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ي استكمال كتاب )محمد أبو عويمر 
ن
.. لنتعاون ف ن ن األردني   أبو ربيع( –نداء للمرسحيي 

 غنام غنام

ي  مقامات الضوء،)
 
ا(المرسح ف  كامير

 بعدسته لعدد   محمد أبو عويمر " أبو ربيع"هذا هو العنوان الذي اختاره الراحل 
ً
لكتابه الذي يحتوي رصدا

نقابة ، و الذي كان قد تم ترشيحه من ( 2019حتى  1980مرسحية، من  160) من المرسحيات األردنية

ي تصدر الفنانير  األردنيير  
ن الكتب التى ي خالل  الهيئة العربية للمرسحها ليكون من بي 

عن المرسح األردنن

ي من  12الدورة  ي عّمان من  مهرجان المرسح العرب 
ن
ي ستعقد ف

 . 2020يناير  16إىل  10التى

ي أرسلها أبو ربيع تحتاج إىل عمل و توضيب و استكمال نواقص
ت للراحل قبل وفاته   ،الملفات التى كنت أشر

ي عهدت
ن
ورة العمل عىل استكمالها، لكن القدر كان أشع، فرحل أبو ربيع، و بقيت الملفات ف نا، و بأسبوع بضن

 بضبطها و بمحاولة استكمال المعلومات )أي أن أقوم بما كان يجب أن يقوم به( و ذلك من 
ً
تعهدت شخصيا

ن
ما

عث
و 

 أب
ى

س
عي

ر 
وي

ص
 ت
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ن  باب الوفاء لهذا الرجل الذي عشنا معه و عاش معنا و شاركنا الكثي  من محطات تعبنا و نجاحنا كمرسحيي 

 . ن  أردنيي 

ي اليوم أتوجه 
 العون منكمو إنتن

ً
الستكمال المعلومات الالزمة خاصة بما يتعلق  للزمالء الكرام طالبا

ي الكتاب صورها بالمرسحيات لتكون 
ن
ي اختارها هو )اف

ي يمكلها  لمرسحيات الت 
وة الضخمة الت  من بير  الير

ي تخص كل عمل مرسحي مذكور: من الصور(
 ، لذا أرجو من الزمالء تزويدي بالمعلومات التالية التى

 اسم المخرج.  .1

 اسم المؤلف  أو المعد .2

ن  .3  اسماء الممثلي 

 أسم مصمم الديكور .4

 اسم مصمم المالبس .5

 اسم مصمم الإلضاءة.  .6

7.  .
ً
 أو معدا

ً
 اسم صاحب المؤثرات و الموسيقى سواء كان مؤلفا

 اسم مصمم الماكياج .8

 اسم مدير الخشبة .9

ن المساعدين .10  اسماء الفنيي 

 مكان العرض األول .11

 تاري    خ العرض األول .12

 اسم المنتج .13

: برجاء إرسال المعلومات عىل بري ي التاىلي
ونن  دي اإللكيى

ghannamxx@gmail.com 

 أو عىل الواتساب التاىلي : 

00971567563154 

 و أكون لكم من الشاكرين. 

 

فون و شبابمرسحيات أردنيةصور   . محمد أبو عويمر .  . محيى

ي التقط فيها الصور
تيب حسب سنة العرض التى  اليى

 سنة    المخرج    المرسحية 

  1980   أحمد شقم     الزواج.  -1

  1980   عمر قفاف.      الشوكة.  -2

  1980  عبد اللطيف شما     سكابا -3

mailto:ghannamxx@gmail.com
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ن  -4 ن ضحك عىل مي    1981   محمد حلمي    مي 

