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والدول  في سورية عائالتهم المتضررة باألزمةالدعم النفسي االجتماعي للشباب و
 المجاورة

 
  

 االجتماعي عن طريق الفن-تداخل النفسيال
  

 المنظمة الدولية للهجرة
 

رة الدعم النفسي االجتماعي للشباب وعائالتهم المتضر هذا الكتيب تم نشره ضمن اطار مشروع "
لفن) االجتماعي عن طريق ا -تدريب متخصص (التداخل النفسي -والدول المجاورة باألزمة في سورية  

يشتمل الكتيب على التمرينات التي أعطيت للمتدربين من  االيطالية  -ل الحكومةو الذي تم تمويله من قب
يتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل المنظمة الدولية  . ومنظمات دولية غير الحكوميةالحكومية و المنظمات 

 .بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية االجتماعية  للهجرة
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وال تعكس بالضرورة آراء المنظمة الدولية  ينحة في هذا التقرير خاصة بالمؤلفإّن اآلراء الموض
بير عن أية وال تعني التسميات المستخدمة وطريقة عرض المادة في كافة التقرير التع .للهجرة

آراء مهما كانت من جانب المنظمة الدولية للهجرة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألية دولة أو إقليم 
  أو مدينة أو منطقة أو أّي من سلطاتها أو فيما يتعلق بحدودها أو تخومها.

 
 .والمجتمعوتلتزم المنظمة الدولية للهجرة بمبدأ أّن الهجرة اإلنسانية والنظامية تفيد المهاجرين 

 :وبما أن المنظمة الدولية للهجرة منظمة حكومية فإنها تعمل مع شركائها في المجتمع الدولي
للمساعدة على اإليفاء بالتحديات العملية للهجرة والفهم المتقدم لقضايا الهجرة وتشجيع التنمية 

  لمهاجرين.االجتماعية واالقتتصادية خالل الهجرة والحفاظ على كرامة االنسان ورفاهية ا
 

   الناشر: 
  المنظمة الدولية للهجرة

27بناء شهاب الدين  -مزة فيالت شرقية، شارع مديبنة الشباب   
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لن يتم إعادة استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام  .جميع الحقوق محفوظة

وسيلة سواء بشكل الكتروني أو آلي أو من خالل  السترجاع المعلومات أو نقله بأي شكل أو
  التصوير أو التسجيل أو خالفاً لذلك، دون إذن خطي مسبق من الناشر.
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    ..........................   )EMUNAH, 1994المراحل الخمس للعالج بالدراما: (
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  ................................................... ................................   )Sociodramaلعب األدوار / سوسيودراما (
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    ...............................  :لة من مراحل العالج بالدرامابعض التمارين لكل مرح

  ............................................... ................................   تمارين تخص المرحلة األولى (اللعب الدرامي)
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 4 
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  ......................................... ................................   ي على يمينك يجيب"تمرين تركيز: "الشخص الذ
  ............................ ................................ ................................ ................................   المرآة
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  .......................... ................................ ................................ ................................   خطوات: 5
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  ما هو العالج بالدراما ؟
بغية الوصول إلى أهداف  عمًدايات الدراما و / أو المسرح العالج بالدراما هو إستخدام تقن

  أميركا). –عالجية. (تعريف الجمعية الوطنية للعالج بالدراما 
  

  )Emunah, 1994المراحل الخمس للعالج بالدراما: (

 اللعب الدرامي .
ن على اإلنخراط في المجموعة، ويُنَّموا قدرة العمل وخالل هذه المرحلة يستعد المشارك

  التواصل مع اآلخر بشكل بنّاء.و
معظم التمارين المقترحة في هذه المرحلة هي ألعاب تتضمن تقنيات تواصل لفظي وغير 

  لفظي، والحركة والرقص والحواس أجمع.
  

  العمل التمثيلي / المسرحي
ن تمارين تتعلق بالعمل التمثيلي / المسرحي وخالل هذه المرحلة يتعرف ويمارس المشارك

  بحت.ال
) وإحترام ُمداخالت اآلخر eye contactسبيل المثال: العمل على التواصل بالنظر (على 

  نفسنا أمام الجمهور (صوت، حضور، إلخ)أم في الفريق وكيف نُقدّ 
  

  )Sociodramaلعب األدوار / سوسيودراما ( 
ن لعب األدوار (واقعية كانت أو وهذه المرحلة أساسية بالعالج بالدراما. يتعلم المشارك

 Role)، بغية تطوير ريبيرتواراألدوار (Fictional or actualيالية) (خ
Repertory عند كّل مشارك. تلك المرحلة تُساعد على إكتشاف الذات وتطوير  (

العالقات بين المشتركين. فمعظم المشاهد التي تؤدَّى خالل تلك المرحلة تكون مشاهد تَعني 
  موعة فقط.ُمعظم المشتركين وال تعني فرًدا من المج

  Psychodramaالسيكودراما /  
  إنها المرحلة األكثر دقة في العالج بالدراما.
أدوار من بيئة وعائلة ومحيط هذا الشخص،  ىيتم العمل مع قصة فرد من المجموعة وتؤدّ 

  بُغية ايجاد حلول وآفاٍق ألوضاع شخصية يُعنى بها هذا الفرد من المجموعة.
ب لم يحصل على التدريب والدراسة الكافية في : تلك المرحلة ال تُطبإنتباه ق من قبل ُمَدّرِ

  هذا المجال.
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  الطقوس الدرامية 
  خالل تلك المرحلة النهائية، يتم مراجعة وإستيعاب كل ما أّدت له المراحل السابقة.

  إنها مرحلة ضرورية إلنهاء الجلسات مع الفريق.
  

  َو األخرى.المراحل المذكورة أعاله، يخوضها الفريق واحدة تل
ن قد تمّكنوا من وفعلى سبيل المثال، ال نستطيع البدء بلعب األدوار قبل أن يكون المشترك

  تمارين المرحلة الثانية أي العمل التمثيلي / المسرحي.
  ممكن أن تكون الجلسات ُممتدة على شهرأو سنة أو أكثر.

إحترام تسلسل  ،مدّربمهما كانت ُمدة ُمرافقة المجموعة، على الُمعالج بالدراما / ال
  المراحل.

  

  بُنية أي جلسة من جلسات العالج بالدراما

Check In (أو كيف حاُلَك / حاُلِك اليوم)؟  
تبدأ أي جلسة بتمرين خاص لمعرفة كيف حال المشتركين وحال كل فرد منهم قبل البدء 

  بالغوص بالجلسة.

  التحمية
فكرية، أو تحمية للمخيلة، أو الثالثة  تمارين التحمية ممكن أن تكون تحمية جسدية، تحمية

  معًا. فجميع تلك العناصر هي ُمهمة قبل البدء بالعمل على أي مشهد مسرحي.

  األساسي النشاط 
جسديًا، وفكريًا، أصبح من الممكن تنفيذ تمرين أو مشهد له  ابعد أن أصبح الفريق حاضر

ى إستعداد أن يغوصوا ن علوهدف عالجي أكبر من تمارين التحمية، أي أصبح المشترك
  بأمور يُعنى بها الفريق أو فرد من الفريق.

  

  تعذية راجعة / نقاش 
من المهم جدا أن يُناقَش في المجموعة ما شهد واختبر المشتركين خالل الجلسة، مما 

  يساعدهم على العودة إلى واقعهم المعتاد بعد الجلسة.
الثقة أيًضا بين بعضهم البعض وتوطد مشاركة تجربة كّل من المشاركين مع الفريق تزيد 

  العالقات في ما بينهم.
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  إغالق الجلسة:
تنتهي كّل جلسة عالج بالدراما بلعبة أو تمرين لمراجعة سريعة لما حصل خالل الجلسة 

  والتحضير للجلسة اآلتية.
 

 :بعض التمارين لكل مرحلة من مراحل العالج بالدراما

  الدرامي)تمارين تخص المرحلة األولى (اللعب  

  )Check inمن نوع ("منحوتة كيف حالك اليوم"
  . - إثنان بـ إثنان -يتوزع الفريق 

  على كل واحد منهم أن ينحت اآلخر بحسب كيف يحدد حالته اليوم.
  فيطرح المدرب التالي: "إنحت زميلك وأعطيه الشكل الذي يصف كيف حالك اليوم".

تهاء من تحضير المنحوتات، يُمكن عرضها ن، اآلخر. بعد اإلنيبالدور ينحت كّل من اإلثن
  أمام الفريق أجمع.

من لمس  عأحد المشتركين مانعند : على المدرب التيقظ والسؤال أوالً إذا كان مالحظة
اآلخر، إذ إن هذا النوع من التمرين (النحت) يتطلب لمس اآلخر لكي يأخذ الشخص الشكل 

  التمرين بالكالم عوًضا عن اللمس.المناسب. إذا مانع أحد المشاركين، أمكن تنفيذ 

  ما هو لونك اليوم:
أن يجد لون يعبّر عن كيف حاله اليوم من ثُمَّ  مشتركبدائرة. وعلى كّل  نن يقفووالمشترك

  يُشارك المجموعة بإختياره.
: أمكن طرح موضوع غير اللون، مثالً: ما هو طقسك اليوم؟ فيشارك كّل من مالحظة

  ه من خالل التشبه بالطقس.المشتركين الوصف األقرب ل
  مثالً: طقسي اليوم ممطر، ولكن هنالك إحتمال بسماء نقية قُرابة المساء...

  

Name Tag:  
بدائرة. بالدور على كّل منهم قول إسمه مع حركة وبصوت معيّن يُعبر  نن يقفووالمشترك

  عن كيف حاله اليوم.
  تُعيد المجموعة نفس الحركة والصوت بعد كّل مشترك.

هل أيًضا في بداية إلتقاء المجموعة، التعرف على أسماء الفريق : هذا التمرين يُسَّ ظةمالح
  والتركيز.
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  مقياس "كيف حالك اليوم":
  ممتد من بداية الغرفة آلخرها. 100إلى  0تتخايل المجموعة أن هنالك مقياس من 

  رامًزا إلى "سّيء" ، 0
  : أفضل ، 1
  ... إلخ... 1أفضل من  2

  : متوسط: (الوسط) 50
  أفضل من متوسط إلخ... 60
  : جيد جّداً... 90

  : ممتاز 100
  يطرح المدرب اإلقتراح األول: 

  "كيف حالك جسديًا اليوم ؟" - 
فيقف كّل فرد من المجموعة في مكان ما على المقياس الوهمي (المكان الذي يختاره يكون 

  ُمعبًّرا لدرجة معينة عن حالته الجسدية على هذا المقياس)
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بين الصغير والوسط، تفهم المجموعة أن حالته  امكان المشتركين دمثالً: إذا اختار أح

  الجسدية عادية وأقل من عادية.
  ، تفهم المجموعة أن حالته الجسدية ُممتازة اليوم.100أعلى نقطة وهي الـ  همإذا اختار أحد

إلقتراح الثاني: بعد أن يقف كل فرٍد من المجموعة في مكانه المختار، يقترح المدرب ا
"كيف حالك فكريًا اليوم؟" ومجّدًدا يقف كل فرد من المجموعة في المكان الذي يراه مناسبًا 

  كإجابة لهذا اإلقترح.
بعد أن يقف كل فرٍد من المجموعة في المكان الثاني الذي اختاره، يقترح المدرب اإلقتراح 

  األخير: "كيف حالك عاطفيًا اليوم؟"
  د من المجموعة في المكان الذي يراه مناسباً كإجابة لهذا اإلقتراح.ومجدًدا يقف كل فر

بعد اإلنتهاء من اإلقتراحات الثالثة، يطلب المدرب من كل أفراد المجموعة جمع النتائج 
 مقتراحاتالالثالث وقسمها على ثالثة، فيقف كّل فرد من المجموعة في المكان الذي يضم 

  ّل فرٍد من أفراد الجماعة: كيف حاله فعالً اليوم!"السابقة، وهكذا يستخلص ك الثالثة

  تمارين تحمية (من المرحلة األولى) 

  الريح تعصف
المجموعة تجلس في دائرة ويكون هنالك ُكرسي ناقص، أي أحد المشاركين يبقى من دون 

  كُرسي.
يقف هذا المشترك في وسط الدائرة ويقترح إقتراح من الممكن أن يعني البعض من 

  ة.المجموع
  مثالً: "الريح تعصف لكل من يرتدي اللون األزرق".

