
الحقيبـــة التكوينيـــة لمشـــروع:
المدنـــي  التســـامح والســـلوك  االرتقـــاء بقيـــم  دعـــم 
المشـــينة الســـلوكيات  مـــن  والوقايـــة  والمواطنـــة 

في الوسط المدرسي

Appui à la promotion de la tolérance, du civisme 
et de la citoyenneté en milieu scolaire et à la 

prévention des comportements à risques

APT2C

دليل المسرح التفاعلي 5





المحتويات 
05 تقديم الدليل         

05  I . الدواعي )المبررات(       

05 II. األهداف والكفايات       

05 1. الهدف العام        

05 2. الأهداف اخلا�صة        

06 القسم األول: المحتوى المعرفي      

06 1. امل�صرح مفهوم متعدد املعاين       

08 2. م�صرح الطفل         

09 3. التحليل الدراماتورجي )Dramaturgique)  للن�ص امل�صرحي   

13 4. امل�صرح التفاعلي        

13 1.4  الن�صاأة والت�صمية        

14 2.4  القاعدة الأ�صا�ص يف امل�صرح التفاعلي     

15 3.4  تقنيات امل�صرح التفاعلي       



  19 القسم الثاني- الجانب العملي: المواقف التمثيلية    

19 1. املواقف التمثيلية        

20 2. اإعداد امل�صرحية                   

20 أ. الن�ص امل�صرحي )ال�صكيت�ص(          

20 ب. توزيع الأدوار              

20 ج. القراءة الإيطالية                         

21 د. ال�صينوغرافيا                         

21 هـ. الديكور                                   

21 و. الإنارة                                   

22 ز. املالب�ص                                    

22 ح. التداري                                   



APT2C5المسرح التفاعلي /

تقديم الدليل

أوال. الدواعي )المبررات(  
وال�سلوك  الت�سامح  بقيم  االرتقاء  »دعم  م�شروع  �أن  من  �نطالقا 
الو�سط  يف  امل�سينة  ال�سلوكيات  من  والوقاية  واملواطنة  املدين 
�لرتبوية، على  �مل�شتجد�ت  �إر�شاء جمموعة من  ي�شتهدف  املدر�سي« 
و�ملقاربات  و�لبيد�غوجية،  �لديد�كتيكية  و�لأ�شناد  م�شتوى �حلو�مل 
للمتعلمني  وتفاعلي  �إبد�عي  تربوي  تاأطري  حتقيق  بغية   �ملنهجية، 
و�ملتعلمات، يبني قدر�تهم ومهار�تهم �حلياتية عامة، وكفاياتهم  يف 
جمال �لتعاي�ش، وتعزيز �ل�شلم، وجتنب �ل�شلوكيات �مل�شينة، ومتنيعهم 
من �أ�شرب �لخرت�قات �ملختلفة، فاإن حتقيق ذلك ي�شتوجب، �إ�شافة 
و�إعد�د  وق�شايا،  و�أفكار  مفاهيم  من  �لعلمية،  �مل�شامني  بلورة  �إىل 
و�لتن�شيط  �لتو��شل  تقنيات  و�لرقمية،  �لتثقيفية  و�لأ�شناد  �حلو�مل 
�أبو�ب �حلو�ر م�شرعة �أمام �ملتعلمني و�ملتعلمات، و�إتاحة  �لتي تفتح 
باحلقوق  يرتبط  ما  �ليومي، يف  معي�شهم  للتعبري عن  لهم  �لفر�شة 
�ملدين  و�ل�شلوك  �ملو�طنة،  قيم  وتعزيز  و�مل�شوؤوليات،  و�لو�جبات 

م�شاهمة  �ملختلفة،  �مل�شينة  �ل�شلوكيات  وجتنب  �مل�شرتك،  و�لعي�ش 
�شيا�شات  وتبني  �لقانون،  و�شيادة  �ملو�طنة  دولة  حتقيق  يف  منهم 
�أور��ش وبر�مج تنمية  �لعد�لة �لجتماعية و�مل�شاو�ة، و�لنخر�ط يف 
م�شتجيبة لتحديات �لو�قع .ومن �أبرز هذه �لتقنيات �مل�شرح �لتفاعلي.

ثانيا. األهداف والكفايات

1. الهدف العام 

يروم هذ� �لدليل حتقيق هدف عام متمثل يف: 
باعتماد  �لفعال  �لتو��شل  على   �لقدرة  متلك  من  �لأ�شاتذة  »متكني 
�ملتعلمني  �أجل تدريب  �لتفاعلي،  من  �مل�شرح  لتقنيات وقو�عد  جيد 
�لكتابة  ومنهجية  �مل�شرحي،  �لتمثيل  �أ�شا�شيات  على  و�ملتعلمات 
�مل�شرحية، ليتمكنو� من خاللها على �أد�ء �لعرو�ش �لتفاعلية للتعبري 

عن ق�شاياهم �لجتماعية، وت�شحيح م�شار�ت حياتهم«.

2. الأهداف اخلا�صة 

يتحقق �لهدف �لعام من خالل جتزيئه �إىل جمموعة من �ملركبات، 
�لتي تعترب �أهد�فا خا�شة، وتتمثل هذه �لأهد�ف �خلا�شة يف:
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�لكتابة 	▪ منهجية  من  �لنظر�ء  و�ملثقفني  �لأ�شاتذة  متكني 
�لتي  �لتفاعلي،  �مل�شرح  �شكيت�شات  �إعد�د   وكيفية  �مل�شرحية، 
حمتويات  باعتبارها  �لتثقيفية؛  �لأ�شناد  م�شامني  منها  تنطلق 

وم�شامني لهذه �لأ�شناد؛
�لتحليل 	▪ منهجية  على  �لنظر�ء  و�ملثقفني  �لأ�شاتذة  تدريب 

�لظاهرة  ت�شمينه  وكيفية  �مل�شرحي،  للن�ش  �لدر�ماتورجي 
�مل�شينة �ملر�د م�شرحتها؛ 

�لإبد�ع 	▪ توظيف  على  �لنظر�ء  و�ملثقفني  �لأ�شاتذة  تدريب 
�مل�شرحي  يف حل م�شاكلهم؛

وجهات 	▪ وتغيري  و�ملتعلمات،  �ملتعلمني  لدى  بالنف�ش  �لثقة  تعزيز 
تقنية  خالل  من  حولهم،  وعمن  �أنف�شهم  عن  �ل�شلبية  نظرهم 
لعب �لأدو�ر �لتي يتدربون عليها خالل حلقات �مل�شرح �لتفاعلي؛

توفري ف�شاء حر للتعبري عن �أحا�شي�شهم، و�أفكارهم، وتطلعاتهم، 	▪
�ملدر�شية،  �لأق�شام  د�خل  عنها  �لتعبري  ي�شتطيعون  ل  قد  �لتي 

ومن خالل �لدرو�ش �لنظامية؛

�مل�شينة 	▪ �ل�شلوكيات  ت�شخي�ش  على  و�ملتعلمات  �ملتعلمني  �إقد�ر 
لتبني  وم�شرحتها  �لتعليمية،  �ملوؤ�ش�شات  ف�شاء�ت  بها  تعج  �لتي 

خماطرها و��شتبد�لها بال�شلوكيات �لبانية.

