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موازنة االنتـــاج والرتويــج للعرض املرسحي العراقي
أ  .م .د .رياض شهيد عيل
جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون املرسحية

ملخص البحث :

أن االنتاج املرسحي بوصفه شكل من أشكال النشاط االقتصادي ينطوي عىل حساب الكلفة والربح
والخسارة وتهيئة مستلزمات العمل املادية والبرشية واالدارية والتقنية يحتاج اىل دراسة جدوى
باالستناد اىل مرتكز أسايس لتقوميه أال وهو أحاطته باملوازنة الالئقة به وعملية الرتويج له وتسويقه
 ،ولهذا قسم الباحث بحثه اىل اربعة فصول -:تناول يف االول ( االطار املنهجي ) الذي تضمن مشكلة
البحث والحاجة اليه وأهمية البحث وأهداف البحث وحدوده وتحديد املصطلحات ,أما الفصل الثاين
(االطار النظري ) فقد تضمن ثالثة مباحث ,تناول االول  ,العملية االنتاجية ومراحل تطور االنتاج
املرسحي  ,وخصص املبحث الثاين آلليات االنتاج يف املرسح الحديث واملبحث الثالث لدراسة خطة
االنتاج املرسحي  ,والفصل الثالث (إجراءات البحث)يتضمن مجتمع البحث ومنهج البحث وادوات
البحثوتحليل العينة .وقد كرس الفصل الرابع لنتائج البحث ومناقشتها فاعتامد العرض عىل التفاعلية
بني العرض واملتلقي جعل الجمهور جزء من الدعاية املجانية له ,واهم االستنتاجات هواختيار عنارص
قيادة االعامل الفنية يف االنتاج و التخطيط والرتويج ال بد ان يتم عىل اساس الخربة والكفاءة واالبداعثم
التوصيات واملقرتحات مثل دراسة الوسائل املبتكرة الحديثة لإلعالن املرسحي .
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Abstract :
the theatrical production as a form of economic activity involves a cost, profit and loss account, as well as preparation of work
requirement ( the material and human, administrative and technical) would need a feasibility study based on the fundamental base
for evaluation, namely a suitable budget, a promotion process and
marketing. So the researcher divided his research into four chapters.
Chapter one discussed the(methodological framework), which included the research problem and need for it, the importance, research objectives, limits and terms definitions. Chapter two (theoretical framework) included three sections. the first discussed is the
production process and the stages of the evolution of the theatrical
production, The second discussed is the study of theatrical production mechanisms, the third discussed is production plan, Chapter
three (research procedures) included the research community, the
methodology of research, research tools and analysis of the sample.
Chapter four gave the resultsAdoption of the display on the interactive between supply and receiver will make the audience part of the
free him publicity, and the most important conclusions is the choice
of works of art leadership elements in the production and planning
and promotion must be done on the basis of experience and competence, creativity, and recommendations and proposals such as the
study of innovative means of modern Declaration theater.
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الفصل االول :
االطار املنهجي

مشكلة البحث -:
إن االنتاج املرسحي يف أحد وجوهه نشاط اقتصادي ينطوي عىل حساب الكلفة والربح والخسارة وتهيئة
مستلزمات العمل املادية والبرشية والتقنية باالستناد اىل املوازنة االنتاجية الالزمة لتامني عنارص االنتاج
والتسويق  .وفياملرسح العراقي هناك ثالثة قطاعات لإلنتاج وهي:
 -1القطاع الخاص الذي شكل بدايات املرسح يف الفرق االهلية وهو يقوم عىل حسابات دقيقة لدراسة
جدوى تقديم العرض املرسحي بوصفه ممول من أعضاء الفرقة وقابل للربح أو الخسارة.
 -2القطاع العام بعد تأسيس مصلحة السينام واملرسح أصبح الهدف الثقايف واالنساين هو االساس قبل
الربح املادي إذ تقوم الدولة بتمويل االنتاج ودفع رواتب العاملني .
 -3اما الثالث فهو القطاع املشرتك الذي مل ينمى بشكل جيد واقترص عىل تجارب معدودة لرشكة بابل .
من هنا فأن عملية الحساب الدقيق للموازنة واثرها عىل تسويق العمل املرسحي باتت مقترصة عىل
نشاط القطاع الخاص الذي لجأ اىل الوسائل السهلة والرخيصة لتحقيق االرباح عىل حساب القيمة الفكرية
والفنية للعرض كام ان مدير االنتاج يف العرض املرسحي العراقي مل يبحث تنوع املنافذ التسويقية يف ضوء
السياقات العلمية للرتويج والتسويق لذا حدد الباحث مشكلة بحثهفي امكانية (وضع هامش يف موازنة
االنتاج للرتويج وايجاد منافذ لتسويق العرض املرسحي العراقي) الجاد بعيداً عن الوسائل التي يعتمدها
املرسح التجاري .
أهمية البحث :
يكتسب البحث أهميته من اعتامد وسائل جديدة علمية وعملية للرتويج وتسويق العمل املرسحي مع
الحفاظ عىل القيمة الفكرية والجاملية وهو ما يفيد طلبة معاهد وكليات الفنون لتعليمهم اساليب االنتاج
والتسويق وكذلك الفرق املرسحية والعاملني يف االنتاج املحرتف لتحقيق الربح املادي واملعنوي والثقايف
برتويج وتسويق العرض املرسحي .
هدف البحث :
يهدف البحث اىل وضع هامش يف موازنة االنتاجللرتويج وإيجادوسائل جديدة لإلعالن عنالعرض املرسحي
وتسويقه بوصفه منتج ثقايف يحمل قيامً اخالقية وتربوية وانسانية .
حدود البحث :حدد الباحث مجال بحثه يف ما يأيت :
 )1الحدود املوضوعية :وتشمل رصد االليات والوسائل التي اتبعت يف الرتويج والتسويق لعرض مرسحية
«إعزيزة « كونها عرض جاد حقق نجاحاً جامهريياً.
 )2الحدود الزمانية  :العرض املرسحي الذي قدم يف عام ( )2015ملرسحية «إعزيزة « .
 )3الحدود املكانية  :فضاءات (منتدى املرسح ) يف مدينة بغداد التي قدم فيها العرض .
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تحديد املصطلحات -:
أ -االنتـاج  -:يعرفه املعاضيدي بكونه « خلق املنفعة املادية أو املعنوية من حيث مل يكن لها وجود من
قبل ,او اضافة منفعة ليش يحتوي عىل قدر معني منها ,او هو السلع والخدمات املقدمة التي ميكنها إشباع
حاجات االنسان «()1وهو ايضا عملية « تحويل املدخالت ( مواد  -أموال – عامل – آالت – معلومات )
اىل سلع وخدمات «()2كام يعرفه العامري بانه «عملية خلق السلع والخدمات املنتجة من خالل تحويل
املدخالت اىل مخرجات «(،)3ويعرفه فليح حسن بانه» العملية التي من خاللها يجري استخدام عنارص
االنتاج ومستلزماته من أجل أنتاج السلع والخدمات املرغوب بها  ,أي أنه العملية التي يتم مبوجبها
استخدام مدخالت العملية االنتاجية وتحويلها اىل منتجات مرغوب بها من قبل املستهلك « ()4وعرفه
زينات بانه « الوصول اىل املنفعة والزيادة عىل ماهو موجود أصال «()5كام عرفته العادل «تفاعل ينتج عنه
ربح مادي «()6
اما التعريف االجرايئ فريى الباحث بانه االستخدام االمثل للعنارص واملفردات االنتاجية من فنانني وفنيني
ومواد اولية إلنتاج عرض مرسحي يتضمن القيم الجاملية والفكرية التي يهدف ايصالها للمتلقي.