  على َمن هو َمعني باإلقتراح، الوقوف وتغيير مكان جلوسه فوًرا.
شاغًرا، وهكذا يبقى دائًما احد  اكما على الشخص الذي كان في وسط الدائرة أن يجد ُكرسي

  .و يكون دوره أن يقترح اقتراحا جديدا أفراد المجموعة في الوسط
: ممكن أن تكون اإلقتراحات لها عالقة بشيء ظاهر كما ممكن أن يكون لها عالقة ظةمالح

  بشيء غير ظاهر في المظهر الخارجي.
  مثالً: "الريح تعصف لكل من هو متزوج"

: بحال لم يكن للشخص الواقف في الوسط إقتراح سريع، عليه القول: عاصفة، مالحظة
  ة.وهكذا على الكّل تبديل مكانهم في الدائر
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  تمرين تركيز: "الشخص الذي على يمينك يجيب"
يقف المشتركين بدائرة، وأحد المشتركين يقف في الوسط. ينظر الشخص الذي في الوسط 
إلى واحد من المجموعة ويطرح عليه سؤال: مثالً: "ما هي عاصمة األردن؟" على 

  السؤال. الشخص الذي يقف على يمين الشخص الذي ُطرح عليه السؤال أن يُجيب على
إذا الشخص الذي ُطِرَح عليه السؤال أجاب، يَخسر ويخرج خارج اللعبة. كما وأن الشخص 

  الذي يقف على اليمين يخرج إذا لم يُجب على السؤال.
: على الشخص الواقف في الوسط أن يطرح األسئلة بُسرعة فائقة وأن يُفاِجئ أفراد مالحظة

كل فُجائي على كّل العناصر وأن ال يطرح المجموعة. فمن األفضل أن يدور دائًما بش
  أسئلته بالتسلسل بالدائرة.

  

  المرآة 
  .- اثنان بـ إثنان -يتوزع الفريق

  ويختار كل ثنائي من يكون القائد ومن يكون الالحق بينهما.
يبدأ التمرين، فعلى القائد أن يقوم بحركات جسدية (غير ُمَعقََّدة) وعلى الالحق أن يتبعه 

  ه ِمرآته.بدقَّة، وكأن
  بعد حين، يتبادالن األدوار، فيُصبح الالحق هو القائد والقائد هو الالحق.

  بعد حين يَقترح الُمدرب أن يُكملوا التمرين من دون أن يُعيّنا من هو القائد.
  : يُمنع التكلم خالل هذا التمرين إذ إّن المهم هو السمع من خالل الجسد والحواس.مالحظة
 4الثُنائي قد طبق المراحل الثالثة السابقة، يتحول الفريق الـى  : بعد أن يكونمالحظة

، ثم المجموعة كلّها، وهكذا تُصبح المجموعة متناغمة 8، ثم 6أشخاص بدال من إثنين، ثم 
  أكثر فأكثر.

  تمارين تخص المرحلة الثانية: العمل التمثيلي المسرحي 

  أصفر / أحمر
ويُحدد داخل الصالة المكان الذي سوف ن وكأنهم جمهور في مسرح، ويجلس المشترك

  .“ خشبة المسرح”يُستخدم ك
  
عملية إرتجال على "خشبة المسرح" : واحد يقول "أصفر"  نوؤان من الجمهور يبدنإث

  واآلخر "أحمر".
ن بكل الطرق الممكنة، فإذا قال األول أصفر يالكلمت هاتينن أن يقولوا يعلى المشارك

ه "أحمر" بطريقة جواب على األول. ثم يحاوالن ُطرق بعدائية، على اآلخر أن يقول ل
 أخرى.
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التمرين، يعتمد على اإلرتجال والسمع بدقّة، فيتعلم كّل من المشاركين أن يرد على  اهذ
  اآلخر حسب اإلقتراح وليس التشبص فقط بطريقته.

  

  عصف ذهني وتمثيل
باقي المشاركين يضع المدرب غرض ما في وسط القاعة، على سبيل المثال ورقة، وعلى 

  أن يذهبوا فرًدا فرًدا إلى الغرض الموضوع في الوسط وأن يتعاملوا معه بشكل مختلف.
فعلى سبيل المثل واحد يستخدم الورقة كقبعة على رأسه، ومن خالل تمثيله، نفهم أنه مثالً 

  يمشي بالشارع والطقس ممطر.
ك مصرفي، يركض بها إلى ممكن أن يصعد بعدها أحد آخر فيتعامل مع الورقة وكأنها شي

  البنك لصرفها... إلخ.. إلخ...
: بعد أن يَُطبق هذا التمرين فرديًا، أمكن أن تصبح المشاركة ثُنائية، فيصعد إثنان مالحظة

واحد تلو اآلخر بالمشهد الللتعامل مع هذا الغرض. ثُم من الممكن أن تشارك كل المجموعة 
  .متكاملً نفسه، فيصبح هنالك مشهد مسرحي 

  

  إرتجال وعصف ذهني
  ثنائي يصعد إلى المسرح ويبدأوا بإرتجال مشهد ُمعيّن.

ن يفيجمد اإلثن Stopعندما يُريد، باستطاعته ايقاف المشهد بقوله:  أّي شخص من الجمهور
ن على ياللذ الشخصين أحدويأخذ مكان  Stopبأماكنهما. عندها يصعد الشخص الذي قال 

لنقطة. على المشهد الذي يقترحه أن يكون ُمستوحى من المسرح، ويُكمل المشهد من تلك ا
مختلف كليا عن الصورة الجسدية التي كانا فيها الثنائي عندما أوقفهما، ولكن يُكمل بمعنى 

 Stop. أيًضا عندما يبدأ باإلرتجال الجديد يمكن ألي شخص في الجمهور أن يقول السابق
  كذا دواليك.ن وهيويصعد إلى المسرح ألخذ مكان شخص من اإلثن



 15 

  
معينًا  ا: بعد أن يكون قد انتهى هذا التمرين، يستطيع المدّرب أن يقترح موضوعمالحظة

اإلرتجاالت التي سوف تَقوم بها المجموعة أن  يجب أن تكونيعني هذه المجموعة بالذات و
  يكون لها عالقة بهذا الموضوع.

 نكار والوقائع تجاه موضوع معيتهدف تلك المرحلة الثانية من التمرين على إخراج كل األف
  يعني هذا الفريق.6
  
  

  تمارين تخص المرحلة الثالثة: لعب األدوار / سوسيودراما 

  التعبير المجازي:
يطرح المدرب التالي: "إذا أردَت أن تصف نفسك بشيء ُمعيَّن، ماذا تكون ؟ ويُمكن إختيار 

  أي شيء موجود على وجه األرض".
أن يفكر بشيء فعالً يشبهه ويدّل على ما هو عليه في حياته  كّل فرد من المجموعة عليه

  الحالية.
من الممكن أن يكتب كّل فرٍد من المجموعة نّص يتكلم فيه عن إختياره، ومن ثم يُمثل هذا 

  المرور بمرحلة الكتابة. دوناإلختيار أمام الجمهور. أو يُمثله 
ئرة وكل واحد يتكلم عن إختياره أو : بعد انتهاء هذا التمرين، تجلس المجموعة بدامالحظة

  يطرح األسئلة على اآلخرين لمعرفة أكثر حول إختيارات اآلخرين.
  

  )Boal, 1992تقنيات من مسرح المنتدى (

طرحها في المجموعة والبحث بها. على المواضيع  نيوّدويختار أفراد المجموعة مواضيع 
  أن تكون بحاجة إلى أفق جديدة أو حلول ُمعيّنة.

حدة، يتم إقتراح حادثة أو قصة لها عالقة بهذا اأن يتم إختيار موضوع معيّن للجلسة الوبعد 
الموضوع وتكون القصة ُمقترحة من فرد من المجموعة. ويجب أن تكون القصة بحاجة 

  إلى حّل أو آفاق مختلفة عن واقعها الحالي.
بيل المثال، إذا أحداث يتم تحضير المشهد الُمختار من ِقبَل بعض أفراد المجموعة، فعلى س

القصة تتداول في إطار العائلة، يلعب أفراد المجموعة أدوار مثل األم، األب، الطفل، ممكن 
 protagonistالعّم، الولد، األخ، إلخ... والشخص الذي َعرض القصة يقوم هو بدور الـ 

  (الدور األساسي الذي تقوم حوله القصة).
  

لى الجمهور بكامله. ثُمَّ َيقترح المدرب على الجمهور بعد أن يتم تحضير المشهد، يُعرض ع
  التالي:
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حد من ا كان أل"سوف نُعيد تمثيل هذا المشهد مجدًدا ولكن اآلن يحق للجمهور التدخل. فإذ
ويصعد إلى المسرح ألخذ مكان  Stopالجمهور إقتراح إليجاد حّل لهذا الوضع، يقول 

  لجديد".الدور األساسي ويؤدي الدور بحسب إقتراحه ا
"ال نستطيع أخذ دور أّي شخص آخر في المشهد، فقط الدور األساسي... فإذا أردنا تغيير 
الوضع القامع، نحن ال نستطيع تغيير القامع، ولكن فقط المقموع (أي الذي يُعاني من 

  المشكلة ويُريد الحّل).
التفاعل على وهنا تبدأ افراد المجموعة بإقتراح حلولها من خالل لعب الدور األساسي و

  المسرح مع بقية األدوار.
بعد أن يَشهد الفريق عّدة إقتراحات ورؤية مشاهد عّدة (كل مشهد إلقتراح ُمعيَّن). يسأل 

(الذي لعَب بدايةً الدور األساسي) عن رأيه باإلقتراحات التي  protagonistالمدرب الـ 
آفاقا  هنالك  كان وإستنتاج إذاأُديَّت أمامه، ويتم النقاش مع المجموعة بالحلول المقترحة 

  أخرى للوضع الذي طُرَح أساًسا.
  : مالحظة

  " على الشخص الذي يُدير هذه الحلقة.Jokerيُطلق إسم " - 
إذا خالل تأدية المشهد، َوجد الجمهور أن إحدى الشخصيات المتبقية بالمشهد ال تؤدى  - 

تبديل الممثل مكن ييس مقنعًا) بالشكل الصحيح (على سبيل المثال، الذي يؤدي دور القامع ل
  الذي يؤدي هذا الدور بشخص ثاٍن من الجمهور.

  

  Psychodramaتمارين من المرحلة الرابعة: السيكودراما / 

  تحديد النزاع:

  أحد المشاركين يشارك شفهيًا المجموعة بنزاع يعاني منه مؤخًرا.
  من ثّم يجلس في وسط القاعة على كُرسي.

د عندما تظهر بوضوح وتُ  للنزاع، ينقسم باقي المشاركين إلى فريقين (فريق إلى  ناحيتينحّدِ
يسار الشخص الذي وضع كرسيه في الوسط وفريق إلى يمين الشخص نفسه). يتم إختيار 
اليسار أو اليمين من قبل كل مشترك في المجموعة بحسب تأييده لناحية أو أخرى من 

  أو على اليسار. يمينكان على ال النزاع. الفريقان يتواجدان على البعد نفسه إن
الشخص الذي يعاني من النزاع، أي الشخص الجالس في الوسط، يعيد اإلخبار عن نزاعه 
الخاص بشكل يُعطي تفاصيل أكثر عن قصته ُمساعًدا بالتالي المشاركين على ايجاد طرق 

  لمساعدته.



 17 

(يمين ويسار) يحاول أن  تمرين تحديد النزاع، يَُطبق بشكل منافسة بين فريقين، فكّل فريق
يجذب الشخص الجالس في الوسط إليه. طريقة الجاذبية تكمن بَقول ما يعتقد كل فرد من كل 
فريق أن الشخص الجالس في الوسط يفكرفيه فعليًا. الشخص الجالس في الوسط يحّرك 

ي ُكرسيه بإتجاه كّل فريق (بدرجات مختلفة) بحسب إقتناعه باألقوال التي يسمعها. ينته
التمرين عندما يكون الشخص الذي كان في الوسط مياالً أكثر فأكثر لناحية معينة أكثر من 

  الثانية.
من خالل هذا التمرين تتوضح األفكار أكثر للشخص المعني بالنزاع الشخصي، فمن خالل 
األقوال التي يسمعها والتي هي معبرة عن صوته الداخلي الشخصي، وتحركاته بالكرسي 

  تلك األفكار، تتوضح الصورة أكثر فأكثر لإلنسان المعني بالنزاع. نحو أو عكس
: عند انتهاء التمرين، الشخص الذي كان جالًسا بالوسط يشارك مع المجموعة مالحظة

  شعوره وأفكاره التي نتجت عن ممارسة هذا التمرين.
  

