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 عدنان الصائغ العراقً الشاعر

 شعرٌة متنوعة ونشاطات فً قراءات

 

 (:خاص -ثقافات  –لندن )

 

 :2011، فً عدة أمسٌات شعرٌة، مطلع هذا العام  Adnan al-Sayeghشارك الشاعر عدنان الصائغ

 

رٌطانً ستٌفن واتس، لٌقرآا مجموعة فقد استضافت جامعة كامبردج، الصائغ فً قراءات شعرٌة مع الشاعر الب -
 . من نصوصهما أمام جمهور الطلبة واألساتذة، ولٌجٌبا على اسئلة الحاضرٌن

، مساء Trinity College Literary Societyأقٌمت األمسٌة التً نظمتها  جمعٌة كلٌة ترٌنٌتً األدبٌة   
 . Old Combination Roomآذار على قاعة  8الجمعة 

 .الجامعة حواراً مع الشاعرٌن ثم أجرت صحٌفة
  

http://www.admin.cam.ac.uk/news/dp/2011030303 

 . 1209ُتعد جامعة كامبردج واحدة من أقدم الجامعات فً العالم، تؤسست عام 

 

، قرأ Camden Town فً كامدن تاون ،Trinity United Reform Church وعلى قاعة كنٌسة - 

 قامت بها الملحنة والعازفة( الناي) flute الشاعر الصائغ محموعة من قصائده بمصاحبة عزف بآلة الفلوت

http://www.admin.cam.ac.uk/news/dp/2011030303


Nicky Heinen. قدمت األمسٌة الشاعرة روث أوكاالهان Ruth O'Callaghan.  وقرأ ترجمة القصائد

 .Stephen Watts ستٌفن واتس

 

 
، وقراءات حرة   Matthew Caley، وشارك فٌها أٌضاً الشاعر2011اذار  3اء الجمعة أقٌمت األمسٌة مس

 . Carol Ann Duffyاألمسٌة كانت برعاٌة شاعرة البالط الملكً . لمجموعة من الشعراء والشاعرات
 
 

 : للمشاهدة واالستماع إلى الشعر والناي، اضغط هنا
 

imeo.com/20715795http://v 
 

http://www.poetrylibrary.org.uk/events/readings/?id=6137 

eventID=6&year=2011&month=03&http://www.writeoutloud.net/public/eventview.php?day=04

080 

http://vimeo.com/20715795
http://www.poetrylibrary.org.uk/events/readings/?id=6137
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لة الشعرٌة البرٌطانٌة فً األمسٌة التً نظمتها المج library  Barbicanوقرأ الصائغ فً مكتبة باربٌكان  - 

Long poem "للشعراء المساهمٌن فً عددها األخٌر الخامس الذي صدر مإخراً "القصٌدة الطوٌلة ، . 

وقرأ  Lucy Hamilton، قدمته الشاعرة لوسً هاملتون "أوراق من سٌرة تؤبط منفى"قرأ مقاطع من قصٌدته 

 .Stephen Wattsالترجمة إلى االنكلٌزٌة الشاعر ستٌفن واتس 

 .وسط العاصمة البرٌطانٌة لندن Barbican، فً الموقع الثقافً 2011ٌناٌر  24أقٌمت األمسٌة مساء األثنٌن 
 

http://www.longpoemmagazine.org.uk/ 
 

http://www.longpoemmagazine.org.uk/page6.htm 
 
http://www.enitharmon.co.uk/pages/news/index.asp?NewsID=98 
 

 
 
، مع مجموعة 2010دٌسمبر  22أمسٌة المركز الثقافً التركً فً برٌطانٌا، مساء االربعاء وقرأ الصائغ فً  -

 .قدمه الشاعر والمترجم التركً مٌفلوت سٌالن. من الشعراء االتراك والبرٌطانٌٌن واالٌرانٌٌن والٌونانٌٌن

 

ArticleID=140674&/www.dunyabulteni.net/?aType=haberhttp:/ 
 
 

http://www.longpoemmagazine.org.uk/
http://www.longpoemmagazine.org.uk/page6.htm
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غتٌلت فً دار اقامتها فً لندن، متحدثاً والكاتبة وكان الصائغ قد شارك بقراءة كلمة عن الفنانة غادة حبٌب التً أ -
، عن بعض المحطات فً حٌاتها الفنٌة، وعن عمل قصصً مصور Zibby MODAاالنكلٌزٌة زٌبً مودا 

، كتبته مودا مستلهمة حٌاة The beautiful girl with eyes the colour of happinessلألطفال بعنوان 
وُكلف الصائغ بترجمته إلى العربٌة بلغة . رضها وانتصارها الباهر علٌه بالرسمالفنانة غادة وكفاحها الطوٌل مع م

