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مقّدمة الدليل 

هــذا الدليــل موّجــه ملســّيري املشــاريع وللمرّبــن النظــراء مــن الشــباب الراغبــن يف 
إضافــة عنصــر مســرحي ألنشــطتهم املرتبطــة بالتنميــة املجتمعيــة والراغبــن يف تعزيــز 

عنصــر مســرحي يشــّكل جــزءاً مــن برنامــج مــا. 

ميكــن اســتخدام املســرح يف تربيــة النظــراء بطــرق مختلفــة. فيمكــن للمربــّن النظــراء 
إدمــاج متثيليــات وســيناريوهات يف أنشــطتهم اليوميــة يف املــدارس ويف غيرهــا مــن 
األوســاط. ميكــن للمربــّن النظــراء كذلــك صياغــة مشــاهد مســرحّية واســتخدامها 
كمحــور لــدورة مــن دورات تربيــة النظــراء. وقــد تأخــذ برامــج مســرح النظــراء املعــّدة 

ــة عــروض.  ــة ميكــن عرضهــا يف جول بإحــكام شــكل مســرحّية متكامل

حتــى يتســنى للمربــّن النظــراء أن يكونــوا فاعلــن يجــب أن يخضعــوا لتدريب متخصص 
يف فنــون املســرح، ويجــب أن يتــم إعدادهــم ليكونــوا قادريــن علــى تقــدمي خطابــات 
ــي  ــات الت ــر اخلطاب ــر مــن  تأثي ــم بشــكل أكب ــر عليه ــِرك الناشــئن وتؤث ــة تُش ديناميكي
ــن يف األوســاط املدرســية. وألن هــؤالء املربــّن يتــم اختيارهــم مــن  يقدمهــا الكبــار أو تُلقَّ
بــن اجلمهــور املســتهدف للبرنامــج فيجــب أن يعكســوا تنــوُّع اجلمهــور الــذي يحاولــون 

الوصــول إليــه مــن حيــث اجلنــس والســن والِعــرق واالنتمــاء اجلغــرايف، إلــخ.  

يحتوي هذا الدليل على ثالثة فصول: 
الفصــل األول: مقدمــة عامــة، ومقدمــة نظريــة حــول اســتخدام املســرح يف التربيــة 
والتنميــة املجتمعيــة مــن خــالل أســلوب املســرح املضطهديــن التفاعلــي الــذي طــّوره 

املنظــر البرازيلــي اوغســتو بــوال.
الفصــل الثانــي: أربعــة عشــر ورشــة تدريبيــة مــّدة كل منهــا مــا بــن 2-3 ســاعات 
تدريبيــة يف مجــال التمثيــل واملســرح املجتمعــي التفاعلــي. هــذه الورشــات تؤســس إلــى 
تكويــن املربــّن النظــراء وصياغــة املشــاهد املســرحّية، وتهيئــة املســتفيدين إلجــراء 
احلــوار التفاعلــي مــع اجلمهــور بعــد تقدميهــم النموذج/العــرض، مــن خــالل مجموعــة 

ــز، واالرجتــال. ــه، والتركي ــاب التحمي ــرة مــن ألع كبي
الفصــل الثالــث: ُملحــق لبعــض املصطلحــات املســرحّية املســتعملة يف ميــدان تربيــة 

النظــراء.
إدوار معلم

مقدمة جمعية برج اللقلق املجتمعّي

تقــّدم جمعيــة بــرج اللقلــق املجتمعــّي هــذا الدليــل التدريبــّي بفخــٍر ليكــون بــن أيديكــم، 
والــذي نطمــُح أن يســاهم يف تعزيــز وتقويــة وجــود املســرح بــكّل أشــكاله وأنواعــه داخــل 
املجتمــع املقدســّي خاصــة والفلســطيني عامــة، عبــر عــدٍد مــن التدريبــات واألنشــطة 

التــي يضمهــا ويشــرحها بالتفاصيــل، بحيــث ميكــن متريرهــا للطــالب واملجموعــات.

 املســرُح الــذي كان وال يــزال جــزءاً هامــاً مــن ثقافــات الشــعوب وقدرتهــا علــى روايــة 
قصصهــا وإيصــال أســمى القيــم واألفــكار. وهــو جتســيٌد للواقــع الــذي نعيشــه وانعــكاٌس 
لــه وتوثيــٌق ملالمــح حيــاة املجتمعــات سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، وهــو أداةٌ تربويــة 

وتعليميــة ميكــُن اســتعمالها يف املــدارس واجلامعــات.

يهتــّم بــرج اللقلــق بإصــدار هــذا النــوع مــن الدليــل التدريبــّي بكــون املســرح وتدريباتــه 
شــكاًل مــن أشــكال التعبيــر الثقــايف، الــذي لطاملــا رعتــه اجلمعية منذ نشــأتها عام 1991 
ــدورات  ــة وال ــة والعــروض احلي ــواد املكتوب ــر أشــكاٍل عــدة مــن امل ــى توفي وحرصــت عل
والورشــات التــي تخصــص للثقافــة والفــن حّيــزاً مــن حيــاة املقدســّي والفلســطينّي، 
وذلــك يف إطــار ســعيها خللــق وعــّي وفكــٍر جمعــيٍّ جــادٍّ واضــح، تســاهم يف تنميــة 

مهاراتهــم وقدراتهــم وتصقــل هويتهــم ومبادئهــم. 

ــر  ــاً يف إيجــاد ودعــم وتطوي ــد عــن 30 عام ــا يزي ــذ م ــق من ــرج اللقل ــة ب تشــارك جمعي
ــة مبــا يخــدم اجلمهــور  ــة والتنموي ــة والثقافي ــر قــدٍر ممكــٍن مــن املشــاريع املجتمعي أكب
املقدســّي والفلســطينّي، ومبــا يعــّزز صمودهــم وثباتهــم ويحافــظ علــى هويتهــم. يف 
ــق  ــرج اللقل ــة ب ــى تكــون جمعي ــون والتوثيــق واألدب وغيرهــا، وحت مجــال الثقافــة والفن
احلاضنــة الثقافيــة واملجتمعيــة لــكّل ســكان البلــدة القدميــة والقــدس، ونأمــل أن يكــون 

ــه. ــكّل مــن ســيحاول تطبيقــه والعمــل ب هــذا الدليــل التدريبــيُّ مفيــداً ونافعــاً ل
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املسرح يف التربية
مــا الــذي جعــل املســرح يســتأثر باهتمــام النــاس آلالف الســنن يف مختلــف الثقافــات؟ 
ــاس، إذ يعتبــر مصــدرا  ــر مــن الن ــاة الكثي ــاً هامــاً مــن جوانــب حي املســرح يشــّكل جانب
للترفيــه وفرصــة لتبــادل القصــص يف مختلــف مناطــق العالــم. يأخــذ املســرح أشــكاالً 
تختلــف باختــالف الثقافــات: عرائــس الظــل األندونيســية، واألوبــرا الصينيــة واحلكــي 
والعــروض  واحللقــة،  احلكواتــي،  وعــروض  بإفريقيــا،  الطبــول  وقــرع  التقليــدي، 
االحترافيــة كالتــي يتــم تقدميهــا يف شــارع بــرودواي. وبغــض  النظــر عــن األســلوب 
املســرحي، فــإن العــروض املســرحّية لهــا القــدرة علــى خلــق حلظــات ســحرّية ال تُنســى 

ــدى  جماهيرهــا.  ل
يشــير مصطلــح »املســرح يف التربيــة« إلــى اســتخدام املســرح لهــدف يتجــاوز مجــرد 
ــة أو املواقــف أو  ــر املعرف ــة يف تغيي ــل عام ــدف يتمّث ــور. هــذا  اله ــه عــن اجلمه الترفي

الســلوكات )أو رمبــا هــذه العناصــر الثالثــة مجتمعــة( لــدى  أفــراد اجلمهــور. 

تاريخ املسرح التربوي واملسرح املجتمعي

تــزداد البراهــن حــول جــدوى املســرح يف التربيــة والتنميــة املجتمعيــة. ويــزداد االعتقــاد 
بــأن املســرح  يشــكل أداة حاســمة يف التحــّول االجتماعــي، إذ ميكنــه أن يعــزز اجلاذبيــة 
احلســّية والنفســية للخطابــات وأن يوّفــر طريقــة مقنعــة ومهّمــة الستكشــاف القضايــا 

احلساســة، خاصــة حينمــا يتعلــق األمــر بالفتيــان والشــباب. 
إن مشــاهدة عــرض تربــوي ُمعــّد بعنايــة ميكــن أن يغّيــر طريقــة تفكيــر الفــرد ولرمبــا 
أيضــا طريقــة تصرفــه. كمــا يوّفــر اســتخدام املســرح كأداة تربويــة إبداعيــة فرصــاً 
لدحــض األســاطير وتقــدمي نظــرة متوازنــة والتأثيــر علــى الســلوك، وميكنــه إن اْســتُخِدم 
بفعاليــة أن يشــّكل طريقــة ممتــازة لتقــدمي املواضيــع احلّساســة التــي عــادة مــا ال تُناقــش 
أمــام املــأ،  وباخلصــوص يف األوســاط التربويــة. يَســمح املســرح للجماهيــر باســتقبال 
هــذه اخلطابــات بطريقــة ترفيهيــة وممتعــة، وإذا توفــرت الظــروف املناســبة ميكــن 
ــر طريقــة تصــّرف النــاس، كمــا ميكنــه أن يلعــب دوراً يف إبعــاد  للمســرح احلــّي أن يغّي

الشــباب عــن الســلوكات اخَلِطــرة ودفعهــم نحــو أمنــاط عيــش أكثــر أمانــاً. 

كيف يعمل املسرح يف التأثير على الناس؟ 

ميكــن للمســرح احلــّي اجليــد أن يثيــر انتبــاه النــاس ويُنعشــهم، مبــا يف ذلــك األشــخاص 
ــة.   ــل بســبب العمــل املدرســي أو البرامــج التلفزيونيــة اململّ الصغــار الذيــن يشــكون املل
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ويقــوم املســرح بإشــراك اجلمهــور مثيــرا انتباههــم وُمشــركاً إياهــم بشــكل كامــل يف 
جتربــة مــا. ويعنــي اإلشــراك الكامــل أن أحاســيس اجلمهــور قــد تأثــرت وليــس فقــط 

ــة.  ــة واملعرفّي قدراتــه الفكرّي

ــن املســرح مــن التأثيــر علــى  إن هــذه القــدرة علــى ملــس األحاســيس، هــي التــي مُتكِّ
ــه. ولكــن حتــى ميكــن  ــام ب ــة القي الســلوكات بشــكل ال تســتطيع طــرق التعليــم التقليدي
للمســرح أن يغّيــر عــادات الشــباب يجــب أن ال يقتصــر علــى مجــّرد خلــق جتــاوب 
عاطفــي، بــل يجــب أن يوصــل خطاباتــه بطريقــة تســتطيع هــذه الفئــة فهمهــا والعمــل 
مبوجبهــا. وهكــذا، يجــب أن ترتكــز العــروض والورشــات املســرحّية علــى النظريــة 
التربويــة والســلوكية. كمــا يجــب أن  يتضمــن املســرح املُعــّد للبرامــج التربويــة عنصــرا 
للتقييــم حتــى يتســنى ملديــري البرامــج أن يــروا كيفيــة تأثيــر املســرح علــى اجلماهيــر 

املســتهدفة. 

مسرح املضطهدين التفاعلي

ولــد مســرح املضطهديــن التفاعلــي عــام 1971 يف البرازيــل كضــرب من مســرح اجلريدة 
الفتــّي- بهــدف معاجلــة القضايــا احملليــة علــى التحديــد - ومــا لبــث أن انتشــر يف 
جميــع أنحــاء البرازيــل. وظهــر مســرح املنبــر إلــى الوجــود يف البيــرو عــام 1973، كجــزء 
مــن برنامــج تعميــم القــراءة والكتابــة. وبازدهــار مســرح املضطهديــن تطــّور املســرح غيــر 
املرئــي يف األرجنتــن كنشــاط سياســّي. وتطــّور مســرح الصــورة - إلقامــة حــوار بــن 
الشــعوب احملليــة والســاللة اإلســبانية يف كل مــن كولومبيــا وفنزويــال واملكســيك الــخ..  

وأصبحــت هــذه الضــروب مســتخدمة ملختلــف أنــواع احلــوارات.
ــم املشــاكل  ــع مســرح املضطهديــن ليظهــر طيــف الرغبــة - أوال، ِلتَفهُّ ويف أوروبــا، توسَّ
النفســية، ومــن ثــم خللــق شــخصيات يف أيــة مســرحّية. ويف البرازيــل ولــد املــــسرح 
التشــريعي -ملســاعدة الشــعب علــى صياغــة القوانــن- وحصــل هــذا 13 مــرة. ويف هــذا 

الوقــت بالــذات أخــذ يتبلــور املســرح الُشــرِطّي -  رويــداً، رويــداً.
وقــد اســتخدم الفالحــون والعّمــال مســرح املضطهديــن التفاعلــي؛ وفيما بعد اســتخدمه 
االجتماعّيــون  والعاملــون  الفّنانــون  أيضــا  يســتخدمه  واآلن،  والطــالب؛  املعلّمــون 
واملعاجلــون النفســيون واملؤسســات غيــر احلكوميــة، الــخ.  يف البدايــة، كان يُعــرض يف 
أماكــن صغيــرة قــد تكــون خفّيــة، أمــا اآلن ففــي الشــوارع واملــدارس والنقابــات العّماليــة 

واملســارح االعتياديــة والســجون وغيرهــا.
ّــم معــاً. وكّل أنــواع  »مســرح املضطهديــن التفاعلــي هــو -لعبــة احلــوار- نحــن نلعــب ونتعلـ
ــد بهــا. ويف الوقــت  األلعــاب يجــب أن تخضــع لنظــام - أحــكام واضحــة يتوجــب التقّي

ّـــة«. نفســه، لألعــاب حاجــة ُمطلقــة لإلبــداع واحلريـ

ــة  ــة بحرّي ــدع الطــرق ملســاعدة اإلنســانية، لتغــدو إنســانية متغلغل ــا هــي أن نبت »حّريتن
يف جميــع حقــول النشــاطات اإلنســانية: االجتماعيــة والتربويــة والسياســية والفنيــة 
وغيرهــا. املســرح لغــة، لــذا يســتطيع أن يتكلــم عــن جميــع الهمــوم اإلنســانية، دون 

التقّيــد باملســرح نفســه«.

قواعد اللعبة يف مسرح املنبر التفاعلي:
ــاك قواعــد.  ــواع اللعــب والعــراك، هن ــل كل أن ــة، ومث ــل عــراك أو لعب ــر مث مســرح املنب
ميكــن لهــذه القواعــد أن تُعــّدل، ولكنهــا تظــل موجــودة، لتؤكــد أن جميــع الالعبــن 

مشــتركون يف التفســير نفســه، ولتســهيل توليــد احلــوارات اجلــادة واملثمــرة.
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اإلعداد )دراماتورجي(:

ــى  ــة، حت ــه بدّق ــة كل شــخصية/دور، وأن يحــّدد هويت ــى النــص أن يرســم طبيع 1.  عل
ــة كل منهــم. ــى أيديولوجي ــون مــن التعــّرف عل يتمكــن املتفرجــون / املمثل

ــر  ــدم لتثي ــي تُق ــرح مــن خــالل البطــل )يف املســرحّية الت ــذي يقت ــي ال ٢.  احلــّل األصل
ــل« اجتماعــي أو سياســي  ــى »خل ــوي عل تدخــالت اجلمهــور »النمــوذج«( يجــب أن يحت
علــى األقــل ســيتم حتليلــه خــالل النقــاش املنبــري. هــذه األخطــاء يجــب أن تُعــرض بــكل 
وضــوح وعنايــة، ويف ظــروف محــدّدة متامــا. ذلــك ألن مســرح املنبــر ليــس مســرح دعاية، 
وهــو ليــس املســرح التعليمــي القــدمي. إنــه مســرح تربــوي مبعنــى أننــا جميعــا نتعلــم معــا، 
ممثلــن وجمهــورا. املســرحّية األصليــة ـ املوديــل ـ يجــب أن تَعــِرض خطــأ أو فشــال، 
حتــى يُســتثار املتفرجــون / املمثلــون مــن أجــل البحــث عــن حلــول، واكتشــاف طــرق 
ملقاومــة االضطهــاد. نحــن نطــرح أســئلة جيــدة، وعلــى اجلمهــور أن يأتــي بإجابــات 

جيــدة.
3.  ميكــن للنــص أن ميّثــل بــأي أســلوب )الواقعــي، الرمــزي، التعبيــري، الــخ( باســتثناء 
األســلوب الســيريالي أو الالمعقــول؛ األســلوب ال يهــم مــا دام الهــدف هــو مناقشــة 

حــاالت واقعيــة )مــن خــالل وســيلة املســرح(.

اإلخــراج:

1.  يجــب أن تكــون لــدى املمثلــن أســاليب جســدية ألداء مــا هــو مناســب أليديولوجيــة 
أدوارهــم، وعملهــا، ووظيفتهــا االجتماعيــة، ومهنتهــا الــخ.  ومــن املهــم أن يكــون هنــاك 
ــور ســيمتنع عــن  ــإن اجلمه ــا، وإال ف منطــق يف تنامــي الشــخصّية، وأن تقــوم بشــيء م
احتــالل أماكنهــم وعمــل »املنبــر« دون مســرح ـ بالــكالم وحــده )دون فعــل(، وكأنــه منبــر 

إذاعــي.
ــل أن يتــم  ٢.  علــى كل عــرض أن يجــد أنســب الوســائل التعبيريــة ملوضوعــه؛ ويُفضَّ
ــرة  ــا خــالل فت ــور، إم ــه اجلمه ــاق عــام يشــترك في ــن خــالل اتف ــك م ــى ذل التوصــل إل

العــرض أو مــن خــالل بحــث مســبق.
ُــمّكن مــن التعــّرف عليهــا مســتقلة  3.  يجــب أن تُقــدم كل شــخصّية بصريــا، بطريقــة تـ
عــن نصهــا املنطــوق؛ كمــا أن املالبــس يجــب أن تكــون ممــا يســهل علــى املتفرجــن 

ــة. ــا، بأقــل قــدر مــن اجللب ــن ارتداؤهــا وخلعه املمثل

لعبة العرض:

عرض املنبر هو لعبة فنية ذكية جتري بن املمثل واملتفرجن- املمثلن.
1.  يف البدايــة، يتــم أداء العــرض وكأنــه مســرحية تقليديــة، تُقــَدم فيهــا صــورة مــا مــن 

العالــم.

ــا البطــل؛  ــي قدمه ــول الت ــى احلل ــوا يوافقــون عل ــون إن كان ــأل املتفرجــون املمثل ٢.  يُس
ومــن احملتمــل أن تكــون إجابتهــم: ال. يُبلّــغ اجلمهــور حينئــذ أن املســرحّية ســوف يُعــاد 
عرضهــا، كمــا قدمــت يف املــّرة األولــى بالضبــط. يحــاول املمثلــون أن يصلــوا بالعــرض 
إلــى نهايتــه الســابقة، بينمــا يحــاول املتفّرجــون املمثلــون أن يغّيروهــا، موّضحــن أن 
هنــاك حلــوالً جديــدة محتملــة وواضحــة. بكلمــات أخــرى، يتوقــف املمثلــون عنــد رؤيــة 
معينــة للعالــم ويحاولــون أن يؤكــدوا العالــم كمــا هــو، ويثبتــوا أن األمــور تســير بالطريقــة 
نفســها متامــا... علــى األقــل حتــى يتدّخــل أحــد املتفرجــن املمثلــن ويغّيــر رؤيــة العالــم 
كمــا هــو إلــى عالــم كمــا ميكــن أن يكــون. ومــن الضــروري توليــد درجــة مــن التوّتــر بــن 
املتفرجــن/ املمثلــن، فــإذا لــم يقــم أحــد بتغييــر العالــم فســوف يبقــى كمــا هــو، وإذا لــم 

يقــم أحــد بتغييــر املســرحّية فســوف تصــل إلــى النهايــة الســابقة. 

3.  يتــم إعــالم اجلمهــور أنــه، خــالل عــرض املســرحّية، فــإن أول خطــوة تكــون يف 
احتــالل مــكان البطــل عندمــا يرتكــب )أو ترتكــب( خطــأ، يف محاولــة لتقــدمي حــل 
أفضــل. كل مــا عليهــم أن يفعلــوه هــو أن يصيحــوا »ســتوب!«؛ فيكــون علــى املمثلــن 
ــروا أوضاعهــم. وبأقــل تأخيــر ممكــن، يجــب علــى  أن يتوقفــوا حيــث هــم، دون أن يغّي
املتفــرج املمثــل أن يقــول مــن أيــن ســيبدأ املشــهد، محــددا عبــارة أو حلظــة أو حركــة 
)أيهمــا أســهل(. يبــدأ املمثلــون املشــهد مــن جديــد، مــن النقطــة املطلوبــة، مــع املتفــّرج 

املمثــل الــذي اعتــرض، يف دور البطــل. 

4.  املمثــل الــذي مت اســتبداله ال يخــرج مــن اللعبــة فــورا؛ فهــو )أو هــي( يبقــى يف 
اخلطــوط اجلانبيــة، ليشــجع املتفــّرج املمثــل، إذا احتــاج إلــى ذلــك.

5.  مــن اللحظــة التــي يحــل فيهــا املتفــّرج املمثــل محــل البطــل، ويبــدأ يف عــرض حــل 
جديــد، يُحــّول بقّيــة املمثلــن أنفســهم إلــى عمــالء اضطهــاد، أو، إذا كانــوا كذلــك أصــال، 
فإنهــم يضاعفــون اضطهادهــم، ليوضحــوا للمتفــرج املمثــل كــم هــو صعــب تغييــر الواقع. 
تكــون اللعبــة بــن متفرجــن/ ممثلــن يحاولــون إيجــاد حلــول جديــدة، يحاولــون تغييــر 
ــم كمــا هــو.  ــوا العال ــى أن يقبل ــون صّدهــم، وإجبارهــم عل ــن يحاول ــم، ضــد ممثل العال
وبالطبــع، ليــس هــدف املنبــر أن تكســب، بــل أن تتعلــم وتتــدّرب. املتفرجــون املمثلــون، 
ــور،  ــون واجلمه ــة«؛ واملمثل ــاة الواقعي ــى »احلي ــون عل حــن يشــّخصون أفكارهــم، يتدرب
ــة ألفعالهــم. إنهــم يتعّرفــون  ــج احملتمل ــى النتائ ــى حــد ســواء، باللعــب، يتعّرفــون عل عل
علــى أســلحة املضطهديــن، وعلــى التكتيــكات واالســتراتيجيات املمكنــة للمضطهديــن. 

٦.  إذا استســلم املتفــرج - املمثــل، فإنــه يخــرج مــن اللعبــة، ويعــود املمثــل إلــى دوره ثانية، 
وتســير املســرحّية بســرعة نحــو نهايتهــا املعروفــة. حينئــذ يســتطيع متفــّرج ممثــل جديــد 
أن يقتــرب مــن املســرح ويصيــح »ســتوب!« ويشــير إلــى املــكان الــذي يريــد أن تبــدأ منــه 

اإلعــادة، لتبــدأ املســرحّية مــن تلــك النقطــة. وســوف تبــدأ جتربــة حــل جديــد. 
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أساسيات العمل يف مسرح املضطهدين:
أثناء العمل يف مسرح التفاعلي يجب علينا أن جنيب على األسئلة التالية:

سؤال:  كيف ُيعاد عرض النموذج؟ 
النمــوذج، كمــا يف أيــة مســرحّية، ميكــن أن جُتــرى عليــه التدريبــات بطــرق مختلفــة. علــى 
أيــة حــال، اقتــرح األســلوب الــذي بــدا لــي دائمــا أنــه يأتــي بنتائــج طيبــة، والــذي ميكــن 
أن يســتخدم يف الوقــت نفســه يف »االرجتــال« مــن أجــل البنــاء الدرامــي. وهــو إشــراك 
عملّيــة مــن التماريــن علــى الدوافــع واألســلوب، قبــل »اقتحــام« التدريبــات التــي جتمــع 

هــذه األجــزاء يف كل شــامل.

هنــاك العديــد مــن الطــرق لصياغــة مســرحيات تربويــة مجتمعيــة. البعــض يأخــذ 
باملقاربــة التقليديــة للكتابــة املســرحّية ـ حيــث يقــوم البالغــون أو الناشــئون بكتابــة 
ســيناريو حــول موضــوع معــّن فيمــا يقــوم املربــون/ املمثلــون  بــأداء األدوار.  بينمــا 
ــي االرجتــال  هــو األســاس يف صياغــة املشــاهد بشــكل  يف املســرح املجتمعــي التفاعل
آنــي دون اســتخدام النــص املســرحي، وهــو إبداعــي وآنــي بطبيعتــه إذ مُيّكــن الشــباب 
مــن التحّكــم يف العمليــة اإلبداعيــة ويشــجعهم علــى اســتخدام أجســادهم وأحاسيســهم 

وليــس فقــط فكرهــم. 

ميكــن حتويــل مشــهد أو عــدد مــن املشــاهد املعــّدة واملســجلة إلــى نــص مســرحي. 
وهكــذا يأتــي النــص مباشــرة مــن الشــباب دون تصنُّــع يف الصــوت كمــا قــد يحــدث 
م يف الســن أن يقلـّـد صــوت شــخص مراهــق. غيــر أن هــذا  عندمــا يحــاول شــخص متقــدِّ
ال يعنــي أن حتويــل املشــاهد املرجتلــة إلــى منتــوج جاهــز أمــر ســهل. علــى العكــس مــن 

ذلــك ميكــن للعمليــة أن تكــون جــد شــاقة.  

بعــد جتهيــز »جنــن« العمــل، يكــون علــى املمثلــن أن يتدّربــوا علــى إعــادة »النــّص« نفســه 
عــّدة مــّرات وبطــرق مختلفــة، مثــال:

ــى لغــة  - التمثيــل أمــام الصــم : متثيــل املشــهد دون اســتخدام النــص مــع التركيــز عل
اجلســد فقــط مــن أجــل توصيــل الفكــرة للجمهــور.

- التمثيــل بشــكل كوميــدي، أو تراجيــدي أو التمثيــل بشــكل ُمضّخــم أو التمثيــل ببــطء: 
ــى  ــوي عل ــام، حتت ــوان رّس هــذه التدريبــات مفيــدة كطريقــة لتســليح املمثلــن بلوحــة أل
ِّــلونها، وشــيئاً فشــيئاً ســيقومون برســم هــذه  كّل األلــوان املتوفـّــرة لشــخصّيات سيمثـ
الشــخصيات. هــذا اجلــزء األخيــر مــن العمليــة يجــب أن يتــّم خــالل تركيــب البروفــات، 
التــي ستســتخدم علــى  بــكّل األفعــال، وكّل أشــكال التعبيــر  النــّص،  عندمــا ينتهــي 

ّــحدت. اخلشــبة، وقــد اتـ

سؤال: هل علينا يف مسرح املنبر أن نتوصل إلى حّل؟

إن حتقيــق حــوار جّيــد أفضــل مــن حــّل جّيــد، ألّن األمــر الــذي يُدخــل اجلمهــور يف 
اللعبــة هــو النقــاش بهــدف التوعيــة، وليــس احلــّل الــذي ميكــن التوصــل إليــه أو عــدم 

ــه.  التوصــل إلي

سؤال: كيف يجب أن يكون سلوك اجلوكر يف مسرح املنبر؟

1.  اجلواكــر ال يقــّررون شــيئا بصفتهــم الشــخصّية. إنهــم يطرحــون قواعــد اللعبــة، 
مــع تقّبــل كامــل مــن البدايــة إلمكانيــة قيــام اجلمهــور بتغييرهــا إذا بــدا ذلــك ضروريــا 

لدراســة املوضــوع املقتــرح.
٢.  علــى اجلوكــر أن يُلقــي بالشــكوك كّل الوقــت إلــى اجلمهــور، حتــى يكــون اجلمهــور 
ّــخذ القــرارات. هــل هــذا احلــّل بالــذات مناســب أم ال؟ هــل هــذا  نفســه هــو مــن يتـ

صحيــح أم خطــأ؟ 
إلــى  مييلــون  اجلواكــر  بعــض  األهميــة.  شــديدة  للجوكــر  اجلســدّية  الوضعيــة    .3
ّــت  االختــالط باجلمهــور، واجللــوس بــن املتفّرجن/املمثلــن؛ وهــذا قــد يتســبب يف تشتـ
كامــل. آخــرون، بســبب تصرفاتهــم، يســمحون لشــكوكهم اخلاصــة، وترّددهــم أو ُجبنهــم، 

بــأن تظهــر. 
»الّســحرية«. وميكنهــم أن يقاطعــوا  يراقبــوا جميــع احللــول  4.  علــى اجلواكــر أن 
املتفّرج/املمثل/البطــل إذا اعتبــروا مــا يفعلــه نوعــاً مــن الســحر، ال مبجــّرد احلكــم بأنــه 

ــور أن يقــرر. ســحر، وإمنــا بســؤال اجلمه
5.  أخيــرا، علــى اجلوكــر أن يكــون ســقراطّيا ـ جدلّيــا، وعــن طريــق األســئلة، ووســائل 

الشــّك، عليــه أو عليهــا مســاعّدة اجلمهــور علــى جتميــع أفــكاره، وإعــداد أفعالــه. 

 سؤال: ماذا عن عناصر املسرحة يف مسرح املنبر؟
كثيــراً مــا تكــون الِفــرق التــي تُقــّدم مســرح املنبــر فقيــرة، مبصــادر مادّية محــدودة. وعلى 
العمــوم، فــإن أدوات العــرض ال تزيــد عــن طــاوالت وكــراٍس وال شــيء غيــر ذلــك. ويجــب 
أن يؤخــذ هــذا كطــارئ ال كاختيــار. نظرّيــاً يجــب أن يكــون املوقــع ُمعــّدا بالشــكل الالئــق 
املمكــن، بتفاصيــل دقيقــة بقــدر مــا تقتضيــه الضــرورة. واألمــر نفســه ينســحب علــى 
ف الشــخصّية مــن خــالل مالبســها واألدوات التــي تســتخدمها.  األزيــاء. يجــب أن تُعــرَّ
االضطهــاد كثيــرا مــا يظهــر مــن خــالل املالبــس، واألشــياء. املالبــس واألغــراض يجــب 
ّــزة. ومــع ازديــاد االهتمــام بجماليــات  أن تكــون واقعيــة، مشــحونة، واضحــة، ومحفـ

العــرض ســتزداد قدرتــه علــى التحفيــز، وتــزداد مشــاركة اجلمهــور فيــه. 
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سؤال: ما هي وظيفة إحماء املتفرجني  يف عرض مسرح املنبر؟

يف جميــع عــروض املنبــر، هنــاك باســتمرار عنصــر »إحمــاء« للمتفّرجن/املمثلــن قبــل 
العــرض مــن خــالل بعــض التماريــن املســرحّية اجلماعيــة. ولكــن وظيفــة هــذه التماريــن 
ــى خشــبة  ــل لكســر احلواجــز بــن املمثلــن عل يف الواقــع ليســت يف اإلحمــاء وحــده، ب
املســرح واجلمهــور، وتشــكيل »فرقــة« مــن مجموعــة مــن النــاس، كنــوع مــن »الطائفــة«: 

إذا عملنــا شــيئا معــاً حتّولنــا إلــى فرقــة حقيقيــة. 

سؤال: كيف يجب أن يتصرف املمثل يف مسرح املنبر؟

علــى املمثلــن أن يكونــوا جدليــن، وأن يعرفــوا كيــف يعطــون ويأخــذون، وكيــف يتأّخــرون 
ويتقدمــون، كيــف يكونــون خاّلقــن. يجــب أال يشــعروا بــأّي خــوف مــن فقــدان مواقعهــم، 
ــف  ــداً كي ــرف جّي ــذي يع ــس الســاحر ال ــم لي ــب. الســاحر العظي أو الوقــوف يف اجلوان
ّــم ِحيَلــُه لآلخريــن أيضــا. والعــب الكــرة العظيــم  يعمــل الســحر وحســب، ولكــن كيــف يُعلـ

ال يفقــد مكانتــه بتعليــم العــب آخــر كيــف يتعامــل مــع الكــرة بقدميــه.

سؤال: َمن ُيستبَدل َمن يف املشهد امُلعاد؟

يكــون  للمضطهديــن،  حقيقيــا  مســرحاً  يكــون  أن  يصلــح  منبــر  مســرح  أجــل  مــن 
املتفّرجون/املمثلــون مــن ضحايــا االضطهــاد الــذي تعانــي منــه الشــخصّية )بذاتهــا أو 
ــد، للبحــث عــن أشــكال  ــى الوقــوف مــكان البطــل املُضَطَه بالتماثــل( هــم القــادرون عل
للتحــّرر. إن محاولــة التوصــل إلــى حلــول ليــس لهــا معنــى يف ســياق املســرحّية فقــط؛ 
الوقــت نفســه علــى  يتدّربــون يف  البطــل(  فاملتفّرجون/املمثلــون )املضطهــدون مثــل 

الدفــاع عــن أنفســهم يف حياتهــم الواقعيــة. 

ــة،  ُــحتَرم. لكــن، إذا حــدث بالصدف ــي يجــب أن تـ ــه قواعــده الت ــن ل مســرح املضطهدي
ــر هــذه القواعــد، فيجــب  ــة، ولســبب معــّن، أن يغّي أن قــّرر اجلمهــور، يف حلظــة معّين
تغييرهــا يف مســرح  التــي ال يجــوز  الوحيــدة  القواعــد  فــإن  ذلــك،  تغييرهــا. رغــم 
املضطهديــن مبــدآن أساســيان: املتفّرجون/املمثلــون يجــب أن يكونــوا أبطــال الفعــل 
الدرامــي، وهــؤالء املتفّرجون/املمثلــون يجــب أن يعــدوا أنفســهم ليكونــوا أبطــال حياتهــم 

ــة. ــر األمــور أهمي اخلاصــة. هــذا هــو أكث

سؤال:  هل يستطيع الناس أن يبقوا متفّرجني يف عرض مسرح املنبر؟  
     

ال! يف مســرح املنبــر التفاعلــي، ال يســتطيع أحــد أن يظــل »متفّرجــا« باملعنــى الســلبي 
للكلمــة. مســتحيل. يف مســرح املنبــر، يعــرف كل املتفّرجن/املمثلــن أنهــم يســتطيعون 

أن يوقفــوا العــرض عندمــا يريــدون. يعرفــون أنهــم يســتطيعون أن يصرخــوا »ســتوب!« 
وأن يعلنــوا آراءهــم بطريقــة دميقراطيــة، مســرحّية، محسوســة، علــى اخلشــبة. وحتــى 
لــو ظلـّـوا يف اجلوانــب، وحتــى لــو كانــوا يراقبــون عــن بُعــد، وحتــى لــو قــّرروا أال يقولــوا 
ــى  ــى ال يقــول شــيئا، يكــون عل ــه مشــاركة. حت ــار هــو يف حــد ذات ــك االختي شــيئا، فذل

املشــارك أن يقــّرر أال يقــول شــيئا: وهــذا يف حقيقتــه فعــل. 

لــم يبــق أحــد يف تلــك الســاحة مجــرد »متفــّرج«: حتــّول اجلميــع إلــى متفّرجن/ممثلــن، 
جالســن أو واقفــن، بعيديــن أو قريبــن، يف األعلــى أو يف األســفل.

سؤال: كيف يجب أن يكون مضمون وشكل أسلوب النموذج؟

عندمــا تكــون املشــكلة املركزّيــة واقعيــة، فــإن النمــوذج مييــل يف اجتــاه االنتقائيــة 
الواقعيــة. فأهــّم أمــر، قبــل كل شــيء وفوقــه، هــو أن مســرح املنبــر يجــب أن يكــون 
مســرحاً جيــدا، وأن يقــّدم النمــوذج نفســه متعــًة جمالّيــة. وقبــل أن يبــدأ دور »املنبــر«، 

يجــب أن يكــون العــرض نفســه صاحلــاً للمشــاهدة، ومبنيــاً بشــكل قــوي.  

بعض العناصر التي تساهم يف خلق قصة  تثير تفاعل اجلمهور: 
ــدة وواقعيــة ومناســبة  - أن تكــون للقصــة شــخصّيات جــد محــددة، مــع عالقــات معّق

تدفــع بالقّصــة إلــى األمــام. 
- أن تعيش الشخصيات نوعاً من الصراع مما يثير اهتمام اجلمهور. 

- أن يكــون يف القصــة عنصــر صــدق وهــذا ال يعنــي بالضــرورة أن تكــون القصــة يف حــد 
ذاتهــا حقيقيــة بــل أن يكــون ثمــة نــوع مــن األمانــة واملصداقيــة. 

- أن يكــون يف األداء نــوع مــن الفكاهــة متــى كان ذلــك مناســبا. فالقصــة القــادرة علــى 
دفــع النــاس إلــى  الضحــك ـ علــى األقــل بعــض الوقــت ـ جتعــل النــاس يعيشــون نوعــا 

مــن التســلية.  
أوغستو بوال
»ألعاب للمسرحيني وغير املسرحيني«
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متارين الورشات التدريبية

يشــمل الدليــل التدريبــي أربعــه عشــر لقــاء تدريبيــاً، تتــراوح مــّدة كل لقــاء مــا بــن 3-2 
ــم ليكــون يف متنــاول املدّربــن مــع املجموعــات املجتمعيــة أو منشــطي  ســاعات، ُصمِّ
األنديــة الدراميــة وكل مــن أراد االســتفادة مــن التماريــن لتحريــر الطاقــات واالنطــالق 

إلــى عالــم اخليــال واكتشــاف الــذات واآلخــر. 

ــى املــدّرب/ ــل واالرجتــال، عل ــادئ التمثي ــن أساســية يف مب ــى متاري ــوي الدليــل عل يحت
اجلوكــر التعــّرف عليهــا وإتقانهــا قبــل شــروعه يف بــدء العمــل مــع أي مجموعــة طالبيــة 
أو شــبابية مســتخدماً تقنيــات املســرح املختلفــة لطــرح مواضيــع توعويــة مجتمعيــة تهــم 

املجموعــة املســتهدفة. 

