ورشة كتابة تاريخ الحركة المسرحية في السودان
( 26-23يوليو )2018

برعاية ال�سيد /النائب الأول لرئي�س اجلمهورية رئي�س جمل�س الوزراء القومي
الفريق �أول ركن /بكري ح�سن �صالح
ت�شريف ال�سيدة /وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي
بروف�سري� /سمية �أبوك�شوة
�إ�شراف ال�سيد /وزير الثقافة الإحتادي
الأ�ستاذ /الطيب ح�سن بدوي

�شركاء
تنظيم
الور�شة
جتاوزت حركة امل�سرح يف ال�سودان ما يربو عن القرن من الزمان منذ ورود امل�سرح من الغرب .وقد تالحظ �أن ر�صد وتوثيق
الن�شاط امل�سرحي يف ال�سودان قد ات�سم بال�شفاهية و�ضعف التوثيق  ،بجانب �أن الكثري من الكتابات ميكن و�صفها بالذاتية
وعدم املو�ضوعية والتجرد  ،ف�ض ًال عن �ضياع الوثائق و ت�شتت املعلومات وتوزعها بحيث ي�صعب على الباحثني احل�صول عليها.
ولعل هذه امل�شكلة �أ�صبحت تزداد تفاقم ًا مع الفقد املتوا�صل للوثائق وال�صور املحفوظة يف م�ؤ�س�سات امل�سرح الر�سمية (امل�سرح
القومي  ،امل�ؤ�س�سات التعليمية � ،إلخ ) وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية ( الأندية  ،الفرق امل�سرحية وغريها) �أو الأفراد ( امل�سرحيني �أو
املهتمني بامل�سرح ) وذلك ب�سبب تغري �سيا�سات �إدارات امل�ؤ�س�سات الر�سمية ونظرتها للوثائق والتوثيق  ،وب�سبب موت �أو �ضعف
ذاكرة رواد احلركة امل�سرحية.
�إزاء كل ذلك ،فقد جتمع عدد من امل�سرحيني ال�سودانيني وتداولوا حول امل�شكلة ،ثم تو�صلوا �إىل �أنه قد �آن الأوان جلمع ما ميكن
جمعه من املعلومات وتوثيقها يف كتاب واحد هو �أ�شبه ب (مو�سوعة احلركة امل�سرحية يف ال�سودان) ،يتم �إعدادها عرب ور�شة
ي�شارك فيها املتاح من امل�سرحيني بالكتابة والتوثيق واحلوار ،للو�صول �إىل �أكرب قدر من امل�صداقية للمعلومات ،قبل تثبيتها يف
املح�صلة النهائية للور�شة.وهذه املح�صلة ال نعتربها نهائية ،اذ �أنها قابلة للتنقيح كلما ظهرت معلومات جديدة.
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�أهداف الور�شة :

�ضبط وتوثيق معلومات احلركة امل�سرحية يف ال�سودان
ر�صد امل�سرحيني ال�سودانيني (ممثلني  ،خمرجني ،
م�صممني  ،منتجني � ،إلخ)
ر�صد الن�صو�ص والعرو�ض امل�سرحية
ر�صد امل�سارح والفرق وم�ؤ�س�سات امل�سرح التعليمية
واملهرجانات امل�سرحية
�إخراج املعلومات يف �شكل ي�سهل على الباحثني
احل�صول عليها

�شركاء تنظيم الور�شة :

ي�شارك يف تنظيم هذه الور�شة :
الهيئة العربية للم�سرح ،ال�شارقة
عمادة البحث العلمي بجامعة ال�سودان ،اخلرطوم
مركز في�صل الثقايف ،اخلرطوم
مكان وتاريخ الور�شة :
تقام الور�شة باخلرطوم ،جامعة ال�سودان ومركز
الفي�صل يف الفرتة من � 23إىل  26يوليو 2018
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نظام الور�شة :
اللجنة العليا:

م�شرف ًا

مدير جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا
رئي�س ًا
نائب مدير اجلامعة
ع�ضو ًا
وكيل اجلامعة
ع�ضو ًا
		
عميد عمادة البحث العلمي
ع�ضو ًا
�أ.د .عثمان جمال الدين
ع�ضو ًا
د .الي�سع ح�سن �أحمد
ع�ضو ًا
د .عادل حممد احل�سن حربي
ع�ضو ًا
مدير �إدارة العالقات اخلارجية
د� .شم�س الدين يون�س
ع�ضو ًا
ممثل مركز الفي�صل الثقايف
ع�ضو ًا ومقرر ًا
�أ.د� .سعد يو�سف عبيد

