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 ملتقى 

 القاهرة الدولي الرابع للشعر العربي

 دورة 

 "محمود حسن إسماعيل ومحمد عفيفي مطر"

 2016 نوفمبر 30 - 27
 

 

 اليوم األول

 2016نوفمرب 27 األحد

 دار األوبرا املصرية «املسرح الصغري»

 ص 11:00 – 10:30التسجيل: 

 ظ 12:00 – 11:00االفتتاح: 

 كلمة مقرر امللتقى. -
 كلمة املشاركني بامللتقى. -
 كلمة أمني عام اجمللس األعلى للثقافة. -
 رئيس اجمللس األعلى للثقافة –كلمة وزير الثقافة  -
 

 حفل استقبال

 ظ( 12:30 – 12:00)

 

 م 2:30 – 12:30اجللسة األوىل 

 «دار األوبرا املصرية – املسرح الصغري»

 "د عفيفي مطرالتجليات الشعرية عند حممود حسن إمساعيل وحمم"

 رئيس اجللسة: جابر عصفور 

 .اهُلوّية الشعرّية وامتحان التاريخ عبد السالم املســــدي:-

 .مرثية الفتى الغريق :القـــــــعلي جعفر الع-

  .معجم األرض يف شعر حممد عفيفي مطر زار:ـــــحممد فكري اجل-

 .لشعرى أمام غلبة "الوسائل "على الغاياتأزمة التلقى احلديث للنص ا ــــــــش:أمحد درويــــــ-

 .حركة الشعر العربى اجلديد وانبثاق منوذج احلداثة ـن:عبد الناصر حســــــ-
 

 اسرتاحة

 م( 5:00 – 2:30)
 

 * تنتقل الفعاليات بعد االسرتاحة ملقر اجمللس األعلى للثقافة
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 تابع اليوم األول

 2016نوفمرب 27األحد 

 

 م 6:30 – 5:00األولي   األمسية الشعرية

 «قاعة اجمللس األعلى للثقافة»

 يدير األمسية: أمحد سويلم

 أمحد عبد املعطي حجازي-

 حممد إبراهيم أبو سنة-

 مشس الدين  حممد علي-

 حممد الربيكي-

 حممد فريد أبو سعدة-

 حسني القباحي-

 السماح عبد اهلل -

 حسن شهاب الدين -

 فايد ى سلم-

 

 اسرتاحة

 م( 7:00 – 6:30)
 

 م 8:30 – 7:00األمسية الشعرية الثانية 

 «قاعة اجمللس األعلى للثقافة»

 يدير األمسية: فؤاد طمان 

 قاسم حداد-

 حسن طلب -

 حممد الشهاوي-

 عبد القادر احلصين -

 رفعت سالم-

 علي منصور-

 إيهاب البشبيشي-

 عماد غزالي-

 روضة احلاج -

 شريين العدوي-

 عمرانعلي -
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 اليوم الثاني 

 2016نوفمرب 28اإلثنني 

 م 2:00 – 12:00اجللسة الثانية 
 «قاعة اجمللس األعلى للثقافة»

 )الشعر والفنون(

 رئيس اجللسة: صالح فضل   

 .ضرورة الشعر ـــــــــق: فيـــــــسعيد تو-

 .خرىتراسل الشعر العربي املعاصر مع الفنون األ ــــي:رشا ناصر العلـــــ-

 .اللغوي يف النص الشعري احلديث بنية التوازي ـدة: صالح أبو محيـــــــ-

 .حتليل اخلطاب الشعري عند حممد عفيفي مطر ــــــــــــل: سام جايــــــح-

ــــري:شوكت املصـــــ-  .حممد عفيفي مطر ناقًدا للشعر 

 

 اسرتاحة

 م( 5:00 – 2:00)
 

 م 6:30 – 5:00األمسية الشعرية الثالثة 

 «قاعة اجمللس األعلى للثقافة»

 يدير األمسية: أمحد عنرت مصطفى

 املنصف املرغين-

 حممد سليمان -

 سيف الرحيب-

 األنورعبد اهلل فوالذ -

 أمحد فضل شبلول-

 إبراهيم داود-

 عزت الطريي-

 مؤمن مسري-

 هبه عصام-

 
 اسرتاحة

 م( 7:00 – 6:30)
 

 م 8:30 – 7:00األمسية الشعرية الرابعة 

 «قاعة اجمللس األعلى للثقافة»

