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 :سلخصال

 :الدؤال التالى يشكالية البحث الستسثمة فإجابات عمى إإيجاد يحاول الباحث 

وخالل رحمة  مرخ، يف يتػاجو عخوض السدخح الكشد يالتحجيات التي ماى
 :تحجييغ كبيخيغ يلى أن أىع ىحه التحجيات يتسثل فإيخُمز الباحث  ,البحث

فيػصى الباحث الكشائذ  ،شيدةىػ عجم وجػد مدخح بكل ك :األول ؼالتحج 
 يثبح ا،ى ال تسمظ مدخح  تلجييا مدخح بالتعاون بيشيا وبيغ مغ الفخق الكشدية ال يالت

ريبات والعخوض عمى أقخب لعسل التج ايتاح إعصاء الفخص لمِفخق التى ال تستمظ مدخح  
 .كل حى يث بديادة عجد السدارح بالكشائذ فالباح يوكحلظ يػص ،ليا يمدخح كشد

مشاسبة تجبيخ ميدانية  يلمفخيق الكشدكيف يسكغ  يف أىع تحجِ  يويتسثل ثان
الباحث بابتكار أشكال ججيجة لمجعاية لتػفيخ ىحا البشج  يوعميو يػص ،لتقجيع العخض

بجانب حث الكشائذ عمى تجعيع الفخق  ،ومحاولة البحث عغ رعاة لكل تجخبة مدخحية
 .بسيدانيات مشاسبة

 وتسزى رحمة البحث مغ خالل حػارات خاصة سجميا الباحث مع 

لكخازة قجاسة البابا السعطع األنبا تػاضخوس الثانى بابا اإلسكشجرية وبصخيخك ا
 .السدخح الكشدى باإلسكشجرية وبػرسعيج يومخخج يإلى جانب مؤلف ،السخقدية
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Abstract: 

The researcher would find solutions to the subject matter of the 

research which lies in the question about: 

What are the challenges that confront the performances of the 

Church Theatre in Egypt? 

During working on the research, the researcher comes to the 

conclusion that the most important challenges are shortages of theatres 

in every church, therefore, the researcher advises the churches that 

have theatres to cooperate with those that do not have ones for the 

performance of church plays. In addition to an increase in the number 

of theatres in churches. 

The second most important challenge lies in arranging a 

suitable balanced budget for the performance of the shows. Hence, the 

researcher demands a new creation of propaganda campaigns and 

finding sponsors as well as encouraging churches to support the group 

theatres with appropriate balanced budgets. 

The research goes on to tackle certain dialogues recorded by 

the research with His Holiness Pope Tawadros the Second; besides, he 

has recorded with the authors and directors of the church theatre in 

Alexandria and PortSaid. 
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 مقجمة:

 اأربعيغ عام   ح بالكشيدة ألكثخ مغمسارستو لفغ السدخ الحع الباحث بعج  
مؤسذ لعجد وُمكِيع لمعخوض بسختمف السحافطات السرخية و كسسثل ومخخج وُمجرب 

ات التى والتحجيالحع وجػد عجد مغ السذاكل  ،مغ السيخجانات السدخحية الكشدية
الالئق وتعيق خخوج ىحه العخوض لمجسيػر بالسدتػػ  يتػاجو عخوض السدخح الكشد

 يخػ فيو العجيج مغ الباحثيغ والشقاد السدخحييغ ؼالػقت الح يف ،وخبخة ُمقجمييا بسػلبة
حيث  ،وبالتحجيج مشح بجاية األلفية الثالثة اأن السدخح الكشدى السرخػ تصػر كثيخ  

الكخازة " " ميخجان  -تاريخيا  يوألول مخة ف-لكبصية األرثػذكدية نطست الكشيدة ا
 -وكان عمى الباحث وقتيا  ،عام عمى ميالد الديج السديح يمخور ألفوذلظ بسشاسبة 

تذكيل ثالث لجان لتقييع عذخات العخوض السدخحية القادمة  -بتكميف مغ الكشيدة 
في السدابقة القسية لمتشافذ عمى مدخح األنبا رويذ بالكاتجرائية السخقدية بالعباسية 

 يركيغ مغ كل أنحاء مرخ فالف السذاضع مئات العخوض وآ ؼحلمسيخجان ال
  .تػيات األولية لمتشافذ بالسيخجانالسد

وتحػيمو  يم بتقشيات العخض السدخحواىتسا يكان ىحا بسثابة شخارة تشافذ فش 
لمذباب واألشفال بالكشيدة إلى تجخبة  ياحتفال بشياية فتخة الشذاط الريفمغ مجخد 

يعبخ عشيا كل العخوض  -كل عام  يتتغيخ ف -ومخاعاة لتيسة مػحجة  اأكثخ انزباش  
 يلسدخح الستخررػن أن السدخح الكشدفشانػ ا احتى رأػ مؤخخ   ،بأشكال مختمفة

 .(ٔ) امفتػح   اتجاوز الػعع وأصبح يقجم مدخح  

حيث  ي,التحميم يل مخاحل البحث عمى السشي  الػصفيعتسج الباحث خال 
مدجمة مع عجد خاصة رات حػا والخبخات والسعمػمات بإجخاءيدتصيع تجسيع اآلراء 