  بعض تقنيات السيكودراما:
  ا يوّد إيجاد حّل أو أفاق جديدة له.أحد المشاركين يعرض مشهًدا من واقعه. ويكون مشهدً 

: المشهد يكون مرتبطا بحالة شخصية وليس بحالة جماعية يُعاني منها كّل الفريق. مالحظة
يقوم بتمثيل األدوار المطلوبة ألداء المشهد، أفراد مختارين من الجمهور من قِبل الشخص 

  الذي يعرض قصته.
  لب المدرب على مراحل التالي:يُعرض المشهد أوالً كما هو في الواقع، ثم يط

) بين الشخص المعني واألدوار األخرى Role Reversalتبديل األدوار ( - 
الموجودة في المشهد، بُغية فهم الشخصيات المتبقية أكثر من قبل الشخص المعني 

  ومن قبل المدرب والجمهور.
في  يطلب من أفراد من الجمهور المستعدين، الوقوف خلف الشخصية األساسية - 

المشهد إلعطائها وبصوت خافت األفكار التي نعتقد انها تفكر بها ولكن ال تجُرؤ 
  )Doubleعلى قولها للشخصيات الباقية في المشهد. (

يطلب من الشخصية األساسية ترك المشهد والمشي في القاعة منفرًدا كي يتلي  - 
  )Soliloquayبشكل عشوائي كّل األفكار التي تأتيه في تلك اللحظة (

  
تهدف كّل تلك التقنيات إلى جعل الشخص ُمتفهم أكثر ومن عّدة نواحي لمشكلته الشخصية 

  وبالتالي لمساعدته على حلّها.

  تمارين من المرحلة الخامسة: الطقوس الدرامية

  الشعر الجماعي:

  كتب قصيدة بالدور. هميجلس المشتركين بدائرة. وعلي
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ن أفراد المجموعة، وبعد أن يكتب عليها جملة يبدأ التمرين بوضع ورقة بيضاء أمام فرد م
َرها للشخص الذي على يمينه،  واحدة يُخبئ ما كتبه بَطّي الورقة حيث َكتَب جملته وثّم يُمّرِ

  وهكذا دواليك.
في النهاية وبعد أن يكون الجميع قد كتب جملة على تلك الورقة، يفتح المدرب الورقة ويقرأ 

  الشعر للجماعة.
ميل أن تُنسخ تلك الورقة / الشعر، لجميع أفراد المجموعة كتذكار لتلك : من الجمالحظة

  الجلسات التي خاضوها سويًا.
  

  آخذ منك وأعطيك:
  تجلس المجموعة بدائرة.

  على كل فرد أن يُعطي شيئاً لكّل األفراد الباقية وأن يأخذ من كّل فرد منهم شيئًا.
  شيئاً للجميع.ينتهي التمرين عندما يكون الجميع قد أخذ وأعطى 

  : علينا أخذ شيئ ال يوجد عندنا وإعطاء شيئاً بإعتقادنا نملكه وال يملكه اآلخر.مالحظة
  يمكن أن يكون الشيء َوهمي، ملموس، فكرة، شعور، قضية، إلخ...

  
  

: جميع المراحل تأتي بشكل متسلسل، فال يمكننا البدء بتمارين من المرحلة مالحظة وتذكير
مرحلة األولى والثانية... كما وال نستطيع خوض المرحلة الخامسة قبل الثالثة قبل خوض ال

 خوض المرحلة األولى ثم الثانية إلخ... ويجدر التذكير بأن المرحلة الرابعة يجب تفاديها إذا
المدرب ليس متمرًسا بتقنياتها وعندها يُستعان فقط بالمراحل األربعة المتبقية  كان

  وبالتسلسل أيًضا.
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  نظرة عامة
  

د  م عق ة الت روع " تورش من مش اكل، ض ل المش دراما لح تعمال ال ول اس ي دريب ح دعم النفس ال
اورة دول المج ورية وال ي س ة ف ررة باألزم ائالتهم المتض باب وع اعي للش ي االجتم ة "، ف المنظم

  ساعات يومياً. 8 –أيام  5، وذلك لمدة سورية، في الدولية للهجرة
  

ة هي الورشة هذه  ن الخطوة الثاني دريبم ى ف الت ه األول ذي كانت خطوت اعي ال ي المسرح االجتم
  العالج بالدراما، للعدد ذاته من المشاركين.أيام في  5ورشة عمل لمدة 

  
  .سورية فيين مقيم سوريين رجال 9و سورية  امرأة 18، ثمة 27ومن ضمن المشاركين الـ 

  
س اء نف ملت علم ددة ش ات متع اركون بخلفي ع المش طين ,وتمت دين . ناش اعمرش يناجتم  يين وممثل

ال والشباب  السوريين المتضررين  يعملون جميعاً مع مجموعات  .مسرح ،فنانين ورسامين األطف
  .في سورية

  

  األهداف واألسلوب العام للعمل
  

ي  ا والت ة ونماذجه دراما التطبيقي اليب ال ن األلعاب المسرحية وأس كان هدف التدريب نشر سلسلة م
ة  ر الممارس ا عب ادة تطبيقه ن إع ريمك ع الم اعي م ي االجتم ل النفس ي العم ين اف راقيين (ب هقين الع

ر  اب و18و 12عم ار األلع م اختي داً، ت ر تحدي كل أكث ة ). وبش ر الفئ دم أكث ي تخ اليب الت األس
كان ( ن الس تهدفة م راهقالمس وريين نيالم ذاكرة الس ياغة ال ادة ص ى إع ل عل ى العم اجتهم إل ) وح

ّد. وتجارب الماضي كما إيجاد حلول ممكنة لل د للن ة بأسلوب الن اكل الراهن ق مش ويمكن إعادة تطبي
ى  ة المستهدفة، إضافة إل ع الفئ النماذج واأللعاب المقترحة في ورشات عمل المسرح االجتماعي م
ن العالجي والعالج النفسي ومجموعات  ك الف ي ذل ا ف مكونات أخرى لمسارات نفسية اجتماعية بم

ي  ا ف ن تطبيقه ا يمك ة. كم يم المناقش ف تقي ى مختل اركة وعل ر المش اكل عب ل المش ات وح االحتياج
     القضايا.

  
ارب واالحتياجات  اص التج كل خ دريب لتناسب بش ة الت تم تصميم ورش م ي ذا األساس، ل ى ه وعل
اذج واألدوات  تيعاب الممارسات والنم ن اس وا م ل ليتمكن اليين، ب دربين الح ة المت ة لمجموع العاطفي

  هم المستهدفة.كي يستعملوها مجدداً مع مجموعات
خص  يم أي ش ل تعل ة مث ارات تربوي ى اعتب تندت عل ل اس ة العم رة ورش ك أن وتي ن ذل م م واأله

ل ل ا جع ة المستهدفة كم ع الفئ ون مستنسخة م اذج لتك ارين والنم ن التم رة م ة متنوعة وكبي مجموع
ة لمتدربين اختبار تطور المسار بين األلعاب ، ولكل لعبة على حدة. إن التدريب مختلف عا ن ورش

  العمل وبالتالي فإنه من الخطأ أن يقوم المشاركون (أو القراء) بإعادة لعب هذه األلعاب 
ة ل الحالي ة العم ي ورش وتيرة، ف ك ألن ال ا، ذل دة ذاته الوتيرة والم ون ب أ ، يجب أن تك ة أبط (فجلس

ة  ى قراب يلها إل ن تفص دريب يمك ي الت دة ف ل الواح ل) ف 10العم ة العم ي ورش ة ف ات عادي ا جلس يم
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ل.  ي ورشة العم ر ف ون أسرع بكثي تكون مدة بعض األلعاب الفردية أقصر بكثير، لذا فإن اللعبة تك
  وقد تمت اإلشارة إلى هذا الموضوع بشكل متواصل للمشاركين، عند نهاية كل جلسة عمل.

  القيود والتحديات
  
دريب 5لم يتمكن   ة  -مشاركين  من االنضمام الى ت ة الثاني ا حضر الوحدة التدريبي مشارك 27فيم
ا  ب السابقتدريال زات المقترحة كم دة المحف ق بم ا يتعل ي م . وقد سبب هذا األمر بعض التحديات ف

االلتحاق بمجموعة منشأة  بوتيرة العملية التي كان علينا مراجعتها كي يتمكن المشاركون الجدد من
     مسبقاً.

  
أ ات و بمر إيجابي إضافي. إن تنوع خلفيات المشاركين هي قوة ويجب النظر إليها ك العكس، فخلفي

ة  ة المتنوع اً األعضاء المهني دريباً مهني وا ت ذين توقع ين ال ى التناقضات ب ي المجموعة، إضافة إل ف
ق بعض  د خل لية، ق ذات والتس ر عن ال ية للتعبي وافز الشخص ام الح ودهم بشكل ع ذين تق دماً وال متق

  التحديات وكان من الممكن أن يحبط الفئة الثانية.
  

دَ  ا ه راهقين وفيم ع الم املين م طين الع درة الناش ز ق ى تعزي دريب إل ات  ف الت وريين والفئ الس
ا األخرى ر، بم ي العم ال أصغر ف ، إال أن نسبة كبيرة من المشاركين كانت في الواقع تعمل مع أطف

ل المستفيدي انوا أق ى األرجح أن هؤالء اآلخرين ك ل المدرسة. وعل ا قب ة م ن فيهم أطفال في مرحل
  من التدريب.

  
ى  دة عل ل  5لقد تم تصميم الجلسة الممت اذج عم ر أدوات ونم ى تمري ي (يهدف إل دريب مهن ام كت أي

راد المشاركين  ى راحة األف يمكن استخدامها وإعادة استعمالها) أكثر مما هو ورشة عمل (تهدف إل
اً).  زهم مهني ر من تعزي دراما،أكث وذج السابق حول العالج بال ان النم ي و وك د  ف ة، ق طبيعة التقني

  م كورشة عمل أكثر منه تدريباً.ُصمّ 
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 النماذج التي تم تعليمها خالل التدريب
  

ة لقد تم تنظيم ام العملي ي استغرقت خمسة أي ة الت ة  و  الكامل اذج الثالث ل جلسة عمل، حسب النم ك
دراما. المتداخلة  ل ال دير الطريقلعم ان تق دريب ك ذا الت داف األساسية له ي يجب أن وأحد األه ة الت

د. إضافة الهذه النماذج في تقسيم ورشة  على أساسها تتفاعل ة األم ى طويل عمل بالدراما متوسطة إل
ا  ةإلى ذلك، يمكن للنماذج الثالث ة أخرى، بم ية اجتماعي ي تنظيم مسارات نفس وتفاعلها أن تساعد ف

  فيها االستجابات النفسية والعالج النفسي والعالج بالفن.
  

  لمطبقة الثالثة كانت:النماذج ا
  نموذج جلسة العالج بالدراما )1
 الحلقة المرّكبةنموذج  )2
  الدور -اإلسقاط  – التعبير الجسدينموذج  )3

 
  

هيكل بسيط لورشة العمل الكاملة ولكل ) هو 2004ز، غنموذج جلسة العالج بالدراما (جينين
  :خطوات 5جلسة فيها. يتألف من 

  
  التواصل-
  العقد-
  التحمية-
  ألساسيالنشاط ا-
  التهدئة-
  التغذية الراجعة-
  

ا  ل منه رس لك ت المك بة الوق ب، إال أن نس ذا الترتي اً حسب ه د دائم ا أن تتواج وات كله ى الخط عل
ة.  ي العملي ة ف ة المجموع اط وحسب مكان بيل سيختلف حسب النش ى س ق عل رس المنس ال، يك المث
ي جل د ف ون العق ا يك د، فيم اً أطول للعق ى وقت ي كل خالل األيام األول ر. وف ة أقصر بكثي سات الحق

ى  ر عل ل أكث ى المجموعة أن تعم د من النشاط، عل مرة يقوم فيها المنسق بتقديم وسيلة أو نوع جدي
ة  اط بالتحمي ى النش ا عل ّد مم كل ح اً بش اط عاطفي ان النش إذا ك رة. ف د فت ر بع ن النسب تتغي ه، لك ذات

ى ارة إل در اإلش خ... يج ول، إل ة أط دة التهدئ ون م اص، تك بة لل خ ل بالنس ي أن التمثي اهدين ف مش
  عتبر تهدئة. للحصول على قائمة األلعاب لكل من المراحل، انظر أدناه. المجموعة أو للجمهور يُ 
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 )2010؛ برناردي، 2004ينينا، سك(الحلقة المرّكبة نموذج 
  

ف ين مختل ل ب ى التفاع بة إل ز بالنس اب التحفي نظم ألع ي ن ة الت وذج بالطريق ذا النم ى ه اء  يعن أعض
دماج.  دالً من االن اون ب ات الموجودة ويعزز التنسيق والتع رم االختالف وذج يحت و نم المجموعة. ه
ة  ات ثقافي ة وخلفي درات مختلف وهو مفيد بشكل خاص حين نعمل مع مجموعات من األشخاص مع ق

ه مختلفة، أو حين نود تعزيز التعاون بين االختالفات. وهو أساس حين نعمل على حل المشاكل  ألن
  القوالب وزيادة الحلول المبدعة للمشكلة.يسمح ألي كان بالتعبير عن مشاكله مع تجنب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ترك  مح ألي مش ة أن تس وافز المقترح ى الح ل، عل ة العم اء مجموع الل بن ه خ وذج أن رح النم يقت

ديل ج ن دون تع ك م دريجياً، ذل رين ت ى اآلخ ول إل ه والوص ب طريقت ب حس ه باللع وهر طريقت
ة ومُ لممارسة اللعبة ة تدريجي ى اآلخرين بطريق دائرة نسقة. ، ولكن مجرد اإلضافة إل وال تتشكل ال

تقيمة.  ة مس ي عالق دريجي، ف ل وبشكل ت ى مه يعهم، عل اركون جم ارك المش ين يش دائرة إال ح وال
وم ه ا ليست موقعاً يق ع في ل مشارك بحد ذابلجمي ه ك وم في ع يق ل هي موق ز األمر نفسه، ب ه بتعزي ت

  اختالفه.
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ى  د عل ي تعتم اه والت ذكورة أدن اب الم يمكن العثور على تمثيل هذا النموذج في كافة تسلسالت األلع
د  د واحد زائ د واحد زائ د واحد، واحد زائ د واحد زائ د واحد، واحد زائ نموذج: واحد، واحد زائ

ر المطاف.  ي آخ دائرة ف ى تتشكل ال خ حت د، وإل تواح ل مش دائرة ك ي ال اهد وف ل ومش و ممث رك ه
  لغيره وكل عمل ينبع من تعاون المشتركين جميعهم، كل بحسب فهمه لها. 