القسم األول:

المحتوى المعرفي

 1. امل�صرح مفهوم متعدد املعاين

ل ميكن �ختز�ل �مل�شرح يف كلمة،فهومفهوم متعدد �ملعاين، منها:

و�لأفكار 	▪ �مل�شاعر  قناة  هو  تو��شل،  �أد�ة  باعتباره  �مل�شرح،  �أن 
و�لإمياء  و�حلركة  �لكالم  خالل  من  �لإن�شانية،  و�لأحا�شي�ش 
م�شاحبة  تقنية  موؤثر�ت  من  يوظفه  ما  �إىل  �إ�شافة  و�لإ�شارة، 

كالإنارة، و�ل�شوت، و�ملو�شيقى، و�ل�شينوغر�فيا وغريها؛    

وهو �أدب، من خالل �مل�شرحية �ملكتوبة كن�ش �أدبي؛	▪

�جلمهور، 	▪ �أمام  �ملقدم  �مل�شرحي  �لعر�ش  خالل  من  فن،  وهو 
�ملحت�شن جلماليات وفنون �أخرى �إىل جانب �لتمثيل، كالرق�ش 

و�ملو�شيقى و�لغناء...؛  
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�مل�شرحي، 	▪ �لعر�ش  مل�شاهدة  �لنا�ش  فيه  يلتقي  مكان  وهو 
لتحقيق نوع من �ملتعة، من خالل �إثارة م�شاعر عديدة، ويقدم 
�أو  �أفكارهم  يف  �جلمهور  م�شاركة  ق�شد  �إنتاجهم  �ملمثلون  فيه 

معاجلة ق�شية من �لق�شايا؛

لي�ش 	▪ وهو  ورقيها،  �لأمم  بتقدم  يرتبط  ح�شاري  »مظهر  وهو 
هام  وو�شيط  تنوير،  �أد�ة  هو  ما  بقدر  متعـة  �أو  ترفيه  و�شيلة 
و�ل�شيا�شية  �لجتماعيـة  و�لنهـ�شة  �لـوعي  وبث  �لفكر،  لنقل 

و�لفكرية«))).
�شكل  هو  مفهومه،  يف  �ملت�شمنة  �ملعاين  هذه  لكل  تبعا  فامل�شرح، 
من  ومنهج  �ملجتمع،  تطوير  �آليات  من  و�آلية  �ملعرفة،  �أ�شكال  من 
�ليوم  �مل�شرح  �أن  ذلك  �لإن�شان،  ومهار�ت  قدر�ت  بناء  مناهج 
طويلة،  لع�شور  �لأمر  عليه  كان  ملا  خالفا  للجميع،  ف�شاء  �شار 
فامل�شرح  و�جلمهور.  �ملمثلني  بني  فا�شلة  حدود  هناك  كانت  حيث 
�أجو�ء  ويخلق  �لقدمية،  �لقو�عد  من  كثري�  يك�شر  �ليوم  �حلديث 
جديدة للعر�ش �مل�شرحي، يندمج فيها �ملمثل مع �جلمهور، بحيث 

))) �شما�ش عي�شى، 2004 ،�لإعالم �لرتبوي، من�شور�ت جامعة دم�شق89. 

وبهذ�  �ملتفرجني،  وقاعة  �لركح  بني  فا�شلة  حدود  هناك  تعد  مل 
مب�شتطاع  فاأ�شبح  و�جلمهور  �لعر�ش  بني  �لتفاعل  من  نوع  حتقق 
�ل�شعود  �جلمهور  باإمكان  �شار  كما  �لقاعة،  �إىل  �لنزول  �ملمثلني 
�مل�شرحي  �لفعل  يف  �مل�شاركة  �لأحيان  بع�ش  ويف  �خل�شبة  �إىل 
�أحد�ثها  وتغيري  �ملعرو�شة،  �مل�شرحية  �شخ�شيات  �إحدى  بتقم�ش 
بالن�شبة  �ل�شاأن  هو  كما  جديدة،  �أفكار  ��شتعر��ش  خالل  من 

�لتفاعلي. للم�شرح 

خالل  للجمهور  يقدمه  م�شمونا،  يحمل  فني،  عمل  كاأي  و�مل�شرح، 
�لعر�ش �مل�شرحي، بحيث ل ميكن �أن نت�شور عمال م�شرحيا بدون 
�لعر�ش  جناح  ويبقى  وغايات.  ومقا�شد  �أهد�فا  يتغيى  م�شمون، 
يحمله،  �لذي  �مل�شمون  طبيعة  كانت  مهما  ف�شله،  �أو  �مل�شرحي 
�ملعاجلة  وطريقة  �ملتلقي،  لطبيعة  تبعا  تتفاوت  ن�شبية  م�شاألة 
توؤ�ش�ش  �لتي  �لعنا�شر  �إىل غريذلك من  �لتمثيل،  وجودة  �لدر�مية، 
كان:  �أيًّا  فامل�شرحي  �ملنطلق  هذ�  ومن  عام.  ب�شكل  �مل�شرحي  للفعل 
يتحلى  �أن  يجب  �شينوغر�فيا...  �أم  خمرجا  �أم  ممثال  �أم  موؤلفا 
مبو�شوعية تخلو من كل �أنوية )متركز حول �لذ�ت(، ومينح �جلمهور 

حقا يف �إبد�ء �لر�أي.
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2. م�صرح الطفل   

باجلماليـة،  �لرتقاء  يف  به  ي�شهم  ملا  تربوية،   و�شيلة  �مل�شرح  يعد 
و�لرتبية �خللقية، ف�شاًل عن إ�شاهمه فـي �لتنمية �لعقلية �إىل جانب 

�هتمامـه بـالتعليم �ملعريف عموما.
وعي  م�شتوى  رفع  ميكن  تربوية،  �أد�ة  باعتباره  �مل�شرح،  فبو��شطة 
ق�شاياهم،  ومناق�شة  �ملو�طنة،  مفهوم  حول  و�ملتعلمات  �ملتعلمني 
و�أدو�ت  بر�مج  خالل  من  عنها،  للتعبري  لهم  �لفر�شة  و�إتاحة 
ثقافة  ون�شر  تعزيز  يف  ت�شهم  �أن  �شاأنها  من  ت�شاركية،  تفاعليه 
�لدميقر�طية  مبادئ  وتعميم  �ملجتمع،  يف  �لفاعلة  �مل�شاركة 
حت�شي�ش  عرب  �ملدين،  و�ل�شلوك  �ملو�طنة  قيم  �لجتماعية، وتعزيز 
وتعزيز  و�مل�شوؤوليات،  و�لو�جبات  �شن مبكر، باحلقوق  �لأطفال، يف 
و�شيادة  �ملو�طنة  دولة  حتقيق  �إىل  بال�شعي   ، لهم  �ملجتمعي  �لدعم 
و�إحد�ث  و�مل�شاو�ة،  �لجتماعية  �لعد�لة  �شيا�شات  وتبني  �لقانون، 
�لفر�شة  باإعطاء  ذلك  .ويتم  �لو�قع  لتحديات  م�شتجيبة  تنمية 
لأكرب عدد من �لأطفال للح�شول على تدريبات يف جمال �لدر�ما، 
وم�شاعدتهم على ت�شكيل جمموعات متثيل يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية، 

ومتابعة �لتدريب معهم، وتوجيههم بالإر�شاد�ت �لالزمة.

�متالك  من  �لأطفال  متكني  هو  �لتدريبات  هذه  من  �لهدف  ويكون 
باأن �مل�شرحية �جلادة خطاب  �لقدر�ت �مل�شرحية �ملختلفة، �قتناعا 
�كت�شاف  ثمة  ومن  �لذ�ت،  �كت�شاف  على  �لأطفال  ي�شاعد  تربوي، 
�لعامل.  ومن هنا تبدو �أهمية �لأن�شطة �مل�شرحية �لتي عكف خرب�ء 
�ملدر�شي  �مل�شرح  �أن  منهم  �إميانا  در��شتها.  على  و�لتعليم  �لرتبية 
قناة من �لقنو�ت �لرتبوية �لهامة يف جمال تكوين وبلورة �شخ�شية 
�لطفل نف�شيا و�جتماعيا ووجد�نيا، عالوة على ما يحققه من �إ�شباع 

لرغباته يف �للعب و�لتقليد و�ملحاكاة و�لتعبري و�شقل �ملوهبة.

يف  حت�شل  �لتي  �لتالميذ  مب�شكالت  �لهتمام  عدم  �أن  و�ملالحظ 
بع�ش �ملد�ر�ش �شببها �إهمال �جلانب �لنف�شي يف حياتهم، �ملتمثل يف 
غياب �لأن�شطة �ملو�زية وغري ذلك، مما ي�شطر �لتالميذ �إىل �لتعبري 
عما يف �أنف�شهم من طاقات ومو�هب وقدر�ت بطرق غري �شحيحة، 
فيثريون �مل�شاكل و�ل�شطر�ب وكل ما ميت ب�شلة �إىل �ل�شلوك غري 
ت�شكل  فاإنها  �لطفل،  بد�خل  حتب�ش  عندما  �ملوهبة  �أن  �إذ  �ل�شوي. 

