
 أمسٌتان للصائغ فً لندن

 ، ومقهى الشعر البرٌطانً المقهى الثقافً العراقً

 

 (:ثقافات –لندن ) 

 

، والعازفة  Adnan al-Sayeghعلى اٌقاع الفلوت البرٌطانً والشعر العراقً، التقى الشاعر عدنان الصائغ* 

ا المقهى الثقافً العراقً فً شارع ، للمرة الثانٌة، فً أمسٌة شعرٌة موسٌقٌة، أقامه Nicky Heinenنٌكً هاٌنن 

 .وقدمها الفنان فٌصل لعٌبً 7-31مساء . هارو، لندن

 

nnas.com/ARTICLE/is/13b35.htm-http://al 

mid=8833&ews.com/more.asp?cid=4http://www.almadarn 

http://al-nnas.com/ARTICLE/is/13b35.htm
http://www.almadarnews.com/more.asp?cid=4&mid=8833


 

 



 

 



 

 



 

 

 .فً كامدن تاون ٥/٤/٣١٢٢وكانت أمسٌتهما األولى قد أقٌمت مساء 

http://vimeo.com/20715795 

 

من ( 13)و ( 8)والمقطع " منتهى: "هذا وقد عملت الفنانة هاٌنن ثالثة أفالم قصٌرة، لثالث قصائد للصائغ هً

. صوت الشاعرصاحبتها القصائد الثالث ب( الناي)تضمنت عزفاً منفرداً آللة الفلوت " أوراق من سٌرة تأبط منفى"

 . Cotswolds lakeتداخلت فٌها الموسٌقى والكلمات، مع انعكاسات تألأل الشمس على بحٌرة كوتسوولد 

 منتهى

Y-http://www.youtube.com/watch?v=sLvHeYpXU 

 (8) –أوراق من سٌرة تأبط منفى 

http://vimeo.com/20715795
http://www.youtube.com/watch?v=sLvHeYpXU-Y


NR=1&http://www.youtube.com/watch?v=nHTJ4R_rpgY 

 (13) –أوراق من سٌرة تأبط منفى 

NR=1&u13w_H4-http://www.youtube.com/watch?v=OBQ 

 

 

 Exiled"، فً كفر كاردن، وسط لندن، أقامت رابطة حبر المنفى Poetry Caféٌطانً وفً مقهى الشعر البر* 

Writers Ink  " أغسطس، تحت عنوان   –آب  1أمسٌة شعرٌة ٌوم"My Freedom, My Bondage ."

قرأ الترجمة )  Adnan al-Sayegh، عدنان الصائغ Oreet Asheryأورٌت آشري : قرأ فٌها فٌها الشعراء

، كرٌس كاتكند Alfredo Cordal، الفرٌدو كوردل (Stephen Wattsالشاعر ستٌفن واتس  االنكلٌزٌة

Chris Gutkind . 

 .Chinwe Azubuikeوقدمها الشاعر جنوي آزبٌكه 

=6752http://www.poetrylibrary.org.uk/events/readings/?id 

http://www.youtube.com/watch?v=nHTJ4R_rpgY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=OBQ-u13w_H4&NR=1
http://www.poetrylibrary.org.uk/events/readings/?id=6752


 

 

 



 
 

 



 
 

وتستضٌف الجمعٌة العربٌة للثقافة فً مدٌنة كاردٌف الشاعر الصائغ، فً قراءات شعرٌة، مساء السبت  -
المركز الوٌلزي العالمً للفن والثقافة فً  -، فً القاعة الٌابانٌة 2011سبتمبر  -المصادف العاشر من شهر أٌلول

 .والدعوة عامة. Wales Millennium Centreكاردٌف 
http://www.alnoor.se/article.asp?id=123830 

 
 .2011سبتمبر  –أٌلول  19-15كما سٌشارك فً أٌام الثقافة العراقٌة فً العاصمة السوٌدٌة، استوكهولم، للفترة 