قجاسة البابا الُسعطع األنبا  عمى رأسيع يفي السدخح الكشدستخرريغ ال مغ
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باإلضافة لفشانيغ مغ  ،يةتػاضخوس الثانى بابا اإلسكشجرية وبصخيخك الكخازة السخقد
ألكثخ مغ نرف قخن  يسعيج مارسػا العسل السدخحى الكشداإلسكشجرية وبػر  يمحافطت

ومغ ثع يسكغ لمباحث تجسيع وتحميل تمظ اآلراء  .يقجمػن عصاءىع حتى اآلن اليدالػن و 
 يتػاجو السدخح الكشد يفي محاولة لتقجيع حمػل لمسذاكل التوالخخوج بشتائ  لمبحث 

 .مرخ في

واجو الباحث عجة مذكالت إلعجاد ىحا البحث أىسيا كيفية الػصػل لػسيمة  
ات العخوض السدخحية لمكشيدة الكبصية تػاصل بيؤالء الفشانيغ الحيغ قجمػا عذخ 

 ،ثع تحجيج السػعج السشاسب لمقاء ،األرثػذكدية والكشيدة الكاثػليكية والكشيدة اإلنجيمية
 ثع الػصػل ألماكشيع لتدجيل الحػارات 

 ؼاألنبا بيذػػ العامخ برحخاء واد خيْ ج  ب ؼ لمسقخ البابػ حيث ذىب الباحث 
 ،الشصخون لمقاء قجاسة البابا تػاضخوس

سكشجرية لمقاء الفشان سسيخ صابخ السخخج وميشجس الجيكػر وسافخ الباحث لال
  ،السدخحى األستاذ جياد ميخائيل الكاتبالتقى الباحث  اأيز  و  ،والسسثل

بجأ  ؼحكيع الحكحلظ تػجو الباحث لسحافطة بػر سعيج لمقاء القسز صميب 
م  ٜٜٛٔقبل رسامتو كاىشا  م وذلظ ٜٛ٘ٔمغ عام  يالعسل كسسثل بالسدخح الكشد

حيث كمفو نيافة الحبخ الجميل األنبا تادرس مصخان بػر سعيج لألقباط األرثػذكذ 
ششػده  ؼ وكحلظ التقى الباحث بالفشان فػز  ،باإليبارشية يإلشخاف عمى الشذاط السدخحاب
م وحتى  ٜٚ٘ٔمغ عام ببػر سعيج  يح الكشدأخخج عذخات العخوض لمسدخ  ؼالح

مغ  اكبيخ   اقجم عجد   ؼ سسيخ العرفػر  أن السخخج القجيخوتججر اإلشارة إلى  .اآلن
بالسعيج العالى  امشح كان شالب   مع ىحيغ الفشانيغ ببػر سعيج يض السدخح الكشدعخو 
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والتى م  ٜٚٙٔولسجة عذخ سشػات متتالية حتى حخب  م ٜٚ٘ٔعام  لمفشػن السدخحية
  .واإلسساعيمية والدػيذسعيج بػر  أعقبيا تيجيخ سكان محافطات

, ٖٕٕتجاوز الػعع , جخيجة مدخحشا ع  يالسدخح الكشد :فادػ فػكيو 
 1 ٕٗص ٕٔٔٓ

 مبررات البحث:

حيغ بجأت مسارستيع نيزة السدخح عمى أكتاف اليػاة اللصالسا قامت   .ٔ
 يفي نقج أدبوتخاكست خبخاتيع الفشية وتبمػرت مػاىبيع قبل أن ُيش ّطخ ليا 

 .ودراسات أكاديسية وأبحاث عمسية
وبدبب ضيق استيعاب األشخ السدخحية الخسسية لمكثيخ مغ محبى مسارسة 

لجأ اليػاة إلى تأسيذ فخق السدخح بالذخكات والجسعيات األىمية  ,السدخح
 .سػضػعات السقّجمة بالسدخح الكشدىىحا فزال عغ خرػصية ال ،ذوالكشائ

أن  فيأمال  ؛اختيار مػضػع البحث في اأساسي   اوتذّكل ِججة السػضػع ركش  
 .تزيف الجراسة لمسكتبة األكاديسية

 في ؼ السرخ  يالباحثػن لعخوض السدخح الكشد مغ الشادر أن يتعخض  .ٕ
 .أبحاثيع العمسية الدابقة

 :إشكالية البحث

سبيل تقجيع عخوضيع  فية يالسدخح الكشدى تحجيات حكيك ىل يػاجو مخخجػ 
  ؟ئع لخؤيتيع الفشيةبالذكل السال

والسدؤليغ عغ عخوض  وكيف يسكغ لمسخخجيغ ،أىع ىحه التحجيات يما ى
 ؟وميخجاناتو مػاجية ىحه التحجيات والتغمب عمييا يالسدخح الكشد



 2222 أغدطس –الدبعهن الثامن و  العجد          واألربعهن  الثامشةالدشة  –مجلة بحهث الذرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 78 August 2022 252 

