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سيناريو العرض املتحفي

ــو الرئيــي  ــدأ وتنتهــي بالبه ــة مســارات تب ينقســم ســيناريو العــرض املتحفــي إىل ثالث

تعــرض كل منهــا جانــب مــن جوانــب حيــاة الرئيــس عبــد النــارص.. ومــا الشــك فيــه 

ــرض  ــيناريو الع ــة س ــر يف صياغ ــا أث ــرة كان له ــة املتوف ــات املعاري ــة الفراغ أن طبيع

ــا. وتعتمــد  املتحفــي حتــى ميكــن وضــع تصــور لســيناريو عــرض قابــل للتطبيــق فراغيً

فكــرة ســيناريو العــرض عــى تنــاول شــخصية وســرة وحيــاة الرئيــس جــال عبــد النــارص 

مــن خــالل ثالثــة محــاور تختلــف باختــالف محتــوى العــرض وطبيعــة املعروضــات هــي 

أســاس تقســيم الســيناريو بحيــث تنقســم الزيــارة إىل ثالثــة مســارات متحفيــة.
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املسار األول: “منشية البكري”

الــراوي يف هــذه املســار هــو املــكان متمثــال يف البيــت، والــذي ميثــل جــزء مــن املنــزل. 

وتــم االحتفــاظ بالفراغــات الرئيســية واملتمثلــة يف مكتبــي الرئيــس بــكل مــن الدوريــن 

األريض واألول والصالونــات امللحقــة بهــا، باإلضافــة إىل غرفــة نــوم الرئيــس وغرفــة 

ــر عــن الشــكل  ــة للزائ ــك إلعطــاء صــورة كامل ــدور األريض، وذل ــن بال املعيشــة وصالون

ــن الغــرف  ــص عــدد م ــم تخصي ــه. وت ــاة بداخل ــة الحي ــت وطبيع ــه البي ــذي كان علي ال

ــس  ــات الرئي ــا لعــرض متعلق ــت لتجهيزهــا متحفيً ــدور األول بالجــزء املخصــص للبي بال

ــه. ــس وخالف الشــخصية كاملالب

ومبــا أن عمليــة التدخــل التصميميــة مقيــدة بشــكل كبــر باملســاحات املتوفــرة بالبيــت، 

حيــث يتوجــب الحفــاظ عليهــا كــا هــى، فــإن فكــرة اإلعــداد املتحفــي لهــا تعتمــد عــى 

تصميــم الزيــارة يف حــد ذاتهــا مــن حيــث حركــة الزائــر، بــدًءا مــن فــراغ املدخــل والــذي 

يهــدف إىل التحكــم يف معــدل تدفــق الــزوار بهــذا الجــزء مــن املتحــف.
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املسار الثاين: "حكاية شعب"

تعتمــد فكــرة هــذا املســار والــذي يبــدأ مــن بهــو املتحــف ثــم ينتقــل إىل الــدور األول 

يف مســار ذو اتجــاه واحــد إىل التأريــخ لحيــاة الرئيــس عبــد النــارص مــن خــالل األحــداث 

التــي شــهدها وصنعهــا.

ــداث  ــورة واألح ــام الث ــل قي ــر قب ــع م ــن وض ــد ع ــدور األريض بتمهي ــار بال ــدأ املس يب

السياســية واالجتاعيــة التــي عجلــت بقيــام الثــورة ثــم ينتقــل الزائــر إىل الــدور األول 

ــية  ــداث الرئيس ــة واألح ــة املتالحق ــرات الزمني ــرض الف ــداث بع ــع رسد األح ــث تتاب حي

ــو  ــائط الفيدي ــى وس ــاس ع ــد يف األس ــرض يعتم ــالل ع ــن خ ــك م ــهدتها وذل ــي ش الت

والوســائط الســمعية باإلضافــة إىل مجموعــة مــن املعروضــات املتعلقــة باألحــداث 

ــا. ــة له ــة واملؤرخ املختلف

وينتهــي املســار مبشــهد الجنــازة وذلــك كلــه يف إطــار ســينوغرايف أشــبه ببالتــوه الســينا 

يخلــق عنــد الزائــر اإلحســاس بتواجــده داخــل األحــداث.
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املسار الثالث:  "قاعة املقتنيات" 

تعتمــد فكــرة هــذا املســار عــى عــرض مجموعــة مقتنيــات الرئيس كاألوســمة والنياشــن 

والخطابــات واســتخدامها إلعــادة رسد ســرته مــن خــالل دالالت هــذه املقتنيــات 

ــي شــهدتها. ــا واألحــداث الت واألشــخاص املرتبطــة به
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حديقة املتحف

ــه  ــت علي ــا كان ــرب إىل م ــود إىل الصــورة األق ــث تع ــة بحي ــم الحديق ــادة تصمي ــم إع ت

يف الســابق مــع إضافــة بعــض العنــارص الخدميــة الرضوريــة لتشــغيل املتحــف )منفــذ 

ــة  ــم إعــداد مكتب ــاه( كــا ت ــن ودورات املي ــات الخاصــة بالزائري ــة األمان ــر وغرف التذاك

ــطة  ــة أنش ــح إلقام ــي يصل ــة مم ــارص وإقام ــد الن ــال عب ــس ج ــن الرئي ــة ع متخصص

ــبي(. ــك الخش ــو )الكش ــل الجازيب ــة مث ــارص الخارجي ــض العن ــة وبع ــة وفني ثقافي
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