها ال«بكائٌة المرئ القٌس»
 مغرم بالحركة

بخالف كثافة الشجن الشعري الذي تتسم به قصاٌد الصائغ، جاءت نثرٌة قصائد الشاعر صالح دبشة، لترسم 
وجه عالم ال ٌقل اغترابا، لكنه ٌكشف عن هذا االغتراب عبر التفاصٌل الخارجٌة للحٌاة، عبر قصٌدة تمشً 

فً تقدٌمه له وصف . تلتقط المشهد بحس تسجٌلً دقٌق، تتسرب تحته خفٌة مٌاه التهكم والال ٌقٌنعلى قدمٌن 
الناقد محمد العباس نصه بؤنه مغرم بالحركة، وأن هذه الحركة هً فكرة آخذة فً التجرد، حتى تتحول الى 

ً القصٌدة، والٌدخل الى أن ٌصادف ذاته، ال ٌهوى الكالم لكثٌر ف« تظاهرة شخصٌة»صورة، انه ٌمشً فً 
 .بها فً مهرجان لغوي، المشً عنده ٌعادل الشعر، فهو انسانً مرهف

 :، ٌسبغ صالح دبشة صفات تحفل بالشاعرٌة والمبالغة لكنها تبطن شٌئا آخر ٌقول«العٌد»فً نصه 

 العٌد هلّ هالله
 لعوض الدوخً أن ٌحلق فً سماء الفصل

 ٌوصد بأوتار العود أبواب المدرسة
 غدا
 وته ٌمسح الكالم الكثٌر عن السبورةص

 ٌرسم بدال منه ارجوحة 
 غدا نخرج الى الشارع 

 كطٌارات ورقٌة
 أمهاتنا ٌمسكن بالخٌوط

 شجرتنا ترخً أغصانها للعصافٌر 
 شارعنا ٌوسع أرصفته

 تطبع أمً على خدي قبلة 
 ٌجمع صداها بٌن فراشتٌن فً شارع مجاور

زٌف الرٌاء االجتماعً واالنسانً، تصبح المناسبة : الجماعة سرعان ما ٌتكشف نقٌضهاتمنح صورة العٌد 
 .التقلٌدٌة معرضا الجتماع زائف، وتنكسر المصافحة الهشة، على مرآة العالم الذاتً لكل شخص

، غٌر انه ٌندفع «تظاهرة شخصٌة»ٌستعٌد دبشة بعضا من أجواء عمله فً « نداء ضد الحرب»وفً قصٌدته 
ال انسانٌة الحرب، مادٌتها الفظة الكئٌبة التً ترحم، وال تعرف مكانا للعاطفة، : الى اتجاه الرإٌة ونقٌضها بها

وال ٌمكن من ثم استئناسها بؤي حٌلة، غٌر أن هنا ٌكمن مصرعها، فهً تهزم نفسها بنفسها وتتغطى بالتراب 
 .«الخاسرة بال محالة»ٌضا هً أ« ال ترد على األسئلة»فالحرب التً . والدخان الذي أثارته

 

 (:22/10/2011) كتبت صحٌفة السٌاسة الكوٌتٌة 

 شعراً  غردا الصائغ وعدنان دبشة صالح الشاعران
 الشعرٌة الكتاب معرض أمسٌة فً والعٌد والحرب الوطن من لمحات

 



 هامش على اقٌمت التً الشعرٌة االمسٌة فً الحضور بها استمتع ممٌز حضور وسط الشعر من محطات
 من الصائغ وعدنان, الكوٌت من دبشة صالح الشاعران فٌها وشارك للكتاب الكوٌت لمعرض الثقافٌة الفعالٌات
 ال الشعر ان الى مشٌرا   للحضور االمسٌة انطالق قبٌل تحدث الذي العباس محمد الناقد االمسٌة ادار العراق
 نبرة امنه الشعر القاء وعند الشاعر عند توافرها ٌجب ضوابط وجود الى مشٌرا  , بالحواس ولكن بالقلم ٌكتب