  
ع  ود لجم ب تكراراً ومحاوالت وجه ا تتطل ث أنه كعملية، هي أكثر صعوبة من نسخة أو اندماج حي

دى الطويتتطلب الموجود بدالً من خلق أمر جديد معاً، كما  ى الم وذج، وعل ذا النم ل، تعباً. إال أن ه
ل ة أفض ا ديناميكي ية كم ايا الشخص اث القض ر وانبع ل للتعبي زاً أفض ت تعزي د أثب ة ق و  للمجموع

وذج فعّ ذا النم إن ه ا، ف ا ذكرن الي، وكم اون. وبالت ى التع اد عل ل باالعتم اء العم ال بشكل خاص أثن
  على حل المشاكل. األمر ال يتطلب أكثر من بعض الصبر.

م توضيح وأخيراً، يساعد هذا النموذ د ت ة. وق ج عادة على حل استقطاب التدخالت االنسانية العالجي
  ) في مثلث االنسانية.2001هذا (بابادوبولوس، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا
 
 
 
 
 

ذلك تحويل العالقة العالجية واإل وم ب أن يجب نسانية، من المثلث حيث يساعد مخلص ضحية، وليق
ى ، إلى دائرة ي /المجرميُحدد وجود القامع ع اآلخر واإلضافة إل اون الواحد م ع التع مكن فيها للجمي

ول  زز المشاركة. الحل الي يع ألدوار وبالت ي تجنب المساهمات المتصلبة ل خطاب مشترك يساعد ف
  للمشكلة لن تأتي من فوق ولكن سوف يتم إقتراحها بطريقة الند للند.  ةقدمالمُ 

 المنقذ

 الضحية

ذالمنق  

ةالضحي  

 المجرم

 المجرم

 المنقذ
 المجرم
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تقيمةمن الناحية التقنية، وفيما يركز العمل خالل األي ات المس اء العالق ى بن ى عل  (linear)ام األول
دائرة  اء ال ن بن ة يمك أكثر مما على الدائرة، إال أنه مع تقدم العمل تتغير النسب وفي الجلسات الالحق

  .  (linear)في وقت أبكر، بعد تكرار سريع للعالقات المستقيمة
  

  الدور -اإلسقاط  –نموذج التعبير الجسدي 
 

وذج  رتبط نم قاط  –ر الجسدي التعبيي دور  -اإلس ة بتطور مُ ال ي ورش ارين المقترحة ف وى التم حت
ى ثالث مراحل. 2010ز (غوحسب سو جينينالعمل.  ) فإن التطور الدرامي ألي انسان يحصل عل

ون  ر يك ادئ األم دي ب ر الجس ابير التعبي دين وتع ات الراش خ حرك م ونس ع الجس ب م ال اللع ، مث
ي الم م ف خ. ث اق، إل م والعن ل بوجهه دأ الطف ة، يب ة الثاني قاط رحل ات اإلس إخراج المحتوي ، أي ب

راً  دمى. وأخي ابير واللعب بال اذج والتع ال الرسم والنم ة مث ر أغراض انتقالي والتعابير من نفسه عب
ل  دى الطف ة ل درات الدرامي ور الق ة تتط يات مختلف ال شخص ل بانتح دأ الطف اء األدوار فيب ي بن ف

  "وكأنه" شخص مختلف.
  

ع التطور لسة وأي مسيرة لورشة عمل كاملة، لز، على كل جغجينين وحسب سو تكون فعالة، أن تتب
ع ألعاب اً م ر جسدي  ذاته وتبدأ دائم ى ألعاب تعبي ال إل م االنتق ى اإلسقاط ، ث راً إل لعب لتصل أخي

  ن.ر. وهذا األمر ينطبق على األطفال كما الراشديادواأل
  

ل جلسة أن ى ك ة، عل ذه الحال ي ه ع  وأيضاً ف ف م ل خطوة يختل دة ك ذا التطور، إال أن م تشمل ه
ل وفي معظم الحاالت، الوقت كما مع طبيعة الحوافز المقترحة.  ون عم زاً يك ى مرك الجلسات األول

ىاإلسقاط مع القليل من أكثر على التعبير الجسدي  ى  اإلسقاط والدور، ثم أكثر عل ر عل راً أكث وأخي
    .  األدوارلعب 

  
اذج الث ع النم ة إن جم ة مرن ي ديناميكي ة ف و الث ده دف  يتح اكل به ل المش ي ح روري ف ه ض ولكن

ول  وإعطائها شكلإفساح المجال أمام كل مشترك للتعبير عن المشكلة وتحليلها  ى حل والحصول عل
ى مشكلته من اآل ز نظرة الشخص إل ا فعالً تعزي ي يمكنه ول الت ول خرين، الحل يس عن الحل والتنف

  الممكنة. 
  

ة التفاعل  على أحدهمتعمل النماذج الثالثة على مستويات مختلفة،  ى طبيع تنظيم الجلسة والثاني عل
ة ركين والثالث على تطور تالذي نخلقه بين المش ذه الطريق اب المقترحة. وبه ة/محتويات األلع طبيع

  ظهر جلسات األلعاب أدناه هذا التفاعل.يمنكها التفاعل. تُ 
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من خالل  لتحميةسة بشكل عام للتواصل والعقد واكرالجلسة مُ  :I الجزء 
  عبير الجسديالت
  

  التنويم المغناطيسي الكولومبي
 أيضاً) تحميةالتواصل (يمكن استعماله ك 
 التعبير الجسدي 
 العالقات المستقيمة)(linear ثالثة والمجموعة كلهامجموعة ي وفي ثنائ 

  
وم الشريك لب من المشاركين اختيار شريك من طولهم و إذا شاؤوطُ  ف ا، من الجنس نفسه. يق الواق

ى مسافة  أي على جهة اليمين، ه، محافظاً عل د بأنف القائد، بمد يده وعلى الشريك أن يلحق حركة الي
ي المساحة و 5 اع والسرعة والصعوبة أن سنتيمترات. يمكن للقائد أن يتحرك ف ى االرتف يلعب عل

ي: أ)  دة فه ود الوحي ا القي ات. أم ة للحرك وم المختلف اً ليق ة واقعي ون ممكن د أن تك ات الي ى حرك عل
تبدال  تم اس م ي ر. ث ي خط ريك ف ع الش دم وض ة أي ع ون آمن ب أن تك ا، ب) يج ريك باتباعه الش

  األدوار.
  

ى المجموع ث إل خص ثال افة ش تم إض ة، ي ة الثاني ي المرحل ادة ف ط بقي ي الوس خص ف وم الش ة ويق
  تبدال األدوار.بيد مختلفة. أيضاً يتم اس ثنين اآلخرين، كلّ اإل
  

ي  خص ف ل ش ع ك ه. يتب ر يتبع ادة وآخ د بالقي وم واح ابور. يق ق ط تم خل ة، ي ة الثالث ي المرحل ف
دى  ع مسافة ال تتع ه، م ي الطابور بأنف ي جسم  5المجموعة آخر شخص ف سنتيمترات من نقطة ف

  الشخص أمامه.
  

  يجلس المشتركون ويعرفون عن أنفسهم باألسماء والخلفيات، إلخ...
  

  جسدي.ال اللمس، بقوة إنما من دون  الحلقة المرّكبةنموذج  بشكل ظة: يتم خلق التواصلمالح
  

 وما فوق.سنوات  8العمر: 
 

  سلة األمنيات
 ) ضمن إطار العصف الذهنيالعقد( 
 في الدائرة 
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وة  د 1الخط ر ال يري دريب، وأم ن الت ده م ر يري غيرتين أم ين ص ى ورقت ترك عل ل مش ب ك : يكت
  ب.اختباره في التدري

  
د". يمكن رسم 2الخطوة  د" وسلة "ال أري لة "أري اليتين، س : يضع كل مشترك ورقته في سلتين متت

  ب على الحائط أو من خالل صنع صناديق ورقية، إلخ...السلة على لوح ورقي قّال 
  

ار 3الخطوة  م اختي ات اآلخرين ث راءة تعريف اً ق تركون جميع تطيع المش ف : يس ط ال تعري د فق واح
م  يكون نال يمكن أون عليه (غير يتوافق ين أو يضعون عالمة بقل ون مع ه بل تعريفهم). يشيرون إلي

  أو ورقة الصقة، حسب المواد المتوفرة.
  

ع مناقشة األ: يتم نقل الـ "أريد" والـ "ال أريد" التي تم اختيارهم 4الخطوة  ي وتق وح ورق ى ل ر إل كث
  .ةالمحددد مبني على التوقعات عقفي المجموعة بهدف خلق 

  
ة:  ع مالحظ ل م ون العم ين يك ة ح الغين، بخاص راهقين والب ع الم ل م ة أفض ذه اللعب ون ه تك

ر  ن عم ال م ن لألطف ه يمك ر. إال أن ات أكب تخدمنا  8مجموع ا، وإذا اس ام به ر القي نوات وأكث س
  سنوات. 8الرسومات بدل التعاربف يمكن لعبها مع أطفال أصغر من 

  
  
  
  

  لصندوقلمثال 
  

  ، كانت الرغبات المتكررة غالباً:سورية خالل التدريب في 
  "أريد"

  والحركات" "استخدام لغة الجسد 1أ
  الصبر" فهم" 2أ
  وأيضا شرح كل نشاط والهدف منه" لم تقنيات وأساليب محددة لألطفال"تع 3أ
ة 4أ دراما المطبّق ارين ال م تم ال  "تعل ة األطف ع فئ تخدامها م ن اس ي يمك ارين الت ة والتم والعملي

  ن. والمراهقي
  

  "ال أريد"
  ومحاضرات نظرية"  "نظريات غير عملية 1ب
   ان تعطى أمثلة غير مرتبطة بالواقع السوري " 2ب
  

ى تم تقبل التلميحات  اني، عل وم الث ز سيبقى، عدا عن الي م توضيح أن التركي ر البشكل جيد وت تعبي
كل 1(أ ديالجس ه بش ارين وأن ى التم يكون عل ز س يتمكن إ)، أن التركي ي س ن فتراض ون م المراهق
ة 3النشاطات كلها (أ قتطبي ين األدوات واألساليب وأهمي ات ب ى االختالف )، أن االهتمام سيكون عل
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الي  ة. وبالت ين األدوات المختلف ل المشتركة ب ة والهياك روابط المنهجي م ال معرفتهما كما ضرورة فه
  ).1؛ ب3لعمل (أبعض النظريات ستكون موجودة إنما ستكون مرتبطة مباشرة مع نمذجة ورشة ا

  
رك  ة بت دم الرغب ة ع ا لدرج خص م ق ش ة تعل تكون إمكاني ا س بر كم يتطلب الص ر س راً، األم أخي
ا  ي تعمل وإنم رة المجموعة الت ى خب اً عل ن مبني م يك المجموعة إمكانية مستبعدة ذلك ألن التدريب ل

  على تمرير األدوات واألساليب ليتم تطبيقها.
  