وتكفــل هــذه التماريــن أيضــا صياغــة إنســان حيــوي يصبــو إلــى التغييــر، ويحــدوه األمــل 
والثقــة واالعتمــاد علــى النفــس، ويعــرف العمــل اجلماعــي، ويحتــرم الفروقــات الفرديــة 

واالختــالف يف اآلراء.

يتــم اســتخدام مصطلــح »اجلوكــر« يف مراحــل متقدمــة مــن هــذا الدليــل بــدالً مــن 
مصطلــح املــدّرب، الن دور املــدّرب لــم يُعــد مقتصــرا فقــط علــى التدريــب، بــل يلعب دوراً 
ــي للمشــهد املســرحي/النموذج،  ــة النــص النهائ ــة وكتاب ــة اإلخراجي أساســياً يف العملي
وهــو املســؤول عــن مجموعــة املتدّربــن، إضافــة إلــى دوره اجلديــد يف املســرح التفاعلــي 
املجتمعــي، حيــث يلعــب »اجلوكــر« دور الوســيط أو امليّســر يف العمليــة التفاعليــة بــن 
املمثلــن علــى خشــبة املســرح وبــن جمهــور املتفرجن/املمثلــن يف قاعــة العــرض. وقــد 
اســتخدم أوغســتو بــوال مطــّور تقنيــات مســرح املضطهديــن التفاعلــي هــذا املصطلــح 

مــع بدايــة ســبعينيات مــن القــرن املاضــي.

تقســم متاريــن كل ورشــة تدريبيــة إلــى ثالثــة أجــزاء هــي:  متاريــن األحمــاء، متاريــن 
التركيــز، متاريــن االرجتــال.  ويشــمل كل لقــاء تدريبــي علــى مجموعــة كبيــرة مــن 
األلعــاب والتماريــن املســرحّية ضمــن محــوري اإلحمــاء والتركيــز، حيــث تُعطــى للمــدّرب 
احلرّيــة يف تطبيقهــا جميعهــا، أو اختيــار األلعــاب والتماريــن األكثــر مالئمــة والتــي 

ــن.  ــى تقييمــه ملجموعــة املتدّرب ــاء عل حتقــق األهــداف بن
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اللقـاء األول
٢-٣ ساعـات

أهداف الورشة:
أ( التعارف

ب( بناء الثقة مع اآلخر
ج( تنشيط حاسة الشم

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  الوقفة املسرحّية 

٢.  دائرة األسماء مع حركة باليد 
3.  دائرة األسماء مع غرض 

د 4.  التعريف مبفهوم فريز /جتمُّ
5.  إحماء كافة أعضاء اجلسد - فصل املفاصل

٦.  الركض املوضعي على رؤوس األصابع 
7.  السير يف الفراغ وإضافة نشاط

8.  التعريف باحمليط من خالل حاسة الّشم
9.  التعّرف على أفراد املجموعة من خالل كف اليّد

1٠.  التعّرف على زميلي من خالل حاسة اللمس
11.  متثيل يومك بالكامل ساعة بساعة.

1٢.  املراقبة 
13.  لعبة للنهاية - أخضر- أصفر- أحمر

تفصيل التمارين:

1.  الوقفة املسرحّية
يقف اجلميع يف دائرة مبن فيهم املدّرب.	 
اجلسد مستقيم واألرجل متالصقة.	 
 	.)V( تُفتح القدمان من األمام بزاوية انفراجيه
يتم إرجاع الكعبن ليصبح الشكل: مستقيماً )| |(.	 
تفتــح القدمــان مــّرة أخــرى علــى شــكل )V( بحيــث ال يتعــدى وضــع القدمــن 	 

مســتوى خــط الكتفــن.
الركبتان مسترخيتان مع انحناءه قليلة إلى األمام.	 
الذراعان بجانب اجلسد، والكتفان يف حالة استرخاء.	 
يكرر التمرين عّدة مّرات بهدف إتقانه.	 

٢.  دائرة األسماء مع حركة باليد
تقف املجموعة يف دائرة مبن فيها املدّرب.	 
يذكــر املــدّرب اســمه مــع حركــة محــددة بيــده وميررهــا إلــى املتــدّرب »أ« علــى 	 

ــه. ميين
ميــرر املتــدّرب »أ« احلركــة نفســها مــع ذكــر اســمه إلــى املتــدّرب »ب« علــى ميينــه، 	 

وهكــذا إلــى أن تصــل احلركــة واالســم مجــددا إلــى املــدّرب.
ميكن أن يُكرر التمرين أكثر من مّرة واحدة إذا كانت املجموعة كبيرة وجديدة.	 
ــى 	  ــدّرب إل ــن مت ــة والســرعة يف متريرهــا م ــل احلرك ــة يف نق يجــب مراعــاة الدق

آخــر.

3.  دائرة األسماء مع غرض
تقف املجموعة يف دائرة مبن فيها املدّرب.	 
يذكــر املــدّرب اســمه مــع متريــر »كــرة صغيــرة« أو أي غــرض آخــر إلــى املتــدّرب »أ« 	 

علــى ميينــه، والنظــر بعينيــه أثنــاء متريــر الكــرة.
ميــّرر املتــدّرب »أ« الكــرة مــع ذكــر اســمه إلــى املتــدّرب »ب« علــى ميينــه، والنظــر 	 

بعينــي زميلــه أثنــاء متريــر الكــرة، وهكــذا إلــى أن تصــل الكــرة إلــى املــدّرب.
مُتّرر الكرة مرتن بالتتابع يف الدائرة مع ذكر االسم.	 
يف املرحلــة التاليــة تبــدأ املجموعــة بتمريــر الكــرة بشــكل عشــوائي يف الدائــرة مــع 	 

ذكــر األســماء.
يف املرحلــة األخيــرة يقــوم املتــدّرب بتمريــر الكــرة مــع ذكــر اســمه واســم الشــخص 	 

املستهدف.
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Freeze – 4.  التعريف مبفهوم فريز
يطلب املدّرب من املجموعة رفع األيدي إلى أعلى وحتريكها عشوائيا. 	 
مع كلمة »جتمد« أو »Freeze« من املدّرب تتجمد األيدي دون حركة. 	 
يســتمر املــدّرب يف حتريــك األيــدي، ويتبعــه الطــالب إلــى أن يقــول »جتّمــد« مــّرة 	 

أخــرى، وهكــذا.

5.  إحماء كافة أعضاء اجلسد
يقف اجلميع وقفتهم املسرحّية يف دائرة.	 
يطلــب املــدّرب مــن اجلميــع وضــع الثقــل علــى القــدم اليســرى ووضــع القــدم 	 

اليمنــى خطــوة صغيــرة إلــى األمــام.
يبدأ املدّرب حتريك أصابع قدمه اليمنى ويطلب من اجلميع محاكاته.	 
تتــدرج احلركــة مــن أصابــع القــدم إلــى املشــط فالكعــب فالقــدم كاملــة، بحيــث يتــم 	 

الضغــط عليهــا علــى األرض بأشــكال مختلفــة لتليينهــا.
ــى 10 ســم، والبــدء بتحريــك مفصــل القــدم بشــكل 	  ــى أعل ــى إل رفــع القــدم اليمن

ــم إلــى اليســار 4 مــّرات. دائــري إلــى اليمــن 4 مــّرات ث
ــى 	  ــري إل ــى بشــكل دائ ــة اليمن ــك مفصــل الركب ــة قائمــة وحتري ــع القــدم بزاوي رف

ــّرات. ــى اليســار 4 م ــم إل ــّرات ث اليمــن 4 م
نفض القدم من مفصل الركبة إلى األمام مع إصدار صوت »آه«.	 
االنتقــال إلــى مفصــل الــورك األميــن، وحتريــك الســاق بشــكل دائــري إلــى اليمــن 	 

4 مــّرات، ثــم إلــى اليســار 4 مــّرات.
يكرر التمرين بشكل مماثل مع الساق اليسرى.	 
بعــد االنتهــاء مــن الســاقن تنقــل احلركــة إلــى احلــوض عبــر إزاحتــه إلــى اليمــن 	 

ثــم إلــى اليســار، إلــى األمــام ثــم إلــى اخللــف. مــع كل إزاحــة يُعــاد احلــوض إلــى 
محــوره، ومــن ثــم يتــم حتريكــه بشــكل دائــري 4 مــّرات إلــى اليمــن واليســار حــول 

محــور اجلســد.
تنتقــل احلركــة إلــى األيــدي بــدءا بتدليــك األصابــع وحتريكهــا بشــكل عشــوائي. 	 

ثــم يُحــّرك الرســغ بشــكل دائــري 4 مــّرات نحــو اخلــارج و4 مــّرات نحــو الداخــل.
أمــا الكتفــان فيرتفعــان إلــى أعلــى مــع الشــهيق 4 مــّرات ثــم يحبــس النفــس بالقــدر 	 

نفســه، ثــم يُنــزالن بزفــرة حــادة. تُكــرر العمليــة 4 مــّرات.
يتــم تكويــر الرقبــة نحــو األســفل، بحيــث يالمــس الذقــن الصــدر.  ويبــدأ الذقــن 	 

بقيــادة احلركــة نحــو الكتــف األميــن، فاألعلــى، فالكتــف األيســر وعــودة إلــى 
ــكل اجتــاه. ــن ل ــة مّرت ــرر العملي ــّرة أخــرى. تتك الصــدر م

٦.  الركض املوضعي على رؤوس األصابع يف الدائرة
تقف املجموعة يف دائرة مبن فيها املدّرب.	 
يبــدأ اجلميــع الركــض املوضعــي علــى رؤوس األصابــع دون رفــع الرجلــن عــن 	 

األرض.
على املتدّربن حتريك كافة أعضاء اجلسد أثناء الركض املوضوعي.	 
ــى أن يوقــف 	  ــاز مــن املــدّرب تباشــر املجموعــة الركــض املوضعــي بتســارع إل بإيع

ــن.  ــدّرب التمري امل

7.  السير يف الفراغ وإضافة نشاط
يطلب املدّرب من املجموعة السير يف الفراغ يف جميع االجتاهات واملستويات.	 
تتحّرك املجموعة بسرعات مختلفة دون توجيهات املدّرب. 	 
أثنــاء الســير يطلــب املــدّرب مــن اجلميــع مراقبــة أجســادهم وحتريــك كافــة أعضاء 	 

اجلســد دون استثناء.
مــع كلمــة Freeze مــن املــدّرب يتجمــد أفــراد املجموعــة كل منهــم يف الوضــع 	 

الــذي كان بــه أثنــاء املشــي يف الفــراغ.
ــه 	  ــدّرب بنشــاط محــّدد قــد يكــون مــن حيات بعــد حلظــات معــدودة يباشــر كل مت

ــد.  ــة انطالقــا مــن شــكل اجلســد بعــد التجمُّ اليومي
يستخدم املتدّرب كافة أعضاء اجلسد أثناء تأدية النشاط.	 
يعيــد املــدّرب التمريــن عــّدة مــّرات مــع املجموعــة ويف كل مــّرة علــى املتــدّرب أن 	 

ميــارس نشــاطا مختلفــا عــن النشــاط الــذي قــام بتأديتــه يف املــّرات الســابقة.

8.  التعريف باحمليط من خالل حاسة الشم 
تتحّرك املجموعة يف الفراغ. 	 
أثنــاء حتركهــا تقــوم املجموعــة بشــم كافــة األغــراض املوجــودة يف املــكان، مــن 	 

جــدران ومقاعــد، والتعــّرف علــى الفــْرق يف الرائحــة بــن كل غــرض وآخــر.
يف املرحلــة التاليــة يطلــب املــدّرب مــن املجموعــة أن تغلــق أعينهــا وتتحــّرك يف 	 

الفــراغ، وتبــدأ بشــّم محتويــات املــكان بهــدف التعــّرف علــى رائحــة كل غــرض 
بعينــن مغلقتــن.

يتحــّرك املــدّرب أثنــاء التمريــن بــن أفــراد املجموعــة، ويســاعد يف احملافظــة علــى 	 
عــدم اصطــدام املتدّربــن بعضهــم ببعــض.

9.  التعّرف على أفراد املجموعة من خالل كف اليد.
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة 5-6 متدّربن.	 
يقــف متــدّرب »أ« مــن كل مجموعــة بأعــن مغلقــة أمــام أفــراد مجموعتــه الذيــن 	 
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يقفــون مقابلــه بخــط مســتقيم، الواحــد خلــف اآلخــر، ويبتعــدون عنــه متــراً واحــداً 
علــى األقــل.

ــده أمــام أنفــه كــي يشــّمها، ثــم 	  ــه »أ« وميــد راحــة يَ يتقــدم متــدّرب »ب« مــن زميل
يذكــر اســمه ويعــود إلــى خلــف مجموعتــه.

يطّبق جميع أفراد املجموعة ما فعله املدّرب »ب« مع ذكر أسمائهم.	 
يف املرحلــة التاليــة يتقــّدم أفــراد املجموعــة الواحــد تلــو اآلخــر وبشــكل عشــوائي 	 

مــن »أ«، ميــّدون راحــة يدهــم أمــام أنفــه كــي يقــوم بشــمها كــي يحــاول التعــّرف 
علــى اســم ذلــك الشــخص. 

يشارك جميع أفراد املجموعة يف التمرين.	 

1٠.  التعّرف على زميلي من خالل حاسة اللمس
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية »أ« و »ب«.	 
تقف كل مجموعة زوجية مقابل بعضها يف الفراغ.	 
يتلمس كل متدّرب يف مجموعته يدي زميله ويتذكر صفاتها.	 
بإيعــاز مــن املــدّرب تســير املجموعــة يف الفــراغ بأعــن مغلقــة وأيديهــم ممــدودة 	 

إلــى األمــام. 
أثنــاء الســير يبــدأ كل متــدّرب البحــث عــن زميلــه مــن خــالل مالمســة األيــدي التــي 	 

يصادفهــا أثنــاء الســير بأعــن مغلقــة، وعلــى كل متــدّرب أن يتعــّرف علــى زميلــه.
عندمــا يتعــّرف املتــدّرب علــى زميلــه، ميســك بــه ويبقــى مكانــه دون حركــة، إلــى أن 	 

يطلــب املــدّرب مــن اجلميــع التوقــف عــن البحــث وفتــح األعــن للتأكــد مــن صحــة 
االختيار.

11.  متثيل يومك بالكامل من ساعة إلى أخرى 
يختــار كل متــدّرب حيــزا يجلــس بــه يف الفــراغ بشــكل مريــح ويتتبــع إرشــادات 	 

املــدّرب.
علــى كل متــدّرب أن يتذكــر ويطّبــق مــاذا يفعــل يف يومــه العــادي يف الســاعة التــي 	 

يحددهــا املــدّرب.

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
الســاعة اآلن هــي الواحــدة بعــد منتصــف الليــل... مــاذا تفعــل يف تلــك الســاعة؟  	 

مثــل بجســدك وكافــة حواســك.
الساعة اآلن هي الثانية صباحا.	 
ــى الســاعة 	  ــة إل ــى أن يصــل ثاني ــذا إل ــة صباحــا... وهك الســاعة اآلن هــي الثالث

ــل. ــد منتصــف اللي الواحــدة بع

1٢.  املراقبة - أنتم املمثلون ونحن اجلمهور
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعتن متساويتن »أ« و »ب«	 
تقــف املجموعــة »أ« علــى املســرح بشــكل مســتقيم وبهــدوء تــام لتلعــب دور املمثلــن 	 

مبواجهــة املجموعــة »ب« التــي تلعــب دور اجلمهــور، وتتبــع إرشــادات املــدّرب.

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
املدّرب: أنتم املمثلون ونحن اجلمهور... أنتم تنظرون إلينا ونحن ننظر إليكم.. 	 
ملــدة 3-4 دقائــق. وعلــى مجموعــة 	  مــّرات  املــدّرب هــذه اجلملــة عــّدة  يكــرر 

التمريــن. ســير  أثنــاء  »أ«  املجموعــة  أفــراد  جيــدا  تراقــب  أن  »ب«  املتفرجــن 
ــوم 	  ــت اآلن تق ــّد »الكراســي« املوجــودة يف القاعــة... ان ــم بع اآلن ليباشــر كل منك

بأهــم فعــل يف حياتــك.. يجــب أن تكــون إجابتــك صحيحــة.. قــم بالعــّد مجــددا 
لتتأكــد مــن صّحــة اجلــواب.

ليرفع كل متدّرب يده بعد أن انتهى من عّد الكراسي.	 
يسأل املدّرب كل واحد من أفراد املجموعة عن عدد الكراسي يف القاعة.	 
تبديــل بــن املجموعتــن.. ويف نهايــة التمريــن يطلــب املــدّرب مــن املجموعــة علــى 	 

املســرح أن تقــوم بعــّد النوافــذ يف القاعــة علــى ســبيل املثــال.

املجموعة تقييم سير التمرين: 
يف نهايــة التمريــن جتلــس املجموعــة الكبيــرة يف دائــرة ويباشــر املــدّرب حــواراً 	 

مفتوحــا مــع املجموعــة حــول التمريــن وشــعورهم الداخلــي أثنــاء تأديتــه.. فيســأل 
ــن؟  ــوا دور اجلمهــور يف اجلــزء األول مــن التمري ــال مــاذا شــاهدوا عندمــا لعب مث
ــّرا ظاهــراً علــى أجســاد املتدّربن/املمثلــن علــى املســرح؟ أيــن  هــل شــاهدوا توت
الحظــوا هــذا التوتــر. يف أجســاد املتدّربــن؟  ومــن ثــم يســأل مــاذا شــاهدوا عندمــا 
طلــب مــن مجموعــة املتدّربن/املمثلــن علــى املســرح أن يقومــوا بفعــل محــدد.  ثــم 
يســأل كيــف كان شــعورهم عندمــا لعبــوا دور املمثلــن يف اجلــزء األول ومــن ثــم يف 

اجلــزء الثانــي مــن التمريــن.
ســؤال: هــل هنالــك فــرق عندمــا يصعــد املمثــل علــى خشــبة املســرح بهــدف أو فعــل 	 

محــدد أو بــدون أو هــدف أو فعــل محــدد. 

تقييم..  وتغذية راجعة.

13.  لعبة للنهاية: أخضر- أصفر- أحمر
تقف املجموعة يف خط مستقيم بجانب بعضهم يف أحد طريف املسرح.	 
ــة بحيــث يكــون 	  يتطــّوع أحدهــم ليكــون »شــرطي املــرور« ويقــف يف اجلهــة املقابل
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وجهــه نحــو احلائــط.
علــى »شــرطي املــرور« أن يذكــر ألــوان اإلشــارة الضوئيــة قائــال: »أخضــر، أصفــر، 	 

أحمــر!!« ووجهــه نحــو احلائــط.
أثنــاء ذكــر األلــوان يف الوقــت الــذي يكــون فيــه وجــه الشــرطي متجهــاً نحــو 	 

النهايــة.  إلــى خــط  الوصــول  بهــدف  تتقــدم يف اجتاهــه  فــإن املجموعــة  احلائــط، 
مــع كلمــة »أحمــر« مــن قبــل الشــرطي والتفافــه بســرعة نحــو اخللــف، علــى 	 

املجموعــة أن تكــون يف وضــع جتمــد كلّــي.
املتــدّرب الــذي يتحــّرك أو يشــاهده الشــرطي يتحــّرك أثنــاء التفافــه نحــو اخللــف 	 

يعــود إلــى نقطــة البدايــة.
من يصل أوالً إلى خط النهاية يُعتبر الفائز ويلعب دور الشرطي اجلديد.	 

اللقـاء الثـاني
٢-٣ سـاعات

أهداف الورشة:
أ( التحّكم باجلسد

ب( التفاعل مع الغرض يف الفراغ باستخدام لغة اجلسد
ج( تنشيط حاستي السمع واللمس

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  شيء واحد مشترك مع جميع أفراد املجموعة 

٢.  االسم مع إيقاع يف دائرة
3.  االسم مع حركة يف وسط الدائرة

4.  دائرة األسماء - اجلميع ينظر إلى ...
5.  إحماء أعضاء اجلسد - فصل املفاصل 

٦.  السير يف الفراغ بسرعات مختلفة
7.  السير يف الفراغ بطرق متعددة 

8.  السير يف الفراغ وتشكيل مجموعات من أرقام أو صفات متشابهة 
9.  التعّرف على الغرض بأعني مغلقة 

ل يف الدائرة والتفاعل معه باستخدام احلواس 1٠.  مترير غرض ُمتخيَّ
11.  السير إلى الهدف بأعني مغلقة 

1٢.  التحّية، املعانقة، اجللوس على كرسي امللك بأعني مغلقة.
ل متطاير يف الفراغ  13.  السير يف الفراغ والتفاعل مع غرض ُمتخيَّ

ل يف الفراغ  14.  حتريك غرض ُمتخيَّ
اًل يف الفراغ 15.  مجموعات كبيرة حتّرك غرضًا ُمتخيَّ

1٦.  لعبة النهاية - من القاتل؟ 
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تفصيل التمارين:
 

1.  شيء واحد مشترك مع جميع أفراد املجموعة 
يوّزع املدّرب أوراق فارغة وأقالم على املتدّربن. 	 
تتحّرك املجموعة يف القاعة وحتصل هنالك لقاءات زوجية بن أفرادها.	 
تتحــاور كل مجموعــة زوجيــة وحتــاول أن جتــد فيمــا بينهــا قاســماً مشــتركاً واحــداَ 	 

فقــط، )علــى ســبيل املثــال: أغنيــة محــددة محّببــة عليهمــا، أو لــون محــّدد، أو 
طعــام ُمحبــب عليهمــا، أو تاريــخ ميــالد مشــترك.. الــخ.(

علــى كل متــدّرب أن يلتقــي مــع جميــع أفــراد املجموعــة بهــدف إيجــاد قاســم 	 
مشــترك مــع كل واحــد منهــم ويكتبــه علــى ورقتــه.

ال ميكن تكرار شيء مشترك مّرتن.	 
يف النهايــة، تقــف املجموعــة يف دائــرة ويباشــر كل متــدّرب بذكــر األشــياء املشــتركة 	 

بينــه وبــن كل متــدّرب مــن أفــراد املجموعــة.  

٢.  االسم مع إيقاع يف دائرة
تقف املجموعة يف دائرة مبن فيها املدّرب.	 
يباشــر املــدّرب بإيقــاع محــّدد متكــّرر بيديــه وجســده، وعلــى جميــع املتدّربــن 	 

متابعتــه يف ذلــك اإليقــاع.
مــع اإليقــاع املتكــّرر للمجموعــة يذكــر املــدّرب اســمه بصــوت مســموع للمتــدّرب »أ« 	 

الــذي يقــف علــى ميينــه.
ثــم يقــوم املتــدّرب »أ« بذكــر اســمه للمتــدّرب »ب« عــن ميينــه مــع احملافظــة علــى 	 

اإليقــاع.
وهكــذا، يتــم متريــر جميــع األســماء يف الدائــرة مّرتــن علــى األقــل مــع احلفــاظ 	 

علــى اإليقــاع املشــترك.
يُعاد التمرين يف حال لم حتافظ املجموعة على إيقاع مشترك. 	 

3.  االسم مع حركة يف وسط الدائرة
تقف املجموعة يف دائرة كبيرة مبن فيها املدّرب.	 
يتحــّرك املــدّرب ويقــف يف وســط الدائــرة، يذكــر اســمه مــع حركة محددة بجســده، 	 

ويعــود إلــى مكانــه يف الدائرة.
ــرة، يكــررون 	  بعدهــا يخطــو أفــراد املجموعــة خطــوة واحــدة باجتــاه وســط الدائ

ــى مواقعهــم. ــي نفذهــا ويرجعــون إل اســم املــدّرب مبرافقــة حركــة اجلســد الت
ر احلركة واالسم مّرتن من أجل التذّكر.	  تُكرَّ
بالتتابــع يقــوم جميــع أفــراد املجموعــة بالتحــّرك نحــو وســط الدائــرة الواحــد تلــو  	 

اآلخــر، يذكــرون أســماءهم مــع حركــة مختلفــة باجلســد، ومــن ثــم يقــوم اجلميــع 
بتكــرار اخلطــوة الثانيــة مّرتــن كمــا فعلــوا مــع املــدّرب.

يشــّجع املــدّرب املجموعــة علــى اســتخدام كافــة أعضــاء اجلســد عنــد تطبيــق 	 
التمريــن.

إمكانيات أخرى للتمرين:
ــدّرب البحــث عــن 	  ــدي لتشــجيع املت ــن باســتخدام اجلســد دون األي ــق التمري يطّب

ــة اجلســد.  ــر باســتخدام لغ ــدة يف التعبي ــات جدي إمكاني
بعــد أن شــارك اجلميــع بالتعريــف بأســمائهم مبرافقــة حركــة باجلســد، يتحــّرك 	 

ــى املشــاركن أن يتذكــروا ويعيــدوا  أحــد املتدّربــن ويقــف يف وســط الدائــرة وعل
ســوّية اســمه وحركــة جســده.

4.  دائرة األسماء - اجلميع ينظر إلى.. 
تقف املجموعة مبن فيها املدّرب يف الدائرة.	 
يذكــر أحــد املتدّربــن »أ« اســم املتــدّرب »د« علــى ســبيل املثــال، وعلــى أفــراد 	 

املجموعــة أن ينظــروا إلــى »د«.
مباشــرة وبعــد أن ينظــر اجلميــع إلــى املتــدّرب »د«، يذكر املتدّرب »د« اســم املتدّرب 	 

»س« علــى ســبيل املثــال، وعلــى أفــراد املجموعة أن ينظــروا إلى »س«.. وهكذا.

5.  إحماء أعضاء اجلسد - فصل املفاصل 
انظــر »إحمــاء اجلســد« يف اللقــاء األول مــع إمكانيــة تطبيقــه بإيقــاع أســرع، أو أن 	 

يكــون تكــرار كل حركــة خمــس مــّرات بــدالً مــن أربــع مــّرات.

٦.  السير يف الفراغ بسرعات مختلفة 
وكاّفــة 	  االجتاهــات  جميــع  بالفــراغ يف  الســير  املجموعــة  مــن  املــدّرب  يطلــب 

اجلســد. أعضــاء  حتريــك  مــع  املســتويات 
تتحــّرك املجموعــة بســرعات مختلفــة بحســب توجيهــات املــدّرب )صفــر-25- 	 

.)100-75-50
أثناء السير يطلب املدّرب من اجلميع مراقبة أجسادهم.	 
يف املرحلــة القادمــة ميكــن أن ينتقــل املــدّرب يف الســرعات بشــكل عشــوائي، مــن 	 

صفــر إلــى 50 أو مــن 100 إلــى 25 وهكــذا.
يف املرحلــة التاليــة تتعــّرف املجموعــة علــى الســرعات البطيئــة املختلفــة بالتــدّرج 	 

مــن )صفــر إلــى ســالب 100(.
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بعض مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
كل يســير وحده... ِســر يف الفراغ وراقب الفراغ من حولك... ســرعتك االعتيادية 	 

هي صفر... الســرعة اآلن هي 25%... حافظوا على الســرعة نفســها... حافظوا 
علــى التنفــس... حتّكمــوا بأجســادكم وال تصطدمــوا بزمالئكــم... الســرعة اآلن 

50% ... السرعة اآلن 75% ... السرعة %100. 

إمكانيات أخرى للتمرين: 
ميكن دمج السرعات اإليجابية والسلبية يف التمرين الواحد بشكل عشوائي.	 

7.  السير يف الفراغ بطرق متعددة 
ــع 	  ــاز مــن املــدّرب تتحــّرك املجموعــة يف الفــراغ بســرعات مختلفــة ويف جمي بإيع

االجتاهــات.
يطلــب املــدّرب مــن املجموعــة الســير يف أشــكال مختلفــة مثــل الســير علــى رؤوس 	 

األصابــع، علــى الكعــوب، الســير علــى أربــع - األيــدي واألرجــل، الســير إلــى 
ــخ. ــر.. ال ــف، الســير بخطــوط مســتقيمة... الســير بدوائ اخلل

أثناء السير يطلب املدّرب من املجموعة مراقبة أجسادها.	 
ميكن للمدّرب أن يدمج هذا التمرين مع متارين »السير يف الفراغ« السابقة.	 

بعض مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
ِســر علــى حافــة األرجــل اخلارجيــة... ِســر بالقــدم اليمنــى علــى رؤوس األصابــع 	 

واليســرى علــى الكعــب.
حافــظ علــى التنفــس... راقــب جســدك مــع كل تغييــر ملركــز ثقلــك... تذّكــر 	 

.50  ،25 بســرعة  ِســر  إحساســك... 
ِسر واألقدام مثنية إلى الداخل، وهكذا.	 

8.  السير يف الفراغ – تشكيل مجموعات من أرقام أو صفات متشابهة 
بإيعاز من املدّرب تتحّرك املجموعة يف الفراغ بسرعات وأشكال مختلفة.	 
أثنــاء الســير يطلــب املــدّرب مــن املجموعــة وبســرعة تشــكيل مجموعــات بنــاء علــى 	 

إرشــاداته مــن شــخصن، أو ثالثــة أو أكثــر.. أو بصفــات مشــتركة.

بعض مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
ِســر يف كافــة االجتاهــات... ِســر بســرعة 25٪... كل لوحــده... حافــظ علــى 	 

لوا مجموعــات مــن ثالثــة أشــخاص...  الســرعة اآلن 50٪... شــكِّ التنفــس... 
اســتمر يف الســير... كل أربعــة معــا... حافــظ علــى التنفــس... كل ثمانيــة معــا... 

ــون األســود مجموعــة واحــدة، وبقيــة املتدّربــن مجموعــة ثانيــة... 	  مــن يلبــس الل
الذكــور مجموعــة واحــدة واإلنــاث مجموعــة ثانيــة... املتدّربــون باألعــن الزرقــاء 
مجموعــة واحــدة، وبقيــة املتدّربــن مجموعــة ثانيــة... اســتمر يف الســير بســرعة 
لوا مجموعــات خماســية يف دائــرة بتالصــق  ــى التنفــس.. شــكِّ 25٪... حافــظ عل

األكتــاف.. اســتمر يف الســير.

إمكانيات أخرى للتمرين: 
ــام... األشــخاص 	  ــذه مــع مجموعــات األرق ــاء تنفي ــة أثن ــى لعب ــن إل ــل التمري حتوي

ــم  ــم تنحيته ــي مت تشــكيلها تت ــام للمجموعــات الت ــون مــن االنضم ــن ال يتمّكن الذي
ــى املســرح. ــن مبتدّربــن اثنــن فقــط عل ــى ينتهــي التمري ــا حت جانب

9.  التعّرف على الغرض بأعني مغلقة 
تقف املجموعة يف دائرة.	 
يتطّوع أحد أفرادها »أ« للوقوف يف وسط الدائرة بعينن مغلقتن.	 
يعطي املدّرب للمتدّرب »أ« غرضاً محدداً.	 
علــى »أ« التعــّرف علــى »صفــات« هــذا الغــرض وأن يقــوم بوصفــه للمجموعــة 	 

بدّقــة: حجمــه، شــكله، وزنــه، ملمســه، املــادة التــي ُصنــع منهــا.. الــخ.  
تطــرح املجموعــة بعــض األســئلة علــى »أ« حــول ذلــك الغــرض ملســاعدته يف 	 

التعــّرف علــى صفاتــه مــن خــالل إجابتــه علــى تلــك األســئلة.
أسئلة املجموعة يجب أن تكون مباشرة.	 
بعد أن يتعّرف »أ« على »صفات« الغرض يتم التبديل مبتدّرب آخر.	 
يشارك جميع أفراد املجموعة يف التمرين.	 
تُعطى لكل متدّرب دقيقتن يف حد أقصى للتعريف بِصفات الغرض.	 

بعض األسئلة التي ميكن أن تطرحها املجموعة: 
مــا لــون الغــرض؟ مّم يصنــع؟ مــا طولــه؟ مــا هــو حجمــه؟ وزنــه؟ ملمســه؟ كيــف يســتخدم؟ 	 

هــل هــو ســاخن أم بــارد؟  الــخ...

إمكانيات أخرى للتمرين:
تقــف املجموعــة يف دائــرة... ميــّرر املــدّرب غرضــا محــددا إلــى أحــد أفرادهــا، والــذي 	 

يقــوم بالتعــّرف علــى صفاتــه بأعــن مفتوحــة مســتخدما كافــة حواســه، ثــم يقــوم بتمريــره 
إلــى زميلــه عــن ميينــه إلــى أن يتــم متريــره بــن جميــع أفــراد املجموعــة.

يتم مترير أكثر من غرض واحد يف هذا التمرين.	 
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ل يف الدائرة والتفاعل معه باستخدام احلواس 1٠.  مترير غرض ُمتخيَّ
تقف املجموعة يف دائرة مبن فيها املدّرب.	 
يلقــط املــدّرب غرضــا ُمتخيَّــال مــن الفــراغ ويتفاعــل معــه مســتخدما حواســه، مــن 	 

أجــل التعــّرف عليــة وتعريــف املجموعــة بــه باســتخدام لغــة اجلســد.
ره إلــى املتــدّرب »أ« علــى ميينــه الــذي 	  ف املــدّرب علــى الغــرض ميــرِّ بعــد أن تعــرَّ

يبــدأ بالتفاعــل معــه مســتخدما جســده وحواســه، وأثنــاء ذلــك بتحويلــه إلــى غــرض 
آخــر.. يتفاعــل معــه يف الفــراغ ومــن ثــم ميــّرره إلــى زميلــه »ب« علــى ميينــه.

يستمر التمرين بهذا الشكل إلى أن يشارك به اجلميع. 	 

11.  السير إلى الهدف بأعني مغلقة 
تتفّرق املجموعة يف الفراغ.	 
مع كلمة ستارة من املدّرب تتحّرك املجموعة يف الفراغ.	 
يرّكــز كل متــدّرب نظــره نحــو نقطــة محــددة يف املــكان ويســير باجتاههــا بيــد 	 

ممــدودة مصّوبــه علــى تلــك النقطــة.
عنــد وصــول املتــدّرب إلــى نقطــة الهــدف، يرّكــز نظــره إلــى نقطــة أخــرى يف 	 

االجتــاه املعاكــس، ويســير نحوهــا بيــد ممــدودة مصّوبــه عليهــا وملســها.
يُكرر التمرين عّدة مّرات.	 
ــى نقطــة محــددة يف القاعــة، يؤشــر 	  ــدّرب نظــره إل ــز املت ــة يرك ــة التالي يف املرحل

ــد ممــدودة ويحــاول ملســها. ــة ويتحــّرك نحوهــا بي ــق عيني ــم يغل ــده.. ث ــا بي إليه
عنــد وصــول املتــدّرب نقطــة الهــدف يفتــح عينيــة... ينظــر إلــى نقطــة أخــرى يف 	 

القاعــة ويتحــّرك نحوهــا بأعــن مغلقــة.
يُعاد التمرين عّدة مّرات. 	 

1٢.  التحّية، املعانقة، اجللوس على كرسي امللك بأعني مغلقة
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية.	 
ــدي 	  ــدّرب مــن شــخصن الوقــوف يف وســط املســرح وأن يتصافحــا بأي ــب امل يطل

ــدا. ممــدودة.. ويتجم
يُطلب منهما أن يُغلقا اعينهما.	 
ثــم يطلــب منهمــا التحــّرك خمــس خطــوات نحــو اخللــف بأعــن مغلقــة مــع 	 

أيــٍد ممــدودة. علــى  احملافظــة 
ثــم يطلــب منهمــا مــع العــد إلــى خمســة العــودة ومحاولــة التصافــح ثانيــة بأعــن 	 

مغلقــة وايــدي ممــدودة. 
يشارك اجلميع يف التمرين.	 

إمكانيات أخرى للتمرين
املعانقة بدل املصافحة مع احملافظة على جميع اخلطوات السابقة.	 
»أ« يشــكل كرســي بجســده و »ب« يجلــس عليــه ثــم يغلــق عينيــه... بإيعــاز مــن 	 

ثــم يحــاول العــودة  املــدّرب يتحــّرك »ب« عــّدة خطــوات بعيــدا عــن الكرســي 
واجللــوس عليــه بأعــن مغلقــة.

ل متطاير يف الفراغ  13.  السير يف الفراغ والتفاعل مع غرض ُمتخيَّ
تتحّرك املجموعة يف الفراغ باجتاهات مختلفة.	 
الفراغ مليء باألغراض املُتخيَّلة املتطايرة.	 
أثنــاء الســير يلتقــط املتــدّرب غرضــا ُمتخيَّــال مــن الفــراغ، ويتفاعل معه ُمســتخدما 	 

حواســه وجســده مــن أجــل التعــّرف علية.
ــال آخــراً.. 	  ــم يلتقــط غرضــا ُمتخيَّ ــراغ، ث ــه يف الف ــي ب ــه، يُلق ــّرف علي ــد أن تع بع

ــراغ. ــه يف الف ــي ب ــم يُلق ــع حواســه وجســده، ث ــه بجمي ــّرف علي يتع
يستمر التمرين لعّدة دقائق.  	 

ل يف الفراغ  14.  حتريك غرض ُمتخيَّ
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعتن »أ« و »ب«.	 
تصعــد املجموعــة »أ« إلــى منطقــة التمثيــل ويتخــذ كل متــدّرب منهــا حّيــزا لــه يف 	 

املــكان ثــم يحــّدد غرضــاً متخيــاًل ليحركــه يف الفــراغ.
قد يكون ذلك الغرض متجمدا أو متحركاً )طاولة، قطة، كلب.. الخ.(	 
مع كلمة »ستارة« من املدّرب يبدأ كل متدّرب حتريك غرضه يف الفراغ.	 
على املتدّرب أن يحّدد بلغة جسده قبل بدء حتريك الغرض وزنه وحجمه.	 
يحــّرك املتــدّرب غرضــه مســتعيناً بأعضــاء اجلســد املختلفــة ويحــاول أن يُعــّرف 	 

اجلمهــور بــه دون كالم.
بإشــارة مــن املــدّرب يتوقــف التمريــن ويفتــح بــاب احلــوار بــن املــدّرب واجلمهــور 	 

حــول مــا شــاهدوه علــى املســرح.
تبديل بن املجموعتن. 	 

