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 مقدمة:
ال زالت السير الشعبية تثير داخل أروقػة الفػف  خمختمػر فروعػو الخيػاؿ واةسػطورة والثػورة 
داخل النفس الخشرية والزالت تتناقميا اةلسنة والجمسات بػيف الاػارات واةزقػة وفػي القػرم والمػدف   

 .والمقمرمتعة ال تضاىييا متعة لممستمع مع نسمات الميل الدامس الاكي والقصص 
ولقد تنوعت الاكايات الشعبية وخاطبت الاياة خكل رؤاىا ومشاكميا وجماليا   فأصخات طيفًا مف 
اةخطاؿ والقصص والعبر تداخمت فيما بينيا لتؤلر قيمػًا تاريخيػة تسػود أاداثػو ومعاركػو وفتوااتػو 

 منمق رشيق متزف في اليدؼ المراد توصيمو لممستمع أو لمقارئ. وعبره وثوابتو في سرد
والزالػػت ألػػر ليمػػة وليمػػة وىػػي مػػف المااػػـ الشػػعبية الثػػائرة دومػػًا والتػػي يتػػداخل فيمػػا بينيػػا جوانػػ  
الاياة وعبرىا وأساطينيا وخياليا الجارؼ الزالت في صدارة القصػص والاكايػات الشػعبية المميمػة 

أخيمػػة ومشػػاعر الفنػػانيف وفػػي عيػػونيـ وجػػوارايـ لمػػا ليػػا مػػف أثيػػر سػػرمدم لمخيػػاؿ والثػػائرة داخػػل 
تناقمػػت ألػػوانيـ معيػػا فػػي اممػػوا داخميػػـ ليػػا ذكريػػات واضػػت تعايشػػوا معيػػا منػػذ سػػنوات خعيػػدة   وي

 تعبيرات وأعماؿ فنية عديدة.
و فمقد اىتـ بيػا الفنػانوف خمختمػر الجوانػ  والفػروع الفنيػة سػوات فػي التصػوير أو المسػرح أ

الغنػػات اتػػ  فػػف العػػرائس كػػل خطريقتػػو واسػػموخو الفنػػي ورؤيتػػو التػػي مػػف خاليػػا أعطػػي توثيقػػا جيػػدًا 
 ليذه الممامة برؤى فنية متنوعة خاط  مف خاليا الناس.

بػػػل ولقػػػد اعتبػػػر الفنػػػانيف أف ىػػػذه الممامػػػة مػػػف أعظػػػـ وأكبػػػر المااػػػـ التػػػي تسػػػرد تػػػاري  الشػػػعو  
ـ ةمػور الايػاة مػف خاليػا عرفػوا التػاري  وأكػدوا القػيـ الفنيػة   وعاداتيـ وقيميـ وفمسػفتيـ وتسػييرى

وعرفوا الخياؿ والقدرة عمي مخاطخة الاياة برؤى تساعد عمي التواصل وفيـ واضت لماق  الزمنية 
 الماضية.

ولقػد كانػػت قصػػص الميػالي منوعػػة تعبػػر عػف الشػػرؽ بوجػػو عػاـ لمػػا ليػػا مػف رؤيػػة متعػػددة 
ا جمعػػػت مػػػف عػػػدة أقطػػػار متنوعػػػة فجػػػزت منيػػػا وىػػػو الكبيػػػر مصػػػرم متراميػػػة اةطػػػراؼ نظػػػرا ةنيػػػ

اةصل وجزت منيػا شػامي وجػزت  خػر مػف خػاد فػارس جمعػت وتناقمتيػا اةلسػف واةعػرا  والراالػة 
وكانت ليـ الوىج والسمر والضوت الذم يتعايشوف معو في ليالييـ اوؿ خعضيـ الخعض مع دؼت 

تتداخل معيا الموسيقي الشعبية عمي المقػاىي والنواصػي  القوؿ وطرؽ السرد المشوقة والتي أاياناً 
وفي داخل المنازؿ أيضا ايث الساممؾ وتجميع الصفوة لقضات ليل سمر يتخممػو قصػص الميػالي 

فػػي الايػػاة العربيػػة  وافػػرخعبػػره واكمتػػو وخيالػػو الجػػارؼ وىكػػذا فمقػػد كػػاف لنصػػي  تمػػؾ الميػػالي خػػ  



عرؼ عف مصر خسارىا وتراثيا وليالييا الدافئػة   وفي الشرؽ بوجو عاـ ومصر بوجو خاص لما 
 وذلؾ العبق والتاري  الذم تاتويو اوائطيا وشوارعيا وأياميا وليالييا.

