
 نشاطات وقراءات شعرية للشاعر عدنان الصائغ
 3102وبريطانيا والسويد في المغرب وهولندا 

  

 (:لندن –ثقافات )

  

 تكريم وقراءات في خمس مدن مغربية

الشاعر "حملت فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان ربيع الشعر في مدينة زرهون المغربية لهذا العام اسم دورة 
شارك فيها  ""قضاياه وظواهره الفنية: الشعر العربي بالمهجر: "، وتحت شعار"لصائغالعراقي المبدع عدنان ا

 .عدد من األصوات الشعرية من تونس والجزائر والعراق واألردن وفلسطين والمغرب

 



أن ما يميز هذه الدورة هو "وأكد رئيس جمعية األوراش المنظمة عبد الرحيم الحليمي في كلمة بالمناسبة 
الشاعر العراقي المبدع عدنان الصائغ كقامة شعرية كبيرة رامت الشعر الحق ورامت فحولته والذي االحتفاء ب

محمد الديهاجي أن ما يميز . وأكد مدير المهرجان الشاعر والناقد د. "أسهم بقوة في تأسيس القصيدة المعاصرة
الذي يعيشه " االغتراب"ضمون هذه الدورة هو احتفاؤها بالشعر العربي بأرض المهجر من خالل االحتفاء بم

 ".شعراء العالم العربي خارج الوطن

 

، في قاعة دار الثقافة في مدينة موالي إدريس 3102من شهر أبريل  01ـ 9ـ 8أقيمت الفعاليات خالل أيام 
 ".وليلي"زرهون، واختتمت بقراءات شعرية مفتوحة في فضاء الموقع األثري 

http://www.m3arej.com/2010-10-18-14-58-
06/%D9%85%D9%80%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%86%D9%80%D9%88%D8%B9%
D9%80%D8%A7%D8%AA/8148-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-
%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AF.html 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=197128 

http://zaiocity.net/?p=72952 

http://qassida.hautetfort.com/archive/2013/04/07/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html 

http://www.m3arej.com/2010-10-18-14-58-06/%D9%85%D9%80%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%86%D9%80%D9%88%D8%B9%D9%80%D8%A7%D8%AA/8148-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AF.html
http://www.m3arej.com/2010-10-18-14-58-06/%D9%85%D9%80%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%86%D9%80%D9%88%D8%B9%D9%80%D8%A7%D8%AA/8148-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AF.html
http://www.m3arej.com/2010-10-18-14-58-06/%D9%85%D9%80%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%86%D9%80%D9%88%D8%B9%D9%80%D8%A7%D8%AA/8148-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AF.html
http://www.m3arej.com/2010-10-18-14-58-06/%D9%85%D9%80%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%86%D9%80%D9%88%D8%B9%D9%80%D8%A7%D8%AA/8148-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AF.html
http://www.alnoor.se/article.asp?id=197128
http://zaiocity.net/?p=72952
http://qassida.hautetfort.com/archive/2013/04/07/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://qassida.hautetfort.com/archive/2013/04/07/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://qassida.hautetfort.com/archive/2013/04/07/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html


http://www.babylon-center.net/?articles=topic&topic=3750 

http://www.menara.ma/ar/2013/04/08/548520-
%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-
%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-
%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-
%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-
%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-
%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html 

http://www.tinjah.org/ar/news.php?action=view&id=14853#.UWyxps6YdtY.facebook 

http://www.maghress.com/almassae/177726 

http://khatahmar.blogspot.co.il/2013/04/blog-post_9151.html 

 