خطر� عليه، وتهدد تو�زنه �لنف�شي. 

من  و�خلجل  �خلوف  حالت  ملعاجلة  �مل�شرح  دور  ياأتي  هنا  من  و 
حتدث  طريقة  يف  بدورها  توؤثر  مو�قف  وهي  �لنا�ش،  مو�جهة 
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�لطفل، في�شاب بعيوب يف �لنطق كالتاأتاأة و�لفاأفاأة...، وميكن عالج 
ذلك باأن مينح �لطفل �لثقة يف نف�شه، باأن يدرب  على جتاوز �خلوف، 

بجعله يو�جه �جلمهور من خالل �مل�شاركة يف �لأعمال �مل�شرحية.
كاحلكي  �ملختلفة  �لتعبري�ت  من  ملجموعة  جمال  �مل�شرح  كان  ملا  و 
ذلك،  خالل  من  بالطفل،  يوؤدي  فاإنه  و�لت�شخي�ش...  و�حلركة 
�حلكاية،  �شخ�شيات  �إىل  فينجذب  جديدة  عو�مل  �كت�شاف  �إىل 
ويتقم�شها، ويتفاعل معها بكل جو�رحه و�أحا�شي�شه: فيتاأمل لتاأملها، 
�لديكور  يف  �ملتمثلة  �جلمالية  �لأجو�ء  ت�شده  كما  لفرحها،  ويفرح 
و�ألو�ن وخطوط، كما  و�أ�شكال  و�ملالب�ش، وما تزخر به  من ر�شوم 
�أنه يطرب ل�شماع �ملو�شيقى وتناغمها مع �لعنا�شر �لفنية �لأخرى، 
يك�شب  ذ�ته  �لوقت  ويف  وحو�ر�ت...  و�أحد�ث  ومتثيل  حركة  من 
�مل�شرح �لطفل قدر�ت �جتماعية تتمثل يف تنمية روح �لتعاون عند 
يكن  مل  ولذلك  �لنف�ش.  على  و�لعتماد  �لذ�ت،  و�إنكار  �لأطفال، 
مارك توين )Mark Tuin( مبالغًا حني ذهب �إىل �أن م�شرح �لطفل 
»�أقوى  باأنه  وو�شفه  �لع�شرين،  �لقرن  يف  �لخرت�عات  �أعظم  هو 
�إليه  �هتدت  �لطيب،  �ل�شلوك  �إىل  د�فع  وخري  لالأخالق،  معلم 
ن بالكتب بطريقة مرهقة، �أو يف  عبقرية �لإن�شان لأن درو�شه ل تلقَّ
�ملنزل بطريقة مملة، بل باحلركة �ملتطورة �لتي تبعث �حلما�شة.. 

بعد  �إليه  ت�شل  وقلما  �لعقل،  تاأثريها  يتعدى  ل  �لأطفال  كتب  �إن 
من  رحلتها  �لدرو�ش  تبد�أ  عندما  ولكن  �لباهتة،  �لطويلة  رحلتها 
مت�شي  بل  �لطريق  منت�شف  يف  تتوقف  ل  فاإنها  �لأطفال،  م�شرح 

�إىل غايتها))).«    

Dramaturgique) للن�ص  ( التحليل الدراماتورجي   .3
امل�صرحي)))

يتعلـق �لأمـر بعمليـة ي�شـتغل خاللهـا �ملخـرج علـى �لن�ـش �مل�شـرحي 
�لـذي مت  �إعـد�ده مـن لـدن جلنـة �لكتابـة. ويتجلـى ذلـك يف تفكيـك 

�لن�ـش �إىل  �لعنا�شـر �ملكونـة لـه:

احلكاية )La Fable(: بناء �شرد �أو حكاية، �نطالقا مما هو 	▪
متعارف عليه يف �مل�شرح من قو�عد ومنهجيات خا�شة بالكتابة 

�مل�شرحية.

)))  ورينفريد، و�رد، 966) ، م�شرح �لأطفال، ترجمة حممد �شاهني �جلوهري، مطبعة �ملعرفة. 

�لقاهرة.�ش.44
)2)  ير�جع يف هذ� �ل�شاأن:

�لأنا   -  274 عدد  �ملعرفة   عامل  �شل�شلة  زلط؛  د�أحمد   (59 �ش  �مل�شرح  علوم  �إىل  مدخل 
و�لآخر-  �زدو�جية �لفن �لتمثيلي –  �ملخرج... ومد�ر�ش �لتمثيل -   �لدكتور �شالح �شعد.
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 الف�صاء )L'espace(: ينق�شم �لف�شاء �مل�شرحي �إىل ق�شمني: 	▪

ف�شاء ركحي وف�شاء در�مي:

-  الف�صاء الركحي: 

هو �لف�شاء �ملادي �ملرئي �لذي يتحرك فيه �ملمثلون )�خل�شبة(، 
�مل�شاحبة  �لركحية  �لإر�شاد�ت  خالل  من  ��شتح�شاره  ويتم 
كونه  يف  وظيفته  وتكمن  �للعب،  ف�شاء  فهو  �مل�شرحي.  للن�ش 
�مل�شرحية،  باأحد�ث  مرتبطة  كثرية  �أ�شياء  عن  للتعبري  و�شيلة 
كالزمن و�لو�شع �لجتماعي: فالف�شاء �لذي يت�شكل من �أعمدة 
��شتح�شار  �إىل  يحيلك  قد  زيتية  وقناديل  ومقرب�شات  رخامية 
زمن تاريخي بعينه، كما �أن ف�شاء �آخر تتقا�شمه �أر�ئك فاخرة، 
ومرمرية،  ف�شية  تزيني  و�أدو�ت  وطناف�ش  حريرية،  و�شتائر 
�جتماعي  و�شع  عن  �إل  يعرب  �أن  ميكن  ل  مذهبة،  وثريات 
�ر�شتقر�طي. و�لف�شاء �لركحي قد يكون ف�شاء مغلقا )�لزنز�نة، 
�لنفق، قمرة �لطائرة...( �أو ف�شاء مفتوحا )�ل�شارع، �حلديقة، 
�ل�شوق... (، كما قد يكون ف�شاء د�خليا يقابله ف�شاء خارجي 

)فيال، ق�شر: منزل وحديقة(. 

-  الف�صاء الدرامي: 

هو ف�شاء غري مرئي، ن�شتح�شره من خالل حو�ر �ل�شخ�شيات. 
عالقة  يف  تتمثل  ورمزية،  �شيكولوجية  و�أبعاد  دللت  له  وتكون 
�لر�أ�ش،  م�شقط  �أمثلته:  ومن  �لف�شاء  بهذ�  �ل�شخ�شيات 
�ملدر�شة  لدخول  يوم  �أول  ومكان  �لأوىل،  �لدر��شة  وموؤ�ش�شات 
�إىل  �ل�شخ�ش  بذ�كرة  تعود  �أن  ميكن  ف�شاء�ت  كلها  فهي   ،...

فرتة معينة من حياته، وقد تخلق لديه مو�قف نو�شتلجية.

▪	:)Le Temps( الزمن

 �إن �لزمــن يف �مل�شــرح يكــون �أكــر جتريــد� مــن �لف�شــاء، وميكــن 
��شــتنباطه مــن �لإر�شــاد�ت �لركحيــة يف �لن�ــش �مل�شــرحي �أو مــن 
�لركحيــة  �لإ�شــار�ت  �ل�شــخ�شيات، فمــن خــالل  خــالل حــو�ر 
ت�شت�شــف �حلقبــة �لزمنيــة �لتــي تــدور فيهــا وقائــع �مل�شــرحية.  
وميكــن تق�شــيم �لزمــن �مل�شــرحي �ىل زمنيــني، زمــن �لعر�ــش 

و�لزمــن �لدر�مــي.

