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البدايات المجهولة لمسرح العرائس »بحثًا بعنوان  ، كتبت  2015في عام 
، «لتقى العربي لفنون العرائس والفرجة الشعبيةالم  »، اشتركت به في «في مصر

 المصريةالتي أقامته الهيئة العربية للمسرح في القاهرة، باالشتراك مع وزارة الثقافة 
.. والحق ي قال إن هذا الم لتقى أحدث نقلة كبيرة في نشاط مسرح العرائس، حيث 

أعطى وم العالم العربي؛ وكأن الم لتقى موجدنا اهتمامًا كبيرًا بهذا المسرح في ع
 !!هذا الفنحياة جديدة ل
 أتيت بمعلومات توثيقية -الذي شاركت به في هذا الملتقى  –البحث  وفي

أن مصر شهدت العرائس على مسارحها من قبل الفرق األجنبية منذ  ، تثبتجديدة
 «مسرح العرائس»مجال القرن التاسع عشر. وبدأت أشجع طالبي على البحث في 

في  فقامت إحدى طالباتي وسجلت بالفعل رسالة ماجستيرأيضًا!  «األراجوز»و
ر ي مصمسرح العرائس ف»بعنوان  -تحت إشرافي  - كلية اآلداب جامعة حلوان

بسبب أعباء  –، ولألسف الشديد تعثرت الطالبة «دراسة في التاريخ والتشكيل ..
وما زلت  مما اضطرها إلى وقف التسجيل لمدة عام أو أكثر! –الحياة االجتماعية 

 !مرة أخرى الستكمال رسالتهاإلى الدراسة عودتها أنتظر 
كلية  فيومنذ عدة أشهر قامت طالبة أخرى بتسجيل رسالة ماجستير 

دور فن األراجوز في »بعنوان أيضًا تحت إشرافي التربية النوعية بجامعة طنطا 
وهي الفرقة التي ، «التوعية السلوكية .. فرقة األراجوز المصري والعرائس نموذجاً 

ورغم متابعتي للباحثة إال أنني أشعر بأنها متعثرة  !!يرأسها الفنان ناصر سالم
 بعض الشيء!
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لى سبب تعثر الباحثتين، وربما أغلب الباحثين ممن أخيرًا وضعت يدي ع
يبحثون حول مسرح العرائس واألراجوز والدمى .. إلخ! وهذا السبب تمثل في عدم 

مسرح »!! لذلك قررت أن يكون وجود دراسات نظرية تاريخية حول هذه الفنون 
 وفقاً ألسلوبيوذلك ضمن مشروعي التأريخي للمسرح المصري والعربي،  «العرائس

 المجهول!و الجديد اكتشاف القائم على و  ةمنهجي في الكتاب وأ
وبناء على ذلك، سيقرأ القارئ في هذا الكتاب عن اكتشاف بعض العرائس 
منذ أيام الجاهلية في شبه الجزيرة العربية! مع احتمال وجودها في مصر أيام 

عيب المماليك والحملة الفرنسية، حيث كانت ت ستخدم ضمن ألعاب أصحاب المال
، عندما «تاريخ الجبرتي»والمحبظاتية والمهرجين والراقصين .. كما جاء في كتاب 

 لد واالحتفاالت الشعبية.ااألفراح والمو  الجبرتي وصف
فله نصيب كبير في هذا الكتاب، منذ أن استخدمته وزارة  «األراجوز»أما 

رأ جديدًا الذي سنق «محمود شكوكو»المعارف في المدارس المصرية، وصواًل إلى 
غير مسبوق عنه من خالل ريادته لمسرح األراجوز، وافتتاحه لمسرحه الخاص 

 للتمثيل بالعرائس!
بوصفه رائدًا مصريًا مجهواًل لمسرح  - «أحمد عامر»وي عد الحديث عن 

، هذا باإلضافة إلى اكتشافات في هذا الكتاب المهمةأحد االكتشافات  –العرائس 
فرق مسرح العرائس األجنبية التي زارت مصر في  أخرى، تمثلت في الحديث عن

أواخر القرن التاسع عشر وحتى النصف األول من القرن العشرين، مثل: فرقة 
هولدن األمريكية، وفرقة إخوان براندي، والجوق السيموغرافي، وفرقة الجران 

 جينيول، وفرقة بتشولي، وفرقة بودريكا.
عنه  –التوثيقي والتاريخي  –ث فكان الحدي «مسرح القاهرة للعرائس»أما 

من خالل بداياته وحتى نهاية ستينيات القرن الماضي، أي الحديث عنه طوال 
عرض  وحتى «الشاطر حسن»عشر سنوات تقريبًا، وتحديدًا من بداية عرض 

، مرورًا بعروض: الليلة الكبيرة، حمار شهاب الدين، قيراط حورية، «بحر ورجالة»
 قا، دقي يا مزيكة، صحصح، األوكازيون!مدينة األحالم، حكاية س
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كما تطرقت في هذا الكتاب إلى أهم الزيارات التي قامت بها الفرق األجنبية 
باألزبكية  «مسرح القاهرة للعرائس»للعرائس، وكذلك أهم الخبراء منذ بناء مبنى 

وحتى نهاية الستينيات، ومنها على سبيل المثال: فرقة العرائس الصينية، والمسرح 
 ألسود، وفرقة عرائس ألمانيا، وفرقة العرائس التشيكوسلوفاكية.ا

 وهللا ولي التوفيق .. ،
 

 15/9/2020القاهرة في: 
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 األراجوزالعروسة و

 
، وال أميل إلى إعادة ما (1)كتب كثيرون عن عرائس أوزوريس أيام الفراعة 

 – في مشروعيألنه ضد منهجي في كتابة الجديد الذي ي مثل إضافة  –كتبوه 
لذلك سأذكر تجربة شخصية، أظنها ت مثل إضافة جديدة في مجال تاريخ العرائس 

، كنت معارًا في جامعة قطر، وفي 2008العربية، في فترة الجاهلية! ففي عام 
من العصر  آلهةً تريد أن تشاهد أأحد األيام قرأت في الجامعة إعالنًا يقول: " 

أتريد أن تستمتع برحلة إلى  العصور اإلسالمية؟ أتود أن تلتقي بآثار من الجاهلي؟
وذلك بزيارة ، عش ساعات جميلة بين كل هذا وبصحبة زمالئك من الكلية ؟البر  

 .(2)في دولة قطر"  اسم بالشحانيةقمتحف الشيخ فيصل بن 
أقتبس منها هذا الجزء: رحلة، وكتبت عنها مقالة منشورة، ذهبت إلى ال

تريد حف، تذكرت السؤال المطروح في إعالن الرحلة: أ"... قبل االنصراف من المت
؟! وتعجبت ألنني لم أشاهد هذه اآللهة، فبادرني من العصر الجاهلي آلهةأن تشاهد 

أحد الزمالء بقوله: لقد رأيتها في قاعة المخطوطات! وعلى الفور ع دت مرة أخرى 
الصغيرة،  يل الحجريةماثزجاجيًا صغيرًا به بقايا بعض الت إلى القاعة، ألجد دوالباً 

سم! رغم أن الصورة المرسومة في أذهاننا عن آلهة 10بلغ طول إحداها التي ي
العرب في العصر الجاهلي، أنها تماثيل فارهة الطول كبيرة الحجم! وذكر الشيخ 
فيصل إنه جمعها من رحالته في صحراء الجزيرة العربية، بعد توقف الرياح العاتية 

                                                           

جملة  - وسوعة العرائسية احليةاستطالعات يف امل -ى سبيل املثال: خمتار السويفي ينظر عل – (1)
جريدة  –قدماء املصريني  مسرح العرائس منذ -نبيل راغب . 1966ديسمرب  –« املسرح»
 «املصور»جملة  –مسرح العرائس فن فرعوين  -. أمحد أبو كف 11/3/1973 – «املساء»
– 24/12/1976 

جملة  – متحف الشيخ فيصل آل اثين يف قطر ملتقى العصور اإلسالمية -سيد علي إمساعيل  – (2)
 (.71 - 64ص) – 2008يناير  – 101عدد  –اإلماراتية « تراث»
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ة والسيول التي تجرف الرمال وتحرك الكثبان الرملية، فتظهر وهطول األمطار الغزير 
من وجهة  –الصخور واألحجار المدفونة في الرمال عبر العصور. والمالحظ 

أن هذه التماثيل ما هي إال نماذج م صغرة على شكل تمائم كان العربي  -نظري 
رية كانت القديم يتبرك بها، ويحملها في رحالته بين األقطار، أو هي أشكال حج

 .(1)" ت صنع لألطفال من أجل التبرك أو اللعب بها

 اجلربتي أقوال

وأيام  إذا تركنا عرائس الفراعنة والجاهلية، وتقدمنا إلى فترة العهد العثماني
ي الحملة الفرنسية، وصوالً إلى عصر محمد علي، سنجد أشكاالً من الترفيه والماله

دون  -أو األراجوز  –استخدمت العروسة  واأللعاب الشعبية، التي من المؤكد أنها
عجائب اآلثار في »!! والكتاب الذي رصد هذا األمر، هو أو الوصف ذكر االسم

ة لعبد الرحمن الجبرتي!! ففيه أخبار كثيرة عن احتفاالت شعبي «التراجم واألخبار
متنوعة، ذكر فيها الجبرتي هذه التعابير وهذه الكلمات، مثل: أرباب المالعيب، 

نسبة إلي ألعاب وائف المالعبين، وأرباب المالهي، والبهلونات، والجنبازية ]وط
فريق من وهم [، والبرامكة ]أو المحبظاتية المحبظينأي الجمباز[، والحببظية ]

المضحك، والمهرج، ومفردها )خلبوص(، وي طلق على: المغنيين[، والخالبيص ]
 القرداتية[!أي ين ]ادالقر والبهلوان[، والمفزلكين، والرقاصين، والحواة، و 

زفة في مناسبات متنوعة، مثل:  والجبرتي ذكر هذه التعابير والكلمات
ان الموالد، واالحتفاالت الدينية، واستقبال األعيالعروسة، وحفالت الختان، و 

كام ! وقد استطعت رصد أربع عشرة مناسبة في كتاب الجبرتي، وصف فيها والح 
 1235 – 1147سنة، وتحديدًا من سنة ) 86ال هذه االحتفاالت والمناسبات طو 

ميالدية(. وسأضرب بعض األمثلة على هذه  1820 – 1734هجرية( الموافقة )
 :(2)االحتفاالت 

                                                           

 السابق. – (1)
أحداث  –)مجيع الطبعات(  –عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار  -ينظر: عبد الرمحن اجلربيت  – (2)

، 1217، 1214، 1208، 1206، 1178، 1177، 1174، 1147السنوات اهلجرية: 
1219 ،1224 ،1229 ،1235 ،1282 ،1288. 
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وصف  –ميالديًا  1761الموافقة  –هجريًا  1174في أحداث سنة 
أمير الحج، ومنها حفل زواجه الذي  «علي بك بلوط»الجبرتي أحداثًا حدثت أيام 

وكان ذلك  قائاًل: " –وهي منطقة الحلمية الجديدة اآلن  – «بركة الفيل»في أ قيم 
 فعلموا على معظم البركة 1174سنـة ]أي أيام فيضان النيل[ فـي أيـام النيـل 

واجتمع بها أرباب المالهي والمالعيب  .يمشي عليها الناس للفرجة ،ركبةم   أخشاباً 
على جميع البيـوت ل ناديقوعلقوا ال ،األصناف وبهلوان الحبل وغيره من سائر

ستمر هذا او  ..... وفي كل بيت منهم والئم وعزائم وضيافات. المحيطـة بالبركـة
للحظ والفرجة  ونهاراً  وتروح ليالً  والبلد مفتحة والناس تغدو ،الفرح مدة شهر كامل

شقوا به من  ،فت العروس في موكب عظيموبعد تمام الشهر ز  . من جميع النواحي
 .(1) "بأنواع المالعيب والبهلوانات والجنك والطبول وسط المدينة

ومن نماذج االحتفاالت بموالد أولياء هللا الصالحين، ما ذكره الجبرتي 
هجريًا الموافق  1178عام  - «سيدي عبد هللا المنوفي»واصفًا االحتفال بمولد 

يدعون إليه  ،في كل سنة وعيداً  بتدعـوا له موسماً اثـم قائاًل: "...  –ميالديًا  1765
 ،كثيـرة وصواويـن ومطابخ وقهاوي  البالد القبلية والبحريـة فينصبـون خيامـاً  الناس من

 .العالم األكبر من أخالط الناس وخواصهم وعوامهم وفالحي األرياف ويجتمع
 والمالعـب والغـوازي والبغايـا والقراديـن والحـواة فيمألون الصحراء وأربـاب المالهـي

 ،ونهاراً  ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول والزمور ليالً ن ...... والبستا
 ،الفقهاء والعلماء ويجتمع لذلك أيضاً  .نحو عشرة أيام أو أكثر ويستمر ذلك

ويقتدي بهم األكابر من األمراء والتجار والعامة من  ،اً ضيمًا أوينصبون لهم خيا
 .(2)"  قربة وعبادة بل ويعتقدون ذلك ،غير إنكار

تحدث  –ميالدية  1768الموافقة سنة  –هجرية  1282وعن أحداث سنة 
دولة في الفسطاط أيام ال «جامع عمرو بن العاص»الجبرتي عن تهدم وخراب 

، عندما هجر الجامع الناس، قائاًل عن مظاهر االحتفال بالجمعة األخيرة القزدغلية
                                                           

 هجرية. 1174أحداث سنة  –السابق ينظر:  – (1)
 هجرية. 1178أحداث سنة  –السابق  ينظر: – (2)



 

(16) 

ان فيما أدركنا الناس يصلون وك ... : "«معة اليتيمةالج»من رمضان، المعروفة بـ
الناس على سبيل التسلي من القاهرة ومصر  فتجتمع به ،به آخر جمعة في رمضان

بصحنه أرباب المالهي من الحواة  ويجتمع .واألعيان وبعض األمراء أيضاً  ،وبوالق
فبطل ذلك  ،المعروفات بالغوازي  والنساء الراقصات ،وأهل المالعب ،والقرداتية

 .(1)" سقفه وأعمدته وسقوط ،وخراب ما حوله ،ثالثين سنة لهدمهمن نحو  أيضاً 
 –هجرية  1229ونختتم مشاهدات الجبرتي، بما ذكره عن أحداث سنة 

ابن  –عندما وصف االحتفال بزفاف إسماعيل باشا  –ميالدية  1814الموافقة 
ومحمد بك الدفتردار. وقد قام محمد المحروقي بتنظيم الفرح  –محمد علي باشا 

 ،المالعيب واجتمع باألزبكية أصناف أرباب ببركة األزبكية، فقال الجبرتي: " ...
غير ة، و والبرامك ،والرقاصين ،والقرداتية ،والحواة  ،والحببظية ،يةز والجنبا ،زلكينفوالم

رجال ونساء  :وأقبل من كل ناحية أصناف الناس ،ذلك أصناف وأشكال فاحتفلت
ألجل  ؛ساكر وفالحون ويهود ونصارى وأرواموأباعد وأكابر وأصاغر وع وأقارب
وصلة إلى األزبكية من جميع النواحي بأصناف لطرق الم  ت احتى ازدحم .التفرج

واستمر ضرب المدفع من ليلة السبت  .والمترددين الناس الذاهبين والراجعين
 .ليلوالحرائق والسواريخ في ال ،ونهاراً  األخرى ليالً  المذكور إلى ليلة الجمعة التالية

وكذلك احتفل النصارى وعملوا  .والبهلوانات على الحبال أرباب المالعيب ولعب
وصادف ذلك عيد  ،ومساكنهم اقات تجاه حاراتهموحر   ]شعالت النار[ وقدات
 .(2)" وعملوا لهم مراجيح ومالعيب ،الميالد

 األراجوز
كل ما ذكره الجبرتي من احتفاالت وألعاب، من المحتمل أن العروسة 

ت مستخدمة فيها بصورة أو بأخرى، سواء كانت عرائس صغيرة أو ضخمة، كان
 «األراجوز»سألتزم بلفظة  إننيالجدير بالذكر و ! أو أراجوز، أو خيال ظل .. إلخ

                                                           

 هجرية. 1182أحداث سنة  –السابق ينظر:  – (1)
 هجرية. 1229أحداث سنة  –السابق ينظر:  – (2)



 

(17) 

مع ذكر األشكال الكتابية األخرى للفظة نفسها، وفقًا لسياق ا الكتاب. دائمًا في هذ
كراجوز،  قره جوز، ه كوز، قراكوز،قر  قره قوز، ذكرها في التوثيق، مثل: كراكوز،

في  – أقدم إشارة موثقة عن األراجوزإن قره قوش .. إلخ؛ وبناًء على ذلك، أقول: 
أدخل األتراك  "قائاًل:  ،«إدوارد وليام لين»كتبها لنا المستشرق  -العصر الحديث 

هذا  ، وجعلوا الدمى تنطق بلغتهم. ويسلي«قره قوز»إلى مصر استعراض 
وهو ممل بالطبع  .القاهرة ، األتراك المقيمين فيالمبتذل إلى أبعد حدود االستعراض

إال مساًء على غرار « قره قوز»للذين يجهلون اللغة التركية. وال يقام عرض 
 .(1) «"الظالل الصينية»

واألراجوز المقصود في هذا الكالم، هو العروسة أو عروسة األراجوز، 
ألن المستشرق فر ق بين األراجوز وبين ؛ المعروف وليس المقصود خيال الظل

من  –هذا التحديد الذي عبر عنه بالظالل الصينية!! وسبب ، () لظخيال ال
راجع إلى أن األراجوز المقصود في كالم المستشرق هو العروسة،  -وجهة نظري 

 .وليس األراجوز المصري، المعروف بجلبابه األحمر وطرطوره األحمر
 عامكانت في  – عن األراجوز هاتالتي وجد –ية ارة الموثقة الثاناإلش

في صفحة  –إعالنًا ضخمًا  «الوقائع المصرية»، عندما نشرت جريدة 1869
                                                           

 -( 1835-1833عادات املصريني احملّدثني وتقاليدهم )مصر ما بني  -إدوارد وليم لني  – (1)
 (401ص) – 1991 – 1ط -ابلقاهرة  مكتبة مدبويل -ترمجة: سهري دّسوم 

() - األراجوز » مقالته أفضل من كتب عن الفرق بني األراجوز وخيال الظل .. خمتار السويفي يف
 13ص) - 1966مارس  – 27عدد  -« املسرح»جملة  -« املصري وكراجيوزيس اليوانين

لظل، قال فيها: واجلدير ابلذكر إن خمتار السويفي ذكر معلومة مهمة عن خيال ا (.16 –
العشرين، دخلت  وات األخرية من القرن التاسع عشر والسنوات األوىل من القرن"يف السن

املباشرة هزمية مسرح  السينما إىل مصر وانتشرت بني الناس انتشارًا عظيماً، كان من نتيجته
آخر من ورد ذكرهم خيال الظل واختفاؤه من حقل النشاط الفين اختفاء يكاد يكون اتماً. و 

ه األسطى املتخصصني هو احلاج حسن القشاش وكان يساعده ولدمن العيب خيال الظل 
ال الظل يف درويش. كما أن املمثل الكوميدي حسن كامل كان يقدم عروضًا خفيفة خلي

". للمزيد رحي يف مصرمنطقة روض الفرج اليت كانت تعترب يف تلك الفرتة مركزاً للنشاط املس
 .1966يوليو  – 31عدد  -« املسرح»لة جم -العرائس املصرية يف القرن العشرين ينظر: 



 

(18) 

قدم في السيرك، ومكانه خلف األوبرا عن العروض الفنية، التي ست   –كاملة 
. وفي هذا (1) خمةضريًا، وسقفه عبارة عن قبة سوداء الخديوية، وكان بناًء دائ

، وجدنا صراحة خلطًا بين األراجوز وخيال الظل، حيث قال اإلعالن: إن اإلعالن
. وهذا (2) قره كوز: وهو خيال الظل يجري ألعاب مضحكات" السيرك سيقدم "

في التاريخ، حيث إن بعض  هو خيال الظل، وهذا القول موجود يعني أن األراجوز
ق بينهما!! خر يفر  المراجع ت عد األراجوز خيال ظل، والعكس صحيح، والبعض اآل

والمالحظ على هذا اإلعالن أن الفنون الم علن عنها، يقدمها مصريون وأتراك 
، «الوقائع المصرية»وألهمية هذا اإلعالن؛ كونه منشورًا في جريدة وأجانب!! 

، سأذكر أسماء الفنون وأصحابها، كما جاءت في 1869ومؤرخ في نهاية مارس 
 باحثين.اإلعالن، ليستفيد منها جميع ال

الهوارة: لعب خيول، أم الشعور: بهلوان عربي الفنون الم علن عنها، هي: 
لغوازي: رقص عربي، الحواة البلدي، على الحبل، يوسف ستمن: حاوي أفرنكي، ا

، يدومان: رقص ترك يدلالمغاربة: بهلوان، أحمد الناياتي وجماعته: ضرب ناي، 
فرهاد  ،يالعرب ة األستانة، الحوا حضر من م  محمد شكري أفندي الحاوي الشهير ال

هو وجماعته يجرون ألعاب تقليد تياترو، جاكمو: نوع  :من مصر يالموسيقة ج
. ةلظل يجري ألعاب مضحكات، ابن رابيتياترو أفرنكي، قره كوز: وهو خيال ا

]أي المطربة  لماساألوسته أ :عوالمتخت الليسي وعبده والقفطانجي وغيره،  آالتية:
 .(3) تة سكينة الوردانيةواألوس ،ألمظ[

                                                           

 –اتريخ املسرح يف مصر يف القرن التاسع عشر للمزيد عن هذا السريك ونشاطه، ينظر كتابنا:  – (1)
يف سلسلة  (، ويف طبعته الثانية34 – 31ص) – 1998 –اهليئة املصرية العامة للكتاب 

ريخ املسرح يف العامل العريب يف ات. ويف طبعته املوسعة حتت عنوان "2005 –" مكتبة األسرة"
 – 41ص) – 1999 –الكويت  -مؤسسة املرجاح للنشر والتوزيع  – "القرن التاسع عشر

 –(، ويف إعادة نشر هذه الطبعة حتت عوان "اتريخ املسرح العريب .. القرن التاسع عشر" 45
 (.48 – 43ص) – 2012 –مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

 .31/3/1869 –بيان املالعب وأوقاهتا هناراً  -« ائع املصريةالوق»جريدة  – (2)
 راجع: السابق. – (3)



 

(19) 

وض تعلق بعر يألنه ، وهو مهم جدًا؛ 1904التوثيق الثالث كان عام 
؛ ولكننا ال نعلم األراجوز ي قدم في الموالدفن أن بعلم ناألراجوز في الموالد!! فكلنا 

يؤكد وهذا التوثيق  بأن تقديمه كان من خالل تصريح رسمي من رجال الحكومة!
حتى  والمحفوظة في دار الوثائق القومية - ثيقة المكتشفةالو هذه المعلومة! ألن 

 تصريح لفتح محل عموميتقول: "  - 1904والمؤرخة في األول من يناير ، اآلن
بمولد سيدي عبيد بقرية  قره قوش، وصناعته صاحب محل ،علي السيد عليوقتي لـ

تحتفل كل يرة بمحافظة البح مركز كفر الدوارلالتابعة وهذه القرية  .(1) "العكريشة
 .عبيد التمامي يسيدعام بمولد 

 

، 1927عام  «الناقد/المسرح»التوثيق الرابع، كان مقالة منشورة في مجلة 
أول مقالة منشورة  -حسب ما بين يدي من معلومات  –وهي من وجهة نظري 

 :، وفيها يقول كاتبهااألراجوزفن باللغة العربية في مجلة متخصصة في مصر عن 
                                                           

، منشور صورته يف موقع "ذاكرة مصر املعاصرة" التابع 1/1/1904ذا التصريح املؤرخ يف ه – (1)
 لدار الواثئق القومية املصرية، وهذا رابط الوثيقة:

http://modernegypt.bibalex.org/collections/home/Default.aspx 



 

(20) 

الذي كان  ،شك الخشبي المتنقلنسى ذلك الك   ،أن شباب اليومما أظن  "
يعلنون عن  ،يحملون الطبل والزمر ،رقهاة القاهرة وط  يطوف به أربابه في أزق  

نقضيها في قهقهة عالية  ،بضاعتهم التي طالما كانت سلوتنا ساعة أو بعض ساعة
ي لحال عن طيب خاطر ونمض «القرش التعريفة»ثم ندفع  ،«القره جوز»على 

وليس فيه ما يعطينا فكرة حسنة عنه  ،سبيلنا. هذا هو كل ما نعرفه عن القره جوز
وقد حاول بعض األروام  .في مسارح الغرب قيمة –أجل هو فن  –هذا الفن ولكن ل

والقى إقبااًل  ،وكان محل مسرح سميراميس اليوم ،إنشاء مسرح للقره جوز في مصر
بالفشل أخيرًا، وأظن إنه من العسير أن نرى  ولكن انتهت هذه المحاولة ؛كبيراً 

وإن كانت مسارحنا هذه إنما هي قره جوز من  ،مسرحًا فنيًا للقره جوز في مصر
رضت أخيرًا على ع   «قره جوزية»لرواية  على هذه الصفحة ثالث صورلحم ودم! و 

ناية يدرك القارئ الع () ومن النظر إلى الصور .والقت إقبااًل كبيراً  ،مسارح لندن
ويكفينا اليوم أن نصلح من  .وما هو عليه من الرقي ،بذل لخدمة هذا الفنالتي ت  

عد من أبدع الذي ي   ،جوز اآللي هوبعدها فلنطالب بهذا القر  ،شأن القره جوز الحي
. ولفن القره جوز قيمة ال تقدر في يءما أنتجت المخيلة وسيلة للسلوى واللهو البر 

يعلم إنه يعتبر األساس الذي  ،يخ المسرح التركيفكل من اطلع على تار  ،تركيا
بني عليه المسرح الحديث هناك. ولعزت بك مليح أحد أدباء الترك المعروفين كلمة 

هي خير ما  ،بحث فيها بحثًا مستفيضًا في المسرح التركي وفي القره جوز ،شيقة
تسلية  إنما هو ،هذا النحو من البحث. ونحن نعتبر هنا أن القره جوز علىتب ك  

وما ذلك إال للفكرة  !وال يليق بالرجال أن يقضوا بعض وقتهم في مشاهدته ،أطفال
ا أن أيدي مبين ،والتي ألمحنا إليها في أول الكالم ،التي تصورناها عنه ،الخاطئة

                                                           

() –  شرها هنا، نالصور الثالث تنتمي إىل دول جنوب شرق آسيا، ومن الصعب تصويرها أو
، وهو أقرب إىل الطربوش لذلك سأصفها: الصورة األوىل لشاب يرتدي طرطوراً طويالً مبالغاً فيه

قناعاً أبجنحة  مرتديً  املدبب ذي الطبقات املتعددة. والصورة الثانية لفارس شعيب أو أسطوري
زركشة وملونة. ممع وجود قرنني جبوار الفك. والفارس ممسك برمح ذي نصل عريض ومالبسه 

ركان عروستني داخل يعلوه العبان حي –يشبة كشك األراجوز  –والصورة الثالثة ملسرح عرائس 
 املسرح خبيوط املاريونيت.



 

(21) 

حتى أصبح اليوم له مكانته التي ال  ،رجال الغرب تناولته بالعناية والتهذيب
 .(1)"تنكر

، مية التوثيقية لهذه المقالة، إال أن لها أهمية أخرى وعلى الرغم من األه
أن بعض األروام افتتحوا مسرحًا لألراجوز في إلى أن كاتبها أشار تتمثل في 

مسرح سميراميس!! وأظن أن الكاتب اختلط  - 1927عام في  – مصر، ومكانه
 مكانأصل  ألن ؛سميراميسعليه األمر، وكان يقصد مسرح الماجستيك وليس 

في بداية القرن  «فاسوالكي»اسمه صاحبه ًا لألراجوز و كان مسرح ستيك،الماج
، «كوستيه حاجي يناكس»وحدث خالف بين أصحاب المكان، فاشتراه العشرين، 

 وأصبح اسمه مسرح الماجستيك، الذي تحول إلى سينما بيجال في شارع عماد.
العسير نقطة مهمة أخرى أثارها كاتب المقال، عندما قال: "وأظن إنه من 

تكاد تكون أن نرى مسرحًا فنيًا للقره جوز في مصر"!! وأهمية هذه المقولة، إنها 
سبق أن ، قالت فيه: " 1940 عامنشرت خبرًا  «روز اليوسف»واقعية؛ ألن مجلة 

التي كتبها األستاذ  ،طلبت وزارة الشئون االجتماعية من وزارة المعارف المذكرات
 ،«األراجوز»خاصة بمسرح العرائس  ،بالوزارةزكي طليمات مفتش شئون التمثيل 

  .(2) "هذا النوعتمهيدًا إلنشاء مسرح من 
وبالعودة إلى التقرير، الذي قدمه زكي طليمات إلى لجنة سياسة التعليم 

 – 2018فبراير  يف «مسرحنا»والذي نشرته في حلقات بجريدة  – 1931عام 
سرح المدرسي، ومن عن الم وجدت زكي طليمات، يتحدث في هذا التقرير

وتكون رواياته الصغيرة  في مدارس رياض األطفال،" إدخال القراكوز  :مقترحاته
يتجاوز كبيرهم  لصغار ال ،وتطرق أبواب التهذيب األولي ،في منتهى السهولة

  .(3) السابعة من عمره"
                                                           

 –فن القره جوز  -[ 89عدد  – سابقاً  «املسرح»]أو جملة  - 3عدد  – «الناقد»جملة  – (1)
 (.15ص) – 17/10/1927

 .17/2/1940 –األراجوز  - «روز اليوسف»جملة  – (2)
احللقة اخلامسة: التمثيل واملوسيقى  – 1931تقرير زكي طليمات عام  –سيد علي إمساعيل  – (3)

 (.29 – 28ص) – 12/3/2018 – 550عدد  - «مسرحنا»جريدة  –ابملدارس 



 

(22) 

 األراجوز يف املدارس

ا مجلة ، حيث أخبرتن1940تم  بالفعل قبل مارس  اقتراح زكي طليمات،
 ،«ألراجوزقسم ا»، به قسم ي سمى تفتيش التمثيل بوزارة المعارفأن  «روز اليوسف»

ويقدم رواياته للمدارس االبتدائية، وهي روايات  ،«علي شكري »يقوم به األستاذ 
  .(1) كلها وعظ وحكم وتعاليم مفيدة

"... مما يثير وقد كتب أحد المعاصرين لعلي شكري، كلمة قال فيها: 
 «علي شكري »ة فعاًل في مثل تلك الظروف، أن يتمكن فنان عرائسي اسمه الدهش

وتلحقه بإدارة النشاط  «قلم األراجوز»من إقناع وزارة المعارف العمومية بفكرة إنشاء 
هذا قد أنشأ فرقة صغيرة لعرائس القفاز سماها  «علي شكري »المسرحي. وكان 

رف اتخذ لنفسه طربوشًا أخضر له وعندما التحق بوزارة المعا «فرقة الجن األزرق »
ليميزها  «مفتش األراجوز»وأطلق على وظيفته اسم  «العلم المصري »زر أبيض 

عن بقية وظائف الدولة. وكان يقدم عروضه العرائسية في المدارس التابعة للمناطق 
وحده ال  «قلم األراجوز»التعليمية في جميع أنحاء القطر المصري، ويعمل في 

، ويتولى بنفسه جميع المكاتبات الخاصة برحالته وزياراته للمدارس يشرف عليه أحد
المصرية وفق هواه وحسبما يرى. والغريب أن التمثيليات التي كان يقدمها بعرائس 
القفاز كانت على مستوى ال بأس به على األقل من ناحية الهدف التربوي الذي 

دم واإلخراج. وبطل معظم تدعو إليه، وإن كانت فقيرة جدًا من ناحية مستوى التق
يظهر ليمثل رجل الشارع  «َخْرج الَنجف»هذه التمثيليات رجل مصري سماه 

 «خرج النجف»يتناقش  «الجالء»المصري ورأيه في األمور الجارية، ففي تمثيلية 
خرج »نقاشًا حادًا فال يؤدي هذا النقاش إلى نتيجة، فال يجد  «جون بول»هذا مع 

استعمال القوة في طرد جون بول من أرض الوطن.  مناصًا من وجوب «النجف
المصري مع أخيه  «خرج النجف»يتناقش  «فرحة األخوين»وفي تمثيلية 

في ضرورة اتحادهما في الكفاح الوطني ضد االستعمار وأالعيبه.  «السوداني»
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 «خرج النجف»يدور حوار شائق بين  «خمسة آالف عام من الجهاد»وفي تمثيلية 
فرعوني عن كفاح الشعب المصري طوال التاريخ القديم والحديث وأراجوز مصري 

يتآخى  «دعوة لالتحاد»من أجل نيل استقالله واالحتفاظ بكرامته. وفي تمثيلية 
الهالل والصليب في وحدة قومية متماسكة تحتمها ضرورة الكفاح الوطني من أجل 

ملخصه الجالء موضوع  «ياحنا ياهما»االستقالل وطرد المستعمر. وفي تمثيلية 
بوزارة  «قلم األراجوز»التام أو الموت الزؤام. هذه هي التمثيليات التي كان يقدمها 

المعارف العمومية لتالميذ المدارس المصرية. وال شك أن هذه التمثيليات كانت 
تقابل باالستحسان الشديد من التالميذ والمدرسين ونظار المدارس، ولكنها على 

أن تحدث، وسعيدة هي المدرسة التي كان  لغاية، ونادرة قل  أية حال كانت قليلة ل
معلنًا نيته في زيارتها. وكان هذا هو كل النشاط  «مفتش األراجوز»يكتب لها 

 .(1)العرائسي في مصر!" 
استمر لسنوات طويلة، وكان له نشاط  «قلم األراجوز»ومن المؤكد أن 

طلب أحد  ًا، تقول فيه: "، تنشر خبر 1954في ديسمبر  «الفن»مميز، جعل مجلة 
، «فن األراجوز الشعبي»البلجيكيين من وزارة اإلرشاد أن تفيده بكل المعلومات عن 

وعما إذا كان يتبع كفن توجيهي ألطفال الدولة. والمعروف إنه كان في يوم من 
بمراقبة النشاط االجتماعي التابعة لوزارة التربية والتعليم « لألراجوز»األيام مسرحًا 

 .(2) ثم انتهى هذا القسم حين توفى منذ حوالي عام من كان يشرف عليه".. 
 «حسن عثمان»ما كتبه لفن األراجوز في مصر، ومن التوثيقات المهمة 

وى لنا ما رآه ورأيناه جميعا في طفولتنا، ، عندما ر 1957عام  «المساء»في جريدة 
ر، وهذا ما فعله حسن ولم ندونه في حينه، وبالتالي فقدنا المرجع الموثق المنشو 

، أو في حي الحسين ،ما من مولد يقام في السيدة زينب: ".... عثمان، عندما قال
 ،وإقبااًل غريبًا على األراجوز ،إال وتجد ازدحامًا شديداً  ،مثالً  أو في سيدي األنبابي
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أو قرشًا واحدًا على األكثر. وال يقف  ،الذي ال يتجاوز رسم مشاهدته نصف قرش
، بل تجد الجمهور يتجاوب فقط على حفالت األراجوزد إقبال الجمهور األمر عن

مع أبطال القصة المصنوعة من القماش، فتجد األب والزوجة واالبن والبنت 
ت يمتلكهم الشغف إلى تعقب حوادث القصة ومتابعتها إلى النهاية. وتقام حفال

ك الخشبية في صت بداخلها الدكوقد ر  . «شادر»األراجوز عادة في خيمة كبيرة 
مواجهة خشبة المسرح والستائر. وبهذه األدوات البسيطة يمكن لصاحب األراجوز 

وثالثًا في  ،ويومًا في الجيزة ،«السيدة زينب»فتجده يومًا في  ،نقله في كل مولد
التي تقام ألولياء هللا. وفي األراجوز تسمع أصواتًا  «حفالت الموالد»اق، في الور  

الذين تحركهم أيدي صاحب  ،ميتها بالممثلين الصامتينغريبة اصطلح على تس
تعتبر لونًا من ألوان الفنون  ،األراجوز. وقد قدمت في مصر روايات بدائية كثيرة

 .(1) "الشعبية المصرية
في جريدة  «حسين فياض»، كتب من نشر المقالة وبعد أسبوعين

ت ردًا على مقالة ، كان«األراجوز يدخل فصول الدراسة»، مقالة بعنوان «المساء»
فصول بعض إلى دخل فعالً  ن األراجوزأ، وفيها أشار الكاتب إلى «حسن عثمان»

 ، الذي عد  «كمال الدين حسين» التربية والتعليم وزير، بناًء على اهتمام المدارس
 وهنا قام الكاتب بذكر واقعةوسيلة فعالة من وسائل اإليضاح لألطفال. األراجوز 

بعابدين  «الحوياتي»مدرسة تقدمت أستاذة الرسم ب عندما ا،حقيقية، كان هو بطله
 قائاًل: بمشروع تعليمي بواسطة األراجوز،

وفعاًل  .وعرضت فكرته ودعتني لكتابة مسرحية خاصة باألراجوز...  "
وضعت ثالثة برامج توجيهية وفكاهية، وعلى ضوء الشخصيات الموجودة صنعت 

لبستها المالبس المناسبة، ثم أجرينا ا وأ، وشكلتهالطالبات األراجوزات الالزمة
وكذلك حفظ دورها،  ،البروفات فكانت كل شخصية تقوم بتحريكها إحدى الفتيات

وكان إقبال  .1954وعرضت المدرسة هذا البرنامج في معرض الوزارة عام 
ولم  ،الجمهور عليه شديدًا لدرجة أن العرض استمر يوميًا من الصباح إلى المساء
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له الكبار قبل الصغار. وكذلك قامت معلمات العباسية بتقديم لون ينفض من حو 
بما نشره من  «حسين فياض»لم يكتف و . (1) "مماثل لألراجوز في العام الماضي

جود و فاختتم مقالته بمفاجأة كبيرة، وهي مفاجآت تاريخية وثوثيقية لفن األراجوز، 
ر الجميلة أن أشاهد عرضًا ومن الظواهفيلم سينمائي عن األراجوز، قال عنه: "... 