ب -املوازنة  -:عرفها الشيخيل انها «تعبري رقمي كمي وقيمي ,عن خطة النشاط املتعلقة بفرتة مالية
مقبلة ,ووسيلة للرقابة الفعالة عىل التنفيذ «( )7وعرفها عبد الفتاح بانها « ترجمة مالية وكمية ونقدية
لألهداف التي ترغب الرشكة يف تحقيقها مستقبال خالل فرتات مقبلة  ,فهي تعد تعبري رقمي عن خطط
وبرامج الرشكة بحيث تضمن تحقيق جميع العمليات والنتائج املتوقعة مستقبال وتتمثل تلك االهداف
يف تحقيق عائد مناسب عىل رأس املال  ,وخفض التكاليف ,وتحقيق نسبة ربح معينة «()8أما أهمية
املوازنة فهي تهدف اىل تنظيم وتنسيقالنشاط االقتصادي لوحدة اقتصادية معينة  ,يف حدود املوارد البرشية
وااللية واملالية املتاحة  .بحيث تحقق أفضل النتائج باستخدام أفضل الوسائل التي توصل اىل الهدف ويتم
من خالل فصولها احتساب كلف املدخالت واملخرجات واجور العاملني وهامش الربح املتوقع فضال عن
احتامالت الخسارة .
ويعرفها الباحث اجرائيا بوصفها الخطة املالية التي تستوعب جميع كلف واجور مستلزمات انتاج
العرض املرسحي مع وضع هامش مايل للرتويج واالعالن لضامن التسويق الجيد .
ت-الرتويـج -:ان اصل كلمة ترويج يف اللغة العربية « تعني روج  :راج – رواجاً– روجه ترويجاً–نفقه )9(».
ويعرف الرتويج (( promotionبأنه « التنسيق بني جهود البائع املستهلك يف إقامة منافذ للمعلومات ويف
تسهيل بيع السلعة او الخدمة او يف قبول فكرة معينة « (.)10
أما اجرائياً فيعرفه الباحث بأنه فن تسويق العرض املرسحي والرتويج له من خالل االعالن عن املشاهد
الفنية والنجوم ابطال العمل بعد دراسة رغبات الجمهور وطريقة استقطابه ملشاهدة العرض .
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املبحث االول  :مراحل تطور االنتاج املرسحي
ان اهم سامت االنتاج املرسحي يف عرص االغريق هي البساطة يف العروض حيث العقدة الواحدة يف النص
االديب تؤدي اىل االقتصاد يف كلف العروض وكذلك يف وحدة املكان حيث االهداف يف جغرافية واحدة تقلل
من تكاليف املرسحية ووحدة الزمان حيث منع التجول يف االوقات او الفصول وهذا ما يقلل مرصوفات يف
االزياء املستخدمة يف العرض  ,وملحدودية الزمان واملكان يرتتب هذا عىل محدودية الشخصيات املشاركة
يف االحداث وهذا ما اليتطلب تنوع يف املمثل او حشد من املمثلني وكذلك يوفر الجهد االنتاجي اما كون
العرض نهاريا فال توجد متطلبات لإلضاءة االيف املشاهد الليلية فقد لجأوا اىل « استعامل املشاعل للتعبري
الرمزي عن صفة الزمان «( .)11وأما كون العرض وراءه شخص واحد هو ( املؤلف )  ,املمثل الرئييس ,
املخرج  ,مصمم االزياء  ,صانع املكياج  ,املاسك فأن العملية التحتاج اىل طاقم واسع ومتشعب بل محدود
وهذا ما يقلل االنفاق فقط امرا واحدا كان يتطلب انفاقا او التكلفة نوعا ما هو طول فرتة التدريبات وما
ينسحب عليه من دفع اجور وتكاليف خدمية وكان املسؤول عن االنتاج اقتصادياً يسمى ( خويجوس ) الذي
هو مبثابة مدير االنتاج يف الوقت الحارض والذي يتحمل االنفاق عىل االنتاج من التربعات سواء كان ذلك
املتربع شخص أو أشخاص او الدولة كانت غالبا ما تقوم باإلنفاق عىل هكذا مناسبة دينية سنويا .اما بعد
ان حققت الرومانسية الثورة عىل قيودوقواعد الكالسيكيةوالتي كانت مطالبها حرية الفرد وقواه الغريزية
حيث الوجدان والعاطفة هام من يحسن القرار يف تجارب الفنان من حيث املادة والشكل سعيا لتحقيق
الهدف الجاميل كون الرومانسية مذهب االنطالق فيمكنها أن تبعث شيئا من السحر والفنتازيا عىل االشياء
وحتى املشوهة منها  ,طالبت بالتحرر من العقدة الواحدة واملوضوع الواحد والوحدة الواحدة والتي تنفرد
بخيوط االزمة.ومتتاز الثورة الرومانسية» التي شملت تصميم املنظر املرسحي ذو البعدين حيث جاءت
التصاميم الرومانسية عىل نحو مزخرف بشكل مفرط وغريب  ,وأضيئت خشبة املرسح بالشمعدانات وزود
املنظر املرسحي باألجنحة واملعدات التي ساعدت يف عملية تغيري املشهد بشكل أرسع « ()12بتوظيف
العديد من املناظر والعديد من الشخصيات الن شخوصها مختلفة االنتامء طبقياً وعددياً ونوعياً  ,يرافقها
فريقاً ادارياً وانتاجياً وتقنياً كبرياً هو ما يتطلبه االنتاج الرومانيس وهذا يعني كلف اكرب من سابقتها .
رغم اختالف الواقعية فنيا فإنها مل تتخلص من بعض املالمح الرومانسية  ,اذ ليس هناك موضوعا
واقعيا رصفا يخلو من ملحات رومانسية  ,لكنها تهتم بالدقة يف نقل الوقائع باستخدام املفردات التقنية من
مناظر وإضاءة وازياء وأكسسوارات وترسيحات وحتى املوسيقى واملؤثرات  ,كام ظهرت الحاجة اىل فنانني
اخرين يصممون تلك العنارص بالتعاون مع املخرج ومن ابرز سامتها -:
أ -ظهور املخرج الذي يعمل عىل خلق وحدة شاملة للعرض املرسحي بقيادة املنظومة الفكرية والتقنية
واألداء التمثييل لتحديد االسلوب الداليل والجاميل للعرض .
ب-لغرض تغطية الدقة يف نقل الواقع بعنارص االنتاج التقنية من النواحي التاريخية واملوضوعية والشكلية
فقد اصبحت االنتاجية فيها باهظة التكاليف وهي بحاجة اىل غطاء مايل الختالف الحدث بني فصل واخر
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وبالتايل اختالف مستلزمات تحقيقه عىل مستويات االنتاج املختلفة خصوصا ان مل تكن هناك مشرتكات
تصلح لكل العروض كام كان سائدا  ,حيث اصبح لكل انتاج تفاصيل ومتطلبات مع االخذ باالعتبار التعددية
يف الصور الحياتية واملشاهد الفنية املعربة التي يرتتب عليهازيادة يف نفقات االنتاج.
ج -كانت مشاهد العروض الواقعية تتجول يف االزمنة واالماكن حسب متطلبات الحدث وهذا يتطلب
جهدا ضوئيا خصوصا بعد اخرتاع الكهرباء واملصباح واجهزة التحكم وما يتطلبه التجسيد من ظل وضوء
ولون وانعكاس وشدة ضوئية «فاالستخدام الجديد لإلضاءةوالوسائل الجديدة لطرق العرض امليضء
قادران ان يضيفا عىل املرسح صفة الوهم والحيل الفنية التي تنبع منها الحجوم والتشكيالت الهندسية و
الخلفيات»( ,)13ان اإلنتاج يف العروض الواقعية والطبيعية يتطلب مفردات تقنية انتاجية عالية الكلفة
نسبياً وهي ليست مطلقة وامنا ترتاوح بني االنخفاض واالرتفاع يف ضوء سعر السوق وبحسب الهدف من
االنتاج وما يرتتب من اسلوب التنفيذ ويتحقق من مستوى مطابقة الواقع وميكن اعتبار الدوق ساكس
مايننغن رائد ادارة االنتاج الحديث من خالل ما رسخه من مبادئ التعامل مع عنارص االنتاج يف العرض
املرسحي الواقعي فالدور املؤثر الذي لعبته فرقته التي ُعرفت منذ عام ( ) 1874كان مؤثراً يف حركة املرسح
بالعمل عىل استخدام التقنيات الحديثة والجديدة يف العرض املرسحي  ،واعتامد الدقة التاريخية ومبدأ
اإليهام الشامل واستخدام خامات أصيلة وحــقيقية للديكور واألزياء  ,فضال عن اعتامد الديكورات ثالثية
األبعاد مع املناظر املرسومة ومعالجة املجاميع والحشود مع حركة املناظر والغاء مبدأ التامثل والتقابل يف
الديكور .