 :مشهج البحث

 .يفي التحميمىحا البحث ىػ السشي  الػص فيالسشي  السدتخجم  

 :مقجمة السهضهع

والخبخات  حاورىا الباحث يفي تعخيف الذخريات التيجب أن نبجأ بالبحث  
كعيشة  -واجيتيع  يفي التحجيات التالتى لجييا لخجمة مػضػع البحث قبل أن نبحث 

وذلظ مغ واقع المقاءات  ي,وتشفيح عخوضيع لمسدخح الكشدتحزيخ  مخاحل في –بحثية 
  .السدجمة مع كٍل مشيع

اكتذف الباحث أن قجاسة البابا السعطع األنبا تػاضخوس الثانى عشجما كان 
حيث كان مدؤال عغ  ,يذكل إدارػ  يعجد مغ عخوض السدخح الكشد فيشارك  اشاب  

ثع بعج رسامة قجاستو شبع الجعػات وتحزيخ السخاجع التاريخية لكتابة الشرػص 
كمسة يػنانية، ومعشاىا  وىى - فا كان يتابع الشذاط السدخحى ألوالده باإليبارشيةأسق

وُتصمق عمى السشصقة التي يخعى شعبيا مصخان أو أسقف  ،السقاشعة أو السجيخية
 .(ٔ) مكان خجمة األسقفأػ  ،ويداعجه الكيشة و الذسامدة

دمشيػر  فينا نذأت فييا كشيدة السالك ميخائيل أ يالكشيدة الم :"قجاسة البابا
الرالح ىى  يخجمة الخاع ،الرالح يزال خجمة شبابية تدسى خجمة الخاعكان فييا وما

و ربسا أ ٜٜٓٔلدشة  ٜ٘ٚٔات مغ حػالى سشة فتخة مغ الفتخ  فيخجمة شباب اشتيخوا 
وكانت معطع السدخحيات  ،اشتيخوا بتقجيع مدخحيات عالية الكيسة والجػدة ،بعجىا

 -. .شخرية السصخان كابػتذى( –بتاخج شخريات )شخرية اثشاسيػس الخسػلى 
فكانت بتدتحزخ  ،مخيكا الالتيشيةواتشقل أل ,ورشميعأ فيقبخص وكان  فيكان 

 .اإلعجاد لمحاجات دػ فيشارك أولكغ كشت  ,نا مامثمترأ. .الذخرية



  تادرس إيهاب صبحى خيرالباحث/                        مرري في عروض السدرح الكشد التحجيات التي تهاجه

Forty - eighth year - Vol. 78 August 2022 252 

 ؟السدخحية: كسرادر يا سيجنا عمذان تتكتب  الباحث

بعس  ،يػة عمذان لسا تتكتب نداعج فييا بإضافة بعس السخاجعأ:  البابا
كسان مذاركات  ،مذاركات كجه ييعش ،بتع يتػضيح الحػارات الم فيالسعمػمات 

إدارة  في ،اإلعجاد لو فيكان العسل بيحتاج حاجات كثيخة  ،ضيار العسلإ في
بخضػا كان مجسػعات الخجام  ،لى ىتيجى وىيتعخض كام يػمإالتحاكخ والشاس 

 (.ٕمػضػع السالبذ بتاعة العرػر التاريخية ") فيوالخادمات بيذاركػا 

 يسدخح الكشدال يُيعج مغ أبخز فشان ؼوالح ,حاور الباحث الفشان سسيخ صابخ ,كحلظ
م  ٕٜٚٔمغ عام  عج مػسيقى ومسثلبالإلسكشجرية كسخخج ومرسع ديكػر ومُ 

لمكشيدة الكبصية األرثػذكدية والكشيدة مدخحية  ٜٓ يقجم خالليا حػال ،نوحتى األ
  .يأسذ الكثيخ مغ ِفخق السدخح الكشدكسا  .الكاثػليكية والكشيدة اإلنجيمية

 ؟ٕٚأ سسيخ حزختظ قمتمي بجأت مدخح سشة  :الباحث"

وكان عبارة عغ حاجات  ,كشيدة مارجخجذ غيط العشب في ٕٚمطبػط سشة  :أ سسير
  .(ٖصغيخة اسكتذات ديشية لسجارس االحج" )

 ؟يه خليشا نهثقهاأحزرتك اسدت فرق في كشايس  :باحث"ال

  أ/ سسير: 

 .كشيدة مارجخجذ غيط العشب 

 .كشيدة األنبا ابخام غيط العشب 

 .كشيدة غيط العشب الكاثػليظ 

 .كشيدة العحراء غيط العشب 
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  كاثػليظ.كشيدة الكيامة محصة الخمل 

 بسا قجمت في العجراء  اعتد جج  أ نا أو  ,راء محخم بظ ودؼ كان بجايتيكشيدة العح
 محخم بظ.

  قخب الحزخة بي سيفيغ امبخوزوأكشيدة. 

 واشتغمت مع الكشيدة اإلنجيمية فتخة كبيخة. 

