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تبداأ الدورة الثانية من مهرجان »جنوم امل�سرح اجلامعي«، الذي يقوم عليه مركز 

الإبداع ب�سندوق التنمية الثقافية، تقدم للمهرجان 24 عر�ساً، يقوم عليها جميعاً 

تاأليفاً واإخراجاً ومتثياًل طالب من اأربع جامعات م�سرية.

ياأتي هذا املهرجان يف اإطار اهتمام خا�ص توليه وزارة الثقافة لطالب وطالبات 

اجلامعة، ذهبنا اإىل اجلامعات بور�ص فنية وم�سرحية ومعار�ص للكتب وغريها، 

القاهرة،  بجامعة  الكربى  الحتفالت  قاعة  اإىل  امل�سرية  الأوبرا  دار  وانتقلت 

اأبنائنا وبناتنا  ا�ستجابة وا�سعة من  اإقامة عدة عرو�ص وحفالت لقت  حيث مت 

طالب اجلامعة.

اخليال  وانطالق  ن�ساً  احلوار  على  يعتمد  فهو  باحلرية،  ويزذهر  يقوم  امل�سرح 

بهم  خا�سة  فرقاً  ي�سكلون  امل�سرح،  على  اجلامعات  �سباب  يقدم  وحني  اإبداعاً، 

ويقدمون اأعماًل تعرب عنهم، تعك�ص اأحالمهم وتطلعاتهم يف احلياة ، فاإننا يجب 

اأن ن�سعد بذلك واأن نعمل على تقدمي كافة و�سائل العون والدعم لهم، ويف املقدمة 

هذا  يف  خطوة  اإل  لي�ص  اليوم  مهرجان  اأمامهم،  التعبري  جمالت  اإتاحة  منها 

الطريق، اأمتنى اأن تعقبها خطوات اأخرى.

اأتوجه بالتحية والتقدير لكل الطالب والطالبات الذين تقدموا لهذا  اأن  ولبد 

امل�سرح  �سماء  بارزين يف  القادمة جنوماً  ال�سنوات  يف  اأراهم  اأن  واأتطلع  املهرجان، 

امل�سري والعربي، يرثون حياتنا الثقافية والإبداعية، كما اأتقدم بخال�ص ال�سكر لكل 

من د. نيفني الكيالين - رئي�ص �سندوق التنمية الثقافية، والفنان خالد جالل-

رئي�ص مراكز الإبداع، ملا بذله من جهد كي يخرج املهرجان على هذا النحو.

الكاتب/ حلمى النمنم

وزير الثقافة
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اأن تدعم �ساباً يف مقتبل م�سريته الفنية اأو الإبداعية، هو لب التنمية الثقافية، 

املحببة  امل�سئولية  امل�سرح، فهي  اأقدامه على خ�سبة  ليثبت  الفر�سة  له  تتيح  واأن 

اإىل النفو�ص، وعندما تراه يوماً ما ا�سماً يحلق يف ف�ساء املبدعني امل�سريني، فهو 

الو�سام الذي نتمنى اأن نزين به �سدورنا.

اإتاحة  طريق  على  خطوة  هو  اجلامعي،  امل�سرح  لنجوم  الثاين  املو�سم  فاإن  لذا 

الفر�سة للمواهب ال�سابة، لكي تتبواأ مكانتها الالئقة، فكم من مواهب مل تلق 

دعماً حقيقياً ي�سعهم على بداية الطريق.

ال�سباب،  اإىل  نتوجه  اأن  على  جاهدين  نعمل  الثقافية،  التنمية  �سندوق  يف  اإننا 

اإمياناً منا باأنهم هم اأمل م�سر يف غٍد اأف�سل، وهو ما ي�ستلزم منا دعمهم يف كافة 

جمالت الفن والإبداع، وهو ما ي�سب يف امل�سلحة الوطنية التي ن�سطلع بها.

املبدع  املخرج  يبذله  الذي  الهام  الدور  واإعزاز  تقدير  بكل  اأذكر  هنا  يفوتني  ول 

بحب  ورعاه  بدايته،  منذ  تبناه  الذي  احلدث،  هذا  اإجناح  اأجل  من  جالل  خالد 

وتفاٍن كبريين.