من االجواء التي أحدثتها الحروب الكونية االوىل والثانية واملعطيات القاسية عىل كل املستويات
وانعكاساتها التي بعرثت ومزقت االنسان وما بناه من حضارة ومدنية  ,كانت التعبريية هي االتجاه الجديد
يف الفن والثقافة كونها رد فعل يتمثل بالرفض ملا هو سائد والسخط عىل مفاهيم السياسة ألنها مل تجلب
سوى الشقاء والدمار إذ دعت التعبريية اىل التخيل عن االيهام يف الفن الذي التزمته الواقعية رفضا ألباطيل
الرومانسية العاطفية والغيبية ,وجاءت محدودية شخوصها وموضوعاتها املقتضبة بل وصلت اىل حد
التلغرافية يف كثري من الصور والحوارات الفردية والثنائية واعطت مساحة واسعة ودورا اساسيا لشخوصها
الرئيسية .
لقد لعبت االضاءة وفق املنهج التعبريي دورا اساسيا يف بنية العرض التعبريي فاستغلت التطور التقني
لألجهزة يف استخدام حزم ضوئية لتنوير مناطق وعزل اخرى  ,اضاءة ممثل بعيدا عن محيطه  ,وابتكرت
اساليب بقع عىل الخشبة قوية ومركزة ومحددة  ,تهيأ مناخات رمزية وحشية ومخيفة حسب متطلبات
املوقف وهذايتطلب تقنيات مالية وتقنيني متمكنني وهي تكاليف انتاجية عالية  ,اما املنظر التعبريي فهو
يعمل وفق التعدد ويدل عىل االشياء االساسية من شكل ومالمح ويتجه اىل االختزال للداللة عىل املكان
او الحالة وله دور ايجايب يفرس املعنى الداليل للمكان والزمان واملوضوع يف ضوء « املفاهيم الجديدة
لتنظيم الفضاء املرسحي بإعداده واعطائه مسحة تشكيلية «( .)14ومبا ان شخوصه محدودة فان املعادلة
تتجه باتجاه تقليل الكلف  ,فاختزال الشخصيات هي سمة من سامت العرض التعبريي وحقيقة واضحة
وملموسة للمشتغلني بهذا املجال وهذا يضاف اىل رصيد التعبريية من انها قليلة التكاليف .
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املبحث الثاين  :آليات االنتاج يف املرسح الحديث
لقد تزامنت الحداثة مع عرص االكتشافات واالخرتاعات والنهضة يف القطاع االقتصادي وما تالها
من ثورات تبلورت سياسيا يف مفاهيم االقتصاد والسياسية والثقافة عموما  ,وباألخص بعد اكتشاف الطاقة
الكهربائية التي انارت العقول كام أضاءت الزوايا املظلمة  ,وحركت االلة وما الحقها من تطورات عىل جميع
االصعدة ,فالتطور الحاصل يف حقل الفنون املرسحية من الناحية التقنية والتكنولوجية مل يكن مبعزل عن
التطورات التقنية يف جميع املجاالت الحياتية اإلنسانية ,فالعرض املرسحي هو صناعة عوامل أخرى تختلف
عن الواقع املحيط أو تشابهه  ،انها عوامل خاصة مصنوعة بحرفة عالية  ،وبذوق الفنان وحسه الجاميل األصيل
وبخياالته التي تصل اىل آفاق متقدمة يف التجربة اإلنسانية  ،إذ يقودنا العرض املرسحي اىل « استكشاف
كيفية تح ّول الخيال  ،أو مايفوق الخيال اىل واقع ،وهو يدفعنا اىل استكشاف العالقة بني الواقع وبني الصور
املختلفة التي نعرف من خاللها هذا الواقع» (، )15ولغرض الوقوف عىل آليات االنتاج والرتويج يف املرسح
الحديث سعى الباحث لعرض تجربة ثالثة مخرجني هم (فيسفولدمايرهولد,ماكس راينهارت  ,إدورد جوردن
كريج)امنوذجاًألساليب االخراج وتأثرياتها عىل إنتاجية العرض املرسحي الحديث .
 -1فيسفولدمايرهولد :
برز مايرهولد من بني نخبة من املفكرين املبدعني يف املرسح الرويس  ،إذ حاول أن يط ّور من
األساليب التقـــــليدية الواقعية عن طريق رفضها واستبدالها بالالواقعية التي تص ّور الحيــــاة ليس كام
نحسها إحساساً غامئاً يف أحالمنا ورؤانا وخيالنا لذلك لجأ هذا املجدّ د اىل تجريب أكرث
هي يف الواقع بل كام ّ
من اسلوب يف اخراجه للمرسحيات  ،فتار ًة يعتمد عىل األلوان وتفسرياتها يف املنظر والزي  ،وتار ًة أخرى
يعمد اىل تغيري شكل املعامر املرسحي أو يستخدم اإلضاءة الباهرة لصالة الجمهور كام للخشبة  ،لكن
ماكان مهامً لديه هو اعتامده الكيل عىل املرسحة أو التمســـرح  ،وعىل تدريبات البايوميكانيك التي تهدف
اىل تطوير قدرات املمثلني الجسدية والفيزيقية ليصبحـــوا أقــــــرب اىل العبي السريك واألكروباتــك ،
وأيضاً عمدمايرهولد الىالتشكيل املنظري لعروضه التي كانت تزخر بكل أنواع التكنولوجيات والتقنيات
املستخدمة يف السريك وبتقسيمه ألرضية الخشبة اىل مستويات متعددة ود ّوارة وطرق وممرات  ،إذ كان
ينطلق من الشكل الفني الذي يضع تصوراته بشكل قبيل اىل العملية اإلخراجية مبجملها  ،وهذا الشكل
البذخ يف التفاصيل يحتاج بالتأكيد اىل ثراء انتاجي يكفي لتغطية تكاليفه وعىل الرغم من ان مايرهولد قد
هشّ م خشبة املرسح الواقعية بسقّاالته وأشكاله التجريدية االّ ان مجمل عروضه بقيت دامئاً مرتكزة عىل
خشبة  ،وبقي املتفـــــــرج مدركاً انه يف عرض مرسحي ,لقد تعامل مايرهـــــولد مع العديد من الرسامني
ومصممي السينوغرافيا واملعامريني الشباب من أجل انشاء ابداعات جديدة يف استخدام التقنيات املرسحية
إذ عمل عىل الفضاء املنظم الدينامييك املجهز بعنارص أساسية  ،منصات ذات مستويات مختلفة  ،سالمل
 ،أبواب  ،أرضيات دوارة  ،حوائط متحركة  ،منصات منحدرة..الخ  ،انه فضاء يُبنى عىل أكرث من مستوى
متغـــــيـــر ,غري م َتوقـــع ،انه فضاء يجرب املتفــرج عىل تغيري وجهات نظره عند املشاهدة ( ,)16وهذا
الجيش من العاملني يتطلب نفقات عالية من االجور التي تثقل كاهل االنتاج غري ان غرابة العرض برصيا
وسمعيا بالتأكيد ستكون احدى وسائل الرتويج املهمة .