 حزختظ عسمت كام عخض :الباحث

 (ٗ) " ٜٓلغاية دلػقتي تقخيبا حػالي  :سيرأ/ س

لدكشجرػ األستاذ والذاعخ والُسعج السدخحى اومغ حػار الباحث مع الكاتب 
ث كتب حي ،وىػ مغ أكبخ ُكتاب السدخح الكشدى باإلسكشجرية ,جياد ميخائيل

م حتى اآلن لمكشيدة الكبصية األرثػذكدية والكشيدة  ٜٙٚٔمغ عام  مدخحياتو
  مدخحية كشدية ٖ٘اتزح أنو قجم  ،اإلنجيميةالكاثػليكية والكشيدة 

 حزختظ بتكتب مغ سشة كام مع األستاذ سسيخ صابخ؟ ،أسأل جياد :الباحث"

 حزختظ كتبت كام مدخحية؟ ,جياد أ :الباحث ....م ٜٙٚٔانا بجأت سشة  :أ/جهاد

  " مدخحية ٖ٘نا كتبت أ :ا/جهاد

بعخوض سعيج أنو مّثل بػر  ويحكخ القسز صميب حكيع الكاىغ بإيبارشية
حيث كمفو بعجىا  ,وذلظ بالصبع قبل رسامتو كاىشا م ٜٛ٘ٔالسدخح الكشدى مغ عام 

نيافة الحبخ الجميل األنبا تادرس مصخان بػرسعيج لألقباط األرثػذكذ باإلشخاف عمى 
وقجسبق لمباحث اإلشارة بسقجمة البحث عغ تعاون  .الشذاط السدخحى باإليبارشية
 .لعرفػر وإخخاجو لعخوضو لعذخ سشػات كاممةالسخخج الكبيخ األستاذ سسيخ ا
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وأ.  ،م ٜٛ٘ٔالكشيدة مغ سشة  فيبػنا صميب قجسظ قمتمى بتعسل مدخح أ :الباحث"
معشى كجه  يجسعية اصجقاء الكتاب السقجس، يعش في ٜٚ٘ٔمغ سشة  فػزؼ 

 ؟حاجات مع بعس فياشتخكتػا 

معطع  في االفتخة الدمشية دػ، كان مخخج الجسعية عسػم   فيىػ كان  :القسص صليب
ت ، وكانٜٚٙٔعسمشا روايات كبيخة لحج مايػ  ،ؼ العرفػر  أ.سسيخ عسالياأ 

  سخائيل وابتجت الحخب تقػم وىاجخناإابتجت حالة الصػارغ بيشا وبيغ 

، ٜٛ٘ٔو  ٜٚ٘ٔ. قبل األستاذ سسيخ العرفػػ ىل لسا اشتغمتػا سشة .شيب :الباحث
 ؟كسدخح يكانت بجاية لمعسل الكشد ؼشغل وال د فيىل كان قبل كجه 

مجارس عسال بديصة، بتشبع مغ أ الحكيقة كميا كانت عبارة عغ  في :القسص صليب
وكان  ،وجج نفدو حقل تجارب أستاذ سسيخنسا إاألحج زػ تخانيع بتتسدخح، 

ػ فكان مدتسخ بأمانة خالرة وايسان قػ  ،السعيج متخخجر فيلدو  اتقخيب  
نتاج لو ويعسل معانا إيقجر يصمع مشيا  يانو فعال ىشا األرض الصيبة الم
 .(ٙ" ).مدخح عالسى حمػ ججا ججا ججا

السخخج بالثقافة الجساىيخية ده ششػ  فػزؼ نعخض لحػار الباحث مع الفشان  اأخيخ  
وأكسل مديخة  ،م ٜٚ٘ٔمشح عام  يلمسدخح الكشدومّثل  ،القسز صميبرفيق رحمة و 

 .كسعج ومخخجم  ٜ٘ٚٔبعج العػدة مغ التيجيخ عام  ؼ الفشان سسيخ العرفػر 

بعج  ،جسعية اصجقاء الكتاب السقجس في ٜٚ٘ٔبجأ مغ سشة  فػزؼ وأ.  :الباحث"
 ؟. بجأتػا سشة كام.التيجيخ

وبجأ . .رجعشا مغ التيجيخ كانت فتخة ركػد . بعج ما.ٜ٘ٚٔنا سشة أبج :القسص صليب
ورجعت وقمت  ,الجير فيالحشيغ لمسدخح يخجع تانى، فكشت الفتخة دػ 
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. فجسعشا نفذ .تعالى نخجع نذتغل يقال ؟ىشفزل كجه فػزؼ  ألستاذ
 .األصجقاء وبجأنا بقرة السيالد

خالكػا يو أعسالو كسخخج وال أ  فيكان بيداعج أ. سسيخ مثال  فػزؼ ىل أ.  :الباحث
 ؟يحج تان فيفيو مر  تفكخوا

سيخ كػيذ ستاذ سن األأوىػ كان شايف  ،ىػ كان الكبيخ بتاعشا :القسص صليب
يخ وبعج ما شمعت مغ الجير . يعشى بعج ما رجعشا مغ التيج.وعمسشا كتيخ

 ؼ كشت بمعب بصػلتيا وأستاذ فػز  ،كثخ مغ خسذ ست مدخحياتأعسمشا 
 كان بيخخجيا.  يالم

كشت  ؟كشت بتداعجه ؼ يخ العرفػر سسالفتخة بتاعة أ.  في حزختظ ؼ فػز أ.  :الباحث
يػم  فيمدؤليتظ الذخرية  ؼحداس ان دإكان عشجك  ؟بتحاول تتعمع مشو