  1982   شعبان حميد     السد -5

  1982   حاتم السيد    لياىلي الحصاد -6

  1982   محمد حلمي     خادم سيدين -7

  1983   يوسف الجمل   تعال بدك تضحك -8

ي غاد -9
  1983   أحمد شقم     شر

  1983   محمد حلمي     اللعبة -10

  1983   أحمد قوادري   طريق السالمة -11

  1985   يوسف الجمل   المليوني  دبوس -12

  1985   عمر العىلي    قهوة مرة -13

  1987   عمر العىلي   قرية كان اسمها زيتونة -14

ي  -15   1987   محمد حلمي    القهوح 

  1988   عمر العىلي    قحطان و البعي   -16

ي  -17   1989   محمد الضمور   المرشح الشعت 

ن عن أيوب -18   1991  عبد اللطيف شما روزانا و بناتها يبحي 

ي    عرس األعراس -19
  1991   خالد الطريقن

  1993   يوسف نصار    بياض أعم -20

  1994   نادر عمران  طيبة تصعد إىل السماء -21

ي    قربة مخزوقة -22
  1994   غسان المشيتن

  1995   غنام غنام    بدرانة -23

ن الصوت -24 ي   يا سامعي 
  1995   خالد الطريقن

  1995   عماد الشاعر   أصول اللعبة -25

  1995   نادرة عمران    يقظة -26

  1995  فتحي عبد الرحمن  عىل الشاطئ اآلخر -27

  1995  زياد جالل و كريم رشيد   الخادمات -28

  1995   مخلد الزيودي واشنطن مدريد وبالعكس -29

  1995   سوسن دروزة  ذاكرة صناديق ثالثة -30

  1995   جيف جيلهام    جدارا -31

  1995   نادر عمران  عيون ماريا والسندباد -32

  1996    مخلد الزيودي  نجوم 5حكومة  -33

ي    عرار -34
  1996    خالد الطريقن

  1999    زيد القضاة  نساء بال مالمح -35

ات  حديقة المونى  -36   2000    خليل نصي 

  2000    عصمت فاروق  المولودظلمة  -37

ة -38   2000   عبد الكريم الجراح مرثية الذئب األخي 
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  2001    محمد الشوابكة  عاشق الناي -39

  2001    غنام غنام  حياة حياة -40

  2001   عبد الكريم الجراح   سيدرا -41

ي  -42
ي الطويل   تخريف ثنانئ

  2001    وصقن

  2001    حكيم حرب   ماكبث -43

ي    العصاة -44
  2002    فراس الريمونن

ي   عباءة الدنيا -45
  2002    خالد الطريقن

  2002   عبد الكريم الجراح  ظالل القرى -46

ن  -47   2002    غنام غنام  شهقة الطي 

  2003    وائل نجم  قالدة الدم -48

  2004    حكيم حرب  مأساة المهلهل -49

  2005    نادر عمران  عالقة زوجية -50

  2005     جماعي   نيجاتيف -51

ات -52   2006    اتخليل نصي    األسي 

  2006    يوسف الجمل  وادي النسا -53

  2006   محمد االبراهيمي  الخروج إىل الداخل -54

ي  -55   2007    غنام غنام  أنا لحبيت 

  2007    حكيم حرب  الخشخاش -56

  2007   محمد خي  الرفاعي   زمان ما كان -57

ي  -58
  2007    ضحك ولعب ودم وحب. خالد الطريقن

  2007    محمد حلمي  عرس زواد ولد عواد -59

ي   ملحمة فرج هللا -60
  2007    خالد الطريقن

اطور جونز -61   2008    شعبان حميد  االمي 

  2008   زيد خليل مصطقن  اإلشارات و التحوالت  -62

  2008    عىلي الجراح  قاتل و مقتول -63

  2008     لينا التل   رق الدم -64

ا إن حكت -65   2009     لينا التل  بيى

  2009    غنام غنام  صباح ومسا -66

  2009   محمد خي  الرفاعي   متقاطعة كلمات -67

ات  أثاث قديم -68   2009    خليل نصي 

  2009    قاسم ملكاوي  يوميات مجنون -69

70-  
ً
ي   آدم وحيدا

  2009    فراس الريمونن

ي   حكاية جسد -71
ي هانن

  2009    محمد بتن

ي  حلم اسمه ليلة حب -72
  2009    خالد الطريقن

73-  
ً
  2009   عبد الكريم الجراح  ميشع يبقى حيا
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  2009    يحت  البشتاوي  إىل حيفا عائد  -74

