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 قراءات للشاعر العراقي عدنان الصائغ،

 في بريطانيا والمانيا والسويد

  

 (:ثقافات –لندن )

فً لندن عدنان الصائػ؛ فً عدد من المهرجانات والقراءات شارك الشاعر العراقً المقٌم  -
 .الشعرٌة، فً برٌطانٌا ودول أخرى

، فً قاعة "تقاسٌم الشعر والعود"ففً العاصمة البرٌطانٌة لندن، كانت له أمسٌة شعرٌة بعنوان  *
: بقولهفؤاد جابر . قدمها د. مؤسسة الحوار االنسانً، بمصاحبة عازؾ العود الفنان احسان اإلمام

وتتحول المشكلة إلى معضلة عندما تعلمون حقٌقة أخرى . أن تقدم لشخص تحبه، فهذه مشكلة"
الكوفة، تلك المدٌنة التً احترفت الشعر : أنا وعدنان؛ قادمان من المدٌنة نفسها: وهً أن كالنا

 .المًوالنثر والفلسفة والكالم والثورة، حتى صارت اسماً على مدرسة عظٌمة فً التارٌخ االس

 



 

وحتى أخفؾ عن نفسً تهمة المحاباة فأننً سوؾ لن أقول شٌئاً فً حق صاحبً، بل أترك ذلك 
. للناقد الكبٌر الدكتور عبد الرضا علً الذي ٌصفه بأنه شاعر خطٌر، مؤكداً بأنه ٌعنً ما ٌقول

الذٌن مدنً صالح حٌث ٌصفه بأنه أشعر العرب ( الناقد الفٌلسوؾ)وال بأس بتذكر مقولة المرحوم 
 .جاءوا إلى الشعر بعد السٌاب زالبٌاتً ونزار قبانً

انتظرٌنً "فبدءاً من . عدنان الصائػ، هو واحد من الشعراء القالئل الذٌن نذروا حٌاتهم للشعر فقط
نشٌد "و" تحت سماء ؼرٌبة"، مروراً بـ "أؼنٌات على جسر الكوفة"و" تحت نصب الحرٌة

رحلة موصولة ابتدأت . ، صاغ الصائػ مسٌرة حٌاته شعراً وكتابة"تأبط منفى"حتى " أوروك
 .تحت انهمار الرصاص لتنتهً هنا فً الؽربة تحت انهمار المطر

شارك الصائػ فً عشرات المهرجانات العربٌة والدولٌة وحصل على العدٌد من الجوائز لعل 
وجائزة  6991لمان هامٌت العالمٌة لالبداع وحرٌة التعبٌر فً نٌوٌورك عام أبرزها جائزة هٌ

وكذلك الجائزة السنوٌة التحاد كتاب جنوب  6991مهرجان الشعر العالمً فً روتردام عام 
 ".5002السوٌد للعام 



 

 



 

قرأ بعدها الصائػ مختارات من قصائده، صاحبته تقاسٌم حٌة على العود قام بها الفنان احسان 
 .ماماال

ضمن برنامجه " بٌت السالم"، فً 5060تشرٌن أول  -اكتوبر 51أقٌمت األمسٌة مساء األربعاء 
  .الثقافً األول
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 Petersfield Write جنوب برٌطانٌا، أقامت جمعٌة  Petersfieldوفً مدٌنة بٌترسفٌلد * 
Angle  اكتوبر فً صالة  69أمسٌة للشاعر الصائػ، مساء الثالثاءThe Square 

Brewery . جورج   قصائده وقرأ ترجمتها إلى اللؽة االنكلٌزٌة الشاعرقرأ فٌها مختارات من
وقد تخلل األمسٌة عزؾ موسٌقً ورقص وقراءات حرة لعدد من . George Marshمارش 

 Jake Claretقدم األمسٌة جٌك كالرٌت . الشعراء البرٌطانٌٌن
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http://www.petersfieldwriteangle.co.uk/guests_adnan.html 

http://www.youtube.com/watch?v=50ZhH7hjIhw&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=crZ8hPfGl7I 

http://www.petersfieldwriteangle.co.uk/images/poster_oct10.jpg 

http://www.petersfieldwriteangle.co.uk/videos_adnan.html 

  