-  زمن العر�ص:

ــه  ــرح هــو حــدث يف حيات ــور �إىل قاعــات �مل�ش �إن ذهــاب �جلمه
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ــش  ــرح مــن �أجــو�ء وطقو� ــه د�خــل قاعــة �مل�ش ــا يعي�ش ــادة، مل �ملعت
وحــالت ��شــتثنائية نف�شــية، تختلــف عــن �إيقــاع حياتــه �ليوميــة، 
ويبتدئ زمن �لعر�ش بدخول �جلمهور �إىل قاعة �لعر�ش، وينتهي 
مبغادرته لها. ويختلف زمن �لعر�ش باختالف �ملدة �لزمنية لكل 
عر�ش م�شــرحي، فهناك عرو�ش م�شــرحية ق�شرية، بينما هناك 

عرو�ــش م�شــرحية طويلة.  

-  الزمن الدرامي: 

هــو �لزمــن �حلقيقــي �لــذي جتــري فيــه �أحــد�ث �مل�شــرحية، 
وغالبا ما يتم عر�شه ب�شــكل كرونولوجي يخ�شع ملنطق �لقيا�ــش 
�لزمنــي: �ل�شبــاح، بعــد �لظهــر، �مل�شــاء،  �لنهــار، �لليل...، وقد 
ي�شــتغرق �لزمــن �لدر�مــي وقتــا حمــدود�: �شــاعة و�حــدة، يومــا 
و�حــد�، كمــا قــد ي�شــتغرق زمنــا طويال: �أياما و�شــهور� و�شــنو�ت، 
يفــرج  �آخــر  ل�شــخ�ش  �شــخ�ش  �نتظــار  يغطــي  زمــن  ومثالــه  
عنــه مــن �ل�شــجن. فقــد ت�شــتغرق مــدة �لنتظــار �شــنو�ت عــدة. 
ويت�شمــن �لزمــن �لدر�مــي كذلــك �لزمــن �لنف�شــي، وهــو �لزمــن 
�لذي تعي�شه �شخ�شيات �مل�شرحية، كل ممثل على حدة من مثل 

�لنتظــار، و�لعزلــة، و�ملعانــاة...  

▪	 :)Les Personnages( ال�صخ�صيات

مــن  �مل�شــرحي  �ملوؤلــف  ي�شنعــه  ب�شــري  منــوذج  �ل�شــخ�شية 
خيالــه، �إنهــا كائــن وهمــي يقدمــه �لكاتــب للقــارئ و�جلمهــور 
�ملتفرج، وما مييز �ل�شــخ�شية �مل�شــرحية عن باقي �ل�شــخ�شيات 
و�لق�شــة  كالرو�يــة  �لأخــرى،  �لأدبيــة  �لأجنا�ــش  خمتلــف  يف 
و�لق�شــة �لق�شــرية...، هو �أن �ل�شــخ�شية �مل�شــرحية يتم منحها 
�حليــاة مــن خــالل �ملمثــل، �لــذي يهبها ج�شــده و�شوتــه وروحه... 
فال�شخ�شية هي لبو�ش يرتديه �ملمثل بكل �حلمولة �لتي �أعطاها 
�إياهــا �لكاتــب، بحالتهــا �ملدنيــة: كال�شــم و�ل�شــن و�لوظيفــة ...، 
وو�شعهــا �لجتماعــي: كالنتمــاء �لجتماعي و�مل�شــتوى �لدر��شــي 
و�لفكــري، و�حلالــة �لنف�شــية: كاملــز�ج و�مليــولت و�لــذكاء،... 
ومــن خــالل هــذه �ملعطيــات ي�شــتنبط �ملمثــل تفا�شيــل طريــق 
�أد�ء دوره، دون �أن يغفــل �لعالقــة �لتــي تربــط �ل�شــخ�شية �لتــي 
يتقم�شهــا مــع باقــي �شــخ�شيات �مل�شــرحية، هــذه �لعالقــة �لتــي 
تت�شــم بالتفاعــل و�لتقابــل، فنــادر� مــا تكــون �ل�شــخ�شية وحيــدة، 
فهــي غالبــا مــا ترتبــط يف عالقات مركبة مع �شــخ�شيات �أخرى، 
ممــا يخلــق �شــريورة �لفعــل �لدر�مــي، �لــذي ينتــج �ل�شــر�ع �لــذي 
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يغــذي �أحــد�ث �مل�شــرحية، للو�شــول �إىل �حلبكــة نتيجــة �حتــد�م 
�ل�شــر�ع، وبالتــايل �حلــل �لــذي هــو نهايــة �مل�شــرحية. وي�شــتند 
�ملخــرج كثــري� علــى هــذه �ملعطيــات يف توزيعــه لــالأدو�ر، بحيــث 

يحــاول �أن ي�شــند لــكل ممثــل �ل�شــخ�شية �لتــي تنا�شــبه.

ــخ�شيات  ــة، و�ش ــخ�شيات حموري ــخ�شيات �إىل �ش ــم �ل�ش وتنق�ش
رئي�شــية، و�أخــرى ثانويــة، ويتبــني هــذ� �لتمييــز مــن حيــث قــوة 
�حل�شــور و�لتاأثــري لنمــط �ل�شــخ�شية يف �لبنــاء �لدر�مــي �لعــام 
للم�شــرحية: فال�شــخ�شية �ملحورية غالبا ما تدور حولها �أحد�ث 
�مل�شــرحية، بينمــا �ل�شــخ�شيات �لرئي�شــية �لأخــرى تتفاعــل معها 
مــن �أجــل �لو�شــول يف �لنهايــة �إىل �لأهــد�ف و�لغايــات �ملرجــوة 
من �مل�شــرحية، لكن �ل�شــخ�شيات �لثانوية يكون لها دور تكميلي 
ي�شــاهم يف �إعطــاء �إ�شــاء�ت و�إ�شــار�ت تغــذي �لبنــاء �لدر�مــي 

ب�شــكل  عام. 

  le conflit ال�صراع  -

�أو بني �شخ�شيات  �لو�حدة،  �ل�شخ�شية  �لتنافر د�خل  �ل�شر�ع هو 
�مل�شرحية، وهو �لذي يغذي �لأحد�ث، ويخلق �خلط �لت�شاعدي يف 

�لبناء �لعام للم�شرحية، فكل �شخ�شية تعي�ش �شر�عها �لد�خلي، بكل 
على  مثال  وناأخذ  فيها،  تتخبط  �لتي  �لنف�شية  و�لعقد  �ملتناق�شات 
�ملتعاي�ش  �ل�شخ�ش  يعي�شه  �أن  �لذي ميكن  �لد�خلي  )�ل�شر�ع  ذلك 
مع فريو�ش �ل�شيد� يف وحدته وعزلته، وما تنتابه خاللها من �أفكار 
�شر�ع  �إىل  �لد�خلي  �ل�شر�ع  هذ�  يتحول  وبالتايل  وهلو�شات(، 
خارجي من خالل عالقة �ل�شخ�شية مع باقي �ل�شخ�شيات، ومثاله 
فريو�ش  مع  متعاي�ش  �شخ�ش  بني  يحدث  �أن  ميكن  �لذي  )�ل�شر�ع 

�ل�شيد� وو�شط يرف�شه كال�شغل �أو �لعائلة...(.

▪	 L’intrigue احلبكة الدرامية

 تتمثل يف عمل بنائي فني �أ�شا�شه �لتتابع �ملنطقي لالأجز�ء �لتي 
يرتكب منها �حلدث �مل�شرحي. فاملوؤلف �مل�شرحي ينطلق بتقدمي 
�لذي  �ل�شر�ع  خالل  ومن  تدريجيا،  و�لأحد�ث  �ل�شخ�شيات 
يتطور وحتتدم وقائعه تربز �حلبكة �لدر�مية، كنتيجة منطقية 

لل�شر�ع، تعقبها �نفر�جات  تب�شر بحل لالأزمة.

وتتكون �حلبكة �لدر�مية من عدة عنا�شر، هي:
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-  نقطة �لنطالق؛
-  �حلدث �ل�شاعد؛

-  �لكت�شافات ؛
-  �لتنبوؤ �أو �لتلميح؛

-  �لتعقيد؛
-  �لت�شويق؛ 

-  �لأزمة؛ 
-  �لذروة، �أو�حلدث �لهابط ؛

-  �حلل.