 
 : هذا وكان الشاعر الصائغ قد شارك بقراءات شعرية في عدة ملتقيات شعرية مغربية خالل تواجده، هي -

http://www.babylon-center.net/?articles=topic&topic=3750
http://www.menara.ma/ar/2013/04/08/548520-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://www.menara.ma/ar/2013/04/08/548520-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://www.menara.ma/ar/2013/04/08/548520-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://www.menara.ma/ar/2013/04/08/548520-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://www.menara.ma/ar/2013/04/08/548520-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://www.menara.ma/ar/2013/04/08/548520-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://www.menara.ma/ar/2013/04/08/548520-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://www.menara.ma/ar/2013/04/08/548520-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://www.menara.ma/ar/2013/04/08/548520-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://www.menara.ma/ar/2013/04/08/548520-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86.html
http://www.tinjah.org/ar/news.php?action=view&id=14853#.UWyxps6YdtY.facebook
http://www.maghress.com/almassae/177726
http://khatahmar.blogspot.co.il/2013/04/blog-post_9151.html


 

 



 

 



 

 

قرأ الصائغ مع . ابريل 0مارس الى  20- 21الملتقى الدولي الثاني للشعر في مدينة الرشيدية المغربية لأليام  *
مع عزف على ( مارس 20)م في مدينة الريصاني أوالد عبد الحلي –مجموعة من الشعراء في قصر تراثي 

قدمت االمسية الشاعرة سميرة جودي، وقراءة أخرى في فندق السالم بمدينة . العود للفنان مهدي أبو زكريا
 . أرفود

كان له حديث عن التجربة الشعرية مع طلبة ثانوية سلجماسية التأهيلية بصحبة الشاعرتين ( ابريل 0)وفي يوم 
وز شوملي والمغربية فتيحة اليعقوبي، قدمهم االستاذ سالم عبد الصادق، وقراءة ثالثة في قاعة الفلسطينية ر

 . مليكة المعطاوي. فلسطين قدمته الشاعرة والناقدة د



http://sijilmassa.com/index.php/82-2013-03-08-22-52-21/113-poesie-tafilalet 

قدمت . ابريل 6-5-4بمدينة جرسيف المغربية لأليام ( الدورة السادسة)الملتقى الدولي للشعر والتشكيل   -
عزف على العود للفنان سامي ( ابريل4)وصاحب قراءة الصائغ . الشاعرة سميرة جودي( ابريل 4)األمسية 

شارك في الملتقى شعراء مغاربة وعرب وأجانب وتخلله جلسات نقدية . أقيمت األمسية في دار الطالب. محمد
 .ومعارض تشكيلية وحفالت غنائية فنية

http://guercif24.com/details-6289.html 

 http://www.guercif24.com/details-6199.html 

 

http://sijilmassa.com/index.php/82-2013-03-08-22-52-21/113-poesie-tafilalet
http://guercif24.com/details-6289.html
http://www.guercif24.com/details-6199.html
http://www.guercif24.com/details-6199.html


 

 
وقرأت " العبور إلى المنفى"قرأ الصائغ قصيدة . ابريل 03-00-01الدورة الثالثة لملتقى تيفلت للشعر لأليام  -

القصيدة من )، Julia Herrera Salas  سترجمتها إلى اللغة االسبانية الشاعرة االسبانية جوليا هيرا ساال
، صاحب القراءتين (Roberto Mascaroترجمة الشاعر األرغواّي المقيم في السويد روبرتو ماسكارو 

الملتقى ضم معرضاً للكتب وجلسات نقدية وعروض . عزٌف على العود للفنان المغربي يونس العيساوي
 .وخارجهمسرحية، وشارك فيه عدد من الشعراء من المغرب 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559873724033352&set=pcb.55987378403334
6&type=1&theater 

 
قرأ الصائغ بعضاً من . ابريل 04الى  00نون الشعبية بمدينة سيدي بنور لأليام المهرجان الدولي للحلقة والف -

وصاحبها عزف للفرقة . قدم األمسية الشاعر حفيظ العلوي. 02نصوصه، مع مجموعة من الشعراء يوم 
 .التراثية الموسيقية

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=373784976073473&set=at.373781989407105.1
073741832.100003259225997.100003512472022&type=1&theater 

 

