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التواصل

انتباه  مثال تعريفملحوظة

شارات الإ

 تم وضع إشارات وعالمات تخطيطية يف جميع أقسام الكتاب التحضريي لتدل عىل تعليامت أو تعريف ما أو
 نصيحة وتَم تعليم الجوانب التي ينبغي أن يخصص لها اهتامم خاص يف سياق مرشوع ما بإشارة »انتباه«. و
قد أخذت املؤلفات صور بسيطة من لغة اإلشارة لتدل عىل الكلامت التالية : انتباه، مثال، تعريف ، ملحوظة

الجنس

 تم َاستخدام يف هذا الكتاب التمهيدي لغة محايدة جنسياً. وبالتشاور مع مفوضني مختلفني من جامعة
 اليبزيغ، اختارت املؤلفات منوذجاً يسمح بأكرب قدر ممكن من الوصف الذايت. لهذا السبب يف كل مصطلح
 يشمل عدة أشخاص ذكوراً وإناثاً تم إضافة إشارة خاصة إىل جذر الكلمة ، والذي ينبغي أن يفهم عىل أنها
 »مساحة حرة للتسمية الذاتية«. وبذلك تم تفادي »الفجوة« بني الجنسني، التي توحي بوجود متييز بسيط

بني الذكور واإلناث. ومل يتم التصدي للمفاهيم التي تشري إىل املؤسسات

 من أجل اإلنصاف فيام يتعلق بالتصنيفات الجنسية ينبغي عىل القراء تصنيف أنفسهم بذاتهم

املقصود أن صيغة الخطاب يف هذا الكتيب موجهة للذكور واإلناث عىل حد سواء حتى لو تم استخدام صيغة املذكر

الفتتاحية

 لديكم فكرة رائعة ملرشوع مرسحي خاص بكم، ولكن ال تعرفون كيف تبدئون؟ ما الذي تحتاجونه لتحقيق
 مرسحية أو أداء؟ كيف ميكنك متويل اإلنتاج الخاص بك؟ كيف ميكنكم اإلعالن بأفضل شكل وكيف تجلبون

الصحافة للكتابة عنكم؟ وما هي اللوائح القانونية التي يتعني عليكم مراعاتها؟
 ساكسونيا السفىل كبرية وملونة - وخاصة املرسح املستقَل أوما يسمى املرسح الحَر متنوع ومفعم بالحياة.
 مرحباً بكم يف هذا املجتمع! تقدم رابطة املرسح الحر يف ساكسونيا السفىل و بيت املرسح يف هيلدسهايم

املشورة وتجاوب عىل جميع األسئلة املتعلقة بهذا املرسح

 اآلن قمنا بجمع سنواتنا الطويلة من الخربة ووضعناها يف كتب تعليمية) تحضريية/متهيدية( لتكون دليل
 عميل و ملموس للعاملني يف املرسح املستقّل. يوفر الكتاب التحضريي املعلومات األولية للمبتدئني ويناسب

أيضاً كنسخة محدثة مدمجة للمتقدمني

مع التمنيات بالنجاح
Martina von Bargen, Maria Gebhardt, Uta Lorenz, Ulrike Seybold, Carola Streib 

ترجمة إىل اللغة العربية 
Lama Ali
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 املرسحية يف املرسح الُحّر توكيل هذه املهام إىل شخص واحد مسؤول عن التواصل. ليس بالرضورة أن يخلق
كل املحتوى بنفسه ولكن يجب أن يشعر باملسؤولية ويعمل كممثل للمجموعة يف الخارج

عالن والعالقات العامة 2. الإ

 عىل الرغم من أنه ميكن فصل اإلعالنات والعالقات العامة تعريفياً )نظرياً( كام هو موضح أعاله، إىل أنهام
 خالل التطبيق العميل هام مجاالن مرتابطان: يف نفس الوقت، ميكنكم استخدام حسابكم يف الفيسبوك

 لإلعالن عن فعاليات محددة ملدة قصرية، ويف نفس الوقت ميكنكم أيضاً عن طريق الفيسبوك اإلخبار ورسد
 القصص عن مجموعتكم لفرتة أطول من سنة. وميكن أن يشري الربوشور أو النرشة اإلعالنية إىل حدث واحد
 و من طريقة تصميم هذه النرشة ميكن أن تؤثر عىل التصور العام والتميز عىل املدى الطويل. بغض النظر