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 -2ماكس راينهارت :
مت ّيز املخرج األملاين ماكس راينهارت يف انتقائيته وتعدد أساليبه واستخدام كافة أنواع التكنولوجيات
املتاحة يف اخراج أعامله املرسحية  ،مثل الخشبة الدوارة والسايكلوراما ورفع وخفض الديكورات وعرض
الصور ..الخ  ،ويف التأكيد عىل العالقة بني العرض واملتفرج  ،وكان له الفضل األول يف اشاعة أفــكـار كل
من آبيا وكريغ  ،وقد اشتهر بالعناية بكافة تفاصيل اإلنتاج وبأن املرسح مؤسس لغرض اثارة املشاركة
العاطفية بني املتفرج والعرض  ,فجمع بني العمل عىل املسارح الكبرية الضخمة واملسارح الصغرية التي
تُعنى بالتجريب إذ كان رائداً له وهذا بالتأكيد يتطلب موازنة انتاجية عالية رغم انه يحقق إثارة كافية
الستقطاب الجمهور  ,ويف زمنه تحول املرسح اىل فن شعبي ألول مرة يف أوربا بالتنوع اإلسلويب والشكيل
إلنتاجاته املرسحية التي متثل جميع األزمان  ,فقدم أعامله يف صاالت السريك والكاتدرائيات إمياناً منه
بأعادة خلق التنظيم املكاين للعرض املرسحي املكتوب ,فقد كان اهتامم راينهارت منصباً بشكل رئييس
عىل تنويعات الفضاء املرسحي لكل انتاج فني له من أجل تدعيم العالقة واملشاركة العاطفية بني العرض
واملتفرجني والوصول اىل أبعد مدى ممكن من التأثري  ,لكن هذا التنويع يف الفضاء املرسحي يعني الخروج
بالعرض بكل تفاصيله التقنية ومستلزماته من خشبة املرسح التقليدي اىل اماكن اخرى وتطويعها لتكون
صالحة لتقديم العرض املرسحي مام يجعل موازنة اإلنتاج مفتوحة وغري محددة وهكذا انتاج ال تقوى عىل
تحمله فرق القطاع الخاص فظالً عن احتامالت الخسارة مهام كانت وسائل الرتويج للعرض (.)17
 -3جوردن كريج :
يف سنة( )1890تقريبا بدأ مشواره الفني مع الواقعية الرومانتيكية فكان ممثالً ناجحاً  ,ومصمامً للمناظر
املرسحية  ,انتقل اىل مرسح ( موسكو الفني ) ثم اىل املرسح االملاين واملرسح املليك يف كوبنهاكن ثم انتقل
بعدها اىل نيويوركوصمم ديكور مرسحية ماكبث سنة  , 1928ويف مفهومه للمرسح أنه ليسالتمثيل او النص
او املنظر وال الرقص بل هو يحتوي عىل جميع العنارص التي تشكل الفعل وهي روح التنفيذ فأميستوى من
الكلف االنتاجية يحتاج ذلك التنفيذ  ,فالكلامت هي جسد املرسحية  ,أما الخط واللون فهام قلب املنظر,
وااليقاع هو روح التمثيل,انه يرفض اعطاء اولوية ألي عنرص عىل باقي العنارص ألنه يؤكد ان الجمهور يأيت
لريى ويسمع  ,وهو يعتمد عىل االخراج كمركز لنشاطه إذ يرى أن عمل املخرج الحديث يكمن يف الطريقة
التي يستخدمها يف تفسريه االمني ملرسحية املؤلف الدرامي وأن الفن عنده ليس ان يهتم مبظهر الحياة
اليومية وبالواقعية ولكنه بالتطلع للكشف عن العامل الروحي للمخيلة والجوانب الرسية والدامغة للوجود
أراد ان يصبح النبي املبرش والرائد للثورة عىل الواقعية ألنه احس ان املرسح مثقال بالكلامت يف حني ان
اصوله ترجع اىل الرقص والحركات الصامتة وكان يعتقد ان املرسحيات العظيمة يجب ان يكون لها الديكور
العظيم الخالق الالئق بها (.)18
ان املالحظ أكرث من غريه هو التأكيد عىل العلو ( االرتفاع ) واالحساس بالعظمة وقد استخدم
الخامات الخشنة املعدنية يف املنظر اذ كان رائدا يف استخدام املنظر املتحرك  ,استخدم الضوء كعنرص
للتكوين وتأثريات الجو العام واالثارة وليس لغرض التنفيذ الحريف  ,عمل عىل الغاء املصادر السفلية
للضوء يف مقدمة املرسح  ,أما بخصوص التمثيل فانه اراد ان يتخلص من املمثل فهو بالنسبة له دمية
ال أكرث وقد أوكل مهمة التنسيق بني اداء املمثل ومفردات الفضاء اىل مصمم السينوغرافيا إذ قال ان «
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فنان السينوغرافيا يجب ان يركب ويبني حتى املمثلني وفق قياسات معينة «()19وكثرياً ما فكر باالستغناء
عنهمواستبدال املمثلني بعرائس حية ميكنها ان تنطلق بشكل قطع الية اوقطع من النحت  ,تنزلق عرب
الخشبة  ,حيث فكر ان يلبس املمثلون ثياباً تجعلهم يشبهون االنسان االيل  ,فاملرسح الذي يحلم به كريج
يكلفه ماليني الجنيهات فالبرش اآلليون واآلالت الضخمة وضخامة املنظر وخصوصية االزياء واملنظر واالضاءة
املعقدة تحقيقا لرويته يف معالجة الدرامية باإلضافة يف طول فرتة التدريب وما يرتتب عليها من تكاليف
ومن اجور ومواد انتاجية .
إدارة االنتاج -:
لغرض تحديد أهمية من يقوم بهذه املهمة لتوفري البيئة املادية الالزمة لتحقيق رؤية املخرج أال وهو
مدير االنتاج البد من عرض مواصفاته واالعامل املوكلة اليه  ,فهو الشخص املسؤول عن الجانب االقتصادي
للمرسح فيام يخص دراسة الجدوى للعرض  ,تقدير رأس املال الكايف  ,تنظيم ميزانية العرض  ,تحديد نظام
رصف االجور  ,االمور املالية  ,خطة التسويق  ,ثم احتساب الربح .
وهوممثل لصاحب رأس املال سواء كان مؤسسة او شخص وهو من يحرص عىل رعاية مشاريعه ويعمل عىل
حرص تكاليف االنتاج بتقليل االنفاق بحيث اليؤثر عىل الجودة بالتايل عىل ما يتطلبه العرض ويتطلع اليه
املخرج  ,وملدير االنتاج وظائف مهمة وحساسة منها -:
 -1توفري الغطاء املادي لوضع ميزانية تقديرية افرتاضية او مبدئية .
-2التعاقد باسمه ( ممثل عن املنتج ) مع العاملني ابتداء من املؤلف واملخرج واملصممني وحتى اصغر عامل
خدمة او مكان العرض .
 -3توفري مستلزمات الورش واملعامل واإلستوديوهات .
 -4التخطيط مبكراً للرتويج والتسويق ووضع خطة لإلعالن املرسحي .
 -5لكونه خبري يف مهنته التدخل يف تحديد املواصفات الفنية لإلنتاج وحسب امكانية امليزانية ووفرة رأس
املال وحسب نظام دفع االجور  ,كام وانه يرشف عىل شباك التذاكر واستالم الواردات .
 -6القيام بدور قيادي بإدارة العمليات التنفيذية وبإرشاف مبارش عىل مراحل اإلنجاز ,وحل املشاكل فورا.
إضافة لوظائفه هذههناك مواصفات خاصة شخصية ملدير االنتاج املرسحي منها -:
 -1ان مل يكن من املرسحيني املتخصصني أكادمييا  ,عليه ان ميتلك ثقافة مرسحية عامة وتجارب عملية يف
ميدان االنتاج املرسحي ومعرفة بأساليب عملية االخراج املرسحية .
