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تقرير جائزة أحمد فؤاد نجم
لشعر العامية المصرية ()20٢١
لجنة األعمال الشعرية

ً
(وفقا للترتيب األبجدي):
اجتمعت اللجنة المشكلة من األساتذة
١.األستاذ أحمد طه
٢.األستاذ سمير مرقص
٣.الدكتورة سهير المصادفة
٤.األستاذ محمد بغدادى
 ٥.الدكتور مدحت العدل
 ٦.األستاذ يسرى حسان
بحضور منسق أعمال اللجنة األستاذة منى فائق
تقدم للمسابقة  88شاعرًا وشاعرة ..بلغ عدد الشاعرات المشاركات ثماني شاعرات فقط ..بنسبة  %9من المتقدمين
لنيل الجائزة ..من خالل فحص وقراءة الدواوين الشعرية المتقدمة للمسابقة رصدنا بعض السمات المشتركة اآلتية:
ــ ظهرت أصوات كثيرة لديها رؤية إبداعية ..وتجارب ناضجة قادرة على إثارة الدهشة ..وعلى درجة عالية من
الصدق واإلبهار ..وفاقت نسبتهم  % 65من الشعراء المتقدمين للمسابقة.
ــ شغل الهم الذاتي معظم الدواوين ،فاحتلت التجارب العاطفية المرتبة األولى في اهتمام الشعراء
ــ سادت روح االحباط كثير من الدواوين؛ فأصيبت العديد من القصائد بحالة من الترهل.
ــ احتلت أحداث ثورة  25يناير ..وارتباك المشهد السياسي جانبًا من قصائد بعض الدواوين.
ــ اتسعت المشاركات لتشمل معظم محافظات مصر من اإلسكندرية إلى أسوان.
من الظواهر الملفتة:
ــ اإلهداءات المطولة لألهل واالصدقاء فى معظم الدواوين.
ــ تقاسمت دارا (لوغريتم والفهرس) للنشر إصدار معظم الدواوين المشاركة فى المسابقة.
وأمام هذا العدد الكبير من الدواوين كان ال بدَّ من وضع معايير فنية ونقدية ..يمكن من خاللها تقييم األعمال
المتقدمة للجائزة بموضوعية وحياد تام ..لتحقيق أعلى قدر ممكن من العدالة والشفافية في التحكيم..
ورصدنا لكل عنصر من هذه المعايير درجة محددة ..بحيث بلغت جملة الدرجات لعناصر المعايير عشر درجات..
وتم تقسيم المعايير الفنية للتقيم على النحو التالي:
 1ــ الرؤية اإلبداعية المتفردة ،والصوت الخاص ،والقدرة على اإلبهار والدهشة 4 ....درجات.
 2ــ سالمة الصياغة الشعرية والوزن ومهارات الكتابة وقاموس الشاعر اللغوى 2 ..درجتان.
 3ــ خصـوصــية تجــربة الشـــاعر وقــدرته عـلى التعـبــــير عن ذاته بصــدق 2 ...درجتان.
 4ــ قـدرة الشــاعر على الحـضــور والمغــامرة والتـوهـج وتمكـنـه من أدواتـه 2 ...درجتان.
وقد تم تقييم األعمال ً
وفقا لهذه المعايير؛ والدواوين التي حصلت على المراكز العشرة األولى فازت بإجماع آراء أعضاء اللجنة.
وقد قامت اللجنة بفحص األعمال المقدمة إليها بعناية ..ومن خالل تواصل أعضاء اللجنة ببعضهم البعض..
تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة المعايير التي سيتم على أساسها تقيم األعمال ..ومن خالل فحص الدواوين
بدقة واالطالع عليها ومناقشتها كانت مهمة اللجنة غاية في الصعوبة ..فمن الصعوبة بمكان استبعاد 77
خصوصا وأن عددً ا كبيرً ا من الدواوين يرتقي لمرتبة الفوز ..فقد امتازت قصائد هذه
ديوا ًنا خارج قائمة الفوز..
ً
ً
ً
بنفس شعري ممتد ..وصور متدفقة ..ولغة انسيابية ..ما منحها
الدواوين
تماسكا تركيب ّيًا..
وترابطا عضو ّيًا..
ٍ
وجاء الخطاب الشعري في هذه الدواوين باألسئلة الوجودية الكبرى؛ الفلسفية والسياسية واالجتماعية .وبعد
عدة اجتماعات تم التوافق بين أعضاء اللجنة على اعتماد نتيجة المسابقة على النحو التالى:
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وفيما يلي قائمة الدواوين الفائزة بالجائزة (بالترتيب األبجدي):

الديوان

الشاعر

ديوان أجود أنواع الدخان

أحمد أبو العنين محمد شرارة

ديوان البيانست الجنوبى

حامد عامر حامد صالح

ديوان الليل وسماه

حسن محمد عبد الرؤوف أحمد

ديوان سارح فى لون داكن

دعاء عبد اهلل

ديوان وربنا بيشرح لى

رامي محمود محمد وفا

ديوان المهزلة

عالء أشرف إسماعيل عز

ديوان ضل عطشان للدفا

ضياء الحق شعبان فريد علي شدو

ديوان مفيش رقم بيرد

محسن محمد عبد المحسن

ديوان الـ  ...ياسين

محمود هشام محمد السيد الكيالني

ديوان السبع خطايا

هدير عزت توفيق

ووافق أعضاء اللجنة باإلجماع على أن يكون الديوان الفائز بالجائزة األولى هو ديوان:

(وربنا بيشرح لي) للشاعر رامي محمود محمد وفا
وجاء فى حيثيات فوز هذا الديوان بالجائزة األولى أنه:
ديوان «وربنا بيشرح لى» ينطبق عليه مفهوم ديوان الشعر كعمل متكامل ..رغم تعدد الموضوعات ..والعناوين
واألفكار التي يضمها الديوان ..والبالغ عددها  21قصيدة ..إال أن الشاعر نجح في أن يضعها في سياق فلسفي
واحد ..فالشاعر عبر قصائده يبحث عن الحقيقة ..يتساءل بعمق الفالسفة ..وبساطة المتصوفة ..وبراءة الطفل
الحائر ..الباحث عن ماهية الوجود الذي حدثنا عنه في مقدمة الديوان ..فالشاعر يمتلك صو ًتا متفردً ا ..متمكن
بإحساس صادق ..ورؤية فلسفية تتكأ على عمق ثقافى ..وسعة
من أدواته ..التى أجاد استخدامها ..كتب قصائده
ٍ
إطالع ..وتجربة حياتية متوهجة ..فهو يجمع بين صدق اإلحساس ..ومهارة الصياغة وبراعة النظم ..وذلك ما مكنه
من التحليق فى آفاق الخيال ..فهو يمتلك خبرات شعرية وإنسانية عميقة ..الديوان شديد العذوبة ..مكتوب بلغة
شعرية بالغة الطزاجة ..تفتح أفق التأمل والتأويل ..للذات والمحبة ..والموت والحياة ..والحلم واألمل.
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أعضاء لجنة تحكيم االعمال الشعرية:
§أ .أحمد طه

عضوا للجنة

		
§أ .سمير مرقص

عضوا للجنة

§د .سهير المصادفة

عضوة للجنة

		
§أ .محمد بغدادي

عضوا للجنة

		
§د .مدحت العدل

عضوا للجنة

		
§أ .يسري حسان

عضوا للجنة
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السيرة الذاتية
للسادة أعضاء لجنة التحكيم جائزة أحمد فؤاد نجم
لشعر العامية المصرية ()202١

الدكتورة  /سهير المصادفة
روائية ،من أعمالها:
yديوان «هجوم وديع» الطبعة األولى ،1997 :الهيئة المصرية العامة للكتاب.
yديوان «فتاة تجرب حتفها» الطبعة األولى ،1999 :دار المسار بالشارقة.
yرواية «لهو األبالسة» الطبعة األولى ،2003 :دار ميريت للنشر والمعلومات.
yرواية «ميس إيجيبت» الطبعة األولى ،2008 :دار الدار للنشر والتوزيع.
yرواية «رحلة الضباع» الطبعة األولى ،2013 :المجلس األعلى للثقافة.
yرواية «بياض ساخن» الطبعة األولى ،2015 :الدار المصرية اللبنانية.
yرواية «لعنة ميت رهينة» الطبعة األولى ، 2017 :الدار المصرية اللبنانية.
yرواية «يوم الثبات االنفعالي» الطبعة األولى ،2019 :منشورات إبييدي.
yرواية «الحديقة المحرمة» الطبعة األولى ،2021 :المجموعة الدولية للنشر والتوزيع.