4. امل�صرح التفاعلي

1.4 الت�صمية والن�صاأة:

»م�شرح  �أي�شا  وي�شمى   ،)Théâtre Forum( �لتفاعلي«  »�مل�شرح 
�مل�شطهد« )Théâtre de l’Opprimé( هو م�شرح يتوجه جلمهوره 
مبو�شوع حمدد، يطرح �أ�شئلة، ويبحث عن �أجوبة لها مع �جلمهور، 
مهما كان نوعه )�أطفال، يافعني، ر��شدين(، �شمن عالقة تفاعلية 
�لتقليدي، �لذي يتعامل مع  جدلية. وهو م�شرح يختلف عن �مل�شرح 

يقوم  �لتفاعلي  �مل�شرح  لأن  م�شارك.  غري  منفعل  كم�شتقبل  متلقيه 
بـ«�لـم�شرح  �لأحيان  بع�ش  يف  �شّمي  ولذلك  �لو�عية،  �مل�شاركة  على 
لإقامة  �مل�شاركني  مع  �لتفاعلي  �ملبد�أ  على  يعتمد  لأنه  �لتحفيزي«، 

عالقة بّناءة، تكون مفتاح بناء �مل�شرحية ومبتغاها.

ظهر �مل�شرح �لتفاعلي كرّدة فعل قوية حلركات �ملعار�شة يف �أوروبا 
و�لوليات �ملّتحدة �لأمريكية بعد �شنة 1968، ثم تطّورت �شيغة هذ� 
�لتي  �ملت�شارعة  �لتطور�ت  نتيجة  �حلايل،  �لعامل  تغري  مع  �مل�شرح 

طر�أت عليه مت�شارعة، و�ل�شر�عات �ملتو�لية �لتي �نتابته متو�لية. 
 �أما من �لناحية �لفنية، فقد كان �مل�شرح �لتفاعلي وليد �شيغ م�شرحية 
 )Le théâtre d’agitprop( »شبقته، من  مثل »م�شرح �لأجيتربوب�
يخاطب  كان  لأنه  �شعبيا،  م�شرحا  �عترب  �لذي  رو�شيا،  �لبل�شفي يف 
�لربوليتاريا ، ولكنه �عترب �أي�شا م�شرحا �شيا�شيا، �إذ كان ي�شكل �أد�ة 
للتحري�ش و�لدعاية))).  و�شيغ م�شرحية �أخرى حملت �أ�شماء جديدة، 
وم�شرح  �ل�شارع،  وم�شرح  �لوثقي،  و�مل�شرح  �ل�شعبي،  �مل�شرح  منها: 
�لع�شابات، وكّلها �شيغ م�شرحية ظهرت يف بد�يات �لقرن �ملا�شي، 

))) �ملق�شود بكلمتي »�لتحري�ش« و»�لدعاية«.حينذ�ك »ن�شر عدد كبري من �لأفكار لعدد �شغري 

من �لنا�ش« 
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كّتاب،  من  م�شرح  رجالت  مع  وتطّورت 
برتولد  مثل  من  ومنّظرين  وخمرجني، 
بريخت  )Bertold Brecht)، �لذي �أقام 
خمالفة  جديدة،  مبادئ  على  م�شرحه 
�لكال�شيكي، منها »هدم  �مل�شرح  لقو�عد 
�ملبد�إ  بهذ�  ويق�شد  �لر�بع« .  �جلد�ر 

جعل �مل�شاهد م�شاركا يف �لعمل �مل�شرحي، و�عتباره �لعن�شر �لأهم 
يف كتابة �مل�شرحية. و�جلد�ر �لر�بع معناه �أن خ�شبة �مل�شرح �لتي يقف 
عليها �ملمثلون، ليوؤدو� �أدو�رهم، هي ت�شبه غرفة من ثالثة جدر�ن، 

و�جلد�ر �لر�بع هو جد�ر وهمي وهو �لذي يقابل �جلمهور.
لكن �ملهند�ش �حلقيقي للم�شرح �لتفاعلي، 
هو  و�ملمار�شة،  �لتنظري  م�شتوى  على 
بو�ل«   »�أوغ�شتو  �لرب�زيلي  �مل�شرحي 
�بتدع  �لذي   ،(Augusto Pinto Boal(

�شيغة »م�شرح �مل�شطهد«  يف كتابه �لذي 
��شم  �أطلق  وقد  نف�شه)))،  �ل�شم  يحمل 

(((  «Théâtre de l’opprimé; pratique du théâtre de l’opprimé». Paris, La Découverte / 
poche▪-▪Coffret▪2▪tomes▪-▪2003.

هذه �ل�شيغة على جتربته �مل�شرحية �لتي قام بها بد�يًة يف �لأحياء 
ثم  �لفالحني،  مع  �لبريو،  مدن  باقي  ثم يف  باولو،  �شاو  �لفقرية يف 
يف بقية دول �أمريكا �لالتينية يف �ل�شتينيات و�ل�شبعينّيات من �لقرن 

�ملا�شي، ملحاربة �لأمية، ثم يف �أوروبا بعد �ل�شبعينيات.

يرتكز �مل�شرح �لتفاعلي �أ�شا�شا على  �حلو�ر »Dialogue« بديال عن 
م�شرح �حلديث من طرف و�حد  »Monologue«، وهو �مل�شرح �لذي 
�إىل   »spectateurs« �مل�شاهدون من جمرد  متفرجني   فيه  يتحول 

  . »spectateurs-acteurs« م�شاهدين/ ممثلني

4.)  القاعدة الأ�صا�ص يف امل�صرح التفاعلي

�مل�شهد  �أي   ،)sketch( »�ل�شكت�ش«  مبد�أ  �لتفاعلي  �مل�شرح  يعتمد 
�أنه  �أو حلدث يبدو  �أو تقدميا حلادثة  �لق�شري، �لذي يعر�ش و�شفا 
و�قعي، ثم يتطّور �إىل حّد ما �أمام �ملتفرج، وُيطلب من �ملتفرج من 
ثمة �لتدخل يف �حلدث، �أو �مل�شكلة �لتي يعر�شها �مل�شهد ملناق�شتها، 
و�إيجاد �حللول �لالزمة لها، لأن �لنهاية تكون غري معروفة ومفتوحة 
هو  من�شط  �لدر�مية  �للعبة  هذه  باإد�رة  ويقوم  د�ئمًا.  للنقا�ش 

»�جلوكر«.
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متعلمني  يكونون  قد  �ملمثلني،  من  جمموعة  تقوم  �أن  �لقاعدة 
�ملتفرجني،  �أمام  »�ل�شكيت�ش«  �جتماعية  م�شكلة  بعر�ش  ومتعلمات، 
�لذين يدعون للتفاعل مع هذه �مل�شكلة وتقدمي �آر�ئهم و�قرت�حاتهم 
للجماعة،  �ملعي�ش  �لو�قع  من   م�شتقاة  عادة  �مل�شكلة  وتكون  حللها، 
وت�شتثريهم  �مل�شاركني،  عو�طف  مبا�شر  ب�شكل  مت�ش  فهي  ولذك 
�ل�شكل،  �أو  �حلدث  تغيري  يف  مبا�شرين  كفاعلني  باآر�ئهم   للتفاعل 

و�لبحث عن بد�ئل �أو حلول له.
�لعنا�شر  من  تت�شكل  در�مية  بنية  �إىل  �لتفاعلي  �مل�شرح  ويخ�شع 

�لتالية:
�لفكرة؛ 	▪
�ل�شخ�شيات؛ 	▪
�حلكاية؛ 	▪
�لعقدة؛ 	▪
�حلل؛ 	▪
�لر�شائل �لرتبوية )�حللول(	▪

3.4  تقنيات امل�صرح التفاعلي

يعتمد �مل�شرح �لتفاعلي يف بنية در�مية �لتقنيات �لتالية:

وهو�شخ�شية  �ملخرج،  دور  يلعب  من�شط   :)Joker(اجلوكر -

�لنقا�ش  وت�شجيع  �ملمثلني و�جلمهور،  �لتفاعل بني  �أ�شا�شية يف دعم 
مع �جلمهور، وتن�شيق تدخالت �ملتفرجني على �مل�شرح، وردود فعل 
يقرتحها  �لتي  �لفكرية  �خلطوط  وتنظيم   ، �لعر�ش  خالل  �ملمثلني 
لعب  يف  �مل�شارك  �جلمهور،  م�شاعدة  عن  �مل�شوؤول  فهو  �جلمهور. 
�ملوقف  �شمن  فعليا  �لندماج  يف   ، �مل�شرحي  �لعر�ش  �أثناء  �لأدو�ر 