وهو محاولة لطيفة نرجو أن  .«كامل التلمساني»قدمه المخرج  ،سينمائيًا لألراجوز
 .(2) "تتكرر وتهتم بعرض ما يهم أوالدنا وتثقيفهم

 ةسياسالواألراجوز 

من  فنون الكوميديا»، نشر كتابه «علي الراعي»من المعروف أن الدكتور 
، وفي 1971عام  «كتاب الهالل»في سلسلة  «يخيال الظل إلى نجيب الريحان

فصله الثاني كتب عن مسرح األراجوز. وهذا الفصل تضمن نمرة لألراجوز، 
. الغريب أنني وجدت هذه النمرة منشورة في جريدة 1957شاهدها الراعي عام 

، مما يعني أن الدكتور أعاد نشرها في بقلم علي الراعي 1957عام  «المساء»
ز، أن الدكتور في مقالته بجريدة المساء، نشر نمرتين لألراجو  غرباألكتابه!! لكن 

والعجيب أن النمرة كانت مما يعني أن إحدى النمرتين لم يتضمنها الكتاب!! 
قام الدكتور الراعي األراجوز؛ حيث  رة في تاريخ عروضسياسية، وربما أهم نم

ذلك لم يضعها في !! وبالرغم من لل سياسيتفسيرها وتفنيد ما فيها، وكأنه محب
، لذلك لراعي ولتاريخ فن األراجوزعلي اكتابه!! مما يعني إنها ت عد  أثرًا مجهواًل ل

 ثيق لألراجوز:سأثبتها هنا، بوصفها آخر تو 
في األسبوع الماضي شاهدت إحدى : ".... «علي الراعي»قال الدكتور 

زارة اإلرشاد مسرحيات األراجوز .. كان ذلك في السرادق الكبير الذي أقامته و 
وكان برنامج األراجوز مكونًا من جزأين: . نيالقومي احتفااًل بمولد اإلمام الحس

التي أقامتها بعض  ،األول مسرحية سياسية دارت حوادثها حول العقبات المصطنعة
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الدول الكبرى في طريق انسحاب إسرائيل من بالدنا، وقد شاهدت في هذا الجزء 
على مسرح  قف السياسي العالمي، فظهر صهيون  للمو الطريف تصويرًا شعبياً 

في البالد، ولن ينسحب مهما  األراجوز الصغير، يحاول إقناع األراجوز بأنه باق  
نه فإ ،كانت الظروف. وهدد األراجوز صهيون بأنه ما لم يخرج من تلقاء نفسه

سيستخدم القوة في طرده من مصر، فاستنجد صهيون بكل من مستر بريطانيا، 
نجاده النشغال كل منهما بحروبه إفاعتذرت هاتان الشخصيتان عن  ،رنساومدام ف

وأن يجادل  االستعمارية في قبرص واليمن والجزائر. وحاول صهيون أن يتملص
ا ظهرت على المسرح هيئة ويمانع، فعاد األراجوز إلى التهديد باستخدام القوة. وهن

فأصدر األمر لصهيون  ،يحمل العالم على كتفيه ،في شكل رجل األمم المتحدة،
دًا منه بعد أن تخلى االستعمار عن مساندته. هذا هو باالنسحاب، فلم يجد هذا ب  

بأن  اً الجزء األول من مسرحية األراجوز، وقد كان طريفًا جدًا ومسليًا وكان جدير 
بأن يلتزم الدقة  شاهدين، لو أن مؤلف هذا الجزء عنييحظى بالمزيد من رضى الم

قف السياسي العالمي. فالواقع الذي نعلمه جميعًا أن إسرائيل لم في تصوير المو 
يضًا أنه ال بريطانيا تنسحب من بالدنا ألن االستعمار تخلى عن تأييدها. والواقع أ

والواقع كذلك أن المؤلف أغفل  ،عتذرت أبدًا عن عدم إنجاد إسرائيلوال فرنسا ا 
في مسرحية االنسحاب،  ألمريكيةتمامًا ذكر الدور الذي لعبته الواليات المتحدة ا

شوه به الحقيقة، يضم بين  ،فالموقف الكثير التعقيد الذي بسطه المؤلف إلى حد
جوانبه أكثر من مؤامرة على سالمة بالدنا، مؤامرة تشترك فيها أمريكا، وتلعب بها 

بينما تساهم فيها هاتان األخيرتان،  ،في نفس الوقت ضد مصالح فرنسا وإنجلترا
من وراء هذه المساهمة إلى استعادة نفوذهما في الشرق األوسط على  وترميان

حساب الحليفة الكبرى. ونحن بالطبع ال نطلب إلى مسرحية من مسرحيات األراجوز 
أن تلم بهذا كله، وإنما نطلب أن تلتزم المسرحية الحقائق العامة المعروفة للجميع، 

وإن  ،وال تزال تساند إسرائيل وهي أن كاًل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا ساندت
 .(1) " فت أهدافها من وراء هذه المساندةاختل
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 1968واملالغي يف املنصورة عام  األراجوز صورة

ه  ما  في مصر، حيث جمعت فيه توثيقية لفن األراجوز نواةً ما سبق أعد 
 مرجعاً وقع تحت يدي من كتابات ومكتشفات وتوثيقات تتعلق باألراجوز، لتكون 

 - فيما بعد –، وبمشيئة هللا سأعود إلى األراجوز اسات المتعلقة بهذا الفنللدر 
بعض  !! ولكن اآلن يجب أن أشير إلىوشكوكو عندما أتحدث عن مسرح العرائس



 

(28) 

األمور الواجب توضيحها لمن يريد أن يستكمل هذا الموضوع، أو يبحث فيه! 
راجوز تتاح محل لألفالتصريح الذي وجدته في دار الوثائق القومية، بخصوص اف

، يفتح الباب أمام الباحثين لالطالع على 1904عام  «العكريشة»في مولد قرية 
 ة في الدار، فمن المؤكد وجود تصاريحظتعلقة بالموالد، والمحفو مبقية الوثائق ال

 قسم»تي كانت ت قدم في الموالد. كذلك الفنون الشعبية، الب تتعلقخرى ووثائق أ
علي »وجهود  ستمر أكثر من عشر سنوات،والذي ا المعارف،في وزارة  «األراجوز

عن جهوده مع معلمات  «حسين فياض»ما ذكره  فيه. هذا باإلضافة إلى «شكري 
تحتاج إلى باحثين يطلعون على وثائق التي مدرسة الحوياتي .. إلخ هذه الجهود، 

، وفي دار وزارة المعارف، والتربية والتعليم، المحفوظة في دار الوثائق القومية
المحفوظات العمومية بالقلعة .. فاكتشاف هذه الوثائق، سيفتح الباب على 

هذا باإلضافة إلى  مصراعيه لدراسة فنون األراجوز والعرائس بصورة غير مسبوقة.
تجميع تاريخ األراجوز شفاهيًا من العبيه، وأبرز نموذج ما سمعته من العب 

عبد »، عن أستاذه «سيد السويسي»ـير باألراجوز السيد المتبولي سيد شلبي الشه
العب األراجوز في مدارس اإلسكندرية والسويس في أربعينيات القرن  «الواحد راشد

 الماضي.

 
 «عبد الواحد راشد»كارنيه العب األراجوز مبدارس اإلسكندرية والسويس 



 

(29) 

 

 حممود شكوكو
 

ن في تاريخ مسرحنا المصري أشخاص عاشوا وماتوا في نسيان تام، دو 
وهو صاحب فرقة فنية جو الة، «. أحمد المسيري »أن يلتفت إليهم أحد، ومنهم 

ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، وظلت تعمل حتى منتصفه تقريبًا. في هذه 
أصول الفن الشعبي، حيث إن المسيري هو مؤلف  «محمود شكوكو»الفرقة تلقى 

حب كل حركة ورقصة وملحن أغلب كلمات مونولوجات شكوكو وأغانيه، بل هو صا
اها شكوكو على المسرح طو  هم مونولوج لشكوكو، ول: إن أ ل حياته!! وكفى أن نقاأد 

، من تأليف وتلحين وإخراج أحمد المسيري!! هذه هي «هعلي لْ ف   هعلي ردْ وَ »وهو 
مع المسيري، ونشرته في نوفمبر  «الفنون »خالصة حوار طويل أجرته مجلة 

 !!«صنع شكوكو الرجل الذي»، تحت عنوان 1948

 
 1940فرباير « الصباح»إعالن لفرقة أمحد املسريي منشور يف جملة 
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 يعل»فه المنولوجست البلدي، فتلقفه بدأت شهرة شكوكو تنتشر؛ بوص
، عندما كانت فرقة الكسار تعمل في 1943، وضمه إلى فرقته في مايو «الكسار
نت تنشر إعالنات ، كا«الصباح»بروض الفرج. ومجلة  «سان أستفانو»كازينو 

وبعد  .(1) "المحبوبالفرقة وبها اسم شكوكو مصحوبًا بصفة "المنولوجست البلدي 
 أيامو  رمضانشهر سرح القومي باإلسكندرية في المأيام وجدنا اسمه المعًا في 

عاد إلى روض الفرج، وبدأت صوره ت وضع في اإلعالنات مع عبارة ثم ، (2) العيد
و"، كما جاء في مجلة الصباح في أغسطس وسبتمبر "منولوجات شعبية من شوكوك

. وفي ديسمبر وجدناه ينتقل مع فرقة الكسار إلى مسرح إيزيس بالسيدة 1943
زينب، مع نشر اإلعالن هكذا: "على رأس كواكب المنولوجات، عالوة على البرنامج 

 !(3) التمثيلي الغنائي، تقدم الفرقة منولوجات المنولجست البلدي المحبوب شوكوكو"

 يتألقشكوكو 

، فوجدناه ضمن مجموعة من 1945بدأ نجم شكوكو في الصعود عام 
الفنانين يعملون في كازينو البوسفور بميدان باب الحديد، وبعد شهر وجدناه على 

، ضمن فرقة محمد الكحالوي، وجاء في اإلعالن اآلتي: "يفاجئكم «ريتس»مسرح 
ر األستاذ محمد الكحالوي مع زعيم بأغانيه الشعبية الجديدة الموسيقار الكبي

في  «الصباح»وبعد ثالثة أشهر وجدنا مجلة  .(4) المنولوجست محمود شوكوكو"
فرقة كواكب السينما والمسرح االستعراضية الغنائية: زعيمة  مايو، تعلن وتقول: "

منولوجست الشرق ثريا حلمي، المنولوجست الشعبي محمود شكوكو الكوميدي 
لقصبجي، علي البليدي، هاجر حمدي، محمد سلمان، الكحالوي المحبوب، رياض ا

يوليو  11الصغير شفيق جالل .. لقد قررنا أن نغزو الوجه البحري ابتداء من 
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عن حفلة نقابة السينمائيين  «الصباح»مجلة  أعلنتوفي الشهر التالي  .(1) "1945
ن: محمد المحترفين، وتضع اسم شكوكو ضمن فقرات الحفل الفنية بجانب كل م

 !!(2) عبد الوهاب، وفريد األطرش، ومحمد عبد المطلب، وعبد الغني السيد .. إلخ
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(32) 

، قائلة وصل شكوكو إلى مكانة فنية كبيرة، عبرت عنها مجلة الصباح
شاهدنا برنامج فرقة كواكب : " «عبي الممتاز شوكوكوالنجم الش»تحت عنوان 

اد في اإلسكندرية في أولى حفالتها المسرح والسينما التي تعمل حاليًا بتياترو فؤ 
مساء الخميس الماضي. والفرقة غنية بعناصرها في عالم الغناء والمنولوجات 
والرقص والتمثيل؛ ولكن ما لفت نظري أكثر هو هذا االستقبال العجيب الذي 

إذ ما كاد يظهر !! «شوكوكو»لنجم الشعبي المنولوجست الموهوب استقبل به ا
ت الجماهير تحييه بتصفيق حاد متواصل. وما كاد ينتهي على المسرح حتى وجد

من إلقاء منولوجاته السبعة .... أعتقد أمام هذا االستقبال الحافل إن شوكوكو 
وصل في وقت قصير إلى مجد كان ال يحلم به. والمجد الذي وصل إليه لن يصل 

عمر كله إليه غيره إال بعد عشرات األعوام؛ بل من بين المنولوجست من عاشوا ال
إن منولوجات شوكوكو ال . «شوكوكو»وا إلى هذا المجد الذي وصل إليه ولم يصل

وأمثلة قديمة. ومع ذلك فال يكاد تحوي إال كلمات طبيعية، وعبارات محفوظة، 
 .(1) ينطق كلمة واحدة حتى تجد الجمهور يصفق ويصفق" «شوكوكو»

صل ومن يتابع الصحف والمجالت بعد ذلك، سيجد أن شكوكو وا
انتصاراته الفنية، وصعوده المستمر، حتى جاءت اللحظة الحاسمة، أثناء الحرب 

في يونية  «الرسالة»في مجلة  - «محمد فتحي السمان»العالمية الثانية، فنشر 
، قال فيها: "إن المتجول في أحياء «الزعيم شكوكو»كلمة تحت عنوان  - 1947

 ؛ فكأن الشعب«شكوكو»شعبي الهزلي غني الون تماثيل الم  القاهرة، يرى باعة يحمل
المصري يريد أن يقول بلسان الحال: إن زعماءنا خطبوا طوياًل فنسى الشعب ما 
قالوه، وغنيت أنت فحفظ الناس ما قلت، وصنعوا لك التماثيل: غني وأسمعه أنغام 
الحرية ليصنع تماثيله للشهداء. وردد على أسماعه ألحان االتحاد ليؤلف بين 

أبعث فيه سحر سلطانه ليفخر بأنه سيد الملوك والرؤساء، وهزه بأنين الزعماء. و 
أحزانه ليتحرر من هذا البؤس وهذا الشقاء. وإني أقسم لئن فعلت لتكونن أخطر 
على إنجلترا وعلى أوضاعنا المقاومة من ألف زعيم. لقد أكرمك الشعب يا صاحب 

 التماثيل، فهل أنت ممن يعرفون الجميل؟
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(33) 

 ستعراضيةفرقة شكوكو اال

ن لنفسه فرقة فنية خاصة  به، وتحمل اسمه، استغل شكوكو نجوميته، وكو 
 –دوريات ، تتبعت أخبارها في «فرقة شكوكو االستعراضية»أطلق عليها اسم 

المصور، األستوديو، المقطم، األهرام، المصري، البالغ، أبو الهول، االثنين 
، فخرجت 1951إلى أغسطس  1948طوال ثالثة أعوام، من يونية  –والدنيا، الفن 

باآلتي: إن الفرقة عرضت مجموعة من االستعراضات والتابلوهات والمسرحيات، 
منها: شكوكو في باريس، شكوكو البلياتشو، الكونت دي مونت شكوكو، حظك 
كده، البحر وما فيه، فين الحكيم؟، صقر وعصفورة وحمام، الحدق، رمضان كريم، 

 .(1) الشرف غالي
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(34) 

عمال ع رضت على: مسرح كازينو ليالس بروض الفرج، ومسرح وهذه األ
سينما محمد علي باإلسكندرية، ومسرح حديقة األزبكية، والنادي المصري اللبناني، 
وكازينو الكوبري اإلنجليزي، والمسرح القومي باإلسكندرية، ومسرح سينما فلوريدا. 

جمال، سعاد مكاوي،  والفرقة كانت تضم كالً من: ثريا حلمي، حورية حسن، سامية
سونيا رشدي، شفيق جالل، عبد العزيز محمود، عبد النبي محمد، عمر الجيزاوي، 
فايزة رشدي، كارم محمود، محمد التابعي، محمد الديب، محمد السباعي، محمد 
عبد المطلب، هدى شمس الدين. وفرقة شكوكو االستعراضية، قدمت في هذه الفترة 

 .(1) وحلب، وبغداد، وتركياأعمالها في: بيروت، ودمشق، 
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(35) 

 شكوكو ومسرح األراجوز

، سنجد أن عروض فن ة الشعبيةالمصريالفنون تاريخ مهما بحثنا في 
األراجوز، كانت ت قدم في الحواري والموالد واألرياف والساحات الشعبية، ولم ت قدم 

اجوز نهائيًا على خشبة مسرح للكبار!! وهنا الفرق بين فن األراجوز، ومسرح األر 
 الذي ي عد شكوكو رائده!

 
 1952أكتوبر  27ة )الفن( بتاريخ لإعالن منشور يف جم



 

(36) 

في سبتمبر  –في عروض فرقته  -كانت بداية استخدام شكوكو لألراجوز 
، قائلة: «األراجوز»هذا الحدث، تحت عنوان  «الفن»مجلة ، ونقلت لنا 1951

وز، وكذلك الوسيلة التي "... األستاذ شكوكو يعرض علينا قصة من قصص األراج
ال أن أا القصة فهي تدور حول شحاذ، أبى يحرك بها شخصيات األراجوز. أم

يضايق األراجوز، طالباً منه إحسانًا. فلما رفض األراجوز إعطاء الشحاذ أية منحة، 
راجوز ، وبدأ يغني مما جعل األأن يقنع األراجوز أن صوته جميل حاول الشحاذ

 .(1) لخ"يضربه ويطارده .... إ
هذه القصة، أو هذه الفقرة، وغيرها من القصص األراجوزية، أصبحت فقرة 
ثابتة في عروض فرقة شكوكو واستعراضاتها، مثل: السندباد البلدي، وابن النيل، 

قال  1952. ففي يونية (2) واللي من نصيبك، وشكوكو واإلذاعة، واخزي الشيطان
مج شكوكو كل ليلة: "... وها هو ]يقصد ، واصفًا برنا«الفن»أحد النقاد في مجلة 

، ثم إلى «رمضان»، إلى استعراض «األراجوز»شكوكو[ ينتقل من استعراض 
 .(3) "«السندباد البلدي»االستعراض الكبير 

ومع انتشار مسرح األراجوز داخل عروض فرقة شكوكو، أصبحت 
مسكًا ، تحمل صورة شكوكو م1952اإلعالنات المنشورة والموزعة منذ أكتوبر 

باألراجوز؛ وكأن صورة األراجوز في األفيش، أصبحت دعاية، وعنصر جذب 
اإلعالنات!! بعض جماهيري، ناهيك عن وجود اسم األراجوز بخط عريض في 

الذي كان يقدم عليه شكوكو فنه  –ومن الطريف، أن شباك التذاكر بكازينو أوبرا 
أن إلى . ووصل األمر (4) كان يضع صورة األراجوز، جذبًا للجماهير أيضاً  –

شارك شكوكو بأراجوزه في فرحة المصريين بتأميم القناة؛ حيث أوضحت مجلة 
األراجوز في »، بأن شكوكو شارك في تصوير فيلم 1957في يناير  «الكواكب»
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(37) 

فرحة ، يصور «عبد القادر التلمساني»، وهو فيلم تسجيلي من إخراج «المعركة
كلف بعض . ولم يكتف شكوكو بذلك، بل (1) الشعب المصري بتأميم قناة السويس

هكذا قالت جريدة  !!المؤلفين بتأليف استعراض وطني سيقدمه مع األراجوز قريباً 
 .(2) 1957في يوليو  «القاهرة»

لم يكتف شكوكو بإسهامه الريادي في وضع األراجوز ألول مرة على 
وأعرق خشبة مسرح القطاع الخاص، فوضعه وألول مرة أيضًا على خشبة أهم 

مسرح حكومي في مصر، وهو دار األوبرا، عندما شارك بفنونه الشعبية في أول 
عام  «يا ليل يا عين»عرض استعراضي مسرحي رسمي لفرقة الفنون الشعبية 

، حيث قدم شكوكو فقرات من األراجوز وخيال الظل!! وهذا العرض من 1956
: ي طليمات، وألحانتأليف علي أحمد باكثير، وزكريا الحجاوي، ومن إخراج زك

عبد الحليم نويرة، ومحمود الشريف، وأحمد صدقي، والبطولة لنعيمة عاكف، 
واشترك في التمثيل: محمد توفيق، ورياض القصبجي، وحسين عيسى، وأخرج 

 .(3) االستعراضات نفيسة الغمراوي، ومحمود رضا

 شكوكو والعرائس

مثلت في إنه ، أضاف شكوكو إلى تاريخه ريادة أخرى، ت1959في عام 
أعمال حيث إن اع خاص، ي قدم أعماله للجمهور!! صاحب أول مسرح للعرائس قط

 – ج عن جهود الخبيرتين الرومانيتينأحمد عامر، وأعمال مسرح العرائس النات
هذا كانت ت قدم برعاية حكومية وعلى مسارح الدولة، و  -وسنتحدث عنها فيما بعد 

 ما خالفه شكوكو، وتفوق فيه!!
قالت فيها: "... إن الزائر ، كلمة «الجمهورية»غسطس نشرت جريدة ففي أ 

لحجرة شكوكو بين كواليس المسرح القومي باإلسكندرية، يرى شكوكو جالسًا بين 
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(38) 

نماذج خشبية للعرائس، وقد أخذ يتدرب على تحريكها بخيوط رفيعة يمسك بها في 
امته وزارة الثقافة يديه. إن شكوكو قد تأمل طوياًل في مسرح العرائس، الذي أق

واإلرشاد القومي. ورأى أنه فن جذاب يمكن اإلفادة منه على نطاق واسع. واستطاع 
ببراعته الحرفية كصانع قبل أن يحترف فن المونولوج أن يقيم مسرحًا للعرائس .. 
ويقيمه بنفسه غير مستعين بأي فن في إعداده. واليوم يتمرن شكوكو على تحريك 

تقديم لونه الجديد للجمهور، الذي لن يهمل فيه فن األراجوز  الدمى لكي يتمكن من
الشعبي الذي اشتهر به، وإنما سيجتمع في مسرح شكوكو للعرائس بين الفن 

 .(1) العصري والمستورد من الخارج وبين فن األراجوز الشعبي األصيل"
وبعض  «حبيب غباشي»بدأ شكوكو االستعداد الفتتاح مسرحه، فكلف 

 «سيد مكاوي »شعبيين بتأليف قصص لمسرح العرائس، على أن يقوم الزجالين ال
بتلحينها. وبالفعل بدأت اإلعالنات تنتشر في الصحف والمجالت ابتداء من فبراير 

: "مسرح شكوكو للعرائس، يقدم ألول مرة وابتهاجًا «الفن»، فقالت مجلة 1960
السندباد »سرح متروبول، وباستعداد فني ضخم بشهر رمضان المبارك على م

 . (2) كل يوم حفلتان، ألواج وبناوير للعائالت" «البلدي
، قائلة: " أنت مدين ألوالدك وعائلتك بمشاهدة «األهرام»وأعلنت جريدة 

 .(3) مسرح شكوكو للعرايس. الحدث الفني الكبير بمسرح متروبول، حفلتان يوميًا"
ان المفضلة اقضيها في مارس، قائلة: "سهرات رمض «أخبار النجوم»وأعلنت مجلة 

وعائلتك بمسرح شكوكو للعرائس. أول حدث فني في الجمهورية العربية المتحدة، 
 .(4) حاليًا بنجاح كبير بمسرح متروبول"

سباقة في الكتابة عن هذا المسرح، فنشرت كلمة  «المساء» جريدةكانت 
لشعبي، الخطوة الجريئة التي أقدم عليها الفنان ا ، قالت فيها: "1960في مارس 
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ابن البلد محمود شكوكو، خطوة موفقة أثبتت أنه باستطاعة فرد واحد من عامة 
الشعب، أن يأتي من المعجزات ما تكاتفت عدة عقول وشخصيات وهيئات 
وإمكانيات مجتمعة كلها في سبيل تحقيقها!! ففي العام الماضي، فرحنا عندما 

للعرائس عندنا على غرار  فكرت وزارة الثقافة واإلرشاد القومي في إنشاء مسرح
البالد األجنبية، وازدادت فرحتنا عندما ظهر المشروع إلى حيز الوجود، وأصبح 
لدينا لون جديد من الفنون المسرحية. واليوم يقتحم المنلوجست شكوكو هذا الميدان 
الجديد ليعرض بواسطته فنه الشعبي، مطورًا إياه. فبعد أن تخصص شكوكو منذ 

إسكتش األراجوز، خالل الحفالت العامة التي كان يغني فيها، سنوات في تقديم 
قهوة »، و«السندباد البلدي»تطور فقدم لنا عرضًا للعرائس قوامه ثالث فقرات هي: 

، أي «الماريونيت». وجاء تقسيم الفقرتين األوليتين على طريقة «المولد»، و«العيد
. وقد وضع موسيقى «األراجوز» ة فقد قدمها على طريقته القديمةالعرائس. أما الثالث

هذه االستعراضات كل من: محمود الشريف، وسيد مكاوي، وشكوكو نفسه. أما 
الرقصات واالستعراضات واألغاني فقد نجحت أصابع الالعبين وأصوات المطربين 

 .(1)" في إظهارها بالصورة الشعبية
يت، ، التي قدمها شكوكو بعرائس الماريون«السندباد البلدي»ومسرحية 

تدور أحداثها حول بنت البلد اليتيمة، التي تسير حزينة في ليلة العيد، فيرق عسكري 
الدورية لدموعها، ويشير إليها أن تذهب إلى مكان تسعد فيه. وتذهب البنت 

ويرحب بهاـ ويستمع لقصتها،  «شكوكو»فيستقبلها الصغيرة إلى ذلك المكان، 
فيظهر مركب السندباد قادم وعليه  ،«السندباد البلدي»ويدعوها إلى رحلة مع 

شكوكو بطرطوره، ويسير المركب إلى بالد الهند والسند وبالد تركب األفيال، وفي 
قلب الغابة نرى ملكة الغابة، وقد جاءوها بالسندباد أسيرًا، فتصمم الملكة على 
الزواج منه. فيقام حفل كبير والسندباد داخل القفص الذي أسره فيه جنود الملكة، 

ال يستطيع السندباد الدفاع عن نفسه، والتخلص من هذا الزواج، ألنه متزوج من و 
أربعة نساء؛ ولكن ملكة الغابة تقول له: إن شريعتها تجيز الزواج من مائة. وأنها 
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كملكة بمائة، فيتظاهر السندباد بأنه ساحر، ويقول لها: إن في استطاعته أن يجعل 
لما رآه من سحب، وال تلبث أن تمطر السماء السماء تمطر، وهو يعلم أنها ستمطر 

ل بالفعل، وتصدق الملكة وحاشيتها أن هذا المطر معجزة السندباد، فتفرج عنه وتحم  
لعودة، فتسر الفتاة له مركبة مجوهرات ونفائس من كنوز جزيرتها وتسمح له با

 .(1) بيتهاإلى اليتيمة وتعود 
نية ًا في البيئة الثقافية والفومما سبق يتضح لنا أن شكوكو ترك أثرًا كبير 

سبان، عندما قررت افتتاح مبنى لح  بمسرحه هذا، مما جعل الحكومة تضعه في ا
، 1963في نوفمبر  «الجيل»، حيث قالت مجلة باألزبكية «مسرح القاهرة للعرائس»

 : اآلتي «معرض للعرائس ومهرجان لفنوننا الشعبية»تحت عنوان 
أول مسرح للعرائس. المسرح الجديد يقع " يفتتح في شهر يناير القادم 
آالف جنيه. يقدم على مسرح عرائس  7خلف مسرح األزبكية، وبلغت تكاليفه 

فرقة »العرائس المختلفة، وتشترك فيه:  القاهرة أول مهرجان قومي لفنون 
، وفرقة «فرقة المدارس»، و«خيال الظل»، و«المسرح األسود»، وفرقة «الماريونت

، والمسارح «فرقة جحا»، و«شكوكو للعرائس»ومسرح  ،«ن عرائس التليفزيو »
، التي تعتبر «األراجوزات الشعبية»ة للهواة. وتشترك فيه مجموعة من المدرسي

البداية األولى لكل مسارح العرائس. سوف يفتتح مع المهرجان أول معرض للعرائس 
مع  نماذج من العرائسيقام في الجمهورية العربية المتحدة، ويضم المعرض 

ا، ثم عرائس تمثل مختلف المحاوالت العلمية. ستتكون هيئة تحكيم تصميمات له
المهرجان من أكبر خبراء العرائس في العالم، ويمثلون فرنسا ورومانيا 

 .(2) وتشيكوسلوفاكيا واالتحاد السوفيتي"
 
 

                                                           

 .14/3/1960 –السندابد البلدي  – «املساء»راجع: جريدة  – (1)
 .11/11/1963 -« اجليل»جملة  –معرض للعرائس ومهرجان لفنوننا الشعبية  – (2)



 

(41) 

 

 ميًا.. قد األجنبيةفرق العرائس 
 

مسرح العرائس في  بأن مصر عرفت -ما سمعناه وقرأناه  -غير دقيق 
العرائس التشيكية، ومن بعدها  رن الماضي، عندما جاءت فرقةأواخر خمسينيات الق

ه ا ألول مرة في القاهرة!! فهذمعروضه االرومانية، وعرضتللعرائس ريكا ساند فرقة
المقولة، غير دقيقة في صياغتها؛ واألدق أن نقول: إن مصر اهتمت بمسرح 

!! ريكافرقة ساندن وتحديداً هاتان الفرقتاعندما جاءت  في إنشائه،العرائس، وفكرت 
بأكثر  تين التشيكية والرومانيةفرقالمسرح العرائس قبل حضور ألن مصر عرفت 

 !!دًا منذ أواخر القرن التاسع عشرمن ستين سنة، وتحدي

 فرقة هولدن األمريكية

م ت عد  فرقة هولدن األمريكية، أول فرقة لمسرح العرائس تزور مصر عا
. ومن الواضح أنها كانت فرقة مرموقة وكبيرة الشأن، حتى تعرض عروضها 1890

على مسرح األوبرا الخديوية، ويحضر عروضها الجناب العالي الخديو محمد 
شر ف الجناب  نشرت هذا الخبر في يناير، قائلة: " «القاهرة»توفيق!! فجريدة 

المستر هولدن بالتماثيل  العالي الخديوي المعظم مرسح األوبرا لمشاهدة تمثيل
 .(1) الخشبية أول أمس"

، وعرضت عروضها 1897وهذه الفرقة زارت مصر مرة أخرى عام 
، قائلة: "يمثل جوق «المقطم»الخشبية، وأضافت إليها جديدًا، هكذا أخبرتنا جريدة 

، وقد خفض أسعار «لد جرس كلوبصو »ن هذا المساء ألعابه الخشبية في هولد
 .(2) ى الالئحة ألعابًا جديدة ترغيبًا للناس في زيادة اإلقبال"الدخول، وزاد عل

                                                           

 22/1/1890 -« القاهرة»جريدة  –األوبرا اخلديوية  – (1)
 22/11/1897 -« املقطم»جريدة  – (2)



 

(42) 

وعلى الرغم من أن األخبار المنشورة، لم توضح طبيعة عروض الفرقة، 
، نشرت مقالة كبيرة «المقتطف»ونوعية العرائس المستخدمة .. إلخ، إال أن مجلة 

تفاصيل كافة ال ، تحدثت فيها عن«األشخاص الخشبية»ت عنوان ، تح1890 عام
وألهميتها؛ كونها أول مقالة منشورة باللغة العربية في مصر  .لعروض هذه الفرقة

 :فيما يلي عن مسرح العرائس، سأنشر أهم ما جاء فيها
"... جاء العاصمة منذ بضعة أشهر رجل أميركي، أدهش األبصار، وحي ر 

وترقص  األفكار. فإنه كان ي ري الناس أشخاصًا من الخشب، تقوم وتقعد وتمشي
وتتكلم وتغني، ويشاركها في أعمالها المختلفة عدد عديد من الحيوانات، بين دب 
وثور وحمار وكلب وهر  وما أشبه. وكان يريهم عظام األموات تنفصل وتتصل، 
وتقوم وتقعد وتعمل غريب األعمال كأنها حي ة عاقلة. وال بد  من أن كثيرين حاولوا 

ها، وأكثر الذين حادثونا في هذا الموضوع استطالع أمر تلك األشخاص وكشف سر  
متفق على أنها مركبة من قطع خشبية تتحرك بواسطة األسالك. أما كونها مركبة 
من قطع خشبية فهذا يعترف به صاحبها، وإما كونها تتحرك بأسالك مربوطة بها 
فأمره ظاهر ألن األسالك ت رى عيانًا وقل  من لم ينتبه إليها من جميع الذين 

دوها. فيبقى أمر تركيبها وتحريكها وفيهما سرُّ عملها البديع. وال شبهة في أن شاه
هذه التماثيل مهما كانت مادتها ومهما كان تركيبها قد م ثلت بها الهيئة البشرية 
أحسن تمثيل فترى الرجل السمين والضئيل والطويل والقصير والمرأة الفتية والعجوز 

ء بين األوروبي والصيني والهندي والياباني بالغة والجميلة والشنيعة. وترى األزيا
مبلغ االتقان وكذا أشكال الحيوانات المختلفة واألشجار والمباني واألدوات واألمتعة. 
وحركات هؤالء الناس وهذه الحيوانات أشبه بحركات الناس والحيوانات الحقيقية 

 والعجوز تدلف كأنها فالجبان يمشي متلفت ًا والشجاع متبخترًا والغانية تتيه دالالً 
تجرُّ أثقاالً والثور ينطح بقرنيه والدب يقفز على رجليه وال يظهر في ذلك كله شيء 
من التكل ف. وأغرب من ذلك أصواتها فلكل منها صوت خاص به حتى القطط 
فإنها تموء كما تموء القطط الحقيقية. أما التركيب فكل شخص مركب من هيكل 

وهو قطع خشبية مثل العظام مفاصلها لوالب معدنية  خشبي يشبه هيكل اإلنسان،
مرنة تمكنها من التحرك إلى كل الجهات كما تتحرك األعضاء الطبيعية. والغرابة 
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في عمل هذا الهيكل ومضاهاة الهيكل البشري به في البناء والحركة ويقال إن 
ى الذين يصنعون هذه الهياكل من أكبر المصورين وصانعي التماثيل ولذلك تر 

مصنوعاتهم تحاكي األشخاص الطبيعية شكاًل وقوامًا وحركات  وي لبس الهيكل ثيابًا 
ويوضع له وجه وشعر حتى يصير كالشخص الطبيعي وتربط أعضاؤه بأسالك 
دقيقة وي علق بها وتوصل هذه األسالك بسيور من الصمغ الهندي حتى إذا ت رك 

تربط األعضاء بأسالك أخرى أقدام و  ةإلى نفسه يتدل ى مرتفعًا عن األرض ثالث
ممتدة إلى تحت األرض وبأسالك جانبية بعضها إلى اليمين وبعضها إلى اليسار 
ويقف المحركون لها تحت أرض المرسح وفي غرفة إلى اليمين وغرفة إلى اليسار 
ل إال بالصبر  فيحركون األعضاء حسبما يستدعي المقام. وهنا المهارة التي ال ت َحص 

ما في هذه األشخاص من اتقان الصنعة ال يحسبه الرائي شيئًا والمزاولة وكل 
بالنسبة إلى حركاتها وال سيما ألنه يراها تتحرك حركات لم تكن منتظرة قباًل فإذا 

غني منها وأجاد وأطرب الحضور واستعادوه أحنى رأسه مسرورًا وأعاد غن ى الم  
بخفة حركاتها فاستعادوها الغناء ثانية وثالثة. وإذا رقصت الراقصة وسر ت الحضور 

لب ت الطلب عن طيب نفس إلى غير ذلك مما يطول شرحه ويشهد بمهارة الذين 
يحركونها. أما الكالم والغناء فيقوم بهما أناس حقيقيون غير ظاهرين للعيان فيظن 

 .(1) الرائي إن الشخص الذي أمامه هو الذي يتكلم ويغني"

 نديافرقة أخوان بر

مسرح حديقة »وعرضت على  1897ارت مصر عام هي فرقة إيطالية، ز 
عروضًا عديدة لمسرح العرائس!! فأول عرض أخبرتنا به جريدة  «األزبكية

 يوف – األراجوز الميكانيكي أي – (2) «أركوز ميكانيكي»، كان بعنوان «المقطم»
عدد آخر أضافت الجريدة توضيحات مهمة عن العرض، قائلة: "... لعبت تماثيل 

س ألعابًا غريبة في تياترو األزبكية، بين جمنستيك ورقص وطرب. الفنطوش أم
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وكان أناس متوارين داخل المرسح، يغنون والتماثيل تفتح أفواهها وتغلقها، فيخال 
، كلمة إيطالية «الفنتوش أو الفنطوش»وكلمة  .(1) للناظر إليها أنها تتكلم"

«Fantoccio ».تعني العروسة الخشبية 
تتابع عروض هذه الفرقة، وتنشر لها الجديد  «مقطمال»واستمرت جريدة 

ندي أخوان ا، قالت الجريدة: "... ال يزال بر 8/10/1897الذي تقدمه، ففي يوم 
يوالون تمثيل ألعابهم الغريبة، مع أركوز وفنتوش في تياترو حديقة األزبكية. وقد 