إمكانيات أخرى للتمرين:
مجموعــات زوجيــة... حتــاول كل مجموعــة تعريــف اجلمهــور بالعــرض الــذي 	 

يتفاعلــون معــه ويقومــون بتحريكــه علــى املســرح، بعــد أن قــررا ُمســبقاً ماهيــة 
وطبيعــة ذلــك الغــرض.
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اًل يف الفراغ 15.  مجموعات كبيرة حُتّرك غرضًا ُمتخيَّ
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة من 5-6 متدّربن.	 
حتّدد كل مجموعة غرضاً معيناً لتحركه يف الفراغ.	 
قد يكون ذلك الغرض كبيراً أو صغيراً، ثقياًل أو خفيفاً. 	 
مع كلمة »ستارة« تباشر املجموعة »أ« بتحريك ذلك الغرض يف الفراغ.	 
على أفراد املجموعة أن حتّدد قبل بدء حتريك الغرض وزنه وحجمه.	 
يستخدم املتدّربون كافة أعضاء اجلسد يف حتريك الغرض.	 
يتم تنفيذ التمرين دون أي حوار قد يرمز إلى ماهية ذلك الغرض.	 
يف نهايــة التمريــن يحــاور املــدّرب واجلمهــور حــول مــا مت مشــاهدته.. ثــم تبديــل 	 

بــن املجموعتــن.

تقييم.. وتغذية راجعة.

1٦.  لعبة النهاية - من القاتل؟
تقف املجموعة يف دائرة بأعن مغلقة وظهورهم باجتاه وسط الدائرة.	 
يتحــّرك املــدّرب خلــف املجموعــة ويلمــس أحــد أفرادهــا علــى ظهــره أو رأســه 	 

ــل«.  ــه »القات ــى أن ــه عل لتعريف
مع كلمة »ستارة« من املدّرب تفتح املجموعة أعينها وتبدأ بالتحّرك يف الفراغ.	 
علــى »القاتــل« أن يباشــر يف قتــل أفــراد املجموعــة قبــل أن يتــم اكتشــافه مــن ِقبــل 	 

أحدهم. 
تتــم عمليــة القتــل بواســطة الغمــز الســريع بالعــن ألحــد أفــراد املجموعــة أثنــاء 	 

ســيرها يف الفــراغ.
عندمــا تكتشــف الضحّيــة أنهــا قــد ُقتلــت، تســتمر يف الســير.. وبعــد حلظــات 	 

تُصــدر صوتــاً، )آه( مثــاًل، وتقــع أرضــاً ثــم تخــرج.
تستمر اللعبة إلى أن يتمكن القاتل من كافة أفراد املجموعة.	 
ــه ويســأله »بهمــس« قائــال: 	  ــرب من ــل يقت ــى القات ــرف عل ــه تّع إذا ظــن أحدهــم أن

ــل؟« ــت القات »أن
إذا كان هــو القاتــل احلقيقــي تنتهــي اللعبــة. وإذا لــم يكــن هــو القاتــل احلقيقــي 	 

يســتمران يف الســير، ثــم يتهــاوى املّدعــي، ميــوت ويخــرج.
تستمر اللعبة إلى أن يتم كشف القاتل احلقيقي. 	 

اللقـاء الثـالث
٢-٣ سـاعات 

أهداف الورشة:
أ( تعزيز الثقة بالنفس

ب( استخدام لغة اجلسد يف التفاعل مع غرض
ج( تنشيط حاستي السمع واللمس

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  من األكبر إلى أألصغر سنًا

٢.  أنا اسمي... مبشاعر مختلفة
3.  إحماء اجلسد - فصل املفاصل 

4.  الركض املوضعي يف الفراغ مع رفع الركبتني
5.  السير يف الفراغ وملء املكان 

٦.  السير بسرعات مختلفة مع تصفيق 
7.  السير يف الفراغ بأجواء مختلفة 
8.  اتبع أجزاءك السبعة أثناء املشي 

9.  دورة احلياة
1٠.  انه أصعب عندما يكون أثقل 

11.  وسيلة نقل حتّرك املجموعة يف الفراغ
1٢.  بناء املكان - مجموعتان 

13.  بناء املكان - والتعريف به بواسطة األغراض 
14.  لعبة للنهاية - من هو امللك؟ 
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تفصيل التمارين:

1.  من األكبر إلى األصغر سنًا
تقف املجموعة يف دائرة	 
بإيعــاز مــن املــدّرب وخــالل دقيقــة واحــدة حتــاول املجموعــة أن تقــف صفــاً واحــداً 	 

يبــدأ مــن األصغــر ســناً حتــى األكبــر ســناً.

٢.  أنا اسمي..  مبشاعر مختلفة
تقف املجموعة مبن فيهم املدّرب يف الدائرة.	 
يطلــب املــدّرب مــن أفــراد املجموعــة الواحــد تلــو اآلخــر التحــّرك وســط الدائــرة 	 

والتعريــف باالســم مبشــاعر مختلفــة يحددهــا مســبقاً. )حــزن، ألــم، ســعادة، 
غضــب، عــدم اكتــراث، تفــاؤل، جــوع.. الــخ.( 

املــدّرب هــي »أنــا 	  الــذي يحــدده  التــي يكررهــا كل متــدّرب بالشــعور  اجلملــة 
اســمي...« 

يتحــّرك املتــدّرب »أ« ويقــف يف وســط الدائــرة، يذكــر اســمه مســتخدماً لغــة 	 
اجلســد وباملشــاعر التــي حددهــا املــدّرب ســلفاً، ويعــود إلــى مكانــه يف الدائــرة.

تُكــرر املجموعــة يف الدائــرة اســم »أ« يف نفــس الشــعور وتعبيــر اجلســد، مــع 	 
مراعــاة الدقــة عنــد إعــادة االســم واحلركــة. 

يشارك اجلميع بتطبيق التمرين بالتتابع.	 
يشّجع املدّرب املجموعة على استخدام كافة أعضاء اجلسد أثناء تأديته.	 

3.  إحماء اجلسد - فصل املفاصل 
انظر »إحماء اجلسد« يف اللقاء األول مع إمكانية تسريعه.	 

4.  الركض املوضعي يف الفراغ مع رفع الركبتني بزاوية قائمة.
تقف املجموعة يف الدائرة مبن فيها املدّرب.	 
يبــدأ اجلميــع الركــض املوضعــي علــى رؤوس األصابــع دون رفــع الرجلــن عــن 	 

األرض.
على املتدّربن حتريك كافة أعضاء اجلسد أثناء الركض املوضوعي.	 
ــى 	  ــن إل ــع الركــض مــع رفــع الركبت ــب املــدّرب مــن اجلمي ــة يطل ــة التالي يف املرحل

ــة قائمــة مــع اجلســد. ــى بزاوي أعل
بإيعاز من املدّرب يستمر اجلميع بالركض املوضعي إلى أن يوقفه. 	 

5.  السير يف الفراغ وملء املكان 
بإيعاز من املدّرب تسير املجموعة يف الفراغ بسرعات مختلفة.	 
مــع كلمــة جتمــد )Freeze(  يقــف اجلميــع يف مواقعهــم دون حركــة مــع احملافظــة 	 

علــى التنفــس. 
يراقــب األفــراد مواقعهــم ومواقــع اآلخريــن يف املجموعــة، ثــم يتــم لفــت أنتباههــم 	 

إلــى أن املســاحة الفارغــة عبــارة عــن حيــز يجــب امتــالؤه وإال َحــدث خلــل يف 
توازنــه. 

يطلــب املــدّرب مــن املجموعــة أن تســير يف كافــة االجتاهــات وأن تنتبــه لهــذا 	 
احلّيــز وأن متــأه باســتمرار. 

مــع كلمــة »جتمــد« مــّرة أخــرى علــى املجموعــة أن تكــون منتشــرة يف املســاحة 	 
الفارغــة بشــكل متكامــل.

يف كل مّرة تتجمد فيها املجموعة عليها مراقبة املكان وإدراك ذاتها.	 
يســتمر التمريــن إلــى أن تنجــح املجموعــة يف مــلء الفــراغ بأجســاد أفرادهــا عــّدة 	 

مــّرات.

٦.  السير بسرعات مختلفة مع تصفيق )1،٢،3(
بإيعاز من املدّرب تسير املجموعة يف الفراغ بسرعات مختلفة.	 
أثنــاء الســير يُعــرِّف املــدّرب املجموعــة علــى التمريــن: صفقــة واحــدة أو رقــم 	 

»واحــد« تعنــي القفــز إلــى أعلــى مــع رفــع إحــدى األيــدي إلــى أعلــى واالســتمرار 
يف الســير.

صفقتــان أو رقــم »اثنــان«، النــزول إلــى أســفل )قرفصــاء( وملــس األرض باأليــدي 	 
واالســتمرار يف الســير.

ــة«، الــدوران حــول الــذات 360 درجــة واالســتمرار 	  ثــالث صفقــات أو رقــم »ثالث
يف الســير.

ميكن دمج هذا التمرين مع متارين السير األخرى.	 

مالحظات املدّرب أثناء السير:
امــِش بســرعة 25٪ ، حافــظ علــى ســرعتك... الســرعة اآلن هــي 50٪..  واحــد.. أكمــل 	 

املشــي.. اثنــان.. واحــد.. ثالثــة.. اثنــان واحــد.. ثالثــة واحــد اثنــان... وهكــذا...

7.  السير يف الفراغ بأجواء مختلفة 
ميكن دمج هذا التمرين مع متارين املشي املختلفة يف الفراغ.	 
يطلب املدّرب من املجموعة السير بأجواء مختلفة يحّددها أثناء سير التمرين.	 
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مالحظات املدّرب أثناء السير:
انــت متشــي علــى املــاء... متشــي علــى رمل حار... متشــي على مســامير... متشــي 	 

علــى بيــض... اآلن متشــي فــوق أشــياء ملتهبــة... اآلن متشــي حتــت األمطــار... 
انــت متشــي علــى الثلــج... انــت متشــي علــى رمــل ســاخن... أنــت متشــي بحــذاء 
ــى ارض مغناطيســية تشــتد  ــدي عل ــت متشــي بحــذاء حدي ــل يف الوحــل... أن ثقي
قوتهــا مــن صفــر حتــى 100 ٪ بالتدريــج بنــاء علــى إرشــادات املــدّرب... وأخيــرا 

املشــي علــى ارض مســتوية يف جــو ربيعــي معتــدل.

8.  اتبع أجزاءك السبعة أثناء املشي 
قبــل البــدء بالتمريــن يعــرِّف املــدّرب بأجــزاء اجلســد الســبعة التــي تقــود اجلســم 	 

ــع األرجــل(. ــن، الذقــن، الصــدر، البطــن، احلــوض، أصاب ــن، العين هــي:  )اجلب
بعدهــا، يطلــب املــدّرب مــن املجموعــة الســير يف الفــراغ بشــكل عشــوائي مــع 

ــى التنفــس. احملافظــة عل
يبدأ املدّرب باختيار اجلزء الذي سيقود جسد املتدّرب إثناء السير.	 
يتخيــل املتــدّرب أن اجلــزء الــذي يقــود جســده ُمثبــت بخيــط يتحّكــم يف اجتاهــه 	 

وحركتــه.

بعض مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
على كل شخص أن يسير وحده يف الفراغ. 	 
حافظ على التنفس أثناء السير.	 
الــرأس يقــود اجلســد أثنــاء التحــّرك... البطــن يقــود... احلــوض يقــود... األقــدام 	 

تقــود... وهكــذا.
جّرب كافة املستويات أثناء التحّرك.	 
راقب جسدك عند تغيير اجلزء الذي يقود حركة جسدك.	 

9.  دورة احلياة 
تتفرق املجموعة يف قاعة التدريب ويقف كل متدّرب يف حيز خاص به.	 
بإيعــاز مــن املــدّرب يســتلقي املتــدّرب علــى األرض بانكمــاش تــام، ويقــود املــدّرب 	 

التمريــن مــن خــالل بعــض املالحظــات اجلانبيــة.
يتم التمرين ببطء وبهدوء تام دون أي اتصال بن أفراد املجموعة.	 

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
ليســتلق كل متــدّرب علــى األرض بانكمــاش تــام.. أنــت اآلن عبــارة عــن بــذرة لنبتــة 	 

داخــل التربــة ويف ســبات عميــق يف فصــل الشــتاء.. يقتــرب فصــل الربيــع..  

ــو.. 	  ــدأت تنم ــن قشــرتها.. جذورهــا ب ــا تخــرج م ــو.. إنه ــذرة بالنم ــدأ هــذه الب تب
أنهــا تنبــت ورقتهــا األولــى.. بــدأت تهطــل عليهــا أمطــار الربيــع.. إنهــا تتغــذى مــن 

األرض وتكمــل منوهــا.. إنهــا تكبــر. 
انــه فصــل الربيــع.. النبتــة بــدأت تُنبــت زهــرة.. الزهــرة آخــذة بالتفتــح.. إنهــا 	 

تكبــر.. قطــرات النــدى تتســاقط عليهــا.. النســيم يحــّرك النبتــة.. الشــمس تعلــو 
يف الســماء، والزهــرة متعّطشــة ألشــعة الشــمس. 

الوقت خريف.. الشمس بدأت تغرب رويدا رويدا.. هواء بارد بدأ يهب. 	 
بدأت النبتة باالنكماش. 	 
الغذاء يشح، ال ماء يف األرض.. النبتة بدأت تذبل وجتف. 	 
إنها تقترب من سطح األرض.. جتف أكثر فأكثر.. تنكمش أكثر فأكثر. 	 
النبتة تعود إلى وضعها األول.. تتحول إلى بذرة على سطح التربة. 	 
حتاول أن تدخل يف التربة كي ال حتّركها الرياح.. أعمق.. أعمق.	 
عودة إلى فصل الشتاء.. تنام البذرة يف سبات عميق.	 

1٠.  انه أصعب عندما يكون أثقل 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة من 3-5 متدّربن.	 
ــل بأغــراض 	  تصعــد إحــدى املجموعــات إلــى املســرح، تقــوم مبــلء صنــدوق ُمتخيَّ

محــددة ُمتخيَّلــة يف ثــالث محّطــات وتســير بــه يف الفــراغ.
حُتــدد املجموعــة حجــم احلمولــة يف كل محّطــة تقــوم بهــا بتعبئــة الصنــدوق قبــل 	 

حتريكــه إلــى احملّطــة التاليــة.
تشارك املجموعات كافة يف هذا التمرين. 	 
تكــون 	  )قــد  الصنــدوق.  ذلــك  املعبئــة يف  األغــراض  نــوع  كل مجموعــة  حتــدد 

آخــر( أي غــرض  أو  مــاء  كبيــرة،  رمــاًل، حجــارة  مأكــوالت، 

11.  وسيلة نقل حُتّرك املجموعة يف الفراغ
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة من 5-6 متدّربن.	 
حتــدد كل مجموعــة علــى انفــراد وســيلة نقــل تتشــكل مــن أجســاد بعــض أفرادهــا 	 

لنقــل بقّيــة أفرادهــا يف الفــراغ. )قــد يكــون ســيارة، قطــار، عربــة، حصــان، فيــل، 
طائــرة ورق كبيــرة(.

تُعطــى لــكل مجموعــة عــّدة دقائــق للتــدّرب علــى تشــكيل وســيلة النقــل التــي 	 
ك املتدّربــن علــى املســرح، قبــل أن تعرضــه أمــام بقّيــة أفــراد املجموعــة.  ســتحرِّ

مع كلمة »ستارة« من املدّرب تبدأ كل مجموعة بتطبيق التمرين أمام اجلميع.	 
يحاول اجلمهور التعّرف على وسيلة النقل. 	 
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1٢.  بناء املكان – مجموعتان  
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة من 4-5 متدّربن.	 
يطلب املدّرب من كل مجموعة أن تفترض مكاناً ما، وأن حتدده يف الفراغ. 	 
يصعــد أحــد املتدّربــن مــن املجموعــة »أ« إلــى املســرح، يتفاعــل لفتــرة قصيــرة مــع 	 

غــرض محــدد ُمتخيَّــل يف ذلــك املــكان كــي يصبــح مرئيــا، ويخــرج.
يدخــل متــدّرب آخــر، يتفاعــل مــع الغــرض ذاتــه، يضيــف غرضــا آخــر يف املــكان، 	 

يتواصــل معــه لعــّدة حلظــات كــي يصبــح مرئيــا، ويخــرج.
يدخــل جميــع املتدّربــن إلــى املســرح الواحــد تلــو اآلخــر، يتفاعلــون مــع األغــراض 	 

الســابقة ويضيفــون إليهــا أغراضــا جديــدة، يتفاعلــون معهــا لتصبــح مرئيــة، 
ويخرجــون.

13. بناء املكان - والتعريف به بواسطة األغراض 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات من 4-6 متدّربن .	 
حتــّدد كل مجموعــة علــى انفــراد لبضعــة دقائــق املــكان »أيــن« وترســم علــى ورقــة 	 

ــي سيشــكلها أفرادهــا، وتقــرر فيمــا بينهــا العالقــة  ــات املــكان الت خارطــة حملتوي
بــن أفرادهــا »َمــن« و »مــاذا« يفعلــون.

املجموعة على املسرح هي مجموعة املمثلن، بقّية أفرد املجموعة هم اجلمهور.	 
يصعــد »أ« أحــد أفــراد املجموعــة األولــى إلــى منطقــة التمثيــل ويبــدأ التفاعــل مــع 	 

أحــد األغــراض للتعريــف باملــكان الــذي باشــر بتشــكيله. 
يصعــد متــدّرب ثــان »ب« مــن املجموعــة إلــى منطقــة التمثيــل، ويبــدأ »أ« التفاعــل 	 

معــه بنــاًء علــى املــكان الــذي باشــر بتشــكيله.  
علــى املتــدّرب »ب« التفاعــل مــع »أ«؛ ويف الوقــت نفســه يبــادر إلــى تشــكيل غــرض 	 

جديــد يف ذلــك املــكان ويبــدأ التفاعــل معــه أثنــاء االرجتــال.
يدخــل بقّيــة أفــراد املجموعــة إلــى املكان بالتتابع ويباشــرون االرجتال مســتخدمن 	 

جميــع محتوياتــه، مضيفــن إليــه أغراضــاً جديــدة يتفاعلــون معهــا أثنــاء ارجتالهــم 
والتعريــف بـــ: )أيــن، ومــن، ومــاذا( أثنــاء االرجتال.

)قــد يكــون املــكان عبــارة عــن مكتبــة عامــة، فيشــّكل املتــدّرب األول الرفــوف 	 
والكتــب، بينمــا الثانــي يشــّكل طاولــة االســتقبال، والثالــث يشــّكل العربــة التــي 

توضــع عليهــا الكتــب كــي تــوزع علــى الرفــوف املختلفــة(

تقييم.. وتغذية راجعة.

14.  لعبة للنهاية – من هو امللك؟
تقف املجموعة يف دائرة وأعينها مغلقة وظهورها متجهة نحو وسط الدائرة.	 

ــاً لــه بذلــك 	  يتحــّرك املــدّرب خلــف املجموعــة ويلمــس ظهــر أحــد أفرادهــا، معلن
عــن اختيــاره ليكــون امللــك.

يطلب املدّرب من املجموعة أن تلتف، وتفتح أعينها، وأن تراقب بعضها بعضاً.	 
بعــد دقيقــة مــن الزمــن، وبإشــارة مــن املــدّرب، يؤشــر كل متــدّرب بيــده علــى 	 

الشــخص الــذي يعتقــد أنــه امللــك.

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
راقبوا بعضكم بعضاً.. ال تتكلموا. 	 
حاولوا أن تتعرفوا على امللك.. امللك: حاول أن تخفي أنك امللك.	 
حافظوا على الهدوء.. إن عرفت من هو امللك احتفظ باسمه لنفسك. 	 
حاول أن تتأكد من هو امللك.. وملاذا تظن أنه هو؟	 
مــع العــّد حتــى ثالثــة يؤشــر كل منكــم بيــده إلــى امللــك املفتــرض.. كذلــك امللــك، 	 

حــاول أيضــا أن تؤشــر بإصبعــك إلــى أحــد أفــراد املجموعــة كــي تخفــي نفســك.
يؤشر كل شخص بيده إلى الشخص الذي يظن انه امللك.	 
يسأل املدّرب كل متدّرب عن سبب إشارته إلى ذلك الشخص احملّدد.	 

إمكانيات أخرى للتمرين:
ميكــن للمــدّرب يف املــّرة األولــى أن يحــدد ملــكاً واحــدا.. ويف املــّرة الثانيــة ال يحــّدد 	 

أي ملــك.. ويف املــّرة الثالثــة يكــون جميــع أفــراد املجموعــة ملــوكاً.
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اللقـاء الـرابع
٢-٣ سـاعات  

أهداف الورشة:
أ( التحّكم باجلسد يف الفراغ

ب( تنشيط حاستي السمع والنظر
ج( بناء مجموعة متناغمة 

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  َحل العقدة - بسيط
٢.  َحل العقدة - ُمرّكب

3.  السير يف الفراغ والتحّية بغمزة عني 
4.  صباح اخلير - أنا أّحب ، أنا ال أّحب

5.  إحماء سريع- فصل املفاصل
٦.  الســير يف الفــراغ بســرعات، صفقــات، مجموعــات، مــلء الفــراغ، اإلحســاس 

بالــوزن املتغّيــر
7.  االستماع إلى األصوات من حولنا 

8.  إرسال حاّسة السمع إلى اخلارج 
9.  السير يف الفراغ بأعني مغلقة مع إصدار صوت

1٠.  غابة األصوات
11.  الزقطة العميانة

  I- 1٢.  املرآة
  II - 13.  املرآة
III - 14.  املرآة

15.  من بدأ احلركة يف الدائرة
I – 1٦.  املاكينة اجلماعية

17.  لعبة للنهاية - مترير التّيار الكهربائي

تفصيل التمارين:

1.  َحل العقدة – بسيط
تقف املجموعة يف دائرة مبن فيها املدّرب.	 
ميسك كل متدّرب بيدي زميليه عن ميينه وعن يساره بشكل جيد.	 
يبــدأ املــدّرب بالتحــّرك يف القاعــة وهــو مُمســكاً بيــدي زميليــه عــن ميينــه وعــن 	 

يســاره.
على جميع املتدّربن متابعة حركة املدّرب دون أن يفلتوا أيدي زمالئهم.	 
يســتمر املــدّرب بحركتــه بينمــا تقــوم املجموعــة مبتابعتــه إلــى حــن تشــكيل عقــّدة 	 

مــن أجســاد جميــع أفــراد املجموعــة.
بعدهــا، يطلــب املــدّرب مــن املجموعــة إعــادة تشــكيل الدائــرة دون كالم جانبــي مــع 	 

احلفــاظ علــى أيــدي متماســكة بــن جميــع أفرادهــا أثنــاء إعــادة تشــكيل الدائــرة. 

٢.  حل العقدة - مرّكب
تقــف املجموعــة وســط القاعــة، أفرادهــا متالصقــون واأليــدي مرفوعــة إلــى 	 

أعلــى.
يطلــب املــدّرب مــن كل مشــارك أن مُيســك جيــدا بيديــه )اليمنــى واليســرى( بيــدي 	 

متدّربــن مــن املجموعــة وهــي مرتفعــة إلــى أعلــى.
يجــب أن مُيســك كل متــدّرب بيــدي متدّربــن مختلفــن. )علــى ســبيل املثــال 	 

ــده اليســرى  ــدّرب »س« وبي ــد اليســرى للمت ــى الي ــده اليمن ــدّرب »أ« ميســك بي املت
اليــد اليمنــى للمتــدّرب »ص« وهكــذا، بحيــث تكــون كافــة األيــدي متشــابكة.

بعدها، يطلب املدّرب من املجموعة تشكيل دائرة دون ترك األيدي.	 
 تتحــّرك املجموعــة وحتــاول حــّل العقــدة وتشــكيل دائــرة واحــدة كبيــرة، دون تــرك 	 

األيــدي بتاتــا.
ميكــن أن يُعــاد هــذا التمريــن أكثــر مــن مــّرة واحــدة، وميكــن للمشــاركن التشــاور 	 

فيمــا بينهــم أثنــاء ســير التمريــن بهــدف تشــكيل الدائــرة.

3.  السير يف الفراغ والتحّية بغمزة بالعني الواحدة.
تسير املجموعة يف القاعة بسرعة اعتيادية يومية نشطة.	 
أثنــاء الســير يباشــرون بتحّيــة بعضهــم بعضــاً مــن خــالل الغمــز باألعــن دون أي 	 

كالم ويتابعــون إرشــادات املــدّرب.

إرشادات املدّرب أثناء التمرين:
انتم تسيرون يف الفراغ بنشاط ويف جميع االجتاهات، وكل لوحده.	 
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حافظ على عدم االصطدام بأي من زمالئك أثناء السير.	 
ــع أفــراد املجموعــة مــن 	  ــى جمي ــى األرض... انظــر إل انظــر اليهــم... ال تنظــر إل

حولــك.
اآلن، كل مشــارك يباشــر بتحّيــة أي زميــل يصادفــه أثنــاء املشــي مــن خــالل الغمــز 	 

بالعــن اليمنــى.
قم بتحّية اجلميع أثناء َسيرك يف الفراغ.	 
اآلن تُصبح التحّية من خالل الغمز بالعن اليسرى.	 
شارك التحّية بالعن اليسرى مع جميع زمالئك.	 
اآلن تصبح التحّية من خالل الغمز بالعينن سوّية.	 
قم بتحّية جميع أفراد املجموعة أثناء َسيِرك يف الفراغ.	 

4.  صباح اخلير - أنا أحب ، أنا ال أحب
تسير املجموعة يف الفراغ.. وتؤدي التمرين باستخدام اجلسد فقط.	 
على كل متدّرب أن يلتقي بجميع املتدّربن أثناء تطبيق التمرين.	 
بإشــارة مــن املــدّرب تباشــر املجموعــة الســير يف الفــراغ... يلتقــي متــدّرب »أ« 	 

البعــض.. فيقــول  املثــال؛ يقفــان مقابــل بعضهمــا  باملتــدّرب »ب« علــى ســبيل 
ــه  ــذي يحّب ــل الشــيء ال ــا أحــب...«  ويباشــر بتمثي ــه »ب«: »أن ــدّرب »أ«  لزميل املت
)علــى ســبيل املثــال الســباحة(  وعلــى املتــدّرب »ب« أن يتعــّرف علــى الشــيء الــذي 

ــه.   ــه زميل يُحب
ثــم يقــول: »أنــا ال أُحــب....«  علــى ســبيل املثــال )املــوت( ويباشــر بتمثيــل الشــيء 	 

الــذي ال يحّبــه، وعلــى املتــدّرب »ب« أن يتعــّرف عليــه أيضــاً.
تبديل بن املتدّربن.	 
يف املرحلة التالية ينتقل كل منهما إلى متدّربن آخرين وينفذان نفس التمرين.	 
ينتهي التمرين عندما يلتقي كل متدّرب مع بقية أفراد املجموعة. 	 
ــاء 	  ــه أثن ــه وآخــر ال يحّب ــى شــيء واحــد يحّب ــز فقــط عل ــدّرب أن يرك ــى كل مت عل

ــن.  ــة التمري تأدي

5.  إحماء سريع- فصل املفاصل
أنظر مترين إحماء املفاصل يف اللقاء األول.	 

٦.  السير يف الفراغ بسرعات، صفقات، مجموعات، ملء الفراغ، اإلحساس
     بالوزن املتغير

يُطبَق التمرين بهدوء تام بناًء على مالحظات املدّرب.	 
أنظر إلى متارين اللقاءات السابقة للسير يف الفراغ مبجموعات وملء الفراغ.	 

يتــم إضافــة عنصــر جديــد وهــو »اإلحســاس بالــوزن املتغيــر« إلــى متريــن املشــي 	 
بالفــراغ.

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
أنت تسير بالفراغ.. اشعر بوزنك احلقيقي أثناء سيِرك يف الفراغ. 	 
أشعر بوزنك برجليك.. أشعر بوزنك ببطنك.. بالوركن.. باليدين.. برأسك.  	 
وزنــك يــزداد 20 كغــم.. اشــعر يف الزيــادة أثنــاء الســير.. راقــب جســدك أثنــاء 	 

الســير.
ــاء 	  ــد أثن ــك اجلدي ــم... اشــعر بوزن ــزداد 80 كغ ــك ي ــم... وزن ــزداد 40 كغ ــك ي وزن

ــد. ــك اجلدي ــاء ســيرك بوزن ــة جســدك أثن الســير. راقــب حرك
يف املرحلــة التاليــة وزن املتــدّرب يبــدأ بالتناقــص..  10 كغــم.. 20 كغــم.. 30 كغــم.. 	 

الخ..
يف كل مــّرة يطلــب املــدّرب مــن املشــاركن  أن يشــعروا بوزنهــم اجلديــد يف كافــة 	 

أعضــاء اجلســد.. ويطلــب منهــم أن يراقبــوا ويالحظــوا حركــة اجلســد أثنــاء 
ــد. ــوزن اجلدي الســير بال

7.  سماع األصوات من اخلارج
تقف املجموعة يف دائرة، أو تتفرق يف كافة أرجاء القاعة، ويغلقون أعينهم.  	 
بإشارة من املدّرب تبدأ املجموعة اإلنصات إلى كافة األصوات من حولها.	 
على املتدّرب أن يتذّكر األصوات التي يسمعها.	 

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
رّكــز علــى كافــة األصــوات التــي مــن حولــك... اســتقبل هــذه األصــوات... حــاول 	 

أن تتعــرف علــى مصدرهــا... هــل هــي مرتفعــة، منخفضــة، مزعجــة، مريحــة، 
ــة أو بعيــدة... حــاول أن تتذكــر هــذه األصــوات. قريب

8.  إرسال حاسة السمع إلى اخلارج
هو مترين مكّمل للتمرين السابق.	 
تقف املجموعة يف دائرة – أو يتفّرقون يف الفراغ ويغلقون أعينهم.	 
ــى كافــة األصــوات مــن حولهــا 	  ــدأ املجموعــة اإلنصــات إل بإشــارة مــن املــدّرب تب

ــكان. ــي مصدرهــا خــارج امل والت
بإشارة من املدرب يفتح اجلميع اعينهم ويذكرون األصوات التي سمعوها.	 
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مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
اســتمع إلــى كافــة األصــوات مــن حولــك... حــاول أن تســتقبل فقــط.. ال جُتهــد 	 

نفســك.. تعــّرف علــى مصــدر هــذه األصــوات وعلــى مميزاتهــا. 
اآلن أرســل حاّســة الســمع إلــى خــارج جســدك.. خــارج املــكان.. أرســلها بعيــدا.. 	 

حــاول أن تســمع األصــوات البعيــدة جــداً. 
اسمع األصوات اخلفيفة جدا.. تعّرف على مصدرها.. تذكرها. 	 
بإشارة من املدّرب يفتح اجلميع اعينهم ويذكرون األصوات التي سمعوها.	 

9.  السير يف الفراغ بأعني مغلقة مع إصدار صوت
يغلــق اجلميــع أعينهــم، وميســك كل متــدّرب أكواعــه بيديــه علــى أن تكــون األيــدي 	 

مرفوعــة أمــام الوجــه أثنــاء املشــي.
مع كلمة »ستارة« من املدّرب تبدأ املجموعة التحّرك يف القاعة.	 
علــى املجموعــة أن تســير يف القاعــة وكأنهــا تســير بأعــن مفتوحــة دون خــوف أو 	 

تــردد.
على املتدّرب أن ال يستخدم يديه أثناء سيره وأن ميشي وهو يف حالة استرخاء.	 
ميكــن أن يصــدر كل متــدّرب بعــض األصــوات اخلفيفــة أثنــاء ســيره، أو أن ينشــد 	 

بصــوت منخفــض.
أثنــاء التمريــن، يتحــّرك املــدّرب بــن أفــراد املجموعــة، ويســاعد علــى منــع حــدوث 	 

أي اصطــدام باجلــدران أو األغــراض املتواجــدة يف القاعــة.

1٠.  غابة األصوات
تقسم املجموعة إلى مجموعات زوجية »أ« و »ب«. 	 
»أ« يشكل مصدر الصوت و »ب« التابع له.	 
تتفق كل مجموعة على صوت محدد، قد يكون صوت حيوان مثاًل.	 
ــع 	  ــام اجلمي ــه أم ــدّرب »أ«  يف كل مجموعــة صوت ــدر املت ــدء التحــّرك، يُص ــل ب قب

ــد عــدم وجــود أصــوات متشــابهة. للتأك
يغلق »ب« من كل مجموعة زوجية عينيه.	 
بإشــارة مــن املــدّرب، يبــدأ »أ« يف كل مجموعــة بإصــدار الصــوت الــذي اتفــق عليــه 	 

مــع زميلــه، وعلــى »ب« أن يســير يف اجتــاه مصــدر ذلــك الصــوت.
يتحّرك »أ« يف كافة أرجاء القاعة، وعلى »ب« أن يتبع مصدر الصوت.	 
املتدّرب »ب« ال يتحّرك من مكانه يف حال عدم سماعه صوت زميله »أ«.	 
تطّبق املجموعات الزوجية التمرين يف آن وأحد.	 
بعد وقت قصير وبإيعاز من املدّرب يتم التبديل بن »أ« و »ب«.	 
ميكن للمتدّرب »ب« أن يحافظ على نفس الصوت أو أن يقوم بتبديله.	 

11. الزقطة العميانة
تتفــّرق املجموعــة يف القاعــة، ويتطــّوع أحــد أفرادهــا »أ« ليلعــب دور »الصّيــاد 	 

الكفيــف«.
يحمــل الصّيــاد مجموعــة مــن املفاتيــح تُصــدر أصواتــاً، أو يقــوم هــو بنفســه بالغنــاء 	 

أو إصــدار صــوت متكــرر أثنــاء املشــي. 
يغلق بقّية أفراد املجموعة أعينهم.	 
مــع كلمــة »ســتارة« مــن املــدّرب تبــدأ املجموعــة التحــّرك يف القاعــة يف جميــع 	 

االجتاهــات مبــن فيهــم الصّيــاد.
على الصّياد أن مُيسك بأحد أفراد املجموعة ليحل مكانه.	 
على الصياد أن يبقى يف حركة مستمرة، كما عليه أن يُصدر صوته باستمرار.	 
إذا توقف الصّياد عن احلركة، ميكنه التوقف عن الغناء.	 
عندمــا يتمكــن الصّيــاد مــن صيــد أحــد املتدّربــن »ب« يصبــح »ب« الصّيــاد 	 

اجلديــد. الكفيــف 
علــى الصّيــاد »ب« أن ينتظــر بعــض الوقــت قبــل االســتمرار يف التمريــن ليتمكــن 	 

زميلــه »أ« االبتعــاد عنــه.

  I - 1٢.  املرآة
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية »أ« و »ب«.	 
يقف املتدّرب »أ« مقاباًل للمتدّرب »ب«.	 
بإشارة من املدّرب يبدأ »أ« حركة بسيطة بيديه.	 
يعكس املتدّرب »ب« احلركة وكأنه مرآة عاكسة - إنه يعكس وال يقلّد.	 
يتم التمرين بهدوء تام مع احملافظة على التنفس السليم.	 
بعد فترة، وبإيعاز من املدّرب يتم تبادل األدوار بن »أ« و »ب« .	 

إمكانيات أخرى للتمرين: 
مرآة من أربعة متدّربن. 	 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات من أربعة أفراد »أ« ، »ب« ، »ج« ، »د«.	 
يقف املتدّرب »أ« مقابال للمتدّرب »ب« و »ج« بجانب »أ« مقابل املتدّرب »د«.	 
بإشارة من املدّرب يبدأ »أ« حركة بسيطة بيديه.	 
يعكس املتدّرب »ب« احلركة وكأنه مرآة عاكسة - إنه يعكس وال يقلد.	 
يعكس املتدّرب »ج« حركة املتدّرب »ب« وكأنه مرآة عاكسة.	 
يعكس املتدّرب »د« حركة املتدّرب »ج« وكأنه مرآة عاكسة.	 
يتم التمرين بهدوء تام مع احملافظة على التنفس السليم.	 
بإيعاز من املدّرب يتم تبادل األدوار بن »أ« و »ب« يف قيادة التمرين.	 
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13.  املرآة II  - بدون قائد
تُقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية.	 
يقف »أ« مقابل »ب«.	 
بإشارة من املدّرب يبدأ »أ« حركة بسيطة بيديه.	 
يعكس املتدّرب »ب« احلركة.	 
يتم التمرين بهدوء تام مع احملافظة على التنفس السليم.	 
بإشارة من املدّرب يتم تبديل األدوار بن »أ« و »ب«.	 
يف املرحلــة التاليــة وبعــد عــّدة مــّرات مــن تبــادل القيــادة بــن »أ« و »ب«، وبإيعــاز 	 

مــن املــدّرب مــن خــالل جملــة »ال يوجــد قائــد« تبــادر املجموعــة إلــى قيــادة ذاتهــا 
دون إرشــادات مــن املــدّرب.

14.  املرآة – III  من يقود احلركة؟ 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية.	 
تخــرج إحــدى املجموعــات الزوجيــة مــن القاعــة وتتفــق فيمــا بينهــا مــن ســيقود 	 

حركــة األخــر.
يدخل املتدّربان القاعة، يقفان أمام اجلمهور، بحيث يقابالن بعضهما بعضاً.	 
يعلن أحدهما عن بدء التمرين بكلمة »ستارة«. 	 
يباشر القائد قيادة احلركة، بينما يقوم زميله عكس احلركة بدقة. 	 
يتم التمرين بهدوء تام.	 
على اجلمهور أن يتعّرف على »القائد« وعلى »مرآته«.	 
بكلمــة »ســتوب« مــن أحــد املشــاهدين، يتوقــف التمريــن يف حــال تعّرفــه علــى 	 

القائــد. يذكــر اســمه ويوضــح ملــاذا يعتقــد أنــه قائــد احلركــة.