 ؟فكخة صعبة ؼخخاج ودخالك ترجيت لفكخة اإل ييو المأ ؟مغ األيام

 .كشت بسثلمع األستاذ سسيخ  :ششهدة ي أ. فهز 

كتخ واحج أ. ما يسكغ الكبيخ بذ مر ىػ .بيخعذان الك يبعج كجه بقى يعش :الباحث
 ؟يشفع

يسكغ لسا القيشا السػضػع بقى فيو فخاغ مخخج يجسع الحكاية دػ  :ششهدة فهزي  أ.
 .فاستخجعشا لمى اتعمسشاه مغ سسيخ وأبتجيشا نسذى فيو

ولػ حصيشا عمييع  ،يواخخجت كام مدخحية لمسدخح الكشد عجدتأ قػل نقجر ن :الباحث
  ؟يصمعػا كام ؼ شغمظ كسسثل مع سسيخ العرفػر كسان 

  مدخحية ٕ٘الجسعية اكثخ مغ  في :ششهدة فهزي أ. 
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  ؟حتت تانية غيخ الجسعية فيخخجت أوبخه  :الباحث

  .الثقافة الجساىيخية :ششهدة فهزي أ. 

 ؟الثقافة الجساىيخية فيصال أحزختظ  :الباحث

  ٜٗٙٔآه مغ  :ششهدة فهزي أ. 

 ؟نت شغال مع سسيخأبعجىا بذػية و  ييعش :الباحث

 .الثقافة الجساىيخية فيكشت شغال مع سسيخ و  :ششهدة فهزي أ. 

 ؟ؼزاأجساىيخية الزم تبقى دارس وال جت الثقافة ال فيعمذان تبقى مخخج  :الباحث

.. كل ده بيعسل عشجك خديغ فشى .. بالسذاىجة.شالعال ىى باال :ششهدة فهزي أ. 
 كبيخ 

 ن حزختظ تعسل الذغالنة دػ جػا شالسا بتعسميا بخة أفكان شبييعى  :الباحث

 بالطبط كجه  :ششهدة فهزي أ. 

 مدخحية مثال  ٖٓ. .كمو عمى بعزو كجه يصمع كام ييعش :الباحث

  .(ٚخخج " )انا المى بأعج وبأ. .مدخحية ٕ٘ :ششهدة فهزي أ. 

 :تحجياتال

البروفات وتقجيم العروض  راءعجم وجهد مدرح ثابت ومتاح للسخرج إلج -أوال 
 :عليه

حػاره لمباحث أىسية وجػد مدخح لمكشيدة لتتسكغ مغ تقجيع  فيذكخ قجاسة البابا 
 عخوضيا بذكل متػاتخ 
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ل بذ مر ك ،وخبخات حمػة ؼ حكيقة السدخح فيو خبخات كثيخة قػ ال :قجاسة البابا"
مر كل الكشائيذ ىتقجر عمى  ،عشجه السكان يالم ،الكشائيذ ىتقجر تيتع بيو

تػافخ  اشبع   ،كشائيذ قجرت الحسج هلل وعسمت شغل كػيذ فيالعسل ده لكغ 
 ،دخحفغ السعسار، فغ إقامة الس في.. السدخح عمى فكخة مكان، و .مكان

شكال كثيخة )مدخح الحجيقة أن السدخح لو أوحزختظ تعخف  ،شكل السدخح
مدخح السيجان  – يلخومانالسدخح ا –مدخح الذاشئ  – مدخح الغخفة –

مجخد يحط كذافات  ،وروبا.. مدخح اليػاء الصمقأ في االمى مذيػر جج  
نو يتخيل الجيكػر مغ أيى البداشة وبيجوا فخصة لمستفخج مشت فيوبيبقى 

 .(ٛخالل تسثيل السسثميغ " )

وجياد ميخائيل مذكمة عجم وجػد سسيخ صابخ  ان الدكشجريانكسا يخػ الفشان 
بشاء  فيحيث كانت الكشيدة الكاثػليكية سباقة  ,مختمفمدخح بذكل 

 .مغ الثقافة األوروبية اىحا بالصبع باعتبارىا جدء  ,السدارح الكشدية 

انا بيعجبشي اوؼ عشج الكاتػليظ ان كل  ،دؼ ناقرشا ان حج يتبشي السدألة :أ جهاد"
مشبخ ن السدخح ىػ أفييا كشيدة وفييا مدخح فايسانيع مشذأة فييا مجرسة و 

 ،مسكغ تحيا مغ عميو قيع ديشية ومسكغ تتقال مغ خاللو حاجات كتيخة ججا
ويبقي  ،نا مفير الكالم دا خالزعشج ،بيخمي السدخح ف كل مؤسداتيع

نشا عشجنا مذخوع مدخحية ججيجة مر عارفيغ حتي أنا ىسشا أستاذ سسيخ و أ
 ىشعسمو فيغ وال مع ميغ وبشفخح ججا لسا بشتمقي دعػة 

