


مشروع مناھضة الزواج المبكر في القرى المصریة
 بالتعاون مع الوكالة اإلسبانیة للتعاون الدولي

في إطار الورش التدریبیة ضمن المشروع، أقمنا عدد من الورش في محافظات والقاھرة الكبرى 
والدقھلیة وقنا والشرقیة.

تضمنت الورش العمل على جزئین أحدھما متعلق ببناء الكوادر المجتمعیة في المحافظات األربعة، 
واآلخر عمل على مواجھة الزواج المبكر من خالل الفن والذي استھدف الفتیات المعرضات 

للزواج المبكر.
نقدم في ھذه السلسلة من الكتیبات مادة تدریبیة ُجمعت من خبرات ومجھودات وأدلة مختلفة تم 

تصمیمھا واستخدامھا في ورشنا التدریبیة بالمشروع.
عملنا على إتاحة ھذه المادة التدریبیة في شكل رقمي إلتاحتھا للمھتمین من المدربین ومنظمات 

المجتمع المدني مع اإلشارة لذكر المرأة الجدیدة كمصدر للمادة التدریبیة عند استخدامھا. 



الناس ینمون من داخلھم وال تتم تنمیتھم قصًرا، ولعلھم لن یأخذوا مثل ھذا القرار إذا كانت حالتھم 
المعنویة سیئة. وجود الفن یعطي الناس األمل في تعاملھم مع الحیاة. وقیمة التعبیر عن الذات من 

خالل الفن ھي جزء من نظرتنا للتنمیة الشاملة.

الفن یوقظ الدوافع الراكدة في داخل شبابنا، رجاًال ونساًء، بعد أن یكونوا قد خبروا المتعة والتواصل 
ونعمة اإلحساس والمشاعر، باإلضافة إلى إمكانیة أن یروا من خالل الخیال مستقبلھم بعیدا عن قدریة 
أن یكون بالضرورة ماٍض آت، وبذلك یصبحوا قادرین على التعبیر عن آرائھم فیساعدوا مجتمعاتھم 

على التحرك بعیًدا عن اإلحباط والسلبیة.

إذا لیس الفن للتنمیة، وال الفن والتنمیة، وإنما الفن كتنمیة.

حسن الجریتلي، فرقة الورشة المسرحیة، 2015.

 



منذ بدایة التفكیر فى مشروع مناھضة الزواج المبكر كانت لدینا استراتیجیة تدخل مختلفة وھى ●
استخدام الفن باعتباره وسیلة إنسانیة ومساحة حرة للتعبیر ومن منطلق الفن كتنمیة بحد ذاتھ.

وخاصة ألن مؤسسة المرأة الجدیدة كانت لدیھا خبرات سابقة ال یمكن تجاھلھا فى مجال استخدام ●
الفنون فى مواجھة القضایا المجتمعیة من أجل تمكین النساء بدءا من مشروع الكتابة "مبدعات في 
الظل عام 2000 "ومروًرا بعدة تجارب مختلفة حیث قامت بإنتاج وتنفیذ عدة أفالم توثیقیة وأفالم 
انیمیشن بالتعاون مع الكوادر النسویة الشابة في المجتمعات المحلیة من النساء والرجال من خالل 
ورشة "صّوري وعبرى"، كما قامت بإنتاج عدة عروض حكس حول أشكال العنف الذي تتعرض 

لھ النساء بعنوان "حكایات ُمرة - مطلوب آنسة - فك الجدایل - سجل مش مدني) 



وحیث أن التنمیة اإلبداعیة ھي أحد أھم األدوات اإلعالمیة لسماع صوت من ال صوت لھ من ●
الفئات المھمشة في المجتمع، فقد تبنت المؤسسة ھذه المنظومة التي تجمع بین الفن والتنمیة لتطویر 
مھارات  النساء والفتیات، وفتح مساحات آمنة للتعبیر والحوار باستخدام فنون المیدیا كأداة لكسب 

التأیید والمساندة وذلك بھدف تعلیم وتحفیز وتشجیع التغییر اإلیجابي للمجتمع.

فقد تنوعت أشكال الفنون المستخدمة في المشروع والموجھة بشكل أساسي إلى الفتیات المعرضات ●
للزواج المبكر من عمر 13-18 سنة ما بین األفالم القصیرة والرسم والكومیكس والقصة القصیرة 

والحكي والحكي الرقمى والموسیقى واألفالم القصیرة.



یعتبر فن الحكي من أقدم الفنون المصریة والعربیة، فالحكایة ھي الوسیلة األقدم لنشر الحقیقة ●
وتوثیقھا وتوریثھا عبر األجیال.

 تطور فن الحكایة مع تطور الزمن إلى الحكي الغنائي والحكي المصور وأنواع فنیة أخرى، فلنأخد ●
معنا الحكایة إلى العالم الرقمي الذي یحیطنا الیوم.