حصلت علي العديد من الجوائز أهمها:
yجائزة أندية فتيات الشارقة للشعر من الشارقة عن مجموعتها« :فتاة تجرّ ب حتفها» عام .1999
yأفضل رواية عن روايتها« :لهو األبالسة» من اتحاد كتاب مصر عام .2005
yجائزة التميز عن عملها في مشروع مكتبة األسرة عام .1997
yتمت مناقشة أعمالها في رسائل الماجستسر والدكتوراه في الجامعات المصرية ،منها جامعة القاهرة
وجامعة سوهاج وجامعة اإلسكندرية وجامعة المنيا وجامعة السادس من أكتوبر وجامعة السلطان موالي
سليمان  -بني مالل بالمغرب.
yتم تحويل رواياتها إلى مشروعات تخرج سينمائية لخريجي الجامعات ،وتم التعاقد على تحويل رواية« :ميس
إيجيبت» إلى فيلم سينمائي ،ورواية« :لعنة ميت رهينة» إلى مسلسل تليفزيزني.
yشاركت في العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية واألمسيات األدبية في مصر والخارج ،ونوقشت أعمالها في
معظم الندوات والمحافل األدبية داخل وخارج مصر ،وتم تناول أعمالها األدبية في كثير من الكتب والمطبوعات
األدبية من جرائد ومجالت ووسائل اإلعالم المختلفة.
yنشرت مقاالتها ومشاركاتها األدبية في عدد من المجالت األدبية الدورية وغير الدورية والجرائد األدبية والصفحات
الثقافية بالجرائد اليومية واألسبوعية.
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أستاذ  /يسرى حسان
شاعر وصحفى وناقد مسرحى:
yمدير تحرير جريدة المساء والمشرف على القسم الثقافى
yمؤسس ورئيس تحرير جريدة «مسرحنا» 2016-2007
أصدر عدة دواوين منها:
yقبل نهاية المشهد ( هيئة قصور الثقافة -مكتبة األسرة ط)2
yسبع خطايا ( هيئة الكتاب -مكتبة األسرة ط)2
yدنيا قديمة ( مكتبة األسرة)
yقبل يناير( هيئة قصور الثقافة)
yعن نفسي( هيئة الكتاب) جائزة أفضل ديوان فى معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2016
yزى ماتيجى( دائرة الثقافة فى الشارقة)
yكتاب خلطة شبرا
yكتاب هتاف المنسيين
yكتاب نزهة فى أرض المسرح
له مسرحيتان ( مدد ياشيخ سالمة -قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية)
yخلطة شبرا ( مسرح الطليعة)
yترجمت قصائده إلى اإلنجليزية واليونانية
yعضو نقابة الصحفيين
yعضو لجنة المسرح بالمجلس األعلى للثقافة سابقا
yعضو لجنة الكتاب االول بالمجلس االعلى للثقافة سابقا
yعضو مجلس ادارة المركز القومى للمسرح ( سابقا)
yعضو لجنة تحكيم مسابقة إبداع -وزارة الشباب ( ثالث دورات)
yعضو لجنة تحكيم جائزة الدولة فى الشعر
yعضو لجنة تحكيم مهرجان الشباب المسرحى( البيت الفنى للمسرح
yعضو لجان تحكيم مهرجانات المسرح بجامعات عين شمس ،طنطا ،الفيوم ،بنها
yعضو لجنة تحكيم مسابقة الشعر بأسبوع شباب الجامعات (دورة جامعة قناة السويس)
yعضو لجان تحكيم عدة مهرجانات لفرق االقاليم المسرحية (هيئة قصور الثقافة)
yأمين عام مؤتمر أدباء مصر( دورة األقصر)
yنشرت قصائده ومقاالته فى عدة مجالت وصحف مصرية وعربية منها :الحياة اللندنية ،إندبندنت بالعربية ،الثقافة
الجديدة ،عالم الكتاب ،أدب ونقد ،اخبار االدب ،األهرام ،اليوم السابع ،فنون الكويتية ،المجلة العربية،الوطن
الكويتية ،األنباء الكويتية ،الكتابة األخرى ،الجراد ،وغيرها.
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األستاذ  /سمير مرقص
كاتب ومفكر مصري،
yعضو األكاديمية النرويجية لآلداب وحرية التعبير ،وحائز على دبلومتها العلمية وجائزتها السنوية عام  2004التي
تحمل اسم أول أديب نرويجي يحصل على نوبل لآلداب .1903
له مؤلفات عديدة منها:
yالمواطنة والهوية :جدل النضال واإلبداع،2020 ،
yالمدونة العربية للتنمية المستدامة،2020 ،
yالحماية والعقاب :الغرب والمسألة الدينية في الشرق األوسط،2000 ،
yاإلمبراطورية األمريكية :ثالثية الدين والثروة والقوة،2003 ،
وتحت الطبع:
yاألقباط والمسلمون من سلطة الغلبة إلى دولة المواطنة.
yالشفرة السرية للبيروقراطية المصرية.
yالطبقة الوسطى المصرية من محمد علي إلى حراك  25يناير.
تقلد عدة مناصب عامة (بدرجة وزير).
yعمل في مجال التنمية خبيرا في تقييم المشروعات التنموية.
yيكتب بشكل دوري في صفحة الرأي بصحيفتي األهرام والمصري اليوم.

األستاذ  /أحمدطه عبد ربه أبوالنجا طعيمه
الوظائف
yسكرتيرتحرير مجلةعالم الكتاب وقت إنشائها
yالتدريس لطالب كاسا وفولبرايت بالجامعة االمريكية بالقاهرة
السفرإلى الواليات المتحدة األمريكية ١٩٨٨
yالتدريس فى جامعة شيكاجو(قسم دراسات الشرق االوسط)لتدريس اللغة واالدب العربيين
yالعمل فى إحدى شركات طباعة الكتب والمذكرات الجامعية
العودةإلى مصر خريف ١٩٩٧
 yالعمل كمدير تحرير مجلة القاهرة الشهرية
 yالتدريس لطالب (كاسا وفولبرايت) باالضافةإلى تدريس متدربى السفارة اليابانية
أصدر الكتب الشعرية التالية:
 yال تفارق اسمى١٩٨١
 yالطاولة ١٩٩٢-٤٨
yامبراطورية الحواءط١٩٩٣
yاألعمال الكاملة ٢٠١٦
 yممر البستان ٢٠٠٨
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األستاذ  /محمد بغــدادى
كاتب صحفى  /شاعر عامية  /كاتب مسرحى وسيناريست  /فنان تشكيلى
 yمدير تحرير بمؤسسة روزاليوسف/المتحدث الرسمى والمستشار الصحفي لوزير الثقافة األسبق .د.جابر عصفور
yرئيس تحرير سلسلة أدب األطفال /والمستشار الفنى لمجلة الفنون الشعبية /وسلسلة الثقافة الشعبية،
وسلسلة «رؤى» ،وسلسلة «م» ..بالهيئة العامة الكتاب.
yعضو بالمجلس األعلى للثقافة ،لجنة التراث الثقافى غير المادى.
 yمؤسس وقوميسير عام ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى.
yأول رئيس لقناة المحور الفضائية ،ومدير قناة البراعم لألطفال ،قدم برامج ثقافية لتليفزيون المحور ودريم.
yعمل مديرا فنيا لمجلتى «روزاليوسف» و»صباح الخير» ورئيسا لتحرير «الكتاب الذهبي» ،ومستشارا فنيا وصحفيا
لعدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية .تنشر مقاالته فى العديد من الصحف والمجالت المصرية والعربية.
yعضو فى نقابات :نقابة الصحفيين /نقابة الفنانين التشكيليين /نقابة اتحاد كتاب مصر /جمعية المؤلفين
والملحنين بباريس /عضو اتحاد الناشرين /نائب رئيس الجمعية المصرية العامة لفن الخط العربى.
 yصدر له  38كتابا  :قصص ومسرحيات ودواوين شعر وقصص أطفال ونقد تشكيلى ودراسات نقدية.
yكتب أشعار وأغانى مسرحيات( :كارمن) و (سكة السالمة) ــ بطولة محمد صبحى وسيمون ــ موسيقى عمر
خيرت وياسر عبد الرحمن ،ضمن مشروع المسرح للجميع /كتب قصة وأغانى مسلسل (فارس بال جواد)  /كتب
األوبريت الغنائى «الفن أصل الحضارة»  /اكتب المسرحية االستعراضية (قلب فى الروبابيكيا) لفرقة رضا أخراج
محمود رضا ،ألحان منير الوسيمى /كتب أوبريت (  30يونيه ثورة شعب) وقدم على األوبرا ــ أخراج خالد جالل/
وقدمت مسرحيته الغنائية (يعيش أهل بلدى) على المسرح القومى  2019الفائزة بجائزة أفضل نص مسرحى
فى معرض القاهرة للكتاب فى دورته الذهبية ..بطولة الفنان أحمد سالمة ..والفنانة انتصار ..إخراج الفنان د.
عاصم نجاتى.
yأقام وشارك فى  40معرضا للفن التشكيلى والخط العربى محليا وعالميا .ـــ شارك بأبحاثه وأطروحاته النقدية
فى العديد من المؤتمرات العربية والدولية ــ قدم العديد من الورش الفنية واألدبية فى العديد من الملتقيات
الدولية ..وحصل على العديد من الجوائز محليا ودوليا ـــ حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير
والتكريات من عدة دول ومؤسسات ثقافية عربية ودولية.