  شعر وموسيقى وغناء في هولندا

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559873724033352&set=pcb.559873784033346&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559873724033352&set=pcb.559873784033346&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=373784976073473&set=at.373781989407105.1073741832.100003259225997.100003512472022&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=373784976073473&set=at.373781989407105.1073741832.100003259225997.100003512472022&type=1&theater


 

 



وكان الصائغ قد شارك مع الشاعر والفنان سيروان يا ملكي والفنانة نادين عمر، في أمسية شعرية فنية، في * 
  . نضمتها جمعية عشتار للمرأة في اليدن، وجمعية العراق األخضر في هولندا.. هولندا

، "وعينيك  "األخير  مداخالً مع قراءة ياملكي من ديوانه.. " و" قرأ الصائع مجموعة من ديوانه األخير 
 . باالضافة الى اصداراتهما األخرى

" كأس"، "أنت أحلى"، "دوار"، "غربة: "وقدمت نادين مختارات من األغاني التراثية، وبعض األغاني الجديدة
 .من شعر الصائغ، وألحان الفنان ياملكي

رأة العراقية في اليدن مساء األمسية قدمتها الشاعرة بلقيس حميد حسن، وأقيمت على قاعة جمعية عشتار للم
 .34/2/3102األحد 

http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=130824#axzz2NHffs8c3 

 http://www.sotaliraq.com/articles-iraq.php?id=52694 

http://www.babylon-center.net/?articles=topic&topic=3589 

  

 العراقية أمام قطع من اآلثار، داكسفور قراءات شعرية في جامعة
  
 Jenny، والشاعرة البريطانية جني لويس  Adnan al Sayeghوشارك الشاعر عدنان الصائغ *

Lewis في قراءة شعرية مشتركة تحت عنوان ،Writing Mesopotamiaالعراقية،  ، أمام قطع من اآلثار
، والذي ُيعد Ashmoleanاشموليان قاعة متحف  - The University of Oxfordفي جامعة اكسفورد 

 ".ملحمة كلكامش"أقدم متحف جامعي في العالم، ويضم آثاراً سومرية وبابلية وآشورية نادرة منها قطع من 

 

http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=130824#axzz2NHffs8c3
http://www.sotaliraq.com/articles-iraq.php?id=52694
http://www.sotaliraq.com/articles-iraq.php?id=52694
http://www.babylon-center.net/?articles=topic&topic=3589


 

 



 

، وقد ابتدأت وانتهت بقراءة مقاطع من ملحمة كلكامش، بالعربية 01/2/3102  جرت القراءات صباح األحد
، والذي قرأ مع الشاعرة جني Joe Bradyاالنكليزية قدمها الفنان جو برادي قدمها الصائغ وب( طه باقر: ت)

 Margaوماركا بورغي ارتاجو Stephen Watts ستيفن واتس: ترجمة)نصوص الصائغ باالنكليزية 
Burgui-Artajo) ترجمة االستاذ غسان نامق ومراجعة ع)، كما قرأ الشاعر الصائغ نصوص الشاعرة جني .

. من ترجمة نامق ومراجعة د" السّباح"االستاذ تاج السر كندورة احدى قصائد جني بعنوان ، وقرأ (الصائغ
 .صالح نيازي

، في جامعة 3102نيسان /أبريل 38هذا وستكون هناك قراءة ثانية للشاعرين لويس والصائغ، يوم األحد 
 .اكسفورد، ونادي القلم في اكسفورد

