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ً
ً

د .أمينة محسن حسن األكشر

مستخلص

سلّّط البحث الحالي الضوء على كيفية تناول بعض قضايا العنف ضد

المرأة من حيث الشكل الفني وكذلك المضمون ،واتجاه معالجة أداء العروض

المسرحية التفاعلية محل الدراسة لهذه القضايا ،وتنتمي إلى الدراسات

الوصفية ،Descriptive Studiesوتعتمد على المنهج الوصفي التحليلي،

وذلك من خالل تحليل المضمون الدرامي لعروض (تنظيم أسرة وزواج مبكر-
عمديا
اختيار
ًا
وعرض ختان اإلناث -وعرض التحرش) نماذج اختارتهم الباحثة
ً
ألنها تنتمي بطبيعتها إلى متطلبات ما تريد الباحثة العمل عليه ،وكذلك تطابقها

عروضا حديثة من انتاج عام
مع شروط المسرح التفاعلي ،وكذلك كونها
ً
2019م والتي شوهدت من قبل الباحثة ،وتُعتبر أكثر ُقرًبا من تحقيق أهداف

الدراسة.

والتي تم تقديمها من خالل مجموعة شباب لممثلين طالب وهواة تابعين ألندية

السكان ،وإدارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية ،مدينة بنها ،مركز شباب

المنشية .واستخدمت في ذلك أسلوب تحليل المضمون الدرامي لعينة الدراسة"
فنيا ،واالستناد إلى مؤشرات اإلطار النظري بوصفها أداة البحث.
تحليالً ً
ومن أهم نتائج الدراسة :

أساسيا وفاعالً ،ولم
يكا
لقد كان المتلقي في العروض التفاعلية الثالثة شر ً
ً
هامشيا بل تدخل وناقش وتفاعل مع الممثلين وأبدى
سلبيا أو دوره
ً
يكن ً

وجهات نظر متباينة ومتفقة مع أفكار العروض عن طريق طرح األسئلة

وإيجاد الحلول.
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عالجت العروض المسرحية التفاعلية الثالثة موضوعات حياتية ُمعاشة

المتلقي أن ُيناقشها بسالسة بل
تخص قضية العنف ضد المرأة استطاع ُ
إيجابيا من خالل ردود فعله وطرح اآلراء البناءة.
ويطور األداء فيها.
ً
واختتم البحث بقائمة المصادر والخالصة باللغة اإلنجليزية.

الكلمات المفتاحية :

• المسرح التفاعلي Interactive Theatre
• قضــايا العنــف ضــد الم ـرأة
Woman
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مقدمة :

تتعرض المرأة لكثير من المشاكل والقضايا والتحديات التيي تتحملهيا ،إذ ُيعيد

العنف ضد المرأة من القضايا التي تستحق االهتمام على المستوى الوطني؛

واستجابة اللتزام الحكومة المصرية بإنهاء العنف ،قام المجلس القومي للمرأة

بالتع ي يياون م ي ييع هيئ ي يية المعون ي يية األمريكي ي يية للتنمي ي يية الدولي ي يية بت س ي يييس مش ي ييروع

مناهضة العنف ضد المرأة.

وتُرك ييز الد ارس يية عل ييى ع ييدة أني يواع م يين العن ييف ض ييد المي ي أرة  :أش ييكال العن ييف

األسري الموجيود داخيل األسيرة؛ وفيي المجتميع اليذي يمارسيه أفيراد مين خيارج

األسيرة ،مثييل التحييرش والعنييف فييي الشييارع ،وفييي أميياكن أخييرى ييير األسيرة.
كما تشمل الدراسة بعض قضايا العنف ضد األطفال اإلنياث الخاصية بهين،

والتي ييي تتطل ي ي
اإلناث.

المتعمي ييق ،مثي ييل الي ييزواج المبكي يير وختي ييان
مزيي ي ًيدا مي يين التحليي ييل ُ

يسي ييعى التفاعي ييل في ييي مجي ييال المسي ييرح والثقافي يية بشي ييكل عي ييام لتوسي يييع نطي ييا الفي يين

المتلق ييي م يين عالق يية ت ي ثير وتي ي ثر إل ييى
المب ييدع و ُ
ومفهوم ييه ،وتحوي ييل العالق يية ب ييين ُ
عالقي يية ابداتيي يية تفاعليي يية بي ييين الط ي يرفين ،وقي ييد اختي ييارت الباحثي يية بعي ييض النمي يياذج
التطبيقيي يية للمسي ييرح التفي يياعلي أخضي ييعتها للتحليي ييل الفني ييي لتقيي يييم تجربي يية اسي ييتخدام
المسرح التفاعلي ،وتقييم تلك التجربة المسيرحية يوضيج جيدواها أو عيدم جيدواها،

ورغبيية الباحثيية فييي تحليييل العييروض كةلييية منهجييية سييوف تكشييف عيين القييدرات
البنائيية للمسييرحية التفاعليية لنسييتنتج النتيائج الموثقيية بتحلييل فنييي لثالثية عييروض

مصدر للدراسة التحليلية ،وقيد
ًا
مسرحية تفاعلية وتلك العروض ستعتمدها الباحثة
جاءت هذه العروض:

 .1العــرا المســرحي التفــاعلي تنرــيم أســرة و،واد مب ــر ا تــدري و خ ـراد
حسن حسني بسيوني.
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 .2العرا المسرحي التفاعلي ختان اإلنـا" ا تـدري و خـراد حسـن حسـني
بسيوني.

 .3العـــرا المســـرحي التفـــاعلي التحـــر ا تـــدري و خــراد حســـن حســـني
بسيوني.

الدراســات الســابقة :تعييددت الييراى والتايييات التييي تناولييت بهييا المسييرح التفيياعلي
وأهميتييه ،فركييزت بعضييها ،كمييا فييي د ارسيية

()1

نصــارا حنــان محمــد عبــد الحلــيم

وآخرون (2019م) برنامج قائم على المسرح التفاعلي البنائي لتنميـة مهـارة

التواصــا اإلجتمــاعي اإليجــابي لــدا رفــا الروضــة ذوي النشــا المفــر

إلييى

معرفية فاعليية برنيامج قيائم عليى المسيرح التفياعلي البنيائي لتنميية مهيارة التواصيل
االجتم يياعي اإليج ييابي ل ييدى طف ييل الروض يية ذي النش يياط المف ييرط ،وكان ييت نت ييائج

إحصائيا في مقياس التواصل االجتماعي اإليجيابي وقيد
البحث وجود فرو دالة
ً
إحصائيا في مقياس التواصل االجتماعي اإليجابي وقد كيان
كان هذا الفر دال
ً

إحصائيا عند مستوى (  )α ≥ 0 ,05لصالج القياس البعدي.
هذا الفر دال
ً
أما دراسة )2019( Vuolo, Christine L.)2م) التمثيـا أو عـدم التمثيـا:

تقيـيم مسـرح األقـران التفـاعلي لزيـادة تـدخا المتفـرد فيهيا تيم فحيص تيدخالت
المتفرجين مثل برامج مسرح األقران ومقارنتها بمسرح األقران التفاعلي في إحدى

الجامعييات الدينييية الحضيرية الكبييرى فييي شييمال شيير الواليييات المتحييدة .واسييتنادا
إلييى أهييداف التييدخل المسييتهدفة ،تييم تطييوير أسييالي

لتقييييم برنييامج مسييرح األقيران

التفيياعلي .وعلييى وجييه التحديييد ،قييام هييذا التقييييم بقييياس وعييي المشيياركين بييالعنف
كمشكلة ،بهدف المساعدة كمتفرجين ،والمسؤولية للحد من العنف .

ود ارسي يية( )3عبــــاوا وســــف ها ــــم(2017م) فاعليــــة التلقــــي فــــي المســــرح

التفاعلـــي جاءت لدراسة فاعلية التلقي في المسيرح التفياعلي وكشيف أثير التلقيي

فييي العملي ية التعليمييية ،وقييد ركييز علييى دور المتلقييي التفيياعلي ،وكي ي
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ميين المسييرح أن يكييون ذا أثيير فييي عملييية الييتعلم والتعليييم الييذي يسييتهدف المتلقييي

الفاعل اإليجابي.

أم ييا د ارس يية( )4عبـــاوا وســـام عبـــد العرـــيم(2017م) توظيـــق تقنيـــات أدا

الممثــا فــي المســرح التفــاعلي توصييلت لمجموعيية ميين النتييائج الهاميية منهييا أن

المسرح التفاعلي يمنج المتلقي فرصة طرح األسئلة داخل العرض ُليعبر بها عن
وجهيية نظ يره فض يالً عيين إفيراز المسييرح التفيياعلي شييكالً جمال ًييا جديي ًيدا فييي معادليية
السؤال والجواب السلبي ،وهذا ال يمكن تحقيقه في المسرح األرسطي ومقوماته.

ودراسة

()5

حنتو ا محمد عباو و جهادا تمـار ميـثم (2017م) التفاعليـة

في العـرا المسـرحي مسـرحية (وصـمة) أنموذجـا" توصيلت إليي مجموعية مين

طا إيقات ًيي يا وتحك ًمي يا
النت ييائج أهمه ييا :حق ييق الج ييوكر ف ييي األنم ييوذج المس ييرحي ض ييب ً
يز
اتيجيا لفضيياء العييرض التفيياعلي ،مينج االرتجييال ل ي (المييؤدين المتلقين) حيي ًا
اسييتر ً
ير للمناقشيية والتعبييير عيين رااهييم حييول معالجيية األفكييار المطروحيية فييي عييرض
وافي ًا

(وصي ي ي ييمة).كما منحي ي ي ييت التلقائيي ي ي يية تةلًفي ي ي يا وتفي ي ي يياعالً بي ي ي ييين (المي ي ي ييؤدين المتلقين) ،
(المتلقين المتلقين) .
ود ارس يية

()6

,Ligia

Silverman

2017( Batistaم) فوائـــد المســـرح

التفاعلي فـي جامعـة لولـورادو فـي بولـدر لـامبوو :نرـرة للـى الـو ار ا التطلـ

للى المستقبا بينت ت ثير وفوائد ومشروع المسرح التفاعلي في جامعة كوليورادو
في بولدر كامبوس من  1999إلى  - 2015كد ارسية حالية إفراديية .واستكشياف

تي ي ثير

المس ييرح التف يياعلي وفائدت ييه لح ييرم الجامع يية م يين خ ييالل تعزي ييز التع يياون

والمشيياركة الديمقراطييية والشييعور باالنتميياء داخييل المجموعيية ،وكييذلك ميين خييالل

معالجيية القضييايا االجتماتييية التييي تسييتدعي الح يوار النقييدي ميين الجمهييور وأف يراد

المجتمع .وقدم توصيات إلنشياء فرييق مسيرحي تفياعلي متعيدد التخصصيات فيي

حرم الجامعة.
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أميا د ارسية

()7

2017( Al Ghayathin, Bakhitaم) العنـف ضـد المـرأة

في قطر :دراسة استكشافية وإلجراء دراسة علمية حول هذه المس لة الهامة ،تم
إجراء مقابالت شخصية مع خبراء في هذا المجال في قطر واستبيان على عينة

مشاركا من طالب جامعة قطر والعاملين االجتماعيين وعلمياء الينفس
من 245
ً
العاملين في دولة قطر .و تبين نتائج البحث الذي أجري أن السلطة األبوية فيي

المجتم ييع ،و المي يرأة الت ييي تطالي ي بحقوقه ييا وفًقي يا للق ييانون ،و س ييوء فه ييم المف ييا يم
الدينية تؤدي إلى إساءة معاملة المرأة .وعيالوة عليى ذليك ،فيإن مواقيف الميرأة فيي
عدم اإلبالغ عن الحيوادث تيؤدي إليى زييادة تعمييق التعقييد .كميا حيدد البحيث أن

بيرامج التوتيية وسين القيوانين لوقيف هيذه الممارسية ومعاابية المعتيدين هيي بعيض

الطر لوقف هذه الممارسات.

ود ارس يية ( )8مـــرو ا ،دـــدودة ذيـــا (2016م) المســـرح التفـــاعلي والرقمنـــة"
توصلت إلي مجموعة من النتائج أهمها أن المسرح الرقمي أو التفاعلي ،هو نوع

م يين الع ييروض ،وه ييو ش ييكل جدي ييد م يين أش ييكال اإلب ييداع ،تختف ييي ي ييه ل ييذة الممث ييل،
ويفتق ييد للخش ييبة .كم ييا يس ييعى لالس ييتفادة م يين التكنولوجي ييا الحديث يية ،بم ييا ت ييوفره م يين
عناص ي يير فني ي يية ف ي ييي مج ي ييال الص ي ييوت ،والص ي ييورة ،والخ ي ييدع ،والم ي ييؤثرات البص ي يرية

والسمعية .وال يقدم إال عن طريق اإلنترنت.

وجيياءت د ارسيية( )9خالــدا وال أحمــد حســن(2015م) برنــامج تــدريبى للطالبــة
المعلمــة باســتخدام المســرح التفــاعلى لتنميــة بعــض الممارســات الديمقراريــة

لطفــا الروضــة للتعييرف علييى فعالييية برنييامج تييدريبى للطالبيية المعلميية باسييتخدام
المس ي ييرح التف ي يياعلى لتنمي ي يية بع ي ييض الممارس ي ييات الديمقراطي ي يية لطف ي ييل الروض ي يية ،و

استخدمت الباحثة المنهج التجريبى.
وأما د ارسية

()10

عبدالخالقا ل ناو حسام الد ن (2010م) ثقافـة العنـف ضـد

المرأة فى مقديشيو" ركزت على دراسة واقع المرأة ومحاولة التعرف على ثقافة
المجتم ييع وطبيعت ييه م يين ع ييادات وتقالي ييد موروث يية وأثره ييا ف ييى ت ييدتيم ثقاف يية العن ييف
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وك ييذلك أث يير الح ييروب األهلي يية واألزم ييات السياس ييية االقتص ييادية ف ييى ت ييدتيم ثقاف ية

العنف ضد المرأة .وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التياريخى والمينهج المقيارن

.