بػػداعات  وكثيػرًا مػػا أليبػػت تمػػؾ القصػػص الشػػعرات والفنػػانيف والموسػػيقييف فأبػػدعوا صػػنوفًا مػػف الفػػف وا 
ثػارة الػوىج خالشػرؽ بػل  ورة الخيػاؿمتعددة نمت مف خاليا فعل تأييد الادث وتسجيل التاري  وبمػ وا 

ومػػػع كثػػػرة الاكػػػاوم والقصػػػص داخػػػل تمػػػؾ اةيػػػاـ فػػػي ألػػػر ليمػػػة وليمػػػة تنوعػػػت الػػػرؤى وتأصػػػيمو  
واستطعنا أف نتواصل مع طبيعة ىذه اةياـ بتفاصيميا وشكميا وعاداتيا في تراخ  شديد القوة مؤرخ 

خػل تمػؾ الكممػات فأصػخت عنػدنا تػاري  خشكل كبير القيمة عديد التنوع مبرىف ومثبوت خعخػارات ودا
أدبػػػي نسػػػرد مػػػف خالػػػو تاريخنػػػا وماضػػػينا وخاصػػػة أف تمػػػؾ الميػػػالي أو ألػػػر ليمػػػة وليمػػػة استشػػػيدت 
خأعمػاؿ فنيػػة داخميػا يثبػػت الفنػػاف بيػا شخصػػيتو وكيانػو ورؤيتػػو الفنيػػة شػأنو فػػي ذلػؾ شػػأف اةديػػ  

إال إزادة إيضػػػاح   وا عطػػػات والمؤلػػػر والكاتػػػ  فالرسػػػـو التوضػػػياية فػػػي خعػػػض اةايػػػاف مػػػا ىػػػي 
 صخغة فنية عميقة لرؤية شاممة جادة ليذه الاكايات.

ومػػف ىػػذا المنطمػػق كػػاف ىػػذا المػػدخل والػػوىج الػػذم ر ه الخااػػث ناػػو رؤيػػة ىػػذا المعػػرض 
وفكرتو المطرواة داخمو فمقد تناقمت اةاداث التي نعيشيا في مصر االيًا مػف أزمنػة سػايقة إلػي 

ي أف لكل عصر واقخة زمنية واػوؿ كػل اػاكـ تثبػت ااشػية دائمػًا مػا عدة رؤم داخل الخااث وى
تتصػػػر خأنيػػػا المسػػػتغمة والمغتصػػػخة لاقػػػوؽ الغيػػػر   تعطػػػي لنفسػػػيا الاػػػق فػػػي أف تأخػػػذ دومػػػا وال 
تعطي تني  وتسرؽ خشكل أو خآخر في ثخات وبيدوت ومكر وخديعة   تصر نفسػيا خػالخير وىػي 

الاػػاكـ يدمجونػػو فػػي الثػػرات يضػػممونو خالكػػذ  والريػػات أخعػػد مػػا يمكػػف عػػف ذلػػؾ يمػػداوف الػػوالي أو 
 يزينوف لو الشر عمي أنو خير يميدوف لو الطرؽ واةسالي  الستفادتيـ قبل استفادتو.

ومػػع ىػػذا المفيػػوـ ومػػع اخػػتاؼ اةزمػػة إال أف ىػػذه العصػػخة أو العصػػاخات تتكػػرر دومػػًا   
ـ وأشػكاليـ وأصػوليـ وممخسػيـ إال يختمر شكميا ومامايا ومنيجيا   ويختمر أشخاصيا أسػماؤى

أنيػػـ وااػػد مػػف ايػػث اليػػدؼ   وىػػذا مػػا لفػػت وراعػػي انتخػػاه الخااػػث وأثػػار رؤيتػػو الفنيػػة وأليمػػو ىػػذا 
 االسترجاع التاريخي مف ايث التواجد الدائـ ليؤالت فيـ ال يندثروف وال يختفوف.