الدكتور  /مدحت العدل
كاتب وشاعر ومؤلف وسيناريست وطبيب مصري
عاما بالطب ثم تفرغ للفن تمام ًا .كتب مجموعة من
yتخرج في كلية الطب عام  .1981عمل في حياته لمدة 11
ً
األغاني لمجموعة من أشهر المغنيين مثل (عمرو دياب)( ،محمد فؤاد)( ،محمد منير)( ،سميرة سعيد) وغيرهم.
عام  1992كتبت له بداية سينمائية ناجحة للغاية بكتابته ألغاني فيلم (آيس كريم في جليم) من بطولة (عمرو
نجاحا
دياب) ومن إخراج (خيري بشارة) ومشاركته في السيناريو بمشاركته في حوار الفيلم كذلك .نجح الفيلم
ً
ً
ساحقا في شباك التذاكر وأصبح من عالمات الفنان (عمرو دياب) الفنية المميزة .بعدها إشترك مع المخرج (خيري
بشارة) عبر فترة التسعينات في أربعة أفالم آخرى منها (إشارة مرور) و(أمريكا شيكا بيكا) .عام  1998كان ميعاده
نجاحا غير مسبوق واعتلي
مع محطة ناجحة ثانية بكتابته لفيلم (صعيدي في الجامعة األمريكية) الذي حقق
ً
ً
تحقيقا لإليرادات لعدة سنوات .بعدها قام بكتابة السيناريوهات لعدة
تاريخ اإليرادات المصرية كأكبر فيلم
أفالم ناجحة للغاية تجاريًا مثل (همام في أمستردام)( ،شورت وفانلة وكاب)( ،مافيا) (الديلر) وغيرهم .وفي
مجال الدراما التليفزيونية كتب عدة مسلسالت ناجحة مثل (محمود المصري) و (العندليب) .وله كذلك برنامج
حواري بعنوان (إنت حر) ي َُق َّدم على قناة  CBCيقوم فيه بإستضافة نجوم الفن .وهو شقيق الممثلين والمنتجين
(سامي العدل)( ،جمال العدل) و(محمد العدل)
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افالم
			
yفيلم آيس كريم في جليم
			
yفيلم أمريكا شيكا بيكا
			
yفيلم قشر البندق
			
yفيلم حرب الفراولة
				
yفيلم إشارة مرور
		
yفيلم صعيدي في الجامعة األمريكية
				
yفيلم البطل
			
yفيلم همام في أمستردام
			
yفيلم شورت وفانلة وكاب
			
yفيلم بلية ودماغه العالية
			
yفيلم أصحاب وال بيزنس
				
yفيلم مافيا
			
yفيلم اوعى وشك
				
yفيلم الديلر
مسلسالت
			
yمسلسل محمود المصري
		
yمسلسل العندليب :حكاية شعب
			
yمسلسل قصة حب
				
yمسلسل الداعية
			
yمسلسل حارة اليهود
			
yمسلسل ألعلى سعر
مسرحيات
yمسرحية كوكو شانيل
مؤلفات
yديوان رصيف نمر خمسه
.yديوان شبرا مصر
برامج
 yبرنامج ( أنت حر)
اهم االغاني
				
yزي الزمان
				
yمستغرب ليه
			
yايه بس اللي رماك
				
yناوي تعاتب
				
yوايه يعني
				
yكلمة وطن
			
yاألرض ستبقى عربية
أوبريت
yأوبريت الحلم العربي
yأوبريت القدس هترجع لنا
yأوبريت شعب وجيش
yأوبريت مصر عبر العصور
yأوبريت مصر مفتاح الحياة

إنتاج (1992اغاني ومشاركة في السيناريو)
إنتاج 1993
إنتاج 1995
إنتاج 1994
إنتاج 1996
إنتاج 1998
إنتاج1998
إنتاج 1999
إنتاج 2000
إنتاج 2000
إنتاج 2001
إنتاج 2002
إنتاج 2003
إنتاج 2010
إنتاج 2004
إنتاج 2006
إنتاج 2010
إنتاج 2013
إنتاج 2015
إنتاج 2017