15.  من بدأ احلركة يف الدائرة
تقف املجموعة يف دائرة.	 
يعلــن املــدّرب أنــه ســوف يختبــر ســرعة البديهــة لــدى املجموعــة مــن خــالل القيــام 	 

ببعــض احلــركات املتكــررة املتغيــرة، وعلــى املتدّربــن محاكاتــه ومتابعتــه بأقصــى 
ســرعة ممكنــة.

بعــد عــّدة تغييــرات، وبعــد أن تفهــم املجموعــة مبــدأ احملــاكاة الســريعة للحركــة، 	 
يطلــب املــدّرب مــن أحــد أفــراد املجموعــة »أ« اخلــروج مــن القاعــة.

ثم يطلب  من متدّرب آخر »ب« أن يلعب دور قائد حركة املجموعة.	 
على جميع أفراد املجموعة أن تتبع حركة القائد.	 
يبدأ القائد »ب« حركة محددة. 	 
يدخــل املتــدّرب »أ ويقــف وســط الدائــرة،  ويباشــر مبراقبــة املجموعــة كــي يتعــّرف 	 

علــى قائــد حركــة املجموعــة. 
على القائد »ب« تغيير حركته عّدة مّرات أثناء التمرين.	 
تُعطى للمتدّرب »أ« ثالث إمكانيات للتعرف على »القائد«.	 

I- 1٦.  املاكينة اجلماعية
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات من 4-5 متدّربن.	 
تصعد املجموعة »أ« إلى منطقة التمثيل وتقف يف أحد اجلانبن.	 
يدخــل أحــد أفــراد املجموعــة إلــى منطقــة التمثيــل ويصبــح جــزءا مــن غــرض كبيــر 	 

بحركــة وصــوت متكرريــن )ماكينــة واقعيــة أو غيــر واقعيــة، حيــوان، الــخ(.
بعــد وقــت قصيــر يدخــل متــدّرب »ب« ويشــكل جــزءا ثانيــا مــن تلــك املاكينــة 	 

وجديديــن. متكرريــن  بحركــة وصــوت 
يدخــل بقّيــة أفــراد املجموعــة الواحــد تلــو اآلخــر ويشــّكلون األجــزاء املتبقيــة مــن 	 

هــذه املاكينــة كٌل بحركتــه وصوتــه. 
بعــد أن تشــّكل املجموعــة تلــك املاكينــة اجلماعيــة، وبإيعــاز مــن املــدّرب يبــدؤون 	 

اخلــروج واحــداً تلــو اآلخــر مــن منطقــة التمثيــل؛ يخــرج أوال املتــدّرب الــذي باشــر 
التمريــن بينمــا يخــرج يف النهايــة املتــدّرب الــذي شــّكل اجلــزء األخيــر مــن املاكينــة. 

تقييم .. وتغذية راجعة. 

17.  لعبة للنهاية - التيار الكهربائي
بأيدي متشابكة، تقف املجموعة يف دائرة مبن فيها املدّرب.	 
يف املرحلــة األولــى مــن التمريــن يطلــب املــدّرب مــن املجموعــة أن تنظــر إلــى انتقال 	 

التيــار الكهربائــي مــن يــد إلــى أخــرى بالتتابــع، مــن خــالل رفــع اليديــن املتشــابكتن 
اللتــن ميــر عبرهمــا التيــار قليــال إلــى أعلــى حتــى تراهــا املجموعــة.

يف املرحلــة الثانيــة، ينتقــل التيــار مــن خــالل الضغــط اخلفيــف مــن يــد »أ« إلــى يــد 	 
»ب«، ثــم مــن يـَـد »ب« إلــى يـَـد »ج« وهكــذا بالتتابــع حتــى تكتمــل الدائــرة.

ــز 	  ــا وأن ترك ــن املجموعــة أن تغمــض أعينه ــدّرب م ــب امل ــة يطل يف اخلطــوة الثالث
ــد إلــى أخــرى. ــار الــذي ينتقــل مــن ي ــى اإلحســاس بالتي عل

يتسارع التمرين مع مدى إتقانه.	 

إمكانيات أخرى للتمرين:
ميكن أن يتحّرك التيار فيما بعد يف اجتاهن متعاكسن يف الدائرة املغلقة.	 
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اللقـاء الخـامس
٢-٣ سـاعات

أهداف الورشة:
أ( تعزيز الثقة بالنفس وباآلخرين 

ب( توظيف العمل اجلماعي يف االرجتال املسرحي

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  إحماء جماعي 

٢.  السير يف الفراغ بسرعات وأجواء مختلفة 
3.  التنفس السليم

4.  التنفس اجلماعي بدائرة
5.  توظيف التنفس مع نص

٦.  القائد واملكفوفني 
7.  التغييرات الثالثة 

8.  انقذوني!
9.  ملاذا تقّلدني?

1٠.  املاكينة اجلماعية – II  )بسرعات مختلفة(
11.  املاكينة اجلماعية III-  )ماكينة تعّبر عن موضوع(  

1٢.  جزء من كل - نشاط جماعي بدون حوار 
13.  لعبة للنهاية )ها - هوو – هيي(

تفصيل التمارين:

1.  إحماء جماعي سريع يقوده املدّرب أو أحد أفراد املجموعة
أنظر مترين فصل املفاصل يف اللقاء األول.	 

٢.  السير يف الفراغ بسرعات وأجواء مختلفة 
مترين دمج بن جميع متارين املشي يف الفراغ.	 
بعــد عــّدة دقائــق مــن الســير يف الفــراغ بالســرعات والطــرق واألجــواء واملجموعات 	 

املختلفــة، يتــم تعريــف املجموعــة بالعنصــر اجلديــد وهــو »الفــراغ يقتنــص أعضــاء 
اجلســد« أثنــاء املشــي.

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
انــت تســير يف الفــراغ... الفــراغ ملــيء باألغــراض املتطايــرة... حــاول أن تتجنبهــا 	 

وتبتعــد عنهــا... أنظــر إلــى الفضــاء مــن حولــك وشــاهد هــذه األغــراض... إنهــا 
تريــد أن تقتنــص عضــوا مــن جســدك.. حــاول الدفــاع عــن نفســك..  إنهــا تريــد أن 
تقتنــص رأســك.. إحــم رأســك... تريــد أن تقتنــص يديــك... إحــم يــداك.. تريــد أن 
تقتنــص رجليــك.. شــعرك.. عينــاك.. تريــد أن تقتنــص جســدك بأكملــه... إحــم 
نفســك... إحــم جســدك... أهــرب.. حافــظ علــى جســدك قطعــة واحــدة... هــذه 
ــس  ــراغ باســترخاء... تنَف ــد متواجــدة... امــش يف الف ــم تع األغــراض اختفــت ول

ِبعمــق.

3.  التنفس السليم
بإيعــاز مــن املــدّرب تســير املجموعــة يف الفــراغ دون االتصــال أو االصطــدام 	 

بعضــاً. ببعضهــا 
يطلب املدّرب من املجموعة السير بسرعات مختلفة.	 
بعــد كلمــة -Freeze يطلــب املــدّرب مــن أفــراد املجموعــة مراقبــة تنفســهم: 	 

والزفيــر.  الشــهيق 
ــة 	  ــى املجموعــة حــول عملي ــدّرب بعــض األســئلة عل ــن يطــرح امل ــة التمري مــع نهاي

الشــهيق والزفيــر يف جســم اإلنســان.
يف املرحلــة التاليــة يطلــب املــدّرب مــن املجموعــة أن تقــف يف دائــرة، ويقــوم 	 

الســليم. التنفــس  بالتعريــف علــى مبــدأ 
يضــع كل متــدّرب إحــدى يديــه علــى بطنــه، ويبــدأ بالتنفــس احُلــّر. يشــرح املــدّرب 	 

للمجموعــة كيــف يتــم التنفــس الســليم. )يف عمليــة الشــهيق ينتفــخ البطــن وليــس 
الصــدر ألن الهــواء يدخــل إلــى القــاع أوال ويأخــذ حيــزاً، ويف عمليــة الزفيــر  
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ــة  ــاالً نتنفــس بالطريق ــواء. عندمــا نكــون أطف ــه فــرغ مــن اله ينكمــش البطــن ألن
الســليمة ولكــن كلّمــا تقدمنــا يف الســن نكتســب عــادات مغلوطــة يف التنفــس، ففــي 
عمليــة الشــهيق نُدخــل الهــواء مــن األنــف، ويف عمليــة الزفيــر نُخــرج الهــواء مــن 

الفــم مــع زفــرة خفيفــة.(
يُطلــب مــن املجموعــة إفــراغ الهــواء بشــكل كلـّـي مــن داخــل اجلســد بإخراجــه مــن 	 

الفــم.
ــة إرســال 	  ــة الشــهيق مــع محاول ــن املجموع ــدّرب م ــام يطلــب امل ــراغ الت بعــد اإلف

النفــس إلــى أســفل البطــن ومراقبــة اليــد وهــي تتحــّرك جــراء انتفــاخ البطــن 
وإفراغــه مــن الهــواء. 

تتــدّرب املجموعــة علــى الشــهيق والزفيــر، ويقــوم املــدّرب مبراقبتهــم واملــرور بينهــم 	 
ملســاعدتهم يف تطبيــق عمليــة التنفــس الســليم.

بإيعــاز مــن املــدّرب يبــدأ كل متــدّرب بتنظيــم تنفســه مــن خــالل التركيــز علــى عــدد 	 
الشــهقات وعــدد الزفــرات، بحيــث يكــون الشــهيق مــع العــد إلــى )4( والزفيــر مــع 

إخــراج صــوت والعــد إلــى )4( أيضــا.
ميكن أن يكون الزفير بطبقات صوتية متفاوتة من متدّرب إلى آخر.	 

4. التنفس اجلماعي بدائرة
تقــف املجموعــة الوقفــة املســرحّية يف دائــرة أو تســتلقي علــى األرض بدائــرة 	 

والــرؤوس متجهــة نحــو مركــز الدائــرة. 
يقف املدّرب يف املرحلة األولى من التمرين وسط الدائرة بهدف املراقبة.	 
يضع كل متدّرب إحدى يديه على بطنه. 	 
يطلب املدّرب من اجلميع إفراغ أجسادهم من الهواء.	 
يبــدأ املــدّرب بالعــد حتــى 4، وعلــى املجموعــة أن تنظــم عمليــة الشــهيق تبعــاً للعــدد 	 

الــذي يطلبــه املدّرب.
حتبــس املجموعــة نفســها بحســب عــدد املــّرات التــي مت بهــا الشــهيق، ثــم تُخــرج 	 

الزفيــر بالعــدد نفســه.
تتكرر العملية عّدة مّرات حتى تتقن املجموعة التنفس السليم بشكل جماعي.	 
بعــد االنتهــاء مــن التنفــس اجلماعــي علــى األرض يباشــر املتدّربــون الوقــوف علــى 	 

أرجلهــم ببــطء واســترخاء تــام، وبإيعــاز مــن املــدّرب مــع العــد حتــى 15.
ــه ينهــض مــن ســريره 	  ــو أن ــدّرب كمــا ل ــة النهــوض، يجــب أن ينهــض املت يف مرحل

علــى أحــد جانبيــه بشــكل متكــّور، ثــم يقــف علــى رجليــه ويبقــي جســده متدّليــا إلــى 
أســفل، لينهــض بعــد ذلــك مــن أســفل عمــوده الفقــري إلــى أعلــى فقــرة بالتتابــع. 

ويف النهايــة يرفــع رأســه بشــكل بطــيء.

5. توظيف التنفس مع نص
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعتن. 	 
تقــف املجموعــة األولــى يف عمــق املســاحة املخصصــة للتمثيــل، واملجموعــة الثانيــة 	 

هــي مجموعــة املتفرجــن.
علــى كل متــدّرب أن ينتقــي جملــة قصيــرة مــن نــص مســرحي )إن وجــد( أو شــعري 	 

أو أي نــص أخــر. 
بإيعــاز مــن املــدّرب يتقــدم كل متــدّرب بــدوره إلــى األمــام، يقــف بشــكل محايــد، 	 

ــارة. ــة املخت يتنفــس بعمــق، ثــم يلقــي باجلمل
عند االنتهاء من اجلملة، يأخذ نفساً عميقاً آخر ثم يخرج. 	 
تتــم العمليــة بشــكل دوري بحيــث يشــارك كل متــدّرب يف التمريــن بأكثــر مــن مــّرة 	 

واحــدة.
على املتدّرب أن يوصل صوته إلى مؤخرة القاعة بشكل مسموع ومفهوم.	 
يحّدد املدّرب قّوة صوت املتدّرب وطريقة إلقائه )مرتفع، منخفض، همس.(	 
يســتخدم املــدّرب مصطلــح »شــاركونا« إذا لــم يُســمع صــوت املتــدّرب بشــكل 	 

واضــح.
ميكــن إعــادة التمريــن أثنــاء العمــل علــى املشــهد املســرحي  يف أحــد اللقــاءات 	 

األخيــرة مــن التدريــب.
 	

٦.  القائد واملكفوفني 
تســير املجموعــة املكونــة مــن 12-14 متــدّرب يف الفــراغ مغمضــة األعــن بــدون 	 

إصــدار أي صــوت، والتركيــز علــى حاســة الســمع.
على املتدّرب عدم استخدام يديه أثناء السير.	 
أي شــخص يصطــدم بزميــل لــه أثنــاء املشــي يضــع يديــه علــى كتفي زميله ويســتمر 	 

باملشــي خلفــه بأعــن مغلقــة دون أن يتركــه بتاتا.
ــاء التمريــن حتــاول املجموعــة تشــكيل سلســلة واحــدة بأجســادها مــن خــالل 	  أثن

ــد  ــث يكــون يف املقدمــة قائ ــى كتفــي مــن أمامــه، بحي ــه عل ــدّرب يدي وضــع كل مت
واحــد.

يساعد املدّرب األفراد التائهن على إيجاد شركائهم. 	 
يف النهاية تتشكل مجموعة واحده مع قائد واحد. 	 
ــذي يقــف يف األمــام أن يقــود املجموعــة يف الفــراغ مــع احلفــاظ 	  ــد ال ــى القائ عل

ــأن ال تنفصــل املجموعــة عــن بعضهــا. ــم ب ــه أن يهت ــى األعــن مغلقــة، كمــا علي عل
بعــد فتــرة يقــوم املــدّرب بقيــادة املجموعــة مــن خــالل إمســاكه بيــد القائــد الكفيــف 	 

وحتريــك املجموعــة يف كافــة أرجــاء القاعــة بتســارع.
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7.  التغييرات الثالثة
ــان بشــكل 	  ــن »أ« و »ب«. وتقــف املجموعت ــى مجموعت ــرة إل تُقســم املجموعــة الكبي

ــا آخــر مــن املجموعــة »ب«. ــواٍز بحيــث يقابــل كل متــدّرب مــن املجموعــة »أ« متدّرب مت
ــه 	  ــدّرب زميل ــن بحيــث يراقــب كل مت ــدأ التمري مــع كلمــة »ســتارة« مــن املــدّرب يب

ــخ.( ــدي، األرجــل، ال ــس، الشــعر، األي ــة لبعــض الوقــت، )املالب ــه بدّق ــل ل املقاب
بإيعاز من املدّرب تستدير املجموعة بحيث تتقابل ظهور املتدّربن.	 
ــة 	  ــى إحــداث ثالث ــدّرب إل ــادر كل مت ــن يب ــد عــن دقيقت ــرة ال تزي ــك ولفت ــاء ذل أثن

ــى شــكله اخلارجــي.  ــرات عل تغيي
بإشارة من املدّرب يلتف كل متدّرب ليقابل زميله ثانية.	 
ــه يف 	  ــا زميل ــي أحدثه ــة الت ــرات الثالث ــى التغيي ــّرف عل ــدّرب أن يتع يحــاول كل مت

ــره. شــكله أو مظه

8.  انقذوني 
تســير املجموعــة يف الفــراغ يف جميــع االجتاهــات، ولكنهــا تبقــى متقاربــة مــن 	 

بعضهــا وتراقــب بعضهــا.
يطلق أحد املتدّربن صرخة »آه« ويهوي بجسده بشكل بطيء على األرض. 	 
على باقي أفراد املجموعة مساندته حتى ال يقع ويالمس األرض.	 
ــة الحقــة مــن التمريــن، ميكــن ألكثــر مــن متــدّرب أن يهــوي بجســده يف 	  يف مرحل

ــى املجموعــة أن تكــون يقظــة وتتفاعــل مــع كل منهــم. الوقــت نفســه، وعل
على املتدّرب التنويع يف عملية السقوط ويف إصدار األصوات.	 

9. ملاذا تقّلدني? 
يتحّرك أفراد املجموعة خلف بعضهم، بحيث يكون املتدّرب »أ« يف مقدمتهم.	 
أثناء املشي يُصدر املتدّرب »أ« صوتا وحركة بجسده متكررين.	 
يقوم أفراد املجموعة بتقليد حركته وصوته وهم يسيرون خلفه.	 
بعــد وقــت قصيــر يتوقــف »أ« عــن احلركــة.. يســتدير.. ويســأل زميلــه “ب« الــذي 	 

خلفــه وبصــوت مرتفــع: »ملــاذا تقلدنــي«؟
على املتدّرب »ب« أن يجيبه بسرعة على سؤاله.	 
بعــد أن ســمع »أ« اجلــواب يتحــّرك بســرعة إلــى مؤخــرة املجموعــة بينمــا يصبــح 	 

»ب« القائــد اجلديــد يف املشــي بحركــة وصــوت جديديــن متكرريــن، وعلــى بقيــة 
أفــراد املجموعــة تقليــده وهــم يســيرون خلفــه.

ــه 	  ــد، يســتدير ويســأل زميل ــد اجلدي ــف القائ ــن املشــي يتوق ــر م ــت قصي ــد وق بع
مــن خلفــه: »ملــاذا تقلدنــي«؟ وهكــذا يســتمر التمريــن إلــى أن يشــارك اجلميــع يف 

ــه باحلركــة والصــوت.  قيادت

1٠.  املاكينة اجلماعية – II  )بسرعات مختلفة(
 	»I« - هو مترين مكّمل للماكينة اجلماعية
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات من 5-6 متدّربن.	 
تصعد املجموعة »أ« إلى منطقة التمثيل وتقف يف أحد اجلوانب.	 
يدخــل أحــد أفــراد املجموعــة إلــى منطقــة التمثيــل ويصبــح جــزءا مــن ماكينــة 	 

كبيــرة بحركــة وصــوت متكرريــن.
بعــد وقــت قصيــر يدخــل متــدّرب »ب« ويشــّكل جــزءا ثانيــا مــن تلــك املاكينــة 	 

بحركــة وصــوت متكرريــن أيضــا.
يدخــل بقّيــة أفــراد املجموعــة الواحــد تلــو اآلخــر ويشــكلون األجــزاء املتبقيــة مــن 	 

هــذه املاكينــة بحركــة وصــوت أيضــا. 
بإشــارة مــن املــدّرب تبــدأ املاكينــة باحلركــة بســرعات مختلفــة إيجابيــة أو ســلبية 	 

بنــاء علــى إرشــاداته. 

11.  املاكينة اجلماعية – III . )ماكينة تعبر عن موضوع محدد( 
 	.»I« - هو مترين مكمل للماكينة اجلماعية
إلــى منطقــة 	  »أ«  املجموعــة  متدّربــن.. تصعــد  مــن 6-5  مجموعــات صغيــرة 

التمثيــل.
يحــدد املــدّرب املوضــوع الــذي ســتعبِّر عنــه املاكينــة عندمــا تقــوم املجموعــة 	 

الــخ.( االضطهــاد..  الســعادة،  احلــزن،  الغضــب،  احلــب،  )ماكينــة  بتشــكيلها. 
بإشارة من املدّرب تباشر املجموعة تشكيل املاكينة بأجسادها.	 

1٢.  جزء من كل نشاط جماعي- دون كالم 
تُقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات من 5-6 متدّربن.	 
يصعد متدّرب »أ« إلى منطقة التمثيل ويبدأ ِفعاًل محّددا دون أي حتضير مسبق.	 
ــة 	  ــى طبيع ــّرف عل ــدّرب »أ« ويحــاول أن يتع ــل املت ــدّرب »ب« مــاذا يفع يشــاهد املت

نشــاطه. يصعــد منطقــة التمثيــل وميــارس النشــاط ذاتــه، ولكــن بشــكل آخــر، 
وبــأدوات مختلفــة. قــد يكــون النشــاط: )تنظيفــاً يف املطبــخ، أو العمــل يف حديقــة 

ــخ.(  عامــة، أو يف مخفــر شــرطة، قاعــة االســتقبال، ال
قــد تكــون األفعــال املختلفــة لنشــاط محــدد كمــا يلــي: )النشــاط هــو عمــل يف 	 

حديقــة عامــة. األفعــال: »أ« يــروي املزروعــات، “ب« يحفــر حفــرة، »ج« يــزرع 
زهــرة، »د« يقلّــم األشــجار، »هـــ« ميــّد األنابيــب البالســتيكية.(

يستمر التمرين بهذا الشكل إلى أن يشارك فيه اجلميع.	 
بإشـارة من املـدّرب ينتهي التمرين بعد أن ميارس أفـراد املجمـوعة الفعـل احملـدد 	 

     لفترة من الزمن.
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ميكن استخدام األصوات إذا دعت احلاجة إلى ذلك.	 
ال يوجد أي اتصال بن املتدّربن أثناء سير التمرين.	 

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
نريد أن نرى، ال تقل لنا ماذا تفعل... ال تتحاور مع اآلخرين.	 
ــل 	  ــاذا يفع ــب م ــل أن تدخــل وتشــارك يف النشــاط... راق ــت قب أعــط بعــض الوق

ــك. زميل
ــن 	  ــى النشــاط احملــّدد... ك ــام إل جــازف يف الدخــول... حــاول الدخــول واالنضم

جــزءا مــن ُكْل.

تقييم.. وتغذية راجعة.

13.  لعبة للنهاية - ها - هوو – هيي
تقف املجموعة الكبيرة يف دائرة مبن فيها املدّرب. 	 
ــدّرب »6« مــن أمامــه أو أي 	  ــى املت ــدّرب »1« إل دون أن تخطيــط مســبق ينظــر املت

ــل،  متــدّرب آخــر يف املجموعــة.. وبيديــن متالصقتــن علــى شــكل ســيف ُمتخيَّ
ــد.   ــى رأســه مــن بعي ــدّرب »6 عل ــه مــع صــوت »هــا« يحــاول ضــرب املت ــة بيدي وبحرك

ردة فعــل املتــدّرب »6« علــى حركــة »1« تكــون مــن خــالل رفــع يديــه املتالصقتــن 	 
فــوق رأســه بســرعة مــع كلمــه »هــوو«. 

ــة 	  ــه ويســاره بســرعة وســوّية بحرك ــان رقــم »5« ورقــم »7« عــن ميين يقــوم املتدّرب
يديهمــا املتالصقــة بضــرب رقــم »6« علــى بطنــه بســيوفهم املُتخيَّلــة دون مالمســته 

مســتخدمن الصــوت »هييــي« مســتغلن تواجــد يــدي »6« فــوق رأســه.
بعدهــا دون أي توقــف يختــار املتــدّرب »6« متدّربــا آخــرا  يف اجلهــة املقابلــة كــي 	 

يضربــه بســيفه... وهكــذا تســتمر اللعبــة حتــى نهايتهــا.
أي متدّرب يخفق يف فعله أو رّدة فعله يَخرج من اللعبة.	 
تنتهي اللعبة عندما يبقى متدّربن إثنن فقط حتى النهاية.	 
يجب تطبيق هذه اللعبة بسرعة.	 

اللقـاء السـادس
٢-٣ ساعات

أهداف الورشة:
أ( توظيف التنفس يف بناء مجموعة متناغمة

ب( استخدام لغة اجلسد يف التعبير

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  إحماء جماعي أو فردي

٢.  السير يف الفراغ بطرق وأجواء مختلفة 
3.  التنفس اجلماعي مع فعل

 I -4.  التنفس مع جهد حركي
 II -5.  التنفس مع جهد حركي
 III-٦.  التنفس مع جهد حركي

7.  االسم املتحّول أثناء السير
8.  دائرة الثقة 

9.  املطار 
1٠.  إعادة تشكيل الدائرة من خالل األصوات

11.  التشكيل بامللتينة - أزواج  
1٢.  إعادة تشكيل التمثال- ثالثة أشخاص

13.  اقطع الدائرة بأجواء مختلفة
14.  من أين؟ إلى أين؟

15.  لعبة للنهاية – دائرة األرقام
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تفصيل التمارين:

1.  إحماء جماعي سريع يقوده املدّرب أو أحد أفراد املجموعة
أنظر مترين فصل املفاصل يف اللقاء األول.	 

٢.  السير يف الفراغ بطرق وأجواء مختلفة 
أنظــر التماريــن الســابقة املختلفــة للســير يف الفــراغ بســرعات وطــرق وأجــواء 	 

مختلفــة. 

3.  التنفس اجلماعي مع فعل  
ــز 	  ــرأس يف اجتــاه مرك ــر وال ــى الظه ــري عل تســتلقي املجموعــة أرضــاً بشــكل دائ

ــرة. الدائ
يبدأ كل متدّرب بالتنفس الفردي، بحثا عن إيقاعه اخلاص به. 	 
بإيعاز من املدّرب يبدأ التنفس اجلماعي مع العد. 	 
ــة الثانيــة يطلــب املــدّرب مــن املجموعــة رفــع اليــد اليمنــى عــن األرض 	  يف املرحل

ــم  ــس النفــس، ومــن ث ــة مــع حب ــم إبقاءهــا معلق ــدار 10ســم ث ــاء الشــهيق مبق أثن
خفضهــا مــع الزفيــر. بعــد ذلــك تنتقــل املجموعــة إلــى اليــد اليســرى، ومــن ثــم إلــى 

اليديــن ســويًة. 
ــع 	  ــة م ــا معلق ــى عــن األرض 10ســم، تبقيه ــع املجموعــة الســاق اليمن بعدهــا ترف

حبــس النفــس، ثــم تنزلهــا مــع العــد. االنتقــال إلــى الســاق اليســرى، ومــن ثــم إلــى 
الســاقن معــاً. 

ــع الشــهيق 	  ــرأس 10ســم م ــة وال ــع األطــراف األربع ــم رف ــرة يت ــة األخي ويف املرحل
ــّد. ــاً ببــطء مــع الع ــم تخفــض جميع ــاء حبــس النفــس، ث وتبقــى معلقــة أثن

4.  التنفس مع جهد حركي –I   »دراجة هوائية«
ينفذ مترين التنفس مع جهد حركي بأجزائه الثالثة على التوالي.	 
ــز 	  ــرأس يف اجتــاه مرك ــر وال ــى الظه ــري عل تســتلقي املجموعــة أرضــاً بشــكل دائ

ــرة. الدائ
يبدأ كل متدّرب بالتنفس الفردي، بحثا عن إيقاعه اخلاص به. 	 
بإيعاز من املدّرب يبدأ التنفس اجلماعي مع العّد. 	 
املرحلة األولى: قيادة دّراجة هوائية.	 
يرفــع املتــدّرب ســاقيه إلــى أعلــى ويثنيهمــا ويبــدأ بقيــادة دراجــة هوائيــة ُمتخيَّلــة 	 

يف الفــراغ، بينمــا يُبقــي يديــه مســترخيتن إلــى جانبيــه.

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
اســترخوا متامــاً وارفعــوا أرجلكــم إلــى أعلــى، وباشــروا بتحريــك األقــدام وكأنكــم 	 

تقــودون دراجــة هوائيــة. 
ســرعتكم االعتياديــة هــي صفــر... الســرعة تــزداد اآلن إلــى 25% ... حافظــوا 	 

ــى التنفــس. عل
السرعة أصبحت 50% ... حافظوا على السرعة وعلى التنفس. 	 
السرعة 75% ... حافظوا على التنفس. 	 
أنتم اآلن على أقصى سرعة لديكم %100. 	 
وصلتم إلى النهاية.. استريحوا... تفقدوا أجسادكم، ووازنوا تنفسكم.	 

5.  التنفس مع جهد حركي –II    »الطفل الرضيع«
بإيعــاز مــن املــدّرب يعــود املتدّربــون إلــى الوضــع الســابق مــن االســترخاء علــى 	 

الظهــر.
األيــدي واألرجــل إلــى أعلــى مــع احملافظــة علــى التنفــس بهــدوء ويتبعــون إرشــادات 	 

املدّرب. 

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
طفلكم يلهو مرتاحاً... انه غير جائع. 	 
بــدأ اآلن يشــعر باجلــوع.. إنــه جائــع علــى درجــة 25%... ازداد جوعــه إلــى %50.. 	 

إلــى 75%.. إنــه اآلن ال يحتمــل.. جوعــه أصبــح %100.
ــدوا أجســادكم... 	  ــب... اســترخوا... تفّق ــى التنفــس... وصــل احللي حافظــوا عل

ــر؟ أيــن؟  هــل تشــعرون بالتوّت

٦.  التنفس مع جهد حركي –III     »نار ملتهبة«
بإيعــاز مــن املــدّرب يعــود املتدّربــون إلــى الوضــع الســابق مــن االســترخاء علــى 	 

الظهــر.
األيــدي واألرجــل إلــى أعلــى مــع احملافظــة علــى التنفــس بهــدوء ويتبعــون إرشــادات 	 

املدّرب. 

مالحظات املدّرب أثناء التمرين: 
أنتم نائمون.. ولكن أيديكم وأرجلكم مرفوعة إلى أعلى.	 
هناك نار تشتعل من حتتكم.. إنها غير قوية لكنكم تشعرون بحرارتها.	 
أصبحت حرارة النار اآلن 25%. بدأمت تشعرون بها تلسع جسدكم.	 
ازدادت احلــرارة إلــى 50% حافظــوا علــى التنفــس... اخرجــوا إحساســكم بالنــار  	 
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التــي حتــرق أجســادكم مــن خــالل الصــوت مــع الزفيــر.
احلــرارة تــزداد إلــى 75%.. ثــم إلــى 100%.. إنكــم ال تســتطيعون احتمــال احلــرارة.. 	 

أطفــأت النــار باملاء.. اســتريحوا.
تفّقدوا أجسادكم ووازنوا تنّفسكم.	 
اآلن باشروا بالوقوف على أرجلكم مع العد حتى 15.	 

7.  االسم املتحّول أثناء السير
تتحّرك املجموعة يف القاعة.	 
بعد وقت قصير تبدأ لقاءات زوجية بن جميع املتدّربن أثناء املشي.	 
عندمــا يلتقــي »أ« مــع »ب« علــى ســبيل املثــال يقــول لــه اســمه احلقيقــي: »أنــا 	 

اســمي »عبــد«، ويجيبــه زميلــه »ب« باســمه احلقيقــي أيضــا؛ أنــا اســمي »ســليم«.  
عندهــا يصبــح اســم »ســليم«  »عبــد« ويصبــح اســم »عبــد« »ســليم«، أي انهمــا 

ــة املشــاركن. ــك األمــر مــع بقي ــادال يف األســماء. كذل تب
يســتمر اجلميــع التحــّرك يف القاعــة، وحتــدث لقــاءات زوجيــة فيمــا بينهــم. أثنــاء 	 

ــه »االســم  ــد« ويســتلم من ــد »اســمه اجلدي ــه اجلدي ــدّرب زميل ــك يعطــي كل مت ذل
اجلديــد«... وهكــذا..  أي أن األســماء احلقيقيــة لــكل متــدّرب تنتقــل مــن شــخص 

إلــى آخــر يف املجموعــة.
تبديل األسماء يتم يف آن واحد بن جميع املشاركن.	 
ــه، يقــوم 	  ــال مــن أحــد زمالئ ــد« مث يف حــال اســتلم احدهــم اســمه احلقيقــي »عب

ــة. ــد« مــن اللعب ــد« ويخــرج  »عب بتســليمه »اســمه اجلدي
تنتهــي اللعبــة عندمــا يبقــى مشــاركن إثنــن علــى املســرح )س، ص(، وكل منهمــا 	 

يحمــل االســم احلقيقــي لزميلــه. 
 يُعــاد التمريــن مــن بدايتــه يف حــال لــم يحمــل كل منهمــا االســم احلقيقــي لزميلــه، 	 

ألن التمريــن لــم يحقــق هدفــه.  

8.  دائرة الثقة
يف املرحلة األولى تقف املجموعة يف دائرة، وأرجل ملتصقة.	 
جسد كل متدّرب هو عبارة جذع شجره مثبت باألرض حتّركه رياح خفيفة.	 
يغلــق املتدّربــون اعينهــم ويحــاول كل منهــم دون حتريــك األقــدام، وبجســد مســتقيم 	 

دون ثنــي الركبتــن حتريــك أجســادهم إلــى األمــام ثــم إلــى اخللــف عــّدة مــّرات. 
وبعدهــا إلــى اليمــن وإلــى اليســار عــّدة مــّرات أيضــا مــع احملافظــة علــى التــوازن 

بشــكل تــام. 
يف املرحلة الثانية تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة من 3 أفراد.	 
يقف »أ« يف الوسط ومن أمامه وخلفه يقف »ب » و »ج« مواجهن له. 	 

املتــدّرب »أ« يف الوســط يقــف بشــكل مســتقيم بأعــن مغلقــة األرجــل متالصقــة 	 
واأليــدي أيضــا مالصقــة اجلســد.

مــع كلمــة ســتارة مــن املــدّرب يبــدأ التمريــن بــأن مييــل »أ« جســده ببــطء إلــى 	 
األمــام وإلــى اخللــف دون ثنــي الركبتــن.

على »ب« و »ج« أن ميسكا به وإعادته إلى الوسط بلطف. 	 
تبديل بن أفراد املجموعة.	 
عملية التلقي أو الدفع نحو املركز تتم من منطقة األكتاف األمامية أو اخللفية.	 

إمكانيات أخرى للتمرين:
يُطبَّق التمرين مبجموعات من 5-7 أفراد. 	 

9.  املطار 
تُقســم املجموعــة الكبيــرة إلــى مجموعــات زوجيــة، بحيــث يُشــّكل »أ« بــرج املراقبــة، 	 

و »ب« الطائــرة التــي ســتحط علــى املـَـدَرج.
يقف »أ« يف أحد طريف املَدرج بينما اآلخر مقاباًل له يف الطرف املقابل.	 
يُحدد املدّرب املَدَرج بواسطة خطن متوازين على األرض.	 
العوائــق )كراســي، 	  بعــض  ثــم توضــع  إغــالق عينيــه  مــن »ب«  املــدّرب  يطلــب 

املــدرج.  يف  جرائــد(  صغيــرة،  إكسســوارات 
مــع كلمــه ســتارة، يبــدأ »أ« بإرشــاد زميلــه »ب« كالميــاً إلــى كيفيــة الهبــوط علــى 	 

املَــدَرج دون أن يصطــدم بــأي مــن العوائــق أو يخــرج عنــه إلــى أن يصــل خــط 
ــة. النهاي

تبديل مع مشاركن جديدين.	 

1٠.  إعادة تشكيل الدائرة من خالل األصوات
تقف املجموعة الزوجية الكبيرة يف دائرة.	 
يتم ترقيم جميع املتدّربن باألرقام 1، 2 على التوالي.	 
يقــف كل متــدّرب يحمــل رقــم  »1« أمــام  متــدّرب يحمــل رقــم »2«  علــى ميينهــم 	 

ويصــدرون صوتــا مبتكــرا ويعــودون إلــى أماكنهــم يف الدائــرة وعلــى رقــم »2« أن 
يتذكــروا ذلــك الصــوت.

ثــم يقــف كل متــدّرب يحمــل رقــم »2« أمــام كل متــدّرب يحمــل رقــم »1« علــى 	 
ميينهــم ويصــدرون صوتــا آخــر مختلفــاً ويعــودون إلــى أماكنهــم، وعلــى رقــم »1« أن 

يتذكــروا ذلــك الصــوت
كل متدّرب يف الدائرة سوف يُصدر صوتا ويستمع إلى صوت آخر.	 
تتحــّرك املجموعــة يف الفــراغ، وبإشــارة مــن املــدّرب يُغلــق جميــع املتدّربــن أعينهم، 	 
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ثــم يباشــرون بإصــدار أصواتهــم املبتكــرة أثنــاء املشــي، ويبحــث كل منهــم عــن        
الصــوت الــذي اســتلمه مــن زميلــه علــى يســاره. 

املتــدّرب الــذي يتعــّرف علــى الصــوت الــذي اســتلمه مــن زميلــه عــن يســاره مُيســك 	 
بيــده ويســتمر بإصــدار صوتــه إلــى حــن أن يتعــّرف عليــه زميلــه عــن ميينــه والــذي 

بــدورة ميســك بيــده.
ينتهــي التمريــن عندمــا يعــاد تشــكيل الدائــرة بأعــن مغلقــة مــن خــالل األصــوات 	 

املبتكــرة. 

11.  التشكيل بامللتينة -  أزواج  
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية  »أ« و »ب«.	 
»أ« هو امللتينة، وسيتم تشكيل متثال معّبر بجسده على يد الفنان »ب«. 	 
تُعطى للمتدّرب »ب« مّدة دقيقتن يف أقصى حّد لتشكيل متثال من زميله »أ« 	 
أثناء التمرين ال يبادر »أ« يف التحّرك.	 
علــى املتــدّرب »ب« حتريــك املتــدّرب »أ« كيفمــا شــاء ليشــّكل متثــاال بجســده، بينمــا 	 

علــى األخيــر احملافظــة علــى التشــكيل الــذي صممــه »ب«.
يســتخدم  »ب« يديــه يف حتريــك أعضــاء جســد »أ« عــن طريــق اإلمســاك وحتريــك 	 

العضــو الذي ســيتم تشــكيله. 
ميكــن للمتــدّرب »ب« تغييــر شــكل »أ« عــّدة مــّرات حتــى يســتقر علــى الشــكل 	 

األخيــر للتمثــال.
يفضل أن يقرر املتدّرب »ب« مسبقاً يف داخله ماذا يريد أن يشّكل من زميله »أ«.	 
ــع املتدّربــن »الفنانــن« يف 	  ــن وبإيعــاز مــن املــدّرب، يتحــّرك جمي ــة التمري يف نهاي

ــل« التــي مت تشــكيلها مــن زمالئهــم. ــع »التماثي املــكان ويشــاهدون جمي
تبديل بن »أ« و »ب«.	 
تشارك املجموعات الزوجية يف التمرين يف آن واحد.	 