جهودهم  ت�سافرت  الذين  الثقافية،  التنمية  �سندوق  يف  لزمالئي  ال�سكر  كل 

نراهم  باأن  اجلامعي،  امل�سرح  ل�سباب  واأمنياتي  الفعالية،  هذه  جناح  يف  لالإ�سهام 

جنوماً �ساطعة تتالألأ فى �سماء الفن.

اأ.د. نيفني الكيالين

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
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لنتن�سم  عطرها،  يفوح  ثم  تكرب،  ثم  تورق،  ثم  تزهر،  وهي  النبتة  اأرى  لكاأنني 

جميعاً عبري هذا العطر.

وموا�سم جنوم امل�سرح اجلامعي، الذي ن�ستهل دورته الثانية، يعد بالن�سبة يل نبتة 

رعيتها بوجداين، ليقيني الدائم باأن اجلامعة هي احلا�سنة لتلك املواهب، التي 

كنت يف يوم من الأيام، �سمن كوكبة من فنانني �ساروا اليوم جنوماً يت�سدرون 

امل�سهد امل�سرحي.

ومل يتوقف ت�سورنا لهذا املهرجان، عند الت�سابق بني فرق اجلامعات امل�سرحية، 

بل �سعينا منذ املو�سم الأول اإىل تكرمي رموز امل�سرح اجلامعي من جنومنا الكبار، 

ل  التكرمي  هذا  املعا�سر..  الفني  م�سر  تاريخ  يف  بارزة  عالمات  �ساروا  الذين 

اإىل العرفان بدور هذه الكوكبة يف م�سرية م�سر امل�سرحية، بل هو  يهدف فقط 

اأي�ساً  الكبار، وتقدير م�سريتهم احلافلة، وهو  و�سيلٌة لغر�ص قيم احرتام تاريخ 

تكرمُي لتحفيز �سباب الفنانني، ليدركوا اأن النطالق نحو التميز، يبداأ بخطوة 

واثقة من خالل امل�سرح اجلامعي.

فما اأحوجنا اليوم، اإىل ا�ستعادة القدوة، والنموذج الذي يحتذى، وما اأعظم م�سر 

بذخريتها من الرموز الفكرية والأدبية والفنية.

وما اأتطلع اإليه اليوم، اأن يتو�سع هذا احلدث، لي�سارك يف دوراته املقبلة، م�سرحيون 

اأكرب  مكا�سب  ونح�سد  ال�سريف،  التناف�ص  ليزداد  امل�سرية،  اجلامعات  �ستى  من 

بنجوم �سيحتلون يوماً ما مكاناً لئقاً حتت �سم�ص الإبداع وختاماً خال�ص التقدير 

الدكتورة  والأ�ستاذة  الدائم  لدعمه  الثقافة  وزير  النمنم  حلمى  الكبري  للكاتب 

نيفني الكيالنى رئي�ص قطاع �سندوق التنمية الثقافية ملا بذلته من جهد وجميع 

الزمالء من ال�سندوق لإجناح هذه الدورة.

  خالد جالل 

رئي�س الإدارة املركزية ملراكز الإبداع
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جلنة حتكيم املوسم الثانى

رئيس جلنة التحكيم

الفنان الكبري عزت العاليلي

الفنان

أ. حممد رياض

الناقدة

أ. عبلة الرويني

مصمم الديكور

أ. عمرو عبد اهلل

مصممة األزياء

د. مروة عودة
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جلنة مشاهدة عروض
  املوسم  الثانى

اأ.اأحمد خمي�س

اأ. با�صم �صادق

اأ.هند �صالمة

اأ.مى �صليم

اأ. منى ف�صل 

مقرر اللجنة
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المكرمون في الموسم األول 
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اورفيوس

جامعة عني �سم�ص 

تاأليف :                  عن كتاب الأ�ساطري الإغريقيه  د/عبد املعطي �سعراوي 

 اإعداد :                  حممد زكي 

اإخراج :                  م�سطفي ال�سعيد 

املمثلني :