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
محمد فؤاد
ماجدة الرومي
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فرع الدراسات النقدية
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تقرير جائزة أحمد فؤاد نجم
لشعر العامية المصرية ()20٢١
لجنة الدراسات النقدية
فازت الباحثة رشا الفوال بجائزة هذا العام عن كتابها:
«هوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية في شعر أحمد فؤاد نجم  -القاهرة  -دار مينا بوك للطباعة والنشر-
2021م .ويقع البحث في  ١١٥صفحة من القطع المتوسط ،وقسمته المؤلفة إلى أربعة فصول .فصل نظري ،وثالثة فصول
تطبيقية.
اختارت الباحثة منهجا واحدا هو منهج التحليل النفسي لألدب ،وطبقته على شعر شاعر واحد هو أحمد فؤاد نجم ،وقد
بذلت الباحثة جهدا كبيرا في محاولة الخروج بنتائج على المستوى التطبيقي يمكن االتفاق حولها ،وقد ساعدها في ذلك
سهولة لغة الشاعر أحمد فؤاد نجم موضوع الدراسة.
لقد جاء القسم التطبيقي يحمل قدرة من الكاتبة على تذوق شعر العامية ،وهذا ما تأكد من إجمالي أفكار الكتاب في
النهاية .لهذا استحق كتاب رشا الفوال الفوز بالجائزة لهذا العام.

							
أعضاء لجنة تحكيم الدراسات النقدية
			
أ.د /إبراهيم منصور

			
أ.د /سامية حبيب

			
مقرر اللجنة

			
عضوة اللجنة
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أ/محمد الحلواني
عضوة اللجنة

السيرة الذاتية
للسادة أعضاء لجنة التحكيم الدراسات النقدية
()20٢١

أستاذ دكتور /إبراهيم منصور
أكاديمي  ،وناقد أدبي
ولد إبراهيم منصور في محافظة دمياط يوم  ٣١مارس ١٩٦١م ،حصل على دكتوراه الفلسفة في األدب العربي الحديث
من جامعة طنطا عام ١٩٩٥م ،عمل بالتدريس في جامعة طنطا ،وقضى  ٦أشهر مهمة علمية في جامعة ديوك
بالواليات المتحدة األمريكية .رأس مؤتمرين دوليين لقسم اللغة العربية ،عن الخطاب العربي ( )٢٠٠٦وفن السيرة (.)٢٠١٠
انتقل في عام ٢٠١١م إلى جامعة دمياط ،فعمل بها رئيسا لقسم اللغة العربية ،ومديرا لمركز التعليم المفتوح ،ويعمل
بها حاليا أستاذا للنقد األدبي واألدبي الحديث ،نشر كتاب « الشعر والتصوف ،األثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر
(١٩٩٥ -١٩٤٥م)» وكتاب «دراسات في السيرة الذاتية في األدب العربي» و كتاب «المكتبة العربية بين القديم والحديث».
أشرف على عشرين رسالة للدكتوراه والماجستير في قسم اللغة العربية بجامعتي طنطا ودمياط .نشر مقاالت في
دوريات «عالم الفكر» و «دراسات» و «المجلة العربية للعلوم اإلنسانية» ،وله مقاالت في النقد األدبي في مجالت «إبداع»
و»الثقافة الجديدة» و»الفيصل الثقافية» و»ميريت الثقافية» .ينشر منذ عام ٢٠٢٠م مقاالت في نقد الشعر والرواية
والقصة القصيرة ومراجعة الكتب ،في صحيفتي «األهرام» و»المصري اليوم» وفي «موقع الكتابة الثقافي».