 :، الذي ضم الفنانٌنGroup Exhibition feat- Artists 60 " المعرض الجماعً "وفً  *

Mali, Irene Godfrey, Lorenzo Belenguer, Jon Gershon, Bryan Mulvihill, Dolores Sanchez 

Calvo, Shirine Osseiran, Marisa Rueda, Cristina Chaplin-Rueda. 

http://www.petersfieldwriteangle.co.uk/guests_adnan.html
http://www.youtube.com/watch?v=50ZhH7hjIhw&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=crZ8hPfGl7I
http://www.petersfieldwriteangle.co.uk/images/poster_oct10.jpg
http://www.petersfieldwriteangle.co.uk/videos_adnan.html


 

 



 

 1شارك الصائػ فً األمسٌة الشعرٌة التً اقٌمت فً جانب من المعرض، مساء األربعاء  
قرأ بعض من نصوصه بالعربٌة . ، شمال لندنLauderdale Houseاكتوبر، على قاعة 

، ثم  Marisa Ruedaترجمتها إلى االسبانٌة الفنانة التشكٌلٌة األرجنتٌنٌة مارٌسا روٌداوقرأت 
شارك فً . Jon Gershonقرأ ترجمتها إلى االنكلٌزٌة الشاعر والفنان جون جٌرشون 

، والشاعرة كات Anjali Paul، انجالً بول Chris Burkeكرٌس بورك : القراءات أٌضاً 
 . Nicky Heinenنٌكً هاٌنٌن ( الناي) Fluteعازفة الـ ، مع Cat Catalystكاتلٌس 

http://www.youtube.com/watch?v=raVfAdviIgk 

  

، قرأ الصائػ Camden Town Hallاكتوبر، وفً قاعة كامدن تاون  8وفً ٌوم الجمعة  *
، ضمن أسبوع الشعر Jill Rockوقرأت ترجمته الفنانة جٌل روك " نشٌد أوروك"مقطعاً من 

 . The 2nd Annual Camden National Poetry Weekالوطنً السنوي 

http://www.poetrylibrary.org.uk/events/readings/?id=5673 

http://www.purplepoets.com/npd2010.html 

http://www.youtube.com/watch?v=raVfAdviIgk
http://www.poetrylibrary.org.uk/events/readings/?id=5673
http://www.purplepoets.com/npd2010.html


للفنان رشاد سلٌم الذي امتزج فٌه الشعر " RE-PIANOتجدد البٌانو "وفً معرض  *
، حٌث قرأ الشاعر الصائػ بعض قصائده باللؽة العربٌة، وقرأت ترجمتها والموسٌقى والرقص

، فً كالٌري 5060سبتمبر  52أقٌمت األمسٌة مساء السبت . Jill Rockالفنانة جٌل روك 
. ، شمال ؼرب لندنBuckle Street، فً شارع Janet Rady Fine Artجانٌت للفنون 

لوٌس وأحمد ناجً، وفرقة ولٌام لونكدن وأصدقائه، تضمن الحفل أٌضاً فقرات فنٌة أخرى لـ هانا 
 .والفنانة فوزٌة عفٌؾ

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

http://repiano.posterous.com/ 

http://groups.google.com/group/thelondonclub/browse_thread/thread/c01abc3666e4ccea 

http://www.janetradyfineart.com/html/artistresults.asp?artist=111 

http://www.janetradyfineart.com/html/Detail.asp?WorkInvNum=1013&whatpage=artist 

  

، فً مدٌنة  Kristianstad Bokfestivalوفً السوٌد، وضمن مهرجان ٌوم الكتاب العالمً  *
 Internationellكرٌستٌانستاد، شارك الشاعر العراقً عدنان الصائػ فً األمسٌات الشعرٌة 

poesi i Kristianstad  حٌث قرأ مختارت من قصائده . سبتمبر –أٌلول  4 -5المقامة للفترة
أقٌمت األمسٌة عصر . بالعربٌة، أمام شاشة متحركة تعرض ترجمات نصوصه باللؽة السوٌدٌة