 :لمشاهدة العرض

http://vimeo.com/62596630 

http://jennylewis.org.uk/2013/01/25/ashmolean-museum-writing-mesopotamia/ 

http://www.ashmolean.org/assets/docs/WhatsOnCurrent.pdf 

http://jennylewis.org.uk/2013/03/19/the-first-writing-mesopotamia-reading-at-the-
ashmolean/ 

http://www.facebook.com/CarcanetPress/posts/510993272300020 

http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=129853#axzz2NHffs8c3 

http://vimeo.com/62596630
http://jennylewis.org.uk/2013/01/25/ashmolean-museum-writing-mesopotamia/
http://www.ashmolean.org/assets/docs/WhatsOnCurrent.pdf
http://jennylewis.org.uk/2013/03/19/the-first-writing-mesopotamia-reading-at-the-ashmolean/
http://jennylewis.org.uk/2013/03/19/the-first-writing-mesopotamia-reading-at-the-ashmolean/
http://www.facebook.com/CarcanetPress/posts/510993272300020
http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=129853#axzz2NHffs8c3


http://al-nnas.com/g31.htm 

http://almadarnews.com/more.asp?cid=10&mid=10487 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=193264 

http://www.yanabeealiraq.com/ar0412/standard_170313.html 

  

  شارع المتنبي في لندن

، بالتعاون مع أدارة مشروع Iraqi Cultural Centre in Londonوأقام المركز الثقافي العراقي بلندن  *
، 5/2/3102، مساء الثالثاء (Al-Mutanabbi Street Starts Hereشارع المتنبي يبدأ من هنا )

، قرأ فيها الشاعر عدنان الصائغ  Al-Mutanabbi Street" شارع المتنبي"احتفالية ثقافية متنوعة عن 
، وقرأ ترجمتها إلى اللغة االنكليزية الفنان Poems to Al-Mutanabbi Streetمختارات من قصائده 

معرض فني ومعرض للكتب : تخللت األمسية نشاطات حافلة. دافيد برادلي  David Bradley األمريكي
 .وفيلم وقصائد

 

http://www.facebook.com/events/596282907065827/  

http://al-nnas.com/g31.htm
http://almadarnews.com/more.asp?cid=10&mid=10487
http://www.alnoor.se/article.asp?id=193264
http://www.yanabeealiraq.com/ar0412/standard_170313.html
http://www.facebook.com/events/596282907065827/


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=338074699627182&set=a.224065261028127.35
890.100002739635593&type=1&theater 

 

 ضباب القوافي

 Goodenoughفي جامعة  Arab Cultural Society، و "قوافي الضباب"واستضافت مجموعة  *
College الشاعر عدنان الصائغ، 31/3/3102الملتقى الثالث والستون، مساء األربعاء الموافق  –، بلندن ،

  . ادار الجلسة االستاذ منير نسيبة. في قراءة لنصوصه وحوار

  Small Common Roomالقاعة  أقيمت األمسية في 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=191022  

http://www.facebook.com/events/143996015761291/ 

  

 .الشاعر أمجد ناصر، والشاعر فوزي كريم استضافت ضمن ملتقياتها "قوافي الضباب"

http://www.facebook.com/events/320300238069802/?notif_t=plan_user_joined 

  

 المعرض السنوي الخامس في جامعة امبلاير، بلندن

  
 Iraqi، نظمت الجمعية العراقية، في جامعة امبلاير بلندن 3102شباط / فبراير 33الجمعة المصادف  مساء  *

Cultural Exhibition, in Imperial College, London ،قرأ فيه . لخامسمعرضها السنوي ا
بعض قصائدها  عدنان الصائغ والقاص عدنان حسين بعضاً من ابداعاتهما، بينما قرأت الشاعرة زينة الشاعر

كما أقيم المعرض الفني . اإلمام عدداً من معزوفاته الموسيقية  العود إحسان  وقدم عازف. باللغة االنكليزية
عماد الطائي، أمين شاتي، رعد الصفار، وبشرى عبد األمير،   :تشكيليين هم  فنانين  العراقي بمشاركة أربعة

أنمار مطرود، سعد الفتال، آرام عيسى يوسف، وشيروز : كما يسهم أربعة مصورين فوتوغرافيين أيضاً هم
باالضافة إلى بعض . شريفي، وثمة أعمال سيراميكية للفنان ثامر الخفاجي، وأعمال نسيجية للفنانة نجالء خليل