ودراسة

()11

عليا ر ا على محمد(2011م) العنف ضد المرأة فـى المجتمـ

المصــرا أوضييحت أن العنييف الزوجييى الممييارس ضييد الميرأة ينتشيير علييى نطييا

واسع فيى األسير المصيرية ،واألميور الماديية قيد جياءت عليى رأس األسيباب التيى

تيدفع الييزوج إلييى ممارسية العنييف تجيياه زوجتيه وهييو األميير اليذى يرجييع إلييى الخلييل

المصيرى ومعانياة معظيم أفيراد المجتميع

حاليا بيين فئيات الشيع
المادى المتواجد ً
وخاصة محدودي الدخل .والتمييز بين الجنسين ميازال منتشير فيى بعيض األسير

المصرية.

وجياءت د ارسية (2014( Fraser, Jennifer)12م) تقـديم المطالبـات فـي

السياق :أربعـون سـنة مـن النشـا النسـائي الكنـدي بشـفن العنـف ضـد المـرأة

كمحاول يية لبن يياء ت يياريل نس ييائي للنش يياط ال ييذي ح ييدث ب ييين ع ييامي  1970و2010
باستخدام نهج البناء االجتماعي للمشاكل االجتماتية .ويركز العنصير التياريخي

لهذه الدراسة على الطريقة التي اعترفت بها الناشطات المناصرة للميرأة ألول ميرة
بمش ي ييكلة العن ي ييف ض ي ييد الم ي يرأة واس ي ييتجابتها له ي ييا .وتش ي ييير نت ي ييائج الد ارس ي يية إل ي ييى أن

الناشيطات النسيوية قيد شيياركتن طيوال األربعيين سينة الماضييية فيي مشيروع متعييدد
الجواني ي

لت ييوفير الخ ييدمات النس ييائية لض ييحايا العن ييف ض ييد الم يرأة  ،وال ييدعوة إل ييى

التتيير االجتماعي والقانوني باعتباره الرد «الرسمي» على العنف ضد المرأة ،و

إج يراء أبح يياثهم الخاص يية بش ي ن م ييدى و طبيع يية العن ييف ض ييد الم يرأة .واس ييتُخدمت
استراتيجيات مختلفة في هذه العملية ،بما في ذلك تشكيل الشراكات والتحالفات.
أما دراسة

()13

كاماا يرين لامـا الع ارقـي(2019م) أرـر قضـية العنـف ضـد

المرأة فی المواق اإللکترونية النسائية (دراسة مقارنة) تستهدف التعرف على

األطر التی تعتمد عليهيا المواقيع اإللرترونيية النسيائية فيی معالجية قضيية العنيف
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ضييد الميرأة ،وقييد اعتمييدت الد ارسيية التييی تييم تطبيقهييا باسييتخدام ميينهج المسييج علييى
عينة عمدية من المواقع اإللرترونية النسائية تمثليت فيی موقيع (المجليس القيومی

للم ي يرأة – ملريي يية حةوميي يية) وموقي ييع (المرقي ييز المصي يير لحقي ييو الم ي يرأة – ملريي يية
أهلييية) ،وموقييع (مؤسسيية الم يرأة الجديييدة – ملرييية أهلي يية) ،وقييد اعتمييدت الد ارس يية
علييى توفي ي

أسييس نظرييية األطيير اإلعالمييية وذلييف باسييتخدام صييحيفة تحليييل

مضمون .وتمثليت أهيم نتيائج الد ارسية فيی أن المجليس القيومی للميرأة قيان األ ثير
اهتما ًم ي يا بطي ييرح موضي ييوعات قضي ييايا العن ي ييف ضي ييد الم ي يرأة واأل ثي يير اسي ييتفادة م ي يين
اإلمةانيات التفاعلية التی توفرها شبةة اإلنترنت.
تعقي على الدراسات السابقة:

• عرضييت الباحثيية الد ارسييات السييابقة ،اختلفييت يمييا بينهييا ميين حيييث الموضييوع
والهدف والمنهج والعينة ،كما تباينت في نتائجها.

• اس ييتفادت الد ارس يية الحالي يية م يين الد ارس ييات الس ييابقة ف ييي كيفي يية ص يييا ة وبل ييورة
مشكلة الدراسة ،وتسااالتها ،وإعداد اإلطار المنهجي للبحيث واختييار العينية،

والميينهج المناس .والت صيييل النظييري للد ارسيية والوقييوف علييى بعييض الجهييود

الت ييي ُبي يذلت ف ييي مج ييال الد ارس يية ،واالس ييتفادة م يين منهجه ييا ف ييي البح ييث وأه ييم
النتائج التي توصلت إليها.
مش لة البحث :

يتميز شكل المسرح التفاعلي بالتنوع في ت ثي ارتيه ليدى المتليق ،ومحياوالت البحيث
عن فضاءات مكانية جديدة في خارج نطا خشيبة المسيرح كالسياحات والشيوارع

والمقاهي بهدف إيجياد عالقيات بيين الممثيل والمتلقيي بيل وإجبياره عليى المشياركة

إذ "يقييوم علييى مبييادأ ،ميين أبرزهييا االخييتالف عيين المسييرح التقليييدي فييي كونييه
يتعامل مع الجمهيور شيريك ًّا فيي العيرض ،وهيو ميا يقيود إليى المبيدأ الثياني وهيو
()14
توريط المتفرج في الحالة المسرحية ،والمشاركة في انتاجها".
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دور في ي ييي إحي ي ييداث التتييي ي يرات حي ي ييول ماتعانيي ي ييه
إذ كي ي ييان للتفاعليي ي يية في ي ييي المسي ي ييرح ًا
المجتمعييات ميين مشيياكل .والتييي ميين ش ي نها أدى إلييى فهييور مجموعيية مخ ييرجين

وفيير مسييرحية فييي أوروبييا وأمريكييا دعييت إلييى الييتخلص ميين الطييرز الكالسيييكية،
وإ ازحيية مفه ييوم البنييية الدرامي يية التقليدي يية والسييعي إل ييى جمالي يات جديييدة ف ييي كتاب يية

فضاء العرض واالعتماد على اآلنية فيي األداء فقيد سياهمت االتجاهيات الجدييدة

التي فهرت في ستينات القرن الماضي في تشكيل وعي جديد لدى المتلقي قيائم
على التفاعلية في العرض وإبداء الرأي  .وقد عبرت تلك الفر عن رايتهم التي

وجيدوا فيهيا بي ن " لييس فيي العيرض  Performanceهيو ميا ييدفع بيالجمهور

المشاهد إليى دائيرة الفاعيل .بيل إن عمليية إشيراه الجمهيور فيي العيرض
من دائرة ُ
()15
عامالً جوهرًيا في أي مسرح يسعى إلى التوتية والتحفيز"
ور ييم أهمي يية ه ييذه التجرب يية ت ييرى الباحث يية أن المجتم ييع المص ييري يفتق يير إل ييى ه ييذه

التجربيية المهميية ،وألن المسييرح المصييري فييي سييعي دائييم لتقييديم كييل ميياهو جديييد
واإلفييادة ميين التجييارب العالمييية بهييدف توفيفهييا فييي حييل المشيياكل الحياتييية بطيير

فنية تستهدف عملية التوتية للمتلقي ،بل التوجه إلى الجمهور ومشاركته الفاعلة

يببا فييي تحويييل مسييارات اإلخ يراج والييتخلص ميين التقليدييية الموجييودة فييي
ليكييون سي ً
جماليات العرض وذلك مين خيالل الطيرح التفياعلي للحليول اإليجابيية المقترحية .
ومع تزايد ممارسات العنف ضد المرأة فی اآلونة األخيرة فی المجتميع المصير ،

وأصييبحت الم يرأة ُمعرضيية للعديييد ميين المخيياطر التييی تقييف عائًق يا فييی سييبيل داء
بدءا بالتحرش الجنسی واإلعتيداء اللفظيی أو البيدنی
دورها فی التنمية المجتمعية ً

اء ف ييی نطي ييا األسي يرة أو خارجهي ييا .وأص ييبج الح ييديث حي ييول تل ييك الممارسي ييات
سي يو ً
المعنييية بقضييايا الم يرأة والييدفاع عيين حقوقهييا يسييتدعی التييدخل بد ارسييات أ اديمييية
تس يياعد ف ييی فه ييم أفض ييل لل ييدور ال ييذ يمك يين أن يق ييوم ب ييه المس ييرح التف يياعلي ف ييی

معالجيية قضييايا العنييف ضييد الم يرأة .وكييان ميين دوافييع اختييياري للمسييرح التفيياعلي

ضيا :توفيفييه فيين المسييرحية لخدميية قضييايا المجتمييع المختلفيية ويي تي علييى قميية
أي ً
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هييذه القضييايا قضيية العنييف ضييد الم يرأة ،وهييي قضييية عالمييية واسييعة االنتشييار وال
يخلو منها مجتمع من المجتمعات متقدم أو متخليف ،ومنهيا كيذلك :أن الدارسيين

لي ييم يتني يياولوا هي ييذا الني ييوع المسي ييرحي بالتحليي ييل الكي ييافي ،وقي ييد أريي ييت أن أكي ييون مي يين
المسيياهمين فييي الكتابيية عنهييا ،وإف يراده بد ارسيية علمييية ،وخاصيية بعييد إدراج اسييمي
ُ
(*)
ضييمن أعضيياء مجلييس إدارة وحييدة مناهضيية العنييف ضييد الم يرأة جامعيية بنهييا .
ولانت هذه الدواف القوية قد حـددت منهجيـة التنـاول البحثـي فيي كيفيية تنياول

بعض قضايا العنف ضد المرأة من حيث الشكل الفني وكذلك المضمون ،واتجاه
معالجة أداء العروض المسرحية التفاعلية محل الدراسة لهذه القضايا؟

وســـعت الدراســـة التحليليـــة المطبقـــة علـــى عينـــة مـــن المســـرحيات التفاعليـــة
المعروضة محا الدراسة للى اإلجابة على التساؤالت التالية:

 .1م ييا ش ييكل ع ييرض قض ييية العن ييف ض ييد المييرأة ف ييي المس ييرحيات التفاعلي يية عين يية
الدراسة ؟

 .2ما القضايا والموضوعات التي تناولتها المسرحيات التفاعلية عينة الدراسة ؟
 .3ما نوع الصراع الذي فهر في المسرحيات التفاعلية عينة الدراسة ؟

 .4ما اإلطار الزمنى اليذى تيدور ييه أحيداث المسيرحيات التفاعليية عينية الد ارسية
؟

 .5ما اإلطار المكاني ألحداث المسرحيات التفاعلية عينة الدراسة ؟

المستخدمة في تقديم المسرحيات التفاعلية عينة الدراسة ؟
 .6ما اللتة ُ
 .7مي ي ييا الهي ي ييدف الرئيسي ي ييي مي ي يين عي ي ييرض المسي ي ييرحيات التفاعليي ي يية محي ي ييل الد ارسي ي يية
لموضوعات قضايا العنف ضد المرأة؟

أهمية البحث:

(*) قرار رقم ( )2222لسنة 2018م ،بُناء على موافقة مجلس جامعة بنها بجلسته رقم ( )158بتاريخ 2017/12/26م على إنشاء
وحدة ُمناهضة العنف ضد المرأة ،وتشكيل مجلس إدارة الوحدة ،وهدفها العام هو القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة
داخل الجامعة وإزالة اآلثار المترتبة عليها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية.

30

مجلة الدراسات التربوية واالنسانية ـ كلية التربية ـ جامعة دمنهور .المجلد الثانى عشر  -العدداألول  -لسنة 2020

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1تكمن أهميية البحيث فيي جيانبين مهميين هميا :الجاني

األول :األهميية العلميية

اآلخي يير:

والتي ييي ت ي يرتبط بشي ييكل مباشي يير بموضي ييوع الد ارسي يية نظرًي ي يا ،والجان ي ي
األهمية التطبيقية والتي ترتبط بصورة مباشيرة بموضيوع الد ارسية تطبيق ًييا مين
خالل نتائج الدراسة.

 .2تكم يين أهمي يية البح ييث ف ييي تقي يييم تجرب يية المس ييرح التف يياعلي ف ييي ع ييروض مس ييرح
الشيباب المصيري مميا يتييج االنفتياح عليى بعيض قضيايا العنيف ضيد الميرأة،
ولكوني ييه شي ييكل جديي ييد مي يين أشي ييكال المسي ييرح يختلي ييف عي يين المسي ييرح التقليي ييدي

ويؤسس لعالقة مباشرة مع الجمهور.
ُ
 .3محاول يية خل ييق دور مح ييوري ج يياذب للمتلق ييي ف ييي الع ييرض ،ليك ييون دوره موازًيي يا
للمخرج ومجموعة الممثلين والفنيين.
 .4تكمي يين أهميي يية البحي ييث الحي ييالي في ييي أني ييه يقي ييدم أدًب ي يا نظرًي ي يا حي ييول دور المسي ييرح
التفاعلي في أسلوب طرح الموضوعات ومعالجتها عبر تلك التفاعلية.
 .5تكم يين أهمي يية البح ييث ف ييي أن ه ييذا الن ييوع م يين المس ييرح ُيت يييج للمتلق ييي المش يياركة
الفاعلة في إيجاد حلول لإلشيكاليات التيي تطرحهيا المسيرحية ب سيلوب علميي
وعي يين طريي ييق مناقشي يية الممثلي ييين في ييي أدوارهي ييم ،أو مي يين خي ييالل ت ديي يية الي ييدور

الضييعي

(الضييحية) فييي العمييل ،كمحاوليية لتتيييير مسييار األحييداث ومصييائر

تلك الشخصيات.

إلييى

 .6الد ارسيية تحيياول أن تستكشييف مييدى الييدور الريييادي الييذي ُيمكيين أن ُينسي
هذا اللون المسرحي وذلك من خالل ما ستكشف عنه الدراسة تحليل لنمياذج
من األعمال المسرحية التفاعلية.

أهداف الدراسة:

 -1يهييدف البحييث الحييالي إلييى التعييرف علييى التفاعييل بييين المييؤدي والمتلقييي فييي
العرض المسرحي التفاعلي.
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 -2التعرف على دور المسرح التفاعلي في عيرض ومعالجية القضيايا المجتمعيية
السيما قضايا العنف ضد المرأة .

 -3التعييرف علييى الصييورة التييي تقييدم بهييا قضييايا العنييف ضييد الميرأة التييي تناولهييا
المسرح التفاعلي.