من فتاة المرسح ليلة أمس بالمجتمعين، ومثلت األلعاب الجميلة المضحكة:  غص  
ترقص، وقزم ينكت، وهرم يسكر، وهيكل يرمى بأطرافه ورأسه إلى األرض، ثم 
يعود فيتلقفها واحدة واحدة، ويركبها في أماكنها. كل ذلك تفعله هذه األشخاص 
الخشبية بخفة ورشاقة، ال مزيد عليها كأنها تحس وتدرك، وهي ال شعور لها وال 

 .(2) حياة فيها"

 اجلوق السيموغرايف

وهو فرقة  - 1899الجوق السيموغرافي إلى مصر أواخر عام  جاء
عن عروض هذا الجوق، قائلة:  «مصر»وقد أعلنت جريدة  –إيطالية عرائسية 

ت مثل الليلة في تياترو أبي خليل القباني مساخيط خشبية على طريقة هولدن ... "
الذين الشهيرة، وصور متحركة تبهر األبصار بخفة حركاتها ودقة صنعها فنحث 

  .(3) " يريدون ترويح صدورهم على حضور هذه الليلة الرائقة
أن هذه الفرقة كانت ت مثل فقط  ىولنا مالحظتان على هذا الخبر: األول

لها بفرقة القباني!! فالقباني في هذه الفترة كان  ةعلى مسرح القباني، وال عالق
قع في سوق خارج مصر أو خارج القاهرة، ولكن مسرحه الذي يملكه، كان ي

الخضار بالعتبة، وكان يؤجره وقت وجوده مع فرقته خارج مصر أو خارج القاهرة. 
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، والمقصود بها السينما أو «الصور المتحركة»والمالحظة األخرى، تتعلق بعبارة 
انت تعرض بعض اللقطات السينماتوغراف؛ ألن أغلب المسارح في هذا الوقت، ك

وصفها عامل جذب للجماهير لمشاهدة ب -قبل عرض المسرحية  – السينمائية
 التي ت قدم على خشبة المسرح. المسرحية العروض

في  «كازينو حلوان»هذا الجوق القى نجاحًا كبيرًا، فعرض أعماله في 
وهو  – «سكاتنج رنج»، ثم انتقل واستقر في تياترو 1900األيام األولى من عام 

بالمساخيط الخشبية، كما وكان يقدم عروضه  –مسرح يقع في منطقة األزبكية 
. والجدير بالذكر إن أهم ليلة عرض لهذا الجوق، كانت ليلة وقتذاكقالت الصحف 

يناير، عندما مثل بعرائسه في الحفلة الخيرية التي أقامتها الجمعية الخيرية  10
زوجة  «توجينى»اإليطالية في األوبرا الخديوية لصالح الفقراء، تحت رعاية مدام 

 .(1) قنصل إيطاليا
، كانت الجريدة المخصصة إلعالنات هذا «المقطم»والمالحظ أن جريدة 

 ففي :لجريدة خالل أسبوع واحدالجوق ونشر أخباره، وهذه ثالثة أمثلة لما نشرته ا
، قالت الجريدة: "بدأ الجوق الجديد السيموغرافي في عرض 1900يناير  11يوم 

ارحة، ويلعب بالتماثيل الخشبية مناظره الجميلة في تياترو سكاتنج رنج أول الب
الساعة الخامسة إلى  ألعابًا مدهشة، وهو يجرى ألعابًا جديدة مساء كل يوم من

 نصف الليل".
يناير، قالت الجريدة: "ستعرض مساء اليوم حسب المعتاد  15وفي يوم 

ألعاب الفنطوش في تياترو سكاتنج رنج، ويتخللها مناظر سيموتوجرافية بديعة، 
اصمة، ر الجوق بالمهارة والبراعة. وقد أقبل الناس عليه كثيراً في هذه العتشهد لمدي

وهم مسرورون من المناظر التي تمثل كل ليلة من الساعة الخامسة مساء إلى 
الساعة التاسعة، وكل نصف ساعة تظهر ألعاب ومناظر جديدة، وكذلك من 

 ية عشرة".الساعة التاسعة إلى الثان
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يعرض كل ليلة في مرسح سكاتنج  ت الجريدة: "يناير، قال 17وفي يوم 
رنج من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الثانية عشرة مناظر سيماتوغرافية 
جميلة، ويتخلل فصولها ألعاب الفنطوش المضحكة. وفى كل خميس من الساعة 

 ". الرابعة ونصف إلى الساعة السابعة يخصص المرسح للحريم واألوالد

 ولاجلران جينيفرقة 

، المعروفة باسم ، زارت مصر فرقة العرائس الفرنسية1929في عام 
 دين. بشارع عماد ال «مسرح الكورسال»، وقدمت عروضها على «الجران جينيول»

 
 مسرح الكورسال يف شارع عماد الدين

، بعمل حوار «مصر الحديثة المصورة»ومن حسن الحظ أن قامت مجلة 
 –اسم الفرقة  – «جينيول»أن كلمة لمنا منه ع ،«يجورج رابان»مع رئيس الفرقة 

يحركها صاحبها المختفي وراء الستار تعني العرائس بالفرنسية، وهي عرائس 
لتسلية األطفال، األمر الذي يتشابه مع األراجوز في مصر. وهذا اللون 
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الفني منتشر في حدائق الشانزليزيه بباريس تسلية لألطفال، وقد ظهر في 
، وي عد هذا المسرح «أوسكار ميتييه»سنة، على يد المؤلف  منذ أربعين فرنسا

ل السنة، على غرار من أنشط مسارح باريس؛ ألنه ال يتوقف ليلة واحدة طوا
 . (1) وديون، واألوبرا، واألوبرا كوميكالكوميدي فرانسيز، واأل: مسارح الدولة

 
 فرقة اجلران جينيول رئيسجورج راابين 
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ريس، ال تقبل أي عضو بها إال بعد عشر وفرقة الجران جينيول ببا
سنوات في ممارسة التمثيل، وبسبب صعوبة العمل في الفرقة، ال تنافسها 

يول، وهي أية فرقة أخرى، فباريس كلها ليس بها إال فرقة واحدة للجران جين
الكورسال، بعد أن استعدت مسرح في  تعرضالفرقة التي جاءت مصر و 
ين مسرحية، وأربعة عشر ممثل وممثلة. واختتم جيداً لهذه الرحلة بست وثالث

رئيس الفرقة حواره مع مندوب المجلة، قائاًل: "هذه هي المرة األولى لنا في 
مصر وال أجد في القول متسعًا ألعبر لك عن إعجابي بجمالها وكرم أهلها. 
إن أفراد الفرقة بأسرها ال يحسون وهم في مصر أنهم في بلد أجنبي عن 

 .(1) عرون أنهم بين أهليهم، وفي بلدهم"فرنسا، بل يش

 فرقة بتشولي

؛ وقد 1931هذه الفرقة اإليطالية، ت عد أهم فرقة عرائس زارت مصر عام 
هبطت إلى ثغر  كلمة عنها في يناير، قائلة: " «الدفاع الوطني»كتبت جريدة 

. هذه الفرقة برام، وحطت رحالها واستقرت بمسرح اله«فرقة بتشولي»اإلسكندرية 
لم يسبق أن رأت ديارنا لها مثياًل من قبل. ولقد ذهبنا لمشاهدتها فوجدنا أكبر 
ممثلي العالم في مناظر ذي حجم صغير، تلفت األنظار بمظهرها المفرح المبهج 

الكاتب اإليطالي المشهور  1912المسر للخواطر. فهذا النوع الذي فكر فيه سنة 
اديمية الموسيقى بسانت سيسليا. سكرتير أك «فيكتور بودتشا»والصحفي األديب 

وعمل على إظهاره بالحالة المدهشة وإيجاد ممثلين من الخشب يتحركون كتحرك 
اإلنسان الصحيح، ويقومون بأدوار التمثيل والتلحين وكل دمية تلعب بما هو معهود 
إليها من رقص أو غناء أو عزف على البيانو واألوركستر. وقد أحدثت هذه 

في  –العائلة المالكة  –ا وأمريكا إعجابًا كبيرًا، ومثلت أمام المناظر في أوروب
إيطاليا وفي قصر الكردينال، وكذلك في البالط الملكي بلندن وبلجيكا وإسبانيا. 
وأمام رؤساء جمهوريات الواليات المتحدة. وحازت دبلومات وميداليات عديدة في 

إلى مدينة القاهرة، ليرى  . وستنتقل بعد أسبوعين1921التمثيل والموسيقى من عام 
                                                           

 السابق – (1)



 

(49) 

نتجته اليه أساتذة الفنون الجميلة، وما سكانها مبلغ الرقي الصحيح، الذي وصل إ
 .(1) قريحة الكتاب والصحافيين"

وعندما وصلت الفرقة إلى القاهرة، وبدأت تعرض على مسرح الكورسال، 
س فرقة العرائ»نوان ، تحت ع1931كلمة عنها في فبراير  «مصر»كتبت جريدة 

، قالت فيها: "من المشاهدات العجيبة على المسارح هذا «على مسرح الكورسال
األسبوع، ما تقوم به فرقة العرائس على مسرح الكورسال من األلعاب، التي تكاد 
تقترب من المعجزات. ألعاب عرائس ميكانيكية، يراها الحاضرون تتحرك وتروح 

بألعاب بهلوانية. فيخيل وتجيء على المسرح، وبعضها يرقص، وبعضها يقوم 
للناظر إليها أنها أشخاص حي ة حقيقية من دم ولحم. والذي أثار إعجاب الجمهور 
على األخص، هو العرائس الراقصة. وأن اإلنسان ليحار كيف يستطيع مديرو تلك 
الفرقة من تحريكها واحدة واحدة من وراء الستار، بأسالك رفيعة حتى ترقص 

ًا متقنًا. وأغرب من هذا أستاذ الموسيقى الذي يعزف على جميعها معًا رقصًا منسق
البيانو. والحيوانات المختلفة التي تلعب ألعابًا حتى يحسب الجمهور نفسه في 
سيرك حقيقي. ويصحب هذه العرائس من وراء الستار في أدوارها الغنائية، ممثلون 

مشجية. وتقدم وممثالت من أشهر مسارح إيطاليا، يطربون الحاضرون بأصواتهم ال
هذه الفرقة فوق الحفالت الليلية كل مساء، حفالت نهارية أيام الخميس والسبت 

 .(2) واألحد، حتى يتسنى لألطفال مشاهدتها"
حوارًا لمدير فرقة بتشولي « الصباح»وفي فبراير أيضًا، نشرت مجلة 

ها ، تحدث فيها عن تاريخ الفرقة، وأسلوب عملها، لدرجة أن«بودريكا رالسنيو »
لشكسبير، بصورة تفوق  «العاصفة»بالعرائس مسرحية  –في مصر  –عرضت 

عرضها باألشخاص اآلدميين!! كما قامت عروسة بالعزف على البيانو، وجاء 
وصفها في الحوار، هكذا: "وتبلغ دقة حركات العرائس في تحريك أصابع إحداها 

 .(3) يانو"بي تخرج من العلى البيانو تحريكا منتظمًا دقيقًا متفقًا مع النغمات الت
                                                           

 15/1/1931 -« الدفاع الوطين»جريدة  –يف عامل التمثيل والغناء  – (1)
 10/2/1931 -« مصر»جريدة  –فرقة العرائس على مسرح الكورسال  – (2)
 13/2/1931 -« الصباح»جملة  – التمثيل عأغرب أنوا  – (3)



 

(50) 

 فرقة بودريكا

قبل حضور فرقة  -قة للعرائس ، زارت مصر آخر فر 1955في ديسمبر 
ولألسف لم . «ليبكولي دي بودريكا»والفرقة كان اسمها  -ا المعروفة ريكساند

نعرف عنها سوى ما نشرته جريدة األهرام من إعالنات، منها: إن الفرقة تعرض 
بالجامعة األمريكية، وأنها تتكون من ثالثين  «رت التذكاريةإيوا»أعمالها في قاعة 

فنانًا وفنانة، وتستخدم الفرقة حوالي ألف ومائتي عروسة ماريونيت، مع ديكور 
متنوع، يبلغ عدد مناظره الخمسمائة، وتذاكر العروض ت باع للجمهور في محل 

 .(1) بالعتبة «بابازيان»الساعاتي 

 
 ابجلامعة األمريكية« إيوارت التذكارية»قاعة 

                                                           

 12/12/1955، و1/12/1955 -« األهرام»ينظر: جريدة  – (1)



 

(51) 

 
 ابلعتبة« ابابزاين»حمل بيع تذاكر عروض فرقة بودريكا، وهو حمل الساعايت 

هذه هي فرق العرائس األجنبية التي زارت مصر وعرضت على مسارحها 
ليات األجنبية الموجودة عروضها العرائسية، التي شاهدها الجمهور المصري والجا

 في مصر!!
في عروضها العرائسية، ومتنوعة أيضًا في  والمالحظ أن الفرق متنوعة

جنسياتها، ففرقة هولدن أمريكية، وفرقة الجران جينيول فرنسية، وكان نصيب األسد 
ندي، ا: فرقة أخوان بر ي، هةا، حيث زارت مصر ثالث فرق إيطاليمن حظ إيطالي

 والجوق السيموغرافي، وفرقة بتشولي.
العرائسية الفرق األجنبية  نما بعد الحديث عوالحقيقة أنني سأستكمل في

، ثم سأتحدث «مسرح القاهرة للعرائس»التي زارت مصر، وأدت زيارتها إلى إنشاء 
والجدير !! «مسرح القاهرة للعرائس»عن الفرق األجنبية التي زارت مصر بعد إنشاء 

لفرق لبالعثور على تاريخ موثق  الجزء السابقبالذكر إن دوري، كان محددًا في 
من خالل  -منذ القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين  –األجنبية 

الصحف العربية المنشورة في مصر. وما قمت به، ي عد  بداية بسيطة، تحتاج إلى 



 

(52) 

باحثين ملمين باللغات األجنبية، وباألخص اإليطالية  قبل مجهود كبير من
أيام وجود والفرنسية، ليطلعوا على الصحف األجنبية التي كانت تصدر في مصر 

هذه الفرق داخل مصر. فمن المؤكد أن الصحف األجنبية اهتمت بعروض هذه 
.. فمن سيقوم بهذه  !العربيةو الفرق، وكتبت عنها ما لم تكتبه الصحف المصرية 

والمعلومات التاريخية المدفونة في أوراق ًا من الوثائق يخرج لنا كنوز س المهمة
منذ عقود في وريات األجنبية المغلق الصحف األجنبية المحفوظة في مخزن الد

 دار الكتب المصرية؟!
 

  



 

(53) 

 

 الرائد اجملهولأمحد عامر 

 
أن مصر عرفت مسرح العرائس بفضل  -وسنقرأ وسنسمع  –قرأنا وسمعنا 

 ريكا الرومانية في أواخر خمسينيات القرن الماضي، وهي الزيارةساندزيارة فرقة 
ن، قامتا بتدريب مجموعة من الشباب، التي جعلت مصر تستقدم خبيرتين رومانيتي

 اة األولى لمسرح العرائس في مصر.فكانت هذه المجموعة النو 
مصريين في نشأة هذه المقولة، يجب تصويبها ألنها مقولة تغفل جهود ال

 ينريكا، وقبل قدوم الخبيرتمصرية، وذلك قبل زيارة فرقة سانددي مسرح العرائس بأي
ك أن الخبيرتين، كانتا تعمالن تحت إشراف أحد !! واألعجب من ذلالرومانيتين

، المصريين، والذي ي عد  الرائد الحقيقي لمسرح العرائس في مصر، وهو رائد مجهول
وال يعرف مصيره حتى اآلن أحد!! ولهذا الرائد قصة غريبة وعجيبة، يجب أن 

 !يعلمها الجميع
الشئون  وزارةأن "  «روز اليوسف»، أخبرتنا مجلة 1940في أوائل عام 

تعالج اآلن وضع قانون، يحرم على األحداث ارتياد السينما والمالهي قبل بلوغهم 
سنًا معلومًا، ولهؤالء الصغار تدبر الوزارة مسرحًا للعرائس، يقدم لهم ألوان التسلية 

في إبريل  «أبو الهول»وأكدت على هذا المعنى جريدة  .(1) التي تتفق وسنهم"
، قالت فيه: " تعد مراقبة «مسرح العرائس»تحت عنوان ، عندما نشرت خبراً 1940

مسرح »سمى النشاط المدرسي بوزارة المعارف المعدات الالزمة، إلنشاء مسرح ي
، تمثل فيه الروايات التعليمية والخلقية والتاريخية لصغار تالميذ «العرائس

م المدارس، وبخاصة بعد ما اتجهت النية إلى منع األحداث من مشاهدة األفال
 .(2) السينمائية والمالهي"

                                                           

 17/2/1940 –األراجوز  -« روز اليوسف»جملة  – (1)
 23/4/1940 – مسرح العرائس -« أبو اهلول» جريدة – (2)



 

(54) 

 بداية املشروع

أن الحكومة المصرية فكرت في عام  –ًا وتاريخًا توثيق – يعنيما سبق 
يكون مسرحًا ل، وبصورة جدي ة في إنشاء مسرح للعرائس من أجل األطفال؛ و 1940

ترفيهيًا وتعليميًا لتالميذ المدارس أيضًا. وظلت الفكرة مطروحة، حتى تقدم 
ووضعا مذكرة بها التخطيط المطلوب لتنفيذ هذا المسرح على أرض شخصان، 

السنون، وبعد أربع عشرة سنة، وتحديدًا في يناير الشهور و الواقع. ومرت األيام و 
قائلة: " تلقت  معلومات مهمة حول هذا المشروع، «الفن»، نشرت مجلة 1954

لتي أحالها وكيل وزارة إدارة النشاط المدرسي، من مراقبة الشئون الفنية، المذكرة ا
اإلرشاد إلى المراقبة المذكورة، بشأن إنشاء مسرح لألطفال، والتي كان قد تقدم بها 

، وذلك لبحثها في إدارة النشاط «حسين فياض»و «أحمد عامر»األستاذان 
 .(1) " المدرسي بوزارة المعارف من الوجهة التربوية

قامة إلمشروع ول أإذن أحمد عامر وحسين فياض، هما أصحاب تنظير 
على الرغم من أن الخبر السابق، يتحدث وذلك أول مسرح للعرائس في مصر، 

عن مسرح لألطفال، وليس مسرح عرائس!! والحقيقة أن المسرح المقصود، هو 
يو في يول «األخبار»مسرح أراجوز وعرائس!! والدليل على ذلك، ما نشرته جريدة 

 : اآلتي «ح لألراجوز والعرائسأول مسر »، عندما قالت، تحت عنوان 1956
" تستعد مصلحة الفنون إلنشاء أول مسرح للعرائس في مصر. ستبدأ 
التجربة بإنشاء مسرح لألراجوز يقدم لألطفال روايات من نوعين حسب أعمارهم، 

سنوات، والنوع الثاني لألطفال  10و 6النوع األول للذين تتراوح أعمارهم بين 
ابدين، والمتحف الزراعي بمصاحبة الموسيقى، وتم الكبار، وستعرض في حدائق ع

، «أحمد عامر»إعداد الستائر والديكورات، ويقوم بتنفيذ هذا المشروع األستاذ 
وستعقب ذلك تجربة مسرح الماريونيت، وتعد اآلن الروايات الخاصة باألراجوز، 

 .(2) وهي من تأليف األستاذ زكريا الحجاوي"
                                                           

 11/1/1954 –حول مسرح األطفال  –« الفن»جملة  – (1)
 1/7/1956 –أول مسرح لألراجوز والعرائس  –« األخبار»جريدة  – (2)



 

(55) 

تخلى عن المشروع  «حسين فياض»ها: إن وهذا الخبر يؤكد عدة أمور من
، هو وحده صاحب تطبيق مشروع «أحمد عامر»في مرحلته التطبيقية، وأصبح 

مسرح األراجوز والعرائس. هذا باإلضافة إلى تحديد مكان العروض، وهو حدائق 
قصر عابدين، والمتحف الزراعي. كما أن الخبر يؤكد على أن تجربة عرائس 

 حمد عامر أيضًا، أما نصوص مسرح األراجوز فيقوم بكتابتهاالماريونيت سيطبقها أ
 زكريا الحجاوي!!

بهذا  «المساء»، اهتمت جريدة 1957يوليو إلى سبتمبر  ابتداء منو 
، منها أن العمل بدأ «مسرح العرائس»، وبدأت تنشر أخبارًا متفرقة عن المشروع

رح الشعبي، لتقديم الممثل بالمس «أحمد عامر»في إنشاء مسرح العرائس بإشراف "
وأن مصلحة الفنون رصدت مبلغ مائة جنيه إلنشاء  .(1) إسكتشات تربوية قصيرة"

هذا المسرح؛ حيث إن أولى حفالته، ستقام في ندوة خاصة بمناسبة االحتفال بثورة 
يوليو. ولألسف تأخرت هذه الندوة شهرين، وتأخر افتتاح مسرح العرائس أربعة  23

 !!(2) ر الوزاري بإنشائهأشهر، رغم صدور القرا

 افتتاح مسرح العرائس

، كان من المقرر افتتاح مسرح العرائس بالتزامن مع 1957في أكتوبر 
ندوة لألطفال في قصر عابدين. والحقيقة أن الندوة تمت؛ ولكن مسرح العرائس لم 

وغدًا .. سيعرف األطفال »مقالة بعنوان « الشعب»ي فتتح!! فكتب ناقد جريدة 
واًل كثيرة ، شرح فيها سبب االهتمام باألطفال، وأن د«إلى مسرح العرائسطريقهم 

م . ثهذه الجهود .. إلخ أفالمًا مناسبة م، فصنعت لهاألطفالسبقتنا في االهتمام ب
تحدث الناقد عن تفاصيل الندوة المصرية، التي ع قدت في قصر عابدين، 

 ، قائاًل: «عامر أحمد»والمفترض أن ي فتتح معها مسرح العرائس بقيادة 

                                                           

 1/7/1957 –« املساء»جريدة  – (1)
 30/9/1957 –« املساء»جريدة راجع:  – (2)
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"عقدت أولى الندوات منذ شهرين تقريبًا فأقبل عليها عدد محدود من 
األطفال، ثم شيئًا فشيئًا أقبل عليها األطفال أفواجًا، حتى أصبح عدد رواد الندوة 

وطفلة. وقد زرت آخر ندوة للصغار أقيمت يوم  طفالً  1500الواحدة ال يقل عن 
رائف منها، أن بلغ عدد الرواد من األطفال الثالثاء الماضي، شاهدت فيها ط

وأقربائهم، أكثر من ألفي طفل؛ ألنهم كانوا يعلمون مقدماً أن هذه آخر ندوة صيفية 
في قصر عابدين، وأن الندوة المقبلة ستنتقل إلى قاعة الليسيه فرنسيه. وقدم قسم 

ختارة من الثقافة بمصلحة الفنون الذي يديره األستاذ بهاء الدين شرف مجموعة م
األفالم هي: اإلذاعة، معالم القاهرة، صيد أسماك التونة، فيلم كاريكاتوري ملون، 
فيلم األغبياء تمثيل لوريل وهاردي. وفي االستراحة دعا األستاذ بهاء الدين شرف 
بعض الصغار من البنات إلى منصة، أعدت بميكروفون وطلب إليهن أن يتناقشن 

الصغيرات وتحدثن عن األفالم أحاديث طريفة.  فيما شاهدن من أفالم. وتناقشت
اليوم نستطيع القول إن طفولتنا وجدت لها مكانًا في مالهينا، وإن هذا المكان أخذ 
يتسع شيئًا فشيئًا، وغدًا سينشأ لألطفال مسرح العرائس، وبعد غد تعرف أقدامهم 

 .(1) " الصغيرة الطريق إلى مسارح الطفولة الكثيرة
 -التابع للحكومة المصرية  –تاح مسرح العرائس المصري وبالفعل، تم افت

مقالة  «مطيع خطابي». وكتب 1957في نوفمبر  «أحمد عامر»وألول مرة بقيادة 
، «مسرح العرائس في مصر»، تحت عنوان «المساء»توثق هذا االفتتاح في جريدة 

زوريس .. بدأها بأن مسرح العرائس موجود منذ أيام الفراعنة، مستشهدًا بعرائس أو 
إلخ، لذلك أرادت الحكومة إحياءه مرة أخرى، حيث " فكرت مصلحة الفنون منذ 
عام تقريبًا في إعادة مسرح العرائس، فأنشأت فرقة المسرح الشعبي، للقيام بإحياء 
هذا الفن القديم وبدأت المصلحة تتخذ خطواتها، فقدمت مذكرة إلى وزير اإلرشاد 

 –ير على رصد مبلغ مائة جنيه. بصفة مبدئية بإنشاء هذا المسرح، ووافق الوز 
وبدأ العمل ببطء في أول األمر. فبعض المسئولين في المصلحة  –للبدء في التنفيذ 

يرون وجود هذا المسرح أمرًا ال لزوم له. والبعض اآلخر يرى ضرورة وجود مثل 
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هذا الفن، وانتصر أصحاب الرأي األخير. وبدأت عدة اتصاالت بين المصلحة، 
بعض الدول المهتمة بهذا الفن. وبدأ العمل، ودعت وزارة اإلرشاد مجموعة كبيرة و 

 –من األطفال لحضور أول حفلة لمسرح العرائس المصري. والحظ الموجودون 
تعاون إن هناك كثيراً من العيوب أهمها: عدم ال –أثناء تقديم المسرح لباكورة إنتاجه 

دم وجود اإلمكانيات الالزمة لسير هذا ، وع«المسرح»المشترك بين أفراد الفرقة 
العمل في الطريق السليم. فقد كان المسرح ضيقًا، والتمثيليات التي قدمت لم تدرس، 

 –ولم تكتب بطريقة فنية تتالءم مع هذا المسرح الجديد. إننا نعرف أن هذا الفن 
نحرص  وما دامت قد تعهدته الدولة برعايتها، فيجب أن –يعتبر جديدًا علينا اآلن 

 .(1) على أن يخرج للناس بصورة جميلة تتناسب مع ماضينا القديم فيه"
ها كاتب المقال، وحدثت في أول عنوبالرغم من العيوب التي تحدث 

عروض مسرح العرائس وفي افتتاحه، إال أن مسرح العرائس تم افتتاحه، وتم تقديم 
 –تاريخيًا  –ني عرضه األول أمام األطفال، وفي مسرح قصر عابدين!! وهذا يع

أحمد »، بقيادة 1957نوفمبر  يرح للعرائس في مصر، تم افتتاحه فأن أول مس
 استقدامريكا، وقبل س األول، وقبل أن تحضر فرقة ساندرائد مسرح العرائ «عامر

 ن!!ين الرومانيتيالخبيرت

 ريكافرقة ساند

دة الذي تم افتتاحه بقيا –الجميل في األمر، أن مسرح العرائس المصري 
كان مسرحًا قائمًا على أسس سليمة، وتخطيط سليم!! وكفى أن  – «أحمد عامر»

أي  – 1957نوفمبر  11يوم  «المساء»نؤكد على ذلك، بنقل خبر نشرته جريدة 
 «دمى»أعدت سفارة تشيكوسلوفاكيا عشر  " قالت فيه: – قليلة بعد االفتتاح بأيام

المصري، لالستعانة بها في تقديم ت إلى مسرح العرائس يمن الكاوتشوك والماريون
تمثيلياته لألطفال. هذا وقد طلب المسرح من كل من تشيكوسلوفاكيا وإيطاليا 
وروسيا واليابان والصين موافاته بأحدث ما وصل إليه فن مسرح العرائس في هذه 
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المسئول عن مسرح العرائس  –وهذا الخبر يؤكد أن أحمد عامر  .(1) البالد"
بفن العرائس، فطلب منها بعض النماذج  هذه الدوليدًا اهتمام يعلم ج –المصري 

لالستعانة بها، مما يعني أيضًا أن هذه الدول تعلم جيدًا أن في مصر مسرحًا 
 للعرائس تم افتتاحه!!

أن فرقة مسرح العرائس الرومانية  «الجمهورية»وعندما نقرأ في جريدة 
، لتعرض عروضها ألول 1957ديسمبر  22، ستصل إلى القاهرة يوم «ريكاساند»

كان منسقها،  «أحمد عامر»مرة، فال بد أن نقول: إن هذه الزيارة من المؤكد أن 
بوصفه مؤسس مسرح العرائس المصري، وتوجد مراسالت واتصاالت بينه وبين 

سن ح  الفرقة، كونه موظفاً حكوميًا، وأن زيارة الفرقة هي زيارة رسمية حكومية. ومن 
قًا صحافيًا حول زيارة فرقة مان، ووجيه رياض، كتبا تحقيالحظ أن فوزي سلي

، تحت 1958األول من يناير في األسبوع  «المساء»ريكا، تم  نشره في جريدة ساند
 ، هذا ملخصه:«زبكيةاألراجوز الروماني على مسرح األ»عنوان 

ريكا، هي فرقة رومانية لعرائس الماريونيت، قدمت عروضها فرقة ساند
قة األزبكية، صباحًا ومساًء لألطفال والكبار، وأحد عروضها على مسرح حدي

الصباحية استغرق ساعتين، والفرقة تتكون من عشر فتيات لتحريك العرائس من 
 مرجريت نيكولسكو»بجهود السيدة  1945خلف الكواليس. والفرقة تكونت عام 

Margareta Niculescu» في ، وهي مديرة الفرقة ومخرجة عروضها، ومرافقتها
 ي قالت في هذا التحقيق الصحفي:زيارتها إلى القاهرة، والت

إن فرقتها تقدم ثالثة أنواع من البرامج. نوع المرحلة األولى من سن  "
الثالثة إلى السابعة، ونلمس هنا التوجيه التربوي لألطفال عن طريق التسلية 

انات بطريقة والضحك إلى حب اآلخرين، وحب البشرية واحترامها وعدم إيذاء الحيو 
جذابة شيقة تدخل إلى نفوسهم مدخاًل سهاًل. والمرحلة الثانية من سن السابعة إلى 
الرابعة عشرة، وهي فترة التخبط في الطفولة، وهنا نقدم لهم برامج عن حب الوطن، 
وتثير فيهم حب المعرفة والكشف واالستطالع والعلوم، كما نزرع في نفوسهم 
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عن الحرية وكراهية الحروب، واإليمان بالسالم ونقدم الشجاعة والبطولة والدفاع 
لهم نماذج من أبطال التاريخ. أما المرحلة الثالثة وهي تبدأ من العشرين، وهي سن 
المراهقة يشعر الفتيان فيها بأن الماريونيت ليس إال لألطفال، من أجل هذا نصل 

 .(1) وح النقد"موضوعات هذه الفترة باالتجاهات السياسية والثقافية وتنمية ر 
 وجاء في التحقيق الصحفي، وصفاً ألحد العروض المقدمة من الفرقة على

عرض فرقة الموسيقى الذي شاهدناه بمسرح  يمسرح حديقة األزبكية، هكذا: "وف
األزبكية، أعجب الجمهور بدقة حركات الدمى الموسيقية، التي تؤدي أدوارها 

لحركة إلى العناية برموش الدمية باآلالت الموسيقية المختلفة. ووصلت دقة ا
 .(2) "«المغنية»

أما أهم فقرة جاءت في هذا التحقيق، فهذا نصها: "وقد علمنا أن السيدة 
قد أبدت كامل استعدادها، للمشاركة في خلق مسرح كامل  «مرجريت نيكولسكو»

للعرائس في مصر، وهذه هدية كريمة تأتينا من شعب صديق، وهذه فرصة طيبة 
يها أدباؤنا وفنانونا المصريون لنجاح التجربة، ولتقديم موضوعات مصرية يتعاون ف

. وقيمة هذه الفقرة أن مديرة الفرقة ترغب في المشاركة، وليس في (3) " صادقة
أحمد »اإلنشاء!! مما يؤكد أنها على علم تام بوجود مسرح عرائس مصري يقوده 

 ، وهي تريد المشاركة في تطويره!!«عامر
مسرحه بعد رؤيته طو ر من نفسه ومن  «أحمد عامر»ر أن احتمال كبي
، نشرت خبرًا 1958في مارس  «الجمهورية»ريكا، ألن جريدة لعروض فرقة ساند
دعت بعض  ، قالت فيه: "«البيت الكبير على مسرح العرائس»مهمًا تحت عنوان 

ح على مسارحها. سيقدم المسر المدارس اإلعدادية مسرح العرائس المصري، للعمل 
؛ حيث يحكي لألطفال والتالميذ حكاية الوحدة بين سورية «البيت الكبير»رؤية 
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ازي، ومصر بالعرائس. وقد كتب الرواية األديب المسرحي عبد المعطي حج
 .(1) وأخرجها الفنان أحمد عامر"

، نشرت الجريدة أيضًا هذا الخبر: " دعا فرع مصلحة 1958 وفي إبريل
عرائس للعمل باإلسكندرية في شم النسيم، ويسافر مسرح الفنون باإلسكندرية مسرح ال

إبريل ليعمل هناك أسبوعاً كاماًل. والظريف أن المسرح قرر العمل  13العرائس يوم 
القاهرة ومدن الوجه القبلي  ية ومدن القنال بجانب البالجات وفصيفاً في اإلسكندري

 .(2) شتاء"
حي عرائسي للفرقة ر ، توثق لنا اسم أول عرض مسالسابقة األخبارو 

 ًا، أن مسرح العرائسكما تؤكد هذه األخبار أيض!! «البيت الكبير»المصرية، وهو 
ومؤثرًا وله عروضه وجمهوره، وبدأ في االنتشار في القاهرة وأغلب  ًاصبح قوياً 

 .«أحمد عامر»أقاليم مصر، بفضل جهود 
، 1958 خبراً في مايو« الشعب»بعد شهرين من هذا التألق، نشرت جريدة 

تعاقدت مصلحة  ، قالت فيه: "«خبيران رومانيان في فن الماريونيت»تحت عنوان 
ستكون . «الدمى المتحركة»ن رومانيين في فن الماريونيت أو الفنون مع خبيري

مهمتهما هي تنظيم وتدريب وإعداد مسرح العرائس ودمى متحركة في القاهرة. 
ألداء مهمتهما وسيتقاضى كل منهما سيحضران ومعهما المعدات واألدوات الالزمة 

 .(3) أربعين جنيهًا شهريًا زيادة على مصاريف إقامتهما"
لما قامت به مصلحة الفنون من تعاقدها  اً مقنع اً أو تبرير  اً سبب أجدلم حقيقة 

مع خبيرين لتنظيم وتدريب وإعداد مسرح العرائس الناجح أصاًل بجهود أحمد 
مكيدة من قبل آخرين لإلطاحة بأحمد عامر، أظن أن هذا الفعل، كان و  عامر!!