 Andersسبتمبر على قاعة المكتبة الرئٌسٌة، وقدمها رئٌس المهرجان أندرس نٌالندر  4السبت 
Nylander. 

http://repiano.posterous.com/
http://groups.google.com/group/thelondonclub/browse_thread/thread/c01abc3666e4ccea
http://www.janetradyfineart.com/html/artistresults.asp?artist=111
http://www.janetradyfineart.com/html/Detail.asp?WorkInvNum=1013&whatpage=artist
http://elektriskmatlagning.wordpress.com/2010/05/25/internationell-poesi-i-kristianstad/
http://elektriskmatlagning.wordpress.com/2010/05/25/internationell-poesi-i-kristianstad/
http://elektriskmatlagning.wordpress.com/2010/05/25/internationell-poesi-i-kristianstad/


 
 

 



 
 

 
 



 
 

، Maura Dooleyالبرٌطانٌة مورا دولً : شارك فً األمسٌات عدد من الشعراء، منهم
، والنروٌجٌة Lucija Stupica، والسلوفٌنٌة لوسً ستوبٌكا Philip Teirوالفلندي فٌلٌب تٌر 

 .Freke Räihä، والسوٌدي فرٌك رٌها Tone Hødnebøتون هودنبو 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



تحولت أٌام المهرجان إلى كرنفال كبٌر مفتوح قد  Kristianstadوكانت مدٌنة كرٌستٌانستاد 
للكتاب، رفوؾ ممتدة على امتداد الشوارع الرئٌسٌة، تتخللها بوسترات كبٌرة تحمل صور 
الشعراء المشاركٌن، وباصات للنقل تحولت الى مكتبات متنقلة، وباصات أخرى تقدم عروضاً 

 .هواء الطلقمسرحٌة وموسٌقٌة وقراءات شعرٌة حٌة فً ال

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Kultur-Fritid/Bibliotek/Kristianstad-
bokfestival-2010/Poesiscenen/ 

http://www.skanskan.se/article/20100901/NOJE/708319815/1006/nyheter 

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Kultur-Fritid/Bibliotek/Kristianstad-
bokfestival-2010/ 

http://denio-bib.blogspot.com/2010/06/poesi-pa-bokfestivalen.html 

  

مهرجان أٌام الرافدٌن الثقافٌة العراقٌة "فً العاصمة األلمانٌة، برلٌن، شارك الصائػ فً  *
، حٌث قرأ فً األمسٌة الشعرٌة مساء 5060آب  –من أؼسطس  56ـ  68، للفترة بٌن "السادس

. خزعل الماجدي، د: ، بمشاركة الشعراءWerkstatt der kulturenالجمعة، على قاعة 
 .حسٌن األنصاري. قدم األمسٌة د. هاتؾ الجنابً، وعلٌاء المالكً
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من مختلؾ أنحاء أوربا، شارك فً المهرجان عدد من الفنانٌن واألدباء والمفكرٌن من العراق و
حسٌن . حمٌد الخاقانً، د. عرٌان سٌد خلؾ، بلقٌس حمٌد حسن، ؼازي ٌوسؾ، د: منهم

صادق إطٌمش، سرفراز النقشبندي، رؤوؾ حسن، عبد الرحمن مٌزوري، . كركوش، د
 .علً الشوك. وجرى تكرٌم األدٌب الكبٌر د. وآخرون



 

كٌلٌاً، وقدم فٌلم عن شارع المتنبً ومقهى فناناً تش 65كما إفتتح معرض التشكٌلً بمشاركة 
 .تمثٌل فرقة مسرح أور" ثرثرة قد تهمك أو ال تهمك"الشابندر، ومسرحٌة بعنوان 

http://www.ipairaq.com/index.php?name=inner&t=mixture&id=29364 

http://al-iraqnews.net/new/cultural-news/22553.html 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=226883 

  

جٌمس بٌرن  :، أقٌمت أمسة للشاعرٌن TORRIANO MEETING HOUSEفً ملتقى *
James Byrne  رئٌس تحرٌر مجلة وولؾThe Wolf ًوباترٌشا زونل ،Patricia 