الإ�شراف والتن�سيق :

رئي�س الور�شة� :أ.د .را�شد �أحمد ح�سني
رئي�س م�شارك� :أ .ا�سماعيل عبدالله
امل�شرف العام ( د .يو�سف عايدابي )
املن�سق العام �( :أ.د� .سعد يو�سف عبيد )
من�سق� :أ .عبدالله علي حممد
املحرر العام ( :د .عثمان حممد البدوي )

اللجنة املنظمة :

املحاور � :أ .عبد الله املريي
رئي�س ًا املحرر � :أ .كامل الرحيمة

�أ.د� .سعد يو�سف عبيد ( املن�سق )
املحور الثالث ( :الإخراج واملخرجون )
�أ.د�.أمل عمر بخيت
( عميد البحث العلمي  -جامعة ال�سودان) رئي�س ًا مناوب ًا كاتب الورقة � :أ.د� .سعد يو�سف
املحاور � :أ .حامت حممد على
د� .شم�س الدين يون�س
ع�ضو ًا املحرر � :أ .فاتن فتحي
( مركز الفي�صل الثقايف)
املحور الرابع ( :الت�صميم وامل�صممون )
�أ.د .كارولني �إدوارد عياد
ع�ضو ًا كاتب الورقة � :أ.د .زينب عبد الله
( عمادة البحث العلمي)
ع�ضو ًا املحاور � :أ .عبد العزيز الطيب
�أ.د .عثمان جمال الدين
ع�ضو ًا املحرر � :أ .مي�سون عبد احلميد
�أ .عادل حممد احل�سن حربي
ً املحور اخلام�س ( :امل�سارح والتقنيون )
ع�ضوا
د .الي�سع ح�سن �أحمد
كاتب الورقة  :د� .شم�س الدين يون�س
حماور الور�شة :
املحاور � :أ .ال�ضو �إبراهيم
تتكون الور�شة من  7حماور يت�ضمن املحور ورقة علمية
املحرر � :أ .حممود فكاك
وجداول لر�صد امل�سرحيني :
املحور ال�ساد�س ( :الفرق وم�ؤ�س�سات التعليم
املحور الأول ( :الت�أليف امل�سرحي وامل�ؤلفون )

كاتب الورقة � :أ.د .عثمان جمال الدين
املحاور � :أ� .أبوطالب حممد
املحرر � :أ .هبة ح�سن �صالح
املحور الثاين ( :التمثيل واملمثلون )

كاتب الورقة � :أ .عادل حربي

واملهرجانات)
كاتب الورقة � :أ.ال�سر ال�سيد
املحاور  :د .على حممد �سعيد
املحرر � :أ .جماهد عبد الفتاح
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املحور ال�سابع ( :النقد والدرا�سات امل�سرحية )

كاتب الورقة . :د .الي�سع ح�سن �أحمد
املحاور � :أ .ربيع يو�سف
املحرر � :أ .عبد احلفيظ على الله

ال�شهادات امل�سرحية :

4

التكرمي اخلا�ص :

تكرمي خا�ص لربوف�سري املاحي �إ�سماعيل ( :م�ؤ�س�س
معهد املو�سيقى وامل�سرح ) مبنا�سبة اليوبيل الذهبي
لت�أ�سي�س املعهد
املكرمون:

�شهادات م�سرحية  :من رموز ورواد و�أوائل ومميزي
�أ�.صالح الأمني (م�صمم �سينوغرايف رائد ،وهو �أول
احلراك امل�سرحي ال�سوداين ( من املراكز والأقاليم) ،
عدد (� )6شهادات كحد �أق�صى  ،يديرها من�سق /حمرر من ح�صل على درجة املاج�ستري يف ال�سينوغرافيا من
واحد على دراية باملتحدثني ومعرفة وتخ�ص�ص م�سرحي فرن�سا)
�أ� .آ�سيا عبد املاجد ( ممثلة م�سرحية رائدة  ،لعبت دور
.ويقدم ال�شهادات:
�أ .مكي �سنادة (ممثل وخمرج وم�صمم و�إداري م�سرحي البطولة يف م�سرحيات املو�سم الأول)
�أ .عز الدين كوجاك ( ممثل وخمرج م�سرحي من
رائد)
الواليات ،ابتدع �شك ًال م�سرحي ًا خا�ص ًا به ،من �أ�شكال
�أ .عثمان على الفكي (ممثل وخمرج و�إداري م�سرحي
م�سرح ال�شارع ،واليزال ميار�سه بوالية اجلزيرة)
رائد)
حم�صلة الور�شة :
د .عائدة حممد علي (م�ؤ�س�سة ق�سم املاكياج بامل�سرح
يجمع (املحرر العام) ح�صيلة الور�شة ،من �أوراق
القومي ،و�أ�ستاذة املاكياج بالكلية)
د .خالد املبارك ( امل�سرحي ال�سوداين  ،والعميد الذي وحوارات و�شهادات من حمرري املحاور ،ليقوم
بتحريرها يف �شكل الكتاب املو�سوعي ،املق�سم �إىل
طور معهد املو�سيقى وامل�سرح)
�أ .ها�شم �صديق (امل�سرحي ال�سوداين و�أ�ستاذ الدراما ) �أبواب ،ح�سب حماور الور�شة  ،كما يقوم برتتيب
الأ�سماء الواردة يف اجلداول �أبجدي ًا
التكرمي  :خالل فعاليات الور�شة يتم تكرمي الرموز
امل�سرحية �أدناه:

البرنامج التفصيلي

اجلل�سة الثانية :قاعة ال�شهيد
حماور (:الت�أليف والتمثيل والإخراج)
الزمن

اليوم الأول  23:يوليو 2018
اجلل�سة الأوىل  :قاعة ال�شهيد
(حفل االفتتاح)
الزمن

الفعالية

القر�آن الكرمي
09:05-09:00
كلمة املن�سق
09:15- 09:05
 09:25-09:15معر�ض ال�صور والوثائق
 9:35 - 9 :25كلمة عميد البحث العلمي
 09:45- 09:35كلمة مدير مركز الفي�صل
كلمة الهيئة العربية
09:55-09:45
للم�سرح
كلمة مدير اجلامعة
10:05 - 9:55
كلمة وزير الثقافة
10:15- 10:05
اال�سرتاحة الأوىل 11:00- 10:15 :

11:05-11:00
11:10- 11:05
11:20- 11:10
11:30- 11:20
11:40-11:30
11:50-11:40
12:00- 11:50
12:10- 12:00
12:20- 12:10
12:30-12:20
12:45-12:30

الفعالية

مدير اجلل�سة :
د .في�صل �أحمد �سعد
مداخلة مدير حمور الت�أليف :
د .في�صل �أحمد �سعد
ورقة الت�أليف
�أ.د .عثمان جمال الدين
مداخلة حماور الت�أليف :
�أ�.أبو طالب حممد
مداخلة مدير حمور التمثيل:
�أ .حممد عبد الرحيم قرين
ورقة التمثيل �أ .عادل حربي
مداخلة حماور التمثيل :
�أ .عبد الله املريي
مداخلة مدير حمور الإخراج
�أ.د .حاج �أبا �آدم
ورقة الإخراج :
�أ.د� .سعد يو�سف عبيد
مداخلة حماور الإخراج
�أ.حامت حممد على
مداخالت احل�ضور حول املحاور
الثالثة

اال�سرتاحة الثانية 13:00- 12:45 :
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اجلل�سة الثالثة :قاعة ال�شهيد

ملخ�صات حماور:الت�أليف والتمثيل والإخراج
الزمن
13:05-13:00
13:15- 13:05
13:25- 13:15
13:35- 13:25
13:50-13:35

الفعالية
مدير اجلل�سة :
د.عثمان البدوي  -املحرر العام
ملخ�ص الت�أليف �:أ .هبة ح�سن �صالح
ملخ�ص التمثيل� :أ.كامل الرحيمة
ملخ�ص الإخراج �:أ.فاتن فتحي
امللخ�ص العام للمحاور:
د .عثمان البدوي

اليوم الثاين 24:يوليو 2018
اجلل�سة الأوىل :مركز الفي�صل
حماور :الت�صميم وامل�سارح
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الفعالية
الزمن
 09:05-09:00مدير اجلل�سة ( :د�.سيد �أحمد �أحمد )
مداخلة مدير حمور الت�صميم (:د.
09:10- 09:05
�سيد �أحمد �أحمد )

09:20- 09:10
09:30- 09:20
09:40-09:30
09:50-09:40
10:00- 09:50
10:15-10:00

ورقة الت�صميم (�أ.د .زينب عبد الله)
مداخلة حماور الت�صميم :
�أ.عبد العزيز الطيب
مداخلة مدير حمور امل�سارح:
د .ف�ضل الله �أحمد عبد الله
ورقة امل�سارح
د� .شم�س الدين يون�س
مداخلة حماور امل�سارح :
�أ .ال�ضو �إبراهيم
مداخالت احل�ضور