زياد هاين               »يف دور اأورفيو�ص« 

ن�سمة عادل            »يف دور يوريدي�ص« 

م�سطفي ال�سعيد  »يف دور  زيو�ص« 

ح�سن خالد            »يف دورهادي�ص« 

م�سطفي طارق     »يف دور خارون« 

نادين اأ�سرف          »يف دور هريا – الأموات« 

ت�سميم الديكور : حممد عبد املنعم 

ت�سميم الإ�ساءة :  حممد زكي 

اإعداد مو�سيقي :   م�س�سطفي ال�سعيد 

اأزياء :                    اأمرية �سابر 

م�ساعد خمرج :     ح�سام �سعيد 

خمرج منفذ :       ح�سن خالد 
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نهاية اللعبة

جامعة عني �سم�ص 

تاأليف :                  �سمويل بيكت 

اإعداد :                    يو�سف م�سطفي 

اإخراج :                   يو�سف م�سطفي 

املمثلني :

عمرو عفيفي         »يف دور هام« 

م�سطفي خطاب    »يف دور كلوف« 

ت�سميم الديكور :  �سالح عبا�ص 

ت�سميم الإ�ساءة :  حممد عبد الرحمن 

اإعداد مو�سيقي وغناء : غادة كمال 

اأزياء وماكياج :       اأمرية �سابر 

م�ساعد خمرج :     حممد عبد الرازق 

                               حممد طارق 

خمرج منفذ :        �سالح اإيهاب 
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العهد املفقود 

جامعة عني �سم�ص 

تاأليف :                  كري�ستوفر مارلو 

اإعداد :                    في�سل رزق 

اإخراج :                   اأحمد حرز اهلل 

املمثلني :

فادي اأحمد             »يف دور جريجوري« 

بول ماهر               »يف دور ال�سخ�ص« 

نوران زايد              »يف دور الدوقة اليك�ساندرا« 

طه ر�سا                  »يف دور رجل الق�سر« 

حممد عبد اهلل       »يف دور القي�سر«

كرمي احل�سيني       »يف دور قائد اجلي�ص« 

ت�سميم الديكور :   اأحمد اجلوهري 

ت�سميم الإ�ساءة :   حممود عبد العزيز 

اإعداد مو�سيقي :    حممد امل�سري 

اأزياء :                     اأمرية �سابر 

م�ساعد خمرج :      حممود هاين – ح�سام �سعيد – اأحمد اجلوهري 

 خمرج منفذ :         في�سل رزق
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منحني خطر 
 

جامعة القاهرة 

تاأليف :                    ج – ب بري�ستلى 

 اإعداد :                   حممد عبد ال�ستار 

اإخراج :                    حممد عبد ال�ستار 

املمثلني :  

 م�سطفي ر�سدي    »يف دور روبرت« 

حممد �سيخ العرب  »يف دور جوردن« 

مني �سالح               »يف دور بيل« 

اأحمد اجلوهري      »يف دور �ستانتون«

اأفنان موؤمن            »يف دور بيتي« 

رنا خطاب                 »يف دور فريدا«  

ت�سميم الديكور والإ�ساءة:  حممد عبد ال�ستار 

اإعداد مو�سيقي :     حممد عبد ال�ستار 

اأزياء :                      �ساهندة عادل

م�ساعد خمرج :      م�سطفي ر�سدي - حممد اأ�سرف - 

                                داليا ه�سام -عمرو ابو بكر

خمرج منفذ :         ممدوح �سالح 
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 هم هاملت

جامعتا القاهرة – حلوان

تاأليف :                   وليم �سك�سبري 

 اإعداد :                   يا�سر البدوي 

اإخراج :                   يا�سر البدوي 

املمثلني :

يا�سر البدوي          »يف دور هاملت 1«

اأحمد يا�سر             »يف دور هاملت 2«

حممد ه�سام اأ�سري »يف دور هاملت 3«

�سارة عالء               »يف دور جرترود« 

اأحمد �سالح           »يف دور ال�سبح« 

ماركو مي�سيل         »يف دور بولونيو�ص«

ت�سميم الديكور :  حممد اأبو املجد 

ت�سميم الإ�ساءة :   اأحمد �سيف 

 اإعداد مو�سيقي :     اأحمد يا�سر

 اأزياء :                     هامي�ص اجلابري

 م�ساعد خمرج :      حممد فايز – اأحمد ر�سدي

 خمرج منفذ :         اأحمد �سيف

 ماكياج :                 جوزيف فكري

 ت�سميم مبارزة :     حممد عادل
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بجماليون 