ييوعا ف ييي المجتم ييع
 -4التع ييرف عل ييى أه ييم قض ييايا العن ييف ض ييد المي يرأة األكث يير ش ي ً
المصري التي تناولها المسرح التفاعلي.
 -5التعرف على العوامل واألسباب التي أدت إلى انتشار العنف ضيد الميرأة فيي
المجتمع المصري.

 -6التعرف على خصائص تقنيات الممثل في عروض المسرح التفاعلي.

نوع ومنهج الدراسـة  :تنتميي الد ارسية إليى الد ارسيات الوصيفية Descriptive

 ،Studiesوتعتمييد علييى الميينهج الوصييفي التحليلييي وذلييك لمناسييبته لهييذا النييوع

ميين الد ارسييات ،فييي تحليييل العينيية بوصييفه أكثيير المنيياهج مالئميية لتحليييل العييرض

المسييرحي .حيييث يتناسي

مييع عييرض الموضييوع

ويفيييد فييي مناقشيية المضييمون

الدرامي للعروض ،وكذلك في تحليل العناصر الفنية لها ،و لية بنائها الفني.

أدوات الدراســة :تحلييل المضييمون اليدرامي لعينيية الد ارسيية" تحلييالً فن ًييا ،واالسييتناد
إلى مؤشرات اإلطار النظري بوصفها أداة البحث.
حدود الدراسة  :تحدد البحث في التعرف على:

• الحدود الزمنية 2019:م.

• الحــــدود البشــــرية :مجموعي يية شي ييباب لممثلي ييين طي ييالب وهي يواة تي ييابعين ألنديي يية
السكان ،وإدارة الشباب والرياضة.

• الحدود الم انية :محافظة القليوبية ،مدينة بنها ،مركز شباب المنشية.
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الحــدود الموضـــوعية :د ارس يية اتجيياه معالج يية أداء العييروض المس ييرحية التفاعلي يية
لبعض قضايا العنف ضد المرأة من حيث الشكل الفني وكذلك المضمون.

مجتم ـ الدراســة :يضييم مجتمييع الد ارسيية التحليلييية فييي نميياذج لعييروض مسييرحية
تفاعلييية ،التييي تييم تقييديمها ميين قبييل مجموعيية شييباب تابعيية ألندييية السييكان خييا

بمركييز شييباب المنشييية بمدينيية بنهييا محافظيية القليوبيييةً ،ي يدعم ميين صييندو األمييم
المتحدة ،تابع إلدارة الشباب والرياضة في مدينة بنها محافظة القليوبية ،لممثليين

بالمشاهدة الحية من قبلها.
طالب وهواة والتي رصدتها الباحثةُ ،
عينـــة الدراســـة :ت ييم اتخ يياذ ع ييروض (تنظ يييم أس يرة وزواج مبك يير -وع ييرض خت ييان

يديا ألنهييا تنتمييي
اإلنيياث -وعيرض التحييرش) نميياذج اختييارتهم الباحثيية اختيي ًا
يار عمي ً
بطبيعتها إلى متطلبات ما ترييد الباحثية العميل علييه ،وكيذلك تطابقهيا ميع شيروط
ض يا حديثيية ميين انتيياج عييام 2019م والتييي
المسييرح التفيياعلي ،وكييذلك كونهييا عرو ً
شوهدت من قبل الباحثة ،وتُعتبر أكثر ُقرًبا من تحقيق أهداف الدراسة.

مصطلحات الدراسة  :المسـرح التفـاعلي :هيو "مسيرح التتييير والمشياركة ،حييث
يتحول المتفرج يه إلى ٍ
متلق ومحاور ومشاره في انتاج رسالة العرض".

()16

مسرحيا يسيتهدف
عرضا
وتعرف الباحثة المسرح التفاعلي ب نه" الفن الذي يقدم ً
ً
فئة من المجتمع بهيدف زييادة اليوعي حيول قضيية مين القضيايا التيي تحيوز عليى
أهمية تلك الفئة ،عبر تقديم ما يشكل مراكز اهتماميه مين الموضيوعات والقضيايا

ير ف يياعالً ف ييي تحدي ييد
واألفك ييار ،وتحفي يزه وتش ييجيعه م يين قب ييل الممث ييل ليك ييون عنص ي ًا
مسييار العييرض التفيياعلي وتطييوره وحييل المشييكالت التييي يطرحهييا العييرض وهدفييه

المشيياهد السيياكن
هيو بنيياء عالقيية تفاعلييية ميع
المتلقي(المشياهد) وجي ً
يدانيا وتحويييل ُ
ُ
السلبي إلى عنصر فعال ونشيط".
وتُعييرف الباحثيية قضــايا العنــف ضــد الم ـرأة ب نهييا "مجموعيية الحقييو التييي تُميينج

للمرأة في المجتمع المصري في ضوء القانون المصري والبنود التي وقعت عليها
مص يير ف ييي المواثي ييق الدولي يية يم ييا يتعل ييق بممارس ييات العن ييف ض ييد المي يرأة ،والت ييي
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تتض ي ييمنها مجموع ي يية المس ي ييرحيات التفاعلي ي يية س ي يواء بالس ي ييل

أو باإليج ي يياب مث ي ييل

(التحرش – الزواج المبكر – ختان اإلناث ...... -إلل).
اإلرار النرري  :سارت الدراسة وفق المحاور اآلتية:

المحور األول :ماهية المسرح التفاعلي وأصوله.

المحـــور الثـــانى :أســـل المســـرح التفـــاعلي – التقنيـــات األدائيـــة للمســـرح
التفاعلي -خصائص المسرح التفاعلي.

المحور الثالث :واق قضايا العنف ضد المرأة في مصر.
اإلرار التطبيقي :الدراسة التحليلية (موضوع الدراسة).

المحور األول :ماهية المسرح التفاعلي وأصوله.

إن الرفض الصيريج لتييارات واتجاهيات المسيرح المعاصير للمسيرح التقلييدي بيدت

واض ييحة ،أش ييكال مس ييرحية مبتكي يرة كثيي يرة ج ي ًيدا ،وبالت كي ييد أن معي ي تل ييك التي ييارات
ير فييي المسييرح المعاصيير علييى مسييتويات اليينص والتمثيييل
المسييرحية أحييدثت تتييي ًا
واإلخراج والعناصر التقنية  ...إلل

يسيمى المعجـم المسـرحي المسيرح التفياعلي ب " المسيرح التحريضيي (Agit-
Agitatsiya-

) : Propمصي ي ييطلج مي ي ي خوذ مي ي يين التسي ي ييمية الروسي ي ييية

 Propagandaوتعن ي ييي التح ي يريض والدعاي ي يية ،ومنه ي ييا اش ي ييتُق المص ي ييطلج
االختصيياري  . Agit-Propوالمسييرح التحريضييي هييو مسييرح سياسييي الطييابع
يهدف العرض يه إلى الدعاية لفكرة ما وإليى إثيارة تسيااالت حيول الواقيع وتتيييره
انطالًقا من األحداث المباشرة والساخنة.

()17

إن المس ييرح التف يياعلي م يين الناحي يية المس ييرحية "فه يير وتط ييور نتيج يية ع ييدة عوام ييل

وصيغ مسرحية سبقته مثل المسرح السياسي والمسيرح الشيعبي والمسيرح الوثيائقي

ومسرح الشيارع ومسيرح الجرييدة ،وكلهيا صييغ مسيرحية فهيرت فيي بيدايات القيرن

الماض ييي نتيج يية لظ ييروف ق يياهرة ومتقلب يية م ييرت به ييا وروب ييا ،وأث ييرت عل ييى طبيع يية
اإلنسان وطريقة تفكيره وتطورت مع ُكتاب ومخرجين"...
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ويم ن لنا ان نض بعض من التعريفات الخاصة بهذا النوع المسرحي ا حيـث

ترا(مــاري لليــاو) ب نييه " مسييرح ملتييزم داخييل المجتمعييات يخلييق عالقيية تفاعلييية
مع جمهوره ،وهو يختلف عن المسرح التقليدي الذي يتعامل مع متلقيه كمستقبل
ي يير مش يياره .وإنم ييا يق ييوم عل ييى المش يياركة الواتي يية ،وس ييمي ف ييي بع ييض األحي ييان

أيضا ،كونه يعتمد على مبدأ التفاعل ،التفاعل هنا انطالًقا من مفهيوم
بالتحفيزي ً
اللع في المسرح والحوار والمسرحة ،إذ تيتم مسيرحة الواقيع ،ومين ثيم مناقشية أو
محاكمة هذا الواقع بمشاركة الجمهور.

()19

المســرح التفـــاعلي :هييو " المس ييرح الييذي ُيعيييد تش ييكيل نظ يرة المتلق ييي ميين خ ييالل
مفهييوم مختلييف عيين الذاتييية وميين خييالل مجيياالت مختلفيية لمثييل الواقييع ميين خييالل
تقنيييات بس يييطة تُقييرب المتلق ييي إل ييى كييل أح ييداث العم ييل المسييرحي – ف ييإن عملي يية
ال ُمعايش يية لل يينص س يواء كان ييت اقتص ييادية أو سياس ييية أو اجتمعي يية الب ييد أن تك ييون
مي ي خوذة م يين واق ييع حي يياة المتلق ييي م يين أج ييل خل ييق ذل ييك الن ييوع م يين التفاع ييل معه ييا

وعملية الشراكة هذه هي لتطوير مجرى أحداث المسرحية".

()20

ثير عليى
مفهوم التفاعلية" :إمكانية أن يكيون للمشياركين فيي عمليية االتصيال تي ًا

أدوار اآلخرين ،ويكون بوسعهم التفاعل معها"

()21

التفاعلييية هييي " درجيية تحكييم المشيياركين بعملييية االتصييال فييي الح يوار المتبييادل،
وقدرة كل متهم علة تبادل األدوار في العملية االتصالية"

()22

ممييا سييبق تييرى الباحثيية أن تجربيية المسييرح التفيياعلي تُعييد تجربيية مسييرحية شييعبية
ص يا فييي المنيياطق الريفييية والفقي يرة،
هييدفها تحقيييق التواصييل مييع الجمهييور ،خصو ً
وهن ييا يب ييرز دور«الج ييوكر» ال ييذي ي ييدير الع ييرض فه ييو مس ييرح يه ييدف إل ييى كس يير

يجيا ،وهو ما تمت مالحظته في العروض المقدمة ،حيث وجيدت أن
الحاجز تدر ً
درجيية تفاعييل بييين الجمهييور والعييرض تتوقييف علييى علييى عييدة عوامييل ،ميين بينهييا
حساس ي ييي ة الحي ي ييديث والموض ي ييوع المطي ي ييروح ،وني ي ييوع الجمه ي ييور وشي ي يريحته الثقا يي ي يية

المشياهد
واالجتماتيية .وليذلك تيرى الباحثية أن المشياركة المسيرحية بيين المتلقيي و ُ
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ينبتييي أن تكييون مش يياركة واتييية تصييل إل ييى الصييورة اإليجابييية م يين أجييل تحقي ييق
التفاعل داخل مشهدية العرض إلبداع أفضل.

المحور الثاني  :أسل المسرح التفاعلي :تُح َّد ُد بفكرتين أساسيتين هما:
 اختالف هيذا المسيرح عين المسيرح التقلييدي مين حييث – توجهيه فهيو مسيرحاجتماتيا).
(سياسيا أو
موجه في األساس
ً
ً
 مين حيييث عالقتييه بييالجمهور ،فهييو يتعاميل مييع المتفييرج بطريقيية مختلفيية عنييدمايدركا ميا يرييده منيه لهيذا
ُيح ِّد ُد سلفاً نوتية هذا المتفرج ،ويتوجه إليه مباشيرة م ً
ف ييإن عالقت ييه بالمؤسس يية والمك ييان وك ييل مكون ييات الع ييرض المس ييرحي تختل ييف
جذرًيا عن المسرح التقليدي.
أهم األسل لهذا النوع من المسرح هي الرغبة بـالخرود مـن المسـرح مـن
قالبه التقليدي وعلى مستويات عدة:

 -1الم ـــان :فه ييذا المس ييرح ال ُيق ي َّد ُم ف ييي ص يياالت المس ييرح التقليدي يية فحس ي  ،ب ييل
يمك ي ي ي يين أن يق ي ي ي ييدم ف ي ي ي ييي الم ي ي ي ييدارس والص ي ي ي يياالت الخاص ي ي ي يية ودور المس ي ي ي يينين
واإلصالحيات واألماكن العامة.
 -2الجمهــور :ي ْك ِّس ي ُر العالقيية المتفييق عليهييا والتييي تفصييل بييين الممثييل والمتفييرج
وبين الخشبة والصالة وبيين المرسيل والمتلقيي .بحييث يبيدو َّ
أن عليى المتفيرج
أن يتورط في اللعبة المسرحية في كل مراحلها وأن يناقش ما يراه.
 -3الـــنص  :ال وج ييود أصي يالً لل يينص التقلي ييدي والموض ييوعات الت ييي تق ييدم تي يرتبط
أساسا باألمور الحيوية التي يعيشها المتلقي.
ً
 -4وظيفة المسـرح :إنيه مسيرح يعتميد عليى مبيدأ االرتجيال واللعي  ،ويحياول أن
يحيياف علييى مبييدأ المتعيية (أي متعيية المتلقييي) ويقلي

أسييس المسييرح التقليييدي

ميين أجييل فييتج ح يوار مييع متلقيييه حييول موضييوع محييدد.
عن سياقات المسرح التقليدي المتعارف عليه.
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أمـــا الـــدلتورة( لينـــا التـــا) فتشـــير لال ان ( للمســـرح التفـــاعلي) مجموعـــة مـــن

اال ترارات التي تميزه والتي اختزلتها بما لي:

 -1الممثـا المعلـم  ،حييث تشيترط أن يكيون المعليم بمثابية معليم والمتلقيي هيو
الجمهييور الييذي يحضيير العييرض والييذي يييدخل فييي نقاشييات مباش يرة مييع الممثلييين

والميسر.