متعايشػًا مػع ىػذا ومف خاؿ ىذا النيج عاد الخااث بخيالو إلػي مػا أاسػو واستشػعره كونػو 
التواجد ويراه والػذم أعػاده إلػي اةصػوؿ القديمػة ليػذا الفكػر وفكػرة المصوصػية والنيػ  والسػرقة فػي 
ألر ليمة وليمة إلي قصة "عمي خاخا واةربعيف ارامي" والذم وجد الخااث مف خاؿ استرجاع ذلؾ 

ااػػػل الايػػػاة يختمفػػػوف الػػنيج إلػػػي أف ىػػػؤالت اةربعػػػوف لصػػػًا يتكػػػرروف دومػػػًا فػػي كػػػل مرامػػػة مػػػف مر 



إال أنيػػػػـ وااػػػػد فػػػػي نيجيػػػػـ وفكػػػػرىـ  داخميػػػػاخػػػػاختاؼ العصػػػػر والايػػػػاة والبيئػػػػة التػػػػي يتعايشػػػػوف 
المصوصي والني  المقنع والمدروس المقنف في  ف وااد يبػدعوف فػي اسػتخراج وااتصػا  ثػروات 

كثيػرة مػع  الشعو  يخصوف أنفسيـ خالثرات عمي اسا  الفقرات  وراـ اختاؼ المعايير في أايػاف
ف كػػانوا متنوعػػو  تكػػرار ىػػذه العصػػاخات إال أف مػػا يجمعيػػـ ىػػو قاسػػـ مشػػترؾ وىػػو المصوصػػية  وا 

 الرؤية والشكل والطريقة واةدات والعرض وكيفية القياـ بيذا الدور إال أف نيجيـ وااد.
ولقد استعاد الخااث ورأم أف العودة إلػي ألػر ليمػة وليمػة وعمػي خاخػا واةربعػيف ارامػي ىػـ 

الصػػػوؿ والثػػػوا  وفػػػي رؤيػػػة ثانيػػػة ىػػػـ تػػػاري  ليػػػذا الفكػػػر وىػػػذا الشػػػر لخيػػػرات واقػػػوؽ الشػػػعو  ا
 والناس.

ومف ىذا المنطمق والمقدمة الساخقة نخعث الفكرة لمخااث وىي مػا شػكل ىػؤالت ومػا طبيعػة أصػوليـ 
مػا ليػا وما ىو ممخسيـ إلي أخره   ولقد قػاـ الخااػث خمعايشػة كاممػة ليػذه الفكػرة داخمػو لومامايـ 

كػر لمػا خعػدىـ اتػ  ىػذا ممف أثر عميق داخمو كػوف رؤيتػو ليػـ أنيػـ ثوابػت وأصػوؿ أورثػوا ليػذا ال
والسػػػطو  العصػػػر الػػػذم نعيشػػػو ميمػػػا اختمفػػػوا فػػػي الشػػػكل والممػػػخس والطريقػػػة واليػػػدؼ ونػػػوع النيػػػ 

 .واختاؼ اساليخو 
ليػذا أثػار الخاػث والخااػث سػػؤااًل ىامػًا مػا ىػي مامػت تمػػؾ العصػاخة "عمػي خاخػا واالربعػػيف 

مامت الرأس بوجو خاص وذلؾ لمػا لتمػؾ المامػت مػف  شكل تعبيرات عيونيـو ارامي" ومامايـ 
  تمػؾ المامػت تاػدد القسػوة فتأثير شديد في وضع مامت لشخصػية الفػرد بوجػو خػاص   ايػث أ

 والغخات إلي أخره.والدىات 
وليذا ادد الخااث خعد إجرات عدة تجػار  تاديػد المػراد تصػوره وىػي الػرأس خشػكل خػاص 

قاسػػـ خعػػد ثرائػػة لسػػرقتو لقصػػر مشػػيد تواجػػد فػػي القصػػة وىػػـ دخػػوليـ   إضػػافة إلػػي إثػػارة الخااػػث خ
عمػي  خفكر خداعي داخل  نية خزفية كبيرة يختبئوف داخميا   ينتظروف اةمػر لمخػروج لانقضػاض

 خيرات القصر وقتل مف فيو.
 قوسػيف لذلؾ فمقد أثارت تمؾ المقطػة "الكػادر" الخااػث خصػورة شػديدة القػوة ووضػعت داخػل 

 ظيور الرأس خماماو". –"المصوص داخل اآلنية الخزفية 

إنيا عخارة خسػيطة ولكنيػا تتصػر خالغراخػة فػي تصػورىا فػي  ف وااػد   وكيػر سػتكوف إضػافة إلػي 
بػداع رؤى ايػر مثبوتػة فػي التػاري  وىػي لعػدـ التطػرؽ لمامػت واشػكاؿ  أف الخااث عميو ابتكارية وا 



ىػػؤالت المصػػوص فأصػػخت التعػػايش معيػػـ خشػػكل فػػردم مػػع الخااػػث السػػترجاع المخيمػػة واالسػػتياؿ 
بوضػع خطػوب بدائيػة مػع مخػػزوف ثقػافي لمخااػث وارتخاطػو الػذىني ليػػذه الاكايػات والتػي دائمػًا مػػا 

