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  التصحيح النموذجي
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  :الرؤية اإلخراجية

وتتشكل الرؤية .....ماتصور حاصل للمخرج بفهمه لنص هي الفكرة األساس املستخلصة ك       
 وحجما وكتال، يدركها املخرج منطبعة على شاشة دماغه ويود حتقيقها dلفهم وإدراك الصور، شكال

  )نقطة1.5( ..على الركح
  (Mise en espace):الوضع يف الفضاء

 
، أي إىل كتابة ركحية يف الفضاء) نص مكتوب، أو إرشادات فنية(نقل الكتابة الدرامية للنص         

صورته املقروءة إىل صورته املرئية ترتكز على الفعل  حتول النص بواسطة املمثلني والفضاء املسرحي من
  )نقطة1.5(..واحلدث

  :إدارة املمثل
احلركة، االنتقال (هي العمل التطبيقي مع املمثل واليت تتجسد يف توجيهات يضبطها املخرج تتعلق بـــــ

  )نقطة1.5.(..)يف الفضاء،إيقاع إلقاء النص
   :التخطيط

..) من دراسة، حتليل، تساؤالت(أويل يضعه املخرج ويبني فيه خطة عمله الذاتية  بر~مج      
  )نقطة1.5.(.لتجسيد رؤيته اإلخراجية



      
  :التغريب

وهو وسيلة لتحرير اجلمهور من الرواسب االجتماعية، واحلد من �ثريها عليه حلظة مشاهدة      
فالتغريب عملية تقوم يف وضع . العرض لينشغل dلتساؤالت املثرية للنظر والتشكيك يف كل ماحييط به

الشيء الذي يفحصه املرء بعيدا عنه والنظر إليه �عني جديدة، وبوصفه غريبا، و�عادة 
   )نقطة 1.5.(.شافهاكت

  :الوحدة الفنية

وتطابقها مع  ..)دراماتورج، موسيقي، ديكور، (لعرض املسرحيمكو~ت اهي التوافق بني خمتلف   
   )نقطة1.5...(رؤية املخرج لتشكل لنا وحدة واحدة

 Mise en évidence:إظهار املعىن
إيضاح املعىن العميق للنص الدرامي ماد�، فكل إخراج هو قراءة وأداء للنص، شرح للنص dلفعل،    

  )نقطة1.5...(فال ميكن الولوج للمسرحية إال بواسطة هذه القراءة الركحية للمخرج
  :منهج
 الواقعية النفسية أسلوب أو طريقة ملعاجلة التفاصيل الفنية من قبل الكاتب أو الفنان، فمثال منهج    

الذاكرة العاطفية، لو السحرية، اخليال، ( ستانسالفسكي حيتوي على  جمموعة من التقنياتعند 
  )نقطة1.5.(.. تساعد يف تدريب وإعداد املمثل ..) الرتكيز

 :اجلدار الرابع
، والصالةومهي يُفرتض وجوده يف مقدمة اخلشبة، أي احلد الفاصل بني اخلشبة اجلدار الرابع جدار     

واجلدار الرابع هو مفهوم له عالقة بشكل التلقي الذي يقوم على اإليهام، ويرتبط بشكل معماري 
  )نقطة1.5.(.حمدد هو العلبة اإليطالية

  :اجلواب الثاين

من املخرجني العامليني الذين سامهوا مسامهة كبرية يف حتقيق الواقعية ) ساكس ميننغني(يعد الدوق     
أحب املسرح وقاد بنفسه الذي ) 1826-1914(على خشبة املسرح، وهو املسمى جبورج الثاين 

، واليت مل تكن معروفة بعد، إىل برلني قاد بنفسه فرقته الناشئة 1874فرقته الدوقية ففي أول مايو 



 اـهـيـلإ أـجل لتيا اتلتجديدا كافة من داستفا قدو أورd يعرف مبسرح املخرج، ليقدم أول مسرح يف
  )نقطة0.5(:، فقام بعدة إجنازات أمههااجإلخرا طريق متهيد الووحا ممن  هسابقوو وهرـاصـعـم
إلغاء فكرة املمثل البطل النجم اليت عاىن منها املسرح طويال، فصار كل ممثل �مكانه أن ميثل -     

، أي أن يكون املمثل على استعداد دائم ¬م دورا رئيسيا يف مسرحية، ودورا »نو� يف مسرحية أخرى
  )نقطة1.5..(.. ليمثل أي دور يسند إليه

سعى إىل أن تتماثل هيئة املمثل مع هيئة الشخصية  يثح التدريب املنظم وطويل األمد، -     
بروفات التحليل السيكولوجي، بروفات القراءة األوىل، (التكوين الفين يف العمل  وذلك من خالل

   )نقطة1.5(.تدريبات احلركة
العرض املسرحي، بدءا من التصميم  التارخيية مبا خيص سينوغرافيا والدقة كان يلتزم dألصالة -     

وواقيات الرأس اليت تستخدم حقيقة  سعى إىل استعمال السيوف والدروعكما .وانتهاء بتنفيذ العرض
مع الواقع أدخل فيه السالمل واملدرجات، لريبط بينه وبني  ديكورا قريبا يف احلروب، وأكد استخدام

  )نقطة1.5(.جمموعات املمثلني، وليخلق انسجاما حركيا بينهما
أصبح من غري املسموح للممثل أن ميثل مواجها للجمهور كما كان من قبل، ومل يكن مسموحا  -     

فإذا مثل أكثر من .(للممثل السري فوق خشبة املسرح يف خط متواز مع اخلط العرضي لفتحة املسرح
  )نقطة1.5().اممثلني اثنني فوق اخلشبة فال بد أن حيافظ كل منهما على مسافة معقولة بينهم

     