 .Riham Rabeeقدمت االمسية ريهام ربيع . والنشاطاتالفعاليات 
 .Imperial College, Londonأقيمت االحتفالية في قاعة جامعة امبلاير، بلندن 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=190364 
  
https://www.imperialcollegeunion.org/whats-on/event/366 

https://www.union.ic.ac.uk/osc/iraqi/ 

http://www.tatoopaper.com/pdf/last.pdf 

http://www.facebook.com/events/120462814796349/permalink/126431797532784/ 
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 عام 011شعر وموسيقى وفن تشكيلي في كاليري 

، في شمال Hundred Years Gallery ، قدم كاليري مائة عام 9/3/3102وفي مساء السبت  *
 A show instigated by Graham :لندن،عرضاً تحريضياً للفنانين جيل روك، و غراهام ماكيشان 

MacKeachan and Jill Rock 

  :وشارك فيه

Adam Bohman, Andor Merks, Cos Chapman, Carina Levitan, David Grundy, Adnan Al-
Sayegh, Mark Anthony Whiteford, Rude Mechanicals,  Bristol Improvisers Zariba, Gabriel 
Keen, Richard Cardew, Miss Roberts, Jerico Orchestra, Luciana Bass, Keisuke Matsui, 
Stuart Chalmers, Martin Hackett, Fari Bradley, Dr. John Churchill, Composition Robotics 

 
جل : ، وقرأت ترجمته إلى االنكليزية الفنانة"نشيد أوروك"قرأ فيه الشاعر عدنان الصائغ مقطعاً طويالً من 

 (.عباس كاظم. المقطع من ترجمة د)روك 

http://www.hundredyearsgallery.com/dron-ultima-ratio-from-1st-of-february-to-3rd-of-
march/ 

http://dron-archive.blogspot.co.uk /  

http://www.remotegoat.co.uk/event_view.php?uid=168395&days=300 

  

، مساء السبت Hundred Years Galleryاليري مائة عام ثم تلته قراءة أخرى للصائغ، في ك* 
قرأت ترجمة القصائد الفنانة .  Nicky Heinen، مع عزف على آلة الفلوت للفنانة نيكي هاينن9/2/3102

 . Jill Rockجل روك 

http://www.artrabbit.com/events/event&event=38177 

http://www.youtube.com/watch?v=EIVfqWP6HgQ 

  
 أعمال أخرى للنيكي والصائغ

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

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

 ..اما زالو

عن نصوص للشعراء بدر شاكر السياب، نزار قباني، عدنان   ..."مازالوا"فرقة مسرح النور قدمت مسرحية  *
 – 11)حضرها جمهور غفير خالل يومي العرض . فكرة، اعداد واخرج الفنان حسن هادي. ئغ وآخرينالصا
، في مدينة مالمو Studiefrämjandeاكتضت بهم قاعة ستوديو فريمانده ( 3102يناير / كانون الثاني 12

. رؤى الجيزانيالمسرحية من بطولة الفنان باسم صباح الباسم، ديسي بارلوس، حسن هادي و. جنوب السويد
 .تمثيل امير المرعبي، ابو القاسم هادي، اثير عالء، بنيامين الرسن، ومحمد رياض

http://www.hundredyearsgallery.com/dron-ultima-ratio-from-1st-of-february-to-3rd-of-march/
http://www.hundredyearsgallery.com/dron-ultima-ratio-from-1st-of-february-to-3rd-of-march/
http://dron-archive.blogspot.co.uk/
http://dron-archive.blogspot.co.uk/
http://www.remotegoat.co.uk/event_view.php?uid=168395&days=300
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http://www.youtube.com/watch?v=EIVfqWP6HgQ
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http://alkompis.com/events/culture/4476/ 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=185673 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=186094 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=187984 
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 :3103قبل وداع  -نشاطات سابقة  

http://al-nnas.com/CULTURE/wtr385.pdf 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=183177 

http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=123951#axzz2GA11WOAM 
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