، فقام «مطيع خطابي»شعر به  –ربما  –حقدًا وحسدًا من نجاحه!! وهذا الظن 
وليس الخبيرين كما جاء في الخبر،  -بمحاولة قبل قدوم الخبيرتين الرومانيتين 
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مسرح »حيث كتب مقالة تحت عنوان  –ا لم يصال إلى مصر ممما يعني أنه
، من أجل 1958في نهاية يوليو  «المساء»، ونشرها في جريدة «ري العرائس المص

، وجاء فيها «أحمد عامر»التمسك بمسرح العرائس بصورته المصرية، تحت قيادة 
 بمعلومات مهمة وجديدة، قائاًل: 

"... إن مسرح العرائس المصري يعمل منذ أشهر، قدم فيها أكثر من 
يع المناسبات الدينية والوطنية التي حفلة، واشترك بإحياء حفالت في جم سبعين

مرت بالبالد، وشاهدها وزير اإلرشاد ووكيل الوزارة ومدير مصلحة الفنون، وأبدوا 
إعجابهم بما قدمه مسرح العرائس. ومع هذا فما زالت خطوات هذا المسرح بطيئة 
متكاسلة. إن في استطاعتنا أن نفعل الكثير بهذا المسرح، ونستطيع أن نجعله 

كما حدث في  «اآلدمي»رسالة، ال يمكن أن تؤديها السينما أو المسرح يؤدي 
تشيكوسلوفاكيا وتركيا وروسيا .... لماذا ال تهتم وزارة الثقافة واإلرشاد ومصلحة 
الفنون بمسرح العرائس عندنا؟! لماذا ال تزيد عدد أفراده إلى الحد المعقول بداًل من 

مصممًا  ون اآلن؟! لماذا ال تخصص لهيعمل وجود ثالثة أشخاص فقط. وهم الذين
لألزياء وآخر لرسم المناظر وعمل اإلكسسوار؟! وثالثًا لوضع أو اختيار الموسيقى 

عرض؟! لماذا ال تطلب من التصويرية التي تصحب الروايات واالسكتشات التي ت  
مع األسف الشديد  –اب تأليف المسرحيات لهذا المسرح؟! لقد علمت ت  بعض الك  

ذي يقوم بكل هذه األعمال في مسرح العرائس المصري، فنان واحد، هو أن ال –
، الذي يقوم بالتمثيل واإلخراج ووضع القصص والروايات واختيار «أحمد عامر»

وهو يعتمد في عمله على قراءاته واطالعاته، وخبرته التي  ،الموسيقى التصويرية
ح ال تتعدى المائة جنيه في أن أقول إن ميزانية هذا المسر  يالمران. ويكفاكتسبها ب

العام. إننا نرجو من وزارة الثقافة واإلرشاد ومن مصلحة الفنون أن تهتما بهذا 
  .(1) المسرح"

 لم تهتم الحكومة بهذا الكالم، وبعد شهر واحد جاءت الخبيرتان الرومانيتان
الخبيرة في الفن التشكيلي  «Ioana Constantinescuيوانا كونستانتينسكو » -
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الخبيرة في اإلخراج  «Dorina Tanasescuدورينا تاناسيسكو »صميم العرائس، ووت
لعرائس المصري، لتقديم وشرعتا في إعداد وتنظيم مسرح ا -وتحريك العرائس 

قالة في م «البوليس»في مجلة  «صبحي شفيق»فكتب . «الشاطر حسن»مسرحية 
وما جاء . «ائسحسن يعود إلى مسرح العر الشاطر »، تحت عنوان 1958أكتوبر 

، ي شعرك بأن الكاتب يرثيه، أو يودعه، ويودع «أحمد عامر»في هذه المقالة عن 
جهوده. لذلك ذكر معلومات خطيرة، ما كنت أتوقع قراءتها، أو معرفتها عن أحمد 

 عامر، فقد قال: 
"... منذ أسابيع قليلة حضرت إلى القاهرة سيدتان من رومانيا لتدريب 

دد للماريونيت على تحريك الدمى، وتقليد األصوات، وسيكون الفنانين العرب الج  
ى في هؤالء الفنانون هم الممثلون األول لمسرح الماريونيت، أول مسرح حديث للدم

هو أول من اقترح إنشاء هذا المسرح بصورته  «أحمد عامر»القاهرة. وكان األستاذ 
رة. شهور إلى القاه الحديثة في مصر، قبل أن يأتي مسرح العرائس الروماني منذ

أحمد »مدير مصلحة الفنون. وقد درس « يحيى حقي»وقدم اقتراحه فعاًل لألستاذ 
الماريونيت في تشيكوسلوفاكيا، ورومانيا، وروسيا، والصين الشعبية. ولذلك  «عامر

المتحدة. وقد استعانت رومانيا بآرائه في إنشاء مسرح للعرائس بالجمهورية العربية 
، وقالت إنه يستطيع أن يؤدي جميع «أحمد عامر»عن  كتبت صحف روسيا

 «حسنالشاطر »شخصية « عامر»ت بطبقاتها المختلفة، وسوف يلعب األصوا
 «عامر»كثر من أصابع عدة أيدي. وقد عقد بأصابعه وصوته عبر خيوط عديدة أ

اجتماعًا فنيًا هامًا مع: أحمد رامي، وبيرم التونسي، ورشدي صالح، وصالح 
حمود النحاس وكيل دار األوبرا، لبحث إمكانيات التعاون بين المشتغلين جاهين، وم

ن كمؤلفين لمسرح اب الشعبييت  باإلخراج والتمثيل في مسرح الدمى، وبين هؤالء الك  
هو تربية األطفال  «الشاطر حسن»إن مهمة مسرح « عامر»العرائس. ويقول 

  .(1) تربية وطنية، ورفع مستواهم الثقافي"
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 لرائد األولاختفاء ا

، والمذكور فيه اسم أحمد 1958االقتباس السابق والمؤرخ في أكتوبر 
وبعد ست سنوات  !!بصورة معاصرة لوجوده ونشاطه عامر، هو آخر ما وجدته عنه

: قائالً  -يأتي فيها بمعلومات مهمة  – ، يذكره في مقالة«مختار السويفي»وجدت 
بوزارة الثقافة  «مصلحة الفنون »ى أمر ، ألهم هللا القائمين عل1957... وفي سنة "

واإلرشاد القومي بأول بادرة حقيقية إلحساس الدولة بمسئوليتها في رعاية فن 
أحمد »العرائس. فتكونت فرقة متواضعة جداً لعرائس القفاز أسندت للفنان العرائسي 

وساعده فيها عدد من الالعبين ال يتجاوز عدد أصابع اليد. وكانت هذه  «عامر
واستطاعت هذه  فيما بعد. «مسرح القاهرة للعرائس»رقة هي البذرة التي أثمرت الف

أن تقدم عروضها العرائسية على مسرح قصر  –برعاية مصلحة الفنون  –الفرقة 
، كما أخذت تتجول في أنحاء القطر تستضيفها «الحرية»عابدين، ومسرح الليسيه 

وسجل المسرحيات  المدارس.تمثيلياتها على تالميذ  المناطق التعليمية لعرض
الخاص بهذه الفرقة كان يشمل سبعة عروض بين تمثيليات واسكتشات، يقوم 

بإخراجها واالشتراك في تصميم عرائسها وإعداد مناظرها ويساعد  «أحمد عامر»
في تمثيلها. أما بالنسبة لنصوص التمثيليات، فقد كتب زكريا الحجاوي تمثيلية 

يتناول موضوعها عرضًا كوميديًا ألطماع الدول  «وسطلوكاندة الشرق األ»بعنوان 
االستعمارية في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وكتب محمود أحمد تمثيلية باسم 

وموضوعها مقتبس من قصة البؤساء لفيكتور هوجو، وكان يقدمها  «اإليمان»
 «لسانك حصانك»المسرح الشعبي بممثلين آدميين. وكتب أحمد عامر تمثيلية 

وهي تدعو إلى  «إيد لوحدها ما تسقفش»وهي كوميديا لها هدف تربوي، وتمثيلية 
وحوي يا »وإسكتش  «رقصة التحطيب»فكرة التعاون. كما كانت الفرقة تقدم 

 .(1)" «وحوي 
                                                           

يوليو  – 31عدد  -« املسرح»جملة  -العرائس املصرية يف القرن العشرين  -خمتار السويفي  – (1)
 (.299ص) – 1966
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 مسرح العرائس يف مصر رائد..  أمحد عامر

! «أحمد عامر»هذه هي قصة الرائد األول لمسرح العرائس في مصر 
: من هو أحمد عامر؟ وما هو تاريخه؟ وماذا كانت مسيرته يسألني أحد وأرجو أال

بعد ذلك؟ أو ماذا كانت نهايته؟ .. ألنني ال أملك اإلجابة!! وكل ما أملكه هو أن 
أحمد عامر اختفى .. تبخر .. تالشى .. وكأنه شخصية وهمية هالمية، ال وجود 

ولم يتحدثوا عنه لم يذكروه من كتبوا عن مسرح العرائس وتاريخه،  فأغلبلها!! 
، الذي كان أحمد عامر «الشاطر حسن»والغريب أن عرض وعن دوره الريادي!! 

تم عرضه  –بطله، وقدمته الخبيرتان مع أول فريق مصري تدرب على يديهما 
! أو هاجر إلى دولة أخرى ي اختفى من الوجود!! فهل مات!بدون أحمد عامر، الذ

تهد الباحثون في معرفة مصير هذا الرجل، أو نجد .. هللا أعلم!! أتمنى أن يج
شخصًا من بقايا أسرته أو عائلته، لنقول له: كن فخورًا بأنك من أسرة أو عائلة 

 أحمد عامر .. رائد مسرح العرائس األول في مصر!!
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 مسرح القاهرة للعرائس

 
الرومانية لمصر في للعرائس  «ساندريكا»تحدثنا من قبل عن زيارة فرقة 

، وقيامها بتقديم عروضها على مسرح حديقة األزبكية في يناير 1957خر عام أوا
، فأعجب هاشاهد أحد عروض «جمال عبد الناصر»وي قال إن الرئيس . 1958

هذا التمني كان بمثابة األمر الشفهي و في مصر!  مماثلة لهاوتمنى وجود فرقة بها 
تنفيذ في غضون أيام !! لذلك بدأت خطوات ال() هذا المسرح في مصر بإنشاء

على استبقاء خبيرتين من أعضاء  «ساندريكا»معدودة، حيث تم  االتفاق مع فرقة 
أول نواة ألول فرقة عرائس  لتكوينالفرقة، لتدريب مجموعة من الشباب المصري، 

، «Ioana Constantinescuيوانا كونستانتينسكو »!! وبالفعل تم إبقاء في مصر
 .«na TanasescuDoriدورينا تاناسيسكو »و

ن فرقة مسرح القاهرة أعلى وقبل أن أنتقل من هذه النقطة، يجب أن أؤكد 
جمال عبد »للعرائس، تم  إنشاؤها وتشكيلها وعملها بأوامر شفهية من الرئيس 

حيث إنني لم أجد أي مستند أو وثيقة تشتمل على قرار إنشاء هذه ! «الناصر
 «جمال عبد الناصر»ًا يؤكد أن الرئيس الفرقة! بل ولم أجد خبرًا صحافيًا واحد

ها بإنشاء هذه الفرقة، وكل ما نملكه هو معلومة سمعنا –ولو شفهيًا  –أصدر أمرًا 
دون أن نعرف هل  ؛حينها بأن الفرقة تشكلت بأمر من الرئيس –دون أن نقرأها  -

 ر كان رسميًا أم شفاهيًا؟!هذا األم
                                                           

() -  هذه الفرقة  هو الذي اقرتح إنشاء «يالراع يعل»وهناك رأي آخر يقول: إن الدكتور– 
ينظر يف ه. اقرتاح وأن وزير الثقافة وافق على –بوصفه رئيس مصلحة الفنون يف ذلك الوقت 

عدد  - «رحنامس»جريدة  –انجي شاكر رحلة العطاء والريدة  -نيفني حممد خليل ذلك: 
 (.21 – 18ص) – 2018أغسطس  27 – 574
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قة كان بناًء على أمر رسمي ومن وجهة نظري، أتوقع أن إنشاء هذه الفر 
ها، ألنها صدرت وقت االتحاد مع رسمية، ضاعت أو م زقت أو تم إخفاؤ ووثائق 

، عندما كانت مصر ت سمى اإلقليم «الجمهورية العربية المتحدة»سورية تحت اسم 
و أالجنوبي، وسورية ت سمى اإلقليم الشمالي!! وبعد انتهاء الوحدة، ضاعت الوثائق 

إلى أن تظهر وثائق  عندي وسيظل هذا االحتمال هو الم رجح ت!!م زقت أو اختف
 هذا الموضوع، أو أن يخبرنا شاهد عيان بما حدث!!

 الشاطر حسن

تدربان مجموعة من الشباب  «يوانا، ودورينا»ظلت الخبيرتان الرومانيتان 
على عمل العرائس وتحريكها ما يقرب من عام كامل، وكانت التدريبات ت قام على 

ح األوبرا تارة، وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تارة أخرى! وأخيرًا استقر مسر 
سيكون مسرحًا دائمًا لفرقة  العربية رأي وزارة اإلرشاد بأن مسرح معهد الموسيقى

مسرح العرائس وعروضها. كما تقرر أن يكون العرض األول لهذه الفرقة هو 
علي »، وموسيقى () «صالح جاهين»تأليف  «الشاطر حسن»مسرحية 
 .(1) «إسماعيل

وقبل أن نتحدث عن العرض األول لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، سنتحدث 
نت هذه الفرقة كما نشرها بعض أفرادها!  ففي أكتوبر " عن قصة الكفاح التي كو 

                                                           

() -  303، ص)1966( بتاريخ يوليو 31يف عددها ) -« املسرح»لألسف الشديد أن جملة ،
خلطأ نقلته ا، وهذا «يبريم التونس»من أتليف « الشاطر حسن»قالت إن برانمج  –( 304

ذكر إن نص مسرحية مراجع كثرية واعتمد عليها كثري من الُكّتاب والباحثني! واجلدير ابل
ومخس  الليلة الكبرية -شره يف جملد مسرحيات صالح جاهني مت ن« الشاطر حسن»

 (.123 – 77ص) – 1992 –مؤسسة األهرام  –مركز األهرام للرتمجة والنشر  - مسرحيات
 -مسرح العرائس يستوىل على مسرح معهد املوسيقى –« الشعب»ظر: جريدة ين – (1)

 -« اجلمهورية»، جريدة 11/1/1959 –، على مسرح العرائس 22/12/1958
17/1/1959. 
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، استقر الرأي في وزارة الثقافة واإلرشاد إلى إنشاء مسرح جديد بالقاهرة هو 1958
وذلك بعد دراسات اشترك فيها الخبراء العالميون في هذا الفن  مسرح العرائس ..

.. وأعلنت الوزارة عن حاجتها إلى شبان يدرسون فن العرائس ويتدربون عليه، 
ورصدت لهم مكافآت تشجيعية أثناء الدراسة .. وتقدم أكثر من مائتي شاب وفتاة 

هل اجتياز االمتحان من هواة الفنون المختلفة .. كلهم كانوا يعتقدون إنه من الس
الذي عقدته الوزارة .. لكن الخبراء العالميين في فن العرائس الذين أشرفوا على 
االمتحان، لم يرضوا إال عن خمسة عشر شابًا وفتاة .. كانوا هم نواة هذا الفن 

، بدأت التدريبات الشاقة، على أيدي 1958الجديد .. وفي نفس الشهر، أكتوبر 
الحائزة على جائزة الدولة في فنون  «دورينا تاناسيسكو»ين: الخبيرتين الرومانيت

مصممة العرائس والحائزة على جائزة الدولة  «يوانا كونستانتينسكو»العرائس .. و
فيها .. كان التدريب عنيفًا استمر ليل نهار، حتى تم تكوين الفريق التكوين الفني 

 .(1)" وأصبح يعتمد على نفسه في كل شيء
تاريخ إنشاء فرقة بيخبرنا  اً وثيقة أو مستند –حتى اآلن  –نملك  كن ا الوإذا 

القاهرة للعرائس، فعلى األقل الصحافة نجحت في توثيق تاريخ أول عرض مسرحي 
الذي ي عد التاريخ الفعلي  - «الشاطر حسن»وهو مسرحية  -عرائسي لهذه الفرقة 

ثاء األول من شهر لميالد هذه الفرقة، وظهورها أمام الجمهور، وهو يوم الثال
وقد  .ميالدياً  1959هجريًا، الموافق العاشر من مارس عام  1378 عام رمضان

الذي  –]أي مصر[  وزير الثقافة لإلقليم الجنوبي «ثروت عكاشة»حضر االفتتاح 
كما حضر  – ()قدم صينية من الفضة عليها عبارات الشكر والتقدير للخبيرتين 

 .(2)ر الثقافة واإلرشاد القومي المركزي وزي «صالح البيطار»االفتتاح 

                                                           

 1/9/1960 -« الفن»جملة  –مسرح العرائس والليلة الكبرية يف مهرجان رومانيا الدويل  – (1)
() – عد أيم قليلة من جناح العرض األول.عادت اخلبرياتن إىل رومانيا ب 
جريدة ، 10/3/1959 –اليوم أول مسرح عرائس يف القاهرة  –« األخبار»راجع: جريدة  – (2)

 14/3/1959 –فن مسرح العرائس  – «اجلمهورية»
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وألنه حدث فريد في تاريخ المسرح المصري، اهتمت به الصحافة اهتمامًا 
، اشتملت على التشويق واإلعالن (1)مقالة كبيرة  «األخبار»خاصًا، فكتبت جريدة 

، وكانت بدايتها «الشاطر حسن»والتوثيق والوصف والحوار، وكل ما يتعلق بعرض 
لن تضرب ابنك بعد اآلن .. ولن يضيع وقتك وأنت تحاول إقناعه بأن  : "هكذا

الكذب حرام .. ولن تهرش رأسك وأنت تبحث عن أجوبة لعشرات األسئلة الغريبة 
من أين جئنا؟ وأين سنذهب؟ ما  إليك في مراحل حياته المختلفة: التي يوجهها

كل هذه المآزق شكل الجنة؟ ومن الذي سيدخل النار؟ إذا أردت أن تتهرب من 
 عليك بإرساله إلى مسرح العرائس!".التي سيضعك فيها طفلك الصغير ف

 
 «الشاطر حسن»أحد مشاهد عرض مسرحية 

                                                           

 13/3/1959 –مسرح العرائس يقدم لك احلل لتهرب من أسئلة ابنك  –« األخبار»جريدة  – (1)
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ال يعرفون الكثير عن  –في ذلك الوقت  –ومن المؤكد أن أغلب الق راء 
هذا المسرح، لذلك انتقلت المقالة في حديثها من التشويق إلى اإلعالن، قائلة: 

 ."لقد أصبح لدينا اآلن أول مسرح للعرائس فتحت وزارة الثقافة واإلرشاد أبوابه ....."
ما هي المسرحية ذا سيشاهد الطفل في هذا المسرح، و وقبل أن يسأل القارئ: ما

، وبدأت تصف «الشاطر حسن»المعروضة؟ وجدنا الجريدة تخبره بأن العرض هو 
تتحرك على المسرح وتذهب  مىواألبطال في مسرح العرائس د  العرض، قائلة: " 

إلى كل مكان يعجز اإلنسان عن الوصول إليه .. إنها تنزل في أعماق البحار .. 
حب لتكشف للمتفرجين من األطفال عن كل األشياء التي وترتفع إلى ما فوق الس  

ة بطلها الشاطر حسن .. سلي  تثيرهم في الحياة ويرون معرفة أسرارها في أحداث م  
 .. والرجل الميكانيكي".ولة نا الغ  وأم  

 
 «الشاطر حسن»أحد مشاهد عرض مسرحية 
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هنا وصل القارئ إلى قمة الشغف بمعرفة مْن وراء هذا العرض، وكيف 
يوانا »تم تنفيذه! لذلك شرحت الجريدة في مقالتها، دور الخبيرتين الرومانيتين 

 : اآلتي قائلةفي تنفيذ وإخراج هذا العرض؛  «دورينا تاناسيسكو»و «كونستانتينسكو
لإلشراف على  " انيتوصلت إلى القاهرة خبيرتان رومانمنذ عدة شهور 

في البحث  «يوانا»إنشاء أول مسرح للعرائس في الجمهورية العربية المتحدة. بدأت 
مكن أن تختار من بينها نماذج ألبطال عن الشخصيات المصرية المشهورة التي ي  

فبدأت تختار من بين مئات الشبان والفتيات ..  «دورينا»مسرح العرائس. أما الثانية 
الذين تقدموا إليها من يصلحوا لتحريك الدمى على خشبة المسرح. كانت مهمة 

في غاية الصعوبة .. إنها لم تستطع العثور بسهولة على  «يوانا»الخبيرة األولى 
ة من يصلح كبطل لمسرح العرائس .. شاهدت شخصية ابن البلد في األحياء الشعبي

الذي  «الشاطر حسن»ثم أخرجت شخصية جديدة هي شخصية  ،وعاشت معهم
فأعجبها  «محمد عبد المطلب»سيمثل دائمًا دور البطل. ثم التقت بالمطرب 

طربوشه وطريقة غنائه والحركات التي يؤديها وهو يصافح المستمعين أثناء الغناء 
لعرائس باسمه .. طلبت منه حضوره وسجلت صوته وحركاته لتقدمه في مسرح ا

الخبيرة الثانية الدمى التي انتهت  «دورينا»الطبيعي الذي يعرفه األطفال. وتسلمت 
زميلتها من تصميمها وإعدادها وبدأت تدرب ثمانين شاباً وفتاة واحدة على تحريكهم 
على المسرح .. شرحت للشبان والفتاة الذين اختارتهم لتحريك الدمى على المسرح 

متهم كيف يمسكون الخيوط بين أصابعهم التي يحركون الدمى أسرار اللعب .. عل  
بواسطتها .. وبعد ثالثة شهور كانت كل خبيرة قد انتهت من عملها .. وصممت 

الدمى التي ستظهر على المسرح .. ونجحت دورينا في تعليم تالميذها  «يوانا»
بعة فصول أسرار اللعبة. ومنذ شهر واحد بدأ العمل إلعداد مسرحية كاملة من أر 

أول مسرحية لتعرض على مسرح  «صالح جاهين»تعرض على المسرح .. وألف 
ولة والعفريت نا الغ  وخة وأم  سل  ل مَ جْ العرائس .. إن أحداثها تؤكد لألطفال أن أبو ر  

ة البحر كلهم تحت أمر اإلنسان ني  ن األزرق والمارد األسود وحتى ج  األحمر والج  
 (".نهمومعنى كده إنه ما يخافش م).. 
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 «الشاطر حسن»أحد مشاهد عرض مسرحية 

اهتمت بإبراز دور الخبيرتين في هذا العرض،  «األخبار»وإذا كانت جريدة 
مقالة، أبان فيها دور المصريين فيه، قائاًل: "..  «رشدي صالح»ففي المقابل كتب 

 جلسنا، رجاالً  –لد أول رمضان من هذا العام في مسرح القاهرة للعرائس الذي و  
شيبًا، وجلس في الصف األمامي وزير الثقافة واإلرشاد وعدد من كبار المشتغلين 

.. الشاطر حسن يركب حماره،  بالنقد والفن واألدب! وبدأت العرائس تلعب أمامنا
يتحرك كأنه شاشة سينما بانوراما.  م المغامرات! ويتغنى بالريف الجميل الذيويقتح

اً .. فظهر التخت الشرقي: عازف القانون، ينقل وقدمت العرائس مشهداً بديعاً ساحر 
أصابعه على األوتار التي أظن أنها سبعون! وضارب الطبلة، يستخدم كفيه بنفس 
طريقة كبار الضاربين، والعازف على الناي، يتهدج، ويشتد، يتلوى، ويعتدل .. 

 «محمد عبد المطلب»وكل حركة من حركات التخت، توافق توقيع الموسيقى! وجاء 
المطرب الشعبي المعروف .. نفس الوجه والتقاطيع والطربوش، وحركات 

الت .. والرد على الجمهور. واختلطت صيحات اإلعجاب الحاجبين، واالنفعا
 –ذات يوم من أشهر قليلة، كان الخبراء والفنانون يبحثون عن  بالتصفيق .....

وتحمل ذكريات تصلح للمسرح، ويريدون شخصية شعبية، يحبها الجميع،  –حدوتة 
، فالشاطر «الشاطر حسن»جميلة للجمهور. وكان من حظي إني اقترحت استخدام 
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حسن هو أنموذج المصري الذكي، الخفيف الحركة، الرشيق النكتة، البارع الحيلة، 
الذي هزم السالطين وتغلب على األمراء، وارتحل في أنحاء الوطن العربي، من 

خرج االقتراح إلى حيز التنفيذ! ولكن بأي وسيلة؟ القاهرة إلى الشام إلى بغداد .. و 
هناك رسام ممتاز، تخرج في كلية الفنون، يعرف القراء شقيقه الرسام إيهاب، أما 

ائس ناجي شاكر[ فقد كان مكتوبًا عليه، أن يشقى في مسرح العر يقصد هو شاكر ]
 .(1)" بأنه فنان ممتاز حقاً  شهورًا، يرسم ويفكر لنعترف

 
 «الشاطر حسن»عرض مسرحية أحد مشاهد 

، «الشاطر حسن»فقد رصد بعض الهنات في عرض  «كامل يوسف»أما 
قال عنها: " .. وبرنامج العرض يتألف من مسرحية كاملة عن مغامرات الشاطر 
حسن، تستغرق الجزء األول برمته، وعدد من المقطوعات المنوعة. ويخيل إلي  أن 

يث التفاصيل ومن حيث أسلوب الخلق، القصة الرئيسية تحتاج إلى تهذيب من ح
إذ هي تتناول الخرافة من زاوية سردية لم تتخلص تماماً من مواطن الماللة والفتور، 
مما أقعدها عن االستئثار باهتمام الكبار والصغار على حد سواء. وربما كان 
مرجع ذلك أن المسرحية لم تتقيد في مضمونها بلون محدد القسمات. فال هي 

الخرافة البحتة، وال هي ارتبطت بأجواء الرومانسي، وال هي انصرفت  نزعت إلى
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إلى مظاهر الفكاهة الخالصة، وإنما جاءت مزيجًا من عناصر متباينة، يزيد من 
إحساسك به ذلك األداء المتنافر من ممثلي الشخصيات الناطقة. فبالرغم من الجهد 

ة. إال أن العمل في مجموعه الذي بذله كل منهم في إبراز معالم األدوار المختلف
يفتقر إلى وحدة تربط خيوط األداء في اتجاه فني واحد. غير أن ذلك لم يسلب 
المحاولة كل جمالها ورونقها. فإنك ال تملك إال أن تتابع العرض في إعجاب شديد 
يجعلك تتغاضى إلى حد ما عن الصخب المشوه الذي يدوي من مكبرات الصوت 

يلهيك عن المدلول الجنسي الفاضح في مقطوعة اللقاء في إدغام وعدم صفاء، و 
بين القط والقطة. إذ ال تلبث أن تتناسى تلك الهنات العابرة وأنت ترقب براعة 

ثي الحركة في مقطوعة الباليه، ولوذعية المحاكاة التي تقطر من أداء التخت الثال
 من الطابع أما الموسيقى فكنت أود لو أنها خففت قليالً  في مقطوعة الكباريه.

ه الراقص الذي يغلب عليها. كما كنت أود لو أن تصميم المناظر، اتج «الجازي »
 .(1)"  إلى المحلية بصورة أوضح وأوقع

 
 «الشاطر حسن»أحد مشاهد عرض مسرحية 
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تب عن عرض  ، ما نشرته جريدة «الشاطر حسن»وخير ختام لما ك 
؛ حيث وثقت في «شاهدت لك»تحت عنوان  1959مارس  22يوم  «المساء»

وربما  –كلمتها أن مصلحة الفنون هي من قررت إنشاء مسرح العرائس في مصر 
كما أنها جاءت بوصف للعرض به أمور  - «جمال عبد الناصر»بناء على أوامر 

 قالت الجريدة: هذا وحوللم نعلم عنها من قبل!! 

 
 «الشاطر حسن»أحد مشاهد عرض مسرحية 

قليلة مولد أول مسرح للعرائس في مصر، فقد  شهدت القاهرة منذ أيام".. 
نجحت التجربة التي أقدمت عليها مصلحة الفنون منذ ستة أشهر تقريبًا عندما 
قررت أن يكون لدينا مسرحًا للعرائس على غرار مسرح عرائس الماريونيت الذي 

انة شهدته القاهرة في العام الماضي.. ولذا فقد استبقيت خبيرتيه الرومانيتين لالستع
بفنهما في هذا المجال .. وظل الشبان المصريون الذين عهد إليهم بإنجاز هذا 

والبرنامج  عمل حتى أخرجوا لنا عماًل فنيًا.العمل يبذلون الجهد وينكبون على ال
الذي يقدمه مسرح العرائس عبارة عن تمثيلية كاملة تعتمد على الحوار وتروي 

خفيف الظل ذجًا للرجل المصري الي يعتبر أنمو الذ «الشاطر حسن»مغامرات 
والبارع النكتة، والواسع الحيلة. فتراه هنا يصحب حماره ليجوب به أنحاء  والحركة،

مصر يتغنى بريفها الجميل ويقوم بالمغامرات ويأتي بالمفارقات. ثم تأتي بعد ذلك 
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بعض االسكتشات والمقطوعات المنوعة واالستعراضات. فترى مثاًل استعراض 
تحركات  حيث قدمته لنا بعض الراقصات الالتي يخطرن ويتحركن «لبجعباليه ا»

بالغة الدقة كأنهن حقيقة. ثم مشهدًا آخر بديعًا، هو مشهد الفرقة الموسيقية التي 
تضم عازف القانون وضارب الطبلة وعازف الناي. ثم رأينا الراقصة الشرقية تقدم 

ا تحية كاريوكا أو سامية جمال. رقصاتها فتميل وتتثنى تمامًا كما لو كانت أمامن
ال الحقيقي مقطوعته  «الدمية»وأخيرًا جاء دور الغناء فقدم لنا محمد عبد المطلب 

حواجبه وطريقته  ورأيناه بطربوشه وتقاطيعه وحركات «أسأل مرة علي  »الشعبية 
 ."عرض على مسرح معهد الموسيقىي   الغناء والرد على الجمهور، في

 
 «الشاطر حسن»حية أحد مشاهد عرض مسر 

ي عرض بنجاح على مسرح معهد  «الشاطر حسن»ظل عرض مسرحية 
. (1)«ف م الخليج»الموسيقى طوال شهر رمضان، ثم انتقل إلى مكان عرض آخر في 

بأن الفرقة انتقلت إلى اإلسكندرية،  «حسن إمام عمر»وفي موسم الصيف أخبرنا 
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مرة ق بالمسرح القومي "وألول وبدأت تعرض المسرحية على المسرح الصغير الم لح
تشاهد اإلسكندرية هذه الفرقة، وألول مرة يجد أطفال المصطافين واألهالي مجااًل 

 .(1)للترويح عن النفس بالبرنامج الضاحك الذي يقدمه هذا المسرح" 
وبذلك انتهى الموسم األول لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، بعد أن عرضت 

 12حفلة، وشاهدها أكثر من  «45»أكثر من  «الشاطر حسن»الفرقة مسرحية 
 .(2)جنيهًا  «1712»ألفًا، وحققت إيرادًا وصل إلى 

 املوسم الثاني

لفرقة مسرح القاهرة للعرائس،  -في الموسم األول  –نجاح التجربة األولى 
وهو المقر  – األزبكيةحديقة مسرح جعل الحكومة تقرر إنشاء مسرح دائم خلف 

ي مكن تحويله إلى مسرح  -دأ المشروع ببناء مسرح صيفي على أن يب -الحالي 
يسع لحوالي خمسمائة متفرج. وقد خصصت الحكومة مبلغ عشرة آالف  -شتوي 

بدأت و  .(3)لعمل التصميمات  «يحيى الزيني»جنيه، وعهدت إلى المهندس 
وكان يجب على كل من  ،الحكومة تتخذ اإلجراءات بالفعل؛ ولكن مشكلة حدثت

وكيل الوزارة أن يجدا لها  «عبد المنعم الصاوي »وزير الثقافة، و «شةثروت عكا»
ها وفي، «المساء»في جريدة  «كمال الجويلي»ناسب! وهذه المشكلة نشرها مالحل ال

 !معلومات توثيقية مهمة
أعلنت وزارة الثقافة عن مسابقة لتصميم البناء : " «كمال الجويلي»ل قا

وطها وبرنامجها وجوائزها، كما أعلنت عن لجنة الجديد لمسرح العرائس. وأعلنت شر 
التحكيم فيها. وتقدم للمسابقة عدد كبير من المهندسين .. فاز من بينهم المهندس 
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بالجائزة األولى .. وأعلنت الوزارة نتيجة المسابقة في الصحف  «ماجد محمد مراد»
تحف . وأقيم معرض للمشروعات المشتركة بم1959نوفمبر  14اليومية بتاريخ 

الفن الحديث. ويدخل في برنامج المسابقة أن يقوم المهندس الفائز بعد ذلك بإعداد 
الرسوم والتصميمات التنفيذية في وقت معين .. وأن يقوم باإلشراف بعد ذلك على 
التنفيذ مقابل نسبة معينة من مجموع التكاليف. وفعالً أخطرت الوزارة بكل هذا وبدأ 

ر طبيعي جدًا وسليم جدا .. ويدخل في البرنامج أيضًا في تنفيذه. وإلى هنا واألم
أن تختار الوزارة من بين أعضاء لجنة التحكيم من يشرف على إعداد المشروع 
الذي يقوم به المهندس الفائز .. وأيضًا .. أن يختار المهندس الفائز من بين 

المحدد  زمالئه من يقوم بمساعدته في إنجاز المشروع حتى يمكن إعداده في الوقت
.. إلى هنا  «صالح أبو شادي».. وقد اقترح الفائز اسم زميل له هو المهندس 

أيضًا واألمر سليم جدًا شكاًل وموضوعًا .. ولكن .. جاءه بعد ذلك خطاب يدعوه 
عميد كلية الهندسة بجامعة  «محمد شريف نعمان»لالتصال بالسيد المهندس 

اإلشراف على إعداد المشروع. وهنا القاهرة وعضو لجنة التحكيم .. لالشتراك و 
نناقش: هل من حق عضو لجنة التحكيم أن يدخل شريكًا في مشروع كان هو أحد 

 .(1)قضاته؟" 
من الواضح أن هذه المشكلة تم حل ها بعد عدة أشهر، حيث نشرت جريدة 

مسرح القاهرة للعرائس يستعد  قالت فيه: " – 1960في مايو  –خبراً  «الجمهورية»
طفرة جديدة في خالل ستة أشهر سيكون المسرح الجديد قد انتهى بناؤه. إن اآلن ل

ألف جنيه ويتضمن صاالت للتدريب ومدرسة لتدريس  70هذا المسرح سيتكلف 
 .(2)فن العرائس وأستوديوهات للتسجيل" 

أن  كان من المفروضوالجدير بالذكر إن مدرسة تدريس فن العرائس، 
إيفا »الخبيرة التشيكية ، عندما تم  استقدام 1966 عام تشرع في العمل ابتداء من
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مع إدارة المسرح في وضع برنامج للدراسات العرائسية والثقافية  لتشترك «فودتشكوفا
ويهدف هذا البرنامج إلى  .المزمع إنشاؤه «لمعهد العرائس»بصفة عامة ليكون نواة 

عرائسي، سواء من ون المتعلقة باإلنتاج النتدريس كافة البحوث والصناعات والف
ناحية التصميم أو التحريك أو اإلخراج. فتدرس فيه التدريبات العملية لفن التمثيل 

وطرق اإللقاء المسرحي والتدريبات الصوتية على  «التمثيل الصامت»والبانتوميم 
اللهجات المختلفة والتمرينات الرياضية وكافة ما يجعل العب العرائس في مستوى 

تحريك العرائس أو التمثيل بها. باإلضافة إلى تدريس البحوث المرونة الالزمة ل
النظرية المتعلقة بفن العرائس من الناحية التاريخية التي تتناول تاريخ الفنون بصفة 
عامة وتاريخ الدراما والعرائس بصفة خاصة. ومن المفروض أن يفتح معهد العرائس 

لقاهرة أو من أبناء المحافظات أبوابه لكل من يهوى فن العرائس ويعشقه، سواء من ا
ائسي بين األخرى أو من أبناء األقطار العربية، وذلك في سبيل نشر الوعي العر 

إلى أقصاها، مما يمهد السبيل بالتالي إلى زيادة تكوين  األمة العربية من أدناها
!! الفرق العرائسية في األقطار المختلفة على أساس علمي متين ومستوى فني راق

الشديد لم يحدث أي شيء من هذا، ولم يتم افتتاح المدرسة أو المعهد ولألسف 
توفيت في حادث الطائرة  «إيفا فودتشكوفا»الخبيرة التشيكية في الموعد المقرر، ألن 

 .(1) رب القاهرة، أثناء قدومها إلى مصرالباكستانية ق  

 ختطيط طموح

ت األخرى للموسم ، ونظرنا إلى االستعداداومدرسته إذا تركنا بناء المسرح
مدير مؤسسة فنون  - «علي الراعي»الثاني لفرقة مسرح العرائس، سنجد الدكتور 

متحمس  «بيرم التونسي»الفنان الشعبي الكبير  يقول: " –المسرح والموسيقى 
في شيء من االستحياء  –الحماس كله للكتابة لمسرح العرائس. لقد عرضنا عليه 

، فاعتذر أواًل بكثرة مشاغله، ثم عاد سرح الناشئم لنا مسرحية لهذا المأن يقد –
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فقدم ملخصًا لمسرحية يقترحها، فلما وافقنا عليها وطالبناه بسرعة كتابتها، عاد 
يعتذر بالمشاغل، وأبدى من األعذار ما أقنعنا بأنه مشغول فعاًل، وأنه لن يكتب 

علي  قائاًل:  فإذا باألستاذ بيرم يدخل -يومان فقط  –لنا قبل شهور. ومر يومان 
المسرحية جاهزة! لم أصدق ألول وهلة، ولكنه وضع أمامي النص قائاًل: لقد 
تحمست! إنني أتطلع إلى اليوم الذي أتفرغ فيه للكتابة لمسرح العرائس، فها هنا 

، «بنت السلطان»ستطعت خدمته. وهكذا ولدت مسرحية فن جديد أخاذ، أود لو ا
فن العرائس، وهي المسرحية التي سيبدأ بها  في ()أولى مساهمات بيرم التونسي 

مسرح عرائس القاهرة موسمه القادم. وبالمناسبة، ستكتب لمسرح العرائس أسماء 
، كاتب األغنيات المعروف، «مرسي جميل عزيز»أخرى معروفة منها األستاذ 

الذي أبدى نفس حماس بيرم، ووعد بأن يخرج علينا من الزقازيق بحدوتة شعبية 
لوب الكبار قبل الصغار. وبرامجنا لمسرح العرائس في هذه المرة كثيرة تستهوي ق

ومتنوعة. ففي هذا الموسم، سندرب فريقين جديدين من الالعبين على كل فنون 
على  «معهد للتدريب»مسرح العرائس، وذلك تمهيدًا إلقامة فرق جديدة، وإنشاء 

تاجه جمهوريتنا من فنون العرائس، بحيث نستطيع في المستقبل أن نخرج ما تح
 ، البالد العربية كلها«المعهد المقترح»فنانين، دون عون خارجي، وبحيث يخدم 

ت وليس الجمهورية العربية وحسب. وفي سبيل هذا، استعن ا بخبيرتين من خبيرا
ريكا الروماني، وفي عزمنا أن نستعين أيضًا بخبراء من تشيكوسلوفاكيا مسرح ساند

فيه عن بية، وربما فرنسا. حيث مسرح العرائس يميل إلى التر وبولندا، وألمانيا الغر 
إلى جوار الترفيه عن الصغار. كذلك سنسعى إلى استقدام  الكبار بطريقة فنية أخاذة

فرق أجنبية لمسارح العرائس، تقدم مواسم متوالية على المسرح الذي توشك وزارة 
رائس، بفرقه العربية الثقافة أن تنشئه لهذا الفن بخاصة، بحيث يعمل مسرح الع

واألجنبية، الموسم الفني كله، على نحو ما يحدث في مسرح األوبرا. إننا باستقدام 
الفرق األجنبية سنتيح لالعبين العرب فرصة مشاهدة الطرائق المختلفة التي 

                                                           

() –  كما أوضحنا «الشاطر حسن»مسرحية  يكتبمل « بريم التونسي»وهذا دليل آخر على أن ،
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يستخدمها فنانو العالم للتعبير عن أنفسهم من خالل هذا الفن الحبيب إلى كل 
تساهم مع البعثات التي سنوفدها قريبًا إلى مراكز مسرح قلب. وهذه الزيارات س

العرائس العالمية، في دعم المحصول الفني لدى العبينا وفنيينا، وستتيح لهم أن 
يستكشفوا ألنفسهم طريقتهم الخاصة في التعبير عن الروح العربي من خالل 

 .(1)" العرائس الصغيرة الفتانة
وصلت إلى في التنفيذ، حيث  وبالفعل بدأت هذه المخططات الطموحة

من مسرح ساندريكا  – الخبيرتان الرومانيتان 1960القاهرة في منتصف يناير 
 Mioaraميوارا بوسكو »و «Popovici  Eugeniأوجيني بوبوفيتش » -أيضًا 

Buesco» ().  بتدريب ما يقرب من خمسين طالباً وطالبة على حركة واألولى تقوم
 األخرى فعملها محددأما . ارة الثقافة واإلرشاد القوميسياسة وز وفقًا ل العرائس

تحليل شخصيات المسرحية، وتحديد السمات الخاصة بها، ثم تقوم برسمها على ب"
خصصين في الفن التطبيقي للعرائس حول الرسم إلى آخر من المتالورق ومن ثم ي  

للديكور ثم  ،ثم لمصممة المالبس لتصميم الزي  ،ليصنع هيكل العروسة «الخراط»
لوضع اللمسات األخيرة التي تبرز مظهرها عن بعد، وتقوم في الوقت نفسه برسم 

 .(2)"  التي تحكي حوادث المسرحية «الفوندو»اللوحات الخلفية 
                                                           

ديسمرب  -« اجمللة»جملة  –حديث الشهر: بريم التونسي يكتب ملسرح العرائس  -علي الراعي  – (1)
 (5ص) – 1959

() - بريات!! فاخلبريتني جيب أن ننتبه إىل نقطة مهمة هنا، حيث خيلط الكثريون بني أمساء اخل
 Dorinaسكو دورينا اتانسي»و« Ioana Constantinescuيواان كونستانتينسكو »الرومانيتني 

Tanasescu » ن خالل عرض ممها أول خبريتني قامتا بتنفيذ املوسم األول ملسرح العرائس
. أما 1959 يف رومانيا عام« ساندريكا»، ومن مث عادات إىل مسرحهما «الشاطر حسن»

 Mioaraكو ميوارا بوس»و «Popovici  Eugeniأوجيين بوبوفيتش »اخلبرياتن الرومانتيتان 

Buesco »روض املوسم أيضًا للقيام بتنفيذ ع« ساندريكا»مت استقدامهما من مسرح  فقد
 «.السلطان بنت»، الذي بدأ مبسرحية 1960عام الثاين 

 1960فرباير  -« اجمللة»جملة  –مسرح العرائس  – (2)
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 سريجي أوبرازوف

الذي تحدث عنه الدكتور علي  –وتطبيقًا للمخطط الطموح للموسم الثاني 
سيرجي »بقيادة  «سكو للعرائسمسرح مو »استقدمت وزارة الثقافة  –الراعي 

م على مسرح معهد الموسيقى مسرحية «Sergey Obraztsovأوبرازوف  ، الذي قد 
وهذا المسرح الروسي هو مسرح العرائس  .(1) «عالء الدين والمصباح السحري »

 األجنبي الثالث الذي يزور مصر بعد المسرحين التشيكوسلوفاكي والروماني!