�ملزمع متثيله.وينطوي لعب �لأدو�ر على:

- اللعب: يتمثل يف �لعديد من �مل�شاهد �لق�شرية ) �ل�شكيت�شات( �لتي 

تقدم �إ�شكالت م�شتقاة من �حلياة �ليومية للجمهور؛
لو 	▪ كما   ) �ل�شكيت�ش  �لق�شري)  �لعر�ش  تقدمي  �لبد�ية   يف  يتم 

باجلمهور:  �شلة  لها  معينة  م�شكلة  حول  تقليدًيا،  ا  عر�شً كان 
�أ�شا�ش  على  �لمتحان،  �لغ�ش يف  يت�شبث مبحاولة  متعلم  »حالة 
�أن  �لغ�ش حق من حقوقه، بينما ي�شر مر�قب �لمتحان على �أن 

�لغ�ش �شلوك حمظور«؛

�جلمهور، 	▪ ف�شول  يثري  با�شتفهام  �إما  �لق�شري  �لعر�ش  يذيل 
وي�شتثريه للم�شاركة يف تنوير �ل�شتفهام، وحماولة �إيجاد حل له، 
�أو بتقدمي من طرف �ملمثلني �أنف�شهم، لكنه يبقى جمرد �قرت�ح، 
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على �جلمهور مناق�شته؛   

 قد يعاد عر�ش م�شاهد �ل�شكيت�ش مرة ثانية �أو �أكر، ح�شب ما 	▪
�إليه �ل�شرورة، وبناء على طلب �جلمهور، لتبني �ملقا�شد  تدعو 

وفهم �أفكار �ل�شكيت�ش؛

يطالب �جلوكر �مل�شاهدين بتكملة �ل�شكيت�ش يف حال �إذ� ما كان 	▪
يقرتحها  �لتي  �حللول  ر�أيهم حول  باإبد�ء  �أو  با�شتفهام،  مذيال 

�ل�شكيت�ش، يف حال �إذ� ما كان مذيال بحل �أو حلول؛

يعمل �جلوكر على �إعادة ت�شميم �لعر�ش �مل�شرحي للمرة �لثانية، 	▪
متاًما كما هو �حلال يف �لعر�ش �لأول، لكن بناء على �قرت�ح من 
�جلمهور،�لذي قد يكتفي بتقدمي �قرت�حات حتول �إىل م�شاهد 
مم�شرحة، ي�شخ�شها �ملمثلون، �أو قد يدخل �جلمهور �شريكا مع 

�ملمثلني يف ت�شخي�ش �مل�شاهد �لتي �قرتحها.
العر�ص واجلمهور )لعب الأدوار(:

�لتمثيل  �إىل  يرمز  عام  الدور« )Jeu de rôle) م�شطلح  - »لعب 

وتهدف  �لإن�شانية،  �لعالقات  على  ت�شتمل  �لتي  للمو�قف  �لتلقائي 
�ملو�قف  على  �لو�قعية  من  �ملزيد  �إ�شفاء  �إىل  �لأدو�ر  لعب  طريقة 

حقيقية  �شورة  �إبر�ز  على  بقدرته  �لدور  لعب  ويتميز  �لتعليمية، 
�ملكتوبة،  �لكلمات  عن  بعيد�  �لإن�شانية،  وللعالقات  لل�شلوك 
بها  وينفعل  �لأحد�ث  يعي�ش  �لأدو�ر،  لعب  خالل  من  فاجلمهور، 
باأد�ء  يقوم  �لتي  �ل�شخ�شية  و�أحا�شي�ش  �شلوك  ويتبنى  ومعها، 
�أدو�رها، ولذلك فاإن لعب �لدور ل يك�شب �جلمهور خربة منهجية 
�ملختلفة،  �لإن�شانية  و�مل�شاعر  �لعو�طف  يعاي�ش  يجعله  بل  فقط، 
كما ميكنه من مترين عو�طفه وحو��شه، من خالل �لأد�ء �ل�شلوكي 
�ملفاهيم  من  �لكثري  ويكت�شب  يتعرف  يجعله  مما  بالدور،  �ملرتبط 

و�لقيم و�لجتاهات، بطريقة مبا�شرة وفعالة.
 ، �لتمثيلي«  »�للعب  ��شم   ، �لدور«  »لعب  على  �أحيانا  �لبع�ش  يطلق 
حيث يقوم  �جلمهور بتمثيل دور �ملتعلم �ملت�شبث مبحاولة �لغ�ش يف 
�لمتحان ، بهدف �إعطاء �لتالميذ �لفر�شة للتعبري �حلر عن �آر�ئهم 
�ملتعلم  و�أحا�شي�شهم جتاه هذ� �ملوقف، عندما يتقم�شون �شخ�شية 
�ل�شلوك،  لهذ�  �لر�ف�ش  �لمتحان  مر�قب  �أو  �لغ�ش،  يف  �لر�غب 

معربين عن وجهة نظرهم �خلا�شة.
ويتم �لرتكيز على تقنية »لعب �لدور« لتحقيق �لأهد�ف �لتالية:

�أدب 	▪ مثل    : معينة  و�شلوكيات  وقيم  �جتاهات  وعر�ش  تو�شيح 
تغيري  بكر�مة،  �لعي�ش  يف  �لإن�شان  حق  �لإن�شانية،  �ملعامالت 
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�ل�شلوك �ملولد للمخاطر، معاجلة ق�شايا �ل�شخ�ش �ملتعاي�ش مع 
فريو�ش �ل�شيد� و�ملجتمع... �إلخ؛

 تعميق فهم �ملو�قف �لجتماعية �ملثرية للنقا�ش و�جلدل: �لقانون 	▪
�جلن�شني،  بني  �مل�شاو�ة  �لن�شاء،  �شد  للعنف  �ملجرم   103.13

تعاي�ش �لأديان و�لثقافات، قبول �لآخر...؛
تخطيط وتنفيذ ��شرت�تيجيات �إ�شالحية وحل م�شكالت: بع�ش 	▪

�لنماذج من م�شروع �ملوؤ�ش�شة.

�لعرو�ش  يف  �لدور«  »لعب  ��شتخد�م  من  �لأ�شا�ش  �لهدف  يتمثل 
�مل�شرحية ، يف حت�شني فهم �جلمهور للطبيعة �لإن�شانية و�لعالقات 
�لتي حتكمها، وتدريبهم على �لتحليل و�لتفكري، من خالل قيامهم 
معني  �شلوك  ممار�شة  �إىل  منهم  كال  دفعت  �لتي  �لأ�شباب  بتحليل 
وم�شاعر  �جتاهات  يف  بذلك  يتعلق  ما  وحتليل  بالدور،  قيامه  �أثناء 
�لأ�ش�ش  بع�ش  ل�شتخال�ش  وذلك   ، �إن�شانية  و�نفعالت  و�أحا�شي�ش 
على    ويعمل  باأهميتها،  �جلمهور  �شيقتنع  �لتي  �لعامة،  و�ملبادئ 

تطبيقها يف �حلياة �ليومية.

�حلياة  على  �لتدريب  طرق  �أف�شل  من  �لدور«  »لعب  تقنية  وتعد 
�لإن�شانية يف �شتى �ملجالت، وخا�شة يف جمالت �لتح�شي�ش بخطورة 

�لعنف و�لغ�ش يف �لمتحانات، وعدم قبول �لآخر... وتغيري �ل�شلوكيات 
�ملعر�شة للخطر...