  ، قفركضمشي، أسرع، أإ
  

 التحمية 
 الفرد في المجموعة 
 لتعبير الجسديا 

  
  المحافظة على الصمت والتركيز، المشي ضمن المساحة.: 1الخطوة 

  
 /لمس: إمالء كل فجوة على األرض من دون الدوران في دائرة ومحاولين عدم االرتطام2الخطوة 
  .اآلخرالواحد ب

  
داً، 3الخطوة  سريع، أسرع، أركض، : المشي بسرعات مختلفة يعطيها المدرب: بطيء، بطيء ج

  قف. عند "قف" على المشتركين أن يجمدوا في مكانهم والمحافظة على الطاقة.
  

 سنوات وما فوق. 8العمر: 
 

  دقيادة الجس
  

 التحمية 
 الفرد 
 التعبير الجسدي  

  : المشي في المساحة، كما في التمرين أعاله.1الخطوة 
  

ى 2الخطوة  ف أو : يقوم جزء من الجسم، كما يشير المدرب، إل ون األن ة. يمكن أن يك ادة الحرك قي
  الكتف األيمن أو األيسر أو الصدر، إلخ..

  
ع  م م عية الجس ات ووض ر الحرك ف تتغي وا كي أن يحلل تركين ب ن المش ق م ب المنس ة: يطل مالحظ

  القيادات المختلفة.
  سنوات وما فوق. 8العمر: 
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  النظرات
  

 تركيز –عالقة  – تحمية 
 واحد زائد واحد 
 تجسيد 

  
  : المشي في المساحة كما في التمارين أعاله1 الخطوة

  
  مشي وانظر إلى اآلخرينإ :2الخطوة 

  
  نظر إلى اآلخرين في عيونهمأ: 3الخطوة 

  
ى دّ : حافظ على النظرة الواحدة ألطول م4الخطوة  ة لتنظر إل ف الحرك ك. ال توق ة تسمح بها حركت

  شخص معين.
  

  أال يتكلموا. : يمكن للمشتركين أن يضحكوا ولكن يجب5 ةالخطو
  

وة  ديل : 6الخط ا بتع ول كم دة أط ة لم رات الفردي ى النظ ة عل تركين اآلن بالمحافظ مح للمش يس
  حركتهم على هذا األساس.

  
ين 7الخطوة  ة ب ى النظرات معلق ين، تبق ى شخص مع النظر إل اح ب ا باالرتي : حين يشعر شخص م

  .بعضهم البعض
  

  سنة وما فوق. 14العمر: 
  
  

  الرابط المطاط
  

 تركيز –عالقة  – ميةتح 
 واحد زائد واحد 
 تعبير جسدي 

  
  ثنائيين: قسم المجموعة إلى 1الخطوة 

  
  سوى بالنظر واحدهم في األخر الثنائي: ال يقوم 2الخطوة 

  
  طاط يربط بين جبيني الشخصين.ل وجود رابط م: تخيُّ 3الخطوة 
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ل حسب تعلي4الخطوة  ر أو أق ر : يصبح الرابط أقصر أو أطول ومطاطي أكث درب. يختب ات الم م

  مقاومة المطاط.ثنائي كل 
  

ربط الخطوة 5الخطوة  ا ب الخطوة  7: المشي ذاته في المساحة إنم ابق ب ذا  2من النشاط الس من ه
  النشاط.

  
  سنوات وما فوق. 10العمر: 

  

  المشي الالصق
  

  تركيز –عالقة  –تحمية 
 واحد زائد واحد 
 تجسيد 

  
اء مشي، أإمشي كما في تمرين إ: 1الخطوة  رة أثن ذا الم لتصاقك بشخص إسرع، أركض، ولكن ه

  آخر.
  

  مالحظة: يمكن إضافة هذا إلى آخر التمرين السابق (المطاط يصبح أقصر فأقصر)
  

  سنوات وما فوق. 10العمر: 
  

  األعمى
  

  العالقة -الثقة 
 واحد زائد واحد 
 التجسيد 

  
  ثنائيين: اقسم المجموعة إلى 1الخطوة 
  عينيه ويحاول تذكر المساحة. يغمض كل منهما :2الخطوة 
وة  د 3الخط ي : أح اني ف ود الث ه ويق تح عيني ار) يف ين أو اليس ى اليم ا إل ائي (إم ي الثن خاص ف األش
  المساحة.
ين، 4الخطوة  ين االثن ة ب ي العالق ي المساحة يجب أن تتواجد ف : الوتيرة والسرعة، إلخ، للحركة ف
  الراحة أثناء الحركة.ر بوشعالشخص المغمض العينين بال يتمكن بشكل أن
  فتح العينين.إ: توقف، 5الخطوة 

  ر: األمر ذاته مع تبادل األدوا6ة الخطو
  .سنة وما فوق 14العمر: 
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  التحيات الطائرة
 العالقة، بناء المجموعة 
 ...واحد زائد واحد، زائد واحد، إلخ 
 التعبير الجسدي 

  
  نظرة األولى إال عندما تجد أخرى.نظر إلى اآلخرين، ال تترك الأمشي في المساحة، إ: 1الخطوة 
سمه، يصافحه إ: حين يشعر كل مشترك أنه مستعد، يمكنه أن يذهب إلى الشخص، يقول 2الخطوة 
  ويكمل.

  مصافحة األيدي.فقط ب : متابعة ذلك3الخطوة 
  : على كل شخص أي يترك يداً فارغة وأخرى مشغولة بمصافحة يد أخرى.4الخطوة 
  أسرع فأسرع ثم قف.: قم بذلك أسرع ق5الخطوة 

  
  سنوات وأكثر. 8العمر: 

  

  . الجلسة مكرسة للتعبير وبناء الفريق عبر اإليقاع.IIالجزء 
  

  تنفس الصوت
  ،الصوت تحميةبناء المجموعة 
 في الدائرة 
 التعبير الجسدي 

  
  جلس مربع الرجلين أو تمددإ: 1الخطوة 
وة  ذه: 2الخط ددة له وات المتع ى الخط ز عل ر، التركي هيق وزفي ي  ش عها ف ة ووض ة التلقائي الحرك

  عدة مرات. .وتيرة طبيعية
  : أثناء الشهيق، حاول تمرير الهواء من الرئتين إلى المعدة وبالعكس. عدة مرات.3الخطوة 
وة  د4الخط ع إص رين م ادة التم ـ ا: إع دأ ب ر. اب اء الزفي وت أثن م  Aر الص دّ Uو Oو Iو Eث ة . ع

  مرات لكل حرف.
طلب من المشتركين أن يتخيلوا أن إصدار الصوت سيدفع حركة رجل يُ : لتسهيل األمر، 5الخطوة 

ا ينحرف Eسيدفع الرجل إلى األمام، للحرف  Aصغير جداً من الفم إلى األمام. بحرف  ـ جانب  I، لل
  نزوالً بشكل منحرف. Uنزوالً بشكل ثابت وللـ  Oإلى فوق، للـ 

  ريدهالحرف الذي ي واحد : الجميع معاً، ويختار كل6الخطوة 
  : األمر نفسه من دون إرشادات المنسق.7الخطوة 
ا يشبهه). ، 6: تماماً كالخطوة 8الخطوة  اه (أو م ديل درجة الصوت حسب التصميم أدن إنما مع تع

  يتبع المنسق التصميم بقلم.
  : األمر نفسه مع الترددات (الفراغات في األسطر)9الخطوة 

____  ___  ___________ _ ____ _ ________ _ _ _ ________  
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ً 10الخطوة    : درجة الصوت والتردد معا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أصوات الجسم
  ،اإليقاع تحضيربناء المجموعة 
 في الدائرة 
 التعبير الجسدي 

  
ي يمكن : 1الخطوة  ى األرض، يستكشف األصوات الت كل مشترك، بشكل فردي وأثناء جلوسه عل

ك الواضحة. استكشاأن تصدر عن تالقي جزئين من الجسم.  ط تل  5ف اإلمكانات المختلفة وليس فق
  دقائق أو أكثر.

  ختر الصوت الذي أعجبك أكثرإ: 2الخطوة 
راد المجموعة تطوع: يعرض عدة مت3الخطوة  ع أف دها جمي ة. يعي ين أصواتهم المفضلة للمجموع

  معاً.
  

  سنة وما فوق 13العمر: 
  

  الصوت مع امشي
  

 بناء المجموعة، خلق اإليقاع 
 ائرةفي الد 
 التعبير الجسدي 
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وة  ن : 1الخط وت م دار ص ع إص ن م ف"، ولك ض، توق رع، أرك ي، أس ي "امش ا ف ي كم امش
  اختيارهم. توقف عندما تريد الشهيق.

ي : في هذه المرحلة، يركز العمل على درجة الصوت2الخطوة  ، وهو النسخة الصوتية للسرعة ف
  الصوت حاداً أكثر، والعكس صحيح.المساحة (عبر المشي). كلما كان المشي أسرع كلما أصبح 

  امشي.-: يتوافق التردد مع الوتيرة وعالقة قف3الخطوة 
  : اضف صوت الجسم4الخطوة 
وة  ن : 5الخط أتي م ل ال ي رين. والتفاع ع اآلخ ل م ك  تفاع افة إيقاع ر إض ا عب رين إنم خ اآلخ نس

  الخاص إلى إيقاع اآلخر. 
ى إيقاعه، امشي سوياً مع الشخص الذي تجده مال: 6الخطوة  ائي عل ر، ويحافظ كل من الثن ئماً أكث

  إنما يتم جمع اإليقاعين.
  

م جداً أن تأخذ  مالحظة: ن المه رة). وم تذكر دائماً أن الصوت ال ينخفض إنما درجة الصوت (النب
د أوقتك وال تسرع.  ب تقلي تمعون. تجن ا يس ى م بة إل ر درجة الصوت نس طلب من المشتركين تعيي

  إلصغاء إليهم. اطلب منهم تعيير الدرجة حسب طول نفسهم.اآلخر وإنما حاول ا
  

  سنة وما فوق. 14العمر: 
  

  تحيات يابانية
  

 بناء المجموعة 
 في الدائرة 
 التعبير الجسدي 

  
  : أي شخص في الدائرة1الخطوة 
ده اآلخرين 2الخطوة  ي المجموعة إيقاعه وصوته الخاصين لآلخرين. يعي : يعرض كل شخص ف

  جميعاً معاً.
  

  سترو!ماي
  

 بناء المجموعة 
 في الدائرة 
 التعبير الجسدي 

  
  : يتم تقسيم المشتركين إلى مجموعات من أربعة.1الخطوة 
  : تشكل كل مجموعة أوركسترا صغيرة من اإليقاعات.2الخطوة 
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ل مرة 3الخطوة  وم مدة ك ى حدة، تق : يتم قيادة األوركسترا من قبل كل فرد في المجموعة، كل عل
ى  3 ائق. ي 5إل دأدق ر ب رين عب ترو اآلخ ود المايس ات  -ق ر حرك ة، عب ردد، درج رة، ت ف، نب توق

  اليدين.
  قائد األوركسترا األفضل. ، باإلجماع،تختار كل مجموعة: 3الخطوة 
د األوركسترا 4الخطوة  ى. يوصل القائ دأ المجموعة األول رة. تب ي دائ ا ف : تجلس المجموعات كله

  تقف، تبدأ المجموعة الثانية. التي يقودها إلى األقصى ثم يوقفها. حين
وة  ي دا: 5الخط ه ف ر ذات ادة ئاألم رك القي اهزة، يت ه ج د أن مجموعت عر القائ ين يش رب. ح رة أق

ة بإيقاع ى المجموع اصوينضم إل ترات ه الخ دمج األوركس دائرة، ت ي ال ى . ف ة إل ا المختلف إيقاعاته
  إيقاع واحد حتى تصل جميعها باإلجماع وتدريجياً إلى النهاية. 

  
م  ادة أوالً ث ون للق ي يك ه األساس ب، إال أن التوج ية وحس ات أساس ق تعليم ي المنس ة: يعط مالحظ

  للمجموعة في مرحلة الحقة. 
  