ير عين شخصيية اليراوي التيي
 -2خصية (الميسـر) وهيي بطبيعتهيا تختليف كثي ًا
يعتمدها برخت و يره في عروضهم المسرحية لوجود جملة من الخصائص منهيا

تعرضييه بشييكل مباشيير إلييى أسييئلة الجمهييور وعليييه التفاعييل عيين طريييق المناقشيية
مابين ييه وب ييين الجمه ييور أو يحي ييل األس ييئلة الت ييي يطرحه ييا الجمه ييور إل ييى الممثل ييين

مباشرة لإلجابة عنها ،كما يتحكم بتواي

واستمرار العرض المسرحي إذا دعت

الحاجة.

الميسر هي تُعد بمثابة الوسيط بين الممثلين والمتفرجين
وترى الباحثة أن تسمية ُ
للييتحكم فييي سييير العييرض وتوجيي ِّيه الممثلييين عييالوة علييى دفييع (المتفييرج-الممثييل)
باالتجاه الذي يساعدهُ.
وت ييرى الباحث يية أن الج ييوكر يش ييكل الن يواة العملي يية أو المرك ييز ال ييذي تق ييع علي ييه ك ييل
األنظار ويحظى بمتابعة مكثفة مين قبيل الجمهيور ،وأن ميا يقدميه الجيوكر يسياند

المتفييرج الممثييل فييي الوقييوف علييى الطريييق الصييحيج إلنشيياء األسييلوب المطلييوب
لألداء من قبل المتفرج الممثل.
 -3التـفليق الجمـاعي ميع وجيود (اليدراماتورج) ،ففيي التالي

صيا
لييس هنياه ن ً

المسييرحيات التفاعلييية الموجهيية إل ييى فئيية معينيية تنييتج عيين طري ييق

مكتوًب يا فتال ي
الت لي الجماعي واستنباط أفكار المسرحية من المشاكل العامة للمجتمع.

 -4اعتماد مبداء االرتجال في األداء.

 -5عدم االقتصار على دور واحد للممثل الذي يمكن أن يؤدي مجموعة أدوار
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 -6إشييتراط وجييود (الفريــز أي االنجمــاد)  ،Freeze Pictureوهييي عملييية
تواي ي

مجري ييات الع ييرض ع يين طري ييق الميس يير ب خ ييذ وض ييع (الص ييورة المس ييرحية

الثابتيية) ،لشييرح الحاليية وفييتج بيياب النقيياش حولهييا بييين الجمهييور والميسيير أو مييع

الممثلين والجمهور مباشرة .

 -7استخدام االكسسوارات وعدم الركون إلى الديكورات الضخمة.
 -8االعتماد على اإلضاءة الطبيعية.

()24

يرحا تعليم ًي يا ألنييه قييائم علييى ثنائييية
وتييرى الباحثيية بييذلك أن المسييرح التفيياعلي مسي ً
التمسييرح وهييي (الممثييل– والمتلقييي) والتييي لوالهييا مييع اسييتخدام تقنيييات كثييرة منهييا
االرتجال واللع

والمشاركة وتوريط المتلقي والمتعة .

التقنيــات األدائيـــة التـــي تســتخدم فـــي المســـرح التفــاعلي :يمك يين إيجازهييا يم ييا

يلي:

()25

أ -اإلس تش:

بن يياء نم ييوذج نص ييي بواس ييطة الكتاب يية الجماتي يية ألعض يياء الفرق يية المس ييرحية ع يين

طري ييق التوليي ي

أو اإلع ييداد أو التي ي لي  ،أو م يين خ ييالل لي يية ارتج ييال الممثل ييين،

وتكييون موضييوعاته مسييتمدة ميين حييياة الجمهييور اليومييية وب سييلوب ح يواري بسيييط
ولتة مفهومة قابلة للتفاعل ومركزة على الموضوع المقترح.
 -الجولر:

هو شخصية متفردة موهوبة تاقنة لفن التفاعل والتواصل مع الجمهور ،شخصيية
متعييددة الوفييائف واالختصاصييات تجمييع بين(التمثيييل والتنشيييط واإلخيراج) داخييل
منظومة العرض في ن واحد ،فهو جزء ال يتج أز من فريق التمثيل ،ويشاره فيي

استقبال الجمهور ،ويوضج مراحل العرض المسيرحي ،وكيفيية مشياركة الجمهيور
يه وينتقي من الجمهور األشخا

الذين سيقومون بلع

األدوار داخل العرض

طا ُيسيير العيرض المسيرحي منييذ البدايية وحتييى
المسيرحي ،إضيافة إلييى كونيه منشي ً
النهايي يية ،ويي يينظم المناقشي يية الختاميي يية السي ييتنباط الحلي ييول أو بلي ييورة مواقي ييف جديي ييده
38
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تسي ييتجي

إلشي ييكاالت العي ييرض المسي ييرحي .والي ييذي يتي يييج المجي ييال للمتلقي ييي بي ييالرد

والحييديث والمشيياركة الفعاليية ويمنحهييا الثقيية ويسييند لييه فعييل اإلنتقيياء ميين الجمهييور

يوتيا فييي ق اررتييه،
لتييرض التفاعييل مييع الموضييوعات المطروحيية ،وأن يكييون موضي ً
وأن يكون مستقبالً للجمهور في بداية العرض ليفسر لهم مسار اللعبة.

ت -لع األدوار:

ويقصييد بييه التمثيييل التلقييائي والعفييوي لمواقييف يضييطلع بهييا الجمهييور بعييد عييرض
ُ

النمييوذج ،وتُعتبيير هييذه جييزًء رئيسي ًييا ميين مكونييات المسييرح التفيياعلي وتهييدف إلييى
إضفاء المزيد من التوضيحات الخاصة بالموضوعات المطروحة.
" -االرتجال:

اإلتق ييان ف ييي التمثي ييل تق ييوم عل ييى ابتك ييار ش يييء م ييا وأدائ ييه م يين دون تحض ييير

مسييبق لييه ،ولهييذا اإلتقييان مسيياحة مهميية فييي المسييرح التفيياعلي ،وتتطلي

ميين

الممثل أن يكون
ممتلكا للخفية وحسين الدعابية فيي مجاليه الحركيي والصيوتي
ً

ترد في المشيهد اليدرامي المقيدم .ف حيد
ليتمكن من الرد على أي فعل طارىء ُ
لي ييات تش ييكيل الع ييرض التف يياعلي ه ييو االرتج ييال المتحق ييق مي ين خ ييالل لعي ي

األدوار.

د -فضا العرا:

يشترط في المسرح التفاعلي أن يحس الجمهور وألول وهلة ب نه جزًءا من فضياء
العي ييرض ،كي ييون هي ييذا الفضي يياء يكسي يير النسي ييق التقليي ييدي مي يين حيي ييث ليي يية التلقي ييي،
والوفيفة الخاصة لتقنيات العيرض ،فهيو فضياء خليق ليحقيق ليية التفاعيل بيين (

الممثل الجمهور).
ح -المخرد:

هو المسئول األول عن العمل المسرحي ،فهو الذي يتحمل مسئولية كل الق اررات
واالختي ييارات الفني يية ،كم ييا يح ييدد بتنس يييق م ييع الكاتي ي

والمن ييتج الخط ييوط الرئيس ييية

للتص ييور الع ييام ال ييذي س ييينتهجه وفري ييق عم ييل لإلش ييتتال عل ييى ال يينص المس ييرحي
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المرتجي ييل ،انطالًق ي يا مي يين اختيي ييار الممثلي ييين وتوزيي ييع األدوار وتسي يييير
المكتي ييوب أو ُ
البروف ييات  ..وإدارة المس ييئولين .كم ييا ين يياقش الس ييينو راف ومص ييمم المالب ييس ف ييي
الجوان

التي تهم السينو ار يا والموسيقى والمؤثرات الصوتية المصاحبة.

يتطل ي ي

العي ييرض التفي يياعلي ممثلي ييين محت ي يرفين وذو مو بي يية وثقافي يية ليتمكن ي يوا مي يين

خ -الممثلون:

التعامل مع مجريات األحداث ومواقف الرد واالرتجال.
د -الدي ور واأل،يا والموسيقى:
يج ي

أن يع ييي مص ييمموها ب ي ن تك ييون م ييؤثرة ومعب يرة ع يين وق ييائع المش يياهد وتتس ييم

بالبساطة والوضوح والقدرة على تحريك العواطف.
خصائص المسرح التفاعلي:

لييم يتفييل المسييرح منييذ نش ي ته األول ييى دور الجمهييور فإننييا نجييد أن الجمهييور من ييذ

الب ييدايات األول ييى ك ييان طرًف يا ف يياعالً ف ييي العم ييل المس ييرحي ،فك ييان أرس ييطو يعط ييي
ير ميين االهتمييام ميين خييالل إشيراكه فييي الحييدث المسييرحي بقولييه:
يدر كبيي ًا
للمتفييرج قي ًا
"التراجي ييديا ه ييي محاك يياة فع ييل نبي ييل ت ييام له ييا معل ييوم ،بلت يية مزدوج يية بي ي لوان م يين

الت يزيين ،تختل ييف وفًق يا الخ ييتالف األج يزاء وتثي يير الرحم يية والخ ييوف ،وت ييؤدي إل ييى
()26
التطهير من هذه االنفعاالت".
وهييذا يعنييي أن الجمه ييور هييو المس ييتهدف بالدرجيية األولييى ،ويؤك ييد ذلييك عل ييى أن

المس ييرح اليون يياني أعط ييى لمس ي لة التلق ييي مكان يية خاص يية .والمس ييرح التف يياعلي ُيع ييد
احدا من أبرز الصيغ المسرحية الحديثة الذي يركز عليى العمليية التفاعليية بيين
و ً
المرسل (الممثل) والمرسل إليه (المتلقي) بهدف تحقيق التاية العليا للعمل الفنيي
عن طريق فتج باب الحوار والنقاش بينهم.
هني يياه ني ييوعين مي يين المسي ييرح التفي يياعلي :النــــوع األول هــــو المســــرح التفــــاعلي

التكنولــوجي  ،و يييه يقييوم الجمهييور بخلييق جييو عييام للعييرض ميين خييالل تفيياعلهم
معه ،ويستخدم في مسارح السينو ار يا ،ويعتمد بشكل كبير على اإليحاء ب جواء
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مختلفة ،عبير توفيي

اإلضياءة والصيوت ،ويتلي

علييه الطيابع التجريبيي بشيكل

عييام .أمــا النــوع الثــاني فهــو ممســرح المتفــرد و يييه ُيشيياره المتفييرج فييي انتيياج
الع ييرض م يين خ ييالل ردود فعل ييه عل ييى الموض ييوع و ارئ ييه ،أو تي ي تي المش يياركة م يين

خييالل الممثلييين أنفسييهم ،حيييث يتوجهييون إلييى المتفييرج ليصييبج إحييدى شخصيييات

العييرض ،أو أن ي خييذ الجمهييور أدوا اًر جماتييية ،مثييل ايامييه بالتصييويت الختيييار
نهاية للعرض ،أو تحديد خط سيره.

()27

والبييد ميين وجييود دافعييية للمتلقييي لحضييور العييرض المسييرحي فييي عصيرنا الحييالي

منتص ييف العق ييد الث يياني م يين األلفي يية الثالث يية ف ييي ف ييل الت ازي ييد المض ييطرد لوس ييائل
االتصييال التييي تسييتخدم حييدث وأسييرع الوسييائط واألدوات التكنولوجييية ،والب يرامج

التطبيقات اإلليكترونية ،مثيل القنيوات التليفزيونيية الفضيائية ،واألفيالم السيينمائية

والمواقييع اإللكتروني يية وأجه يزة الهيياتف النق ييال ال ييذي ب ييات كييل منه ييا يحم ييل عال ًم يا

كييامالً ميين المعلومييات واألخبييار واألخبييار الفورييية والوثييائق والموسيييقى واأل يياني
واألفالم والكت

اإللكترونية و يرها مما هو مخزون في ذاكرة الهاتف أو ممكين

الوصييول إليهييا عبيير شييبكة اإلنترنييت أو يعييرض فييي القن يوات التليفزينييية المتنوعيية

و ال ًب ي يا مي ييا يكي ييون التلق ي يي عبي يير هي ييذه الوسي ييائل فردًي ي يا وربمي ييا يحتمي ييل درجي يية مي يين
الخصوصية بينميا يكيون التلقيي فيي المسيرح جمات ًييا دائ ًميا وهيذه الخاصيية تعيزز
دافعييية الحضييور للعييرض وقييد يييذه

الجمهييور إلييى المسييرح " لإلثييارة والتشييويق

وللتحق ييق ،تنشيي اإلث ييارة م يين تحري ييك الحي يواس لتتج يياوز االعتي ييادي وم يين توفيي ي

جميع القيوى االسيتقبالية للنظيام الحسيي مين أجيل قيراءة العيرض  .وينميو التنيوير
عيين اكتشيياف شيييء عيين أنفسيينا وعيين العييالم الييذي نعيييش يييه والييذي ال نيراه أو
نفهمييه عبيير الحييياة اليومييية فالمسييرح يكشييف جييوهر حياتنييا  .ويي تي التحقييق عبيير
تطهير روحي وعاطفي أو ذهني".

()28

المتلق ييي المعاص يير لحض ييور الع ييرض المس ييرحي بتوق ييع
وعلي ييه ت ييتلخص دافعي يية ُ
وجييود مييا يشييكل الوجييدان الجمعييي جمال ًي يا ،وبخيييارات لحلييول عييدة لمييا قييد يمثييل
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نموذجا
تطبيقيا بعض قضايا العنف ضد المرأة
المسرح التفاعلي
ً
ً

د.أمينة محسن االكشر
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مشييكلة (أزميية) اجتماتييية أو سياسييية أو يرهييا مجسييدة فييي العييرض الحييي بييين
ار بحضور العرض :
المؤدي والمتلقي .فما أن يتخذ المتلقي قرًا
يكون لديه استعداد للت ثر بمجريات العرض.
لديه القابلية للمشاركة ،بصفته الطرف الثاني بالعرض.