 القصٌدة القاء وقت الشعورٌة الحالة عن التعبٌر وحسن واالٌماءات الصوت

 مع التفاعل وٌفتقد متلق مجرد ٌصبح فانما الشاعر مع التواصل حس فقد اذا المتابع الجمهور ان العباس وقال
 .الشاعر

 »داخلً رقٌب« بقصٌدة بدأها المتنوعة القصٌرة القصائد من بمجموعة االمسٌة استهل الصائغ عدنان الشاعر
 :بداٌاتها فً ٌقول

 الصباح منذ

 طاولته امام ٌجلس وهو

 ٌاسمٌن عن ٌكتب ان فكر

 ..الحدائق

 المشانق اعواد فتذكر

 النهر موسٌقى عن ٌكتب ان فكر

 الحرمان اٌبسها التً الفقراء اشجار فتذكر

 دمه فً العابق المرأة قرنفل عن ٌكتب ان فكر

 المنافً الى باصدقائه رحلت التً القطارات صفٌر فتذكر

 :الصائغ ٌقول »غربة« بعنوان اخرى قصٌدة وفً

 ارضنا ظللت التً السماء

 جرحنا ارخت التً والمنافً

 لها ساقول

 بالد طردتنً كلما

 صاحب وساومنً



 المر صمتً على اتكأت

 فاتنا الذي ابكً

 الصائغ ٌقول »المنفى الى العبور« قصٌدته وفً

 االنفاق شجن ٌثٌر القطار انٌن

 الطوٌلة الذكرٌات سكة على هادراً 

 النافذة الى مسّمر   وانا

 قلب بنصف

 الطاولة على اآلخر نصفه تاركاً 

 بقصٌدة بدأها قصائده من مجموعة القاء فً بعدها لٌنطلق الشعرٌة محطاته من بعضا   دبشة صالح الشاعر وقدم
 :العٌد

 :مطلعها فً ٌقول

 "هالله هل" العٌد".. هالله هل"

 الفصل سماء فً حلق ان دوخ لعوض

 غدا المدرسة ابواب العود باوتاد ٌوصد

 السبورة عن الكثٌر الكالم مسح صوته

 ارجوحة منه بدال ٌرسم

 ورقٌة كطٌارات الشارع الى نخرج.. غدا

 امهاتنا

 بالخٌوط مسكن

 :دبشة ٌقول »رحٌل« قصٌدته وفً

 الزمن



 البشر كل ٌشتمه الذي

 الثالثة باخوتً أمسك

 قبضته فً وضعهم

 الهواء فً رماهم ثم

 :ٌقول القصٌدة من آخر موضع وفً

 ..رحٌلهم فً

 اطول الساللم صارت

 بعٌدة والغرف

 االبواب ثقوب من النظر نسٌت

 ابً نحو اركض عدت وما

 :امً فً اصٌح وال

 تعالً

 :دبشة ٌقول »الحرب« قصٌدته وفً

 الحرب ضد نداء

 شٌخ روح فً امنٌة اخر الى.. طفل رأس فً فكرة اول من

 علً تطل وحدها الشمس كانت

 فركضت

 الفسٌح الفضاء فً حجراً  اقذف

 السماء نحو ٌرتفع رأٌته

 االعالً فً وحٌدة غٌمة مخترقاً 

 مبلالً  لٌرتد



 الضوء اٌادي تتلقفه

 هبوطه من تخفف

 فٌشع

 االرض تحضن.. زهره ٌتفتح

 تتوسل

 الحرب نوقف ان

 
 

 (:21/10/2011 -صحٌفة اآلن الكوٌتٌة ) عادل ٌدوي كتب

 الكتاب لمعرض المصاحب النشاط ضمن -وثقافة فن

 