وقد تناولت ورشة الحكي التدریب على الحدیث عن الذات وعن األحالم والخیال - أساسیات القصة ●
القصیرة وبناء الشخصیة الدرامیة - تمارین اآلداء الحركي البسیطة مع االھتمام والتأكید على 
قواعد الورشة ومبادئ الحكي في المساحات اآلمنة في عدد من األنشطة المتنوعة لكسر الجلید 
وبناء جسور الثقة بین المشاركات ومنھا: التعارف السلس - الصدیق السري - عقد الورشة - 
تمارین التنفس - تمارین الثنائیات - تسجیل الدخول والخروج - تمارین حدوتة ناقصة حتھ. 

 عن الحكي وكتابة القصة القصیرة 





كان غربیا أن تسأل طفلة صغیرة مثلھا، إنسانا كبیًرا مثلي ال تعرفھ، في بساطة وبراءة أن یعدل من 
وضع ما تحملھ، وكان ما تحملھ معقدا حقا، ففوق رأسھا تستقر "صینیة بطاطس بالفرن" وفوق ھذه 

الصینیة الصغیرة یستوي حوض واسع من الصاج مفروش بالفطائر المخبوزة، وكان الحوض قد 
انزلق رغم قبضتھا الدقیقة التي استماتت علیھ، حتى أصبح ما تحملھ كلھ مھددا بالسقوط ولم تطل 

دھشتي وأنا أحدق في الطفلة الصغیرة الحیرى، وأسرعت إلنقاذ الحمل.

وتلمست سبال كثیرة و أنا أسوي الصینیة فیمیل الحوض، وأعدل من وضع الصاج فتمیل الصینیة، ثم 
أضبطھما معا فیمیل رأسھا ھي، ولكنني نجحت أخیرا في تثبیت الحمل، وزیادة في االطمئنان نصحتھا

نظرة ---- یوسف إدریس



أن تعود إلى الفرن، وكان قریبا، حیث تترك الصاج وتعود فتأخذه. ولست أدري ما دار في رأسھا، فما 
كنت أرى لھا رأسھا وقد حجبھ الحمل، كل ما حدث أنھا انتظرت قلیال لتتأكد من قبضتھا، ثم مضت 

وھي تغمغم بكالم كثیر لم تلتقط أذني منھ إال كلمة "سّتي" و لم أحول عیني عنھا، وھي تخترق الشارع 
العریض المزدحم بالسیارات، وال عن ثوبھا القدیم الواسع المھلھل الذي یشبھ قطعة القماش الذي ینظف 

بھا الفرن، أو حتى عن رجلیھا اللتین كانتا تطالن من ذیلھ الممزق كمسمارین رفیعین.



وراقبتھا في عجب وھي تنشب قدمیھا العاریتین كمخالب الكتكوت في األرض، وتھتز وھي تتحرك، ثم 
تنتظر ھنا وھناك بالفتحات الصغیرة الداكنة السوداء في وجھھا، وتخطو خطوات ثابتة قلیلة، وقد 

تتمایل بعض الشيء، ولكنھا سرعان ما تستأنف المضي.
راقبتھا طویال حتى امتصتني كل دقیقة من حركاتھا، فقد كنت أتوقع في كل ثانیة أن تحدث الكارثة، 

وأخیرا استطاعت الخادمة الطفلة أن تخترق الشارع المزدحم في بطء كحكمة الكبار.



واستأنفت سیرھا على الجانب اآلخر، وقبل أن تختفي شاھدتھا تتوقف وال تتحرك، وكادت عربة 
تدھمني وأنا أسرع إلنقاذھا، وحین وصلت كان كل شيء على ما یرام، والحوض والصینیة في أتم 

اعتدال، أما ھي فكانت واقفة في ثبات تتفرج، ووجھا المنكمش األسمر یتابع كرة من المطاط یتقاذفھا 
أطفال في مثل حجمھا، وأكبر منھا، وھم یھللون ویصرخون ویضحكون.

ولم تلحظني، ولم تتوقف كثیرا، فمن جدید راحت مخالبھا الدقیقة تمضي بھا، وقبل أن تنحرف، 
استدارت على مھل، واستدار الحمل معھا، وألقت على الكرة واألطفال نظرة طویلة ثم ابتلعتھا الحارة.



تناولت الورشة جانبا نظریا عن تاریخ الفن  وتطوره وتأثیره فى ثقافة وحضارة الشعوب وكیف ●
كان وسیلة توثیق وتأریخ عبر الزمان فى الكثیر من البلدان.

كما تناول الجزء النظري أیضا التعریف باأللوان األساسیة واأللوان الثانویة واأللوان الباردة ●
والساخنة واستخدامات كل منھا.