ألػػر ليمػػة وليمػػة وقصصػػيا الػػداخمي"  طفولػػة ومػػا ر ه خشػػكل درامػػي لماكايػػات فػػي مرامػػة ال وأثارتػػ
ذاعيػػة دائمػػا مػػا أثمػػرت عػػف خيػػاؿ تعايشػػنا جميعػػًا معػػو كمػػا تعػػايش معػػو  خشػػكل درامػػا تميفزيونيػػة وا 

 الخااث.
ومػػف ىػػذا المنطمػػق كانػػت الفكػػرة الرئيسػػية لوضػػع تصػػور عػػاـ لعػػدد أربعػػوف لصػػًا يختمفػػوف 

اػػث اسػػترجاع قخااػػة المصػػوص فػػي العصػػور الماضػػية ومامايػػـ القاسػػية ويتشػػابيوف ياػػاوؿ الخا
داخػػػل خيالػػػو فميسػػػت ىنػػػاؾ مرجعيػػػة ليػػػذا سػػػوم إطػػػاؽ العنػػػاف لمخيػػػاؿ خشػػػكل كبيػػػر ل اسػػػػاس 
خالخطوب والمامت التي توضع خعضيا خشكل عفوم وخعضيا قصدم إال أف اةعمػاؿ خشػكل عػاـ 

ياػاتات كانػت مميمػة لمخااػث لوضػع ومع بنات كػل شخصػية يكػوف ليػا فكرىػا ومػدخميا ا لخػاص وا 
الخطػػوب اةساسػػية لتمػػؾ الشخصػػية فػػالروح اانسػػانية ىنػػا عنػػد الخااػػث ىػػي روح تراثيػػة يعػػود مػػف 
خاليا إلي الرصيد الذاتي داخمو ايجاد العاقة التي مف خاليا يرم القديـ جديػدًا بػرؤى معاصػرة 

ثنا خشكل متجدد راخطػا الماضػي خالااضػر متػأمًا ماددة ومقننة يريد أف ياققيا الخااث اعادة ترا
 ومميمًا مف خاؿ ما يادث اولو لفكرة معرض جديد. 

لذلؾ أيضا فمقد تعايش الخااث مع تمؾ المسميات التي سميت بيػا الشخصػيات خشػكل أو 
والػذات سػوات المقػروت والتػراث خآخر ففي إادى المااوالت أطمق أسػمات عرفػت مػف خػاؿ المػأثور 

سموع أو المشاىد في ااذاعة والتميفزيوف والتي تعايش معيا الخااث مف الطفولة مثػل زلطػة أو الم
فػػي أجيػػاؿ متعػػددة ومػػف  إلػػي ايرىػػا مػػف االسػػمات التػػي أثػػرت وممقػػاب والبيمػػواف والنكمػػة والقفػػة ومػػا

 .خاصوات رخيمو مؤثرة  خاؿ ما سمعناه مف قصصنا في الراديو في اكايات ألر ليمة
خػػرى اسػػتخدـ الخااػػث الخاػػث فػػي المعجػػـ الػػوجيز مػػف خػػاؿ تواجػػد اةسػػمات وفػػي أايػػاف أ

الػػػدرامي المسػػػاعد عمػػػي وضػػػع  البنػػػاتالسػػػتقداـ أسػػػمات تتضػػػمف صػػػفة خعينيػػػا ومػػػف خاليػػػا يكػػػوف 
خطػػػوب واصػػػفة ليػػػذه المامػػػت اةدبيػػػة كالخطػػػاب "ذو الرائاػػػة الخيبثػػػة"   النػػػاطس "الجاسػػػوس"   

"شػػػديد الصػػػوت"   منخػػػر " صػػػاا  اةنػػػر الغريخػػػة الكبيػػػرة"   الشػػػنفره " كبيػػػر الشػػػفتيف" الجمجػػػاؿ 
لي  خره ايث العديد مف الكممػات ذات الصػفة االسػمية التػي تصػر  الفرزدؽ "القصير الغميظ"   وا 

 صاابيا وخالتالي شكمو.