ٍ
كمتلق إيجابي.
يتفاعل مع مثيرات العرض

إذن ثمة مراحل ثالث يتدرج بها المتلقي بفعل الدافعية والتحفيز التي يفترض أن
يتض ييمنها الع ييرض التف يياعلي ،ه ييذه الم ارح ييل ال ييثالث ه ييي تقب ييل مجري ييات الع ييرض

ضمنيا ،وبعدها ي تي التفاعل مع
واالستعداد للت ثر ،ومن ثم يقبل على المشاركة
ً
الشخصيات واألحداث والجو النفسي العام والفكرة ،فالتفاعل هو العملية األخيرة،
هو العملية السرية (الوجدانية) التي تجري في أثناء العرض الفعلي ،وتيؤدي إليى
تطهي يير المتلق ييي ،أو تدفع ييه إلى(تتيي يير) أو تعم ييل عل ييى (تحري يره) مم ييا يمك يين أن

يقيده وي سره ،ومن ثم يكون هناه مثير أو حافز يعمل على فتج أفق جمالي من
حيييث الفكيير والفعييل للمتلقييي .وقييد حييدد (فولفــانأ أ ــزر) أهمييية أثيير التفاعييل بييين

النص والقارىء بالمقولية التاليية  " :مياهو أساسيي بالنسيبة لقيراءة كيل عميل أدبيي
هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه.

()29

ومي يين الممكي يين أن يقي ييدم العي ييرض المسي ييرحي لجميي ييع الفئي ييات العمريي يية – أطفي ييال،

وش ي ييباب ،وش ي يييو  -والشي ي يرائج االجتماتي ي يية كاف ي يية :طلب ي يية ،وعم ي ييال ،وم ي ييوففين،

وفالح ييين ،ومهندس ييين ،وأطب يياء - ،وتحـــدد مـــاري لليـــاو أهـــم أســـل المســـرح

التفاعلي بالمقارنة بالمسرح التقليدي باآلتي:

الم ان  :فهذا المسرح ال يقدم في صاالت المسرح التقليدية  .الجمهور  :يكسير
العالقيية المتفييق عليهييا والتييي تفصييل بييين الممثييل والمتفييرج وبييين الخشييبة والصييالة
وبي ييين المرسي ييل والمتلقي ييي .بحيي ييث يبي ييدو أن علي ييى المتفي ييرج أن يتي ييورط في ييي اللعبي يية
المسرحية في كل مراحلها وأن ينياقش ميايراه .وظيفـة المسـرح :إنيه مسيرح يعتميد
على مبدأ اإلرتجال واللع  ،ويحاف على مبدأ المتعة.
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ياء عليى أسيس
إن االهتمام المتزايد بالمسرح التفياعلي ،وإقامية اليورش التدريبيية بن ً
محددة ،تفيتج فاًقيا لد ارسية المسيرح التفياعلي وتحدييد خصائصيه .بيالنظر إليى أن
د ارس ييته وفهمي ييه -أي

المتلقي ييي ،ل ييذا تصي ييع
ب ييؤرة اهتمي ييام المس ييرح التفي يياعلي ه ييو ُ
المسرح التفاعلي -وتحديد خصائصه بمعزل عن نظرية التلقي (Reception

)Thoryلك ي ييون الع ي ييرض المس ي ييرحي –وقب ي ييل ك ي ييل ش ي يييء -نس ي ييق تواص ي ييلي م ي ييع

الجمه ي ييور ،وإن الع ي ييرض المس ي ييرحي ذا المنح ي ييى التف ي يياعلي ُيرك ي ييز وُيي ي يراهن عل ي ييى
اسييتجابة المتلقييي ( ". )Reader Responseفالمسييرح التفيياعلي ش ي نه ش ي ن
نظريي يية التلقي ييي ينظي يير إلي ييى المتلقي ييي (القي ييارىء) " :كطي ييرف حاضي يير مي ييع المؤلي ييف
وكعنص يير فاع ييل ف ييي إنت يياج العم ييل اإلب ييداعي ،ويمك يين تقس يييم الق يراء إل ييى ص يينفين

كبيرين :القارىء المفترض والقارىء الحقيقي".

()31

يور بصييورة مباشيرة ممييا يجعلييه أفضييل
" ففييي المسييرح تتجلييى اسييتجابة الجمهييور في ًا

يادر م ييا يواجييه جمهييوره ،أم ييا
مجييال لد ارسيية عملييية التلق ييي .إن المؤلييف الروائييي ني ًا
الممث ييل ف ييال يب ييدع إال ف ييي مواجهت ييه ،ويكيي ي داءه دائ ًمي يا عل ييى وف ييق اس ييتجابات
المتفرجين له ،ومين ثيم فيإن العيرض المسيرحي تطبييق إبيداعي لنظريية االسيتقبال

يلع

يه المؤدي دور الوسيط بين نوايا المؤلف وبين توقعات المتلقين "

()32

المحور الثالث :واق قضايا العنف ضد المرأة في مصر.

لقيد انضييمت مصير إلييى عدييد ميين االتفاايييات الدوليية حييول حقيو اإلنسييان التييي
تحديدا قضية العنف ضد المرأة؛ من أجل مبادىء المسياواة بيين الجنسيين
تتناول
ً
ومناهضة العنف .
ضيا
وتنص اتفااية منع ومكافحة العنف ضيد الميرأة والعنيف المنزليي والمعروفية أي ً

باتفااية اسطنبول ،على التعري

اآلتي للعنف ضد المرأة :

إن "العنف ضد المرأة" ُيفهيم عليى أنيه انتهياه لحقيو اإلنسيان وشيكل مين أشيكال
التمييييز ضييد الم يرأة ويعنييي جميييع أعمييال العنييف القييائم علييى أسيياس نييوع الجيينس
التي تؤدي إلى أضيرار بدنيية أو جنسيية أو نفسيية أو اقتصيادية أو مين المحتميل
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أن تؤدي إلى ذلك بما في ذلك التهديد بمثل هذه األعمال أو اإلكيراه أو الحرميان
التعسفي من الحرية ،سواء أحدث ذلك في الحياة العامة أم الخاصة.

()33

كما كان للسياسات االقتصيادية فيي المجتميع المصيري انعكاسياتها عليى وضيعية
المرأة ،حيث يرجع الباحثين في مجال العنف ضد المرأة ما تعانيه من إساءة إلى
عوامل إقتصادية عديدة منها الفقر والبطالة وقلة الدخل واألزمات المالية.

ويم ن تصنيق أ ال العنف الممارو ضد المرأة في المجتم المصري للى :

أ -العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار األسرة.

 -العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع األم.

ت -العن ي ييف الب ي ييدني والجنس ي ييي والنفس ي ييي ال ي ييذي ترتكب ي ييه الدول ي يية ض ي ييد النس ي يياء ،أو
تتتاضى عنه أينما وقع.

" -العنف اإلعالمي ،حيث تتعمد وسيائل اإلعيالم المختلفية تقيديم الميرأة كوسييلة
لإلستقطاب إلى برامج معينة أو سلع تجارية بهدف الترويج.

د -العنف الفكري من خالل تقديم بعض األطروحيات الثقا يية التيي تنظير للميرأة
نظيرة دونييية تقليدييية محافظيية لدرجيية تختزلهييا فييي الجسييد وتمنعهييا ميين بعييض

المهن التي تقصرها على الرجل.

ح -العنف القانوني ،فهناه بعض القوانين المنتهكة لحقو المرأة بحيث تزيد من
سلطة الرجل عليها مثل بعض األمور الخاصة بالسفر والتجارة.

ويترتي ي ي

عل ي ييى العن ي ييف المم ي ييارس ض ي ييد المي ي يرأة ث ي ييار جس ي ييدية وص ي ييحية ونفس ي ييية

واجتماتية ،تصي

المرأة وتكون لها ثارها على األسرة والمجتمع.

()34

ومــن األهــداف االســترتيجية للعنــف ضــد الم ـرأة لمــا رصــدته المجلــل القــومي

للمرأة:

()35

أ -توفير حماية قانونية للمرأة لضمان عدم تعرضها للعنف.

 تطبيي ييق االتفاايي ييات الدوليي يية التي ييي تضي ييمن حقي ييو المي يرأة في ييي عي ييدم التعي ييرضللعنف.
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ومن أهم تلك اإلنجازات:

قييام المجل ييس بت س يييس مكت ي

لش ييكاوي الم يرأة يسيياعدهن ف ييي الحص ييول عل ييى

حقييوقهن ،كم ييا ُب يدىء ع ييام 2007م فييي تنفي ييذ مشييروع " العن ييف ضييد الم يرأة"
الذي تضمنت مخرجاته :د ارسية شياملة حيول فياهرة العنيف ضيد الميرأة عليى

مس ييتوى الجمهوري يية ع ييام 2009م ،وك ييذلك إط ييار عم ييل إلس ييترتيجية وطني يية
لمناهضة العتف والتخطيط لألنشطة المستقبلية المرتبطة بها.

ونتيجية لتكيرار أفعييال التحيرش بييالمرأة فيي الشيوارع واألميياكن الخاصية ،قامييت
منظمي ييات المجتمي ييع المي ييدني بي ييإطال أكثي يير مي يين مبي ييادرة لحمايي يية الم ي يرأة مي يين

التحرش ،ومن هذه المبادرات:

مب ييادرة " قطي ييع إدي ييك -مبي ييادرة ش ييفت تحي ييرش -مب ييادرة امسي ييك متح ييرش -مبي ييادرة

اكسري حاجز الهوان من حقك تعيشي في أمان" .
ما أسفر عنه اإلرار النرري من مؤ رات :

ُيعالج المسرح التفاعلي موضوعات جدلية يكون المتلقي قادر على مناقشتها
وطرح اآلراء فيها بصورة واضحة ومباشرة من أجل التتيير اإليجابي.

المس ييرح التف يياعلي ي خ ييذ ب ييالجمهور نح ييو الض ييحك واالمت يياع ،وب ييذلك ُيش يياره

الجمهور بالحدث الدرامي.

اعتميياد المسييرح التفيياعلي علييى مبييدأ التلقائييية واالرتجييال ك سييلوب عمييل لكييل

أعض يياء الفري ييق ف ييي ردود األفع ييال أثن يياء حال يية التفاعلي يية األم يير ال ييذي يم يينج
المييؤدي والمتلقييي مسيياحة أكبيير للتعبييير عيين اليرأي ،وتوجيهييه ،وإدارة الموقييف

الراهن.

اللت يية البس يييطة ب ييين الم ييؤدي والمتلق ييي عام ييل مه ييم يحق ييق االس ييتقرار النفس ييي

به ييدف الوص ييول إلي ييى المعالج يية الموضي ييوتية للفكي يرة التي ييي يناقش ييها العي ييرض

المسرح التفاعلي.
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هاما فيي إثيارة التفاعليية سيواء
تلع التقنيات التكنولوجية السمع بصرية ًا
دور ً
فييي نقييل راء شخصيييات يتعييذر حضييورها المباشيير علييى مسيياحة العييرض أو

في نقل أحداث فعلية ماضية.

تُعي ييزز األزيي يياء واإلكسس ي يوارات واإلضي يياءة والمؤثي يؤات الصي ييوتية النقي يياش بي ييين

المتلقي والمؤدي.

المتلقي في المسرح التفاعلي هو شريك إبداعي في العرض المسرحي ،كونيه
ُ
ير أساس ًييا فيي اكتميال العمليية اإلبداتيية
يتعاميل ميع الجمهيور بوصيفهم عنص ًا

للعرض.

يييوفر المسييرح التفيياعلي فرصيية للمتلقييي بطييرح األسييئلة داخييل العييرض ليعبيير

بها عن وجهة نظره وتعزيز البعد التعليمي للمسرح.

المتلقيي فيي إنتياج العيرض مين
المسرح التفاعلي هو مسرح ُمتلقيي إذ يشياره ُ
المتلقييي علييى
خييالل ردود فعلييه علييى الموضييوع و ارئييه ،ويقييوم علييى تحفيييز ُ
المشيياركة وتقييديم حلييول مختلفيية للقضييية المطروحيية والتييي يمكيين أن تسيياهم
في التوتية بالقضايا المجتمعية في مصر.

إن المسييرح التفيياعلي هييو بمثابيية فضيياء لحرييية الييتعلم عيين طريييق المشيياركة

وطرح األسئلة وإيجاد الحلول.

ف ييي المس ييرح التف يياعلي يك ييون هن يياه شخص ييية رئيس ييية بمثاب يية الي يربط وحلق يية

الوصي ييل بي ييين الممثلي ييين والجمهي ييور كشخصي ييية الي يراوي ،ولكي يين مي ييع تعي ييديالت
طفيفة ،تهتم بتوضيج األحداث والتنقالت للجمهور ،ويستقبل الييتسااالت مين
الجمهور ويقوم بطرحها على الممثلين ،ولكن البد أن يتميز بالحيادية.

بي ييذلك فالمسي ييرح التفي يياعلي ُوضي ييع لخدمي يية التنميي يية وتني يياول مشي ييكالت الني يياس
ومساعدتهم على التفكير بها وحلها.

اإلرار التطبيقي :الدراسة التحليلية (موضوع الدراسة).
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هناه تجارب في مجال المسرح التفاعلي تنوعت على وفيق طبيعية الموضيوعات
التي تناولتها .إذ نظم مركز شباب المنشية بمدينة بنهيا التيابع لمحافظية القليوبيية

سلسلة من العروض المسرحية التفاعلية ،التي يقدمها مجموعة شباب ،وذلك من

أجل رفع مستوى الوعي العام حول بعض قضايا العنف ضد المرأة.