اال�سرتاحة الأوىل 11:00- 10:15 :
اليوم الثاين  24:يوليو
اجلل�سة الثانية  :مركز الفي�صل
حماور  (:الفرق والنقد)

الفعالية
الزمن
 11:05-11:00مدير اجلل�سة � :أ.د�.سليمان يحي
مداخلة مدير حمور الفرق:
11:10- 11:05
�أ.د�.سليمان يحي
 11:20- 11:10ورقة الفرق� :أ.ال�سر ال�سيد

11:30- 11:20
11:40- 11:30
11:50-11:40
12:00- 11:50
12:15- 12:00

مداخلة حماور الفرق :
د.علي حممد �سعيد
مداخلة مدير حمور النقد:
د� .أبو القا�سم قور
ورقة النقد:د.الي�سع ح�سن �أحمد
مداخلة حماور النقد :
�أ .ربيع يو�سف
مداخالت احل�ضور

اليوم الثاين 24:يوليو
اال�سرتاحة الثانية 12:30- 12:15 :
اليوم الثاين 24:يوليو
اجلل�سة الثالثة :مركز الفي�صل

ملخ�صات حماور (:الت�صميم وامل�سارح والنقد والفرق )

الزمن
12:35-12:30

الفعالية
مدير اجلل�سة  :د.عثمان البدوي
املحرر العام

12:45- 12:35
12:55- 12:45
13:05- 12:55
13:15- 13:05
13:30-13:15

ملخ�ص الت�صميم :
�أ .مي�سون عبد احلميد
ملخ�ص امل�سارح �:أ.حممود فكاك
ملخ�ص النقد � :أ.عبد احلفيظ على الله
ملخ�ص الفرق � :أ.جماهد عبد الفتاح
امللخ�ص العام للمحاور:
د .عثمان البدوي

اليوم الثالث 25 :يوليو2018

اجلل�سة الأوىل  :مركز الفي�صل -ال�شهادات
رئي�س اجلل�سة� :أ .يحي احلاج

الزمن
09:10-09:00
09:20- 09:10
09:30- 09:20
09:40- 09:30
09:50-09:40
10:00-09:50

الفعالية
تقدمي � :أ .يحي احلاج
�شهادة :د.حممد فتحي لـ د .خالد املبارك
تقدمي :د�.صالح عبد القادر لـ �أ.مكي �سنادة
�شهادة :د.حممد فتحي لـ �أ .عثمان الفكي
تقدمي :د�.صالح عبد القادر لـ د .عائدة
معر�ض �صور
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اليوم الثالث 25 :يوليو
اال�سرتاحة الأوىل 10:40- 10:00:

اليوم الثالث 25 :يوليو
اجلل�سة الثالثة :مركز الفي�صل

(ال�شهادات –حوار مفتوح مع �أ�صحاب ال�شهادات)
الزمن
11:20-10:50
11:50-11:20
12:20-11:50
12:50-12:20
13:20-12:50
14:20-13:20

الفعالية
تقدمي � :أ.يحي احلاج
�شهادة � :أ.مكي �سنادة
�شهادة  :د.خالد املبارك
�شهادة  :د.عائدة حممد علي
�شهادة � :أ.عثمان الفكي
مداخالت احل�ضور

اليوم الرابع 26:يوليو 2018
اجلل�سة اخلتامية  :قاعة ال�شهيد
مدير اجلل�سة �:أ.د� .صالح الدين الفا�ضل
الزمن
09:05-09:00
09:15- 09:05
09:25-09:15
09:40 - 09:25
09:50- 09:40
10:00-09:50
10:10 - 10:00
10:20- 10:10

الفعالية
القر�آن الكرمي
كلمة املن�سق
كلمة امل�شرف العام د .عائدابي
وثيقة الور�شة  -املحرر العام د .عثمان
فيلم فعاليات الور�شة
كلمة الهيئة العربية للم�سرح
كلمة �ضيف ال�شرف
التكرمي

�إفطار� 10:50-10:20 :صباح ًا
العر�ض امل�سرحي 12:50-10:50 :عر�ض غنام غنام

ورشة كتابة تاريخ الحركة المسرحية في السودان
الزمان 26-23 :يوليو 2018

المكان :قاعة الشهيد للمؤتمرات  -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
مركز الفيصل الثقافي  -الخرطوم  -الرياض شارع المشتل
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�شركاء
تنظيم
الور�شة