لػ عسمػا ماىػاش مدخح كسا  ىحت ،ػ ياريت يبقي في مدخح بسعشي الكمسة: ىا سسير
 لتقجيع عخوض مدخحية  ن يكػن أيجب 
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ن أكتخ ف الكشائذ بحيث أىل وجػد مدخح دائع وعسل مدارح  ؟يو تانيإو  :الباحث
اوضة زؼ دؼ ونتفاجئ يػم العخض ان الحخكة  فيالشاس ماتعسمر بخوفات 

 ؟تالتة فيمزخوبة 

 بالحكاية دؼ اوا يكػنػا ميتسيع جج  ءفيو كتيخ مغ االباء الكيشة بج دلػقتىىػ  :أ جهاد
  .(ٓٔ) ،(ٜيكػن عشجىا مدخح" ) وكل كشيدة دلػقتي بتفكخ

فقج تغمبا عمى ىحا التحجػ بعسل  ,ششػده فػزؼ أما القسز صميب والفشان 
حتى أصبح لجػ  امدخح ثابت بفشاء الكشيدة ببػر سعيج وضل قائس  

  :اإليبارشية مبشى بو مدخح مدتقل

نا أ. يعشى .يبقى عشجنا خذبة مجيدة ىل التغمب عمى مذاكل الخذبة وان :الباحث“
لكغ متييألى كان  ،. مدخح واضاءة وستارة.صػرت السدخح الجسيل بتاعكع

 ؟البجيل يجادإمذكمة  فييامكػا بخضػا مدتسخيغ أ

جامشا والجليل عمى كجه ان السدخح دػ عكبة ق حشا مكشر حتةإبذ  :القسص صليب
ومع ذلظ شمعشا  ،ٗ فيامتار  ٖن مداحة جسعية األصجقاء دػ أقمتمظ 

شحمع بسدخح مكشاش ب ،قجاميا خذبة مدخح واشتغمشا وكان كام واحج بيتحخكػا
خجنا كشيدة االنبا بيذػػ دػ والحػش بتاعيا كان أ. جع مخة لسا .زػ ده

متخ، ده  ٗ فيمتخ  ٛايجيشا كان عبارة عغ  كبيخ، عسمشا مدخح عمى
. قعج معانا لحج ما حرمشا عمى .اعتبخناه يعشى حاجة إيو وعسمشاه وثبتشاه

. وكان السدخح .كشيدة الديجة العحراء والسالك ميخائيل المى ىى الكاتجرائية
. نزفشاه سشة وشػية وابتجأنا نػضبو بقى واحجة .الحالى عبارة عغ مخدن 

. انا عاوز اتفخج عمى .سيجنا يقػلى انا مر عاوز سخعةواحجة كجه، و 
 .(ٔٔمدخح")
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م عرض مدرحى متفق مع رؤية صعهبة تجبير السيزانية السشاسبة لتقجي -اثاني  
 .السخرج

يخػ قجاسة البابا تػاضخوس وجػب البحث عغ رعاة لتغصية تكمفة العخوض كسا 
وعى الشاس بأىسية السدخح  إلى أن يدداد كل دول العالع فييفعل السدخح 

 .الكشدى

كل مدخحيات العالع وكل مدارح العالع ليا رعاه بيخعػا العسل، فبخضػا  :قجاسة البابا"
  ناس فيمحيط الكشيدة الزم يبقى  في

  . يجيبػا مغ سػبخ ماركت كبيخ، او شخكة.حاليا بيعسمػا كجه :الباحث

 و كػافيخأ :البابا

  بانفمت الجعاية في: ويحصػا اسسيع الباحث

لسا بيتعسل العسل بصخيقة اقترادية ما، يعشى ىشعسل كسان  ،ودػ وسيمة جيجة :البابا
لى حج ما إ ،مػر محدػبةكل األ ،ىشعسل كحا ،ىشعسل دعاية ،تحكخة لمجخػل

 ،وبعس األماكغ لسا بتشجح نجاح كبيخ بتجخل دخل ،الحاجات دػ بتغصى
 (ٕٔ")ىى نقز فكخ مكانياتإنقز  فالسذكمة عاوزة الفكخ، ىى مر

 ؼ الدكشجر  يابخ وجياد ميخائيل بالسدخح الكشدبيشسا يخػ الفشانان سسيخ ص
أنيسا استصاعا أن يشفحا عخوضيع بجشييات قميمة حتى لػ تكمفا شخريا 

  .(ٖٔ)سبيل حبيسا لمسدخح  فيفارق السيدانية 

وكانػا ُفقخا اوؼ وعسمت عخض  ,صجقاء السكتبةأالعخض ده كان تبع جسعية  :"أ سسير
قل مغ أمو بحق ربشا يعشي مسكغ يتكمف مر يعشي عخض لػ انا بعس

 ج ٕٓٓٓخجت ميدانية أج انا  ٕٓٓٓٓ
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 يانيار ابيس ! :الباحث

مغ  ج وعسمت كسان فيو حاجات سجمشاىا ستجيػ ٕٓٓٓالعسل عسمتو ب  :أ سسير
 نفذ السبمغ

  .؟ج كفػا ٕٓٓٓيعشي ال  :الباحث

 كان بالججعشة مع اصحابي لمعسل :أ سسير

  اليػاية شئ جسيل وبجون مقابل :الباحث

ال احشا حتة الفمػس دؼ بشعسة ربشا مر مذكمة وربشا راضي عميشا كػيذ  :أ سسير
 ....اووؼ وعاشيشا ورازقشا مغ وسع الحسجهلل