جامعة حلوان 

تاأليف:                   توفيق احلكيم 

 اإخراج :                 عمار �سامح 

املمثلني :   

با�سم لطفي           »يف دور  بجماليون« 

يا�سمني حممد مظهر  »يف دور جالتيا« 

�سعاد اأحمد            »يف دور فينو�ص« 

عمرو اجلندي       »يف دور نر�سي�ص« 

اأحمد طارق           »يف دور ابوللو« 

�سلمي طارق           »يف دور اي�سمني« 

ت�سميم الديكور :  عمار �سامح – تنفيذ : �سهيلة خالد 

ت�سميم الإ�ساءة :  عمار �سامح 

اإعداد مو�سيقي :  عمار �سامح

اأزياء :                    عمار �سامح 

م�ساعد خمرج :    منة طلعت 

خمرج منفذ :        اأماين مراد 
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راشمون 

جامعة القاهرة 

تاأليف :                         ريونو�سكي اأكوتاجوا 

 اإعداد :                         حممد �سالح خطاب 

اإخراج :                         با�سم خريي 

املمثلني :

اأحمد مو�سى                »يف دور الكاهن« 

اأحمد يحيي                  »يف دور احلطاب« 

بي�سوي جورج               »يف دور �سانع ال�سعر امل�ستعار«

اأحمد �سعيد»�سع�سع«     »يف دور تاجومارو« 

كرمي اأبو بكر                »يف دور الزوج«

اآية جمال                      »يف دور الزوجة

ت�سميم الديكور :        با�سم خريي    تنفيذ : اأحمد عو�ص 

ت�سميم الإ�ساءة :        حممد علي 

اإعداد مو�سيقي :          عمر رجب 

اأزياء :                           هيثم �سرقاوي    تنفيذ : ريهام يون�ص

خمرج منفذ ومبارزات  : اإ�سماعيل م�سطفي 

 ماكياج :                       رغدة حممد 

اك�س�سوارات :                يا�سمني رو�سمان 

م�سحح لغة :               حف�سة �سامل 

اإهداء اإيل روح ال�سديق الفنان / اأحمد حممد �سليمان » فيكتور« 



25



26

العبدة 

جامعتا  القاهرة – حلوان 

تاأليف :                 يا�سر بدوي 

اإخراج :                  اأحمد يا�سر بدوي 

املمثلني :

يا�سر البدوي        »يف دور الفتي« 

�سارة عالء             »يف دور الفتاة«

حممد فايز           »يف دور �ساب 1«

نهلة عمار              »يف دور فتاة 2«

ماركو مي�سيل       »يف دور �ساب 2«

اأحمد يا�سر بدوي »يف دور اخلادم« 

ت�سميم الديكور : اأحمد يا�سر بدوي

ت�سميم الإ�ساءة : اأحمد �سيف 

اإعداد مو�سيقي :   اأحمد �سالح 

اأزياء :                    اأحمد يا�سر بدوي

م�ساعد خمرج :    اأحمد ر�سدي 

خمرج منفذ :       حممد م�سطفي 

ماكياج :                جوزيف فكري 
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نزهة يف ارض املعركة 
 

جامعة امل�ستقبل 

تاأليف :                فرناندو ارابال

اإخراج :                كرمي �سهدي 

املمثلني :

كرمي �سهدي        »يف دور زابو«

ندمي ه�سام          »يف دور ال�سيد تيبان« 

�سارة جمدي        »يف دور ال�سيدة تيبان« 

حممد مدكور      »يف دور زيبو« 

عبد اهلل التهامي »يف دور ممر�ص 1«

حممد عادل         » يف دور ممر�ص 2«

ت�سميم ديكور واإ�ساءة واأزياء: كرمي �سهدي

اإعداد مو�سيقي : كرمي �سهدي

م�ساعد خمرج :  خالد ال�سامي 

خمرج منفذ :      حممد حجازي 
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فصيلة علي طريق املوت