 عام إذا كان املرء يتحدث عن صورة أو هوية، يف نهاية املطاف األمر يتعلق بجانبني، أي التمثيل للخارج
 و للداخل، أو قد يكون متعدد الجوانب. األمر يتعلق حول » النوعية األفضل«، أو »االختالف«،  من أجل

تحقيق سمة فريدة من نوعها )سمة بيع مميزة
 ليس من الرضوري أن تكونوا عىل علم بكل يشء وال أن تخرتعوا شيئاً جديداً. التخصص الفريد و/ أو مزيج

 فريد من نوعه يحقق هذه السمة ! بطبيعة الحال، يجب أن تنمو املالمح أوالً، ليك يتبلور الجوهر مع مرور
 الوقت، ولكن االنشغال املتعمد بسؤال :ما الذي يجعلنا معروفني للخارج يجب أن يرافقكم يف كل وقت،

 ألنه األساس الذي تبنون من خالله عملكم اإلعالين والعالقات العامة الخاصة بكم. إن التحليل الواقعي
 واالستهداف الواضح )الجزيئ( والنهج االسرتاتيجي له ما يربره أيضاً يف الوسط الثقايف واملرسحي. خاصة إذا
 كان املرء يعمل بشكل احرتايف حتى قبل البدء يف صنع النرشات والربوشورات، أنتم يف البداية بحاجة إىل

انطباع أو رسالة تريدون إيصالها

12 املواد املطبوعة

 حتى لو كان من املتوقع يف نهاية الفعالية وجود مواد مطبوعة كغرض لإلعالن، فإن النرشات، الكتيبات
 وامللصقات وما شابه ذلك ال تزال وسائل مرغوبة للتواصل. اعتامداً عىل الجو املحيط واملناسبة والوعي

 البيئي والنقود، ميكنكم أن تقّرروا فيام إذا كانت تستحق املواد اإلعالنية أن تكون مطبوعات ورقية. يجب
 عليكم امليض قدماً يف التصميم والتوزيع بطريقة مستهدفة حتى ال تنتهي املعلومات الخاصة بكم يف نفايات

الورق أو تكون إزعاجاً عاماً
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ساسيات
أ
1.المبادئ وال

 يهدف املرسح يف النهاية إىل مشاركة التجارب مع اآلخرين-  لذلك تحتاجون إىل التواصل من أجل جذب
 اهتامم الناس إىل اإلنتاج املرسحي الخاص بكم و حضور عرض ما من عروضكم. تسويق، عالقات عامة،

 إعالنات، صحافة ووسائل إعالم -  فيام ييل ملحة موجزة حتى ال تفقدوا متعة ومهارات االتصال ومن أجل
 تجنب اإلرباك الناجم عن هذا التنوع

 التسويق يأيت من إدارة األعامل، وهذا يعني جميع عالقات التبادل بني منظمة ما وبني السوق، عىل سبيل املثال
 بني الزبائن )املحتملني( أو املستهلكني.  بالعودة إىل الثقافة فإن هذا املصطلح ليس له معنى ربحي، ألنه يف

 السوق الثقافية، كل يشء يدور حول اإلنتاج الفني او الثقايف: يريد املرسحيون قبل كل يشء إنتاج مرسحية رائعة
 ألنفسهم ولغريهم من املهتمني ويفكرون يف املرتبة الثانية يف كسب الزبائن واملنافسة، األرباح االقتصادية والنمو.

 ومن الجيد اتخاذ قرارات حول عنارص التسويق األربعة  املعروفة: املنتج، السعر، الرتويج، التواصل واالتصاالت،
 ومكان التوزيع. التسويق يشمل املجاالت الفرعية التالية: العالقات العامة والتي تعني بناء هوية داخلية

 وخارجية ثابتة عىل املدى الطويل. فهي ال تستهدف املشرتين املحتملني فحسب، وإمنا تستهدف أيضاً املنظمة
 الخاصة وموظفيها، واملجموعات املهتمة واملجتمع ككل. والهدف من ذلك هو خلق صورة مالمئة جذابة،

 وبالتأكيد، إيجابية قدر اإلمكان، بناء التفاهم والثقة، وزيادة درجة الوعي عىل املدى الطويل. ومن ناحية أخرى،
 فإن اإلعالن يعني االتصال املبارش القصري األجل من خالل منتج معني أو حدث معني بهدف واضح ورصيح