 
  ObraztsovSergey سريجي أوبرازوف

                                                           

 18/3/1960 – «األهرام»ينظر: جريدة  – (1)
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بقيادة أوبرازوف  –وقد اهتمت الصحف المصرية بعروض عرائس موسكو 
الصناعة الساحرة في تركيب  ما "فنقلت لنا أن الفرقة قدمت برنامجين، تجلت فيه –

العرائس التي تتحرك وترقص وتلعب وتنطق .. حتى ليخيل إلينا أنها التي تتحرك 
ها بشر .. ولو أن الراوي يقول لنا وترقص وتلعب وتنطق .. حتى ليخيل إلينا إن

في النهاية .. نحن لسنا بشر .. إنما نحن عرائس .. ولكن لنا قلب!! وفي كونشرتو 
.. ترى نماذج من الرقصات واألغاني من مختلف شعوب العالم .. إذ ينتقل بنا 
بين األغاني اإلسبانية واإليطالية واألمريكية .. وال ينسى أن يسخر من الموسيقى 

مريكية الحديثة .. موسيقى الجاز .. التي تخلو من العمق وتعبر عن حضارة األ
يخرج  «حاوي »يقدمها العرض أذهلت الجمهور .. وسطحية .. ثم نمرة أخرى 

 .(1)"  الكتاكيت ويصب الماء في قبعته
متكونة من ثالثين فناناً وفنانة،  –التي زارت مصر  –وفرقة مسرح موسكو 

؛ حيث واإلسكندرية ودمشق وحلب (2) بور سعيدفي  -هرة بعد القا -وسيعرضون 
إن الزيارة كانت للجمهورية العربية المتحدة، أي مصر وسورية. وفي حوار صحفي 

؛ مجرد إضحاك الناسمن عروضه ال يهدف علمنا إنه  «سيرجي أوبرازوف»مع 
ولقواعد  برامجه بفهم عميق لنفوس األطفال عد  لهذا فهو ي  . يهدف إلى تثقيفهم هولكن

بعد  –، تجعله يسأل أهداف اجتماعية وتربوية! ولمسرحه التربية اإلنسانية الحديثة
هل أفدت الناس بفني وفن زمالئي؟ هل أصبح جمهور مسرحنا  -انتهاء العرض 

 (3) بعد العرض أحسن تفكيرًا .. وأرقى في المشاعر؟
ى ثالث فئات برامجه فإنه أيضًا يقسم جمهوره إل أوبرازوف " عد  وعندما ي  

.. يقدم لها ثالثة أنواع من البرامج تختلف عن بعضها تمامًا. فاألطفال الصغار 
ينظرون إلى الدمية على إنها حقيقة .. ولهذا فإن ما تفعله العروسة تكون له أهمية 

                                                           

 20/3/1960 -« املساء»جريدة  –عرائس من موسكو  – (1)
مسرح موسكو »، عن قيام 31/3/1960 بتاريخ« األهرام»يوجد إعالن منشور يف جريدة  – (2)

 .«األلدورادو»بور سعيد على مسرح سينما  ألول مرة ابلعرض يف مدينة« للعرائس
 22/3/1960 -« املساء»جريدة  –راجع: الرسام والالعب وراء فن العرائس  – (3)
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بالغة للطفل .. فهي تؤثر عليه تأثيرًا عميقًا .. ولذلك يتجنب الفنان دائمًا تخويف 
أن نفس الطفل كالزجاج تكسرها الصدمات بسهولة .. وتؤذيها  الطفل .. ويؤكد

االنطباعات السيئة. ويقول لك الفنان: ليس كل ما يضحك يكون مفيدًا .. هناك 
أشياء تضحكنا ولكنها تؤذي مشاعرنا .. أما القسم الثاني فيقدم إلى المراهقين وهو 

بدائي ليس فيه عدوان يناقش نفسياتهم .. فيعبر عن مشاعر الشجاعة والقوة بشكل 
 عالء الدين والمصباح»دم لهذا القطاع على سبيل المثال على اآلخرين .. فهو يق

فعالء الدين شاب شجاع .. ال يناضل من أجل ذاته ولكن من أجل فهم  «السحري 
إنسانية عامة ومشتركة .. فهو يخلص حبيبته من قوى الشر. وفي هذه السن 

ر. أما القسم الصراع بين القوى اإلنسانية وقوى الشيستطيع أن يدرك المشاهد معنى 
. فهو مثالً يقدم مسرحية الذعة. وفيه تقدم مسرحيات نقدية ساخرة الثالث فهو للكبار

 .(1)"  وهي مسرحية نقدية ألفالم العصابات األمريكية «من أجلي أنا وحدي»

 عرائس الريف

ادًا للموسم استعد –كل ما سبق من مظاهر االهتمام بمسرح العرائس 
ليكتب عن تجربة عرائسية ريفية مفيدة،  «فوزي سليمان»شجع األستاذ  –الثاني 

ة مركز التربية األساسي»في  «جوزيف هوللر»قام بتنفيذها الفنان التشيكوسلوفاكي 
 «مركز محو األمية وتعليم الكبار»قبل أن يصبح اسمه حاليًا  - «للعالم العربي

هو بمحافظة المنوفية، و  «سرس الليان»والذي يقع في  التابع لمنظمة اليونسكو، -
!! يتحدث 24/4/1952في زال يعمل حتى اآلن منذ إنشائه  الذي ماالمركز 

 عن هذه التجربة من خالل التثقيف الريفي، فيقول: «فوزي سليمان»
وقد لعب فن العرائس دورًا خطيراً آخر، في إثارة الوعي، ونشر األفكار  "..

بعض البالد التي كافحت من أجل حريتها واستقاللها .. أليس هذا التحررية في 
هو دور هام في التنمية الريفية .. وبناء المجتمع  –دور التوعية والتثقيف  –الدور 

الريفي الجديد!! أال يمكن أن توصل العرائس المحبوبة مبادئنا وأهدافنا االجتماعية 
                                                           

 السابق – (1)
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بالكلمة المطبوعة؟  –بسبب أميتهم  –رون الجديدة إلى ماليين القرويين الذين ال يتأث
إنني أتصور فن العرائس في هذا المجال .. فنًا فعااًل يعاون مجهودات المرشد 
الزراعي، والمثقف الصحي، ومدرس القرية .. وغيرهم ممن يعملون في ميادين 
الريف، والذين يبحثون عن الوسائل السمعية والبصرية المنتجة .. إنهم سيجدون 

جماهير الريفيين. هذه رائس وسيلة طيبة يصلون بها تعاليمهم وأفكارهم إلى فن الع
. فكيف تعد العرائس لتقوم بدورها االجتماعي التثقيفي؟ ما هي هي الفكرة

اإلمكانيات المتاحة .. وبمعنى آخر .. هل يمكن إعدادها بسهولة في القرية؟ 
جوزيف »التشيكوسلوفاكي وجدت اإلجابة في خالصة التجارب التي قام بها الفنان 

في  –المنوفية  – «انسرس اللي»وقد عمل خبيرًا للرسوم التوضيحية في  ،«هوللر
.. وأسوق تجاربه من الكتاب الذي وضعه  «مركز التربية األساسية للعالم العربي»

 –الذي عاش بيننا  –.. إن الخبير التشيكوسلوفاكي  () الخبير، ونشره المركز
ح للعرائس عملية سهلة، يمكن أن يقوم بها تالميذ المدارس يرى أن إقامة مسر 

مستخدمين ما بمدارسهم من إمكانيات. في إمكانهم إعداد العرائس بأشكالها 
المختلفة تبعًا لقدراتهم وخيالهم وبساطة العرائس هي التي تجتذب الجمهور وتجعله 

ن أداة فعالة يقبل على مشاهدة عروضها .. ومسرح العرائس الصغير يمكن أن يكو 
في التأثير على الجماهير، ألنه وإن كانت الوسائل المستخدمة فيه بسيطة 
واإلمكانيات محدودة، إال أن فيها ما يكفي إلخراج صورة رائعة وأشكال قوية التأثير 
.. ويضرب مثاًل .. إن قطعة البطاطس يمكن تشكيلها على هيئة رأس إنسان 

م في التعبير عن أفكار وآراء عميقة رغم بطريقة كاريكاتورية يمكن أن تستخد
امات في قترح الخبير أن نلجأ إلى أبسط الخبساطتها ورغم ما تثيره من فكاهة!! وي
من الجوارب الحريمي .. ويمكن  –مثاًل  –صنع العرائس: يمكن صناعة الرأس 

تشكيل الوجه بقطع قماش محشوة. وتؤدي المبالغة في حجم جزء معين من إجزاء 
إلى إبراز طابع معين أو سمة من سمات شخصية العروسة. ويمكن استخدام الوجه 

                                                           

() – ده على كنز يأمسع من قبل عن هذا الكتاب! ومن جيده اآلن، سيضع  لألسف الشديد مل
رائس الريفية يف يُعد أول كتاب عن الع –وفقًا للتاريخ  –عرائسي غري مسبوق، حيث إنه 

 مصر!
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األلوان لتزيين الوجه وإبراز األنف أو األذنين، أو الخدين .. ليس الغرض طبعًا 
لمن يراها بفكرة ما أو تؤثر تأثيرًا  ةإخراج تمثال رائع .. بل المهم أن توحي العروس

عر العروسة يقدم لنا خبراته في إعداد شَ معينًا. ويمضي الفنان التشيكوسلوفاكي ف
.. ثم ينتقل بنا  «أكرت»من الصوف إذا كان الشعر المطلوب من غزل القطن أو 

إلى خطوة أراها هامة هي إعداد المسرح ومناظره .. فإنه يرى إنه يكفي وجود 
منضدة عادية نبني عليها المسرح الذي يتكون من صندوق من الورق المقوى 

بيه وتستخدم حافته العليا كخشبة المسرح .. ويفتح الغطاء إلى يوضع على جان
الجانبين في مواجهة الممثل .. ويختفي الممثل خلف المنظر، فيخرج العرائس من 
تحت المائدة ويحركها أمام المشاهدين حتى إذا انتهى دورها اختفت تحت المائدة 

قماش غير سميك  .. ويمكن إعداد مسرح بسيط عن طريق ستارة من () من جديد
يجلس العارض خلفها فيمكن أن يرى الجمهور أثناء العرض دون أن يراه .. كما 

لهواء الطلق .. وهذا لون يرى الخبير إنه يمكن إخراج مسرحيات العرائس في ا
ًا للريف .. أرى أن التفاصيل الفنية يمكن التصرف فيها .. ولو أن يصلح طبع

ات عملية في كتابة يمكن االستفادة منها .. قدم اقتراح «جوزيف هوللر»الفنان 
لكن المهم هو مدى إقناعها بهذه الفكرة .. هل يمكن إدخال فن العرائس في مدارسنا 
.. كجزء من منهج التربية الفنية .. وهذه تجارب الشعوب األخرى ..! وهل يمكن 

لسخرية أن نرى فن العرائس يلعب دوره في الريف في نقل األفكار الجديدة .. أو ا
من األفكار العتيقة .. أو يعده أطفالنا الريفيون بخاماتهم البسيطة .. وبتصرفهم 

سكتشات من أساطيرهم الريفية .. أو من االالخاص .. ويختارون موضوعاتها 
 .(1)" الهزلية .. فتكون فرصة للتسلية والتثقيف!

                                                           

() –  عاطف أبو شهبة»ن الذي جنح الفنا« املسرح الورقي»هذه الفكرة تتشابه إىل حد كبري مع »
ن مبكتبة اإلسكندرية يف مركز الفنو  ل هذا املسرحقام عدة ورش حو يف انتشاره مصريً، حيث أ

، ويف كلية 2017، ويف مؤسسة كن للتدريب يف مكتبة اجلامعة األمريكية عام 2016عام 
 .2019 عام سكندرية، ويف الثقافة اجلماهريية ابإل2019الرتبية النوعية جبامعه طنطا عام 

 17/4/1960 -« املساء»جريدة  –ر يف تطوير الريف له دو  فن العرائس -فوزي سليمان  – (1)
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 بنت السلطان والديك العجيب

 1960رة للعرائس في أواخر أبريل بدأ الموسم الثاني لفرقة مسرح القاه
بنت »بعرض مسرحيتين على مسرح معهد الموسيقى العربية: المسرحية األولى 

تأليف بيرم التونسي وسيناريو صالح جاهين، موسيقى وألحان على  «السلطان
إيوان »تأليف  -من األدب الروماني  - «الديك العجيب» واألخرى مسرحية فراج.

جول »وموسيقاها التصويرية من تأليف  «يرم التونسيب»، واقتباس «كربانجا
 «ميوارا بوسكو»و «أوجيني بوبوفيتش». وقامت الخبيرتان الرومانيتان «أورموزسكو

 .(1)بإخراج المسرحيتين واإلشراف عليهما 
جالل »كانت المسرحيتان ت عرضان معًا كل ليلة في عرض واحد، فشاهده 

رقى إلى المستوى الفني  يالي أن العرض ، المتمثلة ف، وكتب وجهة نظره«فهمي
خلو البرامج تماماً من المتنوعات والمشوقات األول! واألسباب كثيرة، منها:  للموسم

التي تجذب الجماهير إليها. إذ أن تقديم مسرحيتين في برنامج واحد يهدفان إلى 
 كبار!ما الصغار أو الاألغراض النبيلة بصورة خطابية، ال يمكن أن يحتملهتعليم 

، الذي وسائل االستماع في المسرحيتين لم تكن تساعد على تتبع الحواركما أن 
كانت كثيرة في  األغانيكما أن غير واضح. و مشوشًا وصل إلى آذان المشاهدين 

الديك »، مقابل عدم وجود أية أغنية في مسرحية «بنت السلطان»مسرحية 
 .(2) «العجيب

 «جالل فهمي»ك إيجابيات، ذكرها وفي مقابل هذه السلبيات، كانت هنا
أما الديكور واإلضاءة فهما العنصران الوحيدان اللذان حافظا على .. قائاًل: "

مستواهما الفني كما شاهدناهما في الموسم الماضي .. ديكورات رمزية وساحات 
وألوان تتناسب مع المشاهد والحوادث التي تدور أمامنا .. وكذلك ساعدت اإلضاءة 

الجو المناسب لتلك المشاهد. ومن األشياء الموفقة التي يجب التنويه  على إضفاء
.. كانت  «بنت السلطان»لمسرحية  «فراج علي»عنها .. الموسيقى التي كتبها 

                                                           

 .1960إبريل  30إىل  25من  -« اجلمهورية»و «األهرام»ينظر: إعالانت جريديت  – (1)
 19/5/1960 «املساء»جريدة  –بنت السلطان والديك العجيب  -راجع: جالل فهمي  – (2)
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رقيقة ومناسبة لمقتضيات حوادث المسرحية. ولهذا وجب علينا أن ننبه أبطال 
لعونا به في اي طمسرح العرائس إلى ضرورة المحافظة على مستواهم الفني الذ

 .(1)" ن بهذه الثقةالموسم الماضي .. وهم جديرو 
الديك »و «بنت السلطان»ومع استمرار نجاح عروض مسرحيتي 

 () «البلبل والوردة»و «عقلة الصباع»وبعض العروض األخرى مثل  - «العجيب
حيث الحظ  «مشكلة التأليف»بدأ االهتمام بمسرح العرائس والكتابة عنه، مثل  -
مع  «بيرم التونسي»و «صالح جاهين»جميع أن شخصين فقط يؤلفان له، هما ال

قريباً إلى  «عبد الرحمن الخميسي»و «نعمان عاشور»اإلشارة إلى احتمال انضمام 
في هذه الفترة  –ومن الكتابات اإليجابية عن مسرح العرائس ك ت اب مسرح العرائس! 

، «إبراهيم سالم»و «ح السقاصال»ظهور اثنين من مخرجي مسرح العرائس هما  –
وهما عضوان في الفرقة التي تضم أكثر من ثالثين العباً والعبة، يقومون بتحريك 
الدمى، ومعظمهم من خريجي الجامعات. ونتج عن هذا كله أن طافت فرقة مسرح 

، أي المدن المصرية ()والشمالي  الجنوبي ينالقاهرة للعرائس بمدن اإلقليم
 .(2) «الجمهورية العربية المتحدة»وحدة العربية بينهما تحت اسم والسورية أيام ال

                                                           

 السابق – (1)
() - ن أتليف إيهاب م« عقلة الصباع»دثت عن عرض الحظت يف هذه الفرتة أن بعض املراجع حت

ترمجة عطيات « البلبل والوردة»شاكر وموسيقى علي إمساعيل وإخراج صالح السقا. وعرض 
العرائس والديكورات  عوض وحوار وأغاين فؤاد قاعود. وقد قام الدكتور أمحد املتيين بتصميم

« يف القرن العشرين ائس املصريةالعر »هلذين العرضني. هكذا قال: خمتار السويفي يف مقالته 
يف األمر إنين  (. الغريب298ص) – 1966يوليو  – 31عدد  -« املسرح»املنشورة يف جملة 

، ومل أجد العرضني ينكتاابت منشورة حول هذ-فيما بني يدي من معلومات  - مل أجد 
 مطبوعة!! -« مبفلتات» -هلما برامج 

() - لعرائس زارت سورية اه، ويثبت أن فرقة القاهرة ملسرح هذا هو التوثيق الوحيد الذي وجدت
طان، والديك مثل: الشاطر حسن، وبنت السل –وعرضت يف مدهنا بعض عروضها العرائسية 

 يفكانت السبب   . ولعل هذه الزيرة،1960يف الفرتة ما بني مايو إىل أغسطس  -العجيب 
 ورية.إنشاء مسرح العرائس يف سورية أثناء الوحدة بني مصر وس

 –مسرح عرائس القاهرة يساهم يف حل مشاكل العادات والتقاليد  -صالح عطية ينظر:  – (2)
جريدة  – الليلة الكبرية يف بوخارست، 2/8/1960، و30/5/1960 -« اجلمهورية»جريدة 

 10/8/1960 -« املساء»



 

(88) 

 الليلة الكبرية

 «بنت السلطان» -بعد أيام قليلة من نجاح عروض الموسم الثاني 
في  «مسرح القاهرة للعرائس»أعلنت الصحف عن سفر  - «الديك العجيب»و

بوخارست، ، لالشتراك في المهرجان الدولي الثاني للعرائس في 1960سبتمبر 
وقد كتب  !!(1) من حيث التأليف واإلخراج والموسيقىعربيتين وذلك بمسرحيتين 

 بعض التفاصيل حول هذا الموضوع، قائاًل: «جالل فؤاد»
شترك في المهرجان الدولي سنذهب إلى بوخارست، لنفي سبتمبر القادم 

وذلك بعد أن وافقت وزارة الخارجية على اشتراك "الثاني لفن العرائس أو الماريونيت. 
الجمهورية العربية المتحدة في المهرجان .. وقد تم فعاًل اختيار أعضاء الفرقة 
المسافرة .. وطلبت وزارة الثقافة من إدارة الشئون القانونية استصدار القرار 

ارهم أن فنانًا .. روعي في اختي 18الجمهوري بسفرها. والفرقة المسافرة عددها 
فنيين آخرين من أقسام الديكور  –تتضمن بخالف الالعبين أو المحركين للعرائس 

واألزياء وتصميم وتنفيذ العرائس. ولعل األساس الذي روعي في االختيار، هو أن 
يستفيد الجميع فنيًا، نتيجة الحتكاكهم بالفرق والفنانين المشتركين في المهرجان من 

ال الدولي .. وإن كان الغرض أيضًا تكوين فرقة جيدة الدول األخرى في هذا المج
لتفوز في المسابقة الدولية. وقد علمت أيضًا أن الملحق الثقافي للسفارة الرومانية 
بالقاهرة، سيغادر العاصمة قريبًا ليكون في استقبال فرقتنا في بوخارست .. وهناك 

تفاق معه في القاهرة سيعمل على تسهيل مأموريتها خالل المهرجان .. وقد تم اال
على أن يتيح لهم فرصة الدراسة في الصباح .. ومشاهدة جميع التدريبات وبرامج 
فرق الدول األخرى في المساء .. وعندئذ تتمكن فرقتنا من االستفادة بتجارب الدول 

علي »األخرى في هذا المجال. ومما يشرفنا حقًا أن يقع االختيار على الدكتور 
سة فنون المسرح والموسيقى، ليكون عضوًا في لجنة التحكيم. مدير مؤس «الراعي

مدير عام إدارة المهرجان ببوخارست يؤكد  «يووانير»وقد وصلته برقية من السيد 
                                                           

 –بتمرب القادم راجع: مسرح القاهرة للعرائس يسافر إىل بوخارست للمسابقة الدولية يف س – (1)
، املسرح يشرتك مبسرحية عربية يف مهرجان بوخارست 7/5/1960 - «اجلمهورية»جريدة 

 .30/5/1960 -« اجلمهورية»جريدة  –
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فيها ضيافته على المهرجان واختياره عضوًا في هيئة التحكيم، وقد طلب منه 
أنه تقرر نهائيًا أن يووانير موافاته فورًا بمطبوعات الدعاية المعدة لفرقتنا. كما 

 «بنت السلطان»للعرائس في المهرجان بمسرحيتين: تشترك فرقة مسرح القاهرة 
الليلة »لك تأليف بيرم التونسي، حوار صالح جاهين، موسيقى علي فراج، وكذ

كاوي، تأليف صالح جاهين. أما عن المسابقات الفردية تلحين سيد م () «رةالكبي
م، فكري أمين، ليها الرباعي صالح السقا، إبراهيم سالفي هذا المهرجان، فسيتقدم إ

 .(1)" «غرام القطط»و «الفرقة الموسيقية»سكتشي اعنتر حافظ، ب

 
                                                           

() -  ا لالشرتاك يف مت ترشيحهم «بنت السلطان والليلة الكبرية»على الرغم من أن مسرحييت
نيفني حممد »قول فقط، ويف ذلك ت «الليلة الكبرية»املهرجان إال أن االختيار وقع على 

خيص يف الشكل على أسلوب التبسيط والتل «الليلة الكبرية»اعتمدت تصميمات  «: "خليل
ف أمهية دور اإلضاءة والكتل للمساعدة على التواصل مع االعتماد على الكتل النحتية الكتشا

كن مدير املسرح أعترب أن لاملسرحية يف تنغيم التعبري الثابت لألقنعة اليت تنفذ هبا العرائس، 
اراً للعمال ابلتوقف العرائس هبذا األسلوب ال تعرب عن الواقع الشعيب للشخصيات، وأصدر قر 

توقف العمل لوال يشاكر، وأشتد النزاع بينهما وكاد  يعن تصنيع العرائس اليت صممها انج
اعي جلنة لر تدخل انجي شاكر وطلب من املسئولني حضور إحدى الربوفات، فكّون علي ا

ملسرحية وقررت أن من النقاد والفنانني للحكم على العمل، حضرت اللجنة وأبدت أعجاهبا اب
". نيفني ان بوخارستيتم استمرار األوبريت وأن تكون الليلة الكبرية هي املشاركة يف مهرج

 27 – 574 عدد - «مسرحنا»جريدة  –انجي شاكر رحلة العطاء والريدة  -حممد خليل 
 (.21 – 18ص) – 2018أغسطس 

 10/8/1960 -« املساء»جريدة  –الليلة الكبرية يف بوخارست  -جالل فؤاد  – (1)



 

(90) 

في المهرجان يوم التاسع من سبتمبر  () «الليلة الكبيرة»كان عرض 
 ، وألول مرة يقوم المصريون بتحريك العرائس في مهرجان خارج مصر1960

منها: اليابان، والهند، واالتحاد السوفيتي، ودول الكتلة  شاركت فيه دول كثيرة،
، حركها عشرة من سبعون دمية «الليلة الكبيرة»عرض  شارك فيالشرقية! و 

صالح »طوال ست وثالثين دقيقة، وهي فترة العرض، الذي أخرجه  الالعبين
 .(1) «ناجي شاكر»، وأعد  عرائسه «السقا

 
 «الليلة الكبرية»أحد مشاهد عرض 

                                                           

() -  يف األصل كانت  كعرض عرائسي، إال أهنا« الليلة الكبرية»على الرغم من شهرة مسرحية
استمع اليوم .. » خربًا بعنوان 2/7/1958يوم « املساء»عماًل إذاعياً! فقد نشرت جريدة 

ا الليلة األخرية يف كل ؟! إهن«يلة الكبريةلال»، قالت فيه: "هل تعلم ما هي «الليلة الكبرية
نه امللحن الذي  وحل« صالح جاهني»مولد .. أهم ليلة. عاجل هذا املوضوع الشاعر الشعيب 

ه حنو قمة اجملد الفين كان ينشد األانشيد الدينية يف املوالد .. إنه امللحن الذي يشق طريق
عدة إلخراج هذا يعد ال« عباس أمحد»منذ شهرين و« .. سيد مكاوي»ات وإميان .. إنه بثب

نفيذه ميكنك أن خترج الربانمج الغنائي الكبري ومدته ربع ساعة، ولكن اجلهد الذي بذل يف ت
 ". به برانجماً يف ساعة كاملة

 9/9/0196 -« املصور»جملة  –راجع: ليلة املولد يف مهرجان بوخارست  – (1)



 

(91) 

مسرح »كانت مغامرة كبيرة اشتراك مصر في مهرجان بوخارست بفرقة 
، التي تكونت منذ عامين فقط! ولكن شرف االشتراك ومحاولة «القاهرة للعرائس

االحتكاك مع فرق سبع وعشرين دولة في هذا المهرجان، جعل الفريق يعمل بحماس 
فازت بالجائزة حيث  –غير متوقع  –كبير، مما جعل مصر تحقق إنجازًا كبيرًا 

وأحدث هذا ! «تصميم العرائس والمناظر»الثانية في هذا المهرجان، وهي جائزة 
، الذي «ناجي شاكر» نحو الفنان الشابالفوز ضجة كبيرة، وبدأت األنظار تتجه 

 ، ففازت تصاميمه بالجائزة!!«الليلة الكبيرة»صمم عرائس 

 
 «الليلة الكبرية»أحد مشاهد عرض 

ناجي شاكر المعيد بكلية الفنون قائلة: "  «جمهوريةال»نشرت جريدة 
المسرحية التي  «الليلة الكبيرة»الجميلة يجني اآلن ثمرة جهده في بوخارست. 

رشحها لمسرح عرائس القاهرة والتي كتبها صالح جاهين ووضع ألحانها سيد 
ي دولة اشتركت ف 27مكاوي فازت بالجائزة الثانية في المسابقة الدولية من بين 

المهرجان. وناجي شاكر ساهم في وضع السيناريو .. وهو الذي صمم نماذج 
العرائس التي لعبت المسرحية ورغم ذلك فإن ناجي شاكر هو الوحيد الذي تحمل 



 

(92) 

نًا ضمن أفراد مسرح عي  نصف نفقات سفره، وسافر متأخرًا عن الفرقة ألنه ليس م  
 .(1)" القاهرة للعرائس!!

 
 «ة الكبريةالليل»أحد مشاهد عرض 

حدث ما توقعت .. وفاز  فقد نشر كلمة، قال فيها: " «راجي عنايت»أما 
مسرح عرائس القاهرة الذي لم يتم العامين بالجائزة الثانية في مهرجان بوخارست 
.. فاز على دول عدة مضت عليها سنوات طوال في ممارسة هذا الفن .. والفضل 

للمجهود الجبار الذي بذله العاملون  «يرةالليلة الكب»في هذا لحسن اختيار برنامج 
في المسرح لتنفيذ هذا العمل في الوقت الضيق. والجندي المجهول وراء هذا النجاح 

، فقد كانت آراؤه ولمساته الناضجة وراء كل خطوة «ناجي شاكر»هو الفنان الشاب 
 من خطوات العمل .. ووزارة الثقافة التي اهتمت بتوفير منح التفرغ لعدد من

 «ناجي شاكر»الفنانين، لن يصعب عليها في هذا المجال أن تسمح بتفرغ الفنان 
من عمله كمعيد في كلية الفنون الجميلة .. لن يصعب عليها أن تمنحه بعد هذه 
التجربة الناجحة كافة السلطات في الشطر الفني من العمل حتى يستطيع أن يتابع 

                                                           

 6/10/1960 -« اجلمهورية»جريدة  –يف الليل  – (1)
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ا إيفاده وبعض العاملين في المسرح، تقديم برامجه الناجحة .. كما لن يصعب عليه
في بعثات قصيرة إلى الدول ذات التاريخ في هذا الفن حتى يضاعفوا خبرتهم 
الفنية، وحتى يطلعوا على أحدث األساليب اآللية في تقديم البرنامج واستغالل 

صالح »إمكانيات هذا الفن المتطورة. كما أرجو أن يستفيد المسئولون من الثنائي 
في إعداد أعمال أخرى يقومون بها خصيصًا لمسرح  «سيد مكاوي »و «جاهين

العرائس، على أن تتضمن هذه األعمال خيطًا دراميًا خفيًا يجمع الصور الغنائية 
 .(1)"  التي يقدمانها

 

 «الليلة الكبرية»أحد مشاهد عرض 

عادت فرقة مسرح القاهرة للعرائس من مهرجان بوخارست برومانيا، فنشرت 
؛ بوصفه مدير عام مؤسسة «علي الراعي»حوارًا مع الدكتور  «الجمهورية»جريدة 

المسرح والموسيقى، وعضو لجنة التحكيم في المهرجان، وأحد أعضاء البعثة 
 وبسبب –وألهمية الحوار  المصرية المرافقة لفرقة العرائس المصرية في المهرجان.

 سأجتزئ منه هذه الفقرات: -حجمه الكبير 
                                                           

 8/10/1960 –« اجلمهورية»جريدة  –محاية النجاح  -راجي عنايت  – (1)



 

(94) 

علي الراعي مدير عام مؤسسة المسرح والموسيقى عاد أخيرًا  الدكتور"... 
من بوخارست وفي يده الجائزة الثانية لمسرح العرائس التي استحقها مسرح عرائس 

مسرحًا من جميع أنحاء العالم. إن مسرح عرائس القاهرة الذي  27القاهرة من بين 
 «الليلة الكبيرة»وبريت لى تأسيسه عامان كامالن وأفاز بالجائزة الثانية لم يمض ع

الذي فاز بالجائزة هو أول عمل يقوم به الفنان العربي دون االستعانة بالخبيرات 
الرومانيات. سألت الدكتور الراعي عن وقع هذا النجاح بين الفرق المشتركة، قال: 

حكمين الدوليين في مهرجان العرائس الدولي الثاني ببوخارست، لقد كنت أحد الم  
محكمون من كل بالد العالم، وكان نظام التصويت، يتم أواًل بإعطاء وكان معنا 

والنتائج القت نقاشًا طوياًل  ،توسطاتمدرجات على مختلف النواحي ثم نجمع ال
فقد أجمع  ،ستثن من هذا الروتين سوى مسرح عرائس القاهرةعتمد، ولم ي  قبل أن ت  

حكم اإلنجليزي قد أبدى الم  المحكمون على استحقاقه للجائزة الثانية بجدارة .. و 
اندهاشه الشديد عندما علم أن المسرح عمره ال يزيد عن العامين .. قلت: كيف 
تمكنا في هذا الزمن القصير من الوصول إلى المستوى العالمي؟ قال: الفضل في 
ذلك راجع إلى جهود الفنانين الذين عشقوا هذا العمل .. مثل ناجي شاكر، مصطفى 

قا، ومجموعة المحركين للعرائس. لقد فزنا هذا العام بالجائزة كامل، وصالح الس
الثانية على تصميم العرائس والمناظر ولذلك قررت الوزارة على الفور تنظيم بعثة 

الذي صمم العرائس  «ناجي شاكر»ركزة لمدة أسبوعين لكل من قصيرة م  
تقدم لهذا قلت: ماذا تنوي الدولة أن ، () الذي صمم المناظر «مصطفى كامل»و

الفن بعد نجاحنا الواضح فيه؟ قال: إن ما قدمته الدولة فعاًل كان تقديرًا سابقًا لهذه 
النتيجة فهذا الكسب هو النتيجة الطبيعة الهتمام الدولة وسخائها في اعتماد ميزانية 
مسرح العرائس .. وسينتهي العمل في المسرح الخاص الذي يقام للعرائس في 

عندما ينتهي بناء المسرح الخاص للعرائس، ستدعو الوزارة  خالل العام القادم.
                                                           

() - خصص يف اإلخراج. هناك آخرون مت ابتعاثهم، مثل: إبراهيم سامل إىل تشيكوسلوفاكيا للت
ت .. للمزيد ينظر: لديكوراوأمحد املتيين إىل تشيكوسلوفاكيا ورومانيا للتخصص يف تصميم ا

يوليو  – 31عدد  -« املسرح»جملة   -العرائس املصرية يف القرن العشرين  -خمتار السويفي 
 (.302ص) – 1966
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الفرق الزائرة من أنحاء العالم لتقدم برامجها عليه. قلت: هل من مشروعات أخرى؟ 
على مختلف مراحل العمل بالمسرح  () لتدريب الفنانين اً قال: نعم .. سننظم معهد

ية .. وهذا المعهد سيتيح .. وستقبل به طلبة من جمهوريتنا ومن جميع البالد العرب
لنا االرتفاع بمستوى مهارة الالعبين، وخلق كفاءات في اإلخراج لم تتحقق حتى 

 .(1)" اآلن .. وهدفنا في هذا كله أن نعمل على الجائزة األولى في المهرجان القادم

 
 «الليلة الكبرية»أحد مشاهد عرض 

مام المصريين، إلى مصر، لتعرض عملها أ «الليلة الكبيرة»عادت أسرة 
أيقونة مسرح العرائس ورمز الفخر في تاريخ مسرح  «الليلة الكبيرة»وليصبح عرض 

، سأوثق أسماء أصحاب «البمفلت»القاهرة للعرائس!! ومن خالل برنامج العرض 
 العمل للتاريخ:

                                                           

() -  وم ي« األخبار»، حيث نشرت جريدة 1970هذا املعهد بدأ يعمل يف أواخر عام
اسة يف س الدر أم ، قالت فيه: "بدأت«معهد لفن العرائس»حتت عنوان  10/10/1970

 32. الدفعة االوىل: أول معهد للعرائس يفتتح يف مصر. املعهد داخل مسرح العرائس ابلقاهرة
ن للعاملني يف قصور شهور. الدفعة الثانية: ستكو  6من العاملني يف املسرح، ومدة الدراسة 

 الثقافة واملسرح املدرسي".
 -« اجلمهورية»جريدة  -دولة؟  27ة على ملاذا فاز مسرح عرائس القاهرة ابجلائزة الثاني – (1)

15/10/1960 
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عرائس و ألحان سيد مكاوي، و أشعار صالح جاهين، ..  «الليلة الكبيرة»
: ، فهمالفنانون أما  وإخراج صالح السقا.ى كامل، ديكور مصطفو ناجي شاكر، 

فكري أمين، صبري صالح، فوزية عبد اللطيف، رفيعة الشربيني، محمد نويتو، 
، محمد المغربي، عايدة رياض، محمد شاكر، نور الدين ياسين، سميرة الويشي

م ، قاالحركة المسرحيةو عطية إسماعيل.  قام بها نتاجاإلإدارة و  حسني عبد الحميد.
: إبراهيم سيد، عبد العظيم طه، حسن دياب، عبد الرحيم حنفي. بها كل من

 قام بها عالناإلدعاية و والفؤاد فهيم، فقام بها ضاءة اإل لعزت بدر. أماصوت وال
 سمير أبو العز.