إمكانيات أخرى للتمرين:
مجموعــات مــن أربعــة متدّربــن. اثنــان »أ« و »ب« همــا الفنانــن، و »ج« و »د« همــا 	 

امللتينــة، حيــث يتــم تشــكيل متثــال مرّكــب مــن شــخصن.

1٢.  إعادة تشكيل التمثال - ثالثة أشخاص
مجموعات من 3 متدّربن.	 
متدّرب »أ« يقف يف عمق املسرح مقابل اجلمهور.	 
متدّرب »ب« يقف يف وسط املسرح، يف أحد طرفيه وظهره للجمهور.	 
متدّرب »ج« يقف يف مقدمة املسرح ووجهه للجمهور.	 

بإشــارة مــن املــدّرب يقــوم املتــدّرب »أ« بتشــكيل متثــال بجســده ويقــف بثبــات يف 	 
مكانــه.

بإشــارة مــن املــدّرب يباشــر املتــدّرب »ب« بوصــف مــا يشــاهده بتفاصيــل دقيقــة 	 
كــي يســاعد »ج علــى إعــادة تشــكيل التمثــال. 

علــى املتــدّرب »ج« الــذي يســتمع إلــى الوصــف الدقيــق للتمثــال »أ« مــن ِقبــل 	 
املتــدّرب »ب« أن يعمــل علــى إعــادة تشــكيله بجســده.

13.  اقطع الدائرة بأجواء مختلفة.
تقف املجموعة يف دائرة كبيرة.	 
يبــادر »أ« االنتقــال مــن مكانــه مــرورا يف وســط الدائــرة إلــى اجلهــة املقابلــة ليقــف 	 

هنــاك يف مــكان املتــدّرب »ب« علــى ســبيل املثــال.
خــالل قطــع املتــدّرب »أ« الدائــرة ميــر بأماكــن وأجــواء مختلفــة يحددهــا املــدّرب 	 

مســبقا. علــى ســبيل املثــال أنــت تقطــع منطقــة صحراويــة، عندهــا علــى املتــدّرب 
»أ« أن يقطــع الدائــرة وكأنــه يســير يف الصحــراء. 

عندمــا يصــل »أ« الــى »ب« ليقــف مكانــه، علــى األخيــر قطــع الدائــرة يف االجتــاه 	 
املعاكــس نحــو املتــدرب »ج« علــى ســبيل املثــال، باألجــواء التــي يحددهــا املــدّرب.

ــام، 	  ــل الغ ــات مفترســة، حق ــة وحيوان ــي ميكــن اختيارهــا: )غاب بعــض اجلــواء الت
ــات، ســوق أزهــار أو خضــار أو حلــوم، شــارع  ــيء بالنفاي ــق مل ــة، طري أرض موحل
مكتــظ باملــارة، حديقــة عامــة.. ريــاح أماميــة وأمطــار.. قطــع نهــر ســيرا علــى حبــل 

مــن فوقــه الــخ(

14.  من أين؟ إلى أين؟
يقســم املــدّرب منطقــة التمثيــل يف الوســط بشــريط الصــق إلــى »منطقــة »أ« 	 

»ب«. ومنطقــة 
يدخــل املتدّربــون الواحــد تلــو اآلخــر مــن أحــد جانبــي املســرح إلــى منطقــة »أ« ثــم 	 

يتــّم االنتقــال إلــى منطقــة »ب«.
عندمــا يدخــل املتــدّرب إلــى منطقــة »أ« عليــه أن يُعــّرف اجلمهــور مــن خــالل تعبيــر 	 

جســده مــن أيــن هــو قــادم.
ــرر 	  ــكان ويق ــدّرب لبعــض الوقــت يف امل ــة »أ« يرجتــل املت ــاء تواجــده يف املنطق أثن

مــن خــالل التمثيــل وتعبيــر اجلســد إلــى أيــن ســيذهب عندمــا يخــرج مــن منطقــة 
التمثيــل »أ«، ثــم يخــرج.

ال حاجة الستخدام املفردات أثناء االرجتال.	 
على اجلمهور أن يتعّرف على »من أين« هو آٍت و »إلى أين« هو ذاهب.	 
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تقييم.. وتغذية راجعة.

15.  لعبة للنهاية – دائرة األرقام.
تقف املجموعة يف دائرة.	 
كل متدّرب هو عبارة عن رقم تصاعدي من 1 وما فوق.	 
بإشارة من املدّرب يبدأ املتدّرب األول التمرين.	 
ــال 	  ــى ســبيل املث ــذي يحمــل الرقــم »1« رقمــا محــددا، عل ــدّرب األول ال يذكــر املت

.»5«
ــر بســرعة 	  ــه أن يذك ــه، علي ــم »5« رقم ــذي يحمــل الرق ــدّرب ال ــا يســمع املت عندم

ــال »14«. ــى ســبيل املث رقمــا آخــر، عل
املتــدّرب الــذي يتــم ذكــر رقمــه وال يجيــب برقــم آخــر يف الدائــرة يخــرج مــن اللعبــة 	 

وال يجــوز ذكــر رقمــه ثانيــة.
املتدّرب الذي يذكر رقماً ليس يف الدائرة يخرج من اللعبة أيضاً.	 
يفوز يف اللعبة املتدّربان اللذان استمرا حتى النهاية.	 

اللقـاء السـابع
٢-٣ سـاعات

أهداف الورشة:
أ( التعريف مببادئ أساسية يف االرجتال على املسرح
ب( حتديد عمر »الشخصّية« باستخدام لغة اجلسد

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  إحماء جماعي سريع

٢.  السير يف الفراغ يف خطوط مستقيمة ودوائر
3.  مغناطيس إيجابي وسلبي

4.  اتبع تنفس زميلك 
5.  التنفس اجلماعي مع فعل

٦.  عود كبريت 
7.  ملء الفراغ - خطني متوازيني

8.  شد احلبل 
9.  املشي على حبل 
  I- 1٠.  خذ واعط

   II- 11.  خذ واعط
 I- 1٢.  كم هو عمري

13.  يف املصعد 
14.  لعبة للنهاية – ها.. هوو .. هيي
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تفصيل التمارين:

1.  إحماء جماعي سريع
أنظر متارين اإلحماء اجلماعي من اللقاءات السابقة.	 

٢.  السير يف الفراغ – يف خطوط مستقيمة ودوائر
بإيعــاز مــن املــدّرب تباشــر املجموعــة الســير يف الفــراغ بســرعات مختلفــة وتتبــع 	 

إرشــادات املــدّرب.
بعدها، تسير املجموعة يف الفراغ بطرق مختلفة بناء على إرشادات املدّرب.	 
تستمر املجموعة يف السير ويضاف عنصر املشي مع تصفيق )3،2،1(.	 
يطلب املدّرب من املتدّربن السير يف الفراغ والعن اليمنى مغلقة. 	 
بعدها يطلب املشي والعن اليسرى مغلقة.	 
ثــم يضيــف املــدّرب عنصــر جديــد وهــو املشــي بخطــوط مســتقيمة، يليهــا الســير 	 

بدوائــر علــى شــكل رقــم- 8 -

3.  مغناطيس إيجابي وسلبي
بإيعاز من املدّرب تسير املجموعة يف الفراغ بأعن مغلقة وبهدوء تام.	 
مــع كلمــة »مغناطيــس ســلبي« مــن قبــل املــدّرب، علــى كل متــدّرب يصطــدم بزميــل 	 

لــه أثنــاء ســيره أن يبتعــد عنــه إلــى أبعــد مســافة ممكنــه ويكمــل ســيره.
مــع كلمــة »مغناطيــس إيجابــي«، علــى كل متــدّرب يصطــدم بأحــد زمالئــه أن 	 

يلتصــق بــه ويســير معــه يف الفــراغ دون أن يتركــه.

4.  اتبع تنفس زميلك 
يســتلقي أفــراد املجموعــة أرضــاً مشــّكلن دائــرة بأجســادهم بحيــث تكون رؤوســهم 	 

متجهــة نحــو مركــز الدائرة.
يباشر كل متدّرب التنفس بإيقاعه اخلاص. 	 
أثناء الزفير يُخرج املتدّرب صوتا خفيفا.. يعلو قلياًل بإيعاز من املدّرب.	 
بعــد وقــت قصيــر يطلــب املــدّرب مــن كل متــدّرب أن يتبــع إيقــاع تنفــس زميلــه 	 

الــذي علــى ميينــه. )علــى ســبيل املثــال: إذا كان إيقــاع املتــدّرب »أ« 4 ثوانــي شــهيق 
وباملثــل زفيــر. بينمــا »ب« علــى ميينــه 3 ثوانــي شــهيق وزفيــر. علــى »أ« أن يتبــع 
»ب« بإيقاعــه، بينمــا »ب« يتبــع »ج« الــذي علــى ميينــه بإيقاعــه.( وهكــذا يكــون 

اإليقــاع متغيــراً باســتمرار حتــى يثبــت يف النهايــة بإيقــاع تنفــس موّحــد.

5.  التنفس اجلماعي مع فعل
انظر التنفس اجلماعي مع فعل من اللقاء السابق.	 

٦.  عود كبريت 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية »أ« و »ب«.	 
يتصــل كل متدّربــن فيمــا بينهمــا مــن خــالل عــودي كبريــت مثّبتــن بــن إصبعيهمــا 	 

»الســبابة« يف اليــد اليمنــى واليــد اليســرى.
تتحــّرك املجموعــة الزوجيــة يف الفــراغ مــع احملافظــة علــى عــدم ســقوط أي مــن 	 

عــودي الكبريــت أرضــاً.
يف املرحلة األولى يقود املتدّرب »أ« احلركة ومن ثم يقوده »ب«.	 

إمكانيات أخرى للتمرين:
مجموعات من اربعه مشاركن يؤدون التمرين.  	 
جميع أفراد املجموعة يؤدون التمرين سوّية يف مجموعة واحدة كبيرة. 	 

7.  ملء الفراغ - خّطني متوازيني 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعتن »1« و »2«. 	 
تقف املجموعتان يف خّطن مستقيمن متوازين ومتقابلن.	 
مــن 	  »أ«  املتــدّرب  مــن مجموعتــه،  ويخــرج  كل مجموعــة  مــن  متــدّرب  يتطــّوع 

.»2« املجموعــة  مــن  »ب«  واملتــدّرب   »1« املجموعــة 
بعــد أن يغلــق »أ« و »ب« أعينهمــا، يتحــّرك أفــراد املجموعتــن يف أماكنهمــا لســد 	 

الفــراغ الــذي شــكله خــروج املتدّربــّن )أ، ب( وعليهــم تــرك ثغرتــن مختلفتــن يف 
خطيهمــا املســتقيمن.

بــن 	  الفاصــل  الفــراغ  مغلقتــن يف  بعينــن  يســيرا  أن  »ب«  و  »أ«  املتدّربــن  علــى 
املجموعتــن. علــى »أ« أن يســير مبحــاذاة املجموعــة »1« وعلــى »ب« أن يســير مبحاذاة 

ــا.  ــه ويقــف داخله ــي شــكلتها مجموعت ــرة الت ــدّرب أن يجــد الثغ ــى كل مت »2«، وعل

أثنــاء التمريــن، علــى أفــراد املجموعتــن عــدم إصــدار أي صــوت ســوى التنفــس 	 
الطبيعــي غيــر املفتعــل.

8.  شّد احلبل 
تقسم املجموعة إلى مجموعتن »أ« و »ب«. 	 
تتقابل املجموعتان يف خط مستقيم وتفصل بينهما مسافة 2 متر.	 
كل  	  مقدمــة  مســتقيما يف  األرض خطــاً  علــى  بشــريط الصــق  املــدّرب  يرســم 

التمريــن. أثنــاء  يتــم جتاوزهمــا  أاّل  علــى  مجموعــة 
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متسك املجموعتان بحبل وهمي يف الفراغ.	 
بإيعاز من املدّرب تبدأ عملية شد احلبل بن أفراد املجموعتن.	 
علــى املجموعتــن التفاعــل مــع بعضهمــا وكأن احلبــل يوجــد فعــاًل بــن أيديهــم يف 	 

الفراغ.

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
دعونــا نشــاهد احلبــل يف الفــراغ خــارج رؤوســكم.. حافظــوا علــى احلبــل بينكــم.. 	 

اســتخدموا أجســادكم أثنــاء شــّد احلبــل.. حافظــوا علــى نفــس احلبــل فيمــا 
ــم.. اســحبوا.. اســحبوا.. اســحبوا.. خــذ واعــط.. بينك

إمكانيات أخرى للتمرين:
شّد احلبل – مجموعات زوجية.	 

9.  املشي على حبل
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعتن متساويتن.	 
يرسم املدّرب حبال ُمتخيَّاًل على األرض بشريط الصق.	 
احلبل يصل بن ضفتي نهر.	 
على كل مجموعة السير على احلبل دون الوقوع يف املاء.	 
يقــوم املــدّرب بتشــجيع املتدّربــن علــى اســتخدام طــرق مختلفــة يف الســير علــى 	 

احلبــل.

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
ّــقاً 	  رّكــز علــى ســيرك وأنــت علــى احلبــل... نريــد أن نــرى احلبــل وكأنــه فعــال معلـ

يف الهــواء.
حّتكــم بحــركات جســدك يف الفــراغ... ال تســرع... جتّنــب عــدم الســقوط يف 	 

املــاء... امليــاه عميقــة... والتماســيح تنتظــرك يف األســفل. 

إمكانيات أخرى للتمرين:
الســير علــى احلبــل يف أجــواء وحــاالت مختلفــة )هــروب، خــوف، فــرح، ريــاح 	 

الــخ...( جانبيــة، 

  I- 1٠.  خذ واعط
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية من »أ« و »ب«.	 

تصعد إحدى املجموعات الزوجية إلى منطقة التمثيل.	 
يجلــس كل متــدّرب علــى كرســي ويتفــق املتدّربــان علــى موضــوع محــّدد يتحدثــان 	 

حولــه فيمــا بينهمــا.
مــع كلمــة »ســتارة« مــن املــدّرب يبــدأ »أ« الــكالم بصــوت واضــح ومســموع، أي أنــه  	 

يصبــح مركــز احلــدث، مــا يعنــي أن »ب« يكــون ُمنصتــاً إيجابيــاً فقــط.
عندمــا يقــول املــدّرب »ب« ينتقــل التركيــز إلــى املتــدّرب »ب« الــذي يباشــر الــكالم 	 

بصــوت واضــح ومســموع، بينمــا يصبــح املتــدّرب »أ« ُمنصتــاً إيجابيــاً فقــط.
بإيعــاز مــن املــدّرب يســتمر التمريــن لعــدة دقائــق مــع تبديــل  بــن »أ« و »ب«  يف 	 

قيــادة احلــوار.
يشارك يف التمرين عّدة مجموعات.	 

   II- 11.  خذ واعط
تُقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية.	 
تصعد مجموعتان زوجيتان »أ« و »ب« إلى منطقة التمثيل. 	 
يجلس كل متدّربن مقابل بعضهما يف منطقة التمثيل مقابل اجلمهور.	 
تتفق كل مجموعة زوجية على موضوع محدد لتتحاور حوله.	 
مع كلمة »ستارة« تبدأ املجموعتان حوارهما يف آن واحد بصوت مسموع.	 
ــز احلــوار، 	  ــح مرك ــك املجموعــة تصب ــإن تل ــدّرب مجموعــة »أ« ف ــول امل ــا يق عندم

مــا يعنــي أن حتافــظ تلــك املجموعــة علــى صــوت واضــح ومســموع، بينمــا تســتمر 
املجموعــة »ب« حوارهــا ولكــن همســاً.

عندمــا يقــول املــدّرب »ب«، يتحــّول التركيــز علــى تلــك املجموعــة، وهــذا يعنــي أن 	 
ــح حوارهــا همســاً، بينمــا ترفــع املجموعــة  تخفــض املجموعــة »أ« صوتهــا فيصب

»ب« صوتهــا ليصبــح احلــوار مســموعاً بوضــوح للجمهــور.

إمكانيات أخرى للتمرين:
3 مجموعات على املسرح تتحاور فيما بينها.	 

 I- 1٢.  كم هو عمري؟
يحّدد املدّرب عمر املتدّرب »أ« بشكل سّري قبل صعوده إلى منطقة التمثيل.	 
يصعد متدّرب »أ« إلى منطقة التمثيل ويجلس على كرسي.	 
مع كلمة ستارة من املدّرب يبدأ التمرين.	 
على املتدّرب أن يبّن عمره للجمهور دون أي متثيل، ويتتبع إرشادات املدّرب.	 



7٢73

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
ــر فقــط بعمــرك، دون أي متثيــل... ركــز فقــط علــى 	  اجلــس علــى الكرســي، وفّك

عمــرك... أشــُعر بعمــرك بوجهــك، بفمــك، بعينيــك... اشــعر بعمــرك برجليــك.
أشــُعر بعمــرك بعمــودك الفقــري... أشــُعر بعمــرك يف ظهــرك، يف يديــك... أشــُعر 	 

بعمــرك يف كافــة أعضــاء جســدك... ال تســرع.. أشــُعر فقــط بعمــرك.
ال متثل... دع عمودك الفقري يشعر بعمرك. 	 

13.  يف املصعد 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة من 3-4 متدّربن.	 
تصعد املجموعة »أ« منطقة التمثيل.	 
يُحــدد املــدّرب »الُعمــر« ألفــراد املجموعــة بشــكل ســّري، علــى ســبيل املثــال: 20، 	 

30، 40، 50 ســنه.
كذلك يحدد املدّرب »املكان« الذي تتواجد فيه املجموعة )مصعد(.	 
يُقرر كل متدّرب من أفراد املجموعة »من هو« بشكل سّري.	 
إنها املّرة األولى التي يلتقي بها هؤالء األشخاص يف هذا املكان.	 
تبــدأ املجموعــة ارجتالهــا يف املــكان احملــّدد، ويشــرف املــدّرب علــى ســير االرجتــال 	 

مــن خــالل بعــض املالحظــات اجلانبيــة.

مالحظات املدّرب أثناء التمرين:
ــم هــو ُعمــرك. اشــعر 	  ــَس ك ــى عمــرك. ال تن ــز عل ــن تتواجــد.. رّك ــت تعــرف أي أن

بعمــرك يف أعضــاء جســدك.. تّذكــر مــن أنــت.. 
ملــاذا أنــت يف هــذا املــكان؟ إلــى أيــن أنــت ذاهــب؟  أيــن كنــت؟ ركــز علــى شــخصّيتك 	 

ــل املصعــد عــن العمل.  وعمــرك. املصعــد بــدأ يتحــّرك.. وفجــأة تعطَّ
بعــد عــدة دقائــق: عمــرك اآلن ازداد 10 ســنوات.. رويــدا، رويــدا أشــُعر بعمــرك 	 

ــن.. ــك مــع اآلخري ــك، يف وجهــك، يف عالقت ــة أعضــاء جســدك، يف صوت ــد يف كاف اجلدي
بعــد دقائــق معــدودة: بعــد 20 ســنة. رويــدا، رويــدا اشــعر بعمــرك اجلديــد يف كافــة 	 

أعضــاء جســدك وبصوتــك.. كيــف أصبحــت تتكلــم؟ كيــف أصبحــَت تتحّرك؟
ال تســرع. ركــز علــى ُعمــرك... علــى جســدك.. علــى وزنــك.. هــل تعانــي مــن 	 

أمــراض أم ال؟ رّكــز علــى حــوارك مــع اآلخريــن.  رّكــز علــى مــن أنــت؟ 
خذ واعط يف احلوار، ال تُسرع. 	 
وأخيرا فتح باب املصعد. 	 

14.  لعبة للنهاية – ها.. هوو .. هيي
انظر اللقاء اخلامس – لعبة للنهاية.	 

اللقـاء الثـامن
٢-٣ سـاعات

أهداف الورشة:
أ( التعريف بلغة اجلبريش

ب( مقدمة لالرجتال اجلماعي انطالقا من صورة ثابتة

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  السير يف الفراغ.. دمج بني متارين املشي يف الفراغ

٢.  حتّية مع ارتطام خفيف بني أعضاء اجلسد
3.  التنفس على األرض مع فعل وجهد حركي

4.  مترير حركة بالدائرة – )مجموعة التصفيق(
5.  أقول ما ال افعل 

٦.  نط احلبل يف الفراغ
7.  التعريف بلغة اجلبريش 

8.  مهنتي هي - باجلبريش   
9.  اخلبير واملترجم- باجلبريش 

1٠.  الكرسي االنفعالي 
11.  ملاذا أقوم عن الكرسي 

1٢.  ارجتال يف املتحف 
13.  لعبة للنهاية - من القاتل؟
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تفصيل التمارين:

1.  السير يف الفراغ 
انظــر متاريــن الســير يف الفــراغ بســرعات وأجــواء وطــرق مختلفــة مــن اللقــاءات 	 

الســابقة.

٢.  حتّية مع احتكاك خفيف بني أعضاء اجلسد
انتم تسيرون يف الفراغ بنشاط ويف جميع االجتاهات وكل لوحده.	 
حافظ على عدم االصطدام بأي من زمالئك أثناء السير.	 
انظر إليهم.. ال تنظر إلى األرض.. انظر إلى أفراد املجموعة من حولك.	 
أثناء السير يباشر أفراد املجموعة بتحّية بعضهم بناء على إرشادات املدّرب.	 

إرشادات املدّرب أثناء التمرين:
اآلن يباشر كل مشارك منكم بتحّية زمالئه من خالل مالمسة الكتف اليمن. 	 
المس كتف زميلك اليمن برّقة.. انت تقول له صباح اخلير أو مساء اخلير.	 
التحّيــة اآلن أصبحــت بالكتــف األيســر لــكل منكــم... التحّيــة أصبحــت باخلصــر 	 

األميــن... التحّيــة اآلن بُركبــة الرجــل اليمنــى.   
 التحّيــة بأصابــع الرجــل اليســرى... حــاول أن تقــوم بتحّيــة اجلميــع أثنــاء املشــي 	 

يف الفــراغ..
قم بالتحّية بلطف.  	 

3.  التنفس على األرض مع فعل وجهد حركي
انظر تفصيل التمرين يف اللقاء السادس.	 

4.  مترير حركة يف الدائرة  )مجموعة الصفيق(
تقف املجموعة يف دائرة مبن فيها املدّرب.	 
يبادر املدّرب بتمرير حركة تصفيق باليد إلى املتدّرب عن ميينه.	 
بعد أن استلم »أ« احلركة يقوم بتمريرها إلى زميله عن ميينه.	 
ــى اإليقــاع يف 	  ــع مــع احلفــاظ عل ــرة بالتتاب ــق يف الدائ ــة التصفي ــر حرك ــم متري يت

ــر احلركــة. ســرعة متري
بعــد أن أتقــن املتدّربــون التمريــن يوقفــه املــدّرب، ويذكــر للمتدّربــن بأنــه يف 	 

املرحلــة القادمــة ســيعمل علــى متريــر صفقــة إضافيــة يف االجتــاه املعاكــس وعلــى 
املتدّربــن العمــل احملافظــة علــى حركتــي التصفيــق يف االجتاهــن مــع احملافظــة 

علــى اإليقــاع يف الدائــرة أثنــاء متريــر هاتــن احلركتــن. 

5.  أقول ما ال افعل 
تقف املجموعة يف دائرة.	 
يدخــل أحــد أفرادهــا »أ« وســط الدائــرة بحركــة وصــوت معّينــن )راكبــاُ حصانــاً 	 

مثــال(.
يقتــرب منــه متــدّرب »ب« مثــال ويســأله مــاذا تفعــل؟ فيجيــب »أ«: )أُفرشــي 	 

أســناني مثــال( ثــم يعــود إلــى الدائــرة. )أي أنــه يجيــب مبــا ال يفعــل.(
مــع خــروج »أ« مــن وســط الدائــرة يبــدأ »ب« بتنظيــف أســنانه بالفرشــاة. ثــم 	 

يقتــرب منــه »ج« ويســأل: مــاذا تفعــل؟ فيجيــب »ب«: )أســّرح شــعري.(
يعــود إلــى الدائــرة، وأثنــاء ذلــك يباشــر املتــدّرب »ج« وســط الدائــرة »بتســريح 	 

شــعره. 
املتدّرب الذي يفشل يف قول ما »ال يفعل« يخرج من اللعبة.	 
ــة 	  ــن اللعب ــذي ســبقه يخــرج م ــه ال ــه زميل ــا قال ــل م ــذي ال يفع ــدّرب ال ــك املت كذل

أيضــاً.

٦.  نط احلبل يف الفراغ 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات من 4-5 متدّربن.	 
يتقابــل متدّربــان »أ« و »ب« مــن كل مجموعــة وســط القاعــة بحيــث تفصــل بينهمــا 	 

مســافة 3 م تقريبــا.
هنالــك حبــل وهمــي يف الفــراغ ملقــى علــى األرض.  ميســكان بطرفيــه ويبــدآن يف 	 

لفــه بشــكل دائــري يف اجتــاه واحــد.
بقية أفراد املجموعة تنط احلبل واحداً تلو اآلخر.	 
على املجموعة التي تنط احلبل أن تراقب حتّرك احلبل يف الفراغ.	 
املتدّرب الذي يخفق يف نط احلبل يأخذ مكان »أ« أو »ب«.	 

7.  التعريف بلغة اجلبريش 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية.	 
تصعد إحدى املجموعات إلى منطقة التمثيل ويحددان )أين، ومن، وماذا(.	 
مــع كلمــة »ســتارة« مــن املــدّرب تبــدأ املجموعــة احلــوار فيمــا بينهــا بصوت مســموع 	 

باســتخدام لغــة اجلبريــش )وهــي لغــة تســتخدم فيهــا كلمــات ال معنــى لهــا، لكنهــا 
تتبــع موســيقى األحــرف األبجديــة املختلفــة، وحتــّل محــل احلــوار املفهــوم(، مــع 

التركيــز علــى مبــدأ »ُخــذ واْعــِط« أثنــاء احلــوار.
علــى املتدّربــن اســتخدام لغــة اجلســد أيضــا يف محاولــة لتفهيــم اجلمهــور )أيــن، 	 

ومــن، وطبيعــة احلــوار فيمــا بينهمــا.( 
بعد فترة يتم تبديل املجموعة بأخرى.	 
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8.  مهنتي هي - باجلبريش   
يكتــب كل متــدّرب علــى قصاصــة صغيــرة مــن الــورق مهنــة ُمحــددة لــه ويســلمها 	 

للمــدّرب.
يصعــد أحــد املتدّربــن »أ« إلــى منطقــة التمثيــل، يلتقــط إحــدى القصاصــات 	 

ــة يف  ــة املدّون ــرا عــن املهن ــدأ االرجتــال بلغــة اجليريــش معّب ــد املــدّرب، ويب مــن ي
قصاصــة الــورق. 

يستخدم املتدّرب جميع اإلمكانيات الصوتية واجلسدية للتعبير عن مهنته.	 
على اجلمهور التعّرف على مهنة املمثل على خشبة املسرح.	 

9.  اخلبير واملترجم
مجموعات زوجية، أحدهم اخلبير والثاني هو املترجم.	 
بإشــارة مــن املــدّرب يباشــر اخلبيــر »أ« بإلقــاء محاضــرة حــول موضــوع مــا يحــدده 	 

لنفســه بلغــة اجلبريش.
زميله »ب« الذي يقف إلى جانبة يقوم بترجمة ما يقول اخلبير إلى العربية.	 
مينــع التحضيــر املســبق، ويشــجع املــدّرب املتدّربــن علــى اســتخدام لغــة اجلبريــش 	 

واجلســد لتوضيــح أفكارهــم والعفويــة يف االرجتال.

1٠.  الكرسي االنفعالي 
يضــع املــدّرب وســط منطقــة التمثيــل كرســياً وعليــه قصاصــة ورق فارغــة )عبــارة 	 

عــن رســالة أو أي خطــاب آخــر. قــد تكــون: شــهادة مدرســّية، نتيجــة لفحــص 
طبــي، مخالفــة ســير، شــهادة طــالق، خارطــة، الــخ.(

يصعد املتدّرب »أ« إلى منطقة التمثيل يرى الرسالة، يلتقطها ويقرأها.	 
ــر املتــدّرب بتعابيــر وجهــه وانفعــاالت جســدية حــول 	  ــه للرســالة يعّب خــالل قراءت

مــا يقــرأ ثــم يخــرج.
ال يزيد ارجتال املتدّرب الواحد عن نصف دقيقة.	 
يشجع املدّرب العفوية يف االرجتال.	 

11.  ملاذا أقوم عن الكرسي؟ 
يجلــس »أ« أحــد املتدّربــن علــى كرســي وســط منطقــة التمثيــل، ويبــدأ البحــث عــن 	 

دافــع داخلــي: »ملــاذا يجــب أن ينهــض عــن الكرســي؟«
عندمــا يجــد املتــدّرب الدافــع، ويشــعر بأنــه يريــد أن ينهــض عــن الكرســي، ينهــض 	 

ويخرج.
على أفراد املجموعة أن تتعرف على الدافع الذي جعل »أ« ينهض عن كرسيه.	 
يشارك اجلميع يف التمرين.	 

1٢.  ارجتال يف املتحف 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات من أربعة متدّربن.	 
تصعد إحدى املجموعات »أ« إلى منطقة التمثيل. 	 
اثنــان مــن املتدّربــن همــا فنانــان تشــكيليان، واآلخــران همــا امللتينــة التــي ســيتم 	 

تشــكيل متثالــن منهــا.
يشّكل كل متدّرب متثاالً من زميله »امللتينة«.	 
بعد أن ينتهي كل متدّرب من تشكيل متثاله يخرج من منطقة التمثيل.	 
ببطء.. يبدأ ارجتال بن التمثالن انطالقا من التشكيل اجلسدي لكل منهما.	 

تقييم.. وتغذية راجعة.

13.  لعبة للنهاية – من القاتل
انظر اللقاء الثاني.	 
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اللقـاء التـاسع
٢-٣ سـاعات

أهداف الورشة:
أ( تنشيط احلواس املختلفة
ب( تعزيز العمل اجلماعي

ج( التعريف مبسرح املضطهدين التفاعلي

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  الدائرة واإلكس

٢.  كتابة االسم يف الهواء
3.  السير يف الفراغ بسرعات وطرق مختلفة مع موسيقى

4.  التنومي املغناطيسي 
5.  كم "آه" يوجد يف "آه" واحدة
٦.  حوار إيقاعات - مجموعات 

7.  حيلة شكل الثمانية 
8.  اكمل الصورة 

9.  بوحان للقديسة تاريزا 
1٠.  التعريف مبسرح املنبر 

11.  أربعه ميشون وخامسة ترقص 
1٢.  لعبة للنهاية - طابات الكريستال

تفصيل التمارين:

1.  الدائرة واإلكس
يَطلــب املدّرب/اجلوكــر مــن املشــاركن أن يرســموا دائــرة يف الفــراغ بواســطة اليــد 	 

اليمنــى، صغيــرة أو كبيــرة، كمــا يشــاءون. 
ستوب!. 	 
ثم يَطلب منهم أن يرسموا إكساً باليد اليسرى. 	 
ستوب!. 	 
بعدها يطلب منهم أن يقوموا بالفعلن يف الوقت نفسه. 	 
 	

إمكانيات أخرى للتمرين
تطبيق التمرين بدمج بن األيدي واألرجل.	 

٢.  كتابة االسم يف الهواء
يطلــب املدّرب/اجلوكــر مــن املشــاركن أن يرســموا الدائــرة بواســطة قدمهــم 	 

اليمنــى وهــم واقفــون ملــدة نصــف دقيقــة. 
ثــم يطلــب املدّرب/اجلوكــر مــن املشــاركن أن يكتبــوا أســماءهم يف الهــواء باليــد 	 

اليمنــى، وقدمهــم مســتمرة يف رســم الدوائــر. 
لتســهيل التمريــن يطلــب املدّرب/اجلوكــر مــن املشــاركن رســم الدائــرة بالقــدم 	 

ــى.  ــد اليمن ــة بالي اليســرى والكتاب

3.  السير يف الفراغ بسرعات وطرق مختلفة مع موسيقى
انظر متارين السير يف الفراغ من اللقاءات السابقة.	 

4.  التنومي املغناطيسي   
املرحلة األولى:

تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية. 	 
ــى بعــد 20 - 40 ســم 	  ــى، عل ــى أعل ــى األمــام، وأصابعــه إل ــده إل ميــد »أ« راحــة ي

مــن وجــه »ب«.
يجــب علــى »ب« أن يحافــظ علــى بقــاء وجهــه بقــدر املســتطاع، عنــد املســافة 	 

م »أ«. اجلبــن مقابــل رؤوس أصابــع »أ«، ومســتوى  نفســها مــن يــد القائد/املنــوِّ
ذقنــه يف مســتوى قاعــّدة راحــة يــد »أ«. 

يقــوم املنــّوم »أ« مبجموعــة مــن احلــركات بواســطة يديــه، إلــى أعلــى وإلــى أســفل، 	 
إلــى اليمــن وإلــى اليســار، إلــى األمــام وإلــى اخللــف، ويــده عموديــة بالنســبة  
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ــة، الــخ.  لــأرض، ثــم أفقيــة، ثــم مائل
علــى »ب« أن يُســيطر علــى جســده بــكل طريقــة ممكنــة، ليحافــظ علــى املســافة 	 

بــن الوجــه واليــد، بحيــث يبقيــان متوازيــن.
ال يجــوز ليــد املنــّوم »أ« أن تقــوم باحلركــة بشــكل أســرع مــن القــدرة علــى متابعــه، 	 

وال أن يصــل إلــى حــد التوقــف الكامــل أيضــا. 
ــة 	  ــر مألوفــة وغريب ــى أوضــاع غي ــى الوصــول إل ــر شــريكه عل م أن يُجب ــوِّ ــى املن عل

ــن. ــه بالعين ــى تواصــل مع ــة، وأن يحافــظ عل ــاء احلرك ــر مريحــة أثن وغي
بإيعاز من املدّرب يتم التبديل بن »أ« و »ب«.	 

املرحلة الثانية: 
مجموعات من ثالثة متدّربن.	 
»أ« يقود »ب« و »ج« بيديه.	 
علــى »أ« أال يُقــِدم علــى أيــة حــركات عنيفــة؛ هــو حليــف، وليــس عــدوا، حتــى وإن 	 

كان عليــه أن يســتمر يف محاولــة إخــراج زميليــه عــن توازنهمــا.
مينع من »ب« و »ج« أن يتالمسا أثناء سير التمرين.	 
بإيعاز من املدّرب يتم تبديل بن املشاركن يف قيادة التنومي املغناطيسي.	 

املرحلة الثالثة:
مجموعات من 3 متدّربن.	 
ــده 	  ــى، و »ج« يقــود »أ« بي ــده اليمن ــى و »ب يقــود »ج« بي ــده اليمن »أ« يقــود »ب« بي

اليمنــى.

املرحلة الرابعة:
التنومي بواسطة أي جزء من اجلسد. 	 
يتجــه متــدّرب »أ« إلــى وســط الدائــرة ويبــدأ حركــة بجســده كلــه، لكــن يف اجتــاه 	 

واحــد فقــط، مــع ثباتــه يف النقطــة ذاتهــا. 
تُشّكل بقّية املجموعة دائرة حوله. 	 
م مــن قبــل أحــد األجــزاء األساســية 	  يقتــرب متــدّرب »ب«، ويســمح لنفســه بــأن يُنــوَّ

مــن جســد املمثــل »أ«؛ ثــم يكــون عليــه بعــد ذلــك أن يتبــع حــركات ذلــك اجلــزء مــن 
اجلســد - األذن أو األنــف أو الظهــر أو البطــن أو القــدم، أو أي جــزء كان.  

يتقدم متدّرب آخر »ج« ويقوم بالفعل نفسه، مختارا أي جزء من جسد »أ«. 	 
بالتتابــع يختــار جميــع أفــراد املجموعــة نقطــة محــّددة يف جســد »أ« ملتابعتهــا 	 

خــالل ســير التمريــن. 
بعدها، يستطيع املتدّرب »أ« أن يقوم بحركة دائرية كاملة أو أكثر بجسده. 	 

علــى جميــع املتدّربــن أن يحافظــوا علــى مســافة بعيــدة مــن املتــدّرب »أ« ليتســنى 	 
للجميــع متابعتــه أثنــاء حركــة التنــومي.

بإشارة من املدّرب ينتهي التمرين. 	 

املرحلة اخلامسة:
التنومي بواسطة أي جزء من اجلسد. 	 
يتجه متدّرب »أ« إلى وسط الدائرة ويبدأ حركة بجسده كله. 	 
تشّكل بقّية املجموعة دائرة حوله. 	 
يقتــرب متــدّرب »ب«، ويســمح لنفســه بــأن يُنــّوم مــن قبــل أحــد األجــزاء األساســية 	 

مــن جســد املمثــل »أ«؛ ثــم يكــون عليــه بعــد ذلــك أن يتبــع حــركات ذلــك اجلــزء مــن 
اجلسد.  

يتقــدم متــدّرب آخــر »ج« ويقــوم بالفعــل نفســه، مختــارا أي جــزء مــن اجلســدين 	 
ــرة.  »أ« أو »ب« داخــل الدائ

ثــم ينضــم إليهــم ممثــل ثالــث، أمــام اختيــار مــن ثالثــة أجســاد، حتــى يســمح جميــع 	 
املمثلــن بــأن ينومــوا بواســطة أجــزاء مــن أجســاد اآلخريــن. 

عنــد تلــك النقطــة، يســتطيع املمثــل األول أن يقــوم بحركــة دائريــة كاملــة أو أكثــر 	 
بجســده. 