Zonelli . قصٌدتٌن، وقرأ وفً الماٌك المفتوح شارك الصائػ مع مجموعة من الشعراء حٌث قرأ
 .أؼسطس 62أقٌمت األمسٌة مساء األحد . ترجمتها إلى اللؽة االنكلٌزٌة الشاعر ستٌفن واتس

  

هذا وأجرت الكاتبة هدى الجهوي حواراً مع الصائػ اثناء زٌارته لعمان مطلع هذا العام  -
 ".عمان"، ونشرت فً صحٌفة 5060

http://www.ipairaq.com/index.php?name=inner&t=mixture&id=29364
http://al-iraqnews.net/new/cultural-news/22553.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=226883


http://main.omandaily.om/node/28440 

كما حملت إحدى لوحات الفنان عالء جمعة، بورترٌتاً للشاعر عدنان الصائػ نقشت علٌه أبٌات  -
مشاركته فً األمسٌة الشعرٌة التً أقامها له التً كان قد كتبها أثناء " طواؾ"من قصٌدته الجدٌدة 

 . فً مكة" مقهى هافانا الثقافً"

، جنوب "5060صالون خرٌؾ "شارك الفنان جمعة بلوحته هذه ولوحات أخرى فً معرض 
نوفمبر، وقد ضم المعرض مجموعة من أعمال فنانً االتحاد األوروبً  52-65لندن للفترة 
 .المعاصرٌن

http://celebratingwomenartists.files.wordpress.com/2010/11/tamar-lev-on2.jpg 

http://www.redgategallerylondon.co.uk/2010/11/autumn-salon-2010/ 

http://www.ethnicnow.com/channels/arts-culture/press-release/5/5789/autumn-salon-
2010.html 

http://southlondonwomenartists.co.uk/2010/11/03/tamar-lev-on-in-autumn-salon-2010-red-
gate-gallery-london/ 

  

فً مدٌنة كامبرج، : فً أمسٌات شعرٌة متعددة 5066وسٌشارك الصائػ مطلع العام الجدٌد   -
 ’’Long Poem’‘" القصٌدة الطوٌلة"ومهرجان الشعر العالمً الرابع عشر فً ستانسا، ومجلة 

Magazine . وٌعمل مع الفنانة نٌكً هاٌنٌنNicky Heinen  نصوصه على تسجٌل بعض
  كما سٌقدم الشاعرة لوسً هاملتون. الناي، لتقدٌمها فً بعض األمسٌات Fluteبمصاحبة آلة 

Lucy Hamilton  فً أول أمسٌة حٌة على النت، لشاعرة أوربٌة تقرأ قصائدها فً مقهى
 .فً مكة" هافانا"

http://www.stanzapoetry.org/2011/events.php 

http://www.stanzapoetry.org/2011/participants.php 

http://www.stanzapoetry.org/2011/participant.php?participant=258 

  

  

 :0202نشاطات سابقة 

http://main.omandaily.om/node/28440
http://celebratingwomenartists.files.wordpress.com/2010/11/tamar-lev-on2.jpg
http://www.redgategallerylondon.co.uk/2010/11/autumn-salon-2010/
http://www.ethnicnow.com/channels/arts-culture/press-release/5/5789/autumn-salon-2010.html
http://www.ethnicnow.com/channels/arts-culture/press-release/5/5789/autumn-salon-2010.html
http://southlondonwomenartists.co.uk/2010/11/03/tamar-lev-on-in-autumn-salon-2010-red-gate-gallery-london/
http://southlondonwomenartists.co.uk/2010/11/03/tamar-lev-on-in-autumn-salon-2010-red-gate-gallery-london/
http://www.stanzapoetry.org/2011/events.php
http://www.stanzapoetry.org/2011/participants.php
http://www.stanzapoetry.org/2011/participant.php?participant=258


http://www.al-nnas.com/CULTURE/9d4.htm 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=86209 

http://www.anbaaiq.com/NewsDetails.aspx?ID=55344 

http://al-nnas.com/CULTURE/8adnan.htm 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=65543 
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