 أصٌلة؟ حاجة أو عابرة موضة: األهلٌة الثقافٌة الملتقٌات حوارٌة جلسة

 المصاحب النشاط أمسٌات أولى فً شعراً  ٌغردان دبشة الصائع الشاعران

 
ٌتواصل النشاط الثقافً المصاحب لمعرض الكوٌت السادس والثالثون للكتاب فً محطته الثانٌة مع الشعر 

 .وأمسٌة شارك فٌها الشاعران عدنان الصائغ، وصالح دبشة وأدارها الناقد محمد عباس
 

مجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب المهندس شهدت األمسٌة الشعرٌة حضورا ممٌزا تقدمه األمٌن العام لل
علً الٌوحة، واألمٌن العام المساعد األستاذ عبد الهادي العجمً، وعدد كبٌر من الشعراء واإلعالمٌٌن والمثقفٌن 

والناشرٌن وجمهور المعرض، بدأها مدٌر األمسٌة الناقد محمد عباس بالحدٌث عن إلقاء الشعر على المنصة 
الشعر ال ٌكتب بالقلم ولكن بالحواس، وٌزداد االمر : ور وإلى أي مدى ٌختلف عن الكتابة قائالومخاطبة الجمه

لذة عندما ٌتعلق األمر بالمنصة والتواصل مع الجمهور، مشٌرا إلى وجود اشتراطات ٌجب توفرها فً الشاعر 
 .ٌة فً القصٌدةعند إلقاء الشعر، منها نبرة الصوت واإلٌماءات وحسن التعبٌر عن الحالة الشعور

 
واسترسل عباس فً الحدٌث عن عالقة الشاعر بالجمهور من خالل المنصة، مبٌنا أنه ٌضع الشعراء والجمهور 

أمام مسإولٌاتهم، ألن الجمهور إذا فقد حس التواصل مع الشاعر من خالل المنصة فإنما ٌصبح مجرد متلقً 
الشعر على المنصة  دروٌش كان ٌرددها عندما ٌلقًولٌس متفاعل مع الشاعر، مستشهدا بمقول للشاعر محمود 

 .' سؤنشد ما تحبونه وأنشد ما أحب' دوما وٌطلب منه قصائد بعٌنها لٌلقٌها على جمهوره، كان ٌقول دروٌش 
 



والذي ' رقٌب داخلً ' وقدم عباس الشاعر عدنان الصائع الذي ألقى مجموعة قصائد متنوعة بدأها بقصٌدة 
 ٌقول فً مطلعها

