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 الديباجة
 RefuTools (ERASMUS + Agreement Noهو نتيجة ورشة عمل في مشروع  مضمون محتوى الكتاب

2016-1-DE02-KA204-003268)  تطوير صندوق أدوات لدعم الالجئين والعاملين في مجال الالجئين. وقد ،
وضعت محتويات وإجراءات وأمثلة خاصة للعمل مع طالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين لتسهيل دخولهم في البيئة 

 االجتماعية في "البلد المضيف".
 

ى وظيفة عالج نفسي )مثل معالجة تجارب الهجرة( ، في هذه المرحلة ، يجب اإلشارة بوضوح إلى أن هذا ال يحتوي عل
 .أو تاريخ الهجرة للحمايةولكن يمكن أن يكون فقط مساعدة مكتوبة لمساعدة األشخاص الذين لديهم هروب 

 

  
 

 المحتوى
 الجئين.حدود ، رحلة ، أجنبي ، قانونية غير قانونية ، حقائق ، ال شيء يضحك ، ثقافة ، مشاريع مع طالبي لجوء ، 

نتهاءا  
 أ( جولة تمهيدية

 
،  طالما هو هناك الشعور واالحساس بالدوافعدائرة ، شخصان بجانب بعضهما البعض ، النظر في العيون ، الالوقوف في 

 ثم ينفصالن. انتقل إلى الشخص التالي. تمرين للتفاعل ، للتعرف على النبضات.
 

معًا ، كل مشارك من تلقاء نفسه ، واالخرون ينظرون الى محيط تجول في أرجاء الغرفة )كل شخص يتجول في الغرفة 
الغرفة ، ويسيرون في مسارات مختلفة ، ويمألون الغرفة بأكملها( ويتم العثور على الدوافع في اللقاءات دون كلمات. ال 

 .يجوز لك البحث عنها ، ولكن دعها تحدث ، والعثور عليها ، والشعور كم من الوقت تدوم وكيف تتشكل
 

 :ص التاليأفضل شخ على تحيةالخط اللعبة ، والتوقف و لجميع يمر من خالل الغرفة ، استقراروالترحيب. ا امالء الغرفة
 ، باللغة اليابانية .... لم يراه منذ وقت طويل على سبيل المثال الودود,

 

 ب( الجميع باكملهم يذهبون بكل تركيز وشعور الى جميع المتواجدون في الغرفة

 
المجموعة . ، عند االشارة وبشكل مختلف الى ضمن المجموعةاالشارة تذهب المجموعة باكملها بنفس السرعة عند

باكملها تزيد وتنقص السرعة معا والوصول الى موقف مشترك, ثم يبدأ الجميع بالمشي مجدًدا بدون اشارة من الخارج 
لية. التوقف التام يكون بوضع هادئ وحيوي وليس بشكل باقصى سرعة ويقللون هذه السرعة معًا حتى نقطة االلتقاء التا

 صلب.
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توقف واذهب. الجميع يمشون في الغرفة ، عندما يتوقف الشخص ، يتوقف الجميع. عندما يبدأ الشخص مرة أخرى ، يبدأ 

 الجميع.
 

 : اذا توقف هذا الشخص يبدأ التالي بالمتابعة وهكذا بالتتابع .1 الخيار
 

شخص واحد, وعند وقوف هذا الشخص, يتابعه شخصان وثم ثالث وثم اربعة وثم خمسة ومن ثم فقط يذهب  :2 الخيار
 الجميع بالتتابع وهكذا.

 

 ت( لعبة "صديق أم عدو"

 
دون إخبار اآلخرين ، أي إبقائها سراً ، يختار كل 
مشارك العبين اثنين في المباراة التالية. هو / هي 

أول العب يختار )العدو( ويبقي على مقربة  يهرب من
 من اآلخر )صديق(.

 
الهدف هو معرفة من الذي يحاول البقاء بالقرب منك. 

في بعض األحيان قد يتم اختيارك من قبل ثالثة 
 مشاركين أو ال أحد على اإلطالق.

 
 

 ث( السرعة. التجول في الغرفة.
ما عن أي شيء لمدة دقيقتين على التوالي. ثم قل وداعا. القيام بذلك لمدة خمس مرات على األقل ، انها  تحدث إلى شخص

متعة. المجموعة: افعل الشيء نفسه ، ولكن بشكل "اللعب" مع المشاكل اللغوية ، ومعوقات الكالم ، والقيود من حيث 
 ل شخصين.التعبير ، وليس بسالسة. خلق اعاقة وانجاز هذه اللعبة مع ك

 

 ج( الذرات والجزيئات.
الجميع يمشي من خالل غرفة واحدة تلو األخرى ، موزعون بشكل جيد. عند اإلعالن عن عدد ، تتشكل مجموعات /  

جزيئات مع هذا العدد بالضبط من األشخاص ، يتواصلون مع جزء من الجسم. يبقى بقية األفراد )في الغالب( كذرات. قم 
 واالنتهاء بالرقم الثاني ، ثم يكون لديك شريك للعبة التالية. بإجراء عدة تمريرات ،

 

 ح( االسم والحركة.
 يقف الجميع في دائرة ، فرًدا يقول شخًصا اسمه ويصنع حركة ، ويكرره الجميع. الشخص التالي .... انتبه إلى اإليقاع! 

 الكل يتشابكون ببعضهم كسلسلة, والبداية من االمام دائما. 1الخيار 
اطلب من المشاركين تسمية أنفسهم بصفة تبدأ بحرف اسمهم ، على سبيل المثال ، شريرة ، رصينة ، رقيق ،  2الخيار 

 خاص ، غبي ... ساندرا.
 

 خ( المطاردة
كل زوجين على حدا وينتشرون في الغرفة, شخصان منهم يكونون احرار, احدهما صياد واآلخر المطارد. عند انحياذ 

االزواج المتواجدون, يتغير الدور,  يصبح الصياد هو المطارد, الشخص الثالث المطارد يصبح هو الصياد, المطارد الى 
 ال تجادل ،سيتم قريبا من التحقق .

 الخيار: كمجسم مثل المعلم / الطالب أو الشرطي / المضطهدين ....
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 د( حدود المشهد / الشرطة.
عه حول هذا المضوع. يعني ثالث روايات ، ترك وقت ,استمع مهمة لثالثة أشخاص: كل شخص يروي قصة جرت م 

 جيداً ، واكتفي باالطالع على القصة ، وال تناقشها إيديولوجياً )سيفكر الجمهور بذلك!(.
 

: سرد القصة متألما : يقف األشخاص الثالثة بجانب بعضهم البعض ، ويعطي مدير اللعبة الدافع للكالم. يتم سرد 1الخيار
الثالث بطريقة متداخلة في ثالث أو أربع جوالت ، مع تغيير الترتيب ، في جولة نهائية ، كل ثالث يروي  جميع القصص

 قصصهم إلى نهايتها. الدرامية: التبديل إلى النقاط التي تحتوي على "مغامرات" ، لذلك يمكن توقع حصول شيء جديد.
 

والمثير. يتم سرد قصة ، بينما تبدأ اللعبة يتم التدخل في : مسرح رواية القصص. التبديل بين الشكل الملحمي 2الخيار 
 بعض النقاط. قد يتغير رواة القصص ، وامكانية التدخل، وامكانية التغير في الشخصية والمكان.

 

  يجري االرنب)ذ
الوقوف في الدائرة, مدير اللعبة يعطي ثالث اشارات, مرة بإصدار ضجيج صوت الملعقة, ومرة التمثيل بإصدار رمي  

صوت البارودة)طاق(,ومرة للسياح المندهشين الذي يفرك عينيه وبقول )اآله( محاولة إبقاء كل الحركات الثالثة على قيد 
 الحياة.

 

 ر( اإلتكء سويا ، دع القوة والخطورة تحدث.
 ضع القدم اليمنى معًا في االتجاه المعاكس ، ثم اتكئ عليها ، جرب نطاق الحركة. 
 

 ز( الرقص واألداء.
 

يلوح كل شخص على حدة إلى موضوع الهروب أربعة 
مواقف / حركات مختلفة )مثل الضحك والجري 

تكرار ، والجلوس واإلختباء(. تدرب بشكل جيد ، قم بال
 قم بإنشاء عملية.

 
: سريع / بطيء. في أماكن مختلفة في الغرفة. 1الخيار 

 افعلو كل ذلك معًا
 

: شخص واحد فقط "يؤدي" أمام القاعة ؛ أو 2الخيار 
 في نفس الوقت يظهر شخصان أمام القاعة.

 
 

 

 س( الكرة مع االسم
احد يتصل مع اآلخر ، ورمي الكرة وفي نفس الوقت يقول اسمه! المجموعة بأكملها تتذكر الوقوف في دائرة ، شخص و

 األمر. عدة جوالت دون الوقوع ، في اإليقاع.
 

 : الجميع يذهبون الى الغرفة ، ويرمون الكرة ويقولون أسمائهم في نفس الترتيب كما في المشهد السابق.1الخيار 
 

 بنفس الترتيب في وقت الحق في الدائرة )انتبه: الحفاظ على الترتيب الدقيق(: يتم رمي كرة أخرى 2الخيار 
 

 ش( خط يذهب
اظهار خطا على الجانب الطويل من الغرفة ، يتقدم صفا معا الى االمام. يتقدم األفراد إلى األمام ويقدمون أنفسهم بحركة 

 اسم الشخص الذي تليه. واحدة ، ثم يعودون مرة أخرى إلى الصف التي تتحرك ببطء. بدون ذكر
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 ص( سرد الهجرة.
شخصان يذهبان معاً ويخبر كل منهما اآلخر تاريخ هجرتهما ، كل شخص يخبر دقيقتين بالضبط ، دون استراحة ، دون  

 طفالً ... 12أسئلة ، الشخص اآلخر يستمع فقط ، ثم يتبدل. جدي من مصر ، كان هناك 
 

 ض( مسرح السيرة الذاتية.
 بعضهم البعض قصصهم. المشاركون اآلخرون في الندوة يستمعون ويتذكرون التفاصيل. األزواج يروون

 
 الخيار: يأتي الشخص ويجسد الرواية.

 السيرة الذاتية
تم تصميم جميع التمارين لمساعدة المشاركين على التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل وكذلك القصص الشخصية 

 ن اآلخرين.والقيم واألنماط السلوكية للمشاركي
 

يمكن تقديم التمارين الفردية التي تم تلخيصها في "العروض المسرحية القصيرة" لجمهور أوسع مهتم في ظل تعليمات 
 مدير اللعبة أو شرح التمارين الفردية

 