  2010    عىلي الجراح  أكلة لحوم البرسر  -75

ي  ملهاة كاسات الحب -76
  2010    خالد الطريقن

ي الكونجرس. محمد حلمي  -77
ن
  2010   زواد لد عواد ف

ات  سكان الكهف -78   2010    خليل نصي 

  2010    مخلد الزيودي  سفر مؤاب -79

ن نافع  الحياة حلم -80   2010    حسي 

  2010    غنام غنام  المزيونغزالة  -81

  2010   زيد خليل مصطقن  أوبرا القروش الثالثة -82

  2010     لينا التل مونولوجات غزة -83

  2010    محمد الضمور  مواطن اسمه ه  -84

  2010    رمضان الفيومي  بهمتنا ندعم صناعتنا -85

ة النائمة -86   2011    رانيا قمحاوي  األمي 

 2011    زيد القضاة  موسيقى البداية -87

  2011    نبيل الخطيب  نهاية العالم -88

ف طلفاح  نهاية اللعبة -89   2011    أشر

  2011    أسماء القاسم  حكاية حارتنا -90

  2011    رامي الشوابكة   عض الجنون -91

  2011    فراس المضي  عشيات حلم -92

  2011    رشيد ملحس ثالثة أحزان مسموعة -93

  2011   محمد االبراهيمي   بس بقرش -94

ان -95 ن   2011    حاتم السيد   المي 

  2011    سوزان البنوي  ماجدة والمائدة -96

فانا -97   2011    حكيم حرب   ني 

ي مرسح -98
ن
  2011    نادر عمران  الشعر ف

  2011    أحمد العمري  الزمن و الحجرة -99

  2011    نادرة عمران  عالقة زوجية -100

  2011   مصطقن أبو هنود القميص المرسوق -101

ي   سندريلال -102
  2011    سعاد العوضن

  2012    سماح قسوس  حجرة الخزين -103

ة ذاتية -104 ي   سي    2012    أحمد المغرن 

  2012    عىلي عليان   هجرة -105

  2012    رائد شقاح   زهايمر -106

  2012    نادر عمران  ريسايكلنج -107

  2012    رائد شقاح  ة النمرودسوالف -108
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  2012    نادر عمران  جرس العودة -109

  2012    أحمد شور  الرجل األحزن -110

  2012    سوسن دروزة  الحادث اآلن -111

  2012    مخلد الزيودي  إىل إشعار آخر -112

ي مثل هذا اليوم. أحمد شور -113
ن
  2012    يحدث ف

ي   النجمة و الهيكل -114
  2013    خالد الطريقن

ي    الحالج -115
  2013    فراس الريمونن

  2013   زيد خليل مصطقن   ع الخشب -116

  2013   عبد الصمد بصول  دي 3هاملت  -117

  2013   عبد الكريم الجراح  صدى الصحراء -118

  2017    دانا الخصاونة   العازفة -119

ات  شواهد ليل -120   2017    خليل نصي 

  2017    إياد شطناوي  ظالل أنت   -121

  2017    اسماء القاسم مكان مع الخنازير -122

ار أو  -123   2017    مجد القصص   كسيى

  2018   عبد السالم قبيالت   إدفع ما بدفع -124

  2018    إياد شطناوي  مالمحنساء بال  -125

ن  -126   2018   زيد خليل مصطقن  هاملت بعد حي 

  2018    مجد القصص   النافذة -127

  2018   عبد هللا الجريان  عنب أسود -128

  2018   عبد الكريم الجراح  من قتل حمزة -129

  2018    محمد العشا  محاكمة زنوبيا -130

  2018    أحمد العليمات  سطح الدار -131

ي  ليلة مقتل العنكبوت -132
  2018    فراس الريمونن

  2018    الحاكم مسعود  ساللم يعقوب -133

  2018    حكيم حرب  جنونستان -134

  2018    عصمت فاروق أزمنة الحلم لبقزحي  -135

ن  -136 ي الطويل رحلة رقم خمسي 
  2018    وصقن

  2018    فراس المضي  ع الهامش -137

  2019   الجنة تفتح ابوابها متأخرة. يحت  البشتاوي -138

  2019    نقرشزيد    إنحدار -139

  2019   عبد هللا الجريان   ماسكارا -140

  2019   عبد السالم قبيالت  بحر  ورمال -141

ن نافع  ظالل الحب -142   2019    حسي 

ن  -143   2019    ساجدة العمر   حني 
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ي الجراح   دارين -144
  2019   أسامة هانن