بإشارة من املدّرب ينتهي التمرين. 	 

5.  كم »آه« يوجد يف »آه« واحدة؟ 
تقف املجموعة يف دائرة. 	 
يتجــه أحــد املمثلــن إلــى الوســط، ويعّبــر عــن إحســاس أو فكــرة، مســتخدما كلمــه 	 

»آه«، باملعنــى اإليجابــي للكلمــة ثــم يعــود إلــى الدائــرة. 
يعيــد جميــع املمثلــن يف الدائــرة ذلــك الصــوت والفعــل وهــم يتحّركــون خطــوة 	 

ــرة.  جتــاه وســط الدائ
يشــارك جميــع املتدّربــن يف التعبيــر اإليجابــي عــن كلمــة »آه« بطــرق وأحاســيس 	 

مختلفــة.
ثم يُطبق األمر ذاته مع كلمة »ال«.	 

٦.  حوار إيقاعات - مجموعات 
تقســم املجموعــة الكبيــرة إلــى مجموعتــن »أ« و »ب« تقفــان مقابــل بعضهمــا يف 	 

خطــن متوازيــن، ومســافة ال تقــل عــن أربعــة أمتــار.
لكل فريق قائد يقف يف مقدمة فريقه مقابل قائد الفريق اآلخر.	 
بإشــارة مــن املــدّرب تبــدأ اللعبــة: يــرّدد القائد يف الفريق »أ« إيقاعــاً مّرتن، ُموجهاً 	 
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إيــاه نحــو القائــد »ب«، وكأنــه يتحــّدث معــه. يلتقــط املتدّربــون يف فريــق القائــد »أ« 
اإليقــاع، ويرددونــه ثــالث مــّرات مبرافقــة القائــد. يجيــب القائــد املواجــه للفريــق 
»ب« بــدوره بإيقــاع آخــر؛ وعلــى الفــور، وكأن أعضــاء فريقــه يَــرّدون علــى الفريــق 

األول، يكــررون مــا فعلــه ثــالث مــّرات مبوافقــة قائدهــم. 
احلــوارات واحلــركات يجــب أن تــؤدى كحــوار، وكأن الفريقــن يتحــدث أحدهمــا 	 

واقعيــا إلــى اآلخــر. وكل جملــة موســيقية ميكــن أن تكــون طويلــة أو قصيــرة، 
بســيطة أو معقــدة، كمــا يريدهــا املتدّربــون.

تبديل بقائدين جديدين.	 

7.  حيلة شكل الثمانية
يقف متدّربان »أ« و »ب« أحدهما على بعد مترين من اآلخر. 	 
يقف بقّية املتدّربون يف أحد جانبي املسرح.	 
بعــد ذلــك، بإشــارة مــن املــدّرب، وبعينــن مغلقتــن، يحــاول كل متــدّرب أن يتحــّرك 	 

ليرســم شــكل الرقــم ثمانيــة )8( حــول »أ« و »ب« دون أن يصطــدم بهمــا.

8.  اكمل الصورة 
تُقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية من »أ« و »ب«. 	 
تصعــد مجموعــة أولــى إلــى املســرح، ويطلــب منهمــا املدّرب/اجلوكــر أن يتصافحــا 	 

ويتجمــدان. ثــم يســأل املدّرب/اجلوكــر املجموعــة عــن املعانــي التــي حتملهــا 
الصــورة: هــل هــي اجتمــاع عمــل، أو وداع حبيبــن إلــى األبــد، أو صفقــة مخــدرات، 
ُهمــا يحــّب أحدهمــا اآلخــر، يكــره أحدهمــا اآلخــر، الــخ؟ تُعــرض احتمــاالت 

متنوعــة لتظهــر كّل »املعانــي« التــي ميكــن أن تكــون لصــورة واحــدة. 
يطلــب املدّرب/اجلوكــر مــن كافــة املجموعــات الزوجيــة الوقــوف مقابــل بعضهــم 	 

وأن يباشــروا التمريــن مــن صــورة جامــدة ملصافحــة. 
ثــم يطلــب مــن »ب« يف كل مجموعــة أن يُخــرج نفســه مــن الصــورة، تــاركاً زميلــه 	 

»أ« بيــد ممــدودة. 
ينظــر »ب« إلــى صــورة زميلــه »أ« ثــم  يعــود إليــه ليكمــل الصــورة مبعنــى جديــد مــن 	 

خــالل دمــج جســده يف صــورة زميلــه دون أن يحركــه، ويتجمــد.  انــه »حــوار صــور«، 
ليــس مجــرد جتــاور أوضــاع. 

يُخــرج »أ« نفســه مــن الصــورة... ينظــر إلــى صــورة زميلــه »ب« مــن خارجهــا، ثــم 	 
يدخــل ليكمــل الصــورة مبعنــى جديــد مــن خــالل دمــج جســده يف صــورة زميلــه.

وهكذا، يتغّير الشركاء، يف حوار صور كل الوقت. 	 
على املتدّربن أن ينظروا بســرعة إلى الصورة الناقصة التي يقومون باســتكمالها 	 

مهيئــن أنفســهم يف وضــع تكميلــي بأســرع مــا يســتطيعون، ليــس لتوفيــر الوقــت        

فقــط، ولكــن لتجنــب التفكيــر بالكلمــات وترجمتهــا إلــى صــور.    
ال يهــم إن لــم يكــن هنــاك معنــى حــريف للطريقــة التــي يختارهــا املتــدّرب ليســتكمل 	 

بهــا الصــورة، املهــّم هــو احلافظــة علــى اللعبــة مســتمرة، واألفــكار طافيــة.

إمكانية ثانية للتمرين:
ــدأ يف 	  ــى نفــس املب مجموعــات مــن 3 أشــخاص »أ« و »ب« و »ج«، واحملافظــة عل

تنفيــذ التمريــن.
يصافح »ب« زميله »ب« ويتجمدان دون حركة.	 
يدخــل »ج« ويكمــل الصــورة لتتشــكل لدينــا مــن ثالثــة أشــخاص.. ثــم يخــرج »أ« مــن 	 

الصــورة، ويعــود ليشــّكل صــورة جديــدة.. وهكذا.

إمكانية ثالثة للتمرين:
إضافــة كرســي مــع املجموعــات الزوجيــة، شــريطة بقــاء أحــد املتدّربــن يف الصورة 	 

علــى تواصــل دائــم مــع الكرســي أثنــاء تشــكيل الصــور الثابتة.

9.  بوحان للقديسة تاريزا 
متريــن لتفحــص الروابــط الداخليــة بــن األفــراد ـ زوج/زوجــة، أب/ابــن، مــدرس/	 

طالــب، طبيب/مريــض، الــخ. ويجــب اختيــار العالقــات القريبــة واملشــحونة فقــط. 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية »أ« و »ب« 	 
تقرر كل مجموعة فقط: )1( من يلعب ماذا؛ )2( وأين يتم اللقاء عادة؛ )3( واألعمار.	 
يطلــب اجلوكــر مــن املتــدّرب »ب« يف كل مجموعــة أن يجلــس خــارج منطقــة 	 

ــر مــكان اللقــاء، ويبــدأ بنشــاط  التمثيــل ويطلــب مــن كل متــدّرب »أ« أن يُحضِّ
محــّدد يف ذلــك املــكان.

ــدأ 	  ــه ويب ــى زميل ــر وبإشــارة مــن اجلوكــر يدخــل الشــركاء، كل إل بعــد وقــت قصي
بينهمــا حــوارا.  

بعــد بضــع دقائــق يقــول اجلوكــر »علــى واحــد منكــم أن يبــدأ البــوح األول«. عندئــذ، 	 
وهــو داخــل الــدور، يجــب علــى أحــد الطرفــن أن يكشــف لزميلــه عــن شــيء شــديد 
األهميــة ميلــك إمكانيــة تغييــر عالقتهمــا، نحــو األفضــل أو نحــو األســوأ. وعلــى 

الطــرف اآلخــر أن يعــرض مــا ميكــن أن يُعتبــر أقــوى رد فعــل محتمــل.
بعــد دقائــق قليلــة أخــرى، يطلــب اجلوكــر مــن الطــرف الثانــي أن يُقــدم بوحــاً هامــاً 	 

أيضــا، وبــدوره يكــون رد فعــل الطــرف األول مبــا يتناســب مــع ذلــك.  
بعــد فاصــل آخــر، يطلــب اجلوكــر مــن أحدهمــا أن يغــادر: يرجتــالن الفــراق، مهمــا 	 

كان نوعــه، ِمــن »أراك غــدا« إلــى »تصبــح علــى خيــر« حتــى »وداعــاً إلــى األبــد«. 
اجللوس يف دائرة وحوار بن أفراد املجموعة حول األفعال وردود األفعال.	 



8485

1٠.  التعريف مبسرح املنبر - املصافحة
مجموعــة زوجيــة »أ« و »ب« يصعــدان إلــى خشــبة املســرج، ويقفــا مقابــل بعضهمــا 	 

يف طــريف املســرح. بقّيــة املتدّربــن هــم اجلمهــور.
»ب« هــي امــرأة شــابة تشــعر بالســعادة وهــي تُســرع نحــو شــاب »أ« متــد إليــه يدهــا 	 

لتصافحــه. عندمــا تصــل إليــه، يديــر لهــا ظهــره ويتجّمد.
يف هــذا املشــهد الــذي يســتغرق خمــس ثــوان، توجــد العناصــر التاليــة مــن مســرح 	 

املنبــر: 
بطل- الفتاة ـ لديها رغبة، وإرادة، وحتاول تنفيذها؛ 	 
خصم- الرجل؛ ولديه استعداد مضاد. 	 
األزمــة - مــاذا تســتطيع أن تفعــل »البطــل« اآلن عندمــا يديــر لهــا ظهــره؟  ففــي 	 

هــذه اللحظــة يوجــد خطــر، وتوجــد فرصــة. وأخيــرا الهزميــة ـ إنهــا تخســر.
حــوار بــن اجلوكر/املــدّرب واجلمهــور.. هــل يوجــد لــدى أحدهــم اقتــراح عملــي 	 

إليجــاد حــل.
ــة مســاعدتها يف إيجــاد 	  ــل دور »البطــل« ومحاول ــور لتبدي تُعطــى الفرصــة للجمه

حــل ملشــكلتها مــن خــالل إعــادة متثيــل املراحــل الثــالث األولــى مــن التمريــن. 

11.  أربعة ميشون ميشون وخامسة ترقص 
مجموعة من خمسة متدّربن.	 
ُهــم، أربعــة أشــخاص ميشــون يف خطــوات منتظمــة، تــكاد تكــون عســكرية؛ ذهابــاً 	 

وإيابــاً علــى املســرح، أمــا اخلامســة فهــي »البطــل« فتفّضــل أن ترقــص خلفهــم. 
يف كل مــّرة تلتــف بهــا املجموعــة تالحــظ البطلــة ترقــص خلفهــم يلقــون بهــا أرضــاً 	 

ويســتمرون يف املشــي العســكري، بينمــا هــي تنهــض وتســتمر يف الرقــص خلفهــم. 
يف املّرة الثالثة تقف البطلة من جديد، وتنضم إلى اآلخرين. 	 
ميشي اآلن خمسة أشخاص يف خطوات عسكرية منتظمة. 	 
مــاذا يقــول لــك ذلــك؟ حــاول أن تلقــي مــا تشــاء داخــل هــذه الصــورة الديناميــة، 	 

ــة؟ قــد  وأن تتجنــب االنضمــام إلــى األربعــة. مــاذا كنــت ســتفعل، يف مــكان البطل
ينبثــق خمســة عشــر جوابــا، أو عشــرون، ورمبــا أكثــر. وهــذا بالضبــط هــدف 
ــاد،  ــم االضطه ــاً لتحطي ــاك باســتمرار طرق ــن أن هن ــن: أن تب مســرح املضطهدي

يف كل األحــوال.  

1٢.  لعبة للنهاية - طابات الكريستال
تقف املجموعة مبن فيها اجلوكر يف دائرة كبيرة.	 
يبــدأ اجلوكــر يف متريــر ُكــرة صغيــرة إلــى متــدّرب آخــر »س« يُقابلــه يف الدائــرة 	 

بعــد أن يتأكــد عــن تواصــل بالنظــر فيمــا بينهمــا.

علــى املتــدّرب »س« أن يحافــظ علــى عــدم ســقوط »كــرة الكريســتال« علــى األرض 	 
كــي ال تتكّســر.

بعــد اســتالمه الكــرة، ينظــر املتــدّرب »س« إلــى متــدّرب آخــر »ص« يقابلــه يف 	 
الدائــرة ويقــوم بتمريــر الكــرة إليــه بعــد أن يتأكــد مــن تواصــل النظــر فيمــا 

بينهمــا.
يســتمر متريــر الكــرة بــن أفــراد املجموعــة يف الدائــرة بهــدوء تــام، والتركيــز علــى 	 

عــدم إســقاط الكــرة علــى األرض.
يف كل مّرة تسقط الكرة على األرض، تبدأ اللعبة من جديد.	 

إمكانيات أخرى للتمرين:
مترير أكثر من ُكرة واحدة يف الدائرة أثناء تأدية اللعبة. 	 

تقييم.. وتغذية راجعة. 
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اللقـاء العـاشر
٢-٣ سـاعات

أهداف الورشة:
أ( تنشيط احلواس املختلفة

ب( تنشيط اخليال
ج( البحث عن قصص ملشاهد تفاعلية

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  إحماء جماعي والسير يف الفراغ مع موسيقى

٢.  احلركات اخلمس
3.  اثنان يف ثالثة يف برادفورد

4.  جولة إيقاع وحركة
5.  لعبة إيقاع وحركة

٦.  تغيير اإليقاع
7.  السيارة العمياء 

8.  هذه الزجاجة ليست زجاجة 
9.  اللعبة العظيمة للقوة 

1٠.  سرد القصص اجلماعية - الختيار مشاهد ممثلة
11.  لعبة النهاية - طابات الكريستال.

تفصيل التمارين:

1.  إحماء جماعي والسير يف الفراغ مع موسيقى
أنظر متارين اإلحماء اجلماعي والسير يف الفراغ من اللقاءات السابقة.	 

٢.  احلركات اخلمس
تقف املجموعة الكبيرة يف الدائرة.	 
يبادر أحدهم »أ« بتشكيل صورة أولى ثابتة بحركة وصوت بجسده.  	 
يقوم اجلميع بتقليد حركة وصوت »أ« مّرتن. إنها الصورة رقم »1«.	 
شــخص أخــر »ب« يبــادر بتشــكيل صــورة ثانيــة بحركــة وصــوت.  ويكــرر اجلميــع 	 

احلركــة والصــوت مّرتــن. إنهــا الصــورة رقــم »2«.
ــة وصــوت 	  ــع حرك ــة م ــادرون بتشــكيل صورهــم الثابت ــع، وخامــس يب ــث، وراب وثال

أيضــا.
يف النهاية يصبح لدينا خمسة صور ثابتة مع صوت.	 
يف املرحلــة الثانيــة مــن التمريــن يتحــّرك اجلميــع يف الفــراغ دون كالم وبهــدوء تــام 	 

ويتتبعــون إرشــادات املدّرب/اجلوكر.
ــع إعــادة تشــكيل الصــورة 	  ــى اجلمي يذكــر اجلوكــر أحــد األرقــام مــن 1 – 5، وعل

ــران عــن ذلــك الرقــم ويســتمرون يف املشــي يف الفــراغ. ــن يعّب والصــوت اللذي
بإشارة من املدّرب يوقف التمرين. 	 

3.  إثنان يف ثالثة يف برادفورد
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية »أ« و »ب«.	 
يقــف كل منهمــا مقابــل اآلخــر ويبــدآن يف البدايــة بالعــّد ببســاطة إلــى 3 بصــوت 	 

عــال، ولعــدة مــّرات: يقــول املتــدّرب »أ« 1، ثــم »ب« 2، بعدهــا »أ« 3.  وهكــذا 
ــع. بالتتاب

يف املرحلــة الثانيــة، وبــدال مــن أن يقــول »أ« 1، يُخــرج صوتــا لفظيــا إيقاعيــا 	 
مصحوبــا بفعــل إيقاعــي. وهكــذا يســير الترتيــب اآلن علــى النحــو التالــي: يصــدر 
»أ« صوتــا وفعــال، يقــول »ب« 2، ويقــول »أ« 3، وهكــذا بالتتابــع، علــى أن تعــاد 

ــم 1.  ــدالً مــن الرق ــة ب ــة املمكن ــة والصــوت بالدق احلرك
يف املرحلــة الثالثــة وكمــا وضــع الصــوت والفعــل مــكان الرقــم 1، يتــم اختيــار صــوت 	 

وفعــل مختلفــن بــدالً مــن الرقــم 2. يلعــب الشــريكان ثانيــة لبضــع دقائــق، يحــاوالن 
أن يكونــا منطلقــن بقدر املســتطاع.

ويف املرحلــة الرابعــة، يســتبدل الرقــم 3 بصــوت وفعــل جديديــن، ويصبــح مــا يـُـرى 	 
اآلن نوعــا مــن رقصــة صــوت وفعــل، دون ذكــر أيــة أرقــام.
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4.  جولة إيقاع وحركة
تقف املجموعة الكبيرة يف الدائرة.	 
يقــف اجلوكــر »القائــد« وســط الدائــرة ويبــادر بحركــة وصــوت وإيقــاع متكرريــن 	 

مــن اختراعــه. 
يقوم اجلميع بتقليده بدقة ومتابعته دون توقف.	 
بعــد وقــت قصيــر ومــع اســتمراره يف أداء احلركــة والصــوت يتحــّرك »القائــد« 	 

ويقــف مبواجهــة أحــد أفــراد املجموعــة يف الدائــرة متحّديــا إيــاه أن يحتــل مكانــه. 
يتجــه القائــد اجلديــد إلــى وســط الدائــرة مــع االســتمرار يف تكــرار حركــة وصــوت 	 

ــة  ــاع والصــوت بالطريق ــر اإليق ــطء، وتغيي ــة بب ــر احلرك ــدأ بتغيي ــم يب ــد«، ث »القائ
التــي يحبهــا.

يتبع اجلميع القائد الثاني بدّقة، والذي يتحدى شخصاً ثالثاً.. وهكذا. 	 

5.  لعبة إيقاع وحركة
تُقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعتن »أ« و »ب« 	 
عنــد إشــارة معينــة مــن اجلوكــر، يبــدأ أعضــاء الفريــق األول حركــة إيقاعيــة 	 

متكــررة تطــرأ علــى أذهانهــم، بحيــث يــؤدي كل واحــد منهــم مــا يــراه. 
مع كلمة »توحيد« من اجلوكر تكون أمام املجموعة ثالثون ثانية لتوحيد اإليقاع. 	 
إذا شــعر أعضــاء الفريــق الثانــي بعــد هــذه املــّدة، بــأن أعضــاء الفريــق األول 	 

ــد، بطريقــة منظمــة، فإنهــم يبــدؤون تقليدهــم.  يقومــون بعمــل ُموحَّ
أمــا إذا اعتقــد أعضــاء الفريــق املقابــل أن الفريــق األول ال يعمــل بوحــدة كافيــة، 	 

فإنهــم ال يقومــون بتقليدهــم.
تبديل بن الفريقن. 	 

٦.  تغيير اإليقاع
تتفرق املجموعة على املنصة.	 
عنــد إشــارة معينــة مــن اجلوكــر، يبــدأ اجلميــع حركــة إيقاعيــة متكــررة تطــرأ علــى 	 

أذهانهــم، بحيــث يــؤدي كل واحــد منهــم مــا يــراه. 
مــع كلمــة »توحيــد« مــن اجلوكــر تكــون أمــام املجموعــة ثالثــون ثانيــة لتوحيــد 	 

اإليقــاع. 
مــع كلمــة »توزيــع« مــن اجلوكــر يباشــر اجلميــع بتغييــر احلركــة املشــتركة إلــى 	 

ــؤدي كل واحــد منهــم مــا  ــى أذهانهــم، بحيــث ي ــدة تطــرأ عل ــة جدي حركــة إيقاعي
ــراه.  ي

ميكن إعادة التمرين ثالث مّرات أو أكثر.	 

7.  السيارة العمياء 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية، »أ« و »ب«.	 
يقف متدّرب »أ« - السائق، خلف زميله »ب« - السيارة. 	 
من اخللف، يتحّكم السائق بحركات »السيارة العمياء«.	 
بالضغــط اخلفيــف مــن إصبعــه علــى منتصــف الظهــر )تقــدم بشــكل مســتقيم(، 	 

وعلــى الكتــف اليســرى )اســتدر يســاراً(، وعلــى الكتــف اليمنــى )اســتدر ميينــاً(، أو 
ــف  علــى مؤخــرة الــرأس )الســير إلــى اخللــف(، والضغــط علــى الكتفــن ســوّية )توقَّ

مكانــك(. 
بإشــارة مــن اجلوكــر يقــود الســائقون ســياراتهم العميــاء دون أن تصطــدم أي 	 

ســيارة بالســيارات األخــرى التــي تتحــّرك علــى املســرح. 

8.  هذه الزجاجة ليست زجاجة  
تقف أو جتلس املجموعة يف دائرة.	 
يضــع اجلوكــر زجاجــة فارغــة يف وســط الدائــرة ويعلــن أن هــذه الزجاجــة ليســت 	 

زجاجــة.. مــاذا ميكــن أن تكــون؟ اســتخدم جســدك وتفاعــل مــع هــذا الغــرض 
ــا مــاذا ميكــن أن يكــون. وحــاول أن توّضــح لن

يدخــل اجلميــع وســط الدائــرة... الواحــد تلــو اآلخــر. يتفاعلــون مــع الغــرض 	 
بأجســادهم علــى انــه ليــس زجاجــة ويحاولــون تعريــف املجموعــة يف الدائــرة 

بالغــرض الــذي يتفاعلــون معــه.
يتفاعل املتدّرب مع الغرض حتى تتعّرف عليه املجموعة.	 
ــة الثانيــة يضــع اجلوكــر كرســي يف وســط الدائــرة بــدالً مــن الزجاجــة 	  يف املرحل

وعلــى اجلميــع التفاعــل مــع الكرســي علــى انــه ليــس كرســياً.
يف املرحلــة الثالثــة يضــع اجلوكــر قطعــة قمــاش، وتتفاعــل معهــا املجموعــة علــى 	 

أنهــا ليســت قطعــة قمــاش. 
يف املرحلــة الرابعــة واألخيــرة يضــع اجلوكــر اإلكسســوارات الثالثــة وســط الدائرة، 	 

وعلــى اجلميــع التفاعــل معهــا بأجســادهم علــى أنهــا أغــراض أخرى. 
يتم التمرين بسرعة دون أي حتضير مسبق.	 

9. اللعبة العظيمة للقّوة 

املرحلة األولى:
يقوم اجلوكر بترتيب 6 كراسي وطاولة عليها زجاجة يف عمق املسرح ويسال:	 
إذا نظرت إلى هذه الصورة... برأيكم أي من الكراسي هو األقوى؟	 
حتلّل املجموعة الصورة.	 
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اآلن أريــد منكــم أن تقومــوا بتبديــل ترتيــب الكراســي ليصبــح احدهــا هــو األقــوى..  	 
لكــن يجــب أال يكــون الكرســي خــارج املــكان. يجــب أن يبقــى علــى تواصــل مــع بقّيــة 

الكراســي والطاولة.
تبــدأ املجموعــة بتبديــل الكراســي إلــى أن تتفــق يف النهايــة علــى الشــكل النهائــي 	 

للكرســي األقــوى وبشــكل واضــح.

املرحلة الثانية:
عندمــا يتــم التوصــل إلــى ترتيــب مناســب، يكــون فيــه، مــن وجهــة نظــر املجموعــة، 	 

أحــد الكراســي هــو أقــوى األغــراض بــكل وضــوح، يطلــب اجلوكــر مــن أحــد 
املشــاركن أن يدخــل الفضــاء، وأن يضــع نفســه يف موقــع أكثــر قــوة مــن الغــرض 

ــى املســرح.  ــدو يف مركــز القــوة، دون أن يحــّرك أي غــرض عل ــذي يب ال
ل الصــورة األقــوى يبقــى 	  إذا اتفقــت غالبيــة املجموعــة أن ذلــك الشــخص شــكَّ

متجمــداً يف مكانــه. وإذا لــم تتفــق علــى ذلــك يخــرج ليحــاول متــدّرب آخــر فعــل 
ذلــك.

املتــدّرب الــذي ينجــح يف تشــكيل الصــورة األقــوى يبقــى علــى املســرح  بثبــات بينمــا 	 
زميلــه الــذي خســر قوتــه يعــود ليجلــس مــع بقيــة أفــراد املجموعــة.

ــة املجموعــة أن تدخــل الفضــاء واحــدا بعــد اآلخــر وأن يحــاول كل 	  تســتطيع بقّي
منهــم أن يضــع نفســه يف موقــع أكثــر قــوة، وأن يأخــذ القــّوة التــي اســتولى عليهــا 

مــن َســبَقه.   

املرحلة الثالثة:
يدخــل خمســة متدربــن بالتتابــع إلــى منطقــة التمثيــل ويحــاول كل منهــم أن يضــع 	 

نفســه مــع كرســيه يف موقــع مينحــه أقصــى قــوة ممكنــة )القــوة تعنــي تركيــز بصري 
لالنتبــاه( الــذي فقــد قوتــه يبقــى علــى كرســيه، إلــى أن متتلــىء جميــع الكراســي.

بعــد أن دخــل اجلميــع، وبإيعــاز مــن اجلوكــر يســمح لهــم بالترتيــب نفســه أن 	 
يجربــوا وضعــاً آخــر ألجســادهم وللكرســي متنحهــم أقصــى قــوة ممكنــة.

 	
إمكانيات أخرى للتمرين:

يف حــال كانــت املجموعــة كبيــرة جــدا يســمح اجلوكــر ألي متــدّرب مــن للجمهــور 	 
تبديــل أي شــخص علــى املســرح، ويحــاول أن  مينــح لنفســه أقصــى قــوة ممكنــة.. 
ويف حــال لــم يتفــق اجلمهــور علــى هــذا التغييــر تعــاد الصــورة الســابقة، ويحــاول 
شــخص آخــر فعــل ذلــك ليمنــح نفســه أقصــى قــوة ممكنــة مــن خــالل تبديــل أي 

شــخص يف الصــورة األصليــة.

1٠.  سرد القصص اجلماعية - الختيار مشاهد مُمّثلة
تقســم املجموعــة الكبيــرة إلــى مجموعــات زوجيــة وتتخــذ كل مجموعــة حّيــزا لهــا  	 

يف الفــراغ وجتلــس.
بإشــارة مــن اجلوكــر يَُقــّص كل مشــارك مــن املجموعــات الزوجيــة علــى زميلــه قّصــة 	 

شــخّصية مــّر بهــا، يعتقــد أنــه وقــع عليــه خاللهــا اضطهــاد مــن قبــل شــخص آخــر.
بعــد أن قــّص كل مشــارك علــى زميلــه قّصتــه تتفــق كل مجموعــة زوجيــة فيمــا بينهــا 	 

أي مــن القصتــن هــي األقــوى مــن حيــث املوضــوع ووضــوح االضطهاد.
ــة الثانيــة جتتمــع مجموعتــان زوجيتــان ليتشــكل لدينــا مجموعــات مــن 	  يف املرحل

أربعــة أفــراد، وراوي القصــة التــي مت اختيارهــا مــن قبــل كل مجموعــة زوجيــة 
يعيــد روايتهــا ثانيــة علــى مســامع املجموعــة الرباعيــة.  ويف النهايــة وبعــد حــوار 
بــن أفــراد كل مجموعــة رباعيــة حتــّدد املجموعــة إحــدى القصتــن التــي تعتقــد 

أنهــا األقــوى مــن حيــث املوضــوع ووضــوح االضطهــاد.
ينتهي التمرين بقصتن رئيسيتن مت اختيارهما من قبل مجموعتن كبيرتن.	 
قصــص االضطهــاد التــي يتــم اختيارهــا داخــل كل مجموعــة تتشــكل يف املرحلــة 	 

األخيــرة يعــاد ســردها مــع إضافــة بعــض التفاصيــل الدقيقــة املهٌمــة مــن قبــل 
ــه. ــس زمالئ ــة، ولي صاحــب القصــة املروّي

تقييم.. وتغذية راجعة.

11.  لعبة النهاية - طابات الكريستال.
أنظر تفصيل سير اللعبة من اللقاء السابق.	 
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اللقـاء الحـادي عشـر
٢-٣ سـاعات

أهداف الورشة:
أ( تنشيط احلواس املختلفة

ب( اخلطوات األولى لتحويل قصة/اضطهاد شخصي إلى مشهد مسرحي 

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  إحماء جماعي مع موسيقى

٢.  غابة احلطابني 
3.  قصة احلي الغربي 
I – 4.  أنا أحدد عمري
II- 5.  أنا أحدد عمري

٦.  شخص يحمينا وآخر نخاف منه.
7.  تصوير الصورة 

8.  التدّرب على املشاهد من قصص اللقاء السابق
9.  األرواح الثالث - لعبة للنهاية

تفصيل التمارين:

1.  إحماء جماعي
أنظر متارين اإلحماء اجلماعي من اللقاءات السابقة مع املشي يف الفراغ.	 

٢.  غابة احلّطابني
تتفــّرق املجموعــة يف الفــراغ.. إنهــم ســكان يف غابــة يقومــون بقطــع األشــجار أو 	 

تقليمهــا أو زراعتهــا، أو أي شــيء آخــر.
يتطــّوع أحــد املتدّربــن ليلعــب دور الــّدب آكل حلــوم البشــر املتحّركــة، ويخــرج مــن 	 

القاعة.
ــة – كل 	  ــة بعملهــم يف تلــك الغاب بإشــارة مــن املدّرب/اجلوكــر يباشــر ســكان الغاب

يقــوم بالعمــل الــذي حــدده لنفســه.
بعــد قليــل، علــى الــّدب أن يُصــدر هديــراً مخيفــاً، يجعــل جميــع العاملــن يف الغابــة 	 

يتجمــدون يف مواقعهــم وأعينهــم مفتوحــة، ويــؤدون دور املوتــى، فــال تَصــُدر عنهــم 
حركــة مهمــا كانــت صغيــرة، ويحافظــون علــى الســكون املُطلــق، وكأن حياتهــم 

تعتمــد علــى ذلــك. 
يصــل »الــّدب« إلــى كل واحــد منهــم، وهــو يهــدر بقــوة، ويحــاول كل حيلــة ممكنــة 	 

ــه أن  ــون دون أن يلمســهم؛ وباختصــار، يكــون هدف ــم يضحكــون، أو يتحّرك جلعله
يجعلهــم يكشــفون أنهــم أحيــاء. 

عندمــا ينجــح الــّدب يف محاولتــه مــع أحدهــم، فــإن ســاكن الغابــة الــذي ســلّم 	 
ــان باملهّمــة معــاً جتــاه ســّكان الغابــة، الذيــن  ــا ثانيــاً، ويقــوم الدّب نفســه يصبــح ُدّب

يســتمرون يف محاولتهــم عــدم التحــّرك. 
مع الوقت، يصبح هناك ثالثة دببة، ثم أربعة، وهكذا.	 
املتدّرب الذي ال يفقد تركيزه هو الفائز يف النهاية.	 

3.  قصة احلي الغربي 
تُقســم املجموعــة الكبيــرة إلــى فريقــن يقفــان يف صفــن متقابلــن يف وســط منطقة 	 

التمثيــل، مــع قائــد لــكل فريــق يقــف علــى مســافة خطوتــن أمــام منتصــف فريقه. 
يصــدر القائــد األول حركــة إيقاعيــة إلــى األمــام، مصحــوب بصــوت إيقاعــي، ســت 	 

مــّرات متتاليــة. وهكــذا يتقــدم ســت خطــوات إلــى األمــام. 
بعــد احلركــة األولــى أو الثانيــة، يكــون أعضــاء فريقــه قــد التقطــوا إيقــاع حركتــه 	 

وصوتــه، فينضّمــون إليــه، متحّركــن إلــى األمــام يف صــف واحــد خلفــه. 
بينمــا هــو يتقــدم وخلفــه فريقــه، يقــوم القائــد اخلصــم املواجــه بالتراجــع مســافة 	 

مســاوية هــو وفريقــه مــن خلفــه. 
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مــع نهايــة التكــرار الســادس، يتــرك القائــد املُهاجــم موقعــه يف الوســط، وينضــم 	 
إلــى صــف فريقــه ويأخــذ قائــد جديــد مكانــه ليواِجــه القائــد اخلصــم.

يقــوم القائــد اخلصــم بالعمليــة نفســهاـ يتقــدم ســت خطــوات، ويكــرر إيقاعــه 	 
اخلــاص، احلركــي والصوتــي، الــذي يتــم تقليــده مــن قبــل أعضــاء فريقــه، الذيــن 

يبــدؤون يف التقــدم، بينمــا يتراجــع الفريــق األول بالســرعة نفســها. 
ــدور 	  ــى يقــوم كل عضــو يف الفريقــن ب ــادل التقــدم والتراجــع، حت وهكــذا، مــع تب

ــد.  القائ
ميكــن أن تتشــكل رغبــة يف ترديــد أصــوات عدوانيــة أو أفعــال. لكــن ومــن املهــم 	 

ــا رقيقــة، منخفضــة يف بعــض األوقــات، وأن  ــن أن يصــدروا أصوات ــه املمثل توجي
يحاولــوا القيــام بحــركات غنيــة ومعقــدة، وليــس بــوم.. بــوم.. بــوم.. فقــط!

إمكانية أخرى للتمرين:
علــى املشــاركن أن يســتخدموا جــزءا معينــاً مــن أجســادهم لتكويــن احلركــة 	 

اإليقاعيــة، يحــدده اجلوكــر يف كل مــّرة.

I - 4.  أنا أحدد عمري
يقــّرر املتــدّرب عمــره لنفســه، ويخبــر اجلوكــر عــن عمــره قبــل الصعــود إلــى منطقة 	 

التمثيل.
يصعد متدّرب »أ« إلى منطقة التمثيل ويجلس على كرسي.	 
مع كلمة ستارة من اجلوكر يبدأ التمرين.	 
على املتدّرب أن يبّن عمره للجمهور دون أي متثيل ويتتبع مالحظات اجلوكر.	 
يف نهاية التمرين يحاول بقّية أفراد املجموعة التعّرف على عمر زميلهم. 	 

  
مالحظات اجلوكر أثناء التمرين:

اجلس على الكرسي، وفّكر فقط بعمرك، دون أي متثيل.	 
اشــعر بعمــرك بوجهــك، بفمــك، بعينيــك... اشــعر بعمــرك برجليــك... اشــعر 	 

بعمــرك بعمــودك الفقــري.
اشعر بعمرك يف ظهرك، يف يديك... اشعر بعمرك يف كافة أعضاء جسدك.	 
يشــعر 	  الفقــري  بعمــرك... ال متثــل... دع عمــودك  اشــعر فقــط  ال تســرع... 

فريــز.  بعمــرك... 

II – 5.  أنا أحدد عمري
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة من 5-6 متدّربن.	 

ــه تلــك الشــخصيات. قــد يكــون املــكان: 	  يحــّدد اجلوكــر املــكان الــذي تتواجــد في
ـّـاب، غرفــة انتظــار طبيــب أســنان.. الــخ. موقــف حافــالت للركـ

تصعــد املجموعــة األولــى إلــى منطقــة التمثيــل بالتتابــع بعــد أن يحــّدد كل متــدّرب 	 
عمــره لنفســه.

على كل متدّرب أن يّعرف اجلمهور بعمره من خالل تركيزه على العمر فقط.	 
يتتبع أفراد املجموعة مالحظات اجلوكر أثناء سير التمرين.	 
يف النهاية يحاول بقّية أفراد املجموعة/اجلمهور، التعّرف على أعمار زمالئهم. 	 

مالحظات اجلوكر أثناء التمرين:
اشــعر بعمــرك يف رجليــك.. يف قدميــك.. اشــعر بعمــرك يف فمــك، يف عينيــك، يف 	 

وجهــك.. مــن أنــت؟
دع عمودك الفقري يشعر بعمرك.. أشعر بعمرك يف كافة أعضاء جسدك.	 
أنــت يف عيــادة الطبيــب، تنتظــر وصــول الطبيــب.. الســاعة هــي اآلن العاشــرة 	 

صباحــا.. كل منكــم لديــه عملــه.. تأخــر الطبيــب بعــض الوقــت.
اشــعر باالنتظــار بجســدك.. تذكــر عمــرك.. تأخــر الطبيــب.. يجــب أن تعــود إلــى 	 

عملــك.. هــل تشــعر باأللــم يف جســدك.. أيــن تشــعر باأللــم.. تذكــر عمــرك.. تذكــر 
مــن أنــت.. لقــد تأخــر الطبيــب كثيــرا.. يجــب أن تغــادر.. أخــرج عندمــا تقــرر أن 

تغــادر العيــادة.. تذكــر عمــرك أثنــاء خروجــك.. تذكــر مــن أنــت أثنــاء خروجــك..

٦.  شخص يحمينا وآخر نخاف منه 
تقف املجموعة الكبيرة يف دائرة كبيرة. 	 
 يطلــب اجلوكــر مــن كل متــدّرب أن يُفكــر بشــخص مــا يف الدائــرة يخيفــه )لصالــح 	 

اللعبــة فقط(. 
بعدهــا، يطلــب مــن كل متــدّرب أن يفّكــر بشــخص آخــر يف الدائــرة، يكــون حاميــاً 	 

لــه )يجــب أال يعــرف أيضــا أنــه اختيــر لذلــك(. 
بإشــارة مــن اجلوكــر يتحــّرك اجلميــع يف الفــراغ، ويحــاول كل منهــم أن يبتعــد أكثــر 	 

مــا يســتطيع عــن الشــخص الــذي يخيفــه، لكــن دون الســماح لذلــك الشــخص بــأن 
يــدرك أنــه مت اختيــاره كشــخص مخيــف. ويف نفــس الوقــت أثنــاء حتّركــه يحــاول 
أن يُبقــَي مــن يحميــه دائمــا بينــه وبــن مــن يخيفــه دون أن يبــّن مــن يحميــه أيضــا. 