 )1تحليا عرا تنريم أسرة و،واد مب ر :تفليق وتمثيا جمـاعي شياره فيي
بطولتها مجموعة شباب وفتيات من طالب الجامعة ،السينة 2019م ،مكيان

العرض قاعة المسرح في مركز شباب المنشية.
قصــة المســرحية  :تنيياقش مسييرحية فيياهرتين كث يرة اإلنجيياب والصييحة اإلنجابييية
وتنظيم األسرة ومخاطر الزواج المبكر والحميل المبكير للفتياة ،كيل ذليك مين أجيل

أسي يرة واتيي يية ومكافحي يية الموروثي ييات الخاطئي يية والتي ييي تسي ييببت بمشي يياكل كبي ييرى في ييي
مجتمعنا المصري وألقت بظاللها عليى النسياء والفتييات بالدرجية األوليى ،فحاولنيا
أن ننياقش تيداتيات هيذه الظيواهر وإيجياد الحلييول لهيا عين طرييق مسيرحية تنرــيم

أســــرة و،واد مب ــــر  :تنتمي ييي المسي ييرحية للمسي ييرح التفي يياعلي ،وال يتعي ييدى زمنهي ييا
النصف ساعة ،إذ تتناول فاهرتي (كثرة اإلنجاب والزواج المبكر للفتاة) وتناقش
دور المجتميع المباشيير أو ييير المباشيير ،سيواء (أكيان ذلييك) فييي إطييار األسيرة أم

المدرس يية أم الش ييارع تج يياه تل ييك القض ييايا ،وك ييذا التي ي ثير السي يلبي عل يييهم ،كم ييا أن

العييرض تشيياركي ،بطييرح الممثلييين المشييكلة ،بينمييا ُينتظيير ميين الجمهييور التييدخل
والتتيييير؛ بابتييداع نييص جديييد أو تعييديل الح يوار ،وإضييافة مشيياهد أو شخصيييات،

بمييا يسيياهم بوضييع حلييول لهييا .يقييوم العييرض علييى مجموعيية مشيياهد تطييرح كلهييا

موضي ييوعات اجتماتيي يية أزليي يية وعقيمي يية الحي ييل في ييي المجتمي ييع المصي ييري .يعي ييرض

المتلقي في جو العرض التفياعلي إذ يعيرض
المشهد ( )1مرحلة تمهيدية لوضع ُ
المخي ييرج المي ييؤدي مجموعي يية فتيي ييات وشي ييباب ،وعبي يير شاشي يية (الداتا ــــو) فيي ييديو
تس ييجيلي وموسي يييقى حزين يية كجي ييزء مي يين حال يية اللعي ي

التي ييي يق ييوم عليهي ييا العي ييرض

التفاعلي ،وبعد انتهاء مشهد الفيديو على صيرخات فتياة بصيوت عيالي وهيو قمية
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العنييف ،تُفييتج أن يوار قاعيية العييرض لتنييوه المؤدييية عيين وجييود مجموعيية مشييكالت
يعرضييها ه يؤالء الشييباب وتطل ي ميينهم الحلييول ،والمتمثليية فييي شخصيييات الييزوج
حمييدان والزوجيية حمدييية فييي البيييت وأبنييااهم .ويعييرض المشــهد ( )2البيييت بعييد

مرور فترة وتفاُقم المشيكالت األسيرية منهيا القضيية األوليى اليزواج المبكير للفتياة

فييي العييزوة،

ياد ميين الييزوج ب ي ن األبنيياء سييب
بسييب كث يرة اإلنجيياب المتكييرر اعتقي ً
ورغبيية الييزوج فييي زواج ابنتييه الكبييرى فوزييية التييي التتجيياوز الخامسيية عشيير عييام
بييالر م ميين تمسييكها بييالتعليم وطموحهييا ،واليرفض التييام ميين األم فييي البداييية لكنهييا

وافق يت بعييد اقنيياع زوجهييا لهييا .ويييتم البييدء بتحقيييق تفاعلييية األداء عبيير اسييتدراج

الجمهور للمشاركة من خالل مطالبته (اإلجابة بصيراحة) وميدى تي ثرهم بالمشيهد

للمعالجيية .وفييي تلييك اآلونيية تييدخل المؤدييية لتقييوم بالتفاعييل
المقتييرح ُ
وميياهو الحييل ُ
علييى تلييك القضييية ،وبييدأت ت خييذ حلييول ميين الحضييور وتعليقييات مختلفيية ومتباينيية

من شخص إلى خير تب ًعيا لمرجعيية الشيخص الفكريية والثا يية واالجتماتيية للحيد
من مشكلة الزواج المبكر للفتاة.
اآلث ييار

أوالً :ب ييدا اإلعت يراض م يين الجمي ييع ف ييي البداي يية عن ييد ط ييرح الس يؤال بس ييب
الصي ييحية والنفسي ييية والفكريي يية التي ييي سي ييتتعرض لهي ييا الفتي يياة نتيجي يية حي ييدوث ذل ي يك و
( الحل من األم والبداية ويعملوا تنظيم من البداية).

ثانيا :وهناه وجهة نظر أخيرى بي ن رأي األم صيحيج ب نهيا تيزوج الفتياة لتخفيف
ً
من أتباء تلك األسرة الفقيرة.
ثالثــا :ورأي خ يير ب نه ييا ال ت ييزوج الفت يياة ،وي ييدعم الفت يياة بع ييدم التخل ييي ع يين حلمه ييا
ً
وهدفها في التعليم طالما هي تبحث عن التعليم.

ابعـا :ورأي خيير يييرى الحييل فييي تنفيييذ التشيريعات المناسييبة وأن تييذه
رً
القانون ألنه يمنع زواج الفتاة أقل من  18سنة .

لتشييتكي

خامسـ ـا :اقت ارح ييات بإنش يياء حم ييالت جماهيري يية ،وم ارك ييز توعوي يية للمقبل ييين عل ييى
ً
الزواج لزيادة الوعي بخطورة الزواح المبكر وت ثيره علي الفتاة القاصر.
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سادســ ـا  :وضي ييع خطي ييط اسي ييتراتيجية متكاملي يية في ييي اإلعي ييالم لمناهضي يية زواج
ً
القاصرات والعنف ضد المرأة والفتاة.
ـابعا  :تنش يييط دور منظم ييات حق ييو االنس ييان بعم ييل بي يرامج توتي يية ديني يية
ســ ً
وثقا ية لألسر في مختلف المدن والقرى.

المتلقين ب نها تتركز بشكل أساسيي
ويستثمر مخرج العرض الحلول المقترحة من ُ
على ضرورة المكاشفة والمصارحة حول األسباب .
وبعد انتها التفاعا تقول الميسر لهم ًار على حلـولكم  ..للهـا فادتنـا لتيـر
ولكــن فــي قصــتنا البنــت للســف استســلمت واتجــو،ت  ..ونشــوف العيلــة دي

رايحة على فين .

ويعرض المشهد ( )3بعد مرور فترة وتزايد المشكالت األسرية ،الوحدة الصيحية
وبع ييد ح يوار طوي ييل ب ييين الزوج يية والطبيب يية وتق ييديم النص ييائج له ييا وع ييرض القض ييية

الثاني يية ه ييي تنظ يييم األسي يرة ومعرف يية أس ييباب رف ييض ال ييزوج التب يياع تل ييك الوس ييائل
المناسييبة لزوجتييه ،والزوجيية ال حيليية لهييا .وقييد أتيياح اسييتعمال اللهجيية العامييية ميين

قبل المؤدية والمتلقي حريية كبييرة لتعزييز المشياركة التفاعليية فيي أداء العيرض إذ
ق ييرب ذل ييك م يين العالق يية ب يين الم ييؤدي والمتلق ييي والش ييعور ب ي ن النق يياش ال يتض ييمن

شروط لتويية محيددة قيد تعيو اليبعض عين المشياركة .كميا أصيبج االرتجيال فيي

الحيياالت التشيياركية واألسييئلة بييين (المييؤدي المتلقييي) جييزًءا فيياعالً فييي منظوميية
العرض.
المؤدي معاناة الزوجة والمجادلة مع الزوج
وفي المشهد ( )4واألخير يطرح ُ
األم :أنا مش قولتلك لفاية عيال بقا وأهي البنت اللي قعدت تقول هنجو،هـا .
أهه اتجو،ت ولا وم ترجعلنا البيت ،عالنة من جو،ها  .ده دير األسبوع الـي

قضيته في المستشفى بين الحيا والموت بسب النزيق اللي حصلها.

األم  :ياخويا نصيبها ايه انت عارف لويل أوي احنا جو،ناهـا ليـه وبالطريقـة

دي وال هينفعك عزوة وال نيلة.
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األ  :ايه ده انتي نسيتي لن أنا راجا البيت ده وال ليه علشان بتعلي صـوتك

عليــا وتــردي عليــا بــالمنرر ده بصــي خالصــة الكــالم علشــان أنــا ،هقــت مــن
الكالم في الموضوغ ع ده ووسائا من الحما والكـالم الفاضـي ده و ذا م ـنش

عجبك اعتبري نفسك رالق .

وينتهي المشهد باإلنجماد ووضع الصورة المسرحية الثابتة للزوج والزوجة ،وتفتج

أنيوار الصييالة فتكشيف مسييتوى تي ثر المتلقييين ،حينهيا يوجييه إلييهم الحييديث صييوب

المتلقييي ويحملهييم مسييئولية ويختييتم العييرض بشييكر االحضييور وأخييذ راء الجمهييور

حول التجربة التفاعلية في القضية الثانية .للحد من مشكلة تنظييم األسيرة .وتيرى

الباحث يية أن تل ييك المناقش يية الختامي يية الت ييي تعقي ي

الع ييرض المس ييرحي توض ييج أن

اله ييدف م يين المس ييرح التف يياعلي ل يييس الفرج يية فحسي ي

ولك يين اس ييتنتاج خالص ييات

ضي يا م ييع الجمه ييور للخ ييروج بخالص ييات ووس ييائل ورسي ييائل
تثقيفي يية ونقا ًشي يا مستفي ً
تثقيفيي يية تسي ييهم في ييي تنميي يية المعي ييارف وتتييي يير المواقي ييف والسي ييلوكيات والممارسي ييات
السييلبية فييي المجيياالت المتعلقيية بقضييايا المتفييرج  .فالمشييكلة التييي نحيين بصييددها

اآلن تطرح عدة حلول منها :
 -هنيياه رأي يييرى أن ترتيي

معييدالت مصيير فييي نسييبة اإلنجيياب احتلييت المرتبيية

األول ييي عرب ًيي يا وال ارب ييع عالم ًيي يا ُبن يياء عل ييى «الجه يياز المرك ييزي للتعبئ يية العام يية
()36
واإلحصاء»

 -و خر يرى ب ن األم هي المقهورة.

 ورأي يرى أن العالقة بين الزوج والزوجة (رايحة جاية) فهم مسئولون. وهني يياه رأي يوصي ييي بضي ييرورة أن تكثي ييف مصي يير جهودهي ييا للحي ييد مي يين المشي ييكلةالسكانية ،وأن تدرس القضية السكانية ضمن المناهج التعليميية إلعيداد جييل
يدره القضية ويبني أسرته بوعي وفهم دوره في تنمية مجتمعه وثرواته.
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 -ورأي ي ييرى الح ييل ف ييي إع ييادة ص يييا ة الخط يياب ال ييدينى ،وتعزي ييز دوره ييم داخ ييل

فقر لتتيير المفا يم والمعتقدات الخاطئة عن اإلنجياب
القرى والنجوع األكثر ًا
لدى بعض المواطنين.

 اليوعي المجتمعيي وتنظيييم بيرامج توعويية وإعالمييية وبيين األسيرة فييي فهيم أبعييادالقضية ومشاركة الجميع فيها لمواجهة خطر النمو السكاني .

 -ورأي خر طال

بحل جذور المشكلة من تزايد معدالت الفقير والبطالية وت ازييد

معي ييدالت األميي يية والتسي ييرب مي يين التعلي يييم والي ييزواج المبكي يير للفتيي ييات واإلنجي يياب

المتكرر .

 إنشيياء مبييادرات ثقا ييية تهييدف إلييى توتييية الشييباب لمواجهيية التحييديات التنمويييةوالزيادة السكانية مين خيالل أنشيطة تعليميية وترفيهيية مختلفية ،مثيل الرياضية
والموسيقى والفن والمسرح وورش العمل التفاعلية ،ومناقشة مقترحاتهم.
التحر  :تفليق وتمثيا جماعي شاره فيي بطولتهيا مجموعية
 )2تحليا عرا
ُّ
ش ييباب وفتي ييات م يين ط ييالب الجامع يية ،الس يينة 2019م ،مك ييان الع ييرض قاع يية

المسرح في مركز شباب المنشية.
قصة المسـرحية :تنياقش المسيرحية َّ
فياهرة مؤلمية بجدييَّة هيي التح تيرش ،وتتطَّلي

تشيريعاً قانونيياً ُيج ِّيرم م ْين يقيوم بهيا ويحاربهيا والمطالبية القانونييَّة ،وهيذا هيو األهيم
اء كاني ييت لفظَّي ي ية أو حركَّي ي ية أو
بالعقوبي يية ال َّ
ص ي يارمة لهي ييذا التحي ي تيرش؛ ب نواعهي ييا س ي يو ً

جسميَّة ،للحمايية مين العنيف واإلييذاء ضيد الميرأة ،والب َّيد أن تكيون عقوبتهيا ُمعلنية

في كل أروقة المجتمع؛ لمنعها ،وردع من ِّ
تسول له نفسه فعلها.