 
الليلة الكبيرة "  ، قائاًل:«صالح السقا»، كتبها المخرج «كلمة المسرح»و

ليين الشوادر يابا م الريف والبنادر .. دول فالحين .. .. يا عم والعالم كثيرة .. ما
الكبيرة يا عم .. والعالم ودول صعايدة .. دول م الكنال .. ودول رشايدة .. والليلة 

من شوارع القاهرة األصيلة. نطوف بكم في رحلة مع ذكريات األمس القريب  كثيرة".
ن أجلكم ومن أجلها زالت هي حاضري ومستقبلي وم .. ذكريات طفولتي التي وما

وأمسكنا بالخيوط وتحولت أيدينا إلى اآلن موسيقية  () .. خلعنا روب المحاماة
تعزف بعرائس للقفاز .. شغلنا الشاغل .. الحفاظ على ابتسامة طفل .. ليس فقط 

 ." في مصر بل الطفل في كل مكان
                                                           

() –  5719صالح السقا حاصل على ليسانس احلقوق من جامعة عني مشس عام. 
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مهيمنًا على مسرح العرائس في مصر أكثر  «الليلة الكبيرة»ظل عرض 
 «الليلة الكبيرة»عامين، لم ي قدم فيهما مسرح العرائس أي عرض جديد، وظلت  من

 –الشاطر حسن، وبنت السلطان، والديك العجيب  –مع بقية العروض السابقة 
هي العروض الي ت قدم للجمهور، الذي أصبح يقبل على عروض العرائس بقوة، 

عليه محاضرات عامة  يد من ثقيف الشعب عرائسيًا، وتلقيمما جعل الحكومة تز 
التعريف »تحت عنوان  «راجي عنايت»للتعريف به. وهذه المحاضرات كان يلقيها 

 .()باإلسكندرية  1963في صيف  «بمسرح العرائس

 
                                                           

() - حملاضرات اجدول »، عنواهنا 25/6/1963اخلاصة، توجد وثيقة مؤرخة يف  يضمن واثئق
ذه الوثيقة تتبع ، وه«4/7/1963إىل  22/6اليت ستلقى مبسرح اندي احملافظة يف املدة من 

ول به اليوم واترخيه وعنوان اهليئة اإلقليمية لتنشيط السياحة لفرقة اإلسكندرية املسرحية. واجلد
اتريخ »طاهر،  صالح« لغة الفن واحلياة: »22/6احملاضرة واسم احملاضر، هكذا: السبت 

الح طاهر، ص« الفنون التشكيلية واإلنسان: »23/6رشدي صاحل. األحد « املسرح العريب
كمال يسني،   «اجتاهات اإلخراج: »24/6رشدي صاحل. االثنني « اتريخ املسرح العريب»
« العرائس تعريف مبسرح: »25/6كمال يسني. الثالاثء « ميكانيكية املسرح احلديث»

« اج املسرحياإلخر : »26/6سعد أردش. األربعاء « تعريف مبسرح اجليب»، راجي عنايت
ملسرح ابتعريف : »27/6سعد أردش. اخلميس « املسرح احلديثمدارس »فتوح نشاطي، 

فن  »قصاص، د.حممد ال« اتريخ املسرح الفرنسي: »29/6أمحد محروش. السبت « القومي
 د.حممد مندور ... إخل« كتابة املسرحية
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 محار شهاب الدين

بعد أكثر من عامين نجحت الفرقة في إنتاج عرض عرائسي، بدأ يخطف 
، الذي " أقبل «شهاب الدينحمار » أوبريت، وهو «الليلة الكبيرة»األضواء من 

على مشاهدته في موسمه األول أكثر من ثمانية وعشرين ألف متفرج. وأثبت بما 
ال يدع مجااًل للشك أن العرائس المصرية تسير في طريقها نحو المستويات 

 .(1)" العالمية

 
ومن طرائف هذا األوبريت أن شاهده نزالء ليمان ط رة من المساجين!! 

، «آخر ساعة»فقد نشرت مجلة  العاملون في بناء السد العالي!! أيضاً كما شاهده 
حمار »دخل مسرح العرائس إلى ليمان طره ليعرض على النزالء أوبريت قائلة: 

ومن  .رض من قبل على العاملين في السد العاليوكان األوبريت ع   «شهاب الدين
الفكرة تولى بعد ليمان طره سيتم العرض في مستشفى األمراض العقلية. وهذه 

ن من ألوان الترفيه و حيث إن المسجونين محروم «عبد الفتاح شفشق»تنفيذها 
وعلى  ،لمشاهدة األوبريت نزيالً  4500وفي ساحة ليمان طره تجمع  .والثقافة

وإذا كان مسرح العرائس يدخل السجن صب مسرح العرائس .. طاوالت الطعام ن  
ن النزالء وقد كو   .ألوان النشاط الثقافيألول مرة فإن النزالء يستمتعون بكثير من 

وقد عرضوها على الدكتور  ،فرقة خاصة للعرائس بمعاونة مهندس ديكور من بينهم
                                                           

يوليو  – 31عدد  -« املسرح»جملة  -العرائس املصرية يف القرن العشرين  - يخمتار السويف – (1)
 (.299ص) – 1966
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وقد أبدى الدكتور الراعي استعداده  () «راجي عنايت»واألستاذ  «علي الراعي»
ن طريق النصوص المسرحية وتدريب أعضاء الفرقة وإشراكهم في علمعاونتهم 

 .(1) الدولي للعرائس المهرجان

 
                                                           

() -  إدارة مسرح « يتراجي عنا»الذي ُعرض أثناء تويل « محار شهاب الدين»مبناسبة أوبريت
حته ابلفيسبوك يف صف -منذ سنتني  -« راجي عنايت»القاهرة للعرائس، وجدت صورة نشرها 

«agy Enayat Ibrahim» ن .. ذكريت رحيانة وشهاب الدي»، وكتب عليها تعليقاً حتت عنوان
سنة .. وقد  87يايت حأعمال عديدة شديدة التنوّع قمت هبا على امتداد  ، قال فيه: "«قيةاب

جاح واالستمتاع! سعدت دائما خبوض جتارب جديدة متاماً ابلنسبة يل، مع تفاوت درجة الن
ح جاهني وسيد جتربة مسرح العرائس، اليت كان مصدر خربيت فيها ال تزيد عن صداقة صال

مهمة إدارة املسرح  ر، أيم إنتاج الليلة الكبرية .. ومع ذلك، فقد كانتمكاوي وانجي شاك
ن نصيب الصديقني معلى االاتحة ي هلا .. والشكر من أميز التحديت اليت استمتعت ابلتصدّ 

ستمتاع كانت يف قمة اال .. رئيس مؤسسة املسرح، وأمحد محروش مديرها العام يالراع يعل
حني مبدع نص رائع لصالح جاهني، وتل..  «هاب الدينمحار ش»مراحل انتاج أوبريت 

ّل وجهد خملص ق ألوبريت مصرية كاملة ومتميزة، حتمل موهبة وصوت العزيز سيد مكاوي ..
لذي بعث احلياة يف اأن يتوّفر يف أعمالنا اجلماعية قام به الفنان املبدع انجي شاكر .. 

..   والبشرية «ةاحلماري»يف صورته  تصميماته لشخصيات شهاب الدين ورحيانه وحسن املغين
  نية فلوريكا تيودورولصورة لفناين وفّنيي مسرح العرائس حول انجي شاكر، واخلبرية الروماا

 .. يف املراحل النهائية إلنتاج الربانمج". كوفاكس
 – «آخر ساعة»جملة  –محار شهاب الدين يف ليمان طره  –راجع: رشدي أبو احلسن  – (1)

19/9/1963. 
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ة اليسرى من ر الصو ، و الصورة الُيمىن من اليمني: فايزة هويدي، مرمي عبد اللطيف، فكري أمني

  «محار شهاب الدين»وذلك أثناء حتريك عرائس عرض  () اليمني: مرمي عبد اللطيف، فكري أمني

مسرح : «البمفلت»البرنامج  فيوتوثيقاً لهذا العرض، سننقل ما هو مكتوب 
، ألحان () ، أشعار صالح جاهين«حمار شهاب الدين»أوبريت  القاهرة للعرائس،

اج، إخراج إذاعي سيد مكاوي، توزيع الموسيقى والموسيقى التصويرية علي فر  
                                                           

() -  الليلة »مت نشره يف جملد مسرحيات صالح جاهني « محار شهاب الدين»نص مسرحية
 – 1992 –ام مؤسسة األهر  –مركز األهرام للرتمجة والنشر  -« الكبرية ومخس مسرحيات

 .(194 – 125ص)
() -  ين حممد يسنيحممد نور الد»مت التحقق من األمساء يف الصورتني من خالل األستاذ» 

 عام مسرح القاهرة للعرائس حالياً، فله مين جزيل الشكر.مدير 
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كامل، عرائس ناجي  محمود مرسي، قصة بكر الشرقاوي، ديكور مصطفى
الشربيني. اإلشراف ريمان فهمي وسميحة زكي، نحت رفعت ، أزياء ك()شاكر

 ، إخراج ناجي شاكر«كوفاكس فلوريكا تيودورو»الفني للخبيرة الرومانية مدام 
ركسترا اإلذاعة إبراهيم سالم. مدير المسرح سمير فريد، سجل الموسيقى واأللحان أو و 

 «الفصل األول»: «ك العرائس حسب ظهورها على المسرحيحر ت» بقيادة علي فراج.
زة هويدي ومريم عبد اللطيف. شهاب الدين: الحمار: فاينة: لطفي السيد، ريحا

فكري أمين. بائع الجواهر: نبيل مصطفى. بائع الجواري: عنتر حافظ. الجارية: 
محمد شاكر، الجارية: عايدة رياض. بائع الحرير: مريم عبد اللطيف. بائع البهار: 

د اللطيف. بائع سميرة الويشي. بائع الشموع: رجاء شاهين. بائع القلوع: فوزية عب
الدروع: لطفي السيد. حنجل الدالل: صبري صالح. المشتري: سميرة الويشي. 
الساحر: صبري صالح. الساحرة: نعيمة مصطفى. أم العريس: عايدة رياض. 

الحاجب: الكاتب: مريم عبد اللطيف.  «الفصل الثاني»العريس: محمد شاكر. 
مسعد الجمال: رجاء شاهين. : نبيل صالح الدين. فوزية عبد اللطيف. القاضي

]أي األداء الصوتي[  «التمثيل» نبيل مصطفى. المغني: عنتر حافظ. أبو الدنانير:
شفيق نور الدين: شهاب الدين، صالح قابيل: حسن المغني، عصمت محمود: 
ريحانة، ملك الجمل: الساحرة، نظيم شعراوي: الساحر، عبد الغني قمر: حنجل 

                                                           

() -  1961عام  يف هذه املسرحية: " يف« انجي شاكر»عن دور « نيفني حممد خليل»قالت 
غربية لدراسة مسرح العرائس يف بعثة ألملانيا ال «انجي شاكر»أوفدت كلية الفنون اجلميلة الفنان 

رح العرائس يف مدير مس «راجي عنايت»له األستاذ يف هذا الوقت أرسل  .واملسرح البشري
ن مت إرسال أ، بعد «محار شهاب الدين»ذلك الوقت، دعوة ليقوم بتصميم عرائس أوبريت 

لعودة لتصميم عرائس وا السيناريو اخلاص ابلعرض له، فأذن له أستاذه األملاين بقطع الرحلة
خرية فطلبوا من يف اللحظة األ ، لكنه اعتذر«توفيق صاحل»خرجه سيالذي كان  هذا العرض

لى اعتبار أن هذه انجي شاكر إخراجه! مّد انجي فرتة إقامته يف مصر لثالثة أشهر أخرى ع
اج انجي شاكر، املسرحية مشروع التخرج العملي ابلنسبة له، ومت عرض املسرحية من إخر 

العطاء والريدة  حلةانجي شاكر ر  -نيفني حممد خليل ". راجع: وشاركه اإلخراج إبراهيم سامل
 (.21 – 18ص) – 2018أغسطس  27 – 574عدد  - «مسرحنا»جريدة  –
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ضي، علي رشدي: الكاتب، بدر الدين جمجوم: الدالل، صالح جاهين: القا
أصوات  العريس، أنور رستم: الحاجب، زكي عبد المجيد: المشتري، محمود كامل:

سعاد مكاوي: ريحانة، سيد مكاوي: حسن المغني، صالح  «الغناء» المعبرات.
جاهين: القاضي، محمد رشدي: سعد الجمال، عبد الغني قمر: حنجل الدالل، 

أغنية بغداد، فوزي سالم: بائع الحرير، سعد إبراهيم: الكاتب، سيد  الثالثي المرح:
 الجواهر. العربي: الحاجب، عبد الحليم فاروز: بياع

 
 «محار شهاب الدين»عرائس عرض  مناذج من
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هو ثمرة جهود مجموعة  «حمار شهاب الدين»برنامج "  :«كلمة المسرح»
العمل لتحقق له التكامل  ضخمة من الفنانين تعاونت في كل مرحلة من مراحل

ومسرح القاهرة للعرائس بتقديمه هذا البرنامج يدخل مرحلة جديدة من  المنشود.
 من الجهد والعمل واالبتكار.مراحل تطوره .. ويرتفع إلى مستوى يقتضي مزيدًا 

يساندنا في هذا، تحمس يالقيه إنتاجنا من جميع األعمار .. وإقبال متزايد من 
وعلى قدر ارتفاعنا بمستوى اإلنتاج الذي  الفن الجديد علينا.الجمهور على هذا 

، سنحرص على النزول بهذا اإلنتاج ألوسع «حمار شهاب الدين»يتمثل في برنامج 
 ".قطاعات من الجماهير في عواصم األقاليم خالل هذا العام. ]توقيع[ راجي عنايت

 افتتاح املسرح

ألزبكية في الفترة من نوفمبر با «مسرح القاهرة للعرائس»تم افتتاح مبنى 
بأن عرض خشبته  «المسرح»! ووصفته مجلة () 1964 مارسإلى  1963

، ويشتمل على خمسين «م18»رتفاعها ا، و «م10»، وعمقها «م11,50»
 !(1)بروجكتور، وأربعة أمبليفير، وستة ريكوردر، وسبع سماعات، وميكروفون واحد

المسرح بعد افتتاحه، هو  تم على هذا -م حتمل أن يكون  -وأول عرض 
فيكتور »إخراج الخبير السوفيتي  «قاهر األباليس مع العروسة والعريس»عرض 
ألحان سيد و ، عن نص روسي () إعداد وأغاني صالح جاهين . ومن«أفاناسف

                                                           

() -  م افتتاح مبىن املسرح بسبب غياب التوثيق وضياع الواثئق واملستندات، مل أجنح يف معرفة يو
، 11/11/1963 بتاريخ« اجليل»جملة ابألزبكية، وكل ما استطعت معرفته، هو ما ذكرته 

لفنون الشعبية. لجان عرض للعرائس ومهر مب 1964سيتم افتتاحه يف يناير  أبن مبىن املسرح
قاهر األابليس مع »رض عوابلبحث مل أأتكد أبن االفتتاح مت ابلفعل يف يناير، أما املؤكد أن 

 .1964يف مارس ابلفعل مّت على املسرح « سيالعروسة والعر 
 (.303ص) –لعرائس مسرح القاهرة ل – 31عدد  -« املسرح»جملة راجع:  – (1)
() -  سرحيات صالح مت نشره يف جملد م« قاهر األابليس مع العروسة والعريس»نص مسرحية

جاء فيها  وقد ُكتبت مالحظة يف أول املسرحية، (.348 - 255ص) – السابق -جاهني 
عن  1964 – 63 اآليت: " قدمتها فرقة املاريونيت على مسرح القاهرة للعرائس يف موسم

شعار صالح سي هو مسرحية )طاحونة الشيطان(، وعّرهبا وأعدها وكتب هلا األأصل رو 
 جاهني، وأخرجتها درزينا تنارسكوفا".
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أزياء سميحة زكي، وكريمة و عرائس وديكور نادية حسن، ومحمد سالم، و مكاوي، 
 .(1) 1964مارس  20ى المسرح الجديد يوم . فهذا العرض بدأ عرضه علأحمد

 
 مبين مسرح القاهرة للعرائس ابألزبكية

                                                           

 .21/3/1964، و19/3/1964، و17/3/1964« األخبار»ينظر: إعالانت جريدة  – (1)
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 «قاهر األابليس مع العروسة والعريس»أحد مشاهد عرض 
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 قرياط حورية

 «قيراط حورية»عرض مسرح القاهرة للعرائس مسرحية  1965في عام 
 راهيم سالم.إخراج إبومن حوار نعمان عاشور، و فكرة وسيناريو صالح جاهين، 

هي التي قدمت هذا العرض! وهذه الفرقة  «فرقة الفالحين»الجديد في األمر أن 
للفالح صورًا من واقع ، لتقدم القرى والنجوعتكونت منذ عدة أشهر لتذهب إلى 

 المصريين!وتاريخ 
ن فرقة الفالحين مقالة، جاء فيها: إ «محمد بركات»وعن هذه التجربة كتب 

العمل الذي يعتبر باكورة أعمالها؛ ائس قد نجحت في تقديم هذا الجديدة بمسرح العر 
خرج صالح جاهين، وراجي عنايت في رحلة طويلة لعدد كبير من قرى  حيث

بالدنا في دراسة للواقع الحقيقي لهذه القرى حتى استطاعا أن يضعا أيديهما على 
اًل من عم «قيراط حورية»ولهذا ظهرت ، الموضوع الذي يعبر بصدق عن الفالح

أفرغت الدور والحقول ، حيث بدأت التجربة «كفر الشرفا»وفي قرية وإليها!  القرية
والمزارع والمتاجر والمنادر والمقاعد والمصاطب والمقاهي والدروب والحارات كل 

مع يش الجميع السهرة رجالها ونسائها وأطفالها إلى الوحدة الثقافية بالقرية ليع
فالح القرية الذي جاء ليشاهد  وجدنافع الستار ر  فعندما  وقيراطها الضائع! «حورية»

فالح فقير غلبان جاهل، والجهل  «حامد»المسرحية يرى نفسه على المسرح، فهذا 
تمتلك قيراطًا قد ورثته عن أمها، وهو معها  «حورية»عدو اإلنسان. وتلك ابنته 

ل قوي، ، راج«السماوي بك»وهذا هو  «مختومة وممضية»وله أوراق موجودة، 
، لعبة «األراجوز»ماع غني، العمدة معاه، والزعازيع والسماوية، ثم هذا هو ط

ي والبلد على كده عايشة .. ناس ف جدع .. يفك الخط ويقرأ كمان، هصحيح لكن
السما وناس في الطين .. ناس بتلبس مداس وناس تنداس .. والباشا راجل كبير 

ملين له عزوة .. والزعزوع ع لكن عا.. حواليه الخدم .. خدم كثير وكلهم زعازي
ومين معاك يا حامد . «من يخدم السيد يكون سيد»ير وبعلو حسه يزعق واحد خف
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ينور طريقكم .. ولألرض  «علم».. ومين معاك يا حورية .. ال عصبية جامدة وال 
وشمسك ..  «يارب ع القوي »عيشوا وفي األرض موتوا .. وارفع إيديك يا حامد 

تطلع .. والظلم له آخر .. والحق هو اللي باقي .. واألرض معك  يا حورية بكرة
ما هو الجهل خيبة .. والخيبة سبب غلبهم. ..  «جهلهم».. واألصل في الظلم 

بس لو أعرف أتهجى .. طيب والنبي أنا كنت أتهجى .. أنا »ويغني حامد .. 
ن وصاغ هذه هي المشكلة التي وضع يده عليها صالح جاهي .«حامد فالح فرحان

ع مسرحيته الجديدة .. وقد غلف صالح جاهين هذه المشكلة العامة و منها موض
وما  «األرض»بالمشكلة الشخصية لكل فالح وهي مشكلة  «األمية»في ريفنا وهي 

قطاع .. فقدم لنا من خالل األحداث صاحبها من صراع ضد االستقالل واالي
 «النمطية»ولعل هذه والشخوص موضوعًا هو موضوع كل قرية وكل فالح .. 

هي السبب األول في نجاح هذه العمل ولعلها ستكون السبب في مواصلة نجاحه 
 .(1) على الفالحين في القرى والكفور في عرضه
عمل  «فرقة للفالحين»إن نجاح هذه التجربة يؤكد أن التفكير في تكوين " 

االتجاه إلى  ينطوي على إيمان حقيقي باشتراكية الثقافة ويعني من ناحية أخرى 
القاعدة وتعويض هذا الفالح عن سنوات طويلة من الحرمان .. ولكن هذه الفرقة 
الوحيدة ال يمكن لها أن تذرع قرى الجمهورية كلها ألن هذا العمل حتى لو كان 

فإن معناه من ناحية أخرى أن كل قرية في بالدنا لن  –وهو مستحيل  –ممكنًا 
إال مرة واحدة كل اثنى عشر عامًا ولهذا يجب تمر عليها فرقة عرائس الفالحين 

أن تبدأ المحافظات على الفور في إعداد فرق مسرحية من هذا النوع تعتمد على 
 .(2)" مة بما يلزمها من إمكانيات فنيةالمحليات أواًل وتساعدها العاص

                                                           

 22عدد  -« املسرح»جملة  -املسرح املصري يف شهر: قرياط حورية  -راجع: حممد بركات  – (1)
 (.16، 15ص) – 1965أكتوبر   -

 .السابق – (2)
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 مدينة األحالم

م مسرح القاهرة للعرائس عرضًا عرائسيًا مميزًا بعنوان   «ألحالممدينة ا»قد 
ناجي »وأخرجه  وقد صم م عرائس العرض - ()مع بعض المنوعات الغنائية  -

وه  العرض نالو ، «شاكر من األعمال العرائسية المصرية التي إعجاب الن قاد وعد 
وهي:  - (1) في دول أوروبا الشرقية رضع   ، لذلكبلغت المستويات العالمية

 - (2) المجر، بولندا، يوغسالفيا، ألمانيابلغاريا، رومانيا، روسيا، تشيكوسلوفاكيا، 
. 1965مهرجان بوخارست الثالث للعرائس في بولندا عام مما أه له لالشتراك في 

مع الفريق إلى بوخارست، وشاهد عروض المهرجان،  «علي سالم»وقد سافر 
 :، ما يلي، يهمنا فيهما«المسرح»وكتب عنها مقالتين، نشرتهما مجلة 

التكنيك المختلفة التي استخدمتها ، وأنواع ية الحديثةالعرائساالتجاهات 
المسرح »استخدام تكنيك : ومنها - «علي سالم»وكتب عنها  –عروض المهرجان 

 ، بحيث تتوجهسوداءمالبس خلفية المسرح سوداء ويرتدي الممثل  جعلب «األسود
ر ج بين العنصالمز فال يظهر الالعب! كذلك تكنيك العروسة  فقط على اإلضاءة

ثار نقاشًا كبيرًا في المهرجان، وتحديدًا بعد مشاهدة أ، وهو تكنيك البشري والعرائس
العرائس من باب  ، حيث فوجئ الجمهور بدخول«صانع الساعات»بلغاريا عرض 

في دورة هذا المهرجان  – غرابة الظاهرة األكثر! أما الصالة ومن وسط الجمهور
                                                           

() -  إهنا مل «: ة األحالممدين»مع عرض  اليت ُقدمت« املنوعات الغنائية»قال خمتار السويفي عن
جديدة استحقت كل  تكن " اسكتشات غنائية لتقليد املطربني، وإمنا كانت أعماالً موسيقية

ويرة، وصاغ حلين املنوعتني عبد احلليم ن« بستة ريل»تقدير واحرتام، أَّلف حلن املنوعة األوىل 
مصطفى، وكتبت  صالح الدين« أروانة العدس بردت»و« الواد ده ماله»الثانية والثالثة 

ان كلها على مجل وقد صيغت األحل«. ميامة حلوة»عواطف عبد الكرمي حلن املنوعة الرابعة 
جملة   - القرن العشرين لعرائس املصرية يفا -خمتار السويفي  ". أساسية من الفولكلور املصرية

 (.300، 299ص) – 1966يوليو  – 31عدد  -« املسرح»
 (.299ص) -السابق  -ينظر: خمتار السويفي  – (1)
 .6/7/1979– «املصور»جملة  -يف مسرح العرايس  –جنيبة حسني ينظر:  – (2)
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، حيث لم يشاهد الجمهور «س الخيوطعرائ»اختفاء برامج الماريونيت  فكانت -
. أما قدمه المسرح األلماني ، الذيلشكسبير «العاصفة» احد وهوو سوى عرض 

 «علي سالم»الذي أطلق عليه  –المسرح السويدي مفاجأة المهرجان، فكان تكنيك 
 ،بيضاءتكون خلفية المسرح والكواليس  وهو عبارة عن! «المسرح األبيض» -

دة بخطوط ، والعرائس مسطحة بيضاء م حدمالبس البيضاءوالممثلون يرتدون ال
وكأنك تشاهد لوحات كاريكاتيرية كبيرة تتحرك على صفحة بيضاء  ،سوداء بسيطة

 !(1) هي مساحة وحجم المسرح كلهو  ،هائلة
والتاريخ، ظن الجميع أن مصر ستنال إحدى جوائز مهرجان حسب الخبرة 

 «ةالليلة الكبير »، أسوة بجائزة «األحالممدينة »بوخارست الثالث بعرضها العالمي 
علي »في المهرجان نفسه في دورته الثانية! والحقيقية أننا ال نملك سوى شهادة 

 : في شهادته قالالذي حضر المهرجان، و  «سالم
ة مسرح سافوي بكل الوفود وعلى ي ليلة توزيع الجوائز امتألت صالف" 

كل الدول، وبدأ إعالن النتيجة ..  المسرح جلست هيئة التحكيم تحيط بها أعالم
أن اسم الجمهورية العربية  وفي كل لحظة تمر وعند قراءة اسم أي دولة كنت أحس  

هو التالي، ولكن توالي إعالن األسماء والجوائز، لم نحصل على أية  () المتحدة
جائزة، وأحسست كأن هناك شيئًا يتمزق بداخلي والتقت عيناي بالدموع وهي تمأل 

بغضب عاصف، كان واضحًا أن  وأحسست «راجي عنايت وناجي شاكر» عيني
كل عضو يجلس في لجنة التحكيم كان يهمه أن يضمن جائزة لدولته وهذا هو 
السبب في أن هيئة التحكيم ظلت مجتمعة من العاشرة مساء بعد تقديم آخر عرض 

الجوائز إلى السابعة صباحًا وكان واضحًا أكثر أن االتجاه السائد هو إعطاء 
                                                           

أكتوبر  – 22عدد  -« ملسرحا»جملة  –علي سامل يكتب من بوخارست  –راجع: على سامل  – (1)
 (.58 – 55ص) – 1965

() – ان اسم االحتاد بني مصر اسم اجلمهورية العربية املتحدة، هو اسم مصر يف هذا التاريخ، وقد ك
سورية. وبعد وهي فرتة الوحدة بني مصر و  1961وحىت أغسطس  1958وسورية منذ فرباير 

 صفه اسم مصر.العربية املتحدة؛ بو  انتهاء الوحدة، ظلت مصر حمتفظة ابسم اجلمهورية
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لالتجاه التقليدي في العرائس الذي يقدم العروسة بمعناها التشكيلي القديم الذي ال 
التي لها أعضاء في لجنة عن األراجوز في شيء أو إعطائها لكل الدول  يختلف

أنا ال أقول إن برنامج  األسف عضو في لجنة التحكيم. ولم يكن لدينا مع التحكيم.
دمت، ولكني أقول، لقد أعطيت ن كل العروض التي ق  كان أعظم م «مدينة األحالم»

من يدافع عنها في  جوائز لبرامج حكم عليها الجميع بأنها رديئة لمجرد أنها وجدت
صانع »لمت برامج أخرى، كالبرنامج البلغاري وأقول أيضًا، لقد ظ   لجنة التحكيم.

صلة  س لهاالذي فاز بجائزة مجلس مدينة بوخارست وهي جائزة لي «الساعات
رض خارج واألشد غرابة من ذلك أن هناك برنامجًا ع   بالتحكيم أو المهرجان.

زوجات دون »المهرجان وفاز بإحدى الجوائز التقديرية وهو البرنامج الروماني 
 Margaretaمرجريتا نيكولسكو »وإخراج  «لوركا»من تأليف  «كريستوبال الثالث

Niculescu» بعد كل التشجيع والثناء  التحكيم.نت أيضًا عضوًا في لجنة التي كا
بعد أن قدمنا عرضنا، أصاب توزيع الجوائز أغلب الوفود بخيبة أمل كبيرة وجاءت 
لنا مندوبة وزارة الثقافة الرومانية واعتذرت واعترفت أنه حدثت أخطاء بالفعل في 
التحكيم وأننا كنا ضحية المعركة التي قامت بين أصحاب االتجاهات الحديثة 

 .(1)" االتجاهات القديمة من المحكمين وأصحاب
بقيت  كالمه بنصيحة، قال فيها: " «علي سالم»وبالرغم من ذلك، اختتم 

 فوق اإلحساس باأللم والصدمة .. أمامكم مهام :ألسرة مسرح القاهرة للعرائس كلمة
كبيرة تحتاج لمجهود شاق. ال بد أن تناقشوا كل األفكار وكل أنواع التكنيك التي 

والفني كله بوعي  في المهرجان وبعد ذلك عليكم أن تدرسوا تراثنا األدبي دمتق  
نتمكن لوبفهم وذلك في رحلة طويلة الهدف منها التعرف على شخصيتنا العرائسية 

ي صميم فكريًا ر بعدها من تقديم إنتاجنا في برامج عرائس ذات طابع عربي مص
 .(2)"  وتشكيلياً 

                                                           

 1965نوفمرب  – 23عدد  -« املسرح»جملة  -املهرجان الدويل الثالث للعرايس  -علي سامل  – (1)
 (.64ص) –

 (.56ص) – السابق – (2)
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 السما التامنة

تم تقديم عرض  - 1965 /1964وتحديدًا في موسم  –في هذه الفترة 
 .تأليف علي سالم، وإخراج صالح السقا« السما التامنة»

 

 
 «السما التامنة»مشهدان من عرض 
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 الفيل النونو الغلباوي

وسيد  صالح جاهين»ه وأشعار  هكتب حوار ، و 1966ق دم هذا العرض عام 
خرج وأ ، «مصطفى كامل»هما أما الديكور وتصميم العرائس فقام ب ،() «مكاوي 
اذا تأكل التماسيح على محول سؤال: هذا العرض ويدور . «إبراهيم سالم» العمل
دائمًا يسأل  هذا هو السؤال الذي يؤرق الفيل النونو الغلباوي! لذلك نجده ؟العشا

يعرضون ف في الغابة اقه من الحيواناترف، مما يجلب عليه سخرية عجبتويستفهم وي
فيدركه ! به ويحقرون من قدره بل ويضربونه عقابًا له على جرأته عنه ويهزأون 

الفيل »ويصل لمعرفة الحقيقة. الرحيل إلى حيث تعيش التماسيح ويقرر  اليأس
فيخرج إليه أحدهم ويكشف  عد طول عناء إلى مكمن التماسيح،ب «النونو الغلباوي 

يجد الفيل أن أنفه ف، نفه الصغيرويستمع إلى سؤاله ثم يمسك به من أله عن نفسه 
فيفرح به ويتغنى بحالوته وشطارته ويعود إلى رفاقه في  «زلومة»قد طال وأصبح 

 الغابة فيظهر عليهم بزلومته ويستعرض بها ألوانًا من النشاط والمهارة والتفوق.

 أوبريت املعدّية

، عندما 1966عام  منتصفة من نوعها حدثت في أسيوط دتجربة فري
يوط للعرائس برنامجها العرائسي األول تحت عنوان عرضت فرقة مسرح أس

والدكتور علي الراعي، وراجي ، محافظ أسيوط، الذي حضره «المعدي ةأوبريت »
 -في ذلك الوقت  –مصر ضيف عنايت مدير مسرح القاهرة للعرائس، و 

سكرتير عام االتحاد الدولي لعرائس الماريونيت، ومدير  «ان مالكب»البروفيسور 
                                                           

() -  الليلة »اهني جمت نشره يف جملد مسرحيات صالح « الفيل النونو الغلباوي»نص مسرحية
 – 1992 –ام مؤسسة األهر  –مركز األهرام للرتمجة والنشر  -« الكبرية ومخس مسرحيات

دمتها فرقة قوُكتبت مالحظة يف بداية املسرحية جاء فيها اآليت: "  (.253 - 195ص)
رد كبلنج، عن قصة ردي 1966 – 65املاريونيت على مسرح القاهرة للعرائس يف موسم 

ر صالح جاهني وأخرجها يناريو واألشعاواقتبستها للعرائس نينا كاسبان، وأعدها وكتب هلا الس
 إبراهيم سامل ".
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وقام  ، والحائز على جائزة الدولة في الفنون الدرامية.مركزي للعرائسلمسرح الا
ووضع  «عبد الرحيم منصور»وكتب األشعار  «عبد الكريم نافع»بتأليف العرض 

أما الالعبون فهم جميعاً من الموظفين ومدرسي . «حلمي أمين»الموسيقى واأللحان 
إبراهيم »راف على التدريب التربية الفنية بمحافظة أسيوط. وقام باإلخراج واإلش

 .«سالم
، 1966يونيو  4قد بدأت محافظة أسيوط في إعداد هذه الفرقة في و 

، أي بعد خمسين يومًا فقط!! 1966يوليو  23وقدمت الفرقة عرضها األول في 
فكرة ناجحة قامت بها محافظة أسيوط : " «المسرح»لت مجلة اقوعن هذه الفرقة 

اإلقليمية التي أنشأتها المحافظة وأشرفت عليها، قد في جرأة نادرة. فهذه الفرقة 
جنيه، وزاد دخلها حتى اآلن فبلغ حوالي  700غطت تكاليفها التي لم تتجاوز 

وهذا  قرية من قرى المحافظة! 15ضها في جنيه، جمعتها من تقديم عرو  1000
ة، وبشير للنجاح المتوقع لما ينتظر ظهوره من الفرق قفي حد ذاته نجاح للفر 

 .(1)"  لعرائسية اإلقليمية في المحافظات األخرى ا
حول رجل  - ()الذي ق دم مع اسكتشين  - «أوبريت المعدية» فكرةوتدور 

انتهازي يستغل فرصة عدم وجود معدية لنقل الناس بين شاطئي الترعة، فيطلب 
، يقوم هو بتشغيلها، وبالفعل معدية من أحد االقطاعيين أن يمول له مشروع إنشاء

نع معدية متهالكة، سرعان ما تنقلب بركابها في الترعة، ولحسن الحظ يخرج يت م ص 
الركاب جميعًا سالمين. وبسبب هذه الحادثة، يستقر  رأي أهل القرية على أن 

ويصنعونها متينة . «معدية بلدنا»يتعاونوا جميعًا في جمع األموال الالزمة لبناء 
 ام اتفقوا عليه.وجميلة، ويتناوبون في تشغيلها طبقًا لنظ
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() -  ج إبراهيم سامل االسكتش األول غرضه حماربة فكرة األخذ ابلثأر، وقد أدخل فيه املخر
كبشة »بعنوان  النص. واالسكتش اآلخر كان تشكيالت من األيدي تشارك العرائس يف أداء

 فكرة حتديد النسل.يناقش ، و «عيال
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 حكاية سقا

، تأليف سمير عبد 1966تم  تقديمه في أواخر عام  «حكاية سقا»عرض 
الباقي، وموسيقى سيد مكاوي، وعرائس نادية حسن وعبلة يوسف. والديكور لنجالء 

 رأفت، والنحت لرفعت الشربيني، واإلخراج لصالح السقا، وساعده فكري أمين.