 -2املعرفة مبيول املستهلك املحيل وما يتطلبه من االنتاج املرسحي وأي العروض االكرث رواجاً .
 -3ان يكون عىل مقدرة يف التخطيط والتنظيم واملؤهالت القيادية معتمداً االسس العلمية يف االدارة .
 -4ان يكون ملامً مبا تستوجبه العملية االنتاجية املرسحية من دور رقايب سواءاً بأساليب التحفيزاو الردع.
 -5ان يكون عىل درجة من الفطنة واملرونة وقوة الشخصية  ,وعىل قدر من االحرتام يف الوسط الفني ويتمتع
مبستوى عايل من العالقات .
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املبحث الثالث :خطة االنتاج املرسحي
املوازنة -:
ان اعداد املوازنة يسهل تحديد االهداف واالسرتاتيجيات وبرامج العمل الالزمة إلنجاز التسويق ضمن
الربنامج الزمني وتستهدف املوازنة التسويقية اظهار االرباح أو الخسائر اذ انها تقوم عىل» وضع تقديرات
مقدمة للموقف النقدي بحيث تضمن توافر النقدية عند الحاجة اليها ومصادر الحصول عليها واستغالل
الفائض منها يف الرتويج بهدف تحقيق اقىص عائد مع االخذ يف االعتبار درجة املخاطر من احتامالت
الخسارة « ( )20ولتحديد أهمية املوازنة ودورها يف نجاح العمل املرسحي البد ان نوضحكيفية اعداد ابواب
املوازنة وفق مجموعة من الرشوط واملبادئ ومنها -:
أ -ان تكون اداة للتعبري عن االهداف ومحددة بفرتة زمنية .
ب -تعتمد عىل اساليب واسس مبدأ املسؤولية وأن تقرتن موافقة جميع املستويات االدارية املشرتكة يف
االنتاج ليك تتظافر الجهود إلنجاحها .
ج -تعتمد عىل مبدأ الشمول والتفصيل واملرونة .
د -تتضمن جانب التقدير الكيل لكلف االنتاج وما يقابله بالقيم .
هـ -تصلح ان تكون وسيلة للرقابة من خالل تعبريها عن الواقع املمكن واالحتياجات واالمكانات املتاحة .
و -معرفة واضع امليزانية بطبيعة ونوع وحجم الخزين من املواد املطلوبة لإلنتاج .
ز -تتحكم املوازنة بعدة امور  :حجم العمل  ,عدد فصول امليزانية  ,الفرتة الزمنية املحددة إلنتاج العمل ,
مقدار رأس املال .
اما ابواب امليزانية فتختص باملواد  ,االجور  ,املرصوفات االخرى .وهذه تخضع لنوعية املواد واسعارها
وكذلك اجور العاملني مبختلف العنارص الداخلة يف عمل العرض املرسحي فضالً عن املرصوفات االخرى
مثل  :االيجار  ,املاء  ,الكهرباء  ,أعامل خدمة  ,حراسة  ,نقل ومواصالت  ,وسائل اتصال وغريها واهم
املشاكل التي تواجه االنتاج املرسحي هي مشكلة التسويق والرتويج للعروض املرسحية  ,ان مفهوم التسويق
والرتويج يختلف يف مجاالت الثقافة والفنون ومنها املرسح عىل وجه الخصوص عنه يف املجاالت الصناعية
والعمليات التجارية  ,وخاصة فيام تنتجه املسارح التابعة للقطاع الحكومي( وزارة الثقافة  ,وزارة الشباب
 ,معاهد وكليات الفنون الجميلة ) وذلك الن مرشوع هذه الفرق املرسحية هو مرشوع اقتصاد الثقافة ,
فاالستثامر هنا ال يهدفاىل تنمية االموال والحصول عىل عوائد مالية  ,شأن فرق القطاع الخاص التجارية ,
وامنا بقصد تنمية الذوق والتطور الثقايف للشعبكام وان الفنون تقترص يف تسويق وترويج العروض املرسحية
عىل االعالن البسيط  ,كأن يكون عىل شكل الفتة توضع عىل مدخل املرسح  ,او عبارة عن اعالن او خرب
بسيط يف الصحف اليومية .
وهناك ثالثة انواع من اساليب املوازنات التسويقية للفنون هي -:
-1التوازن يف العروض املرسحية -:
عىل القامئني باإلنتاج املرسحي ان يقوموا بتحليل شامل ملا يرغب به الجمهور املحتمل وبعد ذلك يحولوا
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تلك الرغبات اىل مزيج متوازن من كل االشكال الفنية املرسحية املرغوبة  ,او يجب ان يواصلوا انتاج الشكل
الفني للعرض الذي يرونه مناسباً للمجتمع  ,وبرصف النظر عن مستوى رغبة الجمهور لتلك العروض
املرسحية  .وبهذا الصدد يشري سرياس « اذا كان للجمهور فقط ان يقرروا  ,فالعامل سيصبح ضيقا وعقيام ,
لكن نحتاج ان نسحبه اىل تجربة فنية جديدة  ,وبدون الحرية املبدعة الستكشاف الشكل الفني الجديد فأن
منظامت الفنون املبدعة ستكون عاجزة عن اغناء املجتمع الذي تعمل فيه  ,لذا فان هناك حاجة للموامئة
بني رغبات الجمهور منناحية وحاجات اولئك الذين ينتجون الفنون من جهة اخرى « (. )21
فان رغبات الجمهور ميكن أن تضمن للمنظامت الفنية ان تحقق عوائد مالية كافية لدعم النشاطات الثقافية
النافعة  ,وكذلك اذا تم تشجيع الجمهور لحضور عرض مرسحي شعبي او من النمطالتجاري غري الهادف
فقد يكون من املحتمل اقناع عدد منهم للعودة لحضور اشكال اخرى من العروض الهادفة أو التجريبية .
 -2وسائل جذب الجمهور يف املوازنة -:
تتمثل عملية استقطاب الجمهور ووضع هامش لها يف املوازنة بالصعوبة حيث ان منظامت الفنون الساعية
لتوسيع الجمهور املحتمل للعروض الفنية تعاين من ارتفاع كلف اإلعالن التجاري إذ أن « العديد من املصادر
التقليدية لتحويل نشاطات الفنون يتطلب جهدا كبريا للتطور الذي يضمن بان املشاهدين ( الكامنني ) غري
املحتملني سيتم تشجيعهم للحضور « (. )22
لذا يرى الباحث ان عىل املنظامت الفنية السعي واالهتامم بالجمهور الحايل الذي يرتاد املرسح
وبذل الجهود للبحث عن جمهور مضاف اىل الجمهور وذلك منخالل وسائل مبتكرةإذ ان االستفتاء الذي
تجريه منظامت الفنون بني فرتة واخرى ملعرفة ميل الجمهور اىل اي نوع من االشكال الفنية املرسحية التي
تقوم املنظمة الفنية بعرضها من الرضورات امللحة لتحديد وسائل جذب الجمهور لذا يجب وضع هامش
مايل يف املوازنة لتحقيق هذا الغرض.
-3الرتويج يف املوازنة -:
أن النجاح يف ترويج العروض املرسحية أوتسويقها يستند عىل ادارة رصينة من مدراء إنتاج اختصاصيني
مهنيني وهذا غري موجود يف فرقنا املرسحية بشكل خاص او املنظامت الثقافية عامة فقد «كانت النظرة
التقليدية آنذاك ان الفن ال يحتاج اىل التسويق ال ان الدافع العميل وبتطور الفكر التسويقي يف املنظامت
عموماً فرض عىل املنظامت الفنية ان تعتمد االساليب التسويقية « ( )23وليك تنجح املرشوعات يف النشاط
التسويقي البد أن تحدد منذ اللحظة االوىل املستهلكني املرتقبني الذين يكونون هذا السوق  ,ثم نتعرف عىل
حاجاتهم ورغباتهم وقدراتهم الرشائية وعاداتهم والتقاليد املستقرة بينهم  ,واالفكار واملعتقدات التي يدينون
بها إذ ان االجراءات االساسية االولية هي التمهيد الذي يعد مبثابة دراسة جدوى بسيطة القتصاديات انتاج
العرض املرسحي التي الوجود لها يف تخطيط املسؤولني عن الفرق املرسحية او املنظامت الثقافية والفنية
 ,فان ميزانيات الرصف الفعيل عىل انتاج العروضاملرسحية اليدخل يف ابوابها ما يخص الرتويج عن العرض
«واالهداف التسويقية التي يتم تحقيقها  ,واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة ملعالجة االنحرافات الناتجة
عن القصور يف التنسيق» ()24وبالتايل يؤثر عىل انتاج العرض املرسحي من حيث القيمة املادية الواجب
توفرها لغرض االنتاج .