جامعة عني �سم�ص 

تاأليف :                 الفون�سو �سا�سرتي 

 اإعداد :                 حممود ح�سن 

اإخراج :                 حممود ح�سن 

املمثلني :

اأحمد طارق          »يف دور خبري« 

م�سطفي اأحمد     »يف دور ادلفوا« 

اأحمد جمدي        »يف دور اندريه«

اأحمد م�سطفي     »يف دور لوي�ص« 

اأحمد اأبو العال      »يف دور بيدرو« 

حممود ح�سن        »يف دور جوبال«

ت�سميم الديكور : اأحمد جمدي 

ت�سميم الإ�ساءة : حممد عبد الرحمن 

اإعداد مو�سيقي :   حممود ح�سن   تلحني : حممد ي�سري 

اأزياء :                   لبني املن�سي 

م�ساعد خمرج :    رغدة �سامي- هدير عاطف

خمرج منفذ :       اأحمد اأبو العال- اأحمد طارق

دراما حركية وا�ستعرا�ص : نادين خالد 

غناء :                    حممد ي�سري – ر�سوي ر�سوان 
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32 فوتوغرافيا: �سيد حلمي
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املخرج/خالد جالل    رئي�س اللجنة التنفيذية

الأ�صتاذ / عالء �صقوير  

الأ�صتاذة / اإميان عقيل     

الأ�صتاذة / عال فهمى 

الأ�صتاذ / اأ�صرف كمال 

الأ�صتاذة / نيفني فكري                  

الأ�صتاذ/اأحمد بالل )ت�صميم ال�صهادات(

الأ�صتاذ / تامر البدري )ت�صميم البو�صرت والغالف(

الأ�صتاذة / نرمني ماهر )ت�صميم الكتالوج(   

 الأ�صتاذ/روبرت الأمري )فوتوغرافيا(

جلنة  فنية من شباب استديو اللجنة التنفيذية
مسرح مركز اإلبداع الفنى

الأ�صتاذة / اإميان غنيم )ت�صميم اللوجو(

الأ�صتاذ / اأحمد ال�صاذىل 

الأ�صتاذة / هدير ال�صريف 

الأ�صتاذ / حممد غيث 
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 الورش التدريبية يف املوسم االول

 املخرج الأردين /غنام غنام

 الورش التدريبية يف املوسم الثاين

 الفنان /اأحمد خمتار

  الفنان ال�صوري /جهاد �صعد
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جدول برنامج العروض

املوؤلفاملخرجا�سم العر�صاليوم والتاريخ

م�سطفي ال�سعيد اورفيوسالحد 2016/2/7

د/عبد املعطي �سعراوي –

 اإعداد /حممد زكي 

�سمويل بيكت يو�سف م�سطفي نهاية اللعبةالثنني 2016/2/8

اأحمد حرز اهلل العهد املفقودالثالثاء 2016/2/9

كري�ستوفر مارلو –

 اإعداد /في�سل رزق 

حممد عبد ال�ستار منحني خطرالأربعاء 2016/2/10

ج.ب بري�ستلى 

اإعداد /حممد عبد ال�ستار

وليم �سك�سبري اإعداد/يا�سر البدوي يا�سر البدوي هم هاملتاخلمي�ص 2016/2/11

توفيق احلكيم عمار �سامح بجماليوناجلمعة 2016/2/12

با�سم خرييراشمونال�سبت 2016/2/13

ريونو�سكي اكوتاجوا

اإعداد /حممد �سالح خطاب

يا�سر بدوي اأحمد يا�سر بدوي العبدةالأحد 2016/2/14

فرناندو ارابالكرمي �سهدينزهة يف أرض املعركةالثنني 2016/2/15

حممود ح�سنفصيلة علي طريق املوتالثالثاء 2016/2/16

الفون�سو �سا�سرتي

اإعداد /حممود ح�سن

حفلى الفتتاح وتوزيع اجلوائز مب�سرح مركز الإبداع الفني 7 م�ساًءاالربعاء 2016/2/17

تقام العروض يف التاسعة مساًءا مبسرح مركز اإلبداع الفني 