مغ وقتو ومغ حتي فمػسو عمذان تصمع  اواستاذ سسيخ بيغخم كتيخ جج   :أ جهاد 
 (٘ٔو) (ٗٔمدخحية")

ششػده البػرسعيجيان أنيع  فػزؼ حيغ يخػ القسز صميب حكيع والفشان  في
 فيالبجائل حتى  إإايجادتعمسػا مغ الفشان الكبيخ سسيخ العرفػرػ فغ 

 ابتكالخ السؤثخات الرػتية

وكان عسل مخة القخاصشة يعشى سفيشة وفييا بحارة عادييغ وشيبيغ  :القسص صليب"
وقخاصشة بتيجع عمييع عمذان تدتػلى عمى الدفيشة دػ، وشئ العجيب المى 

سشة فالشاس كميا  ٖٔصغخه يعشى كان عشجػ  فيالػاحج كان بيذػفو 
. جايب جخدل .سامعة مغ بخه احشا بشتيد ازاػ وسط البحخ وكل المى جايبو

 .يمعب فيو بالسيةوعسال 
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زاػ الفشان لسا بيبقى محاكخ يعسل أ. ده بقى يشقمشا لفكخة .بيسأيا نيار  :الباحث
  .بحخ متالشع األمػاج فيالسؤثخ المى بيجػ نفذ التأثيخ كأنو 

حخيقة فيجبمشا تارة عجمة، ويحط  فيمغ ضسغ السؤثخات دػ مثال  :ششهدة فهزي أ. 
 ،ن فيو حخيقة وفحع ويشفخأا شكل شخاشيب ورق ويجورىا، فتحذ كح ,فييا

 ....كانت نقمة ما بيغ الذكل الكالسيكى القجيع والذكل الحجيث

 . السيدانية، .كشيدة فيػ حج بيعسل مدخح أبتػاجو  يمغ السذاكل الم فػزؼ أ.  :الباحث

ججا، لجرجة انشا السيدانيات بتاعة الكشيدة بالشدبة لمسدخح ضعيفة  :ششهدة فهزي أ. 
 بشذتغل بأسمػب السدخح الفقيخ.

مخة بقػل  في. لجرجة .كشا بشذتغل بأسمػب السدخح الفقيخ بالجيكػرات :ششهدة فهزي أ. 
سيجنا اتعػد  . قالى.ألبػنا عاوزيغ نفخد بقى نعسل شكل ديكػر محتخم كجه

 مكانيات وىػ متسدظ بكجه إمشظ انظ تعسل بأقل 

حشا قعجنا بالسدخح الفقيخ ده ومع ذلظ ىػ عاوز يداعجنا لكغ بتبقى إ :القسص صليب
قػلظ حاجة أ. لكغ عاوز .لخبخػة اأ. .. بشى الكشايذ.لػيات متصمبةو أ في

مخيكا وىػ جاػ جابمشا السايكات دػ أ. سافخ مخة .سفخياتو فيمبيشداناش 
. .. وكل ما ربشا يبعت حاجة.مغ اغمى واجػد أنػاع السايكات الالسيمكى

. وواحجة .. كان كل ميامى ىسا عاوزيغ ايو.ولسا ربشا كخمشى وسافخت بخه
 ( ٙٔواحجة ربشا بيديميا")
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 :الشتائج والتهصيات

حيث تبيغ لمباحث وجػد  ،مغ البحث يسكغ استشتاج إجابات أسئمة إشكالية البحث
  :فيوتتسثل  يت كبيخة تػاجو عخوض السدخح الكشدتحجيا

وقج  ،حال عجم وجػد خذبة مدخح بالكشيدة فيصعػبة إجخاء التجريبات والعخوض  .ٔ
 فييدتصيع بعس السخخجيغ التغمب عمى ذلظ باستبجال الخذبة عمى األقل 

ختالف ابحجخة صغيخة مع مخاعات  -العخوض  فيوأحياتا  –مخحمة التجريبات 
  .العخض الفعمى فيمداحة السدخح 

لجرجة أن  يلُرشاع عخوض السدخح الكشد اتجبيخ ميدانية العخوض يسثل ِعبئا كبيخ   .ٕ
التبخع لمعسل مغ أمػاليع الخاصة حتى يسكغ تقجيع السدخحية  فييتعاون الفخيق 

 فيالمجػء لبجائل  فيالخبخة الفشية  ؼ وقج يشجح بعس السخخجيغ مغ ذو  ،ةالكشدي
قى السدخحية ليتسكشػا مغ تقجيع العخض كددػارات والسػسيالسالبذ والجيكػر واإل

 .بأقل صػرة تشاسب رؤيتيع الفشية

تػصيل  فيالشاس ألىسية السدخح الكشدى  ييػصى الباحث بسحاولة زيادة وع .ٖ
م ليع ىحه رسالة مغ الستعة والكيسة حتى نرل لسداىسة حكيقة مسغ ُتقج  