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أهداف الرتويج -:
يسعى الرتويج اىل تحقيق االهداف التالية -:
أ -اقناع الزبائن املحتملني بان الخدمات املقدمة هي حقيقية يف اشباع حاجاتهم .
ب -اختيار الزبائن املحتملني عن توفر ومنافع الخدمة .
ج -تذكري الزبائن املحتملني ( السوق املستهدف ) بالخدمات املقدمة وفوائدها .
د -متيز الخدمات يف اذهان املستفيدين يف تلك التي الخدمات التي يقدمها املنافسون االخرون .
عنارص الرتويج -:
تتمثل تلك العنارص باإلعالن  ,البيع الشخيص  ,ترويج املبيعات  ,العالقات العامة  ,الدعاية والنرش
وسيكتفي الباحث بالتطرق اىل احد عنارص الرتويج وهو( االعالن ) لكونه ميثل عنرصاً مهامً وهو االكرث تداو ًال
لرتويج العروض املرسحية يف العراق .
االعالن املرسحي -:
يعترب احد العنارص الرئيسية للرتويج بوصفه جهود غري شخصية  ,إذ يتم االتصالبني املعلن والجمهور
بطريقة غري مبارشة باستخدام وسائل االعالن الصحف ,املجالت  ,الراديو  ,التلفزيون  ,االعالنات امللصقة
عىل الجدران ( البوسرت ) ,واليقترص عىل عرض وترويج السلع فقط  ,وامنا يشمل كذلك ترويج االفكار
والخدمات والقضايا الفنية ومنها ما يخص أنتاج العروض املرسحية  ,كام أن االعالن يفصح فيه عن شخصية
املعلن الذي يقوم بدفع االعالن ويعترب هو مصدره .
وظائف وأهداف االعالن املرسحي -:
من خالل االطالع عىل وظائف واهداف االعالن للبضائع والسلع االنتاجية الصناعية يتبني انه «حلقة
اتصاالت ما بني البائعني واملشرتين  ،وتستخدم املنظامت العديد من الوسائل أليصال رسائلهم الرتويجية
حول املنتج وميكن إيصال الرسائل مبارشة من خالل مندويب املبيعات  -البيع الشخيص  -أو غري مبارش خالل
اإلعالنات وأدوات تنشيط املبيعات « ()25وباملقارنة مع االعالن عن انتاج العروض الفنية وخاصة املرسحية
نجد ان العرض املرسحي هو البضاعة التي يستهدفها االعالن بهدف تحفيز الجمهور للحضور واستمرارية
تقديم املرسحية ألطول فرتة زمنية  ,ومن وظائف واهداف االعالن املرسحي ما ييل -:
 -1تحقيق زيادة يف عدد أيام العرض املرسحي .
 -2خلق الوعي واالهتامم بالعرض املرسحي من خالل طرح االفكار الجيدة واملؤثرة بالجمهور .
 -3دعم الروح املعنوية للكادر التمثييل واالنتاجي  ,وذلك من خالل طول مدة العرض املرسحي ( زيادة عدد
ايام العرض )  ,وااليرادات املالية واالقبال الجامهريي لدور العرض املرسحي .
 -4التأكيد واالهتامم بالفرقة املرسحية او املنظمة الفنية التي تنتج العرض املرسحي وجعلها مفضلة لدى
الجمهور عن بقية املنظامت الفنية االخرى .
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 -5توسيع القاعدة الجامهريية بالنسبة لرواد العرض املرسحي لتلك املنظمة الفنية .
 -6زيادة االيرادات املالية للمنظمة الفنية وبالتايل التخفيض من كلف االنتاج للعروض املرسحية .
 -7التذكري الدائم من خالل االعالن بالفرقة او املنظمة الفنية املنتجة للعروض املرسحية (.)26
ما أسفر عنه االطار النظري من مؤرشات
 -1لرؤية املخرج دور كبري يف خلق تقاليد مرسحية جديدة من خالل شبكة العالقات التنظيمية واالنتاجية
تؤثر يف حساب املوازنة .
 -2ا نتنوع املناظر املرسحية املجسدة ومرونتها وتطوير االضاءة  ,أدى اىل زيادة كلفة االنتاج وحققت ارتباطاً
عضوياً بني التنظيم الهيكيل االنتاجي وحقيقة االبداع الفني .
 -3ساهمت الرؤى االنتاجية يف اكتشاف أساليب جديدة ومتنوعة تقوم عىل عالقة العرض باملتفرج .
 -4رضورة تنسيق العمل بني املوازنة والتسويق ومن خاللها الرتويج .
 -5رضورة العمل بالرقابة لتدعيم املراحل االنتاجية وتقييمها بشكل مستمر ودائم .
 -6رضورة املالمئة بني التطور الحاصل يف عامل التكنولوجيا وبني العمل االنتاجي يؤدي اىل تحسني القدرات
واملهارات وتهيئة االفكار املقدمة اىل الجمهور .
-7ان مرونة ادارة االنتاج القامئة عىل أساس التخطيط والتنظيم تساعد يف تطبيق مراحل انجاز العمل الفني
 ,وتساهم يف تهيئة كافة املستلزمات التي يحتاجها الهيكل التنظيمي او الوحدة االقتصادية .
 -9اعتامد رأس املال الذي يغطي االنتاج املرسحي دون التفريط به والحرص عىل منافذ رصفه بدقة .
-10ان الربح والخسارة يف االنتاج املرسحي يخضع لقطاعني أساسيني هام القطاع الحكومي الذي يبغي الثقافة
والرتفيه والرتبوية واالخالقية والوعي االجتامعي حيث يعترب هو الربح الحقيقي لالنتاج بكل مضامينه ألنه
مدعوم من الحكومة  ,اما القطاع الخاص فيبغي الربحية والتجارة ولكن يجب ان يكون ال عىل حساب
الذوق العام والحالة االجتامعية واالخالقية .
-11ان التجريب يف االساليب االخراجية الحديثة والخروج بقراءات قد تفتح الباب واسعا امام رؤى جديدة
وطرق انتاجية متنوعة  ,عىل الرغم من القدرة االنتاجية الواطئة التي احكمت عروض التجريب اال انها
وجدت نفسها امام مهام متنوعة ومصادر مختلفة ألساليب انتاجية جديدة .
-12ان تكون املوازنة واالنتاج املرسحي والتسويق والرتويج مرتابطة الواحدة مع االخرى مثل الحلقات
املتواصلة حتى اليصبح اخفاق يف انتاج العرض .
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الفصل الثالث :
اجراءات البحث

أوالً) مجتمع البحث -:
تحدد مجتمع البحث مبرسحية (إعزيزة)( ،)27بوصفها تجربة جديدة يف مجال االنتاج والرتويج والعرض
التفاعيل بهدف استقطاب الجمهور للعرض املرسحي .
ثانياً ) منهج البحث  -:اتبع الباحث املنهج الوصفي إلنجاز البحث معتمدا طريقة دراسة الحالة يف تحليل
العينة .
ثالثاً ) ادوات البحث -:
اعتمد الباحث االدوات االتية -:
 -1الكتب والدوريات والتسجيالت الصورية .
