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 الربنامج

 افتتاح تظاهرة: "َماِرس" الشعر :2020مارس  01األحد 
 : كلمة االفتتاح.15.00س 
 : أمسية شعريّة يشارك فيها الشعراء:15.10س 

 مسّية اليعقويب  -
 صالح الدين احلمادي -
 كمال مصدق  -
 بن رمحة  سهام -
 سامل الشريف -
 منصور عيوين  -

 عمر ونجم للفنانني أنخاب * يتخلل األمسية عرض موسيقي:
 

  :2020مارس  05الخميس 
 : أمسية شعريّة يشارك فيها الشعراء:15.00س 

 بسمة املرواين -
 علي احلمروين -
 صالح داود -
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 وداد احلبيب -
 منصف الكرميي -
 احلبيب احلاجي -
 منصوريفوزي  -

 * تتخلل األمسية مداخالت موسيقية 
 

 "ألن القصيدة أنثى" )احتفاال باليوم العالمي للمرأة(
 بفضاء بيت الشعر التونسي 2020مارس  08إلى  06من 

 
 افتتاح تظاهرة "ألن القصيدة أنثى": 2020مارس  06الجمعة 

 : تقدمي اجملموعتني الشعريتني:15.00س 
 هندة محمد "ظالل المرأة واحدة" للشاعرة  - 
 أماني الزعيبي "سرية األضواء " للشاعرة  - 

 * تتخلل األمسية مداخالت موسيقية 
 

 حرف وخبر  :2020مارس  07السبت 
  : تكرمي صحفيات من اإلعالم الثقايف  15.00س 

 علياء بن حنيلة  - 
 آمال املختار  - 
 نادية احلمراين  - 

 أمسية شعريّة موسيقية : 15.15س 
 نعيمة النصييب  -
 عفاف الذييب  - 
 الثريا رمضان - 
 أفراح اجلبايل - 
 ليلى عطاء اهلل  - 
 كوثر مساوي  - 

 * تتخلل األمسية مداخالت موسيقّية 
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  اختتام "ألن القصيدة أنثى" :2020مارس  08األحد 
 لقاء بعنوان: "املرأة واملبادرة الثقافية". :15.00س 

 :حوار مع مشرفات على فعالّيات أدبية 
 اإلعالمية مساح قصد اهلل، املشرفة على "الصالون األديب".  -
 الكاتبة هيام الفرشيشي، املشرفة على "بيت الفکر واالبداع". - 
 الشاعرة دنيا الزريل، املشرفة على "صالون اخلنساء". - 

 السرايا".الشاعرة سليمى السرايري، املشرفة على "صالون  -
 حممود سعد اهلل، رئيسة مجعية "ملتقى احلرف األصيل". الشاعرة فاطمة -
 قراء ات شعرية 

 * تتخلل األمسية مداخالت موسيقية 
 
 :2020مارس  12الخميس 

 الديوانيةتوأمة مع الفضاء الثقايف 
 

 ندوة فكرية  :2020مارس  13الجمعة 
 د. فتحي النصري يقدمها: السردي يف الشعر" : مداخلة بعنوان: "15.00س 
 : نقاش16.00س 
 

 احتفاء بتجربة شعرية :2020مارس 14السبت 
  عبد الواحد السويح: لقاء حول جتربة الشاعر: 15.00س 

 : د. محمد البدويتقدمي
 : نقاش16.30س 
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 : 2020مارس  15األحد 

 من والية باجة "بالفن"توأمة مع اجلمعية الثقافية 
 

 حالة شعر" في زغوان: "2020مارس  21والسبت  20الجمعة 
 باالشتراك مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان

 احتفاال باليوم العالمي للشعر
 

 "جائزة منتدى بيت القصيد لفّن اإللقاء" )احتفاال باليوم العالمي للمسرح(
  2020مارس  27و 26

   :2020مارس  26الخميس 
 : استقبال املشاركني 14.00س 
   رانية الجديدي: ورشة التنّفس وسالمة النطق )خمارج احلروف( إشراف: الفنانة 15.00س 
 : التوصيات واختتام الورشة17.00س 
 

  :2020مارس  27الجمعة 
  نزار الكشو: ورشة اإللقاء واحلضور الركحي إشراف: املسرحي 10.00س 
 : التوصيات واختتام الورشة12.00س 
 اإللقاء  : مسابقة15.00س 
 : اإلعالن عن النتائج وتوزيع شهائد املشاركة 17.00س 
 : اختتام املسابقة18.00س 
 

   :2020مارس  28السبت 
 : أمسية شعريّة يشارك فيها الشعراء:15.00س 

 أمامة الزاير -
 عبيد العّياشي -
 فهمي بلطي -
 منصف اخلالدي -
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 توفيق مقطوف -
 مهدي الغامني -
 ليعبد اخلالق الكرت -

 * تتخلل األمسية مداخالت موسيقية 
 
 