أما الجانب العملي من الورشة فقد تنوعت فیھ تجارب المشاركات من العمل في لوحات جماعیة ●
ولوحات فردیة بعنوان حلمى فى صورة باإلضافة إلى العمل على إنتاج غالف كتاب بالمقاییس 

الصحیحة على الورق األبیض واألسود باستخدام الرسم والكتابة.

وقد استعانت المدربة بعدد من النماذج ومنھا كتیب كومیكس كوكب الرسامین الذى تم إنتاجھ بدعم ●
من الوكالة اإلسبانیة للتعاون الدولي حول قضایا النساء والمساواة بین الجنسین. 

عن الرسم والكومیكس



فى المجتمعات المحلیة المختلفة التى عمل بھا المشروع  سواء في القرى أو المراكز كنا نسمع ●
ونرى ونعي جیدا أن الھدف األساسي الذي یتم تأھیل الفتیات لھ منذ نعومة أظافرھن ھو الزواج فال 
یوجد اھتمام بالتعلیم وال فرصة للعمل، وكل أحالم البنات مؤجلة لما بعد الزواج وھو ما كان دافعا 

لنا ألن نركز على الحلم في الحكي والرسم والموسیقى.
 

كان مھًما أن نجعل البنات یحلمن بواقع آخر وآفاق أخرى غیر حلم الزواج وھو ما عّبرن عنھ ●
بالفعل في الحكایات والرسومات التي جعلتھن یدركن أن ھناك فرص مختلفة للحیاة مثل العمل 

والسفر واستكمال التعلیم خارج القریة. 

أھمیة التركیز على الحلم 





تناولت الورشة جلسة  نظریة ومقدمة عامة عن كیف  تستطیع الموسیقى الوصول إلى النفوس ●
بأقرب الطرق.

كما تناول الجزء النظري أیضا التعرف على اآلالت الموسیقیة المختلفة من حیث األسماء 
واألصوات   الوتریة واإلیقاعیة والنفخیة أو الھوائیة وآالت المفاتیح باالضافة إلى تعلُّم السلم 
الموسیقي حیث أن الفتیات في أغلب األحیان لم تتح لھن في المدرسة فرصة الحصول على 

حصص الموسیقى.

أما الجانب العملي من الورشة  فقد تم فیھ تدریب المشاركات على العزف على بعض اآلالت ●
بحسب میولھن وخصوًصا أن الورش تمت فى مراكز فنیة وثقافیة شجعتھن على البحث عن فرص 

أخرى الستكمال التعلم والتدریب على مھارات العزف والغناء أیضا.

 

عن الموسیقى 



 اعتمدت المدربة على استخدام برنامج vn  للمونتاج وھو یعتبر من أفضل وأسھل البرامج المتاحة ●
للمبتدئین/ات في صناعة أفالم الموبایل. 

وتعتمد الفكرة األساسیة على كتابة القصة األساسیة وتسجیلھا ثم اختیار عدد من الصور المعبرة ●
 عنھا وإضافتھا إلى الفیدیو ثم تركیب المقطع الموسیقي المالئم. 

فى اللینك التالي فیدیو المدربة لشرح استخدام البرنامج: ●

https://studio.youtube.com/video/hRhN27H_1CI/edit

وأیضا نموذج من األفالم المنتجة:●

https://www.youtube.com/watch?v=Fsx3q0rVyoU

 عن الحكي الرقمي وأفالم الموبایل 

https://studio.youtube.com/video/hRhN27H_1CI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=Fsx3q0rVyoU


 فیلم ما لسھ بدرى

 فیلم مالكوش حجة

 فیلم حقھا تعیش سنھا

عن األفالم القصیرة 

https://www.youtube.com/watch?v=AjPq4Lj2sJE&ab_channel=NewWomanFoundation
https://www.youtube.com/watch?v=UyR4nr2cdHg&ab_channel=maisaleh
https://www.youtube.com/watch?v=XqNHbF4A-d4&ab_channel=NewWomanFoundation


مؤسسة المرأة الجدیدة
 منظمة مصریة، غیر حكومیة، ذات توجھ نسوي وقد بدأت نشاطھا عام 1984. نؤمن بحق 
النساء غیر المشروط في الحریة والمساواة والعدالة االجتماعیة كما نؤمن أن حقوق النساء 

االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة، حقوقھن اإلنجابیة والحق في المواطنة جزء ال یتجزأ من 
حقوق اإلنسان، وال یمكن فصل النضال من أجل حقوق النساء عن نضال األمم والشعوب من 

أجل العدالة والتحرر من القمع.

nwrc@nwrcegypt.org

www.nwrcegypt.org

mailto:nwrc@nwrcegypt.org
http://www.nwrcegypt.org