مشييهد االفتتاحييية والفضيياء خييالي وصييوت الموسيييقى فقييط هييو ميين ُيهيييمن علييى
يجيا تتشكل صورة مسرحية تُعبر عن الحياة وتتمثل بصيورة مسيرحية
المكان ،تدر ً
لش ييارع وكي ي

ت ييدب الحي يياة ف ييي ه ييذا الش ييارع وفه ييور مجموع يية فتي ييات ف ييي حال يية

يار وحيولهم
خوف وهلع بيدا عليى وجيوههم يلتفيوا حيول بعضيهم اليبعض يمي ًنيا ويس ًا
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مجموعيية الشييباب فييي وسييط أج يواء موسيييقية حزينيية ،وصييوت الفتيياة للشيياب

لعملك محضر ،وتجمد في وقفة بطريقة( ثبات الكيادر) ثيم تقيوم الجيوكر بعيرض
مقدم يية ع يين الموض ييوع وف ييتج ب يياب النق يياش م ييع الجمه ييور ح ييول الص ييورة المش ييكلة

والتي تناقش موضوع التحرش ،وهنا تتباين الراى في فك دالالت هذه الصيورة .
وينطل ييق الع ييرض ويب ييدأ المشـــهد( )1ف ييي البي ييت ولعي ي
واحض ييار اللعي ي

ويطلي ي

الفت يياة م ييع اب يين الجيي يران

منه ييا ل ييق الب يياب .وت ييدخل األم عل يييهم وه ييي منزعج يية

وتقي ييدم النصي ييائج والتوتيي يية للفتي يياة بعي ييدم السي ييماح للتربي يياء باللع ي ي

واللمي ييس باليي ييد

واإلصييطحاب ألي مكييان .فهنيياه خصوصييية لألجسيياد .وفييي المشــهد ( )2ف ييي

المدرس يية داخ ييل الفص ييل ،ودور المعل ييم الترب ييوي ودخول ييه الفص ييل وجلوس ييه جان ًب يا،
وت ييره التالمي ييذ يلعب ييون ب ييدالً م يين تق ييديم أي ش يييء مفي ييد له ييم حت ييى ول ييو حص يية
احتياطي ،مما تره المجال للشاب لمضايقة الفتاة في الفصل والرغبة في اللعي

معها وتتذكر ما قالتيه لهيا أمهيا بعيدم اللعي
وفج ة تصر وتذه

ميع أي أحيد وخاصية اللعي

بياللمس

للمدرس لتشتكيه ،وكل مايفعله هو طرده مين الفصيل ،وليو

قام المدرس ب داء عمله ماكان هناه فتج مجيال لمثيل هيذه األفعيال التيير سيوية.
ويبي ييدأ المشــــهد ( )3في ييي البيي ييت مي يرة ثان ًيي ية ودور شي ييقيق الفتي يياة الي ييذي ال تعجبي ييه
موضحا أن ذلك هو
سلوكيات أخته من طريقة ملبسها المستفز ورفضه التام لها
ً
أحد األسباب لمضايقة ومعاكسة الشباب لها ،ولكن األم تعترض على رأي ابنهيا

وتنهره وأنه البد أن يطم ن أخته بدالً من العراه معها بهذا الشكل ،وتُيذكره ب نهيا
زمان كانت ترتدي الفساتين وال يوجد شيء من هذاه األفعال .ويبدأ المشهد ()4
ف ييي األم يياكن العام يية (األت ييوبيس) الم ييزدحم بالن يياس والتضي ي

ال ييذي فه يير عل ييى

الفتاتان (ندا وعيال) واضيطروا للنيزول فيي حالية اسيتياء تيام نتيجية تكيدس الرجيال
والشي ييباب علي ييى السي يييدات و الفتيي ييات .والمشــــهد ( )5في ييي الشي ييارع بعي ييد الني ييزول

واالسييتمرار فييي الحييديث بييين (نييدا وعييال) ،نييدا الرافضيية لمثييل هييذه االفعييال وأنييه
ينبتييي لوجييود حييل ،أمييا عييال هييذا األميير عييادي ومجييرد الحييديث عنييه فهييو بمثابيية
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فضيييحة وعييار للفتيياة مجييرد الحييديث عنييه ،ومقابليية زميلييتهم م يريم والتييي أنصييفت
عال بعدم السكوت في مثل هذه األمور لمعاابة صاح

الفعل ،ويتلخص حديث

الفتيات الممثالت في موضوع األسباب التي دعت إلى التحرش من قبل الشباب
والحلول والتي أوجبت على عدم السكوت.
مريم :من الضعف لننا نس ت على التحر

ده معناه لننا موافقين لنه يحصـا

وعــادي ده هي تــر مــن المش ـ لة مــش هيححلهــا انتــو عــارفين بقــا فــي قــانون
بيجــرم التحــر

يعنــي لــو روحتــي عملتــي محضــر ياخــد المتحــر

 6ــهور

حبل ولو اتكرر تاني هيبقا الحبل م الغرامة مش بـل لـدة بقـا فـي أمـاكن

كتيـــر مم ـــن تعلمـــك ل،اي تـــدافعي عـــن نفســـك يعنـــي مـــن اآلخـــر الســ وت ده

استسالم مش حا .

والمشــهد ( )6واألخيــر  :فييي البيييت أثنيياء مشيياهدة األب والفتيياة للتليفزيييون وفييي
لقاء تليفزيوني في أحد القنوات فهور زميلتها مريم تتحيدث عين قضيية تحيرش،

ورغب يية البن ييت ف ييي مش يياهدة الحلق يية إال أن األب ف ييي حال يية زه ييول م يين ابنت ييه ورد

فعله ييا ،و أري ييه ف ييي م ييا يش يياهده ب ن ييه ع ييار للبن ييت واأله ييل وأن الفت يياة ه ييي الس ييب

لمضايقة الشباب لها.

البنت :وهي السب في ليه بتنزل تروح مدرستها ودروسها  ،.ايـه المفـروا
مننا نقعد في البيت منخرجش ومنتحرلش ري من عندك أهـو لـا ـوية حـد

يضايقني ، ..مان لنت بسـ ت بـل مـريم عرفتنـي لنـي معايـا حـق وال،م أتكلـم

مــــش أســـ ت أمــــا نســـ ت للنــــا معناهــــا لننــــا مـــوافقين علــــى اللــــي بيحصــــا

ومستسلمين.

األ  :وبصوت عالي) نهارك أسود انتي عا زة تفضحينا  .مهـو الحـق مـش

علي ــي الحــق عليــا لنــي ســبتك تنزلــي وتخرجــي براحتــك لكــن خــال

أوعــدك

هصلح ده ومفـيش وال خـرود وال نـول تـاني والدروو واتفضـلي علـى أوضـتك

مفيش خرود منها دير على االمتحانات.
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وينته ييي الع ييرض بص ييوت األب الع ييالي عل ييى ابنت ييه ورف ييع ي ييده عليه ييا واإلنجم يياد
ووضع الصورة المسرحية الثابتية وكانيت هيذه الصيورة ميدار التفاعيل بينهميا ومين
ثم إثارة األسئلة حولها فكانت أشبه بالعصف الذهني للجمهورمن خالل تعليقاتهم
و رائهم المختلفة على هذه الصيورة .وقيد جيرت ميداخالت كثييرة مين قبيل المتلقيين

المرس ييل والمس ييتقبل ووجهي ييات
ح ييول حل ييول الع ييرض المس ييرحي وتب ييادل الطي يرفين ُ

النظ يير وال ييراى لمواجه يية ه ييذه األزم يية الخطيي يرة ولف ييت االنتب يياه للش ييباب لم ييا يع ييود
عليهم من ثار سلبية جراء تلك األفعال السيئة.
هنيياه رأي يييرى أن هنيياه حليوالً ميين جاني

األسيرة يجي

اتباعهييا ،وذلييك ميين

خالل توتية األسرة نفسها من أجيل حمايية أبنائهيا ،والتحي تدث معهيم فيي مثيل
هذه الموضوعات.

ورأي ثاني  :ضرورة تخصيص حصص توتية في الميدارس خيارج المينهج،
وبطريقة نفسيَّة سهلة؛ حتى يستطيع ِّ
الطفل استيعابها.

ورأي خيير :ضييرورة إفهييام الضييحية َّ
أن مييا حييدث لهييا ال ذن ي
المجرم الذي ارتك خطاً ِّ
بحقها سيعاق .

لهييا يييه ،و َّ
أن

و خر :محاولة رفع مستوى اليوعي المجتمعيي لهيذه القضييَّة ،وتسيليط الضيوء
من ِّقبل اإلعالم بشكل أكبر.
ورأي يوضي ييج أهميي يية توتيي يية األطفي ييال حي ييول خصوصي ييية أجسي ييادهم وأجسي يياد

االخرين.

ض ييرورة مس يياندة الض ييحية ،وع ييدم االستس ييالم ب ييل المقاوم يية ،فاالستس ييالم ل يين

يفيد ،بل على العكس.
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يج لبالغ الشررة عن جريمة التحر

سـوا فـي لحرـة وقوعهـا أو بعـد

ذلك رلبًا للمساعدة .
في حالة عدم الشعور بالراحة في لبالغ الشررة عن التحـر

بضـغم مـن

العــادات والتقاليــدا يم ــن للجمعيــات الخيريــة ومنرمــات المجتم ـ المــدني

تقديم دعم مستقاا والمساعدة في عملية اإلبالغ عن الحاد".

 )3تحليــا عــرا ختــان اإلنــا"  :تــفليق وتمثيــا جمــاعي شيياره فييي بطولتهييا
مجموعة شباب وفتيات ،السنة 2019م ،تنتمي المسرحية للمسرح التفاعلي،

وال يتعدى زمنها النصف ساعة.
قصة المسرحية :تتنياول فياهرة (ختيان اإلنياث) وتنياقش دور المجتميع المباشير
أو ير المباشر ،سواء (أكان ذلك) في إطار األسرة أم المدرسة أم الشيارع تجياه
تل ييك القض ييايا ،وك ييذا التي ي ثير الس ييلبي عل يييهم ،كم ييا أن الع ييرض تش يياركي ،بط ييرح

الممثلييين المش ييكلة ،بينم ييا ُينتظ يير م يين الجمه ييور الت ييدخل والتتيي يير؛ بابت ييداع ن ييص
جديد أو تعيديل الحيوار ،وإضيافة مشياهد أو شخصييات ،بميا ُيسيهم بوضيع حليول
لها .ومن تطورات العرض المفاجئة هو ايام مخيرج العيرض بطيرح قضيية تواجيه
المجتمييع وخاصيية المجتمعييات الريفييية ويعمييل اتفييا مييع الجمهييور قبييل مشيياهدة
الع ييرض بالمش يياره بوض ييع حل ييول وإب ييداء رائه ييم تج يياه القض ييية المعروض يية .م يين

خ ييالل شخص يييات ال ييزوج والزوج يية والفت يياة الوحي ييدة له ييم والم ييذيع والطبيب يية والج ييد

ندو
عرفت ييه ُمنظم يية الص ي َّ
والمم ييرض والش يييل .وختـــان اإلنـــا" َّ
صي ي ُ
يحة العالمَّيي ية و ُ

َّ
المتحدة واليونيسف " "UNFPAب نها "مين اآلفيات اإلجتماتيية التيي
ُسكان األُمم ُ
تلقييي بظاللهييا الوخيميية علييي مسييتقبل الفتيييات " )37(.ففــي المشــهد( : )1ص ي ار
فتاة على موسيقى حزينة توضج مدى العنف التي تعرضت ليه الفتياة .وينيوه إليى

طييرح حاليية أخييرى فــي المشــهد ( )2يييدخل الييزوج والزوجيية ،وحييديثهم عيين أمييور

ويبييدي ر بتييه فييي ختييان حفيدتييه أسييوة ببنييت
الحييياة ،ويطيير الجييد البيياب ويييدخل ُ
عمهييا وبن ييت عمته ييا ،وبع ييد خروج ييه أفهييرت األم رفض ييها الت ييام وبش ييدة  .وي ييدخل
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الميسي يير في ييي مكي ييان العي ييرض تصي يياح

دخولهي ييا موسي يييقى حزيني يية والبي ييدأ باسي ييتثارة

الجمه ييور .والمشــــهد( )3والتع ييرف عل ييى دور اإلع ييالم ف ييي التوتي يية بشي ي ن تل ييك
القضييية مييذيع فييي برنييامج العيييادة الطبييية للتعييرف علييى اليرأي الطبييي فييي قضييية
الخت ييان ،وأفه ييرت اإلحص ييائيات الطبي يية ب ي ن تل ييك الظ يياهرة الس ييلبية منتش يرة ف ييي

الييدول العربييية ومنهييا مصيير بييالر م ميين تعييرض الفتيياة للنزيي  ،وأثبتيت الد ارسييات

ينويا ال يحيدث لهيم ختيان،
أن نسبة  %36من إجمالي عدد اإلنياث فيي مصير س ً
وأن نسبة  %64يحدث لهم وتفعيل الخط الساخن لتلقي الشكاوي عليه.
والمشهد ( : )4في البيت تسترسل األم حوارهيا ميع اليزوج ورفضيها التيام إلجيراء
تل ييك العملي يية إلبنته ييا وخوفه ييا الش ييديد عليه ييا ،و تس ييرد معاناته ييا الذاتي يية الحقيقي يية
وت ييذكرها لم ييوت ص ييديقتها زم ييان م يين إجييراء تل ييك العملي يية ،وت ييذكرها لمنظ يير ال ييدم

والص ي ار  ،باالس ييتعانة بموس يييقى حزين يية ،إزاء تل ييك الفك يرة ،حت ييى ل ييو وص ييل به ييا
األم يير إلب ييالغ الش ييرطة .وفـــي المشـــهد ( :)5ذه يياب الج ييد إل ييى العي ييادة ورف ييض

الطبيبة إلجراء تلك الجريمة البشعة ،مما لها من أضرار نفسية وجسمية ونزي .
مم ييا أث ييار ض ييبها وط ييرده م يين العي ييادة .وأثن يياء خروج ييه يقاب ييل المم ييرض ع ييديم

الض ييمير واالتف ييا مع ييه عل ييى إج يراء ه ييذه الجريم يية  .وفـــي المشـــهد ( :)6ع ييودة

للمييذيع م يرة ثانييية والييذي أرجييع األسييباب إلييى الجهييل و العييادات والتقاليييد القديميية

البالييية والموروثييات التييي ال تفسييير منطقييي لهييا وال زال الكثيييرون يتمسييكون بهييا،
ومحاولة معرفة رأي الط

ورأي اليدين اليذي حيرم ختيان اإلنياث  .وفـي المشـهد

( )7واألخيــر :وعبيير حبكيية بسيييطة وميس يرة صييا ها ،تميير المسييرحية فييي سيييا
أحداثه ،والصراع مستمر وقمية السيلبية ،وبيالر م مين ذليك يصيطح

األب والجيد

الفتاة إلجراء تليك الجريمية واليذهاب للميرض عيديم الضيمير ،والخيوف يبيدو عليى
وجييه الفتيياة ،وفييي وقييت اصييطحاب الممييرض للفتيياة تييدخل األم وتعلييو صييرخاتها

بالرفض وهي تمسك ببنتها وينتهي العيرض باإلنجمياد ووضيع الصيورة المسيرحية

الثابت يية  .وينته ييي المش ييهد وتف ييتج أن يوار الص ييالة فتكش ييف مس ييتوى ت ي ثر المتلق ييين
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بي ييالعرض ،حينهي ييا يوج ي ييه المخي ييرج الح ي ييديث صي ييوب المتلق ي ييي ويحملهي ييم مس ي ييئولية

الحلول ،ويختتم العرض بشكر المتلقين وأخذ رائهم حول التجربة التفاعلية .وهنا

يطرح المؤدي معاناة األم ويستثمر مخرج العرض راء الحضور فيي هيل السيب

األب أو األم أم الجييد والجييدة ؟ ممييا أثييار ردود فعييل المتلقييين وأكييد بعضييهم م يين
خالل المشاركة المباشرة بوجود حلول مختلفة لهذا الموضوع فمنيه طيرح فكيرة أن

تُبلييغ الشييرطة ،كييذلك طييرح رأي متعلييق ب ي ن هنيياه عييادات وتقاليييد وموروثييات ال
يمكيين التخلييي عنهييا ،وسيياد جييو ميين التفاعييل اإلنسيياني مييع المؤدييية فييي محاوليية

لطييرح الحلييول التفاعلييية والمشيياركة المباشيرة فييي العييرض ميين قبييل المتلقييين الييذين
أبدوا استجابات إيجابية منها :

ياج إلييى تش يريعات جديييدة تحمييي حقييو الفتيييات والنسيياء فييي العيييش فييي
نحتي ُ
م ٍ
من من العنف والتمييز.
يك حقيو الميرأة فيي الصيحة الجنسيية
ختان اإلنياث عيادة ذميمية وجريمية تنته ُ
واإلنجابييية والسييالمة الجسييدية ولهييا عواق ي بدنييية ونفسييية واجتماتييية طويليية

األمد.