 "على هذه األرض..." )احياء ذكرى يوم األرض(
 اختتام شهر "مارس الشعر"

 :2020مارس  29األحد 
 خضراوي مرادمداخلة نقدية لألستاذ:  :14.00س 
 نقاش :14.45س 
 : أمسية شعريّة يشارك فيها الشعراء:15.00س 

 بسمة احلذيري -
 حمسن العبيدي -
 مجال قصودة -
 ياسني الطنفوري -
 علي العراييب -
 ناجي النصري -

 محمد النصراويبقيادة الفنان زرياب * تتخلل األمسية مداخالت موسيقية جملموعة 
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 تقديم تظاهرة "مارس" الشعر 

 

 : بين إسم الشهر وفعل ممارسة الكتابة(مارس)

التعبيرات اإلبداعية، تنتظم على مدى شهر مارس كامال )من هي تظاهرة شعرية/فنية منفتحة على مختلف 

 ( وموّجهة إلى مختلف الشرائح العمرية.2020مارس  29إلى  01

 باطنتها تظاهرات، إذ تتضّمن: عنقودّيةوهي تظاهرة 

 تظاهرات فرعية تتوزعت على جملة من املناسبات الدولية:  04* 

 مارس( 08: اليوم العالمي للمرأة )2020مارس  08إلى  06" من ألن القصيدة أنثى" -1

 مارس(  21: اليوم العالمي للشعر )2020مارس  21و 20" حالة شعر" -2

 27: اليوم العالمي للمسرح )2020مارس  27و 26" جائزة منتدى بيت القصيد لفّن اإللقاء" -3

 مارس(

 مارس(. 30:  يوم األرض )2020مارس  29..." على هذه األرض" -4

 شعرية *أمسيات 

 *ندوات فكرية وورشات أدبّية وفنية

 *احتفاء باإلصدارات الشعرية الجديدة

 *تكريمات لإلعالم الثقافي 

 *عروضا موسيقية

 *شراكات مع مؤسسات وجمعيات ثقافّية

كما تعزز التظاهرة سعي بيت الشعر التونس ي الحثيث للخروج من فضائه املركزي بالعاصمة إلى مختلف 

 .واليات الجمهورية
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 التونسي الشعر بيت تعريف

 25 في رسمّيا وأفتتح 1992 نوفمبر 28 في تأسيسه عن اإلعالن تّمّ مختصة، وطنّية ثقافية مؤسسة التونس ي الشعر بيت

ِخذ 1993 أكتوبر  وصاغ أنشأه العربي الوطن في للشعر بيت أّوّل وهو. مقّرا العتيقة، املدينة وسط" الجزيرّي دار" من له واتُّ

 .1997 سنة إلى 1993 سنة من وأداره أحمد أوالد الصغّير محمد الراحل الشاعر مشروعه

 األمسيات بتنظيم يقوم كما. والدولي اإلقليمي والتبادل والنقد، والنشر، الكتابة، مجاالت في والشعراء بالشعر البيت يهتّمّ

 .وخارجها تونس داخل من والفنانين الشعراء أهّمّ ويستضيف الفنية، والتظاهرات الشعرية

 :على التونس ي الشعر بيت ويعمل

 .واإلنساني والعربي التونس ي للشعر حّية ذاكرة يكوّن أن* 

 في واملساهمة النقد حركة ودفع اللغات مختلف إلى وترجمته وتوزيعه نشره في واملساهمة التونس ي بالشعر التعريف*

 .تطويرها

 .األخرّى الفنّية التعبيرات ومختلف الشعر بين الحدود رفع* 

 لألنشطة النمطي التصوّر مع والقطع معهم، التواصل أساليب تجديد خالل من وقّرائه الشعر جمهوّر استعادة* 

 .ومتغيراته العصر روح مع تتماش ى بطريقة وتقديمها والتظاهرات

 من واالستفادة وإنجازها البرامج صياغة في وتشريكه املبادرة على وتشجيعه والفنوّن بالكتابة املهتم الشباب استقطاب* 

 .الثقافية مؤسساته وفي نفسه في ثقته يستعيد حتى اإلبداعية طاقاته

 في والجمعيات، الثقافية واملؤسسات الشعراء كافة مع بالتواصل الوطني الفضاء إلى الضّيق املركزّي اإلطار من الخروج* 

.وجهاتها الجمهورية واليات مختلف  
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 للتواصل

شّبحالصحفية خولة   

93.281.067الهاتف:   

 البريد الإللكتروني 

khawla.chabbeh@gmail.com 

 

 

 

 التونسي بيت الشعر

____________ 

 1006مكرر نهج التريبونال، الحفصّية، تونس  29العنوان: 

 71.260.357الهاتف: 

 mpt.tunisie@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 الصفحة الرسمية على الفايسبوك: 

https://www.facebook.com/mpt.tn 
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