 -2املقابلة الشخصية .
 -3املالحظة املبارشة للعرض .
 -4خربة الباحث يف تخصص التقنيات .
رابعاً ) عينة البحث -:
اختار الباحث مرسحية (إعزيزة )التي قدمتها مجموعة من الشباب يف منتدى املرسح للفرتة (5/3 – 4/10
 ) 2015/وقد تم اختيار العينة بالطريقة القصدية التساقها وغايات البحث .
تحليل العينة -:
املرسحية من تأليف فريق العمل  ,وإخراج باسم الطيب ,ومن إنتاج منتدى املرسح
جسد االدوار املمثلون (احمد سعدون ,احمد نسيم ,امري ابو الهيل ,امريالبرصي ,حيدر سعد ,رشوق الحسن
 ,هند نزار ,وغريهم من الشباب )  ,قدم العمل يف بناية منتدى املرسح .
يقع عرض مرسحية (إعزيزة ) يف اطار املرسح التفاعيل ويتكون من ثالثة فصول  ,يبدأ العرض
بأصوات املمثلني وهم يتداولون مواضيع عشوائية تخص ارتباك املمثلني قبل العرض بطريقة ساخرة ثم
ينزلون بالتتابع وكل منهم يحمل كوب ماء ساخن ويقفون امام الجمهور بابتسامة عريضة جدا وقد
صدحت احدى املمثالت باألغنية الرتاثية (هذا مو انصاف منك)  ,بعدها يقومون بوضع اكياس اللبتون
يف اكواب املاء الساخن الشفافة ليتحول اىل شاي يقدمونه اىل الجمهور داللة عىل حسن استقبال الجمهور
بوصفهم ضيوف العرض  ,ثم يأخذ كل ممثل صورة (سيلفي– )selfieمع الجمهور .
تبدأ القصة بصوت احد املمثلني ( )voice overحول ما تعرض له كوكبنا من كوارث وهل اصابته
إعزيزة ثم يظهر ممثل لعنةالسحر بيده بطيخة حمراء يرميها وسط املرسح لإليحاء بدموية الحدث ,
بعد ذلك تحدث املشاجرة بني املمثلني اىل حد الرضب بقسوة فيتدخل أحدهم لفض النزاع ويطلب منهم
عرض مشاكلهم كل عىل حدة فيدخلون اىل غرفهم ثم يبدأ الجمهور باالنتقال من غرفة اىل اخرى ملشاهدة
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ملفات املمثلني التي يعرضونها امامه لتصوير معاناة املجتمع العراقي يف عدة مواضيع مثل التفكك االرسي ,
الحروب وآثارها من خراب ودمار  ,الفهم الخاطئ للدين  ,اضطهاد املرأة  ,تنامي الشعور بال جدوى االشياء
وظاهرة االنتحار ,وغريها من ملفات الهموم االجتامعية  ,وقد توزعت معالجة املشاكل والسلبيات املوجودة
يف املجتمع عىل تسع غرف  ,الغرفة األوىل تنتقد التطرف الطائفي ،أما الثانية فتصور الخراب الذي رضب
العراق بسبب الحروب واالرهاب  ،بينام الغرفة الثالثة التي تحمل اسم «›بغداد الحلم»› فتعرض الخراب
والدمار الذي لحق بالعاصمة نتيجة سوء الخدمات  ،وأما الغرفة الرابعة فتتحدث عن العنف ضد املرأة
وكيفية انتهاك حقوقها يف املجتمع العراقي ،وتشمل مواضيع التزويج .
املبكر وعدم إكامل الدراسة وكذلك القتل الذي يحصل لبعضهن ألسباب تتعلق بـالرشف  ,الغرفة
السادسة توجه نقداً للتفكك األرسي الذي يرضب املجتمع العراقي  ,والغرفة السابعة تنقل هموم الشباب
العراقي ،وأما الغرفتان الثامنة والتاسعة فتنقل مأساة البلد يف السنوات السابقة التي مرت به وما تركته
مخلفات الحروب عىل الواقع العراقي .
الغرفة العارشة التي يدخلها الجمهور هي غرفة املمثلة تارة صالح مونيكا التي تفاجئ املشاهد بغناء
املقام العذب وتحاول اقناعه ان صوت املوسيقى وانغامها انقى من اصوات االنفجارات والعبوات ملسمع
االنسان للداللة عىل اهمية اشاعة ثقافة املحبة والسالم بدالً عن ثقافة املوت من خالل جامليات الفنون
وسحرها الروحي  ,ومن خالل هذا الوصف ملفردات العرض نتوصل اىل االيت -:
 -1يتخلص العرض من عقدة االداء التقليدي مبشاركة املتلقي يف الحدث بصورة مبارشة واعتامد العرض عىل
ممثلني شباب هواة مل يرصف لهم اجر إال بعد جمع إيرادات أسعار التذاكر مام جعل موازنة العمل يشء
ال يذكر .
 -2يهدف العرض اىل استقطاب املتلقي البسيط صاحب الوعي املحدود لفهم املشاكل بدون تعقيد وغموض
ورمزية وتشفري بتحطيم الحاجز الوهمي بني العرض والجمهور.
 -3امللفات كانت بسيطة جداً يف طرحها وتعاين منها جميع طبقات املجتمع فهي تخص مشاكلهم وهمومهم
التي باتت تصل بأفكارهم اىل اليأس .
 -4تسمية العرض «إعزيزة» توحي بوجود هذه اللعنة بداخل كل عراقي لتوقفه عن احالمه وتؤجل مشاريعه
املستقبلية  ,فاسم املرسحية يرمز اىل فأل شؤم بحسب خرافة يف املوروث الشعبي اذ ان إعزيزة هي عبارة
عن عظمة يف قدم الخروف تستخرج بعد ذبحه ثم تعالج منقبل السحرة واملشعوذون ألجل خلق املشاكل
والفتنة والفراق بني االحبة يف البيت الواحد او يف أية بقعة ارض ترمى فيها .
ان هذا العمل املرسحي يدفعنا للتفاؤل بدميومة املرسح ،اذا ما استطعنا استيعاب وتطوير هذه
الطاقات الشابة املبدعة فقد كان كل يشء جديد يف هذا العرض الجميل ابتداء من لحظة تفكرينا بالذهاب
للمرسح  ,لقد اعاد كادر العمل بعضا من تقليد جميل يتامىش وروح العرص وهو رضورة حجز مكان مسبقا،
وهذا جزء من عملية الرتويج للعرض عرب خلق حالة من الفضول عند الجمهور ملشاهدة املرسحية اضافة اىل
ذلك الطريقة املبتكرة لإلعالن عن العرض.
الفصل الرابع
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النتائج واالستنتاجات والتوصيات
نتائج البحث -:
 -1ان الرؤية االخراجية لعينة البحث –إعزيزة– قد ساعدت يف تقليل كلف االنتاج  ,فاستثامر املعامرية
الرتاثية البغدادية لبيت منتدى املرسح وتنوع مناظره  ,قد وفر كلف بناء الديكور وانسحب عىل جميع
عنارص االنتاج االخرى  ,كاالضاءةو االزياء و املكياج واالعتامد طاقات الشباب االدائية .
 -2ان اعتامد العرض عىل التفاعلية بني العرض واملتلقي جعل الجمهور جزء من الدعاية املجانية ملن مل
يشاهد العرض عىل اساس السعي الكتشاف طبيعة التجربة .
 -3وجود حالة من الفهم بني كادر العمل الجامعي والفردي يف ادارة االنتاج بوصفه نشاط شبايب وليس
مؤسسايت .
 -4مشاهدة هذا العرض تدلنا عىل وجود كفاءات متتلك القدرة يف بناء ادارة انتاجية سليمة وكذلك
يساعد عىل متيز كفاءات ايضا يف مجال التمثيل واملوسيقى واالضاءة وغريها فضالً عن االعالن املرسحي
باشتغال املمثلني دون كلف مالية .