بإشــارة جديــدة مــن اجلوكــر، يتجمــد كل شــخص حيــث يكــون ـ ثــم يكتشــف 	 
الالعبــون مــن الــذي اســتطاع أن ينجــح يف جتنــب مــن يخيفــه.
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7.  تصوير الصورة 
مجموعة من أربعة أشخاص. 	 
يقــف ثالثــة منهــم يف مقدمــة املســرح يف خــط مســتقيم ووجوههــم للجمهــور ويقــف 	 

الرابــع خلفهــم مبســافة ال تقــل عــن ثالثــة أمتــار.
بإشارة من اجلوكر على املتدّرب الرابع أن يشّكل بجسده صورة ثابتة ويتجّمد.	 
بإشــارة أخــرى مــن اجلوكــر تلتــف املجموعــة مــن األمــام، ينظــرون إلــى صــورة 	 

ــة ويحــاول كل منهــم إعــادة  ــون ثاني ــى األقــل، ويلتّف ــي عل زميلهــم ملــدة ثــالث ثوان
تشــكيل تلــك الصــورة بــكل تفاصيلهــا دون أن ينظــر إلــى زمالئــه. 

إمكانية ثانية للتمرين:
أربعة أشخاص اثنان يف اخللف، واثنان يف املقدمة وجوههم للجمهور. 	 
يشكل املتدّربان يف املجموعة اخللفية صورة واحدة مرّكبة بجسديهما. 	 
ــة 	  ــى الصــورة املرّكب ــام، ينظــرا إل ــن األم ــف املجموعــة م ــر تلت بإشــارة مــن اجلوك

ــي. ــدة ثوان لع
يلتفان ثانية ليواجها اجلمهور، ويحاوال إعادة  تشكيل الصورة املرّكبة.	 

8.  التدّرب على املشاهد من قصص اللقاء السابق
مراحل العمل على القصص املقترحة:

يُعاد تشكيل املجموعتن من اللقاء السابق.	 
املرحلــة األولــى: يطلــب مــن اجلوكــر صاحــب كل قصــة أن يعيــد قصتــه علــى 	 

زمالئــه بتفاصيــل أكثــر مــع التركيــز علــى )مــن، وأيــن، ومــاذا، ومتــى(.
املرحلــة الثانيــة: تتحــاور كل مجموعــة فيمــا بينهــا وحتــاول بنــاء خــط درامــي 	 

للقصــة )بدايــة، وســط/العقدة، ونهايــة.(  
تعطــى لــكل مجموعــة مــدة 20 دقيقــة مــن أجــل التــدّرب على املشــهد الذي ســتعرضه 	 

أمــام اجلميــع مــع توضيــح مكان احدث، والشــخصّيات املشــاركة بــه والصراع.
يجب أال تتعدى مّدة العرض القصير املرجتل عن 10 دقائق.	 
املرحلــة الثالثــة: بعــد حتضيــر كل مجموعــة مشــهدها املقتــرح يطلــب اجلوكــر مــن 	 

إحــدى املجموعتــن أن تصعــد علــى خشــبة املســرح لتباشــر بتشــكيل مــكان احلــدث.
يف املرحلــة الرابعــة يطلــب مــن كل ممثل/مشــارك أن يدخــل لوحــده املــكان ويتذكــر 	 

حركتــه بــه وتفاعلــه مــع األغــراض علــى املســرح ويخــرج.
املرحلة اخلامسة: تعرض املجموعة املشهد املقترح أمام اجلميع.	 
تبديل بن املجموعتن.	 

تقييم اللقاء، واقتراحات لّلقاء القادم.

9.  لعبة للنهاية- األرواح الثالث 
تتفرق املجموعة يف الفراغ. 	 
يرفــع كل متــدّرب إحــدى يديــه إلــى أعلــى مشــيراً بثــالث أصابــع إلــى أرواحــه 	 

الثــالث التــي ميلكهــا يف اللعبــة. 
راحة اليد الثانية تكون مفتوحة خلف الظهر.	 
مع كلمة »ستارة« تبدأ املجموعة مبطاردة بعضها بعضاً.	 
علــى كل متــدّرب مالمســة املتــدّرب اآلخــر يف  راحــة يــده املفتوحــة خلــف ظهــره 	 

ليفقــده إحــدى أرواحــه الثــالث. 
من يبقى مكانه بال حراك أو من يبقى ملتصقاً باحلائط يخسر نقطة.	 
من يضرب بيده أي مكان آخر يف جسد زميله غير راحة اليد يخسر نقطة.	 
بعــدد أصابعــه 	  ذلــك  يعلــن عــن  أرواحــه  عندمــا يخســر أحدهــم واحــدة مــن 

املرفوعــة. 
عند خسارة أي متدّرب ألرواحه الثالث يخرج من اللعبة ويراقب املجموعة. 	 
الذي يبقى حتى النهاية دون أن يخسر كل أرواحه يكون هو الفائز.	 
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اللقـاء الثـاني عشـر
٢-٣ ساعات

أهداف الورشة:
أ( التعريف مبسرح الصورة 

ب( استخدام تقنّية مسرح الصورة يف بناء مشهد مسرحي تفاعلي

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  قطع الدائرة مع النظر باألعني

٢.  السير يف الفراغ  بسرعات وطرق مختلفة مع تليني اجلسد أثناء املشي
3.  مترين التلقائية

4.  الدفع املتبادل
5.  التصفيق يف دائرة  وعلى األرض

٦.  صورة الصوت
7.  صورة الكلمة

8.  صورة الكلمة باستخدام أجساد اآلخرين
٩.  العمل على املشاهد من اللقاء السابق

1٠.  لعبة للنهاية - األرواح الثالث

تفصيل التمارين:

1.  قطع الدائرة مع النظر باألعني
تقف املجموعة يف دائرة كبيرة مبن فيها اجلوكر.	 
ينظر اجلوكر إلى أعن  أحد املتدّربن »أ« الذي يقابله يف الدائرة. 	 
عندمــا يتأكــد أن »أ« ينظــر إليــه أيضــا، يتحــّرك باجتاهــه، فيقطــع الدائــرة ويحــّل 	 

مكانه.
ــر أن ينظــر يف 	  ــى األخي ــرة، عل ــدّرب »أ« يف الدائ ــى املت ــر إل ــل أن يصــل اجلوك قب

االجتــاه املقابــل إلــى زميــل آخــر »ب« كــي يتحــّرك ويقطــع الدائــرة باجتاهــه ويحــّل 
مكانــه.. وهكــذا.

ال يجــوز ألي متــدّرب قطــع الدائــرة باجتــاه زميــل آخــر دون التأكــد أن زميلــه ينظــر 	 
إليه.

علــى جميــع املتدّربــن أن يكونــوا متيقظــن وأن ينظــروا إلــى جميــع زمالئهــم يف 	 
الدائــرة وباســتمرار.

مببــادرة مــن اجلوكــر، ميكــن أن يقطــع الدائــرة أكثــر مــن متــدّرب واحــد يف ذات 	 
الوقــت بعــد أن أتقنــت املجموعــة املرحلــة األولــى مــن التمريــن.

٢.  السير يف الفراغ  بسرعات وطرق مختلفة مع تليني اجلسد أثناء املشي
انظر إلى متارين السير يف الفراغ من اللقاءات السابقة.	 

3.  مترين التلقائية
تسير املجموعة يف الفراغ مبن فيهم اجلوكر يف جميع االجتاهات.	 
عندمــا يضــع اجلوكــر يــده علــى كتــف أحدهــم أثنــاء املشــي يبــادر ذلــك الشــخص 	 

»القائــد« بحركــة وصــوت متكرريــن، مــع االســتمرار يف املشــي.
بعــد أن تتعــّرف املجموعــة علــى »القائــد«  املبــادر باحلركــة والصــوت، تُكــِرر حركته 	 

وصوتــه أثنــاء املشــي دون توقــف، إلــى أن يضــع اجلوكــر يــده علــى كتــف متــدّرب/
قائــد آخــر كــي بيــادر بصــوت وحركــة جديديــن كــي تتبعــه املجموعــة. 

4.  الدفع املتبادل
يعتبــر مــن التماريــن الهامــة للتعريــف مبســرح املنبــر الــذي ميثــل فكــرة األخــذ 	 

والعطــاء بــن املمثــل واجلمهــور الــذي يصعــد إلــى منطقــة التمثيــل ويقــوم بتبديــل 
املضطهــد مــن أجــل مســاعدته. والتمريــن هــو ليــس بهــدف اســتخدام اجلســد مــن 
ــذ اســتخدام  ــة وال يحب ــون مرن ــة يجــب أن تك أجــل الكســب أو اخلســارة. احلرك

القــوة.
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املرحلة األولى- الدفع من الذراعني:
يقــف شــريكان وجهــا لوجــه. مــع اســتمرار ذراعيهمــا يف حالــة اتصــال، يقــوم 	 

الشــريكان بتحريــك الذراعــن بســرعة ثابتــة )بطيئــة اإليقــاع خوفــا مــن اإلصابــة( 
ويحــاول كل منهمــا ملــس وجــه اآلخــر. تســتطيع ذراع أحدهمــا أن تنزلــق فــوق ذراع 
اآلخــر، فاألمــر املهــم هــو أن يظــاّل يف حالــة تالمــس وأن يتحــّركا بإيقــاع ثابــت؛ 
ألن الســرعة الزائــدة أو التوقــف محظــوران. يجــب أن تكــون احلركــة مرنــة، وأال 

يلجــأ إلــى فــرض القــوة. 

املرحلة الثانية- الدفع من األكتاف:
ينظــم املمثلــون أنفســهم يف أزواج، يواجــه كل واحــد منهمــا شــريكه، ويضــع يديــه 	 

ــل أو حقيقــي(. يبــدأ كل  علــى كتفيــه. يوجــد بينهمــا علــى األرض خــط )ُمتخيَّ
ــه يضعــف، وأنــه  شــريكن التدافــع بــكل قوتهمــا. عندمــا يحــّس طــرف بــأن زميل
علــى وشــك أن يخســر، يتوقــف، حتــى ال يتجــاوز اخلــط، وكأنــه ال يريد أن يكســب. 
وإذا زاد طــرف مــن قــوة دفعــه، يجاريــه الطــرف الثانــي، حتــى يســتخدم الطرفــان 

كل مــا لديهمــا مــن قــوة. 
مالحظــة: هــذا مــا يجــب أن يهــدف املمثــل إلــى القيــام بــه خــالل مســرح املنبــر؛ 	 

فــال يوّســع الطريــق بســهولة أمــام املتفّرج/املمثــل، وال يســحقه فــورا، لكنــه بــدالً 
مــن ذلــك يســاعده علــى اســتخدام كل قوتــه. وبالطبــع فــإن واحــدة أو أخــرى مــن 

الفــرق، ميكنهــا أن تفــوز، يف عــروض املنبــر.

إمكانيات أخرى للتمرين:
التمرين نفسه، األشخاص انفسهم، مؤخرة ملؤخرة، والوجوه باجتاه األرض.	 
ممثــالن ظهــراً لظهــر، ينحنــي كل منهمــا يف اجتــاه اآلخــر. تدريجيــا، ودون انقطــاع 	 

االتصــال، يتجهــان نحــو األرض، حتــى يجلســا عليهــا، ظهــراً لظهــر. بعــد ذلــك، 
ودون اســتخدام األيــدي، يتدبــران وقوفهمــا ثانيــة، لينتهيــا كمــا بَــدءا.

5.  التصفيق يف دائرة  وعلى األرض
املرحلة األولى:

ــن خــالل 	  ــا مشــتركاً بســيطا م ــدأ املشــاركون إيقاع ــرة، ويب ــع يف دائ ــف اجلمي يق
الضــرب بأيديهــم علــى صدورهــم. 

عندمــا يتــم حتقيــق ذلــك، يرفــع »أ« يديــه، ومــع اإليقــاع، يصّفــق مــّرة واحــدة يف 	 
اجتــاه مــن يقــف إلــى ميينــه »ب« الــذي يصّفــق معــه يف الوقــت نفســه؛ ثــم يســتدير 
»ب« إلــى ميينــه »ج« ويصفــق معــه ـ وهكــذا. وبذلــك نحصــل علــى تصفيــق أ ب، ب 
ج، ج د، متحركــن عكــس عقــارب الســاعة، ومــع اإليقــاع يف اخللفيــة تصفــق بقيــة 

املجموعــة بالضــرب صدرهــا. 
إيقــاع املجموعــة، )ويتــم إتقانــه جيــدا( ميكــن زيــادة ســرعة 	  عندمــا ينســجم 

التصفيــق، مــع اإلبقــاء علــى اإليقــاع.

املرحلة الثانية:
يرفــع »أ« يديــه، ويصفــق مــّرة واحــدة ســوّية مــع زميلــه »ج«  فــوق رأس زميلــه »ب« 	 

الــذي يقــف علــى ميينــه. 
يف الوقــت نفســه علــى »ب« أن ينــزل رأســه كــي ال يتــم صفــع وجهــه مــن قبــل 	 

زميليــه »أ« و »ج«.
ــذي  يقــف 	  ــه »ج« ال ــم يرفــع »ب« رأســه ويصفــق ســوّية مــع »د« فــوق رأس زميل ث

علــى ميينــه
ــه وعــن 	  ــه عــن ميين ــل زميلي ــن قب ــه م ــم صفع ــي ال يت ــزل رأســه ك ــى »ج« أن ين عل

يســاره.
وهكذا تنتقل احلركة بالتتابع يف الدائرة عّدة مّرات. 	 

املرحلة الثالثة: )تشابك األيدي(
تقف املجموعة على اربع يف الدائرة )اليدين والرجلن(.	 
يضع كل متدّرب يديه بن يدي زميليه عن ميينه وعن يساره.	 
بإشارة من اجلوكر يبادر أحدهم بضرب األرض بكف يده اليمنى.	 
ضرب األرض براحة األيدي يتم بالتتابع يف الدائرة.	 

٦.  صورة الصوت
املرحلة األولى:

مجموعة من أربعة متدّربن ذكور.	 
يقــف أحــد أفــراد املجموعــة »أ« خلــف بقّيــة زمالئــه بحيــث ميكــن للجمهــور 	 

مشــاهدته، وتقــف بقّيــة املجموعــة يف صــف واحــد مقابــل اجلمهــور.
يقوم »أ« بإصدار صوت مع حركة معينن مرتن متتاليتن.	 
بإشــارة مــن اجلوكــر حتــاول املجموعــة أن تقلــد الصــوت والتعبيــر الــذي اســتوحته 	 

مــن صــوت »أ« مّرتــن.
ــع بإعــادة 	  ــوم اجلمي ــر يق ــن اجلوك ــه، وبإشــارة م ــب زمالئ بعدهــا يقــف »أ«  بجان

ــة. ــم املقارن ــم تت ــوه ســابقا.. ومــن ث ــة والصــوت كيفمــا فعل احلرك

املرحلة الثانية: مجموعة الرجال
كمــا يف التمريــن الســابق أحدهــم يعّبــر بصــوت وحركــة عــن إحــدى الصفــات 	 

الذكوريــة الشــائعة مكــررة مّرتــن.
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املجموعة حتاول أن تقلد الصوت وتعّبر عن احلركة الرجولية.	 
يشارك عّدة رجال/ذكور يف التمرين.	 

املرحلة الثالثة: مجموعة الرجال- نساء
كمــا يف التمريــن الســابق أحدهــم »ذكــر« يعّبــر بصــوت وحركــة عــن إحــدى الصفات 	 

الذكوريــة الشــائعة مكــررة مرتن.
مجموعــة مــن ثــالث نســاء/إناث حتاولــن تقليــد الصــوت والتعبيــر عــن احلركــة 	 

ــة. الرجولي

املرحلة الرابعة: مجموعة النساء
امــرأة /أنثــى تعّبــر بصــوت وحركــة عــن إحــدى الصفــات النســوية الشــائعة مكــررة 	 

مرتن.
مجموعــة مــن ثــالث نســاء/إناث حتاولــن أن تقلــد الصــوت والتعبيــر عــن احلركــة 	 

األنثويــة.

املرحلة اخلامسة: مجموعة النساء - رجال
امرأة/أنثــى تعّبــر بصــوت وحركــة عــن إحــدى الصفــات النســوية الشــائعة مكــررة 	 

مرتــن.
مجموعــة مــن ثالثــة رجال/ذكــور يحاولــون تقليــد الصــوت والتعبيــر عــن احلركــة 	 

األنثويــة.

7.  صورة الكلمة
تقف مجموعة يف دائرة وظهورهم باجتاه وسط الدائرة .	 
ــع، بااللتفــاف وتشــكيل نســختهم 	  مــع إميــاءة مــن اجلوكــر يقومــون جميعــا بالتتاب

ــذي يقترحــه اجلوكــر، بأجســادهم.   مــن املوضــوع ال
يفعلــه 	  مــا  ليــروا  حولهــم  يتطلعــون  بأوضاعهــم،  اجلوكــر  مــن  ثانيــة  وبإشــارة 

اآلخــرون. 
يقــوم املتدّربــون بااللتفــاف ثانيــة مــن أجــل تشــكيل نســخهم مــن املوضــوع التالــي 	 

الــذي يقترحــه اجلوكــر.. وهكــذا.. 
املواضيع التي قد يقترحها اجلوكر- صورة تعبر عن: 	 

عســكرة  املبكــر،  الــزواج  التحّكــم،  األلــم،  الفــراق،  اجلــوع،  اخلــوف،  )احلــب، 
املجتمــع، العنــف األســري، القســوة، التفرقــة العنصريــة، الديــن، االحتــالل، عائلــة 
فلســطينية، عائلــة مقدســية، اضطهــاد األطفــال، اضطهــاد اســري، اضطهــاد 

املــرأة.. الــخ.(

تفعيل الصورة:
يشكل املتدّربون نسخهم الحد املواضيع التي يقترحها اجلوكر.	 
بإشارة من اجلوكر يتطلعون حولهم ليروا ما يفعله اآلخرون. 	 
ثــم بإشــارة ثالثــة يقتــرب املتدّربــون الذيــن تتشــابه صورهــم مــن بعضهــم لشــّكلوا 	 

مجموعــات متشــابهة للموضــوع املقتــرح.
بإشارة من اجلوكر يبادر كل شخص يف مجموعته بحركة متكررة للصورة.	 
بإشــارة ثانيــة مــن اجلوكــر يضيــف كل شــخص يف مجموعتــه صــوت متكــرر لتلــك 	 

الصــورة.

8.  صورة الكلمة باستخدام أجساد اآلخرين
يطلــب اجلوكــر مــن أحــد املتطوعن/نّحــات »أ« تشــكيل صــورة ثابتــة ملوضــوع 	 

االضطهــاد الــذي تطرحــه املجموعــة، مســتخدماً أجســاد أعضــاء آخريــن يف 
املجموعــة. 

يختــار هــذا النحــات »أ« مــن يريــد اســتخدامهم، ويرّتبهــم ضمــن عالقــات مــع 	 
بعضهــم بعضــا ليشــّكل منهــم صــورة واحــدة مركّبــة مــن عــّدة أجســاد، ومــن أشــياء 

بســيطة يف متنــاول اليــد إذا أحــب )كراســي، طاولــة، الــخ.(.
يقــوم النحــات بتشــكيل الصــورة بأحــد األســلوبن:  أســلوب العــرض،  حيــث يحّرك 	 

األجســاد بنفســه مــن أجــل تشــكيل الصــورة. أو باســتخدام أســلوب املــرآة، حيــث 
يريهــم باســتخدام جســده كيــف يقومــون بترتيــب أنفســهم داخــل الصــورة. 

يف النهايــة علــى النّحــات أن يضــع نفســه داخــل الصــورة ليكــون جــزءا منهــا... إنــه 	 
البطل/الشــخصّية املضطَهَدة.

األداة الوحيدة التي ال يجوز له أن يستخدمها هي الكلمة املنطوقة.  	 
عندمــا ينتهــي النمــوذج، يتشــاور اجلوكــر مــع بقّيــة املجموعة/اجلمهــور، التــي قــد 	 

تعتــرض علــى الصــورة املعروضــة )ويف هــذه احلالــة يتــم تفتيــت النمــوذج(؛ أو 
ــرة،   ــة األخي ــا. يف احلال ــه جزئي ــق علي ــا هــو(؛ أو تواف ــل كم ــى املودي ــق )فيبق تواف
يتشــاور اجلوكــر مــع اجلمهــور، ويُخــِرج مــن النمــوذج أيــة عناصــر يــرى أنــه دون 

ــى.  ــف معن ــة، أو ال يضي وظيف
مــن األهميــة مبــكان أن يعمــل النحــات »أ«  علــى تشــكيل الصــورة بســرعة، حتــى 	 

ــوم  ــم يق ــة( ث ــة املنطوق ــر بواســطة الكلمــات )اللغ ــل نحــو اســتخدام التفكي ال ميي
ُــنجز العمــل بهــذه الطريقــة، فســوف  بترجمتهــا إلــى صــور )اللغــة املرئيــة(. إذا لــم يـ

تكــون الصــور فقيــرة.

تفعيل الصورة:
بعــد أن اســتقر رأي املجموعة/اجلمهــور علــى الصــورة املثاليــة املقبولــة علــى 	 
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اجلميــع ملوضــوع االضطهــاد املقتــرح، وبإشــارة مــن اجلوكــر قبــل تفعيــل الصــورة 
يخــرج كل مشــارك مــن الصــورة الثابتــة لينظــر إليهــا مــن اخلــارج ثــم يعــود إلــى 

موقعــه يف الصــورة.
بإشــارة ثانيــة مــن اجلوكــر يبــادر كل شــخص يف الصــورة بإميــاءة متكــررة بجســده 	 

تعّبــر عــن الشــخصّية التــي يعتقــد أنــه يلعبهــا يف الصــورة.
وبإشارة إضافية من اجلوكر تضيف كل شخصية صوتا متكررا للحركة املتكررة.	 

التفعيل الثاني للصورة:
بإشــارة مــن اجلوكــر تتجمــد الصــورة مــن جديــد، وبإشــارة ثانيــة تبــدأ املجموعــة 	 

ببــطء ارجتالهــا انطالقــا مــن الصــورة التــي قامــت بتشــكيلها.

إمكانية أخرى للتمرين:
يتطــّوع ثالثــة مــن املتدربــن لتشــكيل ثــالث صــور مختلفة حول موضــوع االضطهاد 	 

املُقترح.  
يعــرض كل متــدّرب صورتــه املقترحــة لالضطهــاد أمــام اجلمهــور مبشــاركة عــدد 	 

مــن أفــراد املجموعــة.
بإيعاز من اجلوكر تعرض املجموعات الثالث صورها بالتتابع أمام اجلميع.	 
بعدهــا تقتــرح املجموعــة الصــورة األقــوى لالضطهــاد مــن أجــل تفعيلهــا مــن خــالل 	 

إضافــة صــوت وإميــاءة متكرريــن لــكل شــخصية، ثــم االنتقــال إلــى التفعيــل الثانــي 
يف باالرجتــال انطالقــا مــن الصــورة الثابتــة. 

9. املراجعات على املشاهد املقترحة من اللقاء السابق
إذا قــررت املجموعــة الكبيــرة العمــل علــى قصتــن مــن القصــص التــي قدمــت يف 	 

اللقــاء األخيــر، يطلــب اجلوكــر مــن كل مجموعــة علــى انفــراد أن تتحــاور بعمــق 
فيمــا بينهــا حــول النمــوذج املقتــرح لالضطهــاد، املــكان، والزمــان، والشــخصّيات 
املشــتركة يف احلــدث.  ويطلــب اجلوكــر مــن كل مجموعــة أن تقتــرح ثــالث صــور 

لنموذج/مشــهد االضطهــاد الــذي ســوف يقــدم  وهــي:
صورة رقم 1: صورة ما قبل االضطهاد )البداية(	 
صورة رقم 2: صورة االضطهاد )العقدة(.	 
صورة ما بعد االضطهاد. )النهاية( 	 

عرض الصور:
بعــد أن اتفقــت وتدّربــت كل مجموعــة علــى الصــور الثــالث للمشــهد النمــوذج تقــوم 	 

بعرضهــا أمــام اجلميع.

عرض املشهد انطالقا من الصور املقترحة:
يف املرحلــة التاليــة يطلــب اجلوكــر مــن كل مجموعــة أن تقــوم بعــرض مشــهدها،  	 

)5-7( دقائــق، مــع األخــذ بعــن االعتبــار الصــور الثــالث التــي متثــل البدايــة 
والوســط والنهايــة.

حوار مفتوح بن جميع أفراد املجموعة بعد عرض املشاهد املقترحة.	 

إمكانية إضافية للعمل على املشاهد:
إذا قــررت املجموعــة التركيــز علــى قّصــة اضطهــاد واحــدة لتقدميهــا، يقــوم 	 

املشــارك الــذي مت اختيــار قصتــه بســردها أمــام اجلميــع بكافــة تفاصيلهــا.
بعدهــا، تقســم املجموعــة الكبيــرة إلــى ثــالث مجموعــات صغيــرة وكل مجموعــة 	 

حتّضــر صــورة واحــدة لنمــوذج االضطهــاد )البدايــة، أو العقــدة، أو النهايــة(
تعرض كل مجموعة صورتها املقترحة.	 
تعطــى لــكل مجموعــة عــّدة دقائــق للتحضيــر لعــرض منوذجهــا انطالقــا مــن 	 

املقترحــة. الصــورة 
تقوم كل مجموعة بعرض منوذجها املقترح أمام اجلميع.  	 
علــى املتــدّرب الــذي وقــع االختيــار لتمثيــل قصتــه أن يشــارك يف املشــهد الثانــي-	 

»العقــدة«، وعليــه أن ميثــل ذاتــه بصفتــه الشــخصّية املضطهــَدة. 
حوار مفتوح بن جميع أفراد املجموعة بعد عرض االقتراحات الثالثة.	 

تقييم.. وتغذية راجعة.

1٠.  لعبة للنهاية: األرواح الثالث
أنظر اللقاء احلادي عشر.	 
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اللقـاء الثـالث عشـر  
واللقـاء والرابـع عشـر
٢-٣ ساعات كل لقاء

العمل على املشهد النهائي/النموذج

يف اللقاءيــن القادمــن يكــون التركيــز أساســا علــى إنهــاء املشــهد/ النمــوذج الــذي ســيتم 
عرضــه أمــام اجلمهــور. وقبــل بــدء التدريبــات النهائيــة علــى املشــهد املقتــرح يقــوم 
اجلوكر/املــدّرب يف بدايــة كل لقــاء بتهيئــة املتدّربــن ملــدة 15 دقيقــة مــن خــالل بعــض 
متاريــن »اإلحمــاء« و »التركيــز« مــن اللقــاءات الســابقة، مــع إضافــة بعــض »متاريــن 
الصــوت« التــي ســيتم شــرحها يف اللقــاء الثالــث عشــر، والتــي ميكــن التــّدرب عليهــا يف 

اللقــاءات القادمــة.

دور اجلوكر يف املراحل النهائية من العمل على املشهد النموذج:
عليــه  والــذي ســتتدرب  املشــهد/النموذج  لنــص  النهائيــة  الصياغــة  علــى  العمــل   -

أمــام اجلمهــور. يُعــرض  أن  املجموعــة قبــل 
- التركيز على جميع شخصّيات العرض وعلى شخصّية البطل/املضَطَهد. 

- التــدّرب أيضــا علــى دوره يف عمليــة قيــادة التفاعــل بــن املمثلــن علــى خشــبة املســرح 
وبــن اجلمهــور يف اجلــزء الثانــي مــن العــرض. 

ــادل يف لعــب  ــور مــن خــالل التب ــة التفاعــل مــع اجلمه ــى كيفي ــب املجموعــة عل - تدري
األدوار بــن اجلمهــور والبطل/املُضَطَهــد. 

- حتديــد طبيعــة املالبــس واإلكسســوارات والديكــورات التــي ســوف تســتخدم يف 
املشــهد/النموذج الــذي ســيعرض أمــام اجلمهــور بعــد التشــاور مــع املجموعــة.

تمـارين اللقـاءين 
الثـالث عشـر والرابـع عشـر

املراجعات النهائية

األهداف:
أ( االنتهاء من كتابة النص

ب(  اخلروج مبشهد مسرحي تفاعلي قابل للعرض
ج( تدريب اجلوكر/ امليّسر على دوره يف عملية التفاعل بن املمثلن واجلمهور 

التمارين واأللعاب املقترحة:
1.  قطع الدائرة مع النظر باألعني

٢.  السير يف الفراغ بسرعات وطرق مختلفة مع تليني اجلسد أثناء املشي
3.  املطرقة واملسمار

4.   الكرة الطائرة هي الصوت
5.  الهمس على املسرح 

٦.  لنلفظ كلماتنا بوضوح
7.  الشخصيات تكتشف كيف متشي؟

8.  العمل على املشاهد من اللقاء السابق
9.  لعبة للنهاية - طابات الكريستال
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تفصيل التمارين:

1.  قطع الدائرة مع النظر باألعني
انظر التمرين من اللقاء السابق.	 

٢.  السير يف الفراغ وتليني اجلسد أثناء املشي
أنظر متارين املشي يف الفراغ من اللقاءات السابقة.	 

3.  املطرقة واملسمار
يتخذ كل متدّرب موقعاً له يف الغرفة مبحاذاة أحد اجلدران.	 
ــون 	  ــى أن يك ــه عل ــب من ــط القري ــر عــن احلائ ــة نصــف مت ــدّرب قراب ــد كل مت يبع

ــط. ــا نحــو احلائ ــه متجه وجه
التمريــن عبــارة عــن إدخــال مســمار وهمــي يف احلائــط باســتخدام الصــوت 	 

»املطرقــة«.
ــوع املســمار وحجــم 	  ــدّرب كل مــّرة طبيعــة احلائــط ون ــن يقــرر املت يف هــذا التمري

املطرقــة.
ــة إدخــال املســمار يف احلائــط يجــب أن يكــون صــوت املطرقــة أحــد 	  ــاء عملي أثن

األحــرف األبجديــة.
على املتدّرب استخدام طاقة جسده كاملة يف هذا التمرين.	 

مالحظات اجلوكر أثناء التمرين:
استخدم كافة طاقة جسدك إلدخال املسمار يف احلائط.	 
ال تســرع.. الطاقــة تبــدأ باالندفــاع مــن أصابــع األرجــل، تصعــد إلــى أعلــى وتخــرج 	 

علــى شــكل صــوت مــن الفــم.
استخدم أصواتاً مختلفة.. استخدم الطاقة الالزمة فقط.	 
صوتك هو املطرقة التي ستُدِخل املسمار يف احلائط.	 
تَعّرف على طبقات صوتك املختلفة. 	 
استخدم جسدك يف بناء الطاقة الالزمة.	 
هل املسمار كبير؟ هل املسمار صغير؟	 
هل احلائط صلب جدا أم لّن؟ هل املطرقة كبيرة ؟ أم صغيرة؟	 
ــب جــدا. حــاول إدخــال 	  ــط صل ــر. احلائ ــط. املســمار كبي ــر عــن احلائ ــد اكث ابتع

املســمار يف احلائــط.. اســتخدم أصوات/أحــرف مختلفــة أثنــاء عمليــة إدخــال 
املســمار.

4.  الكرة الطائرة هي الصوت
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعتن »أ« و »ب«.	 
تتقابــل املجموعتــان يف خطــن متوازيــن، بحيــث يقابــل متــدّرب يف املجموعــة »أ« 	 

متدّربــا آخــر يف املجموعــة »ب«.
اللعبــة هــي الكــرة الطائــرة يف الفــراغ باســتخدام األصــوات )الُكــَرة هــي الصــوت 	 

الصــادر مــن جســد املتــدّرب(.
أثنــاء عمليــة قــذف الُكــَرة يف االجتــاه املعاكــس، يجــب إصــدار أحــد احلــروف 	 

األبجديــة كل مــّرة يتــم فيهــا قــذف الُكــرة.
على املتدّرب استخدام طاقة جسده كاملة يف هذا التمرين.	 

مالحظات اجلوكر/املدّرب أثناء التمرين:
استخدم طاقة جسدك القصوى يف إرسال الُكَرة.	 
ال تسرع.. الُكَرة خفيفة جدا.. أرسلها ببطء شديد. 	 
راقب الُكَرة يف الفراغ.. استخدم إمكانيات الصوت املختلفة.	 
الُكَرة صغيرة.. اتبع الُكَرة بنظرك، بجسدك من أصابع األرجل حتى الرأس. 	 
ال تسرع.. استخدم كل جسدك يف قذف الُكَرة.	 
ــرة يف 	  ــرى الك ــا ن ــة األخــرى. دعن ــى اجله ــد إرســالها إل ــَرة.. تري ــك هــو الُك صوت

الفــراغ. أخــرج الكــرة مــن رأســك ودعنــا نشــاهدها تتحــّرك يف الفــراغ.
هل الكرة كبيرة؟ أم صغيرة؟	 
اآلن ابدأ بالتحّرك يف القاعة.  	 
ابَق على اتصال دائم مع الُكرة يف الفراغ.	 
اســتخدم إمكانيــات الصــوت املختلفــة يف إرســال الُكــَرة.. جّرب ســرعات مختلفة.. 	 

بطيئــة جــدا.. ســريعة جــداً.. ســرعة عادية.
جّرب أحجاماً مختلفة.. استخدم أصواتا مختلفة.	 

5.  الهمس على املسرح 
تقسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية.	 
يتقابــل كل متدّربــن »أ« و » ب«  مــن كل مجموعــة، بحيــث ال تقــل املســافة بينهمــا 	 

عــن ثالثــة أمتــار.
يتفــق كل متدّربــن متقابلــن علــى )أيــن همــا؟ مــن همــا؟ ومــاذا يفعــالن؟(. يحبــذ 	 

أن يلعبــا الشــخصيات يف املشــهد املســرحي املقتــرح إن أمكــن.
ــة باحلــوار فيمــا بينهــا 	  ــدأ كل مجموعــة زوجي مــع كلمــة »ســتارة« مــن اجلوكــر تب

همســاً.
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ــع 	  ــة م ــة التحــّرك يف القاع ــدأ املجموعــات الزوجي ــر تب ــن اجلوك ــة م بإشــارة ثاني
ــاء  ــى اتصــال مســتمر باألعــن واالســتمرار يف احلــوار بالهمــس أثن احملافظــة عل

ــة. احلرك
حتافــظ كل مجموعــة زوجيــة علــى أقصــى مســافة ممكنــة فيمــا بينهــا أثنــاء 	 

القاعــة. التحــرك يف 

مالحظات اجلوكر/املدّرب أثناء التمرين:
استخدم طاقة جسدك يف إرسال الصوت.	 
اهمس على املسرح، لكن نريد أن نسمع الصوت بوضوح.	 
شاركنا يف الهمس.. ركز على الهمس.. رّكز على مخارج الصوت.	 
حافــظ علــى التواصــل مــع زميلــك.. حافــظ علــى االتصــال املباشــر باألعــن مــع 	 

زميلــك.

٦.  لنلفظ كلماتنا بوضوح
يصعد مجموعة من املتدّربن على املسرح   يف مواجهة اجلمهور.	 
ــرة مــن نصــه أو أي 	  ــة قصي ــدّرب بتكــرار جمل ــر، يباشــر كل مت ــاز مــن اجلوك بإيع

جملــة يختارهــا بطــرق وأشــكال متعــددة، مــع التركيــز علــى إخــراج احلــروف مــن 
الفــم بوضــوح. 

ميكــن أن ينفــذ التمريــن يف مراحلــه األولــى ببــطء ”Slow Motion”. ومــن ثــم 	 
بالســرعة االعتياديــة.

يشارك اجلميع يف التمرين.	 

7.   الشخصّيات تكتشف كيف متشي؟
يطلب اجلوكر من كل ممثل/متدّرب أن يكتشف: 	 
كيف تسير شخصيته يف املشهد املسرحي؟	 
أن يختبر ما هو العضو يف اجلسد الذي يقود شخصيته يف املشي؟  	 
أن يحّدد عمر شخصيته، ويختبر سرعتها أثناء املشي؟	 
ما هو احليوان الذي تنطلق منه هذه الشخصّية يف أفعالها وحركتها.	 

8.  استكمال املراجعات على مشهد النموذج من اللقاءات السابقة
يف حــال قــررت املجموعــة التركيــز علــى قصــة اضطهــاد واحــدة أو أكثــر تســتكمل 	 

املراجعــات علــى النحــو التالــي بإشــراف اجلوكــر:
التحديد بشكل نهائي هيكل للعرض/النموذج الذي سيقدم؛ )البداية ، العقدة، النهاية(.	 

حتديد املشاركن بلعب أدوار شخصيات العرض وعالقتهم ببعضهم.	 
حتديد أعمار الشخصيات، رغباتهم، ورغباتهم املضادة.	 
حتديــد املــكان والزمــان والديكــورات واإلكسســوارات واملالبــس املســتخدمة يف  كل 	 

مشــهد مــن مشــاهد العرض/النموذج. 
بإيعــاز مــن اجلوكــر وبإشــراف مباشــر منــه تتــدّرب املجموعــة علــى مشــاهد 	 

البطــيء،  التمثيــل  تقنيــات عــّدة منهــا:  باســتخدام  املقتــرح  للنمــوذج  املختلفــة 
التمثيــل الســريع، العــرض للصــم، العــرض للمكفوفــن، تقــدمي العــرض بشــكل 
كوميــدي أو بشــكل تراجيــدي. فهــذا يســاعد كل ممثــل اختبــار الوســيلة األفضــل 

واألجنــع لتقــدمي شــخصيته علــى املســرح.
يف املراجعــة األخيــرة قبــل العــرض أمــام اجلمهــور العــام علــى اجلوكــر أن يشــرح 	 

للمجموعــة أن تتصــرف وكأن هــذه املراجعــة هــي عــرض حقيقــي أمــام اجلمهــور. 
واملشــاركون أنفســهم ســيلعبون دور اجلمهــور. 