 
 الصباح  منذ
 

 وهو ٌجلس أمام طاولته
 

 فكر أن ٌكتب عن ٌاسمٌن الحدائق 
 

 فتذكر أعواد المشانق 
 

 فكر أن ٌكتب عن موسٌقى النهر 
 

 فتذكر أشجار الفقراء التً أٌبسها الحرمان
 

 فكر أن ٌكتب عن قرنقل المرأة العابق فً دمه 
 

 فتذكر صفٌر القطارات التً رحلت بأصدقائه إلى المنافً
 

 ٌقول الصائغ ' غربة ' وفً قصٌدة أخرى بعنوان 
 

 السماء التً ظللت أرضنا 
 

 والمنافً التً أرخت جرحنا 
 

 سأقول لها 
 

 كلما طردتنً بالد 
 

 وساومنً صاحب 
 

 اتكأت على صمتً المر 
 

 .أبكً الذي فاتنا
 

 ٌقول الصائع' العبور إلى المنفى ' ، وفً قصٌدته 
 

 األنفاق  أنٌن القطار ٌثٌر شجن
 



 هادرا على سكة الذكرٌات الطوٌلة
 

 وأنا مسّمر  إلى النافذة 
 

 بنصف قلب 
 

 تاركا نصفه اآلخر على الطاولة 
 

 : وفً مقطع آخر من نفس القصٌدة ٌقول 
 

 وطنً حزٌن أكثر مما ٌجب 
 

 وأغنٌاتً جامحة وشرسة 
 

 سأتمدد على أول رصٌف أراه فً أوروبا 
 

 ارة رافعا ساقً أمام الم
 

 ألرٌهم فلقات المدارس والمعتقالت
 

 .التً أوصلتنً إلى هنا
 

وبعد تصفٌق وتجاوب الجمهور مع الشاعر عدنان الصائع، قدم مدٌر األمسٌة للشاعر صالح دبشه مستعرضا 
محطات من أشعاره لٌنطلق بعدها دبشة فً إلقاء مجموعه من قصائده التً القت استحسان وتجاوب الجمهور 

 .أٌضا
 

 :وٌقول فً مطلعها' العٌد'وتٌمنا  بقدوم العٌد بدأ الشاعر صالح دبشه أولى قصائده بواحدة تحمل عنوان 
 
 ' هل هالله' العٌد .. 'هل هالله' 
 

لق فً سماء الفصل  لعوض دوخ أن ح 
 

صد بأوتار العود أبواب المدرسة، غدا  ٌو 
 

 صوته م سح الكالم الكثٌر  عن السبورة
 

سم بدال منه أر  جوحة ٌر 
 

 نخرج إلى الشارع كطٌا رات ورقٌة  .. غدا 



 
 أمهاتنا

 
ط   ..م سكن بالخٌو 

 
 
 

 : ٌقول دبشة ' رحٌل ' وفً قصٌدته 
 
 
 

 الزمن
 

 الذي ٌشتمه كل البشر
 

 أمسك بإخوتً الثالثة
 

 وضعهم فً قبضته
 

 ثم رماهم فً الهواء
 

 .عمى إمرأة .. لٌسقط كل واحد 
 

 كان الدمع ٌمر بأمً جارفا
 

 ل الصحون تسقط من ٌدهاجع
 

 .تمسك بالشظاٌا .. والفواكه 
 
 
 

 :وفً ختام نفس القصٌدة ٌقول 
 
 

 ..فً رحٌلهم 
 

 صارت الساللم أطول
 

 والغرف بعٌدة
 

 نسٌت النظر من ثقوب األبواب



 
 وما عدت أركض نحو أبً

 
 :وال أصٌح فً أمً 

 
 .تعالً 

 
 : ٌقول دبشة' الحرب ' وفً قصٌدته 

 
 بنداء ضد الحر

 
 إلى آخر أمنٌة فً روح شٌخ .. ول فكرة فً راس طفل من أ

 
 كانت الشمس وحدها تطل علً 

 
 فركضت 

 
 أقذف حجرا فً الفضاء الفسٌح 

 
 رأٌته ٌرتفع نحو السماء 

 
 مخترقا غٌمة وحٌدة فً األعالً 

 
 لٌرتد مبلال 

 
 تتلقفه أٌادي الضوء

 
 تخفف من هبوطه

 
 فٌشع

 
 تحضن األرض.. ٌتفتح زهره

 
 تتوسل 

 
 أن نوقف الحرب

 

 :وفً ختام قصٌدته الحرب ٌقول دبشة
 



 الحرب خاسرة ال محالة 
 

 دبٌب األقدام سٌركض فً كل اتجاه 
 

 وٌصٌبها بالقشعرٌرة
 

 العوٌل سٌصم أذنٌها فتدوخ من الطنٌن الحاد
 

 المجاري سوف تطفح وتخنقها بالرائحة 
 

  وتدق عنقها الممدودة.. المنازل سوف تنهار 
 

 كاتماً أنفاسها الخشنة .. الغبار سٌنتشر ، وٌسد اآلفاق 
 

 أشالء االجساد ستخبط فً كل مكان بقوة 
 

 ثم ترسلها إلى المجهول .. وتحطم ظهرها 
 

 . فوق بحر من الدماء

 
 