 
 

 عن دار رٌاض الرٌس ،" ..و " جدٌدة، تحت عنوانمجموعته الشعرٌة ال هذا وكان قد صدر للصائغ هذا العام -

القراءة والتوماهوك، وٌلٌه، "وسبقه  .نصاً  74صفحة، وضمت  212تقع المجموعة بـ  .فً بٌروت للكتب والنشر،

 .2010بٌروت  – صفحة عن المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر 780 بـ كتابان فً مجلد "المثقف واالغتٌال

http://www.adabfan.com/criticism/8168.html 

http://www.anhaar.com/arabic/index.php/permalink/7200.html 

http://www.aljareeda.com/AlJarida/Article.aspx?id=170755 

 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=123830
http://www.adabfan.com/criticism/8168.html
http://www.anhaar.com/arabic/index.php/permalink/7200.html
http://www.aljareeda.com/AlJarida/Article.aspx?id=170755


قصٌدة الحٌاة الٌومٌة فً شعر )جامعة الموصل، اطروحة ماجستٌر، بعنوان  -وكانت قد ُنوقشت فً كلٌة اآلداب  -
 2006سبقتها عام . ونال فٌها درجة تقدٌر امتٌاز. 22/5/2011الباحث أحمد محمد علً، بتارٌخ ( عدنان الصائغ

، قدمها الباحث [شعر عدنان الصائغ دراسة اسلوبٌة]جامعة بغداد، حملت عنوان  -رسالة ماجستٌر فً كلٌة التربٌة 
 .والشاعر عارف الساعدي، وحصل فٌها على درجة امتٌاز

http://www.alnoor.se/article.asp?id=116494 

sid=44284&file=article&bayyna.com/modules.php?name=News-http://www.al 

 

 :3122أمسٌات سابقة 

 الجواهري والصائغ بصوت نادٌن وألحان ٌاملكً، فً أمسٌة عراقٌة فً كندا

http://www.alnoor.se/article.asp?id=115458 

 

 كأس لٌاملكً ونادٌن والصائغ

http://vimeo.com/27021432 

 

مقطعاً من قصائد الشاعر ( 221) رواٌة جدٌدة للروائٌة العمانٌة غالٌة آل سعٌد، متضمنة " جنون الٌأس"

 . العراقً عدنان الصائغ

article=17124&cat=book&http://www.alapn.com/index.php?mod=article 

13m15.htm\13-06\06\2011\http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data 

http://www.oman0.net/showthread.php?t=556060 

 

 

 ".مقهى أدبً مكة»شاعر برٌطانً ٌقرأ أشعاره فً 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=114718 

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/263142 

http://www.arabicmagazine.com/Arabic/news.aspx?Id=5146 

 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=116494
http://www.al-bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=44284
http://www.alnoor.se/article.asp?id=115458
http://vimeo.com/27021432
http://www.alapn.com/index.php?mod=article&cat=book&article=17124
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data/2011/06/06-13/13m15.htm
http://www.oman0.net/showthread.php?t=556060
http://www.alnoor.se/article.asp?id=114718
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/263142
http://www.arabicmagazine.com/Arabic/news.aspx?Id=5146


 .الشاعر العراقً عدنان الصائغ ٌشارك فً مهرجان سكوتلندا العالمً للشعر، وفً مهرجان كالسكو

http://www.alnoor.se/article.asp?id=112992 

nnas.com/CULTURE/2tm22.htm-http://www.al 

http://www.yanabeealiraq.com/0511/02051102.html 

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,502555.0.html 

 

 .قراءات فً جامعة كامبرج

http://www.alnoor.se/article.asp?id=108757 

 

 

 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=112992
http://www.al-nnas.com/CULTURE/2tm22.htm
http://www.yanabeealiraq.com/0511/02051102.html
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,502555.0.html
http://www.alnoor.se/article.asp?id=108757