أستاذ /محمود الحلواين
•رئيس تحرير سلسلة ديوان الشعر العامي ،بالهيئة المصرية العامة للكتاب.
•عمل مديرا لتحرير سلسلة إبداعات التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة من  2003حتى . 2011
•عضو هيئة تحرير جريدة «مسرحنا» التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.
•عضو اتحاد كتاب مصر.
•حاصل على بكالوريوس اإلعالم من جامعة القاهرة .
•دبلوم المعهد العالي للنقد الفني ،أكاديمية الفنون.
•نشر عشرات المقاالت والدراسات النقدية في صحف ومجالت مصرية وعربية.
•له عدد من اإلصدارات الشعرية المتنوعة ،ما بين العامية والفصحى وشعر األطفال.
•حصل على جائزة أحمد فؤاد نجم في النقد  2019عن كتابه « خيال الضرورة ومرجعياته في شعر العامية.
•له تحت الطبع
•شعرية األغنية ( مرسى جميل عزيز نموذجا ) كتاب نقدي.
•تنسى دائما ياعزيزي كوكو ( ديوان شعر)
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أستاذ دكتورة /سامية عبد المعطي أحمد حبيب
•أستاذ األدب و النقد والدراما  -رئيس قسم النقد األدبي بالمعهد العالي للنقد الفني  -أكاديمية الفنون  -مصر
•رئيس قسم اإلعالم التربوي سابقا  -كلية التربية  -جامعة بنها .
•حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية عام  - 2014 - 2013وزارة الثقافة -مصر
•حاصلة على جائزة مؤسسة األمير كالوس الدنمارك عن مشروع (محكومون باألمل) نشر في كتاب عام .2012
المؤهالت العلمية:
• دكتوراة الفلسفة في النقد الفني ــ المعهد العالي للنقد الفني  -أكاديمية الفنون ــ مصر -2001 -مرتبة الشرف
األولى مع توصية بالطبع وتبادل مع الجامعات االخرى
أو ًلا :الكـتـــــــب
(١.داللة المقاومة في مسرح الشرقاوي)
(٢.مسرح المرأة في مصر) ــ 2003
(٣.مسرح دورينمات)
(٤.الضاحك  ..الباكي)
( ٥.مي زيـادة  ..كاتبة مسرح) ــ دائرة الثقافة واإلعالم ــ الشارقة  -دولة اإلمارات العربية المتحدة ــ  -2006الطبعة
الثانية  -المجلس األعلى للثقافة  -مصر .2011 -
( ٦.قراءات في الدراما)  -دار سنابل للنشر 2009 -
(٧.قيم االنتماء في الثقافة المصرية)  -حاصل على جائزة الدولة التشجيعية  -دار هفن للنشر والترجمة 2014 -
٨.تحت الطبع ( تحرير مسرحنا )  -مقاالت ودراسات .
ثانيً ا :المقاالت والدراسات
 ١.مجلة (المسرح)
 ٢.مجلة (الهالل)
٣.مجلة (العربي)
 ٤.مجلة (وجهات نظر)
 ٥.مجلة (الفن والتراث الشعبي)
 ٦.مجلة (الفنون)
(٧.مجلة اسرتي) -الكويت .
 ٨.مجلة (الصدي)
٩.مجلة (النخيل)
	١٠.جريدة األهرام
١١.جريدة (القاهرة)
 ١٢.مجلة فنون المسرح  -مجلة اإلمارات الثقافية
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ً
ثالثا :المؤتمرات علمية والمحاضرات
تشارك كعضو تحكيم في لجان مصرية وعربية ودولية منذ عام  1999إلى 2021
١.عضو لجنة التحكيم بمهرجان عمان المسرحي عام  -1999وزارة الثقافة  -المملكة األردنية الهاشمية.
 ٢.بحث (المرأة والمسرح) المؤتمر القومي األول للمرأة ــ المجلس األعلى للثقافة ــ مصر ــ مارس .2000
٣.مشاركة بالمؤتمر الثالث للمرأة والبحث العلمي والتنمية في جنوب مصر ــ جامعة أسيوط ــ مصر ــ إبريل عام
.2001
٤.بحث مشارك بمؤتمر وزارة الثقافة والسياحة -أذربيجان  -نوفمبر 2016
٥.بحث مشارك  -المؤتمر األول  -أكاديمية الفنون مصر 2016-
٦.ضيف مهرجان الهيئة العربية للمسرح  -الجزائر  -يناير. 2017
 ٧.بحث مشارك بمؤتمر «منظمة النيباد األفريقية « بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية  -القاهرة . 2017 -
٨.عضو لجنة اختيار المسرحيات المشاركة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر . 2018 - 2017 -
٩.مشاركة في المؤتمر الدولي لنقاد المسرح  -سانبترسبرج  -روسيا  -نوفمبر . 2018 -
	١٠.بحث مشارك «مهرجان المسرح العربي « الهيئة العربية للمسرح  -القاهرة  -يناير 20 19
١١.رئيس لجنة تحكيم مهرجان المسرح الجامعي  -جامعة المنوفية  -ابريل . 2019
١٢.رئيس لجنة تحكيم مهرجان شباب المخرجين  -قصر ثقافة األنفوشي  -اسكندرية  -مايو . 2019
١٣.رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان القومي للمسرح المصري  -يوليو 2019
١٤.رئيس لجنة تحكيم مهرجان المسرح جامعة عين شمس ديسمبر . 2019 -
١٥.رئيس لجنة تحكيم مهرجان « أيام القاهرة للمونودراما « 2020 -مصر-
 ١٦.رئيس لجنة تحكيم مسابقة (المبدع الصغير ) فرع المسرح  -المجلس األعلى للثقافة  -مصر -مايو 2021 -
	١٧.عضو لجنة تحكيم األبحاث النقدية  -المهرجان القومي للمسرح 2021-
	١٨.عضو محكم في لجان الفخص بإتحاد كتاب مصر منذ عام 2014
	 ١٩.رئيس لجنة تحكيم جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية  -مؤسسة ساويراس الثقافية . 2021 -
رابعا  :إشراف الرسائل العلمية
أشرفت وناقشات أكثر من  25رسالة علمية لمرحلة الماجستير والدكتوراة في عدة جامعات مصرية و أكاديمية
الفنون .
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الئحة جائزة
أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية 20٢١
عرفانا بالدور الرائد الذي قام به الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم في شعر العامية المصرية ولغة المقاومة الساخرة
وتشجيع ًا للمواهب الجديدة قرر المهندس نجيب ساويرس ومجلس أمناء الجائزة اإلعالن عن الدورة الثامنة لجائزة
أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لتشجيع هذا النوع من الفن الشعري بإجمالي  200ألف جنية مصري كجوائز
سنوي َا مقسمة كاالتي:

أو ً
ال األعمال الشعرية بأجمالي  150ألف جنية مصري
yمائة ألف جنيه مصري تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر األوائل الذين حصلوا على أصوات مكنتهم من
الوصول للقائمة القصيرة
yخمسون ألف جنيه مصري للفائز األول وال يجوز تقسيم الجائزة

ثاني ًا الدراسات النقدية لشعر العامية
yخمسون ألف جنيه مصري للفائز وال يجوز تقسيم الجائزة

