
 

 

 الجمعية التونسية لدارسي اللغة اإلسبانية و آدابها

 

تنظم يوما دراسيا بعنوان    

Í⁄^⁄<^ïÖ<Ö^√ç_<ª<l]]ÜŒ 

	�>&aZ'		Qi->� Lunas de primavera   
 

 

  تونس - بنزل الديبلوماسي على الساعة العاشرة صباحا 2012جانفي  28وذلك يوم السبت 



wflb„5€a@
_v _gì 

 افتتاح اليوم الدراسي 10:00
 :كلمات

 سعادة وزير الثقافة الدكتور مهدي مبروك 
  مدير دار النشر بيقماليون و رئيس الرابطة القلمية بإسبانيا(السيد باسيليو رودريقاث كانيادا( 
  كلية اآلداب بمنوبة(السيد العادل خذر( 
 الجمعية التونسية لدارسي اللغة و اآلداب اإلسبانيةكلية اآلداب بمنوبة و رئيس ( السيد رضا مامي( 

 استراحة

 

 )أستاذ و نائب رئيس الجمعية التونسية لدارسي اللغة و اآلداب اإلسبانية(حسين العباسي : رئيس الجلسة

 "أقمار ربيع"قراءة في مجموعة : حينما يكون الشعر عودا على بدء" )ناقد و أستاذ بكلية اآلداب بمنوبة(العادل خذر  11:00
 "لرضا مامي 

  "لرضا مامي" أقمار ربيع"بين التذكر و اإللهام في ) "شاعر وناشر(باسيليو رودريقاث كانيادا  11:20

 "لرضا مامي" أقمار ربيع"تحوالت الماء و أشياء أخرى في ) " شاعر و صحفي(آدم فتحي  11:40

 "لرضا مامي" أقمار ربيع"تأمالت في الموضوع الضائع في : نشيد المفقود) "بكلية اآلداب بمنوبةأستاذة (ضحى عبيد  12:00

لرضا " أقمار ربيع"شعرية الخطاب المباشر بين هموم الواقع و إيحائية الصورة في ) "أستاذ عربّية( فتحي رمضان الشابي 12:30
 "مامي
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 )ناقد و أستاذ بكلية اآلداب بمنوبة(العادل خذر : رئيس الجلسة

 "لرضا مامي" أقمار ربيع"سلطان المرئي في ) "أستاذ بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس(ماهر قزميل  16:00

 "لرضا مامي" أقمار ربيع"رقصة الدمع في ) "دار المعلمين العليا بتونس(أماني زّميط  16:20

 " لرضا مامي" أقمار ربيع"أحداث وأيقونات ثورّية ) "أستاذة بالمعهد األعلى للغات بتونس(أسماء التليلي  16:40

 "لرضا مامي" أقمار ربيع"الشتات و اللقاء في ) "دار المعلمين العليا بتونس(ريم المرايدي  17:00

 "ست عشر قصيدة حب و أغنيتا أمل" )أستاذة بالمعهد األعلى للغات المطبقة بباجة(إيناس صحابو  17:20

 "لرضا مامي" أقمار ربيع"قراءة في عتبات : النص و حواشيه) "دار المعلمين العليا بتونس( صفاء سلولي 17:40

 قراءات شعرية باللغتين  18:00
 رضا مامي" أقمار ربيع"
 آدم فتحي" نافخ الزجاج األعمى"



 

 

La Asociación Tunecina de Hispanistas 
 

 

Organiza una jornada literaria 

“Lecturas de la poesía de Ridha Mami” en 

Lunas de primavera 
 

 

Sábado 28 de enero de 2012 a las 10h, Hotel Diplomat-Túnez 



Programa 
Mañana 

10:00  Inauguración de la Jornada 

Discursos de: 

 Su Excelencia El Ministro de Cultura de Túnez, Dr Mehdi Mabrouk 
 D. Basilio Rodríguez Cañada (Director de la Editorial Pigmalión y Presidente del Pen Club 

España 
 El Adel Khedhr (Facultad de la Manouba) 
 Ridha Mami (Facultad de la Manouba y Presidente de la Asociación Tunecina de Hispanistas) 

Descanso 
Primera sesión 

Moderador: Houcine Abassi (Profesor y Vicepresidente de la Asociación Tunecina de Hispanistas) 

11:00 El Adel Khedhr (Crítico y Profesor en la Facultad de la Manouba) “Cuando la poesía es el   retorno 
al comienzo: lectura de Lunas de Primavera de Ridha Mami” 

11:20 Basilio Rodríguez Cañada (Poeta y Editor) “Entre la evocación y la vocación en Lunas de 
primavera de Ridha Mami” 

11:40 Adem Fathi (Poeta y Periodista) “Transformación del agua y de otros elementos en Lunas de 
primavera de Ridha Mami” 

12:00 Dhouha Abid (Profesora en la Facultad de la Manouba) “Himno de lo difunto: reflexiones sobre el 
objeto perdido en Lunas de primavera de Ridha Mami” 

12:30 Fathi Romdhane Echebbi (Profesor de árabe) “La poética del discurso directo entre las 
preocupaciones de la realidad y la connotación de la imagen en Lunas de primavera de Ridha 
Mami” 

Tarde  

Segunda sesión 

Moderador: El Adel Khedhr (Crítico y Profesor en la Facultad de la Manouba) 

16:00 Maher Guezmil (Profesor en el Instituto Superior de Ciencias Humanas de Túnez) “El poder de lo 
visual en Lunas de primavera de Ridha Mami” 

16:20 Ameni Zamit (Ecole Normale Supérieure de Tunis) “El baile de la lágrima en Lunas de primavera 
de Ridha Mami” 

16:40 Asma Tlili (Profesora en el Instituto Superior de Lenguas de Túnez) “Ocurrencias e iconos 
revolucionarios en Lunas de primavera de Ridha Mami” 

17:00 Rim Mraydi (Ecole Normale Supérieure de Tunis) “La dispersión y el reencuentro en la poesía de 
Ridha Mami” 

17:20 Inés Shabou (Profesora en el Instituto Superior de Lenguas Aplicadas de Béja) “Dieciséis poemas 
de amor y dos canciones de esperanza” 

17:40 Safa Slouli (Ecole Normale Supérieure de Tunis) “El texto y sus márgenes: lectura en los umbrales 
de Lunas de primavera de Ridha Mami” 

18:00 Recital poético en las dos lenguas 

Lunas de primavera Ridha Mami 

El invidente soplador de vidrio Adem Fathi 
 