 

 
 «حكاية سقا»مشهد من عرض 
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 - «معاطي السقا» حي  شعبي يعيش فيهفي  ع العرض يدورو وموض
والمطارد ، طفالالمحبوب من قبل األ - «أمين الهنيدي» دوره بالصوتوالذي أدى 
وأطفال الحارة . «نبيلة السيد»دت دورها بالصوت التي أ «مرزوقة»من زوجته 

 .اللعبألنه يحكي لهم الحواديت ويغني معهم ويشاركهم في  «معاطي»يحبون 
ألنها تتشاجر معه  «معاطي»زوجة  «مرزوقة»األطفال  يكرهوفي المقابل 

دائمًا وتضربه. وعندما تختلي مرزوقة بزوجها، تصر على طلب صينية بقالوة. 
 «كوز ذرة مشوي »فيجيبها بأنه ال يستطيع تلبية هذا الطلب، ويعرض عليها 

فترفض  «ركحكة بسك»فترفض، ثم يعرض  «جذر بطاطا»فترفض، فيعرض 
أيضًا، وتصر على طلبها، وتبكي وتصرخ، وتحاول أن تعتدي على زوجها 

رأسه فيسقط على األرض مغمى يصاب في  ب. فيحاورها وتحاوره إلى أنبالضر 
ويطير به أمام ويأخذه حول معاطي الراقد  يحومو وعندئذ يأتي طائر كبير  عليه.

في دنيا جديدة  «معاطي السقا» نرى وبعد فترة المتفرجين، إلى مكان ال يعلمه أحد. 
وتهبط من سماء القصر مجموعة من المالئكة أو العذارى، ، داخل قصر فخم
فهم منها أن السقا يمكنه أن جميلة جدًا. ويغني الجميع أغنية نومعهن عروسة 

يعيش طول عمره في هذا القصر، وأن يصير أميرًا، وأن يتزوج العروسة الجميلة، 
أال يفكر اآلخر أال يفتح حجرة معينة في هذا القصر، و  اأولهمكل ذلك بشرطين 

هذا األسبوع في أسبوع واحد للتفكير! و أطفال الحارة. وأمامه في في زوجته وال 
بجولة في رقص والتسلية، ويقوم لنجده يستمتع بألذ أنواع الطعام، ويشاهد أنواع ا

ماك واألخطبوط ر وسط األسماك والشعاب المرجانية ويغني مع األساأعماق البح
، وفي النهاية «الحصان»جميلة، ويقوم بجولة أخرى على بساط الريح أو  أغنية

 مسرحيةبذلك تنتهي و  فال الحارةطيرفض السقا كل هذا ويعود إلى زوجته وإلى أ
 .() «حكاية سقا»

                                                           

() -  حيث إن 9681رمبا مت عرضه يف سورية يف مارس « حكاية سقا»اجلدير ابلذكر إن عرض ،
ائس يزور مسرح العر »خربًا حتت عنوان  20/12/1967نشرت يوم « اجلمهورية»جريدة 
الكبرية، محار شهاب  ة للعرائس تزور سوري لتقدمي الليلةفرقة القاهر ، قالت فيه: "«سورية

الوفد السوري الدائم  رئيس -الدين، والربانمج اجلديد حكاية السقا. فقد اتفق سامي الدرويب 
 شهر مارس القادم. مع املسئولني يف مؤسسة املسرح على أن تتم هذه الزيرة يف -ابلقاهرة 

م بزيرة اجلمهورية ، وهي أول فرقة مسرحية مصرية تقو 1959وفرقة العرائس زارت سوري عام 
 زغرب".. وقد شاهدت سوري من قبل فرقيت عرائس موسكو و 1963السورية منذ عام 
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 «حكاية سقا»من عرض  انمشهد
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 ُدقي يا مزيكة

كوميدي، يسخر ويصور  برنامج غنائيوهو  ،1967عرض ق دم في إبريل 
عية والتعليمية. عيوب المجتمع في جميع المجاالت الفنية والسياسية واالجتما

وفي بعض  .ذات طابع شعبي ساخر غنائيةو شعرية فقرات و منوعات عدة ويتضمن 
إعطاء أبعاد جديدة ون مع العرائس. والهدف من ذلك المشاهد يشترك ممثلون آدمي

أغاني صالح و موسيقى سليمان جميل، و حداد،  أشعار فؤاد. والعرض للعرائس
عرائس و ي، وألحان سيد مكاو محمد يسري، وعبد الفتاح مصطفى، و جاهين، 

 وسيناريو وإخراج ناجي شاكر.، شاكر وديكور إيهاب
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 «دقي اي مزيكة»برانمج )مبفلت( عرض 

كل العرض، استغل هذا  يف «شاكر يناج»المخرج الجدير بالذكر إن و 
مكانيات العرائس، وفتح المجال إأريد تجريب  ، وبرر ذلك بقوله: "رائسأنواع الع

مكان أمام جمهور المشاهدين، لى تبسيطها قدر اإلإضافة مامها بال حدود، باإلأ
بعض المشاهد  يتفصل بين الناس والعرائس. وف يحتى تسقط كل الحدود الت

ن الهدف هو إيب لماذا؟ فيج ي:سأل ناجنو  ،دميون مع العرائسآيشترك ممثلون 
بعاد جديدة للعرائس، فاذا ما تصورنا أن فكرة البرنامج تقوم على النقد أعطاء إ 

ن من المهم أن نثبت أن ما يدور على إ، وكشف الظواهر الفاسدة. فياالجتماع
 .(1)" المسرح هو تمثيل للناس وليس على الناس

                                                           

 15/4/1967 – «اجلمهورية»جريدة  – (1)
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 «دقي اي مزيكة»من عرض  انمشهد
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كانت فرقة مة، قال فيها: ، وكتب عنه كلالعرض «رشدي صالح»شاهد 
، نغام آالتها النحاسيةأأمام مبنى مسرح العرائس ب يحة التتمأل المسا «حسب هللا»

بلغ تعبير من الفتات النيون أكانت و  «يامزيكة يدق»لمسرحية  حياً  فكانت عنواناً 
التعبير لذلك  وذكياً  طبيعياً  ، ومدخالً تدنا رؤيتها أمام واجهات المسارحاع يالت

مور أمر من األ يف ينستخدمه عادة عندما نلتق يالذ ،لمتداولا يالشعب يالنقد
ن هذه إ .«ةيا مزيك يدق»ه العقل أو يرفضه الذوق فنقول بحالة من النشاز ال يقبل

، خرجها وتصميمهاإيهاب شاكر فى إو  يخوان ناجيتعاون األ يالمسرحية الت
كموصل جيد  ييمكن أن يؤديه الفن التشكيل يطيبا للدور البارع الذ تعتبر نموذجاً 

اللحن بالنص الجيد و  يه، عندما يلتقالتوجيفكار، وكعنصر فعال للتوعية والنقد و لأل
جهة لقاء مع المسرحية يبدأ بمجرد موان أول إمتكامل.  يعمل فن يفالجميل 

سارير وجهه أفرج نتستقبله بالزغاريد اللونية المرحة، فت يالمتفرج للستارة الجميلة الت
 كلياً  وترغمه على االرتباط به ارتباطاً  عرض.سامة تظل عالقة به طوال العن ابت

جولة  يصحبه فيعندما  ، أو على فحص دقائقهن يرفع عنه عينهأفال يستطيع 
ممتعة بين عناصره المليئة بالمفارقات والقفشات وتلعب الستارة دور الحاجز، 

ول نها البطل األأليك إحتى ليخيل  ،لممثلواالفتتاحية، والمرافق، والجليس وا
 «الخيامية»يهاب شاكر بتنفيذها بطريقة إية. ولقد قام مصممها الحقيقى للمسرحو 

مخرج بعنصر العرائس التقليدية، الولقد استعان . يستخدم فيها القماش الملون  يالت
خل وتتشابك اى المسطحة، والكاريكاتير، وجعلها تتدم، والديدموالعنصر اآل

 يناج»ديناميكية مثيرة، وتتابع سلس مشوق ويقول المخرج  يوتتالحم، وتتعايش، ف
نه أراد تصميم عناصر المسرحية أل ياستعان بأخيه رسام الكاركاتير ف نهإ «شاكر

 يدمنه أضاف العنصر اآلأنقده .. و  يف الذعاً  ، مرحاً ياً ر كاتييكار  أن يصنع برنامجاً 
أشخاص  مثل فيها يالت «زعيزع أبو»فقرة  يقالب جديد كما حدث ف يول مرة فأل

 ة.من العروس ي قنعة، وذلك لتقريب العنصر البشر حقيقيون يغطون وجوههم باأل
عبارة عن  يوهأشعارها وألحانها،  ضوع المسرحية من فقرات سبق نشرويتكون مو 

مجتمعنا كالبيروقراطية والرجعية  يوضاع المختلفة ففقرات نقدية لبعض األ
  .(1)... إلخ  أذناب االستعمارمريكية و ألوالسياسة ا
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 صحصح

ونتيجة لدراسة القطاعات الجماهيرية الخاصة التي يجب  1964في عام 
أن تتوجه إليها العرائس المصرية، تم تطوير هذه العرائس بما يتالءم والظروف 

 ديدة لعرائس القفاز والعصي، وكانت خاصةفرقة جفظهرت  البيئية المختلفة،
صحصح لما »قدمت عرضًا عرائسيًا بعنوان ي المدارس. وهذه الفرقة ف المسرحب

وإخراج صالح السقا ولحن أغانيه محمد  () من تأليف صالح جاهين «ينجح
فوزي. وقد قامت الفرقة بتقديم هذا العرض ليلة واحد فقط في القاهرة، وهي ليلة 

رية، كما عرضته االفتتاح، ثم قامت بعدها مباشرة بعرضه في كافة المدارس المص
!! (1) أيضًا على قواتنا المسلحة في مختلف قطاعات اليمن أيام حرب اليمن

يدخل ، وكثيرًا ما ب استطالعوح   ءبخفة ظل وذكاتتمتع  «صحصح»وشخصية 
 الكثير!!لى معلوماته إمغامرات تضيف  يف

 
                                                           

() -  لليلة الكبرية ا»ات صالح جاهني مت نشره يف جملد مسرحي« صحصح ملا ينجح»نص مسرحية
 (.75 - 20ص) – السابق  -« ومخس مسرحيات

 – 31عدد  -« املسرح»جملة   -العرائس املصرية يف القرن العشرين  -خمتار السويفي راجع:  – (1)
 (299ص) – 1966يوليو 
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 «صحصح ملا ينجح»مشهد من عرض 

 
 «ملا ينجحصحصح »عرض  جنود مصر يف اليمن يشاهدون
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 1967عادت إلى الظهورة مرة أخرى أواخر عام  «صحصح» شخصية
، الذي قدمه مسرح القاهرة للعرائس من إخراج «ح وجميلةصحص»في عرض 

صالح السقا، والتمثيل البشري لعصمت عباس. أما الممثلون فهم: علي نصر، 
غاني هناء سعد الدين، محمد المغربي، والموسيقى للدكتور يوسف شوقي، واأل

للدكتور كمال نشأت، والعرائس والديكور لرفعت الشربيني. وتنفيذ العرائس قامت 
بها: كريمان فهمي، كريمة أحمد، سميحة زكي، زينب عبد الصادق، نوال عبد 

  ي.ــالح

 

 د  عالذي ي   «عصمت عباس»ممثل إنسان هو بظهور  ()يبدأ العرض 
ال ل في الصالة، بحيث  ، ومجموعة األطفاحلقة الوصل بين صحصح وجميلة

السيد »ويقوم بتشغيلها  «صحصح» إال ثالث عرائس هي:تظهر في العرض 
ويقوم  «الكلبة السي»و ،«على نصر»ويقوم بتشغيلها  «جميلة»و ،«إبراهيم

في الصباح الباكر نشاهد صحصح وجميلة نائمين و  .«هناء سعد الدين»بتشغيلها 
وقظهما، فتستيقظ جميلة بسرعة، بينما في سريريهما. وينادي عليهما الممثل لي

يستغرق صحصح في النوم وال يرغب في مبارحة سريره. ويحاول الممثل إيقاظه 
مرة أخرى عن طريق إزعاجه بفتح الراديو مع رفع صوته بدرجة يصرخ منها 

                                                           

() -  :اهرة مسرح الق» - 49عدد  -« املسرح»جملة وصف هذا العرض منقول بتصرف من
 (.31، 30ص) – 1968يناير  - «ائس : صحصح ومجيلةللعر 
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الجيران ويطلبون إقفال هذا الراديو المزعج. وتقترح جميلة أن صحصح سيقوم إذا 
ب ط»الممثل جمهور األطفال في الصالة المنبه. وهنا يسأل اصطنعنا له صوت 

ألطفال من كل فتنطلق في الحال أصوات ا «مين فيكم يعرف يعمل زي المنبه؟
ن . وتبدأ بذلك عملية ربط المشاهديالمنبه جرسصوت رنين  مكان بالصالة لتقليد

 األطفال بالممثل وبالعروستين.
ر الممثل إلى الذهاب فيضط، صحصح بالرغم من ذلك لم يستيقظو 

باردًا يصبه عليه. وما أن يختفي الممثل حتى ينهض صحصح  ليحضر ماءً 
بسرعة ويختبئ في دوالب المالبس. وعندما يعود الممثل ال يجد صحصح في 
سريره، فيضطر للبحث عنه في أنحاء المكان الذي اختبأ فيه، وبناء على إرشادات 

ل الدوالب ليمسك بصحصح ويأمره بأن األطفال من جمهور الصالة، يفتح الممث
ذلك بطريقة  يسوي سريره ويرتبه، فال يعرف صحصح كيف يرتب سريره، ويفشل في

 أضحكت األطفال عليه.
ويطلب الممثل من صحصح أن يغسل وجهه بالماء والصابون، فيذهب 
ويعود سريعًا مخبئًا وجهه في الفوطة. ويعرف أن صحصح لم يغسل وجهه ألن 

زالت جافة وال أثر للماء عليها. وعندئذ يضطر الممثل مع جميلة أن الفوطة ما 
يغسال وجه صحصح بنفسهما. وبعد ذلك يطلب منهما الممثل أن يخلعا مالبس 
النوم ليرتديا مالبس الرياضة ويؤديا تمارين الصباح. ويضحك أطفال الصالة كثيرًا 

يعرف يده اليمنى من عندما يرون صحصح فاشاًل في عمل التمارين الرياضية وال 
يده اليسرى، بينما جميلة تؤدي التمارين ببراعة، وتطيع كل األوامر والتوجيهات 

طلب منهما الممثل أن يرتديا مالبس المدرسة، لتي يقولها الممثل وبعد الرياضة يا
فتلبس جميلة مالبسها بسرعة، بينما صحصح يرتبك في البحث عن حذائه وحقيبة 

حجرة حتى يعثر عليهما في آخر لحظة .. وتنزل ستار كتبه في كل مكان بال
 يتوجه صحصح وجميلة إلى المدرسة.الفصل األول ل

وفي الفصل الثاني نرى صحصح وجميلة في المدرسة ومعهما الممثل. 
ويحضر صحصح إلى الفصل متأخرًا بعد حضور جميلة. ويجر على األرض 
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يؤنبه الممثل لذلك ويأخذ منه وراءه حقيبة كتبه بعد أن ربطها بحزام بنطلونه. و 
الحقيبة ليرى ما فيها. وما أن يفتحها، حتى تخرج منها عصفورة تطير، كان 

أما كراسة . صحصح قد اصطادها بالنبلة. ويخرج من الحقيبة أيضًا كرة كاوتشوك
جميلة و صحصح فأوراقها ممزقة وبدون جلدة بينما كراسة جميلة كاملة ونظيفة، 

 سم على الحيطان ويشوهها .. إلخ.بينما صحصح ير  ترسم في كراسة الرسم
ويدعي صحصح كذبًا أنه هو الذي رسم لجميلة رسوماتها، فيعقد لهما 
الممثل مسابقة في الرسم، ويطلب كذلك من أطفال الصالة أن يختاروا واحدًا منهم 
ليشترك في الرسم مع صحصح وجميلة. وبعد ذلك يحضر صحصح آلة الكمان 

طوعة موسيقية جيدة، وتقوم جميلة بدورها فتحضر آلة أكورديون ويعزف عليها مق
وتعزف مقطوعة أخرى. ثم يطلب الممثل من جمهور األطفال أن يختاروا واحدًا 
منهم ليعزف على البيانو، فيصعد طفل ليعزف مقطوعة لباخ، ثم تصعد طفلة 

من أوبرا عايدة لفردي. وبعد ذلك يعزف صحصح مع  «مارش»أخرى لتعزف 
يلة مقطوعة صغيرة يعلق عليها الممثل بأن العزف الجماعي أفضل من العزف جم

ويطلب من األطفال أن يعزفوا سويًا ويشتغلوا سويًا. وفي نهاية الفصل ، الفردي
يدعي صحصح أنه سيعزف نشيدًا من تأليفه، فإذا بنا نكتشف أنه يعزف نشيد 

ذب، وأن النشيد من بالدي بالدي. فيقول الممثل ألطفال الصالة أن صحصح ك
تأليف الموسيقار العظيم سيد درويش، ويطلب من األطفال أن ينشدوا جميعًا هذا 

دي النشيد. وتنزل الستار والصالة تضج بأصوات المشاهدين .. بالدي بالدي بال
 .. لك حبي وفؤادي.

وفي الفصل الثالث واألخير يذهب صحصح وجميلة إلى الحديقة ومعهما 
طلب منهم الممثل أن يقوموا سويًا بزراعة الحديقة، وقسم فيما يو  «السي»الكلبة 

لة تضع البذور وصحصح يرش بينهم الواجبات الزراعية: السي تهيئ األرض وجمي
وينتهز الممثل هذه الفرصة لمناقشة أطفال الصالة في فوائد الزراعة  المياه.

طفال بأن كاًل واإلنبات، ويحثهم على زراعة الزهور ورعاية النبات، وينصح األ
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لبة، والبطاطس والفول منهم يستطيع أن ينبت في بيته  شيئًا ما، مثل: البصل والح 
وفي هذه األثناء تكون الزهور والورود التي زرعها صحصح وجميلة والكلب .. إلخ. 

ت ومألت الحديقة بالجمال .. وحذار حذار من قطف عالسي قد نبتت وترعر 
ة وسرور ومتعة لكل الناس .. ويختتم العرض الزهور، ألن الورد والزهور بهج

بأغنية ينشدها الممثل ويعلمها ألطفال الصالة حتى يشتركوا معه في اإلنشاد .. 
حماس، وتغني للورد وتتردد في الصالة األصوات البريئة الحلوة، تفيض بالعذوبة وال

 والحب واألمل.

رضه، من توجد بعض الحقائق التي ن شرت حول هذا العمل عندما تم  ع
 لنص في أصله مسرحية عرائسية تشيكية، قامت بترجمتهااالمفيد ذكرها، ومنها: أن 

إلى مسرحية ها وتحويل، التعديالت عليها بعضأجرت بعد أن هيلين صدقي، 
صحصح »إلى  غي ره صالح السقاوهو االسم الذي  ،«علي وعلية»مصرية اسمها 

صحصح لما »ها في لتثبيت شخصية صحصح التي سبق أن قدم، «وجميلة
ووسط كل هذه الفريد فرج! قام بمراجعة النص وإعداده عرائسيًا كما . «ينجح

مؤلف  «جوزيف بيهر» التعديالت والتبديالت والتغيرات، ضاع المؤلف التشيكي
 .(1)األصلي النص 

قري وعواصم شاهدته  «صحصح وجميلة»والجدير بالذكر إن عرض 
جزء من ت أيامًا كثيرة، والرحلة " ستمر اء رحلة والمنوفية والبحيرة أثنا الشرقية

يل توص ىلإي يهدف به مسرح القاهرة للعرائس الذ ،مشروع مسرح العرائس المتنقل
عداد أصحاب المواهب في كل محافظة إل تمهيداً  ،فنه لجميع محافظات الجمهورية

 .(2) "داراتهم بأنفسهمإولون لكي ينشئوا مراكز مستقلة لفن العرائس يت
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 20/10/1970 – «الكواكب»جملة  – (2)
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 الفنانة فوزية عبد اللطيف مع الفنان حممد شاكر أثناء عروض مسرح العرائس املتنقل
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 األوكازيون

 –مسرح القاهرة للعرائس  1968هذا العرض قدمه في منتصف عام 
وقام بتأليف النص  - «المسرح القومي لألطفال والعرائس»عندما تحول اسمه إلى 

كريمان فهمي، لتصميم العرائس و صالح السقا، لخراج واإلمختار السويفي، 
سميحة  وقام بالتنفيذرفعت الشربيني، لعرائس النحت و فاروق عبد هللا، لديكور وال

صبري صالح، نور الدين  :«الفنانون حسب الظهور». أما زكي، وكريمة أحمد
ياسين، عايدة رياض، سميرة الويشي، لطفي السيد، رجاء شاهين، فوزية عبد 

شاكر،  فكري أمين، فايزة هويدي، عنتر حافظ، محمد اللطيف، نعيمة مصطفى،
  .نبيل صالح الدين

 

لة،  «صالح المعداوي »وقد شاهد  هذا العرض، وكتب عنه مقالة مطو 
ي عد  أحد ركائز دون االستعانة بالغناء الذي علمنا منها أن العرض تم تقديمه 

، مستفيدًا «سوداألمسرح ال»كما أن المخرج استخدم تقنية ! عروض مسرح العرائس
 1966ت القاهرة في نوفمبر زار ة، التي المسرح األسود التشيكيمن زيارة فرقة 

 واختتم الكاتب مقالتة قائاًل: وسنتحدث عنها الحقًا.
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هل يمكن لي رح يسأل فنانًا عرائسيًا يقول له: اب المست  سمعت أحد ك   "...
وكازيون؟ أعتقد أنه أن أطيق الجلوس ساعتين ألشاهد عرضًا عرائسيًا مثل األ

األوكازيون عرض  مشاهدته! وأجاب الفنان العرائسي:مناسب أن أرسل أوالدي ل
 «السبب»إن مسرح العرائس وهو  .80إلى سن  3يصلح للتقديم من سن عرائسي 

ارتبط في أذهان الجماهير بكونه مسرحًا لألطفال واألمل معقود على أمثال مختار 
للدراما العرائسية قول برناردشو للعروسة المصرية و  السويفي من المخلصين ليحققوا

العروسة في مالبسها الزاهية الرمزية ونظراتها الثابتة التي جمدت عند تعبير واحد »
وطريقتها في المحاكاة التي توحي بالحركة اإلنسانية تحقق لها نوعًا من التفوق ال 

ناك كلمة أخيرة عن هذا وإذا كانت ه .«ال لندرة من ممثلي المسرح البشري يتيسر إ
البانتوميم مع حركة العرائس  :نه قد تآلفت فيه عناصر التمثيلالعرض فإني أقول إ

واستغالل إمكانيات التحريك المباشر التي أتاحها تكنيك المسرح األسود وكذلك 
التشكيالت الجمالية في الديكور باستثناء الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية 

هذه العناصر في النهاية وحدة كاملة متناهية الدقة في بعض  فقد أعطت كل
 .(1)" اللوحات
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 ةحبر ورجال

أي مسرح القاهرة  –هذا العرض قدمه المسرح القومي لألطفال والعرائس 
وهو من تأليف محمد جالل، ، 1968في نوفمبر  –للعرائس بعد تغيير اسمه 

ري أمين ولطفي السيد، ساعد في اإلخراج فكو وإخراج إذاعي محمود يوسف، 
براهيم إلديكور والجمال الموجي، لعرائس وتصميم الإبراهيم سالم،  عرائسي إخراجو 

ديكور التنفيذ و رفعت الشربيني، لنحت واللك. صمت الب  لع ةبشريالزياء واألحواس، 
ان فهمي، كريمة أحمد، أحمد سميحة زكي، كريم :زياءاألتنفيذ و نجالء رأفت، ل

أحمد أبو النجا، أحمد رأفت، أحمد  :«العرائس حسب الظهور وممثل» صالح. أما
شاكر،  فؤاد زكي، عادل صقر، محمد عبد ربه، محمد فريد، محمد نويتو، محمد

 مريم عبد اللطيف، مصطفى رجب، هناء سعد الدين، باالشتراك مع: عبد الرحمن
د لعبجميع األلحان و عرنوس، خماسي السمسمية، ومحمد خلف، ومحمود صالح. 

 الرحمن عرنوس.
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كلمة في برنامج العرض، قال  –مدير المسرح  - «أحمد زكي»وكتب 
على العمل  باسم هللا وباسم جمهور المسرح الكريم نواصل إنتاجنا يحفزنا فيها: "

ومسرح العرائس بتقديمه بحر ورجالة يدخل مرحلة جديدة  إيماننا بفن العرائس.
ة البرنامج كموضوع شعبي يمس قطاعًا كشكل درامي وبين قص تجمع بين المسرح

من حياتنا االجتماعية. إن مسرح العرائس بفضل جمهوره ونقاده يرتفع مستواه دائمًا 
 ".زال على الطريق الصحيح طريق الفن ليؤكد أنه ما
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يبدأ العرض بمرض سعدية بنت عم حسنين، وتبدأ األزمة في التصاعد 
ته فيوسط شبارة لدى المعلم، الذي يرفض حين يحتاج حسنين إلى نقود لعالج ابن

ارة بمساعدة ببدوره. فيتطوع مجاهد لمساعدته ويعلم المعلم عن طريق صبيه ش
مجاهد لحسنين فيرسل في طلبه لمحاسبته على فعلته. ويشهد شبارة أنه لم يخبر 
المعلم بحاجة عم حسنين للنقود ويصدق مجاهد. وفي نهاية الموقف يظهر المعلم 

ريم ويدفع لمجاهد المبلغ الذي ساعد به حسنين. وبعد أن يظهر لمجاهد بدور الك
كرم المعلم يتبلبل فكره، فهو كاتب الحسابات وهناك من يجبره على التزوير وعن 
طريق شبارة كان يعلم أنه المعلم .. ولكن اآلن بعد هذا الموقف الكريم من المعلم 

هتدي إلى أنه شبارة ويسارع .. من يسرق عرق الرجالة؟ .. هل هو شبارة!! وي
بكشف األمر للمعلم ويصطدم مجاهد بالحقيقة حين يصارحه المعلم بما تتميز به 
شخصيته من قوة وجبروت أن تلك هي رقبته، وتحدث األزمة بينهما حينما يستيقظ 
ضمير مجاهد فجأة ليواجه تلك السرقة العلنية لعرق زمالئه وتنتهي بأن يخيره 

بين المعلم  اً واضح اً موقفنجد والطرد. وفي الفصل الثاني  المعلم بين السكوت
ما يملك لرجال المعلم  مدبولي وصبيه شبارة يترجمه انضمام شبارة وتنازله عن كل

وبعد هذا الحوار تفاجأ . شون أمر عمل جمعية لشراء مركب وسيارة نقلالذين يناق
هر مدبولي ويتهمهم يسرع الرجال إلطفائه فيظو بحريق في مراكب المعلم، الجميع 

بإشعال النار في مراكبه وأثناء انفعاله تلتهم النار جزءًا من جلبابه فيصاب بحروق 
ويسرع الرجال بنقله إلى منزل مجاهد، وبعد إسعافه يعترف بخطئه وأنه هو الذي 

إذ يرضى عن زواج ابنه وابنته ويتبرع به وتظهر روح التسامح أشعل النار في مراك
 .للجمعية راضيًا بمراكبه
، نقتبس منها ، وكتبت عنه مقالةعرضهذا ال «آمال بيومي»شاهدت وقد 

قصة العمل تتضمن الفكر الرأسمالي المستغل متمثالً في المعلم : "... العباراتهذه 
صاحب مراكب صيد السمك ومن خالل هذا الخط نجد صراعًا جانبيًا عن  مدبولي

ولي: مدحت وسعدية، إذ يحب مدحت الحب والطبقية يتمثل في أبناء المعلم مدب
شبارة صبي سنية بنت عم حسنين وهو من رجال المعلم المأجورين، وتحب سعدية 

وتستهل العرض مجموعة من الممثلين المجتهدين يتوسطهم  المعلم وساعده األيمن.
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الذي يندفع في حديث طويل يقدم به  «عبد الرحمن عرنوس»ممثل محترف 
قهوته وهؤالء بحارة يعملون بالنهار ويسهرون الليل  هو «ص  الخ  »العرض، فهذا 

عنده ومعهم آالتهم يعزفون عليها، ثم يبدأ البحارة في الغناء ويبدأ عرنوس الرقص 
لبداية العمل، وقد ظهر بوضوح أن المخرج قد قصد استخدامهم بمثابة  تمهيداً 

ومن ... ن خالل األغنية الشعبية الخفيفة ..الكورس للتعليق على األحداث م
أساسيات المسرح أن يتكلم الممثل خصوصًا إذا كان في هذا اإلطار الذي وضع 
فيه )كورس للتعليق على األحداث(، كل الممثلين في هذا العرض كانوا يشاركون 
العرائس في الصمت معظم الوقت، وأعتقد أن هذه استهانة باستخدام العنصر 

تها التي نحددها نحن متفوقة عليه. البشري في العرض مما أظهر العروسة بإمكانيا
الشيء الوحيد الصادق في تلك الكتل البشرية كان التزامهم بأمانة في تحريك 

أما الممثل  .شفاههم فقد أظهروا براعة في ذلك يعجز عنها أحيانًا الممثل المحترف
أساء إلى نفسه كثيرًا بالكلمة الخارجة والحركة الزائدة أما من  عرنوس فال شك أنه

 نيةبابتبص لي كده ليه يا ك  » المثال: جهة الكلمة فاذكر تلك العبارات على سبيل
عان تشرب من ك  »و ،«وال أنت رايح وال جاي» ،«تشرب معسل تكسل» ،«النور

فقد كان يلقي بتلك العبارات وأمثالها إلى المعلم !! «تالقي قفاك جنبك»، «رجليك
ودون أن يتطلب الموقف مثل ذلك مدبولي دون أن تكون له أية صلة درامية به 

على االطالق، ومن جهة الحركة فقد كان يبدو أن الممثل متعطش إلى الرقص، 
وقد يكون معه العذر فربما لم يستطع المخرج إبراهيم سالم ملء فراغه بالحركة 

 .(1)" المدروسة
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 خرباءزائرة وفرق 

 
 زاروا مصر، وكذلكتحدثنا كثيراً عن خبراء فن العرائس من األجانب الذين 

عن فرق العرائس األجنبية التي زارت مصر منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى 
ظهور فرقة القاهرة للعرائس. وحتى تكتمل الصورة سنتحدث عن الخبراء والفرق 

ة األجنبية التي زارت مصر بعد بناء مسرح القاهرة للعرائس باألزبكية، وحتى نهاي
 .القرن الماضي -القرن العشرين  –ستينيات 

 فرقة العرائس الصينية

، وعرضت أعمالها على 1965زارت هذه الفرقة مصر في أواخر عام 
نوفمبر، ثم انتقلت  28إلى  20خشبة مسرح القاهرة للعرائس في الفترة من 

عن  «علي سالم»بعروضها إلى اإلسكندرية، ومنها إلى اليمن وبغداد. ويحدثنا 
وتحتوي على عدة أقسام،  1955ت هذه الفرقة في عام أنشئهذه الفرقة، فيقول: " 

قسم للتمثيل وقسم للتدريب وقسم للموسيقى وقسم للرسم، وفي العشرة أعوام األخيرة 
لعبت هذه الفرقة دورًا هامًا في نشر الثقافة بين العمال والفالحين والجنود وأسهمت 

رض القيم الجديدة وف من خالل الفن في اقتالع القيم القديمة من المجتمع الصيني
لحياة طريقها عبر لتتفتح مائة زهرة من مختلف األنواع ولتشق ا»وذلك تحت شعار 

 .(1)" «األشياء الميتة
عرائس الصين بأنها ليست إال مسرحًا بشريًا ووجه البعض اتهامًا إلى "

مصغرًا، وأن المخرج العرائسي الصيني يعمل بنفس المنطق الذي يعمل به المخرج 
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ري، كما أن مصمم العرائس الصيني يصمم العروسة بحيث تحاكي وتماثل البش
الممثل اآلدمي مع تحريف بسيط في الشكل بحيث تقوم بكل ما يستطيع أن يقوم 

 .(1)" به الممثل اآلدمي
ومن  «قائد البط»في مصر، كان بعنوان والعرض الذي قدمته الفرقة 

سة االبتدائية الملحقة بالكومون طفل صغير تلميذ بالمدر وهو  «نيوتس»شخصياته: 
اع يحب العمل ويبدي رأيه بجرأة. ، وهو طفل شج«المزرعة الجماعية»الشعبي 
يوجد أيضًا رئيس و  يقل عنه شجاعة ولكنه أكثر رزانة. «شوان تسي»وزميله 

ثم نائبه المجد الذي يعيبه أنه متراخ في  ،المزرعة وهو رجل طيب ومحارب قديم
تمتع باليقظة المطلوبة تجاه النشاط الهدام الذي تقوم به العمل السياسي ال ي

وعندنا أيضًا شخصيتان تمثالن العناصر  مخربة في المزرعة.العناصر الفاسدة ال
اللذان يحاوالن إفساد  «وان الوبا»و «سان تسو دنيغ»الفاسدة في المزرعة وهما 

. تختطف البط ة ضخمةتربية البط في المزرعة وينشران إشاعات بأن هناك سلحفا
 من البحيرة.

لنائب رئيس المزرعة يطلب  «نيوتس»وبعد انتهاء السنة الدراسية يتقدم 
منه أن يكون مسئواًل عن تربية البط خالل األجازة الصيفية، ولكن النائب يرفض 
 طلبه نظرًا لصغر سنه وألن وجود سلحفاة كبيرة في البحيرة يجعل من عملية تربية

ولكن الطفل الشجاع يحتج بأنه يجيد  «نيوتس» يقدر عليه البط شيئًا خطيرًا ال
ًا الرماية بالحربة ذات الشعبتين وأنه قادر عل قتل السلحفاة وحماية البط. وأخير 

سان تسو »عند ذلك يتفق الشريران و  ه رئيس المزرعة بتولي قياد البط.يسمح ل
ية كبيرة ليخيفا على أن يتنكر أحدهما في هيئة سلحفاة مائ «وان الوبا»و «نيغد
 وليسرقا البط. «نيوتس»

يتدرب على قيادة  في همة ونشاط وبدأعملية قيادة البط  «نيوتس»تولى 
يهرب منه وينتشر في خبرته كان البط الزورق واستخدام المجداف الطويل ولعدم 
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البط، عليه أن يسيطر  رعة أنه لكي يسيطر على جماعةالحقول. ويعرفه رئيس المز 
لتي تقود الجماعة وبهذه الطريقة استطاع أن يقود البط بسهولة بل على البطة ا

واستطاع أن يدربه على أن يتفرق بسرعة عندما يشم رائحة الخطر وأن يلتف حوله 
عندما يناديه بدقات معينة على الدف. وتظهر سلحفاة ضخمة في البحيرة تطارد 

تفي وتترك ولكنها تخ «نيوتس»جماعة البط وتختطف بضع بطات ويطاردها 
لماذا تختطف السلحفاة البطة وال تأكلها؟! ويبلغ  يتساءل في دهشة: «نيوتس»

رئيس المزرعة بشكوكه. ويجتمع رئيس المزرعة ونائبه والطفالن ويتفقون على 
وعندما تظهر السلحفاة مرة أخرى يتجمع البط في  خطة لمعرفة سر السلحفاة،

بسرعة قبل أن تستعد السلحفاة للمعركة  تشكيالت هجومية ليهاجم السلحفاة ثم يتفرق 
فوق قاربه ينظم عملية الهجوم بواسطة دقات على الدف. ثم  «نيوتس»بينما يقف 

بحربته على السلحفاة، وينكشف السر أخيرًا ومن تحت جلد  «نيوتس»يهجم 
الشرير شاهرًا خنجره محاواًل القضاء على الطفل  «وان الوبا»السلحفاة يخرج 

وفي اللحظة األخيرة يصل رئيس المزرعة وتدور بينهما المعركة!  «سنيوت»الشجاع 
قائدًا  «نيوتس»ونائبه ورجال الحرس ويقبضون على الرجلين الشريرين، ويصبح 

 ممتازًا للبط.

بأمور أخرى قدمتها الفرقة غير هذا العرض، قائاًل:  «علي سالم»ويخبرنا 
ثم  ، على اآلالت الصينيةقدمت الفرقة منوعة لفرقة موسيقية تعزف فاصالً " و 

الفرقة مفاجأة ممتعة، رقصة التحطيب  رقصات لمختلف القوميات الشعبية ثم قدمت
المصرية بعد أن شاهدت فرقة رضا تقدمها أثناء زيارتها للصين.. والجميل في 

يجعل العروسة تتحكم في العصا وأن تلفها في  النوعة أن المصمم استطاع أن
ات سريعة تمامًا كراقص التحطيب المصري وذلك على إيقاع الهواء وتدور بها دور 

 .(1)" موسيقى الرقصة المصرية بينما خلفية المسرح تحمل منظرًا للريف المصري 
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 ان مالكبالدكتور 

أشرنا من قبل أثناء حديثنا عن فرقة عرائس الفالحين بأسيوط، أن الدكتور 
لماريونيت، ومدير المسرح سكرتير عام االتحاد الدولي لعرائس ا - «ان مالكب»

حضر عرض  – المركزي للعرائس، والحائز على جائزة الدولة في الفنون الدرامية
وذلك أثناء زيارته إلى مصر عام  - «المعدي ةأوبريت »وهو  –الفرقة في أسيوط 

ومدير ومخرج ومؤلف  ،غبرا كاديمية أس بئاعر ستاذ تاريخ فن الأ؛ بوصفه 1966
وطوال وجوده في مصر، كان رفيقه  .سلوفاكيابتشيكو  المركزي  مسرح العرائس

هذه و ، الذي أدار معه حوارًا نشره في مجلة المسرح، «مختار السويفي»األستاذ 
 :(1) خالصته

اشتغلت مدرسًا للفلسفة و  ،1904عام  ولدت «بان مالك»يقول الدكتور 
شاط إحصائي للن وقواعد اللغات الالتينية واليونانية والسالفية، ثم اشتغلت في مركز

دية . ثم في وظيفة قياغالثقافي، ثم مديرًا لمكتبه، ثم مديرًا لمعهد اإلحصاء ببرا 
امي وبدأ اهتم ون بوزارة الثقافة واالستعالمات.توجيهية في اإلذاعة وفي مصلحة الفن

قمت باإلخراج البرامج و  دت لهالها الروايات وأعد حيث كتبت 1931سنة  بالعرائس
 شغيل، وكنت أصمم العرائس وأنفذها.ت في التساعدو 

، ومرهقًا وخطرًا في أحيان كفاح طويل كان يبدو طيبًا في بعض األحيان
رائس لالضطهاد ووطأة في خالل فترة االحتالل النازي مثاًل، عرضتني الع أخرى.