شارك فً األمسٌة . شعرٌة، بٌنما سترسم غادة بنفسها اللوحات الداخلٌة للكتاب، لكن الموت كان أسرع منهم جمٌهاً 
التً نظمتها جمعٌة أقٌمت األمسٌة . باسم مهدي وفٌصل الدلٌمً: والمعرض االستذكاري الفنانان التشكٌلٌان

 . ، على قاعة مإسسة الحوار االنسانً، فً لندن2010دٌسمبر 14التشكٌلٌٌن العراقٌٌن فً برٌطانٌا، مساء الجمعة 

highlight=%DB%&spell=0&id=14350&ews.com/news.php?action=viewhttp://www.almowatenn
C7%CF%C9+%CD%C8%ED%C8 

 
 

فً أول أمسٌة مفتوحة وحٌة على النت، لشاعرة أوربٌة    Lucy Hamiltonكما قدم الشاعرة لوسً هاملتون    -
 .فً مكة المكرمة" هافانا"تقرأ قصائدها فً مقهى 

، واستمع إلٌها جمهور واسع من المملكة العربٌة 2010كانون األول /دٌسمبر 11جرت األمسٌة مساء الخمٌس 
 .لوطن العربً والعالمالسعودٌة، وا

 Sonnets for" سونٌتات إلى أمًِّ"قرأت الشاعرة لوسً مجموعة من نصوصها باللغة االنكلٌزٌة من دٌوانها 
my Mother .وكان الشاعر سعود السوٌدا قد ترجم . وقدمها وقرأ ترجمتها إلى اللغة العربٌة الشاعر الصائغ

إلى جانب ثالث قصائد أخرى ترجمها الفنان والمترجم عالء سبعة نصوص منها إضافة إلى الشهادة الشعرٌة، 
 .جمعة، وقام الصائغ بمراجعتها جمٌعاً مع الشاعرة هاملتون

ثم افتتح باب الحوار المباشر . أدار األمسٌة وقرأ ترجمة شهادتها عن السونٌتات القاص السعودي علً المجنونً
 .بٌن الشاعرة وجمهورها

cafe.net/?p=313-http://www.havana 
 

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/213866  

yID=7Categor&http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=33739   

http://www.alriyadh.com/2010/12/19/article586782.html  

http://www.alnoor.se/article.asp?id=100164 

online.com/?id=101551-east-http://www.middle  

983.html-0-http://www.seeeen.net/texts  

HaVana/116377421711609-althqafy-gb.facebook.com/pages/almqhy-http://en 

  

 

http://www.almowatennews.com/news.php?action=view&id=14350&spell=0&highlight=%DB%C7%CF%C9+%CD%C8%ED%C8
http://www.almowatennews.com/news.php?action=view&id=14350&spell=0&highlight=%DB%C7%CF%C9+%CD%C8%ED%C8
http://www.havana-cafe.net/?p=313
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/213866
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=33739&CategoryID=7
http://www.alriyadh.com/2010/12/19/article586782.html
http://www.alnoor.se/article.asp?id=100164
http://www.middle-east-online.com/?id=101551
http://www.seeeen.net/texts-0-983.html
http://en-gb.facebook.com/pages/almqhy-althqafy-HaVana/116377421711609


 
 :نشاطات أخرى

 Christian Durim: ، أجراه2011شباط  22لقاء مع الصائغ فً قناة روزنكورد السوٌدٌة على النت 

Carkani ،Hany Hourie: 

 

 
-adnan-poeten-svenske-den-med-omradet/intervju-roster/fran-http://www.mittomrade.nu/vara

sayegh-al 

 
 

 :ٌما شاه، شعر عدنان الصائغأغنٌة للفنانة إ

feature=player_embedded&0-http://www.youtube.com/watch?v=Kty3ylAm3 
 

%D9%8http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D8%B4%D8%A7
7 

 
 

 تأوٌل

 

 ٌـملوننً سطوراً 

http://www.mittomrade.nu/vara-roster/fran-omradet/intervju-med-den-svenske-poeten-adnan-al-sayegh
http://www.mittomrade.nu/vara-roster/fran-omradet/intervju-med-den-svenske-poeten-adnan-al-sayegh
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 وٌبوبوننً فصوالً 

 ثم ٌفهرسوننً

 وٌطبعوننً كامالً 

 وٌوزعوننً على المكتبات  

 وٌشتموننً فً الجرائد  

 وأنا

 لم  

 أفتح  

 فمً

 بعد

 

دمشق 7/3/1991  

Critical 

 

They write up my lines  

split me into chapters  

catalogue my references  

print the whole works  

get me in the bookshops  

bad-mouth me in print   

& I  

haven’t  



even  

opened my   

mouth :  

yet !  

 

 

Damascus 1996  

 

 

Translated by Stephen Watts & Marga Burgui-Artajo  

 

* * * 
 :0202نشاطات سابقة 
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http://www.anbaaiq.com/NewsDetails.aspx?ID=55344 

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

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