كانت ىناؾ أيضا رؤيػة فػي التنفيػذ فميسػت ىػي ف تواصل الخااث مع تمؾ الشخصيات وم
البورتيريػو خشػكل صػريت ولكػف أصػابيا الكثيػر مػف التجريػد والتاػوير ذات خطوب واقعية تمثػل فػف 

والتارير الشكمي والذم اتصر خالمخالغات والشفافيات واالختزاؿ وما إلي ايػر ذلػؾ وخاصػة تمػؾ 
العاقة البنائية ما بػيف الػرأس واانػات   فالعاقػة ىنػا راػـ كونيػا مكػررة إال أنيػا ذات تنػاوؿ متعػدد 

واةرضية فػي أايػاف ونوع الخ  البنائي اؿ التغيير في سطت اانات والخمفية خقدر اامكاف مف خ
 واالختاؼ. التنوع أخرى لعدـ وقع الرتاخة أو الممل ولكف 

وكثيػػػرًا أيضػػػًا مػػػع العمػػػل فػػػي ىػػػذه الشخصػػػيات صػػػادؼ الخااػػػث ىػػػاجس االتصػػػاؿ بتمػػػؾ 
كػاف ااقتنػاع بػذلؾ كبيػرًا  خشػكل أو خػأخر   فمقػد الشػارعالشخصيات ورؤيتيـ فػي أايػاف كثيػرة فػي 

ومػا نصػادفة  مف خاؿ التنوع الذم يصادؼ الكثير عند التعامل والرؤية المدققة لما ناػاوره ونمقػاه
 .مف وجوه اريخو فستقدـ مف خاليا معن  وااساسيس مف ارابتيا 

 وعمي ذلؾ تاددت عدة مااور ونقاب الخاث الرئيسية التي اددىا الخااث فيما يمي :

 : المصدر الفني أواًل :
اسػػتند الفنػػاف عنػػد عممػػو وبمػػورة الفكػػرة والػػنيج الفنػػي ليػػذا المعػػرض إلػػي القصػػص القػػديـ 
وخعث رؤية معاصرة لو مف خػاؿ عمػي خاخػا واةربعػيف ارامػي   وربطيػا خػالفكر المعاصػر الجديػد 

 لمفيوـ تكرار وتواجد ىذه العصاخات عمي مدار العصور.

 ثانيًا: الجانب التقني :
 رصاص". –اةدوات والخامات المستخدمة "ورؽ فبريانو 

 ثالثًا: الجانب الجمالي :
 كاف ىدؼ الخااث تاقيق عدة قيـ جمالية في اةعماؿ لممعرض مف خاؿ ما يأتي :

العناصػػر التشػػكيمية : وىػػي الشخصػػيات خشػػكل عػػاـ وخػػاص ةف المعػػرض يتماػػور اػػوؿ  -
 لظػػػاؿ والنػػػور والمسػػػااات والفػػػراغتواجػػػدىا خشػػػكل أساسػػػي وذلػػػؾ مػػػف خػػػاؿ الخطػػػوب وا

 .والمممت التشخيصي خشكل خاص 
مف خػاؿ التراكيػ  المسػااية أو الخطيػة والمتشػاخكة والتناسػج القيمة التشكيمية : تواجدت  -

اةىػػدأ خصػػور  Softاةعمػػ  إلػػي  Tonوالتمػػاس مػػع عاقػػة الفػػراغ خالشػػكل واالنتقػػاؿ مػػف 
 .او القاتـ والفاتت  متعددة



الجمالية : اايقاع واالتزاف في تناوؿ العناصر وثخاتيا عمي سطت العمل مع تواجد القيمة  -
 .مع استقالية كل عمل عف االخر  الاركة والتنوع ما بيف الجزت واآلخر

 رابعًا: أهداف المعرض :
إيجػػاد رؤيػػة جماليػػة لمتػػاري  والعػػودة خػػو ومػػع فػػي إطػػار جديػػد مػػف الرؤيػػة وارتخاطػػو خػػالفف  -

 صل معو في ردات جديد.وكيفية التوا
تعميػػق الفكػػر الفمسػػفي والتػػاريخي واةدبػػي خشػػكل عػػاـ وربطػػو خػػالفف التشػػكيمي والتصػػوير  -

 خصفة خاصة وا عادة صيااتيا لخعث فف تراثي جديد.
 خامسًا: العائد التربوي:

إتااة الفرصة دائمًا لاتصاؿ خالتراث والتصرير والتصرؼ خو كوف أف تراثنا زاخػر وثػرم  -
 ومميـ ايضا .  يعرفو العالـ أجمعواضارم 

ثارة الجان  المعرفي والميارم لمطا  ناو إثارة الرؤيػة والخيػاؿ والػذكريات ةنيػا  - تنمية وا 
 في الفف منيل كبير.

التاكيد عمي انو مف المتاح دائما االخذ والتراخ  مػا بيننػا وبػيف تاريخنػا الثقػافي كونػو معمػـ  -
 ال ينض  وال ييفو . 

  



 
 
 

 
 
 



 