ياج مين القييادات الدينيية تفنييد األفكييار المتلوطية بي َّن ختيان اإلنياث ليييس
نحت ُ
أساس في الدين .
له
ٌ
إتركوها كما هي فقد خلقنيا

فيي أحسين صيورة وإختيار لنيا أفضيل شيكل ،

فلم نصنع نحن المةسي واألوجاع ونلحق األذي بمن نحن فيي أميس الحاجية
لهم .

عقوبة الختان  :لم يتوقف األمر على إطال الحمالت ،بل تم إصدار القيانون

رق ييم  78لس يينة 2016م ،لتتل ييي عقوب يية خت ييان اإلن يياث ف ييي مص يير ،لترتف ييع إل ييى
الحبس مدة ال تقل عن  5سنوات وال تتجاوز  7سنوات.

()38

ومن خـالل العـرا السـابق لررـار التحليلـي لعينـة الدراسـةا توصـلت الباحثـة

للى مجموعة من النتائج يم ن رصدها فيما لي:
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يكا أساسي ًييا وفيياعالً ،ولييم
لقييد كييان المتلقييي فييي العييروض التفاعلييية الثالثيية شير ً
يلبيا أو دوره هامش ي ًييا ب ييل ت ييدخل ون يياقش وتفاع ييل م ييع الممثل ييين وأب ييدى
يك يين س ي ً
وجهييات نظيير متباينيية ومتفقيية مييع أفكييار العييروض عيين طريييق طييرح األسييئلة

وإيجاد الحلول.

تميييزت العييروض التفاعلييية الثالثيية بالمشيياهد الصييتيرة المتفرقيية ،التييي كانييت

تبي ييارة عي يين فك ي يرة ُمعي ييد لهي ييا تصي ييور أولي ييي ،ومي يين خي ييالل مشي يياركة الجمهي ييور
وتفاعلهم أصبحت مشاهد ناضجة ومتكاملة.
اتسم حضور الممثلين في العروض التفاعلية الثالثة باألداء التلقائي الخيالي

مي يين المبالتي يية بهي ييدف توصي يييل الفك ي يرة العامي يية للعي ييرض ،لكي يين هني يياه بعي ييض

الممثلييين يخرجييون ميين التلقائييية أحيا ًن يا وأبييدوا بالتظيياهر أحيا ًنيا أخييرى ،وذلييك
بسب كونهم ليسوا محترفين ،بل هواة و ار بين في التمثيل.
امت ييازت شخص ييية الج ييوكر الميس يير ب يياألداء التلق ييائي واللياق يية الواض ييحة ف ييي

االنتقال من مشهد إلى خر.

معظم الشخصيات في العروض التفاعلية الثالثة أزيائهم بسيطة .

تحقق ييت تقني يية مهم يية م يين تقني ييات المس ييرح التف يياعلي ف ييي الع ييروض التفاعلي يية

ير
يز وافي ًا
الثالثيية وهييي االرتجييال ،إذ ميينج االرتجييال ل (المييؤدين المتلقييين) حيي ًا
للمناقشة والتعبير عن رائهم حول معالجة األفكار المطروحة في العيروض
الثالث ي يية .كم ي ييا منح ي ييت التلقائي ي يية تةلف ي ييا وتف ي يياعالً ب ي ييين (الم ي ييؤدين المتلق ي ييين)،
(المتلقين المتلقين) .

وعلييى مسييتوى النصييو
ت لي

الثالثيية فقييد اشييتره الجمهييور وبصييورة واضييحة فييي

جزء ال ب س به من متن النص لتقديم موضوعات ومشاكل اجتماتية

ُيدركها الجمهور.
وبه ييذا تس ييتطيع الباحث يية أن تؤش يير م ييدى تط ييابق كثي يير م يين مؤش يرات اإلط ييار

النظري مع ما جاء في العينة التي استهدفها البحث.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يم ييا يخ ييص الت ثي ييث الع ييام لفض يياء الع ييروض التفاعلي يية الثالث يية ،فق ييد عم ييل

المخرج إلى اإلفادة من الشكل التقليدي لمسرح العلبة اإليطالية وتحويليه إليى

مايشيبه قاعيية الصييف الد ارسييي ممييا أسييهم ميين تعزيييز الراييية الكلييية للحضييور
ُ
ض يا م يين قط ييع ال ييديكور واإلكسس يوارات الت ييي
م يين م ييؤدين ومتلق ييين ووض ييع بع ً

تجييذب االنتبيياه والتركيييز ليزيييد ميين فاعلييية عملييية التلقييي ،وميين مشيياهدة ردود

األفعال بسهولة مع تحقيق تةلف وانسيجام أكبير ميع ميا ُيعيرض مين موضيوع
النقاش ضمن حلقة التلقي التي توفرت في العروض التفاعلية الثالثة.
عالج ييت الع ييروض المس ييرحية التفاعلي يية الثالث يية موض ييوعات حياتي يية ُمعاش يية

المتلقييي أن ُيناقشييها بسالسيية بييل
تخييص قضييية العنييف ضييد الم يرأة اسييتطاع ُ
إيجابيا من خالل ردود فعله وطرح اآلراء البناءة.
ويطور األداء فيها.
ً

ودور ها ًمي يا في ييي
ًا
أثمي ير اسي ييتعمال اللهجي يية العاميي يية المصي يرية حالي يية وجدانيي يية
المتلق ييي والم ييؤدي ف ييي المس ييرحيات التفاعلي يية
تس ييهيل التفاع ييل والت ييداخل ب ييين ُ

الثالثة.

ركييز توفي ي

عناصيير العييرض فييي المسييرحيات التفاعلييية الثالثيية علييى دور

كييل منهييا فييي تعزيييز النقيياش ،وكييذلك دور اإلضيياءة الفيضييية (العاميية) بعييد
ضيا ،وإثيارة
تقديم كل مشهد والتي تسمج براية المؤدين والمتلقيين بعضيهم بع ً
الح يوار بعييد تقييديم المشييهد الييدرامي بإضيياءة تناسييبه فييي حييين كانييت األزييياء
واإلكسس يوارات قريبيية ميين واقييع المتلقييي ممييا عييزز ميين قبولهييا ضييمن النسييق

التفاعلي واتخذ الديكور طابع االقتصاد والبساطة باإلشارة لطبيعة المكان .

االستنتاجات ومناقشتها :

المسرح التفياعلي هيو مسيرح لحريية التعبيير مين خيالل طيرح األسيئلة وإدخيال

المتلقي ييي للعي ييرض كجي ييزء مني ييه وإمكانيي يية ال ي يرفض والقبي ييول لمجريي ييات الحي ييدث

إيجابيا في صنع الحدث المسرحي الدرامي.
مشاركا
المسرحي ،بل وجعله
ً
ً
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يمك يين اإلف ييادة م يين المس ييرح التف يياعلي م يين الوص ييول إل ييى الن يياس ألن ييه يمت يياز
بالتنقل ،أي هو مسرح جوال.

األداء التفياعلي يمينج ألفية وتبيادل األفكييار للمتلقيي أقيرب مميا هيو فييي األداء
ير التفاعلي.

يرحا
يرفض المسرح التفاعلي الفرجة السلبية ويدعو إلى أن يكون المسرح مس ً

إيجابيا للكشف عن مشكالت الفرد والمجتمع.
ً
ُيحرر المسرح التفاعلي كل من الممثيل الميسير مين نمطيية األداء ونمطيية

التلقي.

االرتجال حالة صحية للتعرف على مكنونات المتلقين.

اللهجة عامل مؤثر حي ومحفز على التشاركية .

التفاعييل األدائييي عمييل علييى إذابيية الحيياجز بييين الفيين والحييياة يعطييي متلقييي

منتج وفاعل.

المس ييرح التف يياعلي ه ييو مس ييرح ش ييعبي ألن ييه يح يياور المجتم ييع م يين أج ييل إيج يياد
الحلول للمشكالت بمشاركته ،ويمتاز بالسهولة والبساطة.

يمكيين لن ييا أن نطل ييق كلم يية ممث ييل علييى المتلق ييي ف ييي المس ييرح التف يياعلي ،ألن ييه

ُيشاره في العملية الدرامية.
المقترحات والتوصيات :

 -إنشيياء ورش متخصصيية بالتييدري

علييى تقني يات المسييرح التفيياعلي  ،ووسييائله

وتقنياته داخل المؤسسيات الفنيية ،ومحاولية تقيديم ذليك النيوع مين العيروض داخيل

بيئييات المجتمييع المص ييري المختلفيية لمعالج يية الموضييوعات الحياتي يية التييي ُيع يياني

منها أفراد المجتمع.

 -أن تكون هناه لجان متخصصة تعمل على االستفادة واالطالع على تجارب

المسرح التفاعلي لإلفادة منها في العملية التعليمية .
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المصادر والهوامش

أوالً :المصادر :
ثالثة عروا مسرحية تفاعلية هي :

 .4العي ييرض المسي ييرحي التفي يياعلي "تنظي يييم أسي يرة وزواج مبكي يير" ،تي ييدري
حسن حسني بسيوني.

وإخي يراج

 .5العييرض المسييرحي التفيياعلي "ختييان اإلنيياث" ،تييدري

وإخ يراج حسيين حس يني

 .6الع ي ييرض المس ي ييرحي التف ي يياعلي "التح ي ييرش" ،ت ي ييدري

وإخ ي يراج حس ي يين حس ي ييني

بسيوني.
بسيوني.

ثانيا :الهوامش:
ً
 -1نص ييار ،حن ييان محم ييد عب ييد الحل يييم و خ ييرون (2019م)" .برن ييامج ق ييائم عل ييى
المسييرح التفيياعلي البنييائي لتنمييية مهييارة التواصييل اإلجتميياعي اإليجييابي لييدى

طفل الروضة ذوي النشاط المفرط " ،مجلة للية التربية ميج،19ع 1جامعية

كفر الشيل .

2019(: Vuolo, Christine L. -2م) To Act or Not To Act:

Increasing An Evaluation of Interactive Peer Theater

, Psy.D., St. John's University, Bystander Intervention

United States (New York).

 -3تبيياس ،يوسييف هاشييم(2017م)".فاعليــة التلقــي فــي المســرح التفاعلـــــي ا
مجلة األكاديميا العدد ،85جامعة بتداد،

.122-109

 -4تب يياس ،وس ييام عب ييد العظ يييم(2017م) .توظيـــق تقنيـــات أدا الممثـــا فـــي
المســرح التفــاعلي مجليية األكيياديميا العييدد ،82جامعيية بتييداد،
.174
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 -5حنتــو ا محمــد عبــاو و جهــادا تمــار ميــثم (2017م) .التفاعليــة فــي

العـرا المســرحي مســرحية (وصــمة) أنموذجــا" ،مجليية جامعية بابييل ،العييدد
 ،5جامعة بابل،

.2260-2243

6- Batista Silverman ,Ligia(2017): “You Are My Representatives.
Please Hear My Voice." - The Benefits of Interactive Theatre on
the University of Colorado at Boulder Campus: Looking Back,
Looking Forward, M.A,University of Colorado at Boulder, United
States – Colorado.
2017( : “Violence Against Women inم) 7- Al Ghayathin, Bakhita
Qatar: An Exploratory Study”, M.A, Hamad Bin Khalifa
University (Qatar).

 -8مرو ا ،ددودة ذيا (2016م) .المسرح التفاعلي والرقمنة" مجلة العلوم
االجتماتية واإلنسانية ع ،35جامعة باتنة ،الجزائر.

 -9خالـــدا وال أحمــــد حســــن(2015م) .برنــــامج تــــدريبى للطالبــــة المعلمــــة
باســتخدام المســرح التفــاعلى لتنميــة بعــض الممارســات الديمقراريــة لطفــا

الروضة ا رسالة ماجستير ،كلية رياض األطفال ،جامعة القاهرة.

 -10عبدالخالقا ل ناو حسام الد ن (2010م) ثقافة العنف ضد المـرأة فـى
مقديشــيو" ا رسييالة ماجسييتير ،معهييد البحييوث والد ارسييات اإلفريقييية ،جامعيية

القاهرة.

 -11علـــيا ر ـــا علـــي محمـــد (2011م) العنـــف ضـــد المـ ـرأة فـــى المجتمـ ـ

المصـــرا  ،رس ييالة دكت ييوراه ،معه ييد الد ارس ييات والبح ييوث اإلحص ييائية ،جامع يية

القاهرة
2014( :” Claims-Making in Context:م)12- Fraser, Jennifer
Forty Years of Canadian Feminist Activism on
Violence Against Women”,
Ph.D,University of Ottawa (Canada).
 -13كاماا يرين لاما العراقي(2019م) أرر قضية العنـف ضـد المـرأة فـی
المواقـ اإللکترونيــة النســائية (دراســة مقارنــة) .مجليية كلييية اآلداب جامعيية

عين شمس ،المجلد  ،47للعدد  ،1يناير 2019م.
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 -14محيســنا ل نــاو :المســرح التفــاعلي الجمهــور -ــريك فــي اإلبــداع ا
اإلمارت اليوما أبو ظبيا متاح على:
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