أثنــاء املراجعــة النهائيــة تتــدّرب املجموعــة املمثلــن واجلمهور/املمثــل علــى كيفيــة 	 
التفاعــل علــى خشــبة املســرح الــذي يقــوده اجلوكــر. كذلــك يتــدّرب اجلوكــر علــى 

كيفيــة قيــادة احلــوار التفاعلــي بــن اجلمهــور واملمثلــن الذيــن أدوا املشــهد.
يف نهايــة احلــوار التفاعلــي علــى اجلوكــر أن يلخــص التغييــرات التــي طرحهــا 	 

اجلمهــور مــن أجــل تغييــر واقــع االضطهــاد الــذي تعــّرض لــه البطــل/ املضَطهــد.

9.  لعبة للنهاية - طابات الكريستال.
أنظر تفصيل سير اللعبة من اللقاء التاسع.	 
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 اقتراح نص جوكر العرض
يف عرض »مسرحية تفاعلية« أمام جمهور عام

قبل بدء العرض:

اجلوكر: 
أهــال وســهال بكــم.... نحــن مجموعــة ......  تدّربنــا علــى مشــهد مســرحي قصيــر 

ــه..   ــم ب ــي تشــاركونا رأيك ــم ك ــد أن نعرضــه أمامك ــى موضــوع هــام نري يتطــرق إل
عرضنا مكّون من قسمن:

يف القســم األول، ســنقدم عرضــاً مســرحياً قصيــراً بأســلوب مســرح املنبــر أو املســرح 
التفاعلــي، حيــث ســنطرح مشــكلة مجتمعيــة ال يوجــد لدينــا حــاًل لهــا.

يف القســم الثانــي، بعــد أن تشــاهدوا العــرض ســوف نطلــب مســاعدتكم يف البحــث عــن 
حلــول ممكنــة لهــا.  

لــن أطيــل حديثــي معكــم، اآلن ســوف أترككــم لتشــاهدوا العــرض املســرحي، وســوف 
أعــود إليكــم يف نهايتــه. أرجــو منكــم أن تراقبــوا جميــع الشــخصيات، وأن تتذكــروا 

ــى مســاعدتكم.  ــاج إل ــر شــخصّية قــد حتت ــى أكث ــّرف عل ــوا التع ــا وحتاول تصرفاته

لكــن، قبــل أن نبــدأ العــرض ارغــب أن نلعــب ســويًة لعبــة صغيــرة مــن أجــل اإلحمــاء.. 
هــل توافقــون؟ 

لعبة قصيرة..

شكرا.. واآلن أترككم  مع العرض املسرحي.. أرجو أن تستمتعوا به.

بعد تقدمي العرض:

اجلوكر:  شكرا للممثلن.
هــذا هــو العــرض الــذي قمنــا بتحضيــره.  برأيكــم الــذي شــاهدمتوه هــو واقعــي؟ هــل 

ميكــن أن يحصــل يف مجتمعنــا؟ 
- حوار قصير مع اجلمهور...

اجلوكــر: إذا كانــت الغالبيــة تتفــق معنــا بأنــه يحصــل ولــو بنســبة ضئيلــة، هــل انتــم 
راضــون بهــذا الواقــع؟  

إذا كنتــم غيــر راضــن .. هــل ترغبــون يف مســاعدتنا يف البحــث عــن حلــول ممكنــة 
ــى خشــبة املســرح؟  ــي طرحــت عل للمشــكلة الت

إذاً، أنتــم موافقــون.. اآلن أصبــح بيننــا اتفاقــا شــفويا بأنكــم ســتحاولون مســاعدتنا يف 
البحــث عــن حلــول ممكنــة للمشــكلة املطروحــة. 

دعوني اآلن أعّرفكم بقوانن لعبتنا يف هذا اللقاء املسرحي.
ــا شــخصّيات  ــة.. منه ــك شــخصّيات مختلف ــه املجموعــة هنال ــذي قدمت ــرض ال يف الع
ُمضطِهــدة وأخــرى يقــع عليهــا االضطهــاد.. وشــخصيات غيــر مباليــة.. برأيكــم مــن هــي 

أكثــر شــخصية وقــع عليهــا االضطهــاد يف العــرض النمــوذج املقــدم؟ 
- حوار مع اجلمهور...

كــي نســاعد هــذه الشــخصّية، والتــي قمتــم بتحديدهــا، ســوف تصعــدون إلــى خشــبة 
ــة ملســاعدتها  ــوال عمليــة ممكن ــوا أن تقترحــوا حل املســرح.. ســتلعبون دورهــا.. وحتاول

مــن أجــل كســر االضطهــاد وتغييــر واقعهــا نحــو األفضــل.  
أمــا  فقــط..  املضطهــَدة  الشــخصيات  تبديــل  للجمهــور  اللعبــة ميكــن   هــذه  - يف 
ــر،  ــد ننجــح يف إحــداث التغيي ــا ق ــا.. طبع ــدة فــال ميكــن تبديله الشــخصيات املضطِه

وقــد ال ننجــح... املهــم هــو أن نحــاول. 
ــم تكــن متواجــدة يف  ــا أيضــا إضافــة شــخصّيات ل ــة املســرحّية ميكنن - يف هــذه اللعب
املشــهد الــذي عــرض أمامكــم، وتعتقــدون بانهــا ميكــن أن تســاعد الشــخصّية املضطهَدة 
ــكا لكــم ..  بإمكانكــم إجــراء أي  يف حــال تدّخلهــا.  باختصــار املســرحّية أصبحــت ُمل
تعديــل عليــه، مثــل إضافــة مشــاهد أو شــخصيات ميكــن أن تغّيــر واقــع الشــخصّية 

املضطهــَدة نحــو األفضــل. 
مالحظة أخيرة:  مينع استخدام العنف اجلسدي على املسرح. 

- هل انتم جاهزون؟ 
- حســنا.. إذا كنتــم يف موقــع الشــخصّية املضطهــدة يف العــرض الــذي شــاهدمتوه، 

ــن؟ يف أي مشــهد؟  ــا؟ أي ــر واقعه ــم ســتفعلون مــن أجــل تغيي مــاذا كنت
- بدء التفاعل العملي على خشبة املسرح...
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الفصـل الثـالث

مصطلحات مسرحّية
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اإلبداع اجلماعي: 
أســلوب يف حتضيــر العــرض املســرحي يقــوم علــى مشــاركة مجموعــة مــن األشــخاص 
ومجمــل  ســينوغراف،  دراماتــورج،  مخــرج،  )كاتــب،  واإلمكانيــات  املواقــع  متعــددي 
املمثلــن والعاملــن يف املســرح( يعملــون معــا يف إطــار فرقــة مســرحّية. وأســلوب العمــل 
اجلماعــي هــذا ال يســتند علــى مبــدأ توزيــع املهّمــات التقليــدي، وإمنــا يقــوم علــى 
املشــاركة يف مراحــل حتضيــر العمــل. وألن التدريبــات يف هــذا النــوع مــن العمــل تكتســب 
ــى هــذه التجــارب اســم مســرح البروفــة  ــان عل ــق يف بعــض األحي ــاً، يطل ــاً إبداعي طابع

اخلاّلقــة.

اإلخراج: 
مصطلــح مســرحي ظهــر مــع تبلــور العمليــة اإلخراجيــة كوظيفــة مســتقلة يف النصــف 

الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر.
ومصطلــح اإلخــراج باملعنــى الواســع للكلمــة يــُدل علــى تنظيــم ُمجمــل مكونــات العــرض 
ــا بشــكل  ــخ.. وصياغته ــة، ال مــن ديكــور، وموســيقى، وإضــاءة، وأســلوب األداء، واحلرك
مشــهدي.  وهــذه العمليــة ميكــن أن تصــل إلــى حــد تقــدمي رؤيــة متكاملــة للمســرحّية 

هــي رؤيــة »املخــرج« وحتمــل توقيعــه.

أداء املمثل: 
األداء هــو عمــل املمثــل علــى اخلشــبة ويشــمل احلركــة، واإللقــاء، والتعبيــر بالوجــه 

وباجلســد، والتأثيــر الــذي يخلقــه حضــور املمثــل.

مكونات األداء:
- الصوت: )انظر اإللقاء(.

- اجلســد: ويشــمل األداء باجلســد احلركــة والتعبيــر بالوجــه وحضــور املمثــل علــى 
اخلشــبة واســتثمار الفضــاء باجلســد أو حتــى بالصــوت.

االرجتال:  
االرجتال هو عملية تقوم على ابتكار شيء ما أو أدائه دون حتضير مسبق.

واالرجتــال يف املســرح يعنــي أن يقــوم املمثــل بــأداء شــيء غيــر محضــر ســلفا انطالقــا 
مــن فكــرة أو تيمــة معينــة، وبهــذا تكــون ألدائــه صفــة االبتــكار واإلبــداع. وال ينفــي ذلــك 
وجــود حــاالت ارجتاليــة مــن نــوع آخــر يقــوم املمثــل فيهــا بشــيء غيــر متوقــع أو غيــر 

مرســوم ضمــن الــدور، ويف هــذه احلالــة يكــون االرجتــال خروجــاً عــن النــص.
كذلــك تســتخدم تقنيــات االرجتــال يف املســرح املدرســي، ومســرح األطفــال، وضمــن 

توجــه حتريــض اإلبــداع عنــد الطفــل.
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اإلسكتش:  
تســتخدم هــذه الكلمــة يف مجــال األدب والفــن للداللــة علــى عمــل قصيــر وخفيــف يعالــج 
ــى  ــة عل موضوعــا مــا بشــكل ســريع. يف مجــال املســرح تســتعمل كلمــة اســكتش للدالل
قطعــة مســرحّية قصيــرة ذات طابــع هزلــي يغلــب عليــه طابــع االرجتــال، وحتتــوي علــى 
ــع يف املســرح الــذي  ــل مــن الشــخصّيات. ويســتخدم اإلســكتش كشــكل تقطي عــدد قلي
ال يعتمــد علــى احلبكــة، أو الــذي يهــدف إلــى النقــد االجتماعــي والتحريــض، ألنــه يف 
بنيتــه التــي تقــوم علــى عــرض مشــاهد متتاليــة مســتقاة مــن احليــاة أملعاشــه، يســمح 
بالتطــرق إلــى القضايــا االجتماعيــة بشــكل مباشــر دون اللجــوء إلــى بنــاء خيالــي يعتمــد 

علــى التطــور الدرامــي التقليــدي.

اإلضاءة: 
اإلضــاءة هــي أحــد العناصــر التقنيــة يف تنفيــذ العــرض املســرحي إلــى جانــب املؤثــرات 
الســمعية، وكانــت وظيفتهــا األساســية هــي إنــارة املســرح ثــم تطــورت عبــر الزمــن 

ــي. فصــارت تســتخدم مبنحــى درامــي ودالل

التدريب: 
ــرن العشــرين، فصــار  ــن الق ــي م ــب Training  يف النصــف الثان ــوم التدري ر مفه تطــوَّ
يــدل علــى منظــر متكامــل إلعــداد اإلنســان يف املمثــل، وهــي فكــرة مســتمدة مــن إعــداد 
  A. Artaud ــر الفرنســي أنطونــان آرتــو ــرقي التقليــدي، ويعتبـ املمثــل يف املســرح الشـ

)1896-1948(  أول مــن دعــا إلــى هــذا التوجــه.

األقنعة: 
كلمــة Masque  األجنبيــة أصلهــا يف اإلســبانية Mascara  املأخــوذة مــن العربيــة 
مــن  نــوع  علــى  وتــدل    Masca الالتينيــة  مــن  أو  وتهريــج،  هــزل  مســخرة مبعنــى 

الشــياطن، ومنهــا فعــل Mascarare  الــذي يعنــي لطــخ وجهــه بالســواد.
وعــرض األقنعــة نــوع يحتــل الرقــص فيــه مــكان الصــدارة انتشــر يف إجنلتــرا بــن 
ــز  ــؤدون عروضــا موســيقية تتمي ــه يرتــدون أقنعــة وي ــون في 1605 و 1640، وكان املمثل
بإخراجهــا الفخــم ومالبســها الغاليــة وكلفتهــا العاليــة وحيلهــا اإلخراجيــة املعقــدة. كمــا 

.Allegories ــة ــى شــخصيات أســطورية وشــخصيات مجازي ــوي عل ــا حتت أنه

اإلكسسوار:  
ــل ويرافــق الشــيء الرئيســي،  اإلكسســوار كلمــة فرنســية Accessoire  تعنــي مــا يُكمِّ

وقــد انتقلــت إلــى اللغــة العربيــة بلفظهــا الفرنســي.

تســتخدم كلمــة إكسســوار يف عالــم املســرح للداللــة علــى كل مكونــات الديكــور مــن 
أغــراض وقطــع أثــاث، ســواء كانــت مرســومة بطريقــة خــداع البصــر علــى اللوحــة 
اخللفيــة أو موجــودة فعليــا علــى اخلشــبة. كمــا تطلــق علــى مكونــات الــزّي املســرحي، 
لذلــك فهــي غالبــا مــا تســتعمل يف هــذا املجــال بصيغــة اجلمــع وتعنــي مجموعــة مــن 

ــا وظيفــة خاصــة. ــكل منه األشــياء ليــس ل

اإللقاء:   
كلمــة Diction تســتعمل للداللــة علــى فــن اللفــظ أو طريقــة الــكالم أو طريقــة إلقــاء 
الشــعر أو النثــر. واإللقــاء يف املســرح هــو فــن لفــظ النــص املســرحي، ومقوماتــه مهــارة 
نطــق مخــارج احلــروف وحســن اســتخدام نبــرة الصــوت ونغمتــه Intonation  وشــدته 

 .Rhythm وإيقاعــه  Debit وســرعة الــكالم  Timbre

اإليقاع:   
يعنــي الضربــات املنتظمــة. ويعتبــر مــن أهــم العناصــر املؤثــرة يف شــكل تلقــي العــرض 
املســرحي. وهــو العنصــر األساســي يف خلــق االنطبــاع الــذي يتشــكل عنــد املتفــرج أثنــاء 
العــرض وبعــد نهايتــه )اإلحســاس بــأن العــرض كان طويــال أو بطيئــا أو ســريعا(، ولــه 

عالقــة أيضــا بتحقيــق املتعــة.

الفصل: 
اصــل الكلمــة يف الالتينيــة مــن  Actus ومعناهــا »فعــل وحركــة وســلوك«. والفصــل هــو 
أحــد التقســيمات املتعــارف عليهــا منــذ زمــن طويــل للمقاطــع ذات األهميــة املتكافئــة يف 
ــا  ــة زمني املســرحّية وملراحــل تطــور احلــدث. ويشــكل الفصــل وحــدة مســتقلة ومتكامل
ومرحلــة مــن مراحــل ســيرورة احلــدث، لكــن ذلــك ال مينــع وجــود رابطــة بــن الفصــول، 

ألن االنتقــال مــن فصــل لفصــل ال يكســر التصاعــد الدرامــي للحــدث. 

املشهد:
يختلــف مفهــوم املشــهد مــن منظــور إلــى آخــر. فهــو ميكــن أن يعتبــر وحــدة زمنيــة 
صغــرى تتحــدد بدخــول أو خــروج إحــدى الشــخصيات. أو يعتبــر وحــدة تقطيــع متكاملــة 
ــرب املشــهد مــن مفهــوم  ــك يقت ــم فيهــا حــدث واحــد مكتمــل يف مــكان واحــد، وبذل يت

اللوحــة.

اجلدار الرابع:   
 ،Proscenium اجلــدار الرابــع هــو جــدار وهمــي يفتــرض وجــوده يف مقدمــة اخلشــبة
أي يف احلــد الفاصــل بــن اخلشــبة والصالــة. واجلــدار الرابــع هــو مفهــوم لــه عالقــة 
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بشــكل التلقــي الــذي يقــوم علــى اإليهــام، ويرتبــط بشــكل معمــاري مســرحي محــدد هــو 
العلبــة اإليطاليــة.

احلبكة:   
احلبكــة مفهــوم لــه عالقــة باجلانــب الدرامــي يف املســرح والروايــة، ويف كثيــر مــن 
األنــواع الدراميــة. فهــي مجموعــة أحــداث تتشــابك خيوطهــا بســبب تعــارض رغبــات 
املســار  خاللهــا  مــن  يتحــدد  أفعــال  إلــى  يترجــم  التعــارض  وهــذا  الشــخصيات. 
الديناميكــي للمســرحّية مــن البدايــة حتــى النهايــة. وبهــذا فــإن احلبكــة ترتبــط ارتباطــا 

وثيقــا بوجــود صــراع وعائــق أو مجموعــة عوائــق يف العمــل.

احلركة:   
ــة العــرض املســرحي مــن  ــي ترســم جمالي ــة الت ــات البصري احلركــة هــي إحــدى املكون
ــا جــزء مــن اخلطــاب املســرحي،  ــا، كمــا أنه ــي تخلقه ــة الت خــالل التشــكيالت احلركي
ترافــق الــكالم أو تكــون بديلــة عنــه )انظــر اإلميــاء(، ولهــا دورهــا الداللــي يف التعبيــر 
ــل  ــا بجســد املمث ــة ترتبــط ارتباطــا كلي ــال والعواطــف واالنفعــاالت. واحلرك عــن األفع
وبتعبيــرات الوجــه وبــاألداء، كمــا أنهــا تؤثــر وتتأثــر بنوعيــة الفضــاء املســرحي )ملــيء أو 
فــارغ(، وتلعــب دورا يف تشــكيل مــا يســمى الفضــاء احلركــي. وهــي أيضــا مــن العناصــر 

األساســية التــي تكــّون إيقــاع العــرض )حركــة بطيئــة، حركــة ســريعة(.

احلوار:    
شكل من أشكال التواصل يتم فيه تبادل الكالم بن طرفن أو أكثر.

اخلشبة والصالة:     
اخلشــبة هــي احلّيــز الــذي يتحــّرك فيــه املمثــل أثنــاء العــرض املســرحي ويتــم فيــه 
تصويــر العالــم اخليالــي الــذي ميثلــه احلــدث، وتقابلــه الصالــة، وهــي حّيــز الفرجــة أو 

ــكان املخصــص للمتفرجــن. امل

الدراما: 
يف املعنــى العــام تطلــق كلمــة درامــا علــى كل األعمــال املكتوبــة للمســرح مهمــا كان 
ــى  ــال حت ــكار اخلي ــي مــن ابت ــى كل عمــل متثيل ــق تســمية درامــا عل نوعهــا، كذلــك تطل
ــوع مســرحي  ــى الفرنســي هــي ن ــا باملعن ــى خشــبة املســرح. والدرام ــدم عل ــم يُق ــو ل ول
ظهــر يف القــرن الثامــن عشــر يف فرنســا للداللــة علــى املســرحيات التــي تعالــج مشــكلة 
ــاة الواقعيــة فيهــا خلــط بــن طابــع اجلــد والهــزل بســبب اهتمامهــا  مــن مشــاكل احلي

ــة. ــن خــالل احملــاكاة اإليهامي ــى اخلشــبة م ــة« عل ــر »احلقيق بتصوي

الدور:    
كلمــة Role الفرنســية مأخــوذة مــن الالتينيــة Rotula وهــي لفافــة صغيــرة كان يكتــب 

عليهــا النــص اخلــاص بــكل ممثــل، وهــذا هــو املعنــى العــام لكلمــة دور.

الديكور:   
تســمية تشــمل اللوحات املرســومة والعناصر املشــّيدة وكل ما يســاهم يف تكوين الصورة 
املشــهدية مثــل اإلكسســوار والغــرض. والديكــور بعناصــره يعطــي اخلشــبة شــكال معينــا 
خــالل العــرض ويحــدد مــكان احلــدث وزمانــه ، وهــو مــن العناصــر األساســية يف 

حتقيــق اإليهــام يف املســرح.
 

الّزي املسرحي:    
الــّزي املســرحي هــو اللبــاس الــذي يرتديــه املمثــل يف العــرض أثنــاء أدائــه للــدور، ويلعــب 

دورا أساســيا يف حتــّول املمثــل مــن ذاتــه كإنســان إلــى الشــخصّية التــي يؤديهــا.
يرتبــط الــّزي املســرحي بغيــره مــن مكونــات العــرض، وعلــى األخــص القنــاع واملاكيــاج 

والديكــور واإلكسســوار والغــرض املســرحي.
وبهوّيــة  ومكانــه  احلــدث  بزمــان  يعــّرف  فهــو  هــام،  درامــي  دور  املســرحي  وللــّزي 
الشــخصّيات ووضعهــا االجتماعــي والنفســي. كمــا أنــه يعتبــر مــن العناصــر التــي حتــّدد 
ــد  ــه وخطوطــه وحجمــه، إضافــة إلــى دوره يف حتدي ــة العــرض مــن خــالل ألوان جمالي

ــل يف الفضــاء املســرحي. ــة جســد املمث حرك

الذروة: 
ــي  ــة تتوضــح يف منتصــف املســرحّية حــن يصــل التصاعــد الدرام ــذروة هــي مرحل ال
إلــى أوجــه ويتعقــد، وتليهــا مرحلــة الهبــوط باجتــاه احلــل يف اخلامتــة. وغالبــا مــا 
تعبــر األزمــة عــن احلــد األقصــى للتوتــر وتعقــد خيــوط احلبكــة، لذلــك تســبق نقطــة 
االنعطــاف Point de retournement  يف املســرحّية وتــؤدي إلــى خلــق عنصــر 

املتفــرج. لــدى  االنفعالــي  التأثــر  وتوليــد   Suspense التشــويق 

الرمزية واملسرح:   
تســمية ابتدعتهــا مجموعــة مــن شــعراء مدرســة البارنــاس وكان شــعارها »الفــن للفــن«. 
والتســمية مأخــوذة  مــن كلمــة رمــز Symbole. واحلركــة الرمزيــة ظهــرت يف محاولــة 
ــة  ــى الواقعي ــة، فكانــت يف حينهــا ردة فعــل عل لالبتعــاد عــن محــاكاة الواقــع التصويري
والطبيعيــة اللتــن كانتــا ســائدتن يف تلــك املرحلــة، ممــا مّهــد لنظــرة جديــدة اســتثمرتها 

التيــارات التجريبيــة يف الفــن واألدب واملســرح.
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الزمن يف املسرح:  
يعتبــر الزمــن مــن املكونــات الرئيســية للنــص وللعــرض املســرحين. وهــو يحمــل الطبيعة 
املرّكبــة للمــكان املســرحي مــن حيــث أنــه يتجلــى علــى عــّدة مســتويات. وإدراك الزمــن 
مرتبــط بــإدراك أبعــاد الفضــاء املســرحي الــذي يــدور فيــه احلــدث. فبالنســبة للمــكان 
يتــم التمييــز بــن املوضــع املقتطــع مــن فضــاء احليــاة العامــة، ويطلــق عليــه اســم املــكان 
املســرحي، وفيــه يرتســم حيــز اللعــب مقابــل حيــز الفرجــة، ومــكان املُتخيَّــل الــذي يصــّور 
علــى اخلشــبة، ويســمى مــكان احلــدث كذلــك بالنســبة للزمــن: هنــاك االمتــداد الزمنــي 
املقتطــع مــن الواقــع، أي مــن الزمــن املعــاش، ويســمى زمــن العــرض، ويقابلــه يف حالــة 
النــص املســرحي زمــن القــراءة، وهنــاك الزمــن الــذي يرســمه احلــدث املُتخيَّــل املعــروض 
علــى اخلشــبة، ويســمى زمــن احلــدث. ميكــن تقصــي زمــن احلــدث يف النــص ويف 

العــرض، لكــن العالمــات الدالــة عليــه يف كل منهمــا تكــون ذات طبيعــة مختلفــة.

الستارة:   
ــة للعمــارة  عنصــر مــن عناصــر املــكان املســرحي ويدخــل يف نطــاق التجهيــزات التقني

املســرحّية.
يف يومنــا هــذا، مــع تطــّور النظــرة إلــى ســينوغرافيا املــكان املســرحي، لــم يعــد وجــود 
الســتارة أو غيابهــا مجــرد ُعــرف مســرحي أو ضــرورة تقنيــة، وإمنــا صــار عمليــة واعيــة 
وخيــارا إخراجيــا. فغيــاب الســتارة يف كثيــر مــن العــروض املعاصــرة يقصــد بــه حتقيــق 
نــوع مــن االســتمرارية بــن الصالــة واخلشــبة وكشــف آليــة العمــل املســرحي. كذلــك فــإن 
اســتخدامها بشــكل مغايــر للعــادة يلفــت النظــر إلــى وجودهــا، فتصيــر بذلــك عامــال مــن 
عوامــل كســر اإليهــام وإعــالن املســرحة، وهــذا مــا جنــده يف كثيــر مــن عــروض مســرح 
احليــاة اليوميــة حيــث تســتبدل الســتارة التقليديــة بقطعــة قمــاش تفتــح باليــد وال تغطــي 

إال جــزءا بســيطا مــن فضــاء العــرض. 

السينوغرافيا:   
الســينوغرافيا باملعنــى احلديــث للكلمــة هــي فــن تشــكيل فضــاء العــرض والصــورة 
املشــهدية يف املســرح واألوبــرا والباليــه والســيرك وغيرهــا مــن املجــاالت. وهــي نشــاط 
إبداعــي فنــي يَفتــِرض معِرفــة بالصــور واأللــوان واألشــكال واحلجــوم وبالتقنيــات 
املســتخدمة يف املســرح )اإلضــاءة وهندســة الصــوت(، إضافــة إلــى القــدرة علــى حتليــل 

العمــل لتجســيده.  
تُعنــى الســينوغرافيا بتنظيــم الفضــاء املســرحي لــكل النواحــي بــدءا مــن املســاهمة يف 
تصميــم العمــارة املســرحّية، وتصميــم مــكان العــرض بشــكل عــام انطالقــا مــن الرؤيــة 
الدراميــة والتأثيــر املفتــرض علــى املتفــرج، إلــى تصميــم الديكــور وتنفيــذه ومــا يتعلــق 

بــه يف عــرض معــن.

الشخصّية:   
كلمــة »شــخصية« يف اللغــة العربيــة مســتحدثة وقــد أُخــذت مــن كلمــة الشــخص التــي 
تعنــي »ســواد اإلنســان وغيــره تــراه مــن بعــد«، أي أنهــا تعنــي الِســمات العامــة فقــط.  
وقــد جــرت العــادة يف مجــال املســرح أن تســتخدم بالعربيــة أيضــا تســمية »كاراكتــر«، 
العــام الطبــع أو  التــي تعنــي مبعناهــا   Character وهــي مأخــوذة مــن اإلجنليزيــة

الصفــة.
ــى  ــا تتحــّول مــن عنصــر مجــرد إل ــة تكمــن يف كونه وللشــخصية يف املســرح خصوصي
ــى اخلشــبة مــن خــالل جســد املمثــل  عنصــر ملمــوس عندمــا تتجســد بشــكل حــي عل
وأدائــه. كذلــك تتمّيــز الشــخصّية يف املســرح ويف كل الفنــون الدراميــة عــن الشــخصّية 
الروائيــة  بكونهــا تعّبــر عــن نفســها مباشــرة مــن خــالل احلــوار واملونولــوج واحلركــة دون 

ــل وســيط هــو الكاتــب أو الــراوي. تدخُّ

الصراع:  
»يصطــدم«.  يعنــي  الــذي   confligere الالتينــي  الفعــل  مــن   Conflict كلمــة  أصــل 
والصــراع مفهــوم عــام يَفتــرض عالقــة صداميــة جســدية أو معنويــة بــن طرفــن أو اكثــر. 

الصمت:  
ــج  ــا هــو مســموع مــن موســيقى وضجي ــكالم وكل م ــاب ال الصمــت يف املســرح هــو غي
ومؤثــرات ســمعية، وهــذا مــا يتعــارض مــع طبيعــة العــرض املســرحي كفــن ســمعي 
بصــري. مــن هــذا املنطلــق، فــإن حلظــات الصمــت يف املســرح، لكونهــا تعنــي الفــراغ، 

ــا. ــر أحيان ــكالم وأكث ــْدر ال ــا ق ــا داللته ــا خاصــاً وتكــون له تكتســب وقع

الُعقدة:    
العقدة هي املرحلة التي تتضافر فيها الصراعات وتتعّقد إلى حد تشكيل نقطة 

االنعطاف يف الفعل الدرامي من خالل إثارة أزمة.

عنوان املسرحّية:   
عنــوان املســرحّية هــو املعلومــة األولــى التــي يتوجــه فيــه الكاتــب للمتلقــي مباشــرة، 

ويعتبــر جــزءا مــن اإلرشــادات اإلخراجيــة لــه عالقــة مــا مبعنــى املســرحّية.

الغرض يف املسرح:   
ــط بالفضــاء املســرحي  ــرض يف املســرح يرتب ــص. والغ ــرض هــو أحــد عناصــر الن الغ
وبالشــخصيات. وكلمــة الغــرض التــي تســتخدم اليــوم بــدل اإلكسســوار دخلــت اخلطــاب 
النقــدي املســرحي حديثــا بعــد أن كانــت تطلــق علــى الشــيء الــذي يســتعمل يف احليــاة.
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الفضاء املسرحي:   
تعبيــر يســتخدم للداللــة علــى أي موضــع يُقــدم فيــه عــرض مســرحّي )صالــة املســرح 
أو الســاحة أو الشــارع إلــخ(، أي املــكان املســرحي بعالقتــه مبــكان أوســع هــو املدينــة أو 

القريــة أو املعمــل.

الكواليس:  
ــه  ــان، تغطي ــر للعي ــن املســرح ال يظه ــى جــزء م ــة عل صــارت تســتعمل يف املســرح للدالل
الســتائر أو قطــع الديكــور، ويحــدد أبعــاد اخلشــبة مــن اليمــن واليســار ومــن جهــة الُعمــق.
وللكواليــس وظيفــة عمليــة يف املســرح ألنهــا املداخــل التــي ميكــن للمثلــن ولقطــع 

الديكــور أن تدخــل وتخــرج منهــا إلــى اخلشــبة.

املاكياج:  
املاكيــاج هــو أحــد العناصــر التــي تســاعد املمثــل علــى االنتقــال مــن عالــم الواقــع إلــى 
عالــم اخليــال، ومــن ذاتــه كشــخص إلــى الــدور الــذي يؤديــه، وهــذه هــي وظيفــة الــزي 

املســرحي واإلكسســوارات املتعلقــة بــه.

امُلخرج:    
تطلــق تســمية املخــرج علــى الشــخص املســؤول عــن التدريبــات وعــن صياغــة العــرض، 

ويعتبــر اليــوم صاحــب العــرض متامــا مثــل الكاتــب بالنســبة للنــص.
إن غيــاب املخــرج أمــر ممكــن، لكــن ذلــك ال يعنــي بالضــرورة غيــاب عمليــة اإلخــراج. 
ففــي جتــارب اإلبــداع اجلماعــي تشــترك الفرقــة بأكملهــا بإعــداد العمــل املســرحي، كمــا 

ميكــن أن يقــوم املنشــط املســرحي أو الدراماتــورج بعمــل املخــرج. 

املسرح:   
تســتخدم كلمــة املســرح للداللــة علــى شــكل مــن أشــكال الكتابــة يقــوم علــى عــرض 
املُتخيَّــل عبــر الكلمــة كالروايــة والقصــة. وقــد اعتبــر أرســطو الكلمــة كالروايــة والقصــة.

تســتخدم كلمــة املســرح للداللــة علــى شــكل مــن أشــكال الفرجــة قوامــه املؤدي/املمثــل 
مــن جهــة، واملتفــرج مــن جهــة أخــرى. ويف هــذه احلالــة يعتبــر املســرح فنــا مــن فنــون 

العــرض كالســيرك واإلميــاء والباليــه وغيرهــا.
تستخدم كلمة املسرح أيضا للداللة على املكان الذي يقدم فيه العرض.

وتســتخدم كلمــة املســرح للداللــة علــى مجمــل أعمــال أو إنتــاج كاتــب مســرحي فيقــال 
مســرح راســن ومســرح شكســبير، أو للداللــة علــى مجمــل األعمــال التــي تنتمــي 
إلــى عصــر معــن أو مدرســة محــددة أو توجــه مــا، فيقــال املســرح اليونانــي واملســرح 

الكالســيكي واملســرح الشــعبي. وهــذا االســتخدام حــدث نســبيا.

مسرح املضطهدين:    
تســمية ابتدعهــا املســرحي البرازيلــي أوغســتو بــوال وأطلقهــا علــى جتربتــه املســرحّية 
يف عــدد مــن دول أمريــكا اجلنوبيــة والالتينيــة يف الســبعينات. واألهميــة احلقيقيــة 
لعمــل بــوال تكمــن يف العالقــة التــي متكــن مــن بنائهــا مــع جمهــور محــدد، ويف املعاجلــة 

النظريــة التــي قدمهــا، ويف التماريــن التــي اقترحهــا إلعــداد املمثــل.
ميكــن للمتفــرج أن يتدخــل يف مرحلــة مــا مــن ســيرورة الواقعــة فيناقشــها ويقتــرح 
حلــوال مختلفــة ممكنــة ويحــدد نهايتهــا. ويف رأي بــوال أن هــذه املناقشــة هــي التــي 
تخلــق الوعــي عنــده. كمــا أن مشــاركته يف العــرض تــؤدي إلــى االنعتــاق الــذي يحــرره 
علــى مســتوى عالقتــه باجلماعــة، وعلــى املســتوى الفــردي، وبذلــك يقتــرب العمــل مــن 

مفهــوم البســيكودراما.

مسرح اجليب: 
تســمية مأخــوذة مــن عالــم النشــر حيــث أطلقــت علــى الكتــب املنشــورة بأســعار متدنّيــة 
لتصبــح يف متنــاول اكبــر عــدد مــن القــراء، وبحجــم صغيــر ميكــن معــه وضعهــا يف 
اجليــب. تطلــق تســمية مســرح اجليــب علــى صالــة مســرحية صغيــرة تتســع لعــدد 
قليــل مــن املتفرجــن وهــي بذلــك تقتــرب كثيــرا مــن مفهــوم مســرح احلجــرة واملســرح 

ــم. ــب يف العال ــاك عــدة صــاالت حتمــل اســم مســرح اجلي احلميمــي. هن

املسرح الفقير:    
تعبير استخدمه املسـرحي البـولوني جيـرزي غـروتوفسكي ليصف بـه أسـلوب عمله

القائم على االقتصاد يف الوسائل املسرحية بحيث يصبح عمل املمثل هو األساس.

املسرح املدرسي:    
نــوع مــن النشــاط املســرحي يتــم يف إطــار املدرســة ويشــكل جــزءا مــن العمليــة التربويــة. 
ميكــن أن يقتصــر هــذا النشــاط علــى تقــدمي العــروض املســرحية، كمــا ميكــن أن يكــون 
أكثــر تكامــال فيشــمل وضــع تصــور ملشــروع مــا وكتابــة نــص وحتضيــر عــرض وتقدميــه 
بإشــراف منشــط درامــي. ويف يومنــا هــذا يعتبــر املســرح املدرســي مــن أهــم أنواع مســارح 

األطفــال. وخصوصيتــه تكمــن يف أن األطفــال يســاهمون يف حتضيــره وميثلــون فيــه.
وللمســرح املدرســي هــدف تربــوي ترفيهــي، كمــا أنــه يســاهم يف خلــق االهتمــام بعالــم 
املســرح لــدى اليافعــن، ويشــكل خطــة تســتكمل يف املســرح اجلامعــي ومســرح الهــواة.

مسرح الهواة: 
مســرح الهــواة هــو مســرح أشــخاص أغلبهــم مــن غيــر املتفرغــن يعملــون بدافــع حــب 

املســرح دون أن يكــون ذلــك مــوِرد رزق لهــم. 
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املمّثل:   
املمثــل هــو اإلنســان الــذي يجســد شــخصية غيــر شــخصيته احلقيقيــة أمــام جمهــور 
مــا، ويقــوم بذلــك عــن قصــد. ويقــال يف مثــل هــذه احلالــة: مّثــل، شــّخص، أدى دوراً، 

لعــب دوراً.

املؤثرات السمعية:     
مصطلــح يســتعمل يف مجــال املســرح والســينما والدرامــا اإلذاعيــة والدرامــا التلفزيونيــة 
للداللــة علــى الوســائل الســمعية املســتخدمة إلصــدار األصــوات التــي يتطلبهــا العــرض. 
وهــي يف املجــال التقنــي املعــادل الســمعي لإلضــاءة التــي تســاهم يف خلــق املؤثــرات 
البصريــة يف العــرض. وميكــن يف كثيــر مــن األحيــان أن تأخــذ املؤثــرات الســمعية منحــى 
موســيقيا بحتــا فيطلــق عليهــا عندئــذ اســم موســيقى العــرض أو املوســيقى التصويريــة.

املونولوج:    
كلمــة مونولــوج تعنــي كالم الشــخص الواحــد. وهــي منحوتــة مــن الكلمتــن اليونانيتــن 
Mono = واحــد، و Logos = الــكالم، وذلــك قياســا علــى Dia- Logos  التــي تعنــي 
الــكالم بــن شــخصيتن، أي احلــوار.  يف الروايــة يطلــق علــى املونولــوج اســم املونولــوج 
الداخلــي ألنــه تعبيــر بصيغــة أنــا املتكلــم عمــا تعيشــه الشــخصّية مــن أحــداث وما تشــعر 

بــه مــن أحاســيس.

املتعة:    
املتعــة مفهــوم جمالــي فلســفي، وحتقيقهــا هــو أحــد األهــداف الرئيســية لــكل عمــل فنــي 

وأدبــي. وقــد اعتبــرت منــذ القــدم غايــة املســرح.

املتفّرج:    
املتفــّرج يف مجــال املســرح هــو الشــخص الــذي يتابــع عرضــا مــا. واملتفــّرج يف املســرح 
هــو فــرد لــه كيانــه اخلــاص، لكنــه خــالل العــرض يصبــح جــزءا مــن مجموعــة هــي 
اجلمهــور. وهــذه اخلصوصيــة متيــز العــرض املســرحي عــن الفنــون األخــرى، فهــو ال 

ــه. ع ــور احلــي وجَتمُّ ــم ويســتكمل إال بحضــور اجلمه يت
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