مجلس أمناء الجائزة:
يتكون من نخبة من المفكرين والشخصيات العامة متطوعين بالجهد والوقت وهم:
§األستاذ /محــــــمد الـــــــــــعدل
§ األستاذ الدكتور /عماد أبو غازي
§ األستاذ /إبــــــراهيــــــــم داوود
§ األستاذ /مجـــــدي أحـمد علي
§ المهندس /نجـــيب ســاويرس
§وقد شارك األستاذ /صـالح عيـسي منذ تأسيس الجائزة حتى وفاته

وتتلخص مهامهم في اآلتي:
yوضع الئحة الجائزة وتعديلها حسب مقتضى األحوال والظروف.
yاختيار لجنة التحكيم كل عام وتنظيم عملية إستقبال األعمال وفرزها.
yإقتراح شكل االحتفال لتقديم الجائزة السنوية .

شروط قبول األعمال الشعرية:
yأن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية
yأن تكون الطبعة األولي من الديوان قد صدرت خالل العامين السابقين
yتمنح الجائزة للشعراء األحياء فقط وقت التقدم للجائزة
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yتمنح الجائزة للشاعر شخصيا وليس للناشر او المؤسسة او الجهة المتقدمة
yأال يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عام ًا وقت التقدم
yيتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر وال يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخري في دورة تالية
yتقبل األعمال المرشحة من األفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية على أن يتم
الحصول على موافقة كتابية من الشاعر علي التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها

لجنة تحكيم األعمال الشعرية:
وهي لجنة مستقلة تتكون من ستة أفراد يقوم مجلس أمناء الجائزة باختيار أعضائها كل عام وتمنح مكافأة مالية
عشرون ألف جنيه مصري لكل محكم تقديراً لجهودهم وال تعلن أسماء أعضاء اللجنة إال مع إعالن الجوائز وتقوم
اللجنة بتقييم األعمال المتقدمة واالتفاق على قائمة قصيرة ألفضل عشرة دواوين ثم يتم اختيار الديوان الفائزة
بالجائزة األولي من بينهم .على أن يكون العمل الفائز حاص ً
ال على اربعة أصوات كحد ادني

شروط قبول الدراسات النقدية لشعر العامية:
yان يكون العمل كتابا منشورا او بحث للحصول على درجة الدكتوراه او الماجيستير باللغة العربية صدر او أجيز خالل
الفترة من اول يناير  2015حتى نهاية موعد التقديم
yان يتناول العمل شعر العامية المصرية
yوال يشترط حد أقصى لسن المتقدم

لجنة تحكيم الدراسات النقدية:
وهي لجنة مستقلة تتكون من ثالثة أفراد يقوم مجلس أمناء الجائزة باختيار أعضائها كل عام وتمنح مكافأة مالية
عشرون ألف جنيه مصري لكل محكم تقديراً لجهودهم وال تعلن أسماء أعضاء اللجنة إال مع إعالن الجوائز وتقوم
اللجنة بتقييم األعمال المتقدمة واختيار العمل الفائزة من بينهم

عملية اختيار األعمال الفائزة:
yيتم اإلعالن عن الجائزة في نهاية شهر ابريل من خالل النشر في الصحف المصرية باإلضافة إلى وسائل التواصل
االجتماعي
yتستقبل أمانة الجائزة الدواوين الشعرية ا والدراسات النقدية لمشاركة بعد مرور شهر من اإلعالن يوم ذكري ميالد
نجم ولمدة  60يوم ُا
yيرسل المتقدم للجائزة فرع ألعمال الشعرية  6نسخ من الديوان المتقدم به يتم توزيعهم على أعضاء لجنة
التحكيم
yيرسل المتقدم للجائزة فرع الدراسات النقدية  4نسخ من الدراسة المتقدم بها يتم توزيعهم على أعضاء لجنة
التحكيم ويتم االحتفاظ بنسخة
yيتم اإلعالن عن األعمال الفائزة وتسلم الجوائز في حفل سنوي في يوم ذكري وفاة نجم
yيتم توزيع  100نسخة من جميع االعمال المنشورة الفائزة يوم االحتفالية
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أسماء الفائزين بجائزة أحمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - 2014الدورة األوىل
yمصطفي إبراهيم		

عن ديوان ،المانيفستو (الفائز األول)

		
 yرانيا منصور

عن ديوان ،تمرين للقلب على الغيبة

yسعيد شحاتة		

عن ديوان ،طرح النهار على نخل فبراير

yعمرو أبوزيد		

عن ديوان ،نوفمبر شهر مالئم للموت

yهيثم دبور		

عن ديوان ،يأكلهن سبع عجاف عن البقر والحلم

أسماء الفائزين بجائزة أحمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - 2015الدورة الثانية
		
yأحمد النجار
			
yخلف جابر

عن ديوان ،كاموفالج (الفائز األول)
عن ديوان ،عجلة خشب

		
yإيرين يوسف

عن ديوان ،شبرا مصر

		
yعمرو أبو زيد

عن ديوان ،بث تجريبي

yسالم الشهباني		

عن ديوان ،البعيد عن العين

		
yخليل عز الدين

عن ديوان ،الطبعة الشعبية

yمحمد السيد		

عن ديوان ،كسر عين

yممدوح زيكا		

عن ديوان ،صف واحد موازي للوجع

		
yاحمد عبد الحي

عن ديوان ،السما غية حمام

yأحمد الراوي		

عن ديوان ،هدوء مزعج

أسماء الفائزين بجائزة احمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - 2016الدورة الثالثة
		
yعمرو حسن

عن ديوان ،بندا (الفائز األول)

yتوماس بشاي		

عن ديوان ،أفيون

yدعاء فتوح		

عن ديوان ،الناس إنصاص

yرامي يحيي		

عن ديوان ،بأكد جنوني

			
yرامي وفا

عن ديوان ،مايم

yزينب أحمد		

عن ديوان ،إكسليفون

yسعيد شحاتة		

عن ديوان ،باش مواطن

yمايكل عادل		

عن ديوان ،نظر

		
yمصطفي أبو مسلم

عن ديوان ،غنوة مش للغنا

yمي رضوان		

عن ديوان ،سالب 2
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أسماء الفائزين بجائزة احمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - 2017الدورة الرابعة
 yأحمد أبو العنين 		