في معتقالت النازي،  «جوزيف سكوبا»لقت بصديقي البروفيسور الجستابو، وأ
ك والشخصيات العرائسية األخرى في مخازن مظلمة ورفينيوه وألقت بعرائسه شبيبل

سست المسرح المركزي أ 1949في سنة و  ن صدر األمر باعتقالها هي أيضًا.بعد أ
 للعرائس ببراغ.
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مقالة ومحاضرة وبحوث فنية وتاريخية  1500كتبت في العرائس حوالي 
بعض و  ل العالم.اكيا أو في غيرها من دو العرائس سواء في تشيكوسلوف تناول فنت

عملت على إنشاء و  لغة أجنبية. 18رجمت إلى المسرحيات العرائسية التي كتبتها ت  
بإلقاء  . وأقومغكرسي أستاذية للعرائس في قسم المسرح بأكاديمية الفنون ببرا 

اب التشيكوسلوفاك، ت  وأنا عضو مؤسس باتحاد الك   المحاضرات في هذا القسم.
ي الشرف ـــــناني المسرح التشيكوسلوفاكي وأخيرًا لوعضو مؤسس أيضًا في اتحاد ف

 .. « تـيـــــــــــــــــالتحاد الدولي لعرائس الماريونا »ــــيرًا عامًا لــــــــفي اختياري سكرت
«Union International De La Marionette - Unima». 

فن عن طريق هذا اللفنون وأشدها خطرًا، فأجمل ا، فتعد من العرائسأما 
ع أن تنفذ إلى عقولهم ستطيوت يع أن تؤثر بعمق في نفوس الناس،العظيم تستط
. تستطيع أن تسرح بهم في عالم سحري يخلب قول لهم كل شيءوعواطفهم لت

إحساساتهم الجمالية  لتنميةستطيع فتعمل عندئذ ما شئت وتقدم كل ما تألبابهم 
ذه الرسل الصغيرة المبهجة اسطة هوبو  يهم حب تذوق الفنون على إطالقها.وتربي ف

 ....في السياسة أو في االقتصاد أو ستطيع أن تقول رأيك في كل شيء، سواء ت
والعرائس يمكنها أن تنطلق بالحديث والنقد في هذا كله. فأما أن يعتبروك إلخ. 

 .بطاًل ويشجعوك، أو يعتبروك ثائرًا فيعتقلوك
انت عرائس يلعب بها كمصر القديمة،  وبالنسبة للعرائس الفرعونية في 

كانت عرائس متحركة وتؤدي أدواراً تمثيلية وكانت تقدم التراجيديا الخالدة ، و األطفال
كتب يقول إنه شاهد عرائس تحملها  «هيرودوت»أعرف أن و  .«إيزيس وأوزوريس»

 نأيضًا إوقال  أسطوريًا يتعلق بموضوع اإلنجاب. نساء عقيمات يؤدين بها طقساً 
من الصعب اعتبارها و  .«ماريونيت»يعني  تحركها الخيوط، هذه العرائس كانت

وهناك نعت ألجل غرض خاص وفكرة خاصة. عرائس خاصة ص  ، ألنها كذلك
 ائس أخرى لحيوانات تتحرك بالخيوط، وقد شاهدت بنفسي عروسة فرعونية فيعر 

  ذئب يفتح فمه ويغلقه بشد خيط بالرأس. بباريس، عبارة عن «اللوفر»متحف 
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الذين ، وهم ان لهم فضل كبير على العرائس في القرون الوسطىك والعرب
نقلوا فنون العرائس إلى أوروبا. كانوا نقلة بطبيعة الحال ولم يكونوا مصدرًا. 
والمعروف أن العرائس من أسرع الفنون قابلية للتشكيل والتلون بخصائص البيئة 

عرائس ها عرائس متطورة لالتي تنتقل إليها. وسرعان ما تصبح العرائس الوافدة، وكأن
هذا فضل كبير مسجل للعرب الذين كان لهم األثر ف قديمة نشأت في هذه التربة.

أن ومن الطريف  وبا وعرضها.الهائل في توطين أنواع من العرائس في طول أور 
العرائس قامت بأداء مسرحيات شكسبير بعد أن أتى عصر إنهار فيه فن التمثيل 

 لممثالت في السجون لقضايا خلقية؟ح أغلب الممثلين واالبشري إلى الهاوية وأصب
آنئذ قامت العرائس بتمثيل مسرحيات شكسبير بداًل من الممثلين اآلدميين، وأحيانًا 
كانت العرائس تشترك مع هؤالء الممثلين في أداء المسرحيات على خشبة المسرح. 

تأخذ كافة ادي و وأيامها كانوا يصنعون العرائس في حجم يقارب حجم اإلنسان الع
 مالمحه وتعمل بالخيوط.

 منذ القرن  القومي فقد أثرت في تاريخنا التشيكوسلوفاكية أما عرائسنا
حين تعرضنا للغزو واالحتالل الجرماني. فقد قام الجرمان بإحالل السادس عشر، 

اللغة األلمانية محل اللغة التشيكية. وقد نجح الجرمان في ذلك إلى حد ما في 
الريف. وذلك ألن الفنانين العرائسيين، وكانوا في تلك الفترة عائالت المدن دون 

كثيرة تخصصت في تقديم الفنون العرائسية، استطاعوا أن يحفظوا اللغة التشيكية 
من االنقراض، وكانوا يقدمون بها رواياتهم وبرامجهم التي يقاوم أغلبها االحتالل 

وف، تأكدت العالقة وتوثقت بين األلماني وسيطرته الفكرية. ونتيجة لهذه الظر 
الشعب وبين العرائس. وأصبحت العرائس بذلك من أحب الفنون الشعبية لدى 

 التشيك والسلوفاك.
مسرحًا محترفًا للفنون العرائسية،  خمسة عشرفي تشيكوسلوفاكيا اآلن و 

 عرائسيةثالثة آالف فرقة  وتشرف عليهم الدولة فنيًا وإداريًا وماليًا. وهناك حوالي
وتقدم  ئ ودور الحضانة والمصانع والقرى.للهواة في المستشفيات والمدارس والمالج

حفلة في السنة. يحضرها حوالي  أربعة آالفالعرائس المحترفة وحدها حوالي 
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مليون متفرج. وليست كل هذه المسارح متساوية في حجمها ونشاطها فبعضها 
من  مئتانمنهم  ائةخمسمكبير وبعضها صغير، ويعمل فيها جميعًا حوالي 

هو أكبر هذه المسارح  -الذي أديره  –غ المسرح المركزي للعرائس ببرا و  الالعبين.
ال. كلها. ويقع في مبنيين مستقلين، األكبر لعروض البالغين واألصغر لألطف

 600ان سنوبًا حوالي مقعدًا. ويقدم المسرح 580المقاعد في المسرحين  ومجموع
 .حفلة

نقدم كافة  ، حيثالمدارس من لوعي العرائسينشر اعملية  وتبدأ
 لوها بأنفسهمالعرائس بال حساب وبال قيود ليشغ المساعدات لألطفال ونوزع عليهم

أكاديمية للفنون المسرحية  غوفي جامعة برا  بعد أن نعلمهم الطريقة المبسطة.
دخله والسينما والموسيقى والتليفزيون والرقص. وفي كلية المسرح قسم للعرائس ال ي

سنوات  خمسسنوات تمتد إلى  أربعإال من يجتاز امتحانًا معينًا. والدراسة فيه 
وفي قسم العرائس  ائسيين ومؤلفي النصوص العرائسية.بالنسبة للمخرجين العر 

مجموعة كبيرة من الطلبة األجانب من مختلف أنحاء العالم. يتلقون مع زمالئهم 
العرائسية وكل ما يتعلق بها من فنون التشيك دراسات نظرية وعملية عن الفنون 

 وصناعات.

 املسرح األسود

 - بمفلتأو برنامج أو  -توجد ضمن وثائقي وأوراقي الخاصة .. مطوية 
وهذه المطوية كانت  .1966راغ، الذي زار مصر في أواخر عن المسرح األسود بب

. 1966أكتوبر  31توزع على الجمهور، الذي حضر عرض هذا المسرح يوم 
زيارة كانت هنا؛ حيث إن الهمية المعلومات المنشورة في هذه المطوية، سأنقلها وأل

 يوالمركز الثقاف في مصر مؤسسة فنون المسرح والموسيقىباتفاق بين 
، وجاء غالمسرح األسود ببرا ب! والمطوية عبارة عن تعريف التشيكوسلوفاكي بالقاهرة

 :فيها اآلتي
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اص، أنشئ في براغ منذ عدة هو أسلوب مسرحي خالمسرح األسود، 
 «يري سرنتس»سنوات، وكثيرًا ما قام برحالت استعراضية في الخارج، ويعتبر 

ومعاونوه أن المسرح األسود ليس مجرد مسرحًا طريفًا لعروضهم فحسب، ولكنه 
نى للمشاعر والقيم، ولقد استطاع أيضاً من الوسائل الفعالة التي تحمل أكثر من مع

كد بعروضه تكامل المسرح وتركيبه كتشكيل فني، خاصة أن يؤ  «يري سرنتس»
تحريك الشخوص تبعًا لإليقاع الموسيقي مما يداعب خيال المتفرج ويقوي صلته 

 مل الفني.بالعرض ويثير فيه الرغبة لتقبل الع
األثقال »وفي المطوية توجد تفاصيل للبرنامج الخاص بالفرقة، مثل: 

قد يتحول إلى عامل شرس ف ،النسبة لإلنسانالذهب ب بأهميةوهي تتعلق  «الذهبية
 وتدور حول – بجماليون أسطورة عن وهي  - «الترزي »ويقسو عليه بال رحمة. 

ويعالج فيه  «المصور الفوتوغرافي»وحلم بالعالم الكبير. الذي الترزي البسيط 
كل من يؤمن باألرواح. ويتعلق ب «الشبح»والحب الكبير في حياة المصور. 
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 ويتعلق «الحلم المخطط»وقصة دون جوان المشهورة. وهي  «زلعبة إسكيل»و
قصة فرسان الغرب بأسلوب وهي  «الحصان»والحب الذي كسر قضبان السجن. ب

 . أماغامرة رائعة في إحدى ليالي الصيفموهي  «السائر أثناء نومه»وساخر. 
يناتا توموفا، : ميالدا دانهيلوفا، إيفا متساليكوفا، إيفا سخوبيروفا، ر ، فهم«الممثلون »

بري أندرلي، فرانتيسك كرانو خفيل، إليكسي أكونيف، يري سرنتس، الديسالف 
 .«يري سرنتس»لـ اإلخراج والموسيقىو يانسكي، ميالن مولزر. 

 
، برلين 1962أدنبرة وقد شارك المسرح في مهرجانات كثيرة، منها: 

، 1964نالي فينسيا ، بي1964، أديالبيد 1964، برث 1963، فينا 1963
: هولندا، إيطاليا، في الخارجالفرقة عروض هذا باإلضافة إلى  .1965سراييفو 

ألمانيا الديمقراطية، سويسرا، يوغسالفيا، االتحاد السوفيتي، اليونان، كوبا، البرازيل، 
 ألمانيا االتحادية، النمسا، الواليات المتحدة، أستراليا، بريطانيا العظمى.
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مكتوبة باآللة وجدت مقالة باللغة اإلنجليزية  وضمن أوراقي الخاصة أيضًا،
، ومعها وجدت ترجمة «The Black Theaterالمسرح األسود »الكاتبة، عنوانها 

تبت وت رجمت أثناء زيارة . «ليلى جاد»باللغة العربية، قامت بها  وأظن أن المقالة ك 
 : وهذا نص ترجمة المقالة .. فرقة المسرح األسود إلى مصر
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ألسود في براغ هو فرقة تابعة لمسرح أستوديو براغ التابع للدولة، المسرح ا
وهو يستعين بالنظرية الصينية القديمة التي تتلخص في تحريك عرائس على 
المسرح وراء خلفية سوداء بواسطة ممثلين يرتدون ثيابًا سوداء. هذه اللعبة التي 

حتى اآلن تشكل أحد  شاهدها جماهير كبيرة وتمتعوا بها في الموالد والتي كانت
ستعراضية التي يقبل عليها الجمهور بحماس، أصبحت على يدي العروض اال

 ه، نقطة انطالق لخلقؤ هو وزمال المدير الفني للمسرح األسود «() جيري سيرنك»
وإحساس وقيمة يمكن  يصال مضمون واقع مسرحي جديد، أصبحت وسيلة إل

. فالمسرح األسود ليس في حاجة يصالها على أحسن وجه بهذا األسلوب المعينإ
تلك  ،بل هو يستغنى عن الكلمات في عروض فتدب في العرائسإلى كلمات 

الجمادات المتحركة على المسرح حياة دافقة بتفاعلها مع الالعب الممثل فتكسب 
مخرجًا  «جيري سيرنك»بتفاعلها معه معاني جديدة وتثير خيال الجمهور. وليس 

الموسيقى ويصمم المناظر الخاصة بالعروض. وربما وممثاًل فحسب فهو يؤلف 
كان لتعدد مواهبه الفضل فيما يالحظ على عمل هذه الفرقة من تكامل في الشكل 
ووحدة في الفكر والحركة والمناظر والموسيقى. كما أن الغالبية من ممثلي المسرح 

نك األسود من خريجي المدارس الفنية في براغ كذاك. وقد بدأ عمل جيري سير 
، وعملهم يتصل بنشاط مسرح البالوستراد، ومسرح 1957وجماعته منذ سنة 

في ربيع  «أشياء غريبة»عرضت الفرقة أول عرض لها واسمه  سيمافور. وقد
مرة في تشيكوسالفاكيا وخارج حدودها.  500. وقد عرض هذا البرنامج 1960

تركت في بلدًا واش 24وقد زارت فرقة المسرح األسود في خالل خمس سنوات 
، وأسابيع مهرجان برلين، وأسابيع 1962ثمانية مهرجانات مسرحية: مهرجان أدنبرة 

، ومهرجان 1964، ومهرجان بيمت، ومهرجان أوليد، وبينالي فينيسيا 1963فيينا 
يرنك وفرانتشيك . وتعرض الفرقة حالياً مسرحية من تأليف جيري س1965سيراييفو 

                                                           

() –  جريي سرينك»احتمال كبري أن Jiri Srnec » ء امسه يف الذي جا «يري سرنتس»هو نفسه
كتابة،   الف بني االمسنيولعل االخت اليت حتدثنا عنها قبل ترمجة املقال اإلجنليزي .. املطوية

ة، وبني االسم املكتوب اإلجنليزيبني االسم املكتوب يف املقالة يف النطق  راجع إىل االختالف
 يف املطوية املكتوبة أصالً ابللغة التشيكية.



 

(146) 

بالتشيكي، أو الرياح الجانبية  «تحت الجليد» أي «بود ثراسكي»كراتوجنيو اسمها 
تأمالت باأللمانية. ومسرح جيري سيرنك األسود يجمع بين الشعبية والتجريبية  –

فجذوره الشعبية هي الفكاهة والسفر. أما صفته التجريدية فتظهر في األسلوب الذي 
سرح يتبعه في تحريك العرائس على المسرح. هذه هي الصفات التي جعلت من الم

باالتجاهات الحديثة في  هماألسود مسرحًا ممتعًا إلعداد وفرة من المشاهدين وتربط
 .المسرح المعاصر

لعرائس القاهرة لعلى مسرح  عدة برامجوفرقة المسرح األسود قدمت 
قدمته عرض ممتع مقالة، جاء فيها:  «الجمهورية»جريدة  اباألزبكية، فنشرت عنه

عن  وفضالً  .. علي مسرح القاهرة للعرائس «ببراغ سود التشيكيةالمسرح األ»فرقة 
فقد صحح لنا الفكرة  ،حققها العرض لجمهور المشاهدين يالمتعة العظيمة الت

سود المسرح األف. ئسلي فن العراإسود ة والخاطئة والتي تنسب المسرح األالسابق
نيات مكاإمت والبراعة الفائقة في استخدام التمثيل الصا ىمسرح بشري، يعتمد عل

 لوان كيميائية خاصةأمع  «الترافايلوت»التي تحققها لمبات  .. ضاءة السحريةاإل
عندما يلبس مالبس  «خفاءطاقية اإل»يلبس  –سود المسرح األ يف –فالممثل  ..

زمالئه  علي «اللعب»نظار ويبدأ في ي من األسوداء تمتص أي ضوء فيختف
ذن إسود المسرح األ .. ان الكيميائيةلو واأل «الترافايلوت»الممثلين المرئيين بفضل 

براز الفكرة وتحديد معالم الشخصيات إكثر وبالتالي أبراز الضوء وسيلة فنية إل
المطلق  براز الصورة الشعرية والخيالإثم  .. واللوحات التشكيلية باللون والحركة

لهم وت  ة والمبتكرة تغري فوهذه الوسيلة الطري سود.البشري األمحدود علي المسرح الال
خالل  ومنفكار مسرحية جديدة وبسيطة للغاية. أتقديم  ىالمؤلف والمخرج عل

يلة الحديثة المبتكرة التي تضيف مكانيات الفعلية والهائلة لهذه الوساكتشافات اإل
وطريفة يمكن أن نطلق عليها مكانيات المسرح البشري الدرامي حيل عجيبة إلي إ

 .(1) «خفاءطاقية اإل»أو مسرح  «لمعجزةالرجل ا»أو مسرح  «السوبرمان»مسرح 
                                                           

 3/11/1966 – «اجلمهورية»جريدة  -راجع: طاقة اإلخفاء علي مسرح العرئس  – (1)
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 فرقة عرائس أملانيا

عائلة »المعروفة بفرقة  - «فرقة عرائس ألمانيا الديمقراطية»زارت مصر 
، علمنا منها (1) مقالة «مختار السويفي»، فكتب عنها 1967في يناير  - «الليه

 عندماي عشر، الثانيعود إلى القرن  للعرائس في ألمانياأن هناك تاريخًا حافاًل 
وكانت  واإلمارات والمقاطعات الجرمانية.انتشرت فرق العرائس في أغلب الواليات 

وتقدم عروضًا عرائسية تستمد  كون عادة من العب واحد أو العبين،تلك الفرق تت
، دون تدوين لنصوص يلتزم بها واألساطير ةمادتها األدبية من القصص الشعبي

يتناول أي حدث أو قول معاصر، ، صورة ارتجاليةالالعبون، ألن التمثيل يحدث ب
وهذه  سمى تمثيلية عرائسية.ثم يأخذ الحوار مجراه، ليشكل في النهاية ما يمكن أن ي  

مع مرور الزمن وانقسام و التمثيلية يتم تغييرها وفقًا لتعليقات الجمهور وتجاوبه. 
في سارت لغربية عرائس ألمانيا االحظنا أن  ألمانيا إلى دولتين شرقية وغربية،

 ألمانيا الشرقية إلى طريق آخر. طريق، واتجهت عرائس
بدعم من الدولة، في ألمانيا الشرقية أنشئ مسرح خاص للعرائس و 

وقامت مؤسسة . وأصبحت العرائس تمثل فرعًا أساسيًا في حقل النشاط المسرحي
اإلنتاج  فنون المسرح والموسيقى هناك بعملية تحويل اإلنتاج العرائسي من طريقة

الفردي التي كانت سائدة من قبل إلى طريقة اإلنتاج الجماعي طبقًا لمفاهيم النظام 
الجديد في ألمانيا الشرقية. كما وضعت المؤسسة للنشاط العرائسي تخطيطًا ثقافيًا 
شاماًل، فحولته من مسرح لتسلية األطفال والترفيه عنهم، إلى مسرح هادف يعرض 

الثقافية واالجتماعية ار في إطار فني كامل له رسالته فنونه على الصغار والكب
تنتشر في ألمانيا الشرقية عشرات من الفرق والسياسية. وإلى جانب هذا النشاط، 

 «الرواد الصغار»كما أن لمؤسسة . الهواة في المصانع والمزارع والمدارس والنوادي
على  «الشعبية مركز الفنون »فرقًا عرائسية عدة في مستوى ال بأس به. ويشرف 

                                                           

فرباير  – 38عدد  -« املسرح»جملة  -يا الدميقراطية فرقة عرائس أملان -ينظر: خمتار السويفي  – (1)
 (.30، 29ص) - 1967
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وقد  جميع فرق الهواة، ويقدم لها كافة ما تحتاج إليه من معونات مادية وفنية.
اهتمت هيئة التليفزيون أيضًا بمسرح العرائس وأولته عناية خاصة، فقد ظلت في 
البداية معتمدة على المسرحيات التي تقدمها الفرق العرائسية المختلفة، إلى أن 

ة. وأصبحت العرائس اآلن برنامجًا ناجحًا لجمهور كونت لنفسها فرقها الخاص
 يون األلماني من الكبار والصغار.التليفز 

وقد أقيم في الصالة السفلية لمسرح القاهرة للعرائس معرض لنماذج من 
العرائس األلمانية وصورها. ويظهر في هذا المعرض اتجاه الفنانين العرائسيين في 

ا التصميم بأبسط يد في تصميم العرائس وتنفيذ هذألمانيا الشرقية نحو التبسيط الشد
المكونة من رجل وزوجته رض الذي قدمته الفرقة الزائرة، أما الع المواد األولية.

 .اية تاريخهاعليه فرق العرائس الجرمانية في بدفقط، فهو نموذج عصري لما كانت 
ا قدما عرضًا على اثنين، فإنهم وعلى الرغم من أن عدد أفراد هذه الفرقة ال يزيد

حافاًل دسمًا، لم يكن من الممكن االقتناع ببساطة بأن الفرقة التي قدمته مكونة من 
هذين االثنين فقط، لوال قيام الالعبين بتحريك عرائسهما بطريقة مباشرة أمام جمهور 

 .المشاهدين
ونحن هنا أمام طريقة للعرض والتقديم العرائسي تختلف تمامًا عن طريقة 

معتادة التي ال يظهر فيها الالعب العرائسي أمام الجمهور إال في نهاية التقديم ال
العرض. في الوقت الذي تظهر فيه العرائس وحدها طوال فترة العرض، تبدو كما 

وطريقة التشغيل المباشر التي يظهر فيها الالعب  لو كانت تتصرف بإرادتها الحرة.
ولكن دة وال هي بدعة ألمانية؛ طريقة جديوالعرائس أمام جمهور المشاهدين ليست 
األلمانية، هو عدم التقيد  «عائلة الليه»الجديد في العرض الذي قدمته فرقة 

بالمظاهر التقليدية لألداء العرائسي، مع اتجاه واضح نحو محاولة إبراز كافة 
رائس العصي إمكانيات األنواع المختلفة للعرائس، سواء في ذلك عرائس القفاز أو ع

وهذا التجديد جعل العرض أقرب ما يكون إلى محاضرة  الماريونيت.أو عرائس 
العب هنا يقوم لتعليمية ألبسط طرق تصميم العرائس بأقل وأبسط المواد األولية. فا

بعملية خلق العروسة وتكوينها جزءًا جزءًا، ثم إضفاء الشخصية المميزة للعروسة، 
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ترقص وتبادله الحوار. وعندئذ ثم بعث الحياة فيها يجعلها تتحرك وتتكلم وتغني و 
 بين العروسة والممثل اإلنسان.ينقلب العرض العرائسي إلى عرض مشترك 

وبهذه الطريقة استطاع الزوجان أن يقدما إلى جمهور المشاهدين عرضًا 
، بعضها تعليمي يبين طرق تكوين العرائس مختلفاً  يتكون من ثالثة عشر تابلوهاً 

وعلى سبيل  هادف يحمل فكرة ذات مضمون. رفيهيلها، وبعضها تغيوطرق تش
يظهر ولد شقي معه نبلة. ويظهر عصفور جميل يغني : «النبلة»المثال، تابلوه 

لحنًا بديعًا على فرع شجرة، فيشرع الولد الشقي في تنشين النبلة على العصفور 
ويهم بضربه لوال ظهور العب العرائس الذي يمنعه من هذا االعتداء وينصح 

ع يفة أن يذهب إلى بيته ليذاكر، وأن يستيقظ مبكراً في كل صباح ليستمتبطريقة لط
 بتغريد العصافير، وأال يستعمل آالت العدوان ضد األشياء الجميلة. فهذه النبلة

.. وهكذا لى شخصية عرائسية على هيئة إنسان تتحول سريعًا في يد الالعب إ
عادة بداًل من ية تصنع الستتحول آلة العدوان في النهاية إلى شخصية لطيفة مسل

 الدمار والتخريب.
إن أجمل ما في العرض هو مستوى التحريك الرائع الذي يجيده كل من 
الزوجين، وقدرة كل منهما على إجبار العرائس على تقديم أقصى مدى من 
إمكانياتها. وبخاصة قدرة الزوجة على تحريك عرائس الماريونيت. حيث قامت 

اليه الصعبة، بكل ما فيها من تشكيالت فنية أو حركات بتحريك إحدى رقصات الب
 رياضية صعبة.

 التشيكوسلوفاكيةفرقة العرائس 

ضمن  –، ولحسن الحظ وجدت 1967زارت هذه الفرقة مصر في ديسمبر 
الذي كان يوزع على الجمهور حينها، وعلمت منه  «البمفلت»البرنامج  –أوراقي 

التابعة لوزارة  نون المسرح والموسيقىمؤسسة فأن الفرقة زارت مصر بدعوة من 
من خالل أشهر  القاهرة للعرائسالثقافة. وقدمت الفرقة عروضها على مسرح 
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، ()ذكر أسماء أعضاء الفرقة ولم ينس المنظمون . «شبيبل وهورفينيك»عروستين 
 1892جوزيف سكوبا »أن يكتبوا في البرنامج كلمة عن مؤسس الفرقة البروفسور و 

وطني تشيكوسلوفاكي وضع  «جوزيف سكوبا»البروفيسير  ائلين: "، ق«1957 -
في بالده أسس مسرح العرائس الحديث. إن المسرح العالمي مدين لهذا الفنان لما 

اللذين يعتبران  «شبيبل وهورفينيك»ين تأبدعه في العمل المسرحي وال سيما العروس
 ."كية الكوميدية لمسرح العرائسياليوم من الشخصيات الكالس

نداء لألطفال، جاء فيه:  –وبصورة تشويقية  –كما جاء في البرنامج 
أيها األطفال األعزاء .. سترون اليوم العرائس التشيكية القادمة إليكم من "...... 

ذوي اآلذان  «شبيبل وهورفينيك»شيكوسلوفاكية وقبل كل شيء سترون براغ من ت
وستين المضحكتين اللذان لم يكن الواسعة والطويلة والعيون الكبيرة. إنهما العر 

بمقدور مسرحنا أن يكون مسرحًا بدونهما وال يخلو منهما أي برنامج من عرضنا 
ولد صغير ولكنه في كثير من األحيان شيطان لعين. لديه  «هورفينيك»الفني. و

فإنه أب طيب غير أنه  «شبيبل»أما  .ثير من الفضول واألسئلة المحرجةالك
رًا ما يثور ويلعن ألن ابنه الحبيب يعذبه طوال الوقت غاضب باستمرار وكثي

باألسئلة وفي بعض األحيان بالحماقات. وعدا هذا فهما يجيدان الكثير من األشياء 
الجديرة باالهتمام كقيادة الدراجة الهوائية الصغيرة والعزف على آلة الزيلوفون 

ع الحمار الوحشي أو مع الموسيقية أو على البيانو أو القيام بالتمارين الرياضية م
األسد. أما الشخصيات الخشبية األخرى، فال ندري من منهم سيعجبكم أكثر؟ هل 
ستحبون النعامة الطويلة الساقين أم الحمار الذي يرقص مع إيقاع الموسيقى على 
الطبل أم األب الذي يتسلى برفع األثقال أم الطيور التي تؤدي التمارين الرياضية 

                                                           

() -  ميلوس »ملخرج ا: «الطاقم الفين ملسرح شبيبل وهورفينيك»جاء يف الربانمح حتت عنوان
أدكو هاكن،  ، املصممون: فنان وطين جوزيف سكواب، فنان الشعب جريي تريانكا،«هاكن

ات شبيبل رفت، كارل فلنب. األداء الصويت: شخصيجان دوكراك. املوسيقى: هـ. كوا
ئس: كالرا ماكنوفا، وهورفينيك: ميلوس كريتشنر احلائز على جائزة مدينة براغ. ممثلون عرا

ملناظر: زدنك بالنكا ماكوفا، ملوس هاكن، ورادكو هاكن، لوبوس هوموال، جان كلوس. ا
 ب.نريوسالف سر  اتزا بوتوكا،جريينا، الصوت واإلضاءة: أورال لزاك، فنية املسرح: مار 
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يتجول في جميع  «شبيبل وهورفينيك»ذ أربعين سنة ومسرحنا وروعة. من بجمال
أنحاء العالم واليوم نشعر بالسعادة إذ نلتقي معكم هنا في الجمهورية العربية المتحدة 
وال شك أننا سنلتقي مرة أخرى معكم في القريب العاجل وحتى ذلك الحين نتمنى 

 ."لكم وقتًا سعيداً 

 
 غالف برانمج الفرقة
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إلى الفرقة، جاء  «شكر»بيعي أن نجد في البرنامج كلمة وكان من الط
التشيكية  «شبيبل وهورفينيك»سسة فنون المسرح والموسيقى فرقة تشكر مؤ  فيها: "

للعرائس على تلبية الدعوة بعرض برامجها على مسرح العرائس بالقاهرة، وذلك 
رية ضمن برنامج التبادل الثقافي بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهو 

تشيكوسلوفاكيا الشعبية. لقد سبق لمسرح العرائس بالقاهرة أن قام بزيارة 
، وال شك أن مثل هذا التبادل 1964تشيكوسلوفاكيا لعرض برامجه هناك في سنة 

من شأنه أن يعمل على توطيد عرى الصداقة والمحبة بين بالدنا وغيرها من الدول 
زيادة الخبرة بين  هالثقافي معنا المحبة للسالم. ومن غير شك فإن هذا التبادل

العاملين في ميدان فن العرائس واتجاههم بهذا الفن نحو تطوير أساليبه وفنونه 
بعد  «شبيبل وهورفينيك»المختلفة وال شك أنه باستطاعتنا أن نلمس ذلك في مسرح 

الذي أخذ على عاتقه  «ميلوس كيرتشنر»أن اضطلع بقيادة هذا المسرح الفنان 
 جوزيف»ه متخذاً من سلفه الفنان الراحل المسرح في كل أساليبه وبرامج تطوير هذا

رائداً أرسى دعائم مسرح العرائس في جمهورية تشيكوسلوفاكيا حتى استحق  «سكوبا
عروضها العرائسية  «شبيبل وهورفينيك»نان الشعب. واليوم إذ تقدم فرقة لقب ف

 رواد مسرحنا أطفااًل وكباراً على خشبة مسرح العرائس بالقاهرة نرجو أن يستمتع 
رة التشيكية الزائ بتلك العروض الشيقة وننتهز الفرصة لنكرر الشكر ألعضاء الفرقة

 ."معها مرة أخرى في القريب إن شاء هللا يونرجو أن نلتق
نجاح عروض الفرقة في القاهرة، دفع المسئولين بوزارة الثقافة لتخصص 

ثقافة األنفوشي، وقصر الثقافة رحالت إقليمية لها، حيث عرضت في قصر 
، (2) مقالة عن ذلك «مختار السويفي»وقد كتب  .(1) الجماهيرية بكفر الدوار

عروض تمتعوا بال –القاهرة واإلسكندرية وكفر الدوار  –جمهور أوضح فيها أن 
أن  –بناء على مشاهداته للعروض  –لهذه الفرقة. كما أوضح لنا عرائسية ال

                                                           

جريدة  –حني عدان اىل عهد الطفولة مع عرائس تشيكوسلوفاكيا  -ينظر: هبيج نصار  – (1)
 .17/12/1967 – «التعاون»، وجملة 8/12/1967 – «اجلمهورية»

 -يف القاهرة واإلسكندرية وكفر الدوار .. مسرح شبيبل وهورفينيك  -راجع: خمتار السويفي  – (2)
 (.33ص) – 49عدد  -« املسرح»جملة 
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األب الطيب الغاضب باستمرار والمعتز بنفسه وبأفكاره، ل تمث «شبيبل»ة العروس
الخبيث في شقاوة  «هورفينيك»والذي يتميز بإبداء آراء ال تخلو من غباوة. وابنه 

ال تخلو من أذى، والمولع بتدبير المقالب وخلق مواقف محرجة غاية في الصعوبة، 
 ج مبكر وذكاء أكبر من حدود سنة.والمتميز بنض

 –مرت علينا سريعا فيما سبق  –معلومة  «ختار السويفيم»ويشرح لنا 
النازيين حينما احتلوا تشيكوسلوفاكيا خالل أعوام الحرب العالمية الثانية. قائاًل: إن 

وسجنوهما في مخزن مظلم تحت حراسة الجستابو.  «بيبل وهورفينيكش»اعتقلوا 
باستمرار عن جميع الولد الشقي ليسأل أباه الغاضب  «هورفينيك»وبعد الحرب عاد 

ما يشاهده في الحياة من حوله، ويدخل معه في مناقشات شاعرية مبتسمة تدور 
حول الحب والفن والموسيقى وكل اإلنسانيات األخرى، ويتجادالن في موضوعات 

ومن هذا  دئ والمعلومات العامة.الحياة اليومية من قواعد السلوك واألدب والمبا
وأخذتا طابعًا بقدر ما هو كوميدي يمأل  «ورفينيكبيبل وهش»كله تبلورت شخصيتا 

النفس بالسرور والبهجة، فهو في الوقت نفسه تربوي يهذب النفس ويمأل عقول 
الصغار بالمعرفة. ولذلك فقد كان من السهل أن تخترق الشخصيتان حدود 

 هما في عديد من الدول األوروبية.تشيكوسلوفاكيا، لتلعبا دوري
روستين من خالل التطرق إلى موضوعات متجددة. العفي  تطور حدثوقد 
كما يقول  -كفر الدوار و  واإلسكندريةالقاهرة  فيالتي قدمتها الفرقة فالعروض 

كانت مزيجاً من مختارات متنوعة من وسائل التقديم العرائسي  - «مختار السويفي»
الجمهور ولم تقف اللغة حائاًل بين  خيال الظل.بمختلف أشكاله وأنواعه فيما عدا 

المصري والعرائس التشيكية التي زارتنا، بل أن الجماهير الشعبية والعمالية في 
وكم ضحكت جماهيرنا التي ، األنفوشي وكفر الدوار قد انجذبت إلى العرائس الزائرة

 ،كوميديةتقوم به النعامة في خفة ورشاقة  «ستربتيز»أتيح لها مشاهدة عرض 
األمريكية لتقدم نمرة كلها سخرية من طريقة  «الجازباند»إحدى فرق  وكذلك ظهور

األمريكيين في فهم الموسيقى والغناء .. وفرقة أخرى تسخر من مغنيات األوبرا 
ة كبيرة إلنشاد .. والحمار الراقص فوق طبلاإليطاليات وطريقتهن في التمثيل وا
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يقي، العزف الموس في إيقاع سريع متآلف تمامًا مع ةيطبل عليها بأقدامه األربع
علمها وقد السجين الفنان الذي صنع عروسة تشبهه تشاركه وحدته في الزنزانة و 

وصارا يأكالن معًا ويشربان ويدخنان معًا، بل ، كيف تدخل معه في حوار صامت
م العروسة أيضًا كيف ترتعد من الخوف مثله حين يسمعان وقع أقدام الحارس وعل  

 .العروسة طريقة يحصالن بها على الحريةمه وفي النهاية تعل   .تقترب من الزنزانة
 «مختار السويفي»كما أوضح  –أجمل الفقرات التي قدمتها الفرقة ومن 

باالشتراك مع عروسة على  «كالرا ماكنوفا»رقصة للباليه قدمتها بطلة الفرقة  -
هيئة راقص باليه، وتقوم كالرا بتحريك العروسة الماريونيت بالخيوط تحريكًا مباشرًا 

 ورشاقة متناهية الجمال والروعة. الجمهور، ويؤديان الرقصة معًا في دقة أمام
في تقديم فقرة تمثيلية تجمع بينهما  -وزوجها  –واشتركت كالرا مع مخرج الفرقة 

وبين عروستين على هيئة كلب وكلبة. ويقومان بتحريكهما مباشرة أمام الجمهور، 
 وتفاهم بين صاحبيهما. ى قيام عالقة ود  فتبدأ عالقة وتفاهم بين الكلبتين، يؤديان إل
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