 يدير األمسية: شعبان يوسف  

 حسن اللوزي-

 حممد أبو دومة-

 أمحد الشهاوي-

 أجمد ريان-

 حسن املطروشي-

 جرجس شكري-

 أشرف عامر-

 شريف الشافعي-

 غادة نبيل -

 أمحد عايد-
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 اليوم الثالث

 2016نوفمرب  29الثالثاء 

 م 2:00 – 12:00اجللسة الثالثة 
 «قاعة اجمللس األعلى للثقافة»

 "الشعر والتلقي"

 رئيس اجللسة: عبد الناصر حسن  

 كيف نتلقى الشعر يف زمن حتوالت القصيدة؟ :امد أبو أمحـــــــــــــدح-

 .القصيد: التلقي وأفق الرقيبقصد  ــــــي:عد البازعــــــــس-

 ."ُصــرَُّة احِلْرَمان": دراسة يف شعر حممود حسن إمساعيل ـــة:خريي دومــــــــــــ-

 .التناص الثقايف يف القصيدة احلديثة ــــع:مود الضبـــــــــــحم-

 .حبث يف مجاليات التناص.. خطاب احلب وموتيفات التكوين ـــــورج:النـــــــــمحدي -

 .يف شعر حممد عفيفي مطروية واهلمشكلة احلداثة  ـــل: ــــــــــــــــــحسام نايـــــ-

 

 اسرتاحة 

 م(5:00 – 2:00)
 

 م 6:30 – 5:00األمسية الشعرية  اخلامسة 

 «قاعة اجمللس األعلى للثقافة»

 يدير األمسية: حممد منصور  

 عباس بيضون -

 خلود املعال-

 دم آحممد -

 صالح اللقاني-

 حممود نسيم -

 أمحد قران-

 مجال القصاص -

 ونيعاللة قان-

 فتحي عبد السميع-

 أمحد بلبولة-

 أمحد مبارك-
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 اسرتاحة

 م(7:00 – 6:30) 
 

 م 8:30 – 7:00األمسية الشعرية السادسة 

 «قاعة اجمللس األعلى للثقافة»

 يدير األمسية: أمحد حسن

 فاروق جويدة -

 عز الدين املناصرة-

 علي جعفر العالق-

 نصار عبد اهلل -

 إمساعيل عقاب-

 عبد العزيز عاطف-

 مقلدعبد الرمحن -

 أجمد سعيد-

 ميسون صقر -

 سامح حمجوب-

 

 

 

 اليوم الرابع  

 2016نوفمرب 30األربعاء 

 ظ1:00 – 11:00اجللسة الرابعة 

 «قاعة اجمللس األعلى للثقافة»

 "قصيدة النثر"

 شوكت املصري  :رئيس اجللسة

 .تداعي الثنائيات وحتوالت الرؤية احلداثيةبني  الشاعر سيف الرحيب ــي: علوي اهلامشــــــــ-

 .وتفاوت الرؤى لبني  جتاور األشكا يحركة الفعل الشعر م العالمي: ـعبد احل-

  .أشكال الذات وحتوالتها يف قصيدة النثر ــــــري: أمحد الصغـــــــــ-

 .قصيدة النثر وحتوالت الشعرية العربية ــــــار: عمر شهريــــــــ-

 قصيدة النثر حممد املاغوط منوذًجا.األفق اجلماىل ل ـــــــــــــال: زينب العســ-

 .حتوالت  قصيدة النثر املصرّية  من اجملاز إىل املشهدّية ــــــــــن: أمحد حســــــــ-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 اسرتاحة

 (م1:30 – 1:00) 

 
 " الشعر واملستقبل " مائدة مستديرة

 م3:30 – 1:30

 «لى للثقافةقاعة اجمللس األع»

 يدير املائدة :حممد عبد املطلب

 أمحد عبد املعطي حجازي-

 حممد إبراهيم أبو سنة-

 حسن طلب -

 عز الدين املناصرة-

 هيثم احلاج علي -

 حسني محودة-

 سيف الرحيب -

 رشا ناصر العلي-

 

 اسرتاحة

 م(7:00 – 3:30) 

 
 

 م(9:00 – 7:00)

  لإلبداع الشعري ةاخلتام وتسليم جائزة ملتقى القاهر

 باملسرح الصغري دار األوبرا املصرية

 