 .خبخات الستاحةأو عمى األقل بشقل ال يأو المػجيدت ؼبالجعع الساد ،العخوض

ودعسيا بكل  يتسام الكشائذ بعخوض السدخح الكشديخػ الباحث ضخورة اى .ٗ
وذلظ بتػفيخ ميدانيات  ،الػسائل السسكشة لتقجم مديجا مغ الستعة والفائجة لسذاىجييا

كددػارات والسػسيقى فزال دخح وتػفيخ السالبذ والجيكػر واإلمعقػلة لتأجيخ الس
 .الجعائية ودعػات الحزػرعغ شبع بعس السػاد 

عمى  –وخاصة اإلدارييغ  –يحث الباحث مجسػعة العامميغ بكل فخيق مدخحى  .٘
سػاء شخكات أو محالت  يخحى الكشدالبحث عغ مديج مغ الخعاة لمعخض السد

 .كتيب العخض فيالسقابل عسل دعاية ليع  فيويسكغ 
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عة كشائذ قخيبة مغ يذجع الباحث كل كشيدة أو عمى األقل كل مجسػ  ,اأخيخ   .ٙ
خاصة الكشائذ الججيجة عمى إنذاء مدخح يشاسب تقجيع عخوض السخح  –بعزيا 

 دػ الكشدى ويكػن متاح لكل أبشاء اإليبارشية بأجخ رم

يجعػ الباحث الكشائذ السختمفة لصباعة عخوضيا السدخحية الكشدية عمى أقخاص  .ٚ
الشاس عمى شخائيا  مكتبات الكشائذ وتذجيع أكبخ عجد مغ فيمجمجة ووضعيا 

ميدانيات  فيومداعجة الفخق والسداىسة  ،لالحتفاظ بيحه األعسال مغ جية
 .السدخحيات القادمة مغ جية أخخػ 
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 الههامش
مػقع األنبا تكال  ،شقػس الكشيدة الكبصية األورثػذكدية ،الكشدية السرصمحات قامػس (ٔ)

  st-Takla.orgشبكة االنتخنت  ،ليسانػت
ْيخ  ،مع قجاسة البابا السعطع األنبا تػاضخوس الثانىحػار خاص لمباحث  (ٕ) السقخ الباباوػ بج 

 م ٕ٘ٔٓنػفسبخ  ٛ ،األنبا بيذػػ العامخ برحخاء وادػ الشصخون 
 ٕ٘ٔٓيشايخ  ٕ ،اإلسكشجرية ،حػار خاص لمباحث مع الفشان سسيخ صابخ (ٖ)
 .السخجع الدابق (ٗ)
  ٕ٘ٔٓيشايخ  ٕ ،اإلسكشجرية ،حػار خاص لمباحث مع الفشان جياد ميخائيل (٘)
حػار خاص لمباحث مع القسز صميب حكيع الكاىغ السذخف عمى الشذاط السدخحى  (ٙ)

 ،بػر سعيج ،ششػده السخخج والسسثل والسعج بالسدخح الكشدى فػزؼ الفشان  و ،بإيبارشية بػرسعيج
 ٕ٘ٔٓفبخايخ  ٕٚ

 السخجع الدابق (ٚ)
  ٕالسخجع رقع  (ٛ)
 ٖالسخجع رقع  (ٜ)
 ٗالسخجع رقع  (ٓٔ)
  ٘السخجع رقع  (ٔٔ)
  ٕالسخجع رقع  (ٕٔ)
 فيعاما سػاء  ٓٗيذيج الباحث انو لع يتقاضى أجخا بالسدخح الكشدى عمى مجار أكثخ مغ  (ٖٔ)

وأنو لع  ،التسثيل او اإلخخاج أو التحكيع أو التجريب أو تأسيذ السيخجانات الكشدية السدخحية
 .يخ أو يدسع شػال ىحه السجة عغ فشان تقاضى أجخا عغ ىحه الخجمات

  ٖالسخجع رقع  (ٗٔ)
  ٗالسخجع رقع  (٘ٔ)
 ٘السخجع رقع  (ٙٔ)
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 السراجعالسرادر و 

 ٕٗص ٕٔٔٓ, ٖٕٕالسدخح الكشدى تجاوز الػعع , جخيجة مدخحشا ع  :فادػ فػكيو .ٔ
ْيخ األنبا  ،حػار خاص لمباحث مع قجاسة البابا السعطع األنبا تػاضخوس الثانى .ٕ  السقخ الباباوػ بج 

 م  ٕ٘ٔٓنػفسبخ  ٛ ،بيذػػ العامخ برحخاء وادػ الشصخون 
 م  ٕ٘ٔٓيشايخ  ٕ ،اإلسكشجرية ،حػار خاص لمباحث مع الفشان سسيخ صابخ .ٖ
 م ٕ٘ٔٓيشايخ  ٕ ،اإلسكشجرية ،حػار خاص لمباحث مع الفشان جياد ميخائيل .ٗ
حػار خاص لمباحث مع القسز صميب حكيع الكاىغ السذخف عمى الشذاط السدخحى بإيبارشية  .٘

فبخايخ  ٕٚ ،بػر سعيج ،ششػده السخخج والسسثل والسعج بالسدخح الكشدى فػزؼ و الفشان  ،بػرسعيج
 م  ٕ٘ٔٓ
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