 -5ان االعتامد عىل ميزانية واطئة الكلفة يف عينة البحث قد حول العرض املرسحي اىل ورشة عمل  ,اذ
يكون املخرج فيها دائم البحث عن البدائل .
 -6ان الفعل االدايئ يف عينة البحث جاء منسجام مع العنارص االنتاجية من خالل االزياء واملالبس
واستخدام فضاءات منتدى املرسح وكذلك قدرة الضوء واملوسيقى مام ساعد يف االنسجام يف االيقاع
السمعي والبرصي .
 -7حضور الفت للنظر من قبل الجمهور حيث كان من النخبة وعوائلهم ومن رواد املرسح الشباب
املثقف ورشائح أخرى من املجتمع .
االستنتاجات
 -1عندما يكون العاملون الفنيون واالداريون ( املخرج  ,املصمم  ,املنفذ  ,املمثل  ... ,الخ ) من الشباب
والهواة  ,فأن ذلك يؤثر ايجابيا عىل االنفاق املايل  ,فضال عن نقل املخرج ملا شاهده من تجارب عاملية كونه
مقيم خارج البلد ساهم يف انتاج عرض متميز .
 -2اعتامد العرض عىل طريقة مبتكرة يف االعالن بتنفيذ مشاهد من العرض ونرشها يف شبكات االنرتنتاعتامدا
عىل مبدأ التسويق « باستخدام الربيد والهاتف والفاكس والربيد االلكرتوين او االنرتنت لالتصال املبارش
مع زبائن معينني وزبائن محتملني وحثهم عىل االستجابة املبارشة « ( )28كل ذلكساهم يف الرتويج للعمل
بشكل رائع وجذب الجمهور ملشاهدته .
 -3لذا فان اختيار عنارص لقيادة االعامل الفنية ادارياً وانتاجياً يف التخطيط والرتويج ال بد ان يتم عىل
اساس الخربة والكفاءة واالبداع من املرسحيني الرواد والشباب عىل حد املبدعني .
التوصيات
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 -1االهتامم بأقسام االنتاج من حيث االستقالل الفني واملايل يف كافة مجاالت االنتاج املرسحي سواء الفرق
االهلية او الحكومية .
 -2االهتامم بالعاملني املنفذين يف مجال االنتاج بعد ادخالهم دورات تدريبية لغرض تطوير قابلياتهم يف
العمل بحقل االنتاج املرسحي.
 -3رضورة وضع مناهج تدريس مادة االنتاج املرسحي يف كافة املراحل الدراسية ملعاهد وكليات يف الفنون
الجميلة .
 -4إعطاء االهمية للرتويج واالعالن بشكل اوسع يف النشاطات املرسحية من خالل تحفيز الجمهور ملواكبة
مشاهدة العروض املرسحية .
املقرتحات -:
استكامالً ملوضوع البحث يف مجال الرتويج وتسويق العرض املرسحي يقرتح الباحث انجاز الدراسات
االتية -:
 -1الوسائل املبتكرة الحديثة لإلعالن املرسحي .
 -2استثامر القنوات الفضائية مجاالً لتسويقالعرض املرسحي .
هوامش البحث
( )1جابر حسان املعاضيدي  :املوازنة واالنتاج يف القطاع العام ,دار الوفاء للنرش والتوزيع (,بغداد ,)1988-ص53
( )2محسن عبد الكريم وصباح مجيد النجار  :ادارة االنتاج والعمليات  ،ط  ، 3مكتبة الذاكرة  ،دار وائل للنرش ،
(بغداد  ، )2009-ص . 3
( )3صالح مهدي حسن العامري و طاهر محسن الغالبي:االدارة واالعامل,ط,2داروائل للنرش(االردن)2008-ص585
( )4فليح حسن خلف  :اقتصاديات االعامل  ,ط , 1جدارا للكتاب العلمي  (,االردن , )2009 -ص. 173
( )5حسني فتاح زينات :الوصول اىل االنتاج االمثل ,داراالثاراملرصية للطباعةوالنرش,مطبعة االسكندرية (القاهرة
, )2006ص14( )6جنان بركات العادل  :موازنات مالية يف سقوف االنتاج  ,دار العايل للطباعة والنرش( ,بريوت, )2009-ص98
( )7صالح الدين الشيخيل  :املدخل يف ادارة االنتاج  ,دار الحكمة للطباعة والنرش ( ,بغداد )1974-ص16
( )8أ.د .زكريا فريد عبد الفتاح  :اعداد املوازنات التخطيطية https:www.dallah-forum.com ,
( )9حميد الطايئ وبشري العالق  :تسويق الخدمات ( مدخل اسرتاتيجي  ,وظيفي  ,تطبيقي )  ,دار اليازوري
العلمية للنرش والتوزيع  (،االردن –  , )2009ص. 311
( )10املصدر نفسه  ،ص .311
(VavaMawre : Roberts on stage , n .w.hapr& row publishers,1962, p.42 . )11
( )12جبار جودي  :جامليات السينوغرافيا يف العرض املرسحي  ,مهرجان بغداد ملرسح الشباب العريب  ,ط, 1
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(بغداد  )2012-ص. 28
( )13جوفاين إسجرو  :العامرة والسينوغرافيا يف ايطاليا  ،تر :أمل كامل عبد الحافظ  ،اكادميية الفنون  ( ،القاهرة-
 ، )1999ص . 129
( )14ينظر :عبد الرحمن الدسوقي :الوسائط الحديثة يف سينوغرافيا املرسح،اكادميية الفنون ( القاهرة، )2005-
ص. 17
()15جوليان هلتون  :نظرية العرض املرسحي  ،تر نهاد صليحة ،دائرة الثقافة واإلعالم بحكومة الشارقة – مركز
الشارقة لإلبداع الفكري  (،الشارقة ،) 2001 -ص. 18
()16ينظر :فابريتزيوكروتشاين  :فضاء املرسح  ,تر :أماين فوزي حبيش  ,مطابع املجلس االعىل لآلثار ( ,القاهرة)1999-
 ,ص216
(ُ )17ينظر :ج  .ل .ستيان  :ماكس راينهارت  ،تر :محمود كامل  ،وزارة الثقافة -مهرجان القاهرة الدويل للمرسح
التجريبي ( ،القاهرة  ،) 2005 -ص183
( )18ينظر :جيمس روز إيفانز :املرسح التجريبي من ستانسالفسيك اىل اليوم ,تر :فاروق عبد القادر ,دار الفكر
املعارص( ,القاهرة –  )1979ص.43
( )19أ.د .سامي عبد الحميد  :السينوغرافيا وفن املرسح  ،مجلة االقالم  ،العدد ( ، )6-5دار الشؤون الثقافية
العامة  ( ،بغداد ، )2005-ص . 9
( )20ينظر  :جابر حسان املعاضيدي  :املوازنة واالنتاج يف القطاع العام ,املصدر السابق ,ص. 23
( )21ينظر  :نوفل عبد الكريم  :دور االنتاج يف تكامل عنارص العرض املرسحي ,رسالة ماجستري غري منشورة  ,كلية
الفنون الجميلة  ,جامعة بغداد  , 2011,ص. 51
( )22املصدر نفسه  ،ص . 25
( )23نظام موىس سويدان و نزار عبد الحميد الراوي  :ادارة التسويق يف املنظامت الغري ربحية  ,ط , 1دار الحامد
للنرش والتوزيع  (,االردن  ,) 2009 -ص. 139
( )24د .محمد جودت نارص  :االصول التسويقية  ,دار مجدالوي  ,ط (, 1عامن  ،)1997-ص . 18
( )25ينظر :شفيق ابراهيم حداد  :أساسيات التسويق ,جامعة العلوم التطبيقية (بغداد –  , )2006ص.10
( )26ينظر :بشري العالق:االعالن الدويل  ,دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع (,االردن , )2010 -ص ص. 53 ,48
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