 يتمثل يف زيادة املبيعات. ويف الوقت نفسه، تنقل املنظمة رسالة ذاتية من شأنها التأثري عىل الزبائن يف سلوكهم
 الرشايئ وتشمل التدابري اإلعالنية، عىل سبيل املثال، تفعيل اإلعالنات يف وسائط اإلعالم االلكرتونية  واملطبوعة أو

 طباعة وتوزيع النرشات وامللصقات. وتعتمد مدى تكلفة تصميم حملة إعالنية بشكل كيل عىل املوارد املالية،
 باعتبار أن اإلعالن يكلَف. ومن ناحية أخرى، ميكن متييز العمل الصحفي واإلعالمي إذ أنه بالحقيقة يعمل بدون
 ميزانية أو ميزانية منخفضة  وبشكل خاص الصحفيني. من سامت العمل اإلعالمي هو عادة توفري املواد فقط -

يف أي شكل تصل إىل الجمهور، فهذا يشء تقّرره مكاتب التحرير املعنية
 ويوضح هذا األبعاد التي ميكن من خاللها االقرتاب من الجمهور أو االبتعاد عنه. يف املامرسة العملية -

 بالنسبة لكم - ال ميكن فصل املجاالت املختلفة بشكل واضح. وهذا ال يعني أنه عىل شخص واحد أن يقوم
 بجميع املهام، ويف نفس الوقت يقوم باإلعالن، و وسائل اإلعالم والعالقات العامة. ومن املؤكد أن مثل

 هذا الشخص يتمتع مبزايا. يف النهاية، يجب نقل صورة مالمئة إىل العامل الخارجي. وهذا ميكن أن يتحقق
 بشكل ممتاز، إذا كان ميثل املرسح والفرقة شخص واحد بوجه وصوت واحد. ومن املفيد أيضاً للمجموعات

(
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4. اليشء العميل جيد

 تأيت املتعة عند القيام بأشياء غري عادية، تأكدوا من الحفاظ عىل املعنى  وقابلية التحكم من املواد املطبوعة 
 الخاصة بكم. عند التفكري بأشياء إبداعية يجب أال يغيب عن بالكم األهداف الرئيسية »جذب االنتباه« و

 »إعطاء املعلومات«. تحققوا من ذكر جميع بيانات الخدمة )الزمان واملكان، الفئة العمرية التي ينصح بها،
 ونوع األداء، املدة، االسرتاحات،  قابلية وصول سهلة، األسعار ومعلومات عن التذكرة، ...(. قدموا املقاالت

 املبتكرة بحيث تكون قابلة للوصول إىل األشخاص إذ ميكن أخذها أو حفظها أو إرسالها ومصممة لإليداع ويف
 أقىص الحاالت مناسبة للربيد أيضاً. ابحثوا ألنفسكم عن أسلوب ميكنكم االستمرار فيه، لكن قابل للتطوير

 بشكل كاف ومتنوع وذو أوجه مختلفة وبالتايل لن يشعر الجمهور بامللل. تأكدوا من وجود خط واضح
 للمستلمني، بحيث ميكنهم التعرف عىل املادة املطبوعة الخاصة بكم والعثور عليها مرة أخرى يف نفس

 األماكن. اجمعوا العناوين التي ميكنكم نرش املنتجات الدعائية فيها من دون أن يحدث لكم مشاكل وأيضاُ
 أعداد النسخ التي روجت هناك. قوموا بالتوزيع مع مبادرات ثقافية أخرى من أجل مضاعفة سبل الوصول

و فوق كل  يشء من أجل توفري الوقت

22 األنشطة عرب االنرتنت

 ويف العديد من األماكن، تحل املنتجات والربامج الرقمية اليوم محل املواد املطبوعة التقليدية أو تكملها.
 أجهزة الكمبيوتر واإلنرتنت توفر كمية ال ميكن السيطرة عليها تقريباً مع ميزة ال ميكن إنكارها هي أنها

 عادة ما تكون أكرث مرونة وأرسع وأقل تكلفة، وأيضاً تكون يف املتناول بشكل كبري. اإلجراءات التقليدية عىل
االنرتنت هي الربيد اإللكرتوين، املواقع اإللكرتونية ووسائل اإلعالم االجتامعية

إرسال بريد الكرتوين  ونرشات إخبارية

 طاملا أن قوائم عناوين املرسل إليهم واضحة ومعروفة، فسيرس املستلمني برسائل الربيد اإللكرتوين الشخصية
 مع املخاطبة الفردية. إرسال نفس النسخة إىل عدة مستقبلني طريقة أقل تكلفة، ولكن أيضاً أقل فعالية.