  2019    عمر الضمور   جالتيا -145

ي فصل خامس  -146
ن
  2019    الحاكم مسعود فراغ ف

ي  -147
ن
 2019    غنام غنام المنقن  سأموت ف

 

 

ي / محمد أبو عويمر 
 صور مرسح الطفل األردنن

  1983     مرسحية الثعلب الماكر. نعيم حدادين .1

  2003     مرسحية صحبة األخيار. سمي  خوالدة .2

ن طبيشات .3 . حسي  ي
  2010    مرسحية الكتاب صديقى

ية.أسماء مصطقن  .4 ن ة العني  ن
 2010     مرسحية العين

. عيىس الجراحمرسحية الفأس  .5 ي   2011     الذهت 

  2011     مرسحية رحلة المعرفة. سمي  خوالدة .6

  2012     مرسحية علقم يا علقم. محمود بطاينة .7

  2017     مرسحية رحلة طرطوش. دينا ابو حمدان .8

  2019     مرسحية اليوم و بكرة. سامروتلدج .9

. حيدر كفوف .10 ي
  2019     مرسحية خيال حقيقى

  2019     نوع. عيىس الجراحمرسحية سنبلة نع .11

ي  .12
  2019     مرسحية غراب أبيض. فراس الريمونن

ي  .13  2019     مرسحية مصباح األحالم. سهاد الزعت 

 

 

 

 

 هذا و كان أبو ربيع قد ضمن الملفات إضافة إىل الصور المواد التالية

  بقلم أبو ربيع.  –من قبل 

  بقلم دكتور صالح جرار.   –تقديم 

  بقلم حكيم حرب.  –كلمة 

  ن نشوان.  –تصوير بروح الرسام  بقلم حسي 

  بقلم أبو ربيع  –ضوء 
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 كما ضمن الملفات شهادات و انطباعات مكتوبة بخط يد أصحابها: 

 كشف الشهادات

ي ملف أبو ربيع )صورة( 
ن
 )تسلسلها حسب ما جاء ف

  27.9.2010  األردن     مجدي التل .1

   األردن    د. أحمد الطراونة .2

  11.12.2001  العراق    المرسل الزيدي د. عبد  .3

 العراق     محمود أبو العباس .4

ي  .5
 األردن       خالد الطريقن

ي  .6
  10.10.2010  األردن     د. فراس الريمونن

ن الخطيب .7   27.9.2010  األردن      حسي 

  2001  مض      نجيب نجم .8

  25.9.2010  األردن      نبيل الخطيب .9

 األردن       نادرة عمران .10

  26.9.2010  األردن     يد خليل مصطقن ز  .11

 مض      يحسام عبد الهاد .12

 قطر       غانم السليطي  .13

  29.9.2010  األردن      هشام هنيدي .14

ي  .15
 األردن      محمد القبانن

 مض      مجدي فرج .16

 األردن      سن دروزةسو  .17

 األردن      ساري األسعد .18

 األردن       غنام غنام .19

ن ك .20  البحرين       لثوم أمي 

ي بن ابراهيم .21  تونس     المنح 

  30.8.2109  العراق    د. صالح القصب .22

 العراق    د. رياض موش سكران .23

  2019. 30.9  العراق     د. عبد الرضا جاسم .24

 األردن      ليل مصطقن خ .25

  7.12.2003  العراق     عواطف نعيم .26

 انطباعات

ي مرفق أبو ربيع )صورة(
ن
 تسلسلها كما جاء ف

  2.10.2002  العراق     مخلد المختار  .1
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  1.10.2002        صالح .2