 (:21/10/2011) –كتبت صحٌفة الرأي الكوٌتٌة 

 بالكلمة متوهجة شعرٌة أمسٌة عبر

 !بالحرب ٌندد ودبشة...  المنفى إلى ٌعبر الصائغ

أقٌمت ضمن النشاط الثقافً المصاحب لمعرض الكوٌت السادس والثالثٌن للكتاب أمسٌة شعرٌة شارك فٌها 
 ** .الشاعران عدنان الصائغ، وصالح دبشة وأدارها الناقد محمد عباس

األمسٌة حضرها األمٌن العام للمجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب المهندس علً الٌوحة، واألمٌن العام 
المساعد عبد الهادي العجمً، وعدد من الشعراء واإلعالمٌٌن والمثقفٌن والناشرٌن وجمهور المعرض، بدأها 

صة ومخاطبة الجمهور، وإلى أي مدى مدٌر األمسٌة الناقد محمد عباس بالحدٌث عن إلقاء الشعر على المن
، وٌزداد االمر لذة عندما ٌتعلق األمر بالمنصة «الشعر ال ٌكتب بالقلم ولكن بالحواس»: ٌختلف عن الكتابة قائال
 .والتواصل مع الجمهور

  :والذي ٌقول فٌها« رقٌب داخلً»بدأ الشاعر عدنان الصائغ األمسٌة كً ٌلقً مجموعة قصائده منها قصٌدة 
 الصباح  منذ

 وهو ٌجلس أمام طاولته
 فكر أن ٌكتب عن ٌاسمٌن الحدائق 

 فتذكر أعواد المشانق 



 فكر أن ٌكتب عن موسٌقى النهر 
 فتذكر أشجار الفقراء التً أٌبسها الحرمان

 فكر أن ٌكتب عن قرنقل المرأة العابق فً دمه 
 فتذكر صفٌر القطارات التً رحلت بأصدقائه إلى المنافً

 : ٌقول الصائغ« غربة»أخرى بعنوان  وفً قصٌدة

 السماء التً ظللت أرضنا 
 والمنافً التً أرخت جرحنا 

 سأقول لها 
 كلما طردتنً بالد 
 وساومنً صاحب 

 اتكأت على صمتً المر 
 .أبكً الذي فاتنا

 .أٌضاوجاء دور الشاعر صالح دبشة الذي ألقى مجموعة من قصائده، التً القت استحسان وتجاوب الجمهور 
 : وٌقول فً مطلعها« العٌد»وتٌمنا  بقدوم العٌد بدأ الشاعر صالح دبشة أولى قصائده بواحدة تحمل عنوان 

 « هل هالله» العٌد ... «هل هالله» 
لق فً سماء الفصل  لعوض دوخ أن ح 

صد بأوتار العود أبواب المدرسة، غدا  ٌو 
 صوته م سح الكالم الكثٌر  عن السبورة

سم بدال م  نه أرجوحة ٌر 
 نخرج إلى الشارع كطٌارات ورقٌة... غدا

 أمهاتنا
 ...م سكن بالخٌوط

 
 : ٌقول دبشة« رحٌل»وفً قصٌدته 

 
 الزمن

 الذي ٌشتمه كل البشر
 أمسك بإخوتً الثالثة
 وضعهم فً قبضته
 ثم رماهم فً الهواء

 .عمى امرأة... لٌسقط كل واحد
 كان الدمع ٌمر بأمً جارفا
 دهاجعل الصحون تسقط من ٌ

 .تمسك بالشظاٌا... والفواكه
 

 :وفً ختام القصٌدة نفسها ٌقول
 

 ...فً رحٌلهم



 صارت الساللم أطول
 والغرف بعٌدة

 نسٌت النظر من ثقوب األبواب
 وما عدت أركض نحو أبً

 :وال أصٌح فً أمً 
 . تعالً

 

 