خطوات »لعب الدور«

�لتمثيل  يعد  �إىل جمموعة من �خلطو�ت  �لدور«  »لعب  تقنية  حتتاج 
خطوة منها، وتتمثل تلك �خلطو�ت فيما يلي :

تهيئة وتن�شيط �جلمهور، متهيد� لال�شرت�ك يف لعب �لأدو�ر؛	▪

 حتديد �ملحتوى )�لأفكار و�لق�شايا( �ملنا�شب، لكي يتم معاجلته 	▪
من خالل طريقة لعب �لأدو�ر؛

�ملمثلني 	▪ لدى  و�لرغبة  �لد�فعية  و�إثارة  �لإر�شاد�ت،  تقدمي   
و�جلمهور؛

�لتمثيل، ويتم ب�شورة عفوية �أو تلقائية؛ 	▪

�إيقاف �لتمثيل، وذلك عندما ي�شل �لعر�ش �إىل �لذروة )�ل�شر�ع 	▪
�أو �لعقدة( �لتي تتطلب �حللول �أو �ملعاجلة �ملطلوبة؛ 

�ملوقف 	▪ يف  �ملت�شمنة  �لأفكار  يف  و�جلمهور،  �ملمثلني  مناق�شة 
�أر�ئهم  عن  �جلمهور  �أفر�د  يعرب  بحيث  وحتليلها،  �لتمثيلي، 
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و�أحا�شي�شهم �لتي �شعور� بها، وما تعلموه و�كت�شبوه خالل لعبهم 
لالأدو�ر �ملختلفة؛

�إعادة �لتمثيل، وتبادل �لأدو�ر بني �مل�شاركني من �جلمهور؛	▪

من 	▪ �مل�شتخل�شة  �خلربة  وتعميم  �لتجربة،  لتقومي  خطة  �إعد�د 
لعب �لدور.

وعلى �جلوكر عند ��شتخد�م طريقة »لعب �لدور« مر�عاة ما يلي: 

حتديد �لوقت �ملنا�شب ل�شتخد�م »لعب �لدور« ، لأن �لإ�شر�ف 	▪
يف ممار�شة »لعب �لدور«،  قد يوؤدي �إىل نتائج عك�شية، �إذ�  ما 
تقنية  حتقق  �أن  �جلوكر  �أر�د  فاإذ�  مو�شعه،  غري  يف  ��شتخدم 
»لعب �لدور« قوة �لتاأثري و�لنجاح �أثناء �لعر�ش �مل�شرحي فالبد 

�أن ي�شتخدمها يف �لوقت �ملنا�شب مع �ملحتوى �ملنا�شب؛

بتج�شيد 	▪ �جلمهور  قيام  عند  و�ل�شدق  �لدقة  توخي  �شرورة   
�ل�شخ�شيات  معامل  حتديد  خالل  من  و�ل�شخ�شيات،  �لأحد�ث 
قيام  مع   ، عامة  ب�شفة  �لأحد�ث  �شري  خط  وتو�شيح  بدقة، 
يقومون  �لذين  زمالئهم  مبتابعة  �جلمهور  بتكليف  �جلوكر 
�أد�ء  يف  طرحهم  وجناعة  جناحهم  مدى  ملالحظة  بالتمثيل، 

�لأدو�ر �لتي يقومون بها ؛

�لتمثيلي 	▪ �لأد�ء  نقد  يف  �لتجريحي  �لأ�شلوب  ��شتخد�م  جتنب   
لبع�ش �مل�شاركني يف �لأد�ء من �جلمهور �أمام بقية زمالئهم.

على �جلوكر �أن يتدخل لوقف لعب �لأدو�ر يف �حلالت �لتالية: 

قد 	▪ �لأدو�ر  لعب  يف  �جلمهور  من  �مل�شاركني  �أن  ي�شعر  عندما 
خرجو� عن �لإطار �ملحدد لل�شخ�شيات �لتي يقومون باأد�ئها؛

غري 	▪ �لأدو�ر  لعب  يف  �مل�شاركني  �أفكار  بع�ش  باأن  ي�شعر  عندما 
و��شحة، وحتتاج �إىل تو�شيحات؛ 

عندما ت�شل �لأحد�ث �إىل نهايتها �لطبيعية. 	▪
يتم �إيقاف �لتمثيل بطريقة �أو باإ�شارة خا�شة متفق عليها بني �جلوكر 
باإيقاف  �جلوكر  قيام  عدم  ويف�شل  �لعر�ش،  بد�ية  قبل  و�جلمهور 
�لتمثيل ب�شفة م�شتمرة ، لأتفه �لأ�شباب، لأن ذلك يجعل �مل�شاركني 
يوؤدي  وقد  �لنف�ش،  يف  �لثقة  يفقدون  �لأدو�ر  لعب  يف  �جلمهور  من 
�أحيانا �إىل ف�شل عملية �لتمثيل من �أ�شا�شها ، لأن �جلمهور يف حاجة 
زمنية لالندماج ، وللتعبري عن �ل�شخ�شية �لتي يلعبها وهو ما ي�شعب 

حتقيقه يف ظل �لإيقاف �ملتكرر لعملية �لتمثيل.
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القسم الثاني:
الجانب العملي

1. املواقف التمثيلية

تعرف �ملو�قف �لتمثيلية باأنها عبارة عن عمل منوذج �أو مثال ملوقف 
من �ملو�قف �لو�قعية.

تقنيات  و�ملتعلمات  �ملتعلمني  �إك�شاب  باب  ومن  بذلك،  و�رتباطا 
عمل،   جمموعات  �إىل  و�ملتعلمات  �ملتعلمون  يوزع  �لتفاعلي،  �مل�شرح 
ويعطى لكل  فرد من من �ملجموعة  دور حمدد، يو�جه فيه ظروفا 
�لتي  للم�شكالت  �ملنا�شبة  �حللول  بتقدمي  يقوم  �أن  وعليه  معينة، 

تو�جهه، و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة.
وتتيح �ملو�قف �لتمثيلية �لفر�شة �أمام �ملمثلني و�جلمهور �مل�شارك يف 
لعب �لأدو�ر للت�شرف و�ملفا�شلة، و�ختيار �أن�شب �حللول ، وتدريبهم 
على عمليتي �شنع و�تخاذ �لقر�ر، وحتملهم م�شوؤولية هذ� �لختيار، 
حيث يختلف �شلوك �جلمهور �مل�شارك يف متثيل �ملو�قف، باختالف 
تعد  �لتمثيلية  �ملو�قف  فاإن  وبذلك  للموقف،  وتقديرهم  نظرتهم 

على   ) منهم  �ل�شباب  )خا�شة  و�جلمهور  �ملمثلني  تدريب  مبثابة 
مو�جهة �حلياة يف �مل�شتقبل.

�لتعليمية  �لعملية  �لتمثيلية من �لطرق �مل�شتخدمة يف  وتعد �ملو�قف 
�ملو�قف  �عتبار  �إىل  �لبع�ش  يذهب  كما  عامة،  ب�شفة  و�لتثقيفية 
�مل�شاركني  لأن   ، �مل�شكالت  وحل  �لأدو�ر  لعب  بني  جتمع  �لتمثيلية 
من �ملمثلني و�جلمهور يوؤدون �لأدو�ر ، وكاأنهم يف موقف و�قعي من 

مو�قف �حلياة.
�حلياة  مو�قف  من  ملوقف  تب�شيط  مبثابة  تعد  �لتمثيلية  فاملو�قف 
�لو�قعية وتقريبه، �إىل �أذهان �ملمثلني و�جلوكر �أثناء �لتد�ريب على 
�مل�شرحية �أو �ل�شكيت�ش، و�جلمهور �أثناء �لعر�ش �مل�شرحي يف �إطاره 
و�ملفاهيم،  �ملعلومات  من  �لعديد  من  يت�شمنه  ملا  ذلك  �لتفاعلي. 
�كت�شابها  و�جلمهور  للممثلني  ميكن  و�لتي  و�لقيم،  و�لجتاهات، 
من خالل �خلربة �لدر�مية �لو�قعية، وهو ما يوؤكد يف �لوقت نف�شه 
على مدى قوة وتاأثري وفعالية �لأن�شطة �لتمثيلية، يف حتقيق �أهد�ف 

�لتح�شي�ش مبو�شوعات خمتلف �ل�شلوكيات �مل�شينة.
�ملدر�شية  �حلياة  من�شق  طرف  من  �تخاذها  يجب  خطو�ت  وهناك 

عند ��شتخد�مه �أو توظيفه للم�شرح �لتفاعلي،  وهي: 
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جمع �ملعلومات ، وجتهيز �لأدو�ت �لالزمة للموقف �لتمثيلي؛	▪

تعيني �ملن�شط �أو �جلوكر؛	▪

قيام �جلوكر بتقدمي �ملوقف �لتمثيلي، و�شرح �أ�شباب متثيل هذ� 	▪
)وهم  و�جلوكر  �ملمثلون  يقوم  بحيث  متثيله،  وكيفية  �ملوقف، 
�إىل  �نتقالها  قبل  با�شتيعابها  و�ملتعلمات(  �ملتعلمني  من  كلهم 

طريق لعب �لأدو�ر مع �جلمهور؛

حتديد �أدو�ر �ملمثلني وتوزيعها عليهم ح�شب �إمكانيات وقدر�ت 	▪
كل منهم، و�أحيانا يتم كتابة و�شف لكل دور على بطاقة ، ويطلب 
من كل ممثل �شحب بطاقة ، و�لقيام بتمثيل �لدور �ملكتوب عليها،  
ولكن يكون من �لأف�شل �أن يعر�ش �جلوكر �لأدو�ر على �ملمثلني 

ويرتك لهم حرية �لختيار؛

�لقيام بالتمثيل، وذلك عقب ��شتيعاب �ملمثلني للموقف �لتمثيلي، 	▪
ومعرفة �أدو�رهم؛

�إ�شر�ف �ملخرج ليتمكن �ملمثلون و�جلوكر 	▪ �إجر�ء مناق�شة حتت 
توؤدي  �لتي  �ل�شتنتاجات،  بع�ش  �إىل  �لتو�شل  من  خاللها  من 
�مل�شابهة يف  �ملو�قف  تطبيقها على  بتعلمات ميكن  �ىل �خلروج 

�مل�شتقبل.

2. اإعداد امل�صرحية 

اأ. الن�ص امل�صرحي )ال�صكيت�ص(: 

يتم  �لتي  �مل�شينة  �لو�شعيات  �مل�شرحية مو�شوعها من �شلب  ت�شتمد 
ت�شنف  بحيث  حميطها،  يف  �أو  �لتعليمية،  �ملوؤ�ش�شة  د�خل  جردها 
على  �لأولوية،  ح�شب  وترتب  مو�شوعات،  �إىل  �لو�شعيات  تلك 
يحرر  حرجة.  تعترب  �لتي  �لو�شعيات  معاجلة  يف  ي�شرع  �أن  �أ�شا�ش 
�لن�ش �ل�شكيت�شي من طرف جلنة �شياغة من �لأ�شاتذة �أو�ملتعلمني 

و�ملتعلمات، وقد تكون جلنة �شياغة خمتلطة.
ب. توزيع الأدوار: 

بعد �طالع �ملخرج على �لن�ش �مل�شرحي وحتليله، ور�شم تفا�شيل كل 
�شخ�شياته، يقوم باإ�شناد �لأدو�ر �إىل �ملمثلني )�ملتعلمني و�ملتعلمات(، 

كل ح�شب تو�فقه مع �لدور �مل�شند �إليه.
ج. القراءة الإيطالية: 

خاللها  من  يو�شح   ، �مل�شرحي  �لن�ش  �كت�شاف  ق�شد  قر�ءة  هي 
�جلوكر لفريق �لعمل جمموعة من �لعنا�شر �لتي تنبني عليها طريقة 

�ل�شتغال مثل:
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�أهد�ف و�أبعاد �لعر�ش �مل�شرحي؛	▪

�لعالقات بني �ل�شخ�شيات؛	▪

�خلطوط �لرئي�شة للعر�ش �مل�شرحي؛ 	▪

�لروؤية �لإخر�جية للم�شرحية: تو�شيحات بخ�شو�ش �لختيار�ت 	▪
�لفنية ، و�ختيار �لر�شائل �لتتثقيفية، و�أ�شلوب �لتناول )كوميدي 

- تر�جيدي ...(

د. ال�صينوغرافيا:

مو�ز�ة مع ��شتغال �جلوكر و�ملمثلني، تتحدد �ل�شينوغر�فيا، �ملتمثلة 
يف  كيفية تاأثيث ف�شاء �للعب، بناء على �لروؤية �لإخر�جية من حيث 

�لديكور و�لإنارة و�ملالب�ش و�ملو�شيقى....

هـ. الديكور:

ق�شد  وذلك  �مل�شرح،  خ�شبة  على  �مل�شهد  ت�شميم  هو  �لديكور 
حتقيق �لإيهام �مل�شرحي من خالل �إ�شفاء نوع من �مل�شد�قية على 
�أ�شياء غري حقيقية، ويجب �أن يكون �شكل �لديكور منا�شبا لأحد�ث 
�مل�شرحية، ب�شيطا، ووظيفيا، بحيث يجب �أن تكون لها وظيفة دللية 

توؤديها يف �مل�شرحية، فال ينبغي �أن يتم و�شع قطع ب�شكل جماين ل 
يخدم ب�شكل من �لأ�شكال �لهدف �لعام للم�شرحية.

وزمان  مبكان  وللممثلني  للجمهور  �لإيحاء  على  ي�شاعد  فالديكور 
�لأحد�ث، بالإ�شافة �إىل كونه عن�شر� ي�شفي جمالية على �لعر�ش 

�مل�شرحي.

وميكن للديكور، بعيد� عن تعبريه عن �لو�قع، �أن يكون رمزيا بحيث 
تاأثيث  �إكمال  يف  وخياله  بعقله  للم�شاركة  �لفر�شة  للجمهور  يعطي 

�ملناظر. 

فالهدف من �لديكور هو �إيهام �جلمهور باحلياة �حلقيقية �لفعلية، 
و�ملبالغة فيه قد توؤثر �شلبا على عملية �لتلقي لدى �جلمهور، بت�شتيت 
�نتباهه ، وتقزمي ح�شور �ملمثل فوق �خل�شبة، بحيث يكون �لديكور 

�أكر ح�شور� من �ملمثل. 
و. الإنارة:

�ملطلوب  �مل�شهد  لأد�ء  �لديكور  �إىل جانب  �لإنارة دور� مكمال  تلعب 
�أو  �مل�شرح  على خ�شبة  �ملوجودة  �لديكور  تقلي�ش قطع  بحيث ميكن 
�لإنارة، كما تعمل على تركيز  لون  جت�شيمها من خالل درجة وقوة 



/ المسرح التفاعلي APT2C 22

تعرب  فالإنارة   . معينة  �شوئية  �إ�شقاطات  خالل  من  �ملمثلني  �أد�ء 
كذلك على �لزمن ، فيمكن �أن تدلنا على وقوع �لأحد�ث خالل �لنهار 
�أو �لليل ، كما �أنها تدل على حالت نف�شية بحيث ميكن �أن تعرب عن 
�إ�شد�ل  دون  �لديكور  تغيري  على  ت�شاعد  �أنها  كما  �أو�لفرح،  �حلزن 

�ل�شتار كل مرة. 
ز. املالب�ص:

خالل  �ملمثلون  يرتديها  �لتي  �ملالب�ش  بني  وطيدة  عالقة  هناك 
�ملتلقي  ي�شتنتج  ما  فغالبا  �مل�شرحية،  و�أحد�ث  �مل�شرحي  �لعر�ش 
�لكثري من �لأمور �ملتعلقة مبو�شوع �مل�شرحية من خالل قر�ءة �شريعة 
يرتديها  �لتي  و�ملالب�ش  �لف�شاء  يوؤثث  �لذي  �لديكور  ي�شتعر�شه  ملا 
�لأحد�ث  فيه  جتري  �لذي  �لع�شر  عن  تعرب  فاملالب�ش  �ملمثلون، 

و�لو�شع  �لجتماعي ملرتديها. 
ح. التداريب: 

تقت�شي هذه �ملرحلة جمموعة عمليات:
تقطيع �لن�ش �مل�شرحي �إىل )وحد�ت(	▪
و�شع برنامج زمني  للعمل؛	▪

قر�ءة �لن�ش على �خل�شبة ) بد�ية �لتد�ريب (؛	▪
�لتدريب دون �عتماد �لن�ش ) يف �شكل وحد�ت (؛	▪
متارين تنمية بع�ش �ملهار�ت )�لتنف�ش - �لإلقاء - �لتنقل على 	▪

�خل�شبة - �لرجتال - �لتعبري �جل�شدي - �خليال ...(.
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