  1.10.2002       . عىلي العبيديد  .3

  1.10.2002  العراق    وسام مهدي كاظم .4

  2.10.2002  العراق     مهدي األسدي .5

  2.10.2002  العراق     شادي راغب .6

  1.10.2002        توفيق عبد ربه .7

ن الخطيب .8   19.11.2012  األردن     حسي 

ي  .9
  18.11.2012  األردن     محمد القبانن

 األردن     ماهر خماش .10

ن      رياض سيف .11  فلسطي 

ي  .12
 األردن      نبيل مشيتن

ي  .13
  20.11.2012  األردن     بكر قبانن

   األردن     نادرة عمران .14

 األردن     شاهر الحديد .15

ي  .16
  14.11.2012 سلطنة عمان     طالب البلوشر

   األردن     بيل نجمن .17

ة عوض .18  األردن      سمي 

  18.11.2012  األردن     اتم السيدح .19

ي  .20   األردن     حماد الزعت 

اري .21   14.11.2012  األردن     هزاع الي 

 األردن      ياد نصارإ .22

  18.11.2012  األردن     عىلي الشوابكة .23

 األردن     بد الرحيم العرجانع .24

  14.11.2012  األردن     حيدر كفوف .25

  22.11.2012  األردن    د. محمد غوانمة .26

ي .27  األردن     نضال البتي 

 15.11.2012  األردن    محمد شاطر صادق .28

 األردن     رانية فهد .29

   األردن     شايش النعيمي  .30

 تونس      عماد الساكت .31

 عاطف عبد العزيز .32

 األردن     عىلي عليان .33

 الكويت    حسن ابراهيم سلطا .34

 األردن     محمد حلمي  .35

 السعودية     نارص السعيدان .36
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 الكويت    منصور المنصور .37

ن نلفع .38  األردن     حسي 

 15.11.2012   األردن     مجد القصص .39

  16.11.2012   األردن   "أبو صالح"محمد خليل  .40

ة منصور .41  اليمن     عمي 

    اليمن     عصام القديمي  .42

 اليمن     مبخوت النويرة .43

ي  .44  األردن     أحمد المغرن 

  2012   األردن    محمد االبراهيمي  .45

  16.11.2012   األردن     خليل مصطقن  .46

 13.11.2012   الكويت    أسامة فؤاد الشطي  .47

 األردن    يد خليل مصطقن ز  .48

ن      فادي الغول .49  فلسطي 

  17.11.2012   األردن     سماح القسوس .50

ي  .51
  17.11.2012   األردن     زهي  النوبانن

 األردن     هالة عودة .52

  18.11.2012        د. مهدي فكري العلمي  .53

  18.11.2012         د. عىلي عبد هللا .54

  18.11.2012   لبنان     شادية زيتون .55

  18.11.2012   األردن    عبد الكريم الجراح .56

  18.11.2012   األردن     سقراط قاحوش .57

  18.11.2012   األردن    محمد خي  الرفاعي  .58

  18.11.2012   األردن  مفلح العدوان .59

ي الطويل .60
  18.11.2018   دناألر      وصقن

  18.11.2012   األردن    محمد المراشدة  .61

 األردن     تيسي  النجار .62

ي  .63
  14.11.2012   األردن     مأمون التلهونن

  21.11.2012   األردن    عبد الركيم القواسمي  .64

  18.11.2012   ليبيا    فتاح عىلي يونسم .65

ي  .66
 األردن     أحمد سفاريتن

ن ع .67   18.11.2012   األردن    بد هللا المبيضي 

    األردن     فوزان العبادي .68

  19.11.2012   األردن     زياد أبو سويلم .69

  19.11.2012   األردن     حسن درويش .70

 األردن     محمد عايش .71



التي اختارها أبو ربيع في كتابه مقامات الضوءكشف الشهادات و االنطباعات و ملفات الصور   
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    األردن     مارغو أصالن .72

  21.11.2012   األردن    سميح المعايطة  .73

  12.11.2012   األردن     بسام المضي .74

  21.11.2012   األردن     محمد الزواهرة .75

  20.11.2012   األردن     أسماء مصطقن  .76

  الجزائر    عبد النارص خالف .77

  19.11.2012   األردن    . ابراهيم الخطيبد  .78

ي  .79
 .  19.11.2012   األردن    د. فراس الريمونن

 

 

 

 

 