عن ديوان ،مش إبليس أوي

			
yأحمد موسي

عن ديوان ،فرض سادس

			
yأحمد مدره

عن ديوان ،صورة يوسف

			
 yأسامة عادل

عن ديوان ،رقصة ميري

			
 yإيرين يوسف

عن ديوان ،آخر شوية ليل (الفائز األول)

			
yمحمد فرغلي

عن ديوان ،من شظايا الحرب

			
yمروان صبحي

عن ديوان ،وسط البلد

			
yناظم نور الدين

عن ديوان ،سفر النبوة

			
 yوفيق جودة
			
yياسر أبو جامع

عن ديوان ،مالك مرتد
عن ديوان ،حد شبهي

أسماء الفائزين بجائزة احمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - 2018الدورة الخامسة
			
 yأحمد السعيد

عن ديوان ،سيدا « -علي ناصية الغربة»

			
yأحمد عثمان

عن ديوان ،طرق اإلنتحار اآلمن (الفائز األول)

			
yأحمد عبد الحي

عن ديوان ،الهزيمة الكاملة الهزيمة الكاملة  -منولوج -

		
 yحسن فريد طرابية

عن ديوان ،آخر فرسان الموهيكانز  -لما يبقي الحلم فيلم -

			
 yشريف طايل

عن ديوان ،أفالم تتشاف بالعكس

			
yعزيز محمد

عن ديوان ،الكوكب العاشر  -بلوتوبيا -

			
yعبير الراوي

عن ديوان ،األكل في الميت حالل

			
yعلي أبو المجد

عن ديوان ،هيكل سليمان

			
 yعمرو العزالى
			
yمحمود البنا

عن ديوان ،مواليد قصيدة النثر
عن ديوان ،علي باب إرم
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أسماء الفائزين بجائزة احمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - 2019الدورة السادسة
			
 yاحمد الطحان
			
 yأحمد الجميلي
		
 yالباشا عبد الباسط
			
 yجورج راتب
		
 yالشهير حسام إبراهيم
			
yربيع حامد
		
yمصطفي أبو مسلم
			
yمصطفي ناصر

			
 yمينا ثابت
			
yوائل فتحي

عن ديوان الضريبة
عن ديوان اليق دعا الحالج عليك
عن ديوان حتى يستوي البحران
عن ديوان اتجاه حلوان
عن ديوان سجن اس 4
عن ديوان اخر سؤال للخضر
عن ديوان مالذ اخير لوحش مبتدئ
عن ديوان تفاصيل سرية جداً
عن ديوان ما وراء الكنيسة
عن ديوان العادي ثائرا وشهيدا (الفائز األول)

أسماء الفائزين بجائزة احمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - 2020الدورة السادسة
		
•ديوان ختم المطار
			
•ديوان السيرة
		
• ديوان فض ذات
			
•ديوان الساقع
•ديوان أول محاوالت المواجهة
			
•ديوان هابيل
		
•لم يكتب من قبل
ً
			
الزمن
•ديوان
•ديوان حكايات البن البرازيلي
•ديوان جولة تفصيلية فى
قلب على وشك السقوط

احمد عبد العزيز علي محمد
أيوب رزيق أيوب يعقوب
ريم احمد محمد المنجي
علي سليم محمود علي
محمد خيري مختار حافظ
محمد عادل عبد الرحمن محمد
محمد عصام يوسف سالمه محمد
مصطفي إبراهيم عوض إبراهيم (الفائز األول)
مصطفي عبد الناصر مصطفي عبد العزيز
ندي محمد السعيد فرج الشبراوي
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إسم الفائز بجائزة احمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - 2016الدورة الثالثة
(فرع الدراسات النقدية)
		
yمحمد علي عزب

عن تحوالت الشعر العامي (بين التراث والمعاصرة)

إسم الفائز بجائزة احمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - ٢٠١٧الدورة الرابعة
(فرع الدراسات النقدية)
yمسعود شومان		

عن المؤتلف والمختلف (قراءات فى شعر العامية المصرية)

إسم الفائز بجائزة احمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - ٢٠١٨الدورة الخامسة
(فرع الدراسات النقدية)
		
yإبراهيم خطاب

عن « فؤاد قاعود :موَّ ال الحرية »

إسم الفائز بجائزة احمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - ٢٠١٩الدورة السادسة
(فرع الدراسات النقدية)
		
yمحمود الحلواني

عن « خيال الضرورة ومرجعياته .قراءات في شعر العامية »

إسم الفائز بجائزة احمد فؤاد
لشعر العامية المصرية  - 2020الدورة السابعة
(فرع الدراسات النقدية)
		
yعمرو العزالي

عن «توظيف اليات الكتابة السينمائية في شعر العامية المصرية»

y
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