 األساس من أجل إرسال الربيد االلكرتوين بعدد كبري هو اعتامد طريقة القوائم والتوزيع عىل أساسها: ميزوا
 املجموعات املتلقية املختلفة، عىل سبيل املثال، وفقاُ للمحتوى أو نوع الخطاب )أنتم أو أنت(. ضعوا جميع

6

1. أقل هو أكرث

 قللوا من النصوص يف املواد اإلعالنية عىل البيانات الرئيسية واملهمة، مزيد من التفسريات لها مكانها  يف
 جميع األحوال عىل الغالف الخارجي للمنشور أو الربوشور. بالنسبة للصور، ركزوا عىل صورة واحدة أو عدد
 قليل من الصور التي تكون ذات معنى، بالنسبة لأللوان، ركزوا عىل التشكيالت الغري عادية وامللفتة للنظر.
 ضعوا املواد اإلعالنية الخاصة بكم يف أماكن بحيث يستطيع الجمهور املستهدف أن يالحظها ويصل إليها.

 حتى إذا كان الكم الهائل من امللصقات والنرشات يجذب بال شك االنتباه، فإنكم تخاطرون يف هذه الحالة
 بحدوث تخمة لدى الجمهور واإلفراط يف ردة الفعل مع أولئك املسؤولني عن الرتتيب والنظافة يف األماكن

 املعنية وبالتايل يقومون بإزالة جميع النسخ دفعًة واحدة وبرسور

2. ليس كل يشء مسموح

 مينع انتهاك امللكية وانتهاك حقوق الطباعة والنرش عند تصميم و إعداد املواد املطبوعة. تأكدوا من أن
 جميع النصوص، الخطوط ، الصور، الشعارات، أسامء العالمات التجارية وغريها إما انتم بأنفسكم أنشأمتوها
 وسمح لكم باستخدامها أو حصلتم عىل الرتخيص باستعاملها )الكتاب التمهيدي | األسس القانونية(. تفحصوا

 فيام إذا كنتم استوفيتم جميع املتطلبات )عىل سبيل املثال معلومات عن املراجع، البصمة( وأنكم أدرجتم
أسامء املمولني الذين تم االتفاق معهم. يف نهاية املطاف أنتم تتعاملون مع منشورات ميكن أن تعزى لكم

3. االختالف سهل

 ليس من الرضوري دامئاً أن يكون حجم ورقة )أ6(. من ال يريد صنع اإلبداعات الخاصة به من أكياس الخبز
 املختومة مثالً ،النرشات املعاد تدويرها أو ورق الحائط املعاد معالجتها، فإن الطابعات الحديثة توفر الكثري

 من البدائل و بأسعار مناسبة. ميكن تغيري الشكل، املواد األولية )عنارص الطباعة(، األلوان، التشطيبات
 السطحية وأكرث من ذلك بكثري. اختاروا طريقة للعرض مختلفة عام كنتم تختارونه عادًة أو ابحثوا عن

 وسائل للنرش غري عادية: دائرية بدالً من مستطيلة، ورق النيون بدالً من األوراق متعددة األلوان ,البطاقات
 الربيدية بدالً من امللصقات، تعليقات للزجاج بدالُ من املنشورات وملصقات تصلح يف الهواء الطلق بدالً من

      امللصقات املحمولة
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التفاعل

 حددوا فيام إذا كنتم تريدون جعل موقعكم تفاعلياً وكيف تريدون تصميم ذلك. أشياء مثل  دفرت الزوار،
 ترك مجال للتعليق، املنتديات أو ما شابه ذلك، تساهم يف إرشاك الزوار يف الحوار و يكون لها تأثري فعال
 ولكنها يف نفس الوقت تتطلب قدراً كبرياً من الرعاية ـ يف حال مل تُستخدم أو استخدمت ألغراض خاطئة

 فرسعان ما يصبح لها تأثري عكيس. حتى يف بعض األحيان، يكون من املجدي استخدام املواقع  فقد كمجرد
 وسيلة ثابتة نسبياُ لتمثلكم ومن ثم الدخول يف محادثة مع الجمهور من خالل تطبيقات وسائل التواصل

االجتامعي
 املحتوى: يتم تقسيم مواقع الفرق املرسحية عادة إىل 4-6 صفحات فرعية: ما هو حايل/ الجديد، 

 املرسحيات / اإلنتاج / املشاريع، الفرقة / معلومات عَنا، جدول املرسحيات / مواعيد الجوالت ، الصحافة /
 التنزيالت والتواصل / البصمة. فكَروا أيضاُ يف حقوق التأليف والنرش )الكتاب التمهيدي | األسس القانونية(

وحقوق الصور الخاصة بكم

 البصمة )التعريف الخاص بكم( : كام سبق ذكره يف النرشة اإلخبارية، فإن أي محتوى تنرشونه عىل اإلنرتنت
 يجب ان يحمل أو يظهر بصمة. القوانني التي تحكم يف هذا املجال غامضة وكثرية. ومع ذلك، عند مقارنة

 نصوص مواقع أخرى، سوف تجدون أنها متطابقة تقريباً. ابحثوا عن عنارص ذات صلة بالنسبة لكم و تبّنوا
 الصيغ )السياق اللغوي(املوجودة مسبقاً. املعلومات اإللزامية يف كل األحوال هي تسمية الشخص املسؤول
 )اسم الفرقة غري كاف( مع عنوان وخيارين للتواصل )مثل الربيد اإللكرتوين ورقم الهاتف(. يجب أن تكون

 البصمة قابلة للوصول يف كل صفحة فرعية بحد أقىص نقرتني، لذلك يجب أن تظهر يف القامئة الرئيسية أو يف
تذييل أو رأس ثابت

وسائل التواصل االجتامعي

 اعتامداً عىل نوع وعمر جمهوركم املستهدف، قد يكون حضوركم يف شبكة االنرتنت أكرث أهمية من كل
 النرشات والربوشورات أو الرسائل الكرتونية. إن تواتر وسائل التواصل االجتامعي وتوقيتها وتحديثها وتفاعلها

 أعىل بكثري مام هو عليه يف وسائل اإلعالم األخرى. وهذا يعني أيضاُ أن إنشاء حساب فيسبوك أو تويرت
 يرافقه قدر معني من ضغط الوقت والجهد، ولكن تستحق ذلك عند الكثري من الفرق. تناسب وسائل

 التواصل االجتامعي بشكل كبري لرواية قصص عن فرقتكم. من خاللها ميكنكم أن تحظوا باهتامم عفوي أو
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 عناوين املستلمني بشكل أسايس كمستقبل ثانوي أو تتابعي و هذا ما يسمى النسخة العمياء )يب يس يس(.
 اليشء العميل هي التطبيقات التي تسهل إنشاء وتوزيع الربيد )عىل سبيل املثال، ميل شيمب، كليفرييتش

 أو النرشة اإلخبارية جينوس(. اختاروا عنوان لالمييل  ذو معنى ، انشؤوا عنوانني فرعية وقسموا رسالتكم إىل
 فقرات قصرية، ألنه عىل الشاشة مجال االنتباه واملالحظة يكون أصغر مام هو عليه يف النصوص التناظرية.

 تفحصوا قبل اإلرسال مرة أخرى اإلمالء والصياغة. لتجنب الكم الهائل من الرسائل، ميكنكم استخدام
املرفقات الصغرية أو روابط مفعلة إىل مواقع ويب أخرى

 النرشات اإلخبارية االلكرتونية هي بديل عن إرسال نفس الربيد االلكرتوين إىل مجموعة أشخاص يف حال كان
 لديكم أكرث من اهتامم أو موضوع واحد. و لكن ال ينبغي إرسالها أكرث من مرة يف الشهر وال أقل من مرة

 واحدة يف السنة، وإال سيفقد املرسل إليه الرغبة يف قراءتها أو ستفقد سياقها العام. ميكنكم دعوة الجمهور
 لالشرتاك يف النرشة اإلخبارية رقمياً أو بطريقة تقليدية باستخدام طريقة املتابعة أو االشرتاك يف القوائم
 امللحقة. قدموا دامئاً امييل مخصص لإلجابة عىل األسئلة ووسيلة إللغاء االشرتاك يف هذه النرشات بحيث

 ميكنكم إزالتها من جميع القوائم الخاصة بكم عىل الفور عند استقبال طلب بذلك
 وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن تكون الرسائل اإلخبارية مثل أي يشء ينرش عىل االنرتنت »يسهل التعرف عليها،

 وميكن الوصول إليها عىل الفور ومتاحة دامئا« مع ذكر البصمة )التعريف الخاص بكم( ـ )زر من نحن(.
 وهذا يعني، عىل سبيل املثال، يف التذييل أو التوقيع، عليكم تسمية املحررين مع العنوان الربيدي وعنوان

 الربيد اإللكرتوين و أيضاً ذكر طريقة »للتواصل الرسيع« )عىل سبيل املثال، رقم الهاتف(. إذا كنتم قد قدمتم
 أنفسكم بشكل قانوين، فإن هذه املعلومات تنتمي أيضا إىل البصمة )مبا يف ذلك رقم الرضيبة )الكتاب

التمهيدي | األسس القانونية(. مجرد إضافة روابط إىل بصمة املوقع الويب الخاص بكم ليست كافية هنا

املوقع االلكرتوين

 تعتمد طريقة إعداد موقع عىل شبكة اإلنرتنت بطريقة جذابة ومناسبة عىل الكثري من العوامل التي تتغري
 باستمرار- وليس فقط ذوقكم الخاص ـ لذلك من الصعب تقديم املشورة العامة. ولكن يبقى عند هذه

النقطة بعض املؤرشات القانونية واملعروفة نسبياً

!
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 يتلقى الصحفيون يومياً طلبات من منظمي الفعاليات بكرثة. حتى ال تضيعون يف هذه الفوىض، يجب أن تكون املعلومات مقتضبة

 وملاحة، إذ أن التحدي يتمثل يف االقرتاب من الصحافة يف الفرص املناسبة، عىل سبيل املثال كلام حدث يشء جديد، أو غريب، أو

 مثري، أو غري ذلك من األمور ذات الصلة بالراي العام، مع الحفاظ عىل التوازن الصحيح بني الحقائق املطلقة و أراءكم التي تريدون

إقناع الصحافة بها

 القنوات النموذجية للفرق املرسحية الشبابية هي

 وسائل اإلعالم املطبوعة: صحيفة محلية يومية )الثقافة، األخبار املحلية، التعليم، الرتفيه / الفعاليات،
األطفال(،مجالت املدينة ,النرشات الثقافية وامللحقات

 البث: املحطات اإلذاعية املحلية و الراديو الوطني )الثقافة، األخبار، معلومات عن الفعاليات 

 االنرتنت: التقويم االلكرتوين للفعاليات )املدينة، املنطقة الريفية، املشهد الثقايف وما إىل ذلك(، املدونات, 
منصات االنرتنت الثقافة/املرسح

 www.kulturium.de    www.laft.de 

 من أجل عدم الضياع يف فوىض الفائض االعالمي املعروض، أوالً وقبل كل يشء، اسألوا أنفسكم ماذا الذي
 تحبون قراءته، سامعه، أو رؤيته، وأين ميكن أن تستعلمون عن الحياة الثقافية. فكروا ملياً يف كل فعالية, من

 ميكنكم التواصل معهم وكيف وعرب أي قنوات. العالقات الخارجية مهمة، ولكن يجب أن تكون يف سياقها
 الصحيح من حيث املجهود واالستخدام وقبل كل يشء ال تستهلكوا الكثري من مجهودكم يف هذا املجال عىل

حساب العمل الفني

13 التواصل مع الصحافة وقامئة التوزيع الصحفي

 اذكروا اسم شخص ما ثابت, سواء يف البيانات الصحفية الرسمية أو رسائل الربيد اإللكرتوين الغري رسمية 
 بحيث يكون مسؤول عن التواصل مع الصحافة  و يسهل الوصول إليه. وهذا يضمن تذكر هذا االسم من

 قبل الصحفيني، وتوفري الوقت إذا كان لديهم استفسارات مبارشة أو رغبة يف ترتيب )مقابلة( مواعيد

 تلقايئ من قبل الناس من خالل إعطاء ملحة وجيزة عن األفراد الذين يلعبون الشخصيات املختلفة، والقامئني
 عىل املجموعة. باإلضافة إىل معلومات الخدمة الهامة حول مرسحياتكم ومواسم عرضها، يرَس الجمهور أيضاً

مبعرفة يشء من املنشورات الشخصية
 يف نفس الوقت فإن حضوركم عىل وسائل التواصل االجتامعي يجب أن يحافظ عىل حضوره املهني واالحرتايف

 ـ يستعلم املمولون أيضاً من خالل الفيسبوك برسور عن الفرق التي قدمت الطلبات! توقفوا قبل إرسال
 رسالتكم للحظة وتفحصوا فيام إذا كنتم تريدون حقاً وفيام إذا كان ميكن إرسالها. فام ينرش للعموم مرة

 واحدة، يكون من الصعب اسرتجاعه فشبكة اإلنرتنت ال تنىس أي يشء. ضعوا يف اعتباركم، أنكم تتحدثون
عن الفرقة بأكملها، وبالتايل فأنتم ملزمون باملعايري املهنية  واألخالقية للفرقة

عالمي  3. الصحافة والعمل الإ

 تتوجه الصحافة والعمل اإلعالمي يف املقام األول إىل محرري الصحف واملجالت، محطات اإلذاعة والتلفزيون،
 املجالت االلكرتونية ومنصات اإلنرتنت. وبالتايل الجمهور املستهدف ليسوا هم املستخدمني األخريين, بل
  الصحفيني ) يف مجال الثقافة( و صانعي الرأي الذين قمتم بتزويدهم بكل املواد الالزمة )التي ال ميكنكم

 بعد ذلك تغيريها( من أجل القيام مبهامت التحرير. وعىل أمل أن يقوموا بنرش مساهامت ومقاالت جيدة،
أرسلوا إليهم مواد مختارة مكتوبة أو منطوقة عن مجموعتكم أو إنتاجكم

:
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املعايري الرسمية

حجم من صفحة إىل أقىص حد صفحتان )حوايل 1500 حرف 
هيكل واضح )بيان صحفي ، عنوان، سطور فرعية، بيانات رئيسية، النص، معلومات إضافية، االتصال 

بنية واضحة للقراءة من خالل عناوين فرعية, فقرات و اخترصوا من العناوين العريضة 
  تصميم موحد وفقاً لهوية الرشكة الخاصة بكم أو مع شعاركم والقرطاسية الخاصة بكم 

 لغة مستهدفة موجهة ملجموعة ما و كتابة صحيحة خالية من األخطاء اإلمالئية 
 أسامء ملفات ذات معنى واضح )مثالً ]التاريخ [ـ البيان الصحفي ـ ]الفرقة[ ـ ]اإلنتاج[ , من دون إشارات أو

رموز لغوية

الهيكل

 ال توجد قواعد ملزمة إلعداد بيان صحفي، ولكن هناك بعض األعراف التي ميكنكم اعتامدها أو اعتامد
صيغة مامثلة

 يف الجزء العلوي، يشري البيان الصحفي إىل نوع النص واملرسل إليه، وغالباً ييل ذلك التاريخ، وإذا لزم األمر، 
مكان إصدار البيان الصحفي

 يف افصل االحوال ميكن أن يستخدم العنوان الرئييس مبارشة من قبل محرري الصحافة ووسائل اإلعالم 
.بشكل يكون الفت للنظر، قصري وموجز، مضحك أو غري عادي

 عىل النقيض من ذلك، فقد توضح العناوين الفرعية أو فقرات صغرية يف كلامت قليلة اليشء الرضوري 
 )عادة ً: منفذو املرشوع، الفئة املستهدفة من الجمهور، نوع الفعالية(، عىل سبيل املثال املرسح س يقدم ل

ع املرسحية ص
 يعطي البيان الصحفي الفعيل يف ثالث إىل خمس فقرات معلومات أكرث تفصيالً عن من؟ ماذا؟ متي؟  أين؟
 إلخ ويكتب بصيفة ضمري الغائب )هو أو هي(. من يريد، ميكن أن يرفق قبل النص الئحة بأسامء املمثلني

 بخط عريض مع ملخص موجز، عىل غرار مقالة صحفية. يف جميع االحوال، يعتمد يف كتابة النص مبدأ الهرم
 املقلوب: األهم يأيت أوالً ثم املعلومات األقل أهمية والهامشية. للتوضيح بشكل أكرث - ولكن ال حاجة لذلك

– ميكن اعتامد بعض االقتباسات، املقاطع الصوتية غري الخاضعة لإلنتاج او أسئلة بالغية وما إىل ذلك
 من أجل التوضيح أكرث، ميكن للمرء إعداد قامئة بنقاط رئيسية تشري إىل أهم البيانات ويف مشاريع املرسح 

 يتضمن التواصل الصحفي التايل

االسم الكامل للشخص املسؤول 
فرقة املرسح 

عنوان الربيد اإللكرتوين 
إذا لزم األمر، الهاتف و/أو رقم الجوال 

إذا لزم األمر، الصفحة الرئيسية أو تواجد أخر عىل اإلنرتنت 

 يف النهاية الخيار مرتوك لكم فيام يخص بيانات االتصال التي تريدون مشاركتها. تفحصوا بانتظام )مرة 
 واحدة عىل األقل كل 1-2 أيام( الربيد االلكرتوين الوارد الخاص بكم، اكتفوا بهذا العنوان، ومن املستحب

 أيضاً استخدام رقم الهاتف األريض أو املحمول. إذا كنتم ترغبون يف الحصول عىل موطئ قدم يف مدينة أو
 منطقة ما، فمن املجدي إقامة اتصاالت طويلة األمد مع اإلعالمني املقيمني يف املدينة  املحلية. يف البداية،

 جمع األسامء وتصافح األيدي وذلك من خالل سامع ما يجري حولكم واالنتباه ملن قد يكون مهتم بكم
 وبإنتاجكم. اسألوا املشاركني واملعارف عام إذا كان بإمكانهم تحويلكم إىل املراكز الرئيسية. ابحثوا يف

 االنرتنت، عن املسؤول عن الثقافة يف الصحافة املحلية أو عن من لديه شغف خاص للمرسح الحر، وعرفوا
 عن أنفسكم بشكل شخيص يف اجتامع ما أو عىل الهاتف. وثَقوا من البداية جميع العناوين التي حصلتم

 عليها يف قامئة التوزيع الصحفي، التي يتم تحديثها باستمرار وتوسيعها بشكل منهجي. وهكذا، تدريجياً، يتم
 إنشاء شبكة مفيدة من أشخاص محددين تعرفونهم باالسم وشخصياً. والعكس صحيح أيضاً هم يعرفونكم

  ويتتبعون عملكم

23 النرشات الصحفية واإلعالمية

 النرشات الصحفية واإلعالمية هي عروض للمحررين من أجل الحصول عىل معلومات. ليس هناك أي ضامن
 للنرش، إذ أن األمر مرتوك بشكل كبري للصحفيني املعنيني، سواء كانوا يستخدمون النصوص املقدمة ككل، أو
 فقط أجزاء منها، أو اقتباسات أو فقط املعنى من النص. كلام صممت املواد والنرشات بطريقة أكرث وضوحاً

أو جاذبية، زادت احتاملية االستجابة
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 هذا يعتمد عىل الجودة الصحيحة للصورة. من األفضل ان تسألوا ما هي جودة الصور التي يطلبها فريق
 التحرير املعني ، ألن ذلك يختلف إىل حد كبري اعتامداُ عىل غرض االستخدام وعملية الطباعة. أرسلوا دامئاً

 صور إضافية )عادة يف صيغة جي يب جي(، ال ترسلوا الصور بصيغة وثائق يب دي اف أو ملفات نصية تحت
 أي ظرف من الظروف، سموا الصور تسمية ذات معنى، و إذا لزم األمر وفقاً للبيان لإلعالمي. )ليس عىل

الشكل التايل

)pressefoto.jpg oder DSC_012345678.tiff(
 اذكروا يف النص دامئاً اسم املصور أو املصورة واسم الفرقة واملرسحية وكذلك، إذا لزم األمر، معلومات عن
 حقوق الطبع والنرش وتسمية توضيحية منفصلة )عىل سبيل املثال أسامء األشخاص املتصورين.( الصور
 محمية مبوجب حقوق الطبع والنرش، لذلك من اللطيف، إذا أوضحتم إشعار حقوق الطبع والنرش بأنه

 حصلتم عىل املوافقة من حقوق التأليف والنرش ويحق لكم استخدام املواد وبالتايل تسمحون للمحررين
 يف ظل ظروف معينة )مثل تسمية املؤلف، واملكافآت( االستفادة من هذه املواد بطرق معينة )مثل النسخ،

التوزيع، املعالجة، إقامة معرض، محارضة/عرض، وتوفريها للعموم