  سنة وما فوق. 13العمر: 
  
  

  :و التعبير المجازي اإلسقاط
  

ى  ز عل ان التركي ر الجسديفي اليوم األول من التدريب، ك ى التعبي اني عل وم الث ز الي  اإلسقاط. رك
  نتقالية.إخالل أغراض  من
  

  أهداف هذا اليوم هي تدريب المشتركين عبر نماذج وألعاب تطويرية تهدف إلى:
  
  التعبير عن الذات؛ إعادة صياغة تجارب الحياة-
  
  ريق؛ مشاركة روايات شخصية بطريقة آمنةفبناء ال-
  
  التواصل-
  

  المشي في العناصر
 التواصل للتعبير المجازي و المخيلة التحمية / 
 واحد تلو اآلخر 
 التعبير الجسدي 

  
  مشي، أسرع، أركض، قفإ: كما في 1الخطوة 
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ارد)، األ2الخطوة  ل (الساخن والب ي ذي يسفلت (ال: األمر ذاته ولكن عبر عناصر مختلفة: الرم غل
  دقائق لكل عنصر. 4إلى  2والعادي)، الثلج والجليد، شاطئ البحر، عمق البحر، إلخ... تكريس 

  
  ت وما فوق.سنوا 8العمر: 

  

  سمكة القرش
  

 التواصل باستخدام المخيلة 
 ...واحد زائد واحد، زائد واحد، إلخ 
  / اإلسقاطالتجسيد 

  
وة  ان : 1الخط ال ك ي ح ع. ف مس وممت ل ومش س جمي ر". الطق ي البح بحون ف تركون "يس المش

أنهم  اً المشتركون ال يعرفون السباحة في الحياة الحقيقية، يمكنهم التخيل أنهم يمشون وك مغطون كلي
  بالمياه، ما عدا رأسهم.

  
ة (: 2الخطوة  ى األرض، أو ورق عادي بأحجام مختلف ون عل ، A4يقوم المنسق بنشر أوراق كرت

A3.(حجم اللوح الورقي ،  
ى المشتركين  "سمكة القرش": ينادي المنسق 3الخطوة  رش، عل ادي للق من وقت إلى آخر. حين ين

ع األوراق (الجزر/ ى قط لوا إل اذقُ أن يص ورق) إلنق ون أو ال ع الكرت هم ط ون أنفس ب أن تك . يج
أي جزء  ة ب أرجلهم على الورقة، أو بكل األحوال عدم لمس أي جزء من األرض خارج عن الورق

  من جسمهم.
ذه 4الخطوة  ة. خالل ه بحوا" بحري اني، يمكن للمشتركين أن "يس رش والث داء الواحد للق ين الن : ب

  فشيئاً بتقليص عدد األوراق الموجودة على األرض.االستراحات، يقوم المنسق شيئاً 
وة  اون أو 5الخط ى التع تركين عل ر المش ا يجب ين، مم وى ورقت ى س ر، ال يبق داء األخي د الن : عن

  .أنفسهم نقاذإالعراك بهدف 
  تعليقات.: 6الخطوة 

  
  من األفضل ربط لعبة سمكة القرش بلعبة "المشي في العناصر".مالحظة: 

  
  ا فوق.سنة وم 12العمر: 

  

  المشي مغمض العينين
 التحضير لتمارين العيون المغمضةالتحمية . 
 واحد تلو اآلخر 
 التجسيد 
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وة  ي 1الخط ا ف ة. إ: كم ة الحرك ع تجزئ ا م ف، إنم ض، ق رع، أرك ي، أس ذ مش ف، خ ي، توق امش
  اتجاهاً آخر، امشي، توقف، خذ اتجاهاً آخر، إلخ...

د قم باألمر ذاته إنما مع تحديد نقط: 2الخطوة  ها ضمن المساحة (نقطة موجودة إلي وصولالة تري
ى الوصول إأو خيالية).  ر نقطة أخرى، امشي حت ا، اخت مشي حتى النقطة، قف عند الوصول إليه

  إليها ثم قف، إلخ...
  : األمر ذاته، إنما مع إغالق العينين عند الوصول إلى النقطة المختارة.3الخطوة 

  
انوا ال يستطيعون لمس أشخاص يديأد يريد األشخاص وضع قمالحظة:  ي حال ك هم في أجيبهم، ف

  من الجنس اآلخر ألسباب دينية.
  

  فوق. سنوات وما 10العمر: 
  
  

  المغناطيس
  

 التحضير لتمارين العيون المغمضةالتحمية . 
 واحد تلو اآلخر 
 التعبير الجسدي 

  
ا . تأكد من أن الشخصين في المجثنائيين: قم بتقسيم المجموعة إلى 1الخطوة  موعة الواحدة يمكنهم

  .لمس اآلخر (ألسباب دينية)
  : وجهاً لوجه، ينظر المشتركين بأعين بعض وحين يشعران بالتواصل يغلقاهما.2الخطوة 
باع تعليمات المدرب. وقد تتضمن التعليمات: خطوة ين مغلقة، يقوم كل فرد باتّ ع: مع األ3الخطوة 

ام، إلى الخلف، خطوتين إلى اليمين، خطوة إلى الخ ى األم لف، ثالث خطوات إلى اليمين، خطوة إل
  إلخ...

  ومع األعين مغلقة، حاول أن تجد شريكك عبر الخطوات.: توقف. 4الخطوة 
  

 سنوات وما فوق. 10العمر: 
  

  سلسلة الشجرة
  

  التعبير المجازيالمخيلة، التعبير، مشاركة الروايات واألحاسيس الشخصية عبر، 
  واحد، في مجموعات صغيرة، ضمن الدائرةواحد تلو اآلخر، واحد زائد 
 الدور اإلسقاط/  التعبير الجسدي /  
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  : اختر نقطة في المساحة تجد أنك ترتاح فيها.1الخطوة 
  : حاول الوصول إليها وأنت مغلق العينين.2الخطوة 
  جلس أو تمدد بمحاولة لمس أقل مساحة ممكنة.إ: 3الخطوة 
  التربة.غيرة داخل ص: تخيل أنك بذرة 4الخطوة 
بح 5الخطوة  ها وتص دفئ نفس ذرة أن ت ى الب و، عل ي تنج ة. ك اردة جليدي أرض ب ذرة محاطة ب : الب
  أصغر.

يئاً 6الخطوة  ذوب: شيئاً فش ثلج فتصبح  ي ة ال خ... بشكل أساسي، الترب ة، إل ة ودافئ م ناعم ة ث موحل
وم  دربيق تاء ال الم ن الش داءا م م ابت ر المواس ار عب ير مس رد والقبتفس ع ارص (الب ى الربي ثلج) إل

ر  ف (كثي ى الخري خ...) وصوالً إل م الصيف (حار، جاف، إل اعم) ث (موحل، رطب، دافئ، نسيم ن
ي المدرب الرياح، ممطر ثم عاصف)، ثم الشتاء مجدداً. يعطي  ا يحصل للشجرة، الت تعليمات عم

أعلى،  ى ف دد، تصبح أعل ميمكن تجسيدها (هي تتم األرض، ث ديها جذوراً تمسكها ب ر  يصبح ل تكب
ى  وم المشتركون بتجسيد الشجرة، حت خ...). عادة، يق ار، إل األغصان، تصبح األغصان ثقيلة بالثم

  من دون طلب واضح من المنسق.
اردة  :7الخطوة  ة الب حين يكون المشتركون على األرض، مغلقين على أنفسهم كما البذور في الترب

  الجليدية، يقول المنسق "توقفوا، يمكنكم فتح أعينكم".
وان  A3: حين كانت أعين المشتركون مغمضة، وضع المنسق ورقة بحجم 8الخطوة  ومجموعة أل

  قرب كل مشترك. من األفضل استعمال األلوان الجافة.
ي 9الخطوة  نهم المنسق رسم الشجرة الت ، جسّدوها: حين يفتح المشتركون جميعاً أعينهم، يطلب م

م أن يعكس في الموسم الذي يفضلون. يمكن للرسمة أن تكون  كل مشترك وصفية أو مجردة. المه
  ها". انالشجرة التي "ك

ب  10بعد االنتهاء من الرسومات (: 10الخطوة  ندقائق)، يطل ماً  م المشتركين إعطاء الشجرة اس
  وعمراً (وتكتب على الورقة).

رى، : 11الخطوة  ة أخ ى ورق ت شجرة إعل ان، كان ا ك ا م ان ي ـ "ك داء ب جرتك، ابت اريخ ش ب ت كت
  سمها)...".(ا

وة  ن : 12الخط ات م ى مجموع ق إل م الفري دة  6يقس خاص ولم ة  3أش ة قص ك رواي ائق يمكن دق
ئلة ن لآلخرين طرح األس ائق أخرى، يمك ق بالشجرة  شجرتك. في النهاية، ولثالث دق ا يتعل ي م (ف

  وتاريخها) ويحق للراوي عدم اإلجابة.
  جمع فيها كافة األشجار األفراد.: تخلق كل مجموعة صورة مسرحية عن غابتها، ت13الخطوة 
وة  ن  : 14الخط ات م ل /  لقط رين بالتسلس ا لآلخ ل غابته ة بتمثي ل مجموع وم ك دائرة، تق ي ال ف
  الصور.

  
 سنة وما فوق. 12العمر: 
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  مسار الُجزر
  

  ر ر المجازيالمخيلة، التعبير، مشاركة الروايات واألحاسيس الشخصية عب  التعبي
 والسيرة الذاتية

  اآلخر، واحد زائد واحد، في مجموعات صغيرة، ضمن الدائرةواحد تلو 
  الدور -اإلسقاط  –التعبير الجسدي 

  
  مشي في المساحة وكأنك وسيلة تنقل (دراجة هوائية، قطار، طائرة، إلخ...)إ: 1الخطوة 
  في المساحة وكأنك ذاهب لممارسة نشاطات مختلفة (لقاء، دفن، ...)إمشي : 2الخطوة 
  إلى مكان تحبه كثيراً، من ماضيك أو في الوقت الحالي. إمشي: 3الخطوة 
  : توقف. اغلق عينيك. اجلس أو تمدد.4الخطوة 
م بت: 5الخطوة  لتخيل أنك في ذلك المكان. ق ه يشبه  خيّ ل أن ع وتخي ذا الموق جزءك المفضل من ه

  جزيرة ضغيرة محاطة بالبجر، وأنت عليها.
و: 6الخطوة  ذكر األل ب ت ق فيطل اعد المنس وات واألرض تحت يس رارة واألص كال والح ان واألش

  واألشخاص الذين كنت معهم. يقوم المنسق بهذا عدة مرات. دالقدمين والجس
وة  وت 7الخط خص بص ه الش دهم فيجيب ف أح س كت رة يلم ذه الم ا. ه ئلة ذاته ق األس أل المنس : يس

  عال.
ى: 8الخطوة  ي  يطلب إلى المشتركين جميعاً بإعادة األصوات الموجودة عل ا ف اً، كم رتهم، مع جزي
  الجوقة.
  : توقف. افتح عينيك.9الخطوة 
وة  ديك 10الخط ة،  15: ل ون، أوراق ملون ناديق كرت وفرة (ص واد مت أي م ك ب اء جزيرت ة لبن دقيق

اء  تم بن ة). ي وان مختلف ن أل الطالء والفرشاة، الدباسات، التلصيق بأحجام مختلفة، يتم توفير أقمشة م
  لجلوس فيها أو التعرف إليها).الجزيرة بطريقة تسمح با

وة  تخد11الخط ز. اس ة كن ق خريط م بخل ك، ق ي جزيرت س ف ا تجل م  م: فيم ة حج م إ. A3ورق رس
  مصغر ، واعطها شكالً ولوناً واسماً.بشكل  خريطتك، 

ذه الجزر  في خريطة الكنز، :12الخطوة  ك. اعط ه د جزيرت ل وبع أتي قب ي ت ارسم كل الجزر الت
  شكالً ولوناً واسماً.

  أخيراً قم بتحديد موقع الكنز، في حال وجوده، وطريقة الوصول إليه. :13الخطوة 
رى شيئاًَ◌ : 14الخطوة  د ت ارة جزر اآلخرين ق ى جزر اآلخرين. خالل زي قف، تجول وانظر إل

  يتعلق بك.
  أعاله.  ما ذُكر يتم تشكيل مجموعات من ثالثة أشخاص بناء على: 15الخطوة 
ذه ال16الخطوة  ي : تعرض ه ع اآلخرين ف اركته) م د مش ا تري ط م ا (فق مجموعات خريطة كنزه

  المجموعة. يمكن لآلخرين طرح األسئلة، إال أن الراوي ليس مجبراً على إعطاء إجابة.
ل : 17الخطوة  تم عرض العم قم بدمج ثالث جزر بهدف تمثيل عمل مسرحي ينتج عن المناقشة. ي

  المسرحي أمام المجموعات األخرى.
 سنة وما فوق. 15العمر:  
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  :جزء صور الجسم
  

ل  ور وح ة األم ر ومناقش ة التعبي م وكيفي ور الجس و ص دريب ه وم الت ي لي ز األساس ان التركي ك
ور الجسم. تظهر صور الجسم  ر ص ر الجسديالمشاكل عب ا( التعبي ك  و اإلسقاط) تلقائي ث أن (حي

  تستخدم جسمك للتعبير عن إحساس أو مفهوم) والدور.
  
  

  :منزل في الريح
  

 لصورمقدمة ل. التحمية 
 واحد زائد واحد زائد واحد 
 والدور) اإلسقاط(وبعض  التعبير الجسدي 

  
ى األطراف بتشكيل  3: قسم المشتركين إلى مجموعات من 1الخطوة  وم شخصين عل أشخاص. يق

  المنزل بأيديهم كالسقف فيما يبقى الثالث داخل المنزل. على شخص واحد أن يكون بمفرده.
وة  ج، : يخ2الخط تاء، ثل زل (ش ديم المن وم بته ة تق ة جوي ة أو حال دوث كارث ن ح ق ع ر المنس ب

ق  تم تفري الي ي ع، وبالت زل ويق ز المن عاصفة، تسونامي أو هزة أرضية). لكل من هذه الحوادث يهت
  الثالثة ويتحركون في المساحة وكأنهم المطر أو الثلج، إلخ...

ى المشتركين إع"قف" المدربول ق: ي3الخطوة  يهم بأسرع وقت . عل ازل والسكن ف ق المن ادة خل
ي هرب ممكن.  ة الت ل الحال ة، أن يمث ي المالجئ المبني اء ف ن االحتم ذي تمكن م ى الشخص، ال عل

  عبر صور الجسم. على الشخص الذي بقي في الخارج أن ينادي بالكارثة التالية. فيها
  

 سنوات وما فوق. 6العمر: 
  
  
  

  الصورة المفاجئة
  

 عن الصور . تعريفالتحمية 
  واحد زائد واحد 
 اإلسقاطو  التعبير الجسدي 

  
ر وضعيته ة: في مجموعات ثنائي1الخطوة  د، يقف واحد منهما بال حركة ثم يغي صورة جسم  يُجّس

  عفوية يجمد فيها.
  : يقوم الثاني بتكملة صورة األول، ويضيف إليها معنى.2الخطوة 



 41 

  : إعادة األمر ذاته عدة مرات.3الخطوة 
  

  : اطلب من المشاركين بتعظيم الصورة وجعلها واضحة قدر اإلمكان.مالحظة
  

 سنة وما فوق. 12العمر: 
  
  

  الماشيةور الصُ 
  

 تعريف عن الصورالتحمية . 
  واحد زائد واحد 
 التعبير الجسدي و اإلسقاط 

  
  مشي في المساحة.إ: 1الخطوة 
  : يقترح المدرب بعض األحاسيس2الخطوة 
  إلحساس.تُجسد اركين أن يجمدوا في صورة : توقف. على المشت3الخطوة 
  قم بتعظيم الصورة. :4الخطوة 
  : انظر إلى الصور األخرى ولكن حافظ على صورتك.5الخطوة 
  : قم بذلك عدة مرات.6الخطوة 

  
  سنة وما فوق. 13العمر: 

  
  صورة تلو الصورة

  
 تعريف عن الصورالتحمية . 
 ...واحد زائد واحد زائد واحد، إلخ 
 جسدي و اإلسقاطالتعبير ال 

  
  : يجلس المشتركون جميعاً في دائرة.1الخطوة 
  : يتجه شخص واحد إلى الوسط مع صورة.2الخطوة 
  بتكملة الصورة المقدمة. متطوع: يقوم مشترك 3الخطوة 
  : تخرج الصورة األولى، تبقى الثانية.4الخطوة 
  ، عدة مرات.3: كما في الخطوة 5الخطوة 
وة  ه، ول6الخط ر ذات ك : األم ى تل ور إل اف الص ى، وتض ورة األول رج الص رة ال تخ ذه الم ن ه ك

  األخيرة، كذلك حتى تخلق المجموعة كلها صورة مشتركة.
وم المشتركون 7الخطوة  ى الصورة صوتاً، أو كلمة أوحركة صغيرة. يق : يضيف كل مشترك إل

  بذلك معاً لتحريك صورة المجموعة.
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دريبات مالحظة: ال يتم إخبار معنى الصورة األول ي ت اً ف اره الحق ن إخب ادئ األمر، ولكن يمك ى ب

  أخرى.
  

  سنة وما فوق. 14العمر: 
  

  الصور في دائرة
  ،لمشاكلاع اجمإالتعبير والمناقشة عبر الصور، التضامن 
 ضمن الدائرة 
  الدور -اإلسقاط  –التعبير الجسدي 

  
ر : يقف الجميع في دائرة، الظهر للجزء الداخلي من الدائرة و1الخطوة  د نصف مت كل شخص بعي

  عن جاره.
ع 2الخطوة  ى الجمي ة، عل د الثالث ة. عن ى ثالث : يقول المدرب كلمة (مثال الحب أو العائلة) ويعد حت

ى أن يدير ليواجه الدائرة، مع صورة للجسم تعكس اإل ي أتت إل ى الت خ، األول حساس أو الفكرة، إل
  مخيلته عند سماع الكلمة.

  : تعظيم الصورة.3الخطوة 
  : انظروا أحدكم إلى اآلخر.4خطوة ال

ن للمشتركين 5الخطوة  ا، يمك ة م ي مرحل ة. وف راح إ: إعادة األمر عدة مرات، مع كلمات مختلف قت
  كلمات.

م أو 6الخطوة  ة به ي تشبههم أو متعلق ى الصور الت ا: بعد فترة، يطلب إلى األشخاص التوجه إل  له
  عالقة سبب ونتيجة مع صورتهم.

  صورة مشتركة.: يشكلون 7الخطوة 
  : يشكلون صورة مشتركة متحركة.8الخطوة 
  : يقومون بعروض قصيرة، ابتداء من الصور.9الخطوة 
  : بشكل بديل، يمكن البدء بمناقشات حول االختالفات بين الصور المشتركة.10الخطوة 

  
  سنة وما فوق. 14العمر: 

  
  تشمل العملية:

  عكس، من خالل صور اآلخرين.صيغة الجمع: كنت أظن أني وحيد ولكن اكتشفت ال -
 التضامن: إني أتعاطف مع صور اآلخرين. -
ا  - ين. وم خاص مختلف ة ألش ان مختلف رح مع ورة أن تقت ن للص ددة: يمك ور المتع نهج الص م

قط ره يُس ها غي ورة عرض ى ص اهد عل احب  المش ع رأي ص رورة م ى بالض ال يتماش
 كتشافات لصاحبها.إقديم شاهد كما يمكنها تالصورة. إال أنها تقدم بعض المعاني للمُ 

 المسافة: تقومون بمناقشة قضايا مهمة جداً ولكن ضمن المسافة المناسبة للعبة.  -
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  المنحوتات وصور الجسم جزء
  

  الرقص المقسّم
  

 تعريف عن النحتالتحمية . 
 واحد تلو اآلخر 
  التجسيد 

  
  مشي، قّسم حركتك حسب أجزاء الجسم.إ: 1الخطوة 
وة  ة: تحّك2الخط ل حرك مك:  م بك ي جس زء ف قألي ج رجلين  العن دين وال ين والي رأس والكتف وال

  والقدمين (جزء تلو اآلخر).
  القيام بها. وعة متنوعة من الحركات التي يمكنك: استكشف مجم3الخطوة 
  .المدرب: اجمد. ال تحرك سوى الجزء الذي يناديه 4الخطوة 
  لجسم جامداً في ما عدا ذلك الجزء. : يمكنك القيام بذلك عبر اتباع الموسيقى. يبقى ا5الخطوة 
  بتلك األجزاء.فقط بأكثر من جزء. يتحرك / يرقص المشتركون المدرب : ينادي 6الخطوة 

  
  سنة وما فوق. 12العمر: 

  
  

  الدمية
  

 تعريف عن النحتالتحمية . 
  واحدواحد زائد 
 التعبير الجسدي 

  
  : في ثنائي، يقف واحد واآلخر يتمدد على األرض.1الخطوة

  : الشخص الممدد على األرض هو الدمية. الشخص الواقف يحرك الدمية.2طوة الخ
ن الجسم (أصابع الرجل، 3الخطوة  أي مفصل وأجزاء أخرى م : للدمية خيوطاً خيالية مربوطة ب

  ، الرأس، الكوع، المعصم، اليدين).العنقالكاحل، الركبة، الخصر، الكتف، 
وف أو يحرك الدمية بالخ: الشخص الواقف 4الخطوة  وس أو الوق ة من الجل يوط، حتى تتمكن الدمي

  حتى المشي.
  : يتم تبديل األدوار.5الخطوة 
  سنة وما فوق. 14العمر: 
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  البالونات
  

 تعريف عن النحتالتحمية . 
 واحد زائد واحد 
 التعبير الجسدي 

  
  : أيضاً كثنائي، واحد خلف اآلخر.1الخطوة 
  فارغ من الهواء.: الشخص الواقف في األمام هو بالون 2الخطوة 
د الشخص 3الخطوة  ام. يقل ي األم ف الشخص ف ى كت نفخ عل : الشخص في الخلف ينفخ البالون، وي

  الذي يقف أماماً نفخ البالون بجسمه كامالً.
ي 4الخطوة  إبرة، والشخص ف ا ب اً كم ف ثقب ي الخل : حين يصبح البالون منفوخاً، يحدث الشخص ف

  ن.السريع للبالو األمام يقلد االنكماش
  . واحد ينفخ والثالثة يقلدون البالون.4: األمر ذاته في مجموعات من 5الخطوة 

  
  سنوات وما فوق. 8العمر: 

  

  المرآة
  

 تعريف عن النحتالتحمية . 
 ...واحد زائد واحد، زائد واحد، إلخ 
 التعبير الجسدي 

  
  ف واحد.في ص 4أشخاص. واحد منهم يواجه  5تقسيم المشتركين إلى مجموعات من : 1الخطوة 
وة  رين أن 2الخط ة اآلخ ى األربع ة، عل حة ومقطع ات واض لة حرك ه بسلس د المواج وم الواح : يق

  يعكسوها وكأنهم مرآة.
وة  س 3الخط تم عك ى ي الث، حت ركتين أو ث د ح ة بع د األربع ه بأح د المواج تبدال الواح تم اس : ي
  الجميع.

  
  سنوات وما فوق. 10العمر: 

  

  /  التماثيل المنحوتات
  

 عن المضمون في المجموعة، مناقشة، تضامن التعبير 
  ائد واحد، زائد واحد، إلخ..ز واحد 
 الدور اإلسقاط / 
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  6: في مجموعات من 1الخطوة 
  : يشكل كل شخص صورة عن موضوع وينحت أجسام اآلخرين.2الخطوة 
  .6: تحفظ كل مجموعة الصور الـ 3الخطوة 
  تضع كل مجموعة الصور في تسلسل.: 4الخطوة 

  : تعرض كل مجموعة تسلسل الصور لآلخرين.5ة الخطو
وة  تكون : 6الخط اذا س م م ه، وإذا نع ة ل ورة تابع ت الص ا إذا كان ي م ر ف اهد أن يفك ل مش ى ك عل

  صورته الفردية ضمن تلك الصورة وأين يحدد موقعه بالعالقة بها.
ا7الخطوة  ة من : فكروا سوياً ما إذا كانت الصور تعيد نفسها ضمن المجموعات أو الفئ ت المختلف

  الصور، إلخ...
  .3ختيار إ: الصور تعاد ويتم التصويت لها. يتم 8الخطوة 
ن للحضور أن يُ 9الخطوة  ارة مجدداً. يمك ثالث المخت وا مضيفين صورتهم علّ : تعرض الصور ال ق

  لتلك المعروضة.
  : تتبع المناقشة.10الخطوة 

  
  سنة وما فوق. 14العمر: 

  

  نتقالصور اإل
  

 حل المشكلة 
 من الدائرةض 
 الدور اإلسقاط / 

  
  

  : الجميع في دائرة، أو جالسون قبالة مساحة فارغة (المسرح).1الخطوة 
ي يعيشها. يمكن  مبخلق صورة عدم ارتياح مرتبطة بحالة الظل ُمتطوع: يقوم 2الخطوة  ة الت اليومي

  .المقموعالقيام بها وحده أو بنحت مشتركين آخرين، لكنه يلعب دور 
تم تشكيل يق: 3الخطوة  ه. ي رآة ل ر لعب دور الم وم شخص آخر بلعب دور البطل في الصورة، عب
  .قمعصورة ال
ا الشخصية الرئيسية قوم ت: 4الخطوة  ة، إنم ا، بتشكيل الصورة المثالي ة ذاته ة، ضمن العملي الرواي

  تقديم الحالة. الشخصية الرئيسية ود فيها تعارضاً الطريقة التي 
  ، فيما تبقى الصور على المسرح.المدرببين الحضور مع لرئيسية الشخصية اجلس ت: 5الخطوة 
ي هي الصورة 6الخطوة  ة الت وم بالصورة االنتقالي ى المسرح ويق ف عل : يمكن ألي شخص أن يق

  التي تقرب الصورة في الحقيقة من الصورة المثالية.
رة يحضر أي شخص صورة لصورة 7الخطوة  د كل م ى المسرح، يسألإ: عن ة إل المنسق  نتقالي

  قبل بها أو ال. في حال نعم، تبقى الصورة في الخلفية.ت تإذا كانالشخصية الرئيسية 
ار الجمهور 8الخطوة  و األخرى، ويخت ا، واحدة تل ارة كله تم عرض الصور المخت : في النهاية، ي

  .االصورة التي تناسبهالشخصية الرئيسية ختار تالصورة المناسبة فيما 
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  نقاش.: يمكن إقامة 9الخطوة 
  

 سنة وما فوق. 15العمر: 
  

  :الدور
  

  بناء الشخصية
  

 التعبير المبدع 
 ضمن الدائرة 
 الدور 

  
  مشي، أسرع، أركض، توقفإ: كما في تدريب 1الخطوة 
  : كما أعاله، مع التمدد2الخطوة 
  "د يقود: كما في تدريب " الجس3الخطوة 
  : كما في "الرقصات المقسمة"4الخطوة 
ك. أنت ال  غمضإ: توقف، 5الخطوة  عينيك وفكر بشخص مضحك تعرفت إليه مؤخراً على طريق

  فتح عينيك. إتعرفه ولكنك رأيته مرة أو أكثر. حاول تذكره ثم 
وة  ر إ: 6الخط ي، فك اء المش حك. أثن خص المض ية الش ال شخص ا انتح اول فيه ة تح ي بطريق مش

رجلين، ، الحوضوالذراعينبنظره، فمه، حركة الرأس، العنق، الكتفين، اليدين  ري، ال ود الفق ، العم
  القدمين، إلخ...

  : األمر ذاته مع إضافة إيقاع أو صوت أو كلمة.7الخطوة 
  : المبالغة في أكثر العناصر تميزاً.8الخطوة 
  له.: استكشف الشعور الطاغي على الشخص المضحك ومثّ 9الخطوة 
درة شخصيتك عللكس اعالشعورالم: استكشف 10الخطوة  م ذلك الشعور ومدى ق ه، ث ر عن ى التعبي

  له.مثّ 
  : يتوقف الجميع.11الخطوة 
ى أقصى الحدود 12الخطوة ا إل الغ فيه ل الشخصية ويب ه يمث تم لمس كتف ذي ي : توقف. الشخص ال

  ويمشي أثناء تمثيلها حتى يصل إلى شخص آخر يختاره، فيقوم باألمر ذاته.
  : األمر ذاته يتكرر حتى يكون الجميع قد مثل.13الخطوة 

  
  سنة وما فوق. 12: العمر

  



 47 

  

 طريقة أخرى للتمرين
  

  ةالمبدع المسافةإعادة صياغة؛ 
 ضمن الدائرة 
 الدور 

  
  من تجاربك الماضية أو الحالية. شخصية قامعةكما أعاله ولكن بتمثيل 

  
ل العناصر المضحكة هذه الطريقةمالحظة: في  وم بتمثي م أن تق ا، من المه ي اخترته  للشخصية الت

م امشي ضمن المساحة.  وتحويلها إلى قناع ه عنصر سخيف، ث ذين يخرجون من في األشخاص ال
ى  ودة إل نهم الع اإلطار ألنهم لم يتمكنوا من إيجاد عنصر مضحك في الشخصية أو ألنهم تعبوا، يمك
نهم  احوا، يمك م يرت ي حال ل ا يجلسون. ف المسرح من دون العنصر المضحك أو يمكنهم التمثيل فيم

  دون العنصر السخيف فيبقون على المسرح ويشددوا عليه.االنسحاب. أما الذين يج
  

  ، يمكن تبني لعبتين:هذه الطريقةإلنهاء 
  
  ) تُزيل عنك الشخصية ، مع مشترك آخر أم ضمن الجماعة (و كأنهم يغسلوا الشخصية عنك)1
ه ضمن دائرة، يقدم كل شخص لمحة عما يشعر ) 2 ر الصورة. شكّ ب ة عب ا ل صورة جماعي اعطه

  خالل الصوت والحركة واخرج صوتاً عالياً للتخلص من الشعور.من  حياة
  بعد بالتكلم بالتعبير عالياً. يرتاحوااطلب من األشخاص الذيم لم )3
  

  المنتديات
  

 حل المشاكل 
 ضمن الدائرة 
 الدور 

  
  اً يومياً التعبير عنه.قمع: ضمن الدائرة. يطلب من األشخاص الذين يواجهون 1الخطوة 
وة  ن ال: إذا ش2الخط ة م ى حال ل عل ل للعم ة بمي ععرت المجموع تم  قم ه، ي ر عن م التعبي ي ت الت

د ترك الطريقة األخرىوبما أن التصويت. وفي هذه الحالة،  اء الشخصية ق ة بن مشتركين  تفي لعب
ال  اح حي ل قمعاثنين بحالة عدم ارتي م العم ي ت ع الت ذا المقطع وكانت حاالت القم ل ه م تجاه م، ت ه

ائيبشكل ئدة للمشتركين الذين تم ذكرهم أعاله عليها هي تلك العا ون الحال تلق ذا يجب أن تك . وهك
  دائماً.

وة  ذي ال : 3الخط رض، ال ي الع ه. ف غير وإخراج رض ص كيل ع ات تش ال الرواي ن أبط ب م يطل
ه  دى مدت من  8تتع هد أن يتض ى المش ل. عل دون ح ح وب كل واض ع بش ل القم ب تمثي ائق، يج دق
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وع ( يةالمقم ية الرئيس ة الشخص ى الحال ل عل د تعم ي ق راً والت ة أخي ية الثالث امع والشخص ) والق
ن للبطل أن  ة. يمك اً نمطي ى األدوار أن تكون واضحة، تقريب خ...). عل (زمالء، عائلة، أصدقاء، إل

  يختار عدد آخر من المشتركين لتشكيل المشهد ويقوم بذلك في مساحة منفصلة.
االحضور من طلب ي العرض األول، يُ يتم تقديم العروض على المسرح. ف: 4الخطوة   النظر إليه

  و
  ، إلخ...تحليل كيف يمكن للشخص تخطي حالة القمعرتبط به، ب) مُ ) تحليل ما إذا كان المشهد أ

ي أي لحظة 5الخطوة  اف المشهد ف ن للحضور إيق : يتم عرض المشهد مرة ثانية. هذه المرة، يمك
تبدال 1كانت بهدف  ط، ج) استبدال  ، ب)الشخصية الرئيسية ) اس ن لألسوأ فق امع ولك استبدال الق

  أحد الشخصيات الثالث ألفعال تضامن واقعية.
ى : 6الخطوة  ى المسرح، عل دالشخصية الرئيسية حين يصبح عل حاول حل المشكلة. ت أن ةالجدي

ود  ة، يع ي النهاي ر اف رح أ ةاألصليللشخصية الرئيسية ألم ول الحل المقت وم الحضور  مبقب ال، ويق
  ك أيضاً. بذل
  

 طريقة أخرى للتمرين
  

 ً ا ه اجتماعي ر من اً أكث عوراً داخلي ع ش ان القم ال ك ي ح ً -ف ا ادياً أو اجتماعي وم -اقتص ا يق اً، حينه ثقافي
ي الخطوة  ور ف ف  4الحض عور أو الموق وع الش ل ن ا يحل ه كم ق ب ان المشهد يتعل ا إذا ك ل م بتحلي

  .الشخصية الرئيسية الذي يستفز الضعف عند
  

ك، 6الخطوة  ي ذل ة ف ذي يشعر بالرغب ل نقطة الضعف : على الحضور، ال ا تحوي م تعريفه ي ت الت
  إلى صورة ويتم تشكيلها على المسرح.

  
  : يتم إعادة المشهد. تكون صور نقاط الضعف إلى اليمين.7الخطوة 
دم المشترك : 8الخطوة  ا الحضور، يتق كلما يقترب البطل من الوقوع في نقطة الضعف التي عّرفه

ذ ث ال ى المسرح بحي ة إل ا الشخصية الرئيسيةراه تي شكل الصورة التالي الشخصية حاول ت. حينه
ية  ه الرئيس ود أدراج ك، يع ي ذل ح ف ه نج ورة" أن خص "الص ال رأى الش ي ح عف. ف ي الض تخط

  ويكون مستعداً للظهور مجدداً في حال تكررت المشكلة.
  

ان تغيي ا إذا ك عوره وعم ن ش ل ع تكلم البط ة، ي ي النهاي عف ف اط الض ض نق ب بع ه وكس ر مواقف
  المعّرفة قد يساعده في الحياة، بناء على ما حصل في المشهد.

  
  

أنهم  عرون وك م يش ث أنه راهقين حي اص للم كل خ ب بش ل مناس ذا العم ينه تطيعون  ُمكبل وال يس
ادوا  م يعت ذين ل ين ال راهقين المهجرين والالجئ دى الم ر ل ر صحيح أكث ذا األم ف الوضع. وه تعري

ى أ ة عل ف المشكلة، ليست وظيف تم تعري ى ي ارات. مت ذ الخي دربخ ا  الم ى الحل، إنم م عل إطالعه
  يقوم بذلك زمالئهم، حسب تجاربهم الشخصية.
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  التغذية الراجعة:
  

وم. أُجريت تغذية راجعة  اء كل ي د انته ك بطريقتين عند نهاية كل جلسة عمل، كما عن م إجراء ذل ت
  متوافقتين:

  
a.  ي ة ف رة يومي ق مفك م خل وي ت ترك بط ل مش ام ك ل. ق ة العم ة ورش أوراق  4بداي

م  ا طُ  A4حج ف. كم ب بالنص نل ون  م الف. وتك فحة الغ م ص تركين رس المش
ا  ى عرضها أو قراءته ي أي لحظة، عل ر المشتركون، ف المفكرة شخصية وال يجب

ي  ل، يعط ة عم ل جلس ة ك د نهاي ك. عن ال أرادوا ذل ي ح رين، إال ف دربلآلخ  الم
ين  تركين دقيقت ى المش احهم،  10إل دم ارتي هم، ع ن أحاسيس ر ع ائق للتعبي دق

وم  ك، يق ى ذل ئلة سبطرح بعض األ المدربشكوكهم، إلخ، في المفكرة. إضافة إل
  لتوجيه التفكير في بعض األلعاب الخاصة.

b.  ة ول جلس ي ح ي ومهن ق شخص خص اإلدالء بتعلي ن ألي ش دائرة، يمك من ال ض
اط ذل ب نش ف حس ة أن تختل ن للطريق ل. يمك ق أن العم ن للتعلي ذا يمك وم، ل ك الي

 يكون عبر كلمة أو جملة أو صور جسم، إلخ...
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  كلمة المؤلف:
  

ن. معظم التسلسالت بعض األلعاب التي عُ  م تك رضت في ورشة العمل كانت من تأليفي. غالبيتهم ل
ى ألعالتي عُ  ر عل اذج رضت في ورشة العمل هذه كانت من تأليفي ولكنها تعتمد إلى حد كبي اب ونم

الج  ن الع تمدة م ذه مس ل ه ة العم تعرتها لورش ي اس اذج الت اب والنم ت األلع رين. فكان ين آخ مهني
ية،  ى الشخص الفكي عل ل ستانيس ا، عم ة، اليوغ يرة الذاتي اذج الس يقى، نم الج بالموس دراما، الع بال

ة مختالمقموعرح سالتهريج، التقليد وبشكل أساسي من م اً بهيئ ا، غالب ى حد بسيط . لقد تعلمته ة إل لف
و ( و ديميتري زاء دوتش ي األع ن زمالئ الت، م ذه التسلس ي ه تخدمتها ف ي اس ك الت ن تل )، 1997ع

راري،  انو ف وم، ب ادو دي ا إنوجولمام ونشي ان جاكس اليني وآدري زينتي م و جينينغ و ، س ، روبرت
روزيال ( الفو بيت ازيني، س و2004م طو ب ي أوغس كل أساس ذي 1997 ;1992ل (ا) و بش ) ال

ري، أيتترك رين غي ي، والكثي ن اإلن هر. يمك عة أش ل بض اً قب الهم ام مهني ع ألعم ى مراج الع عل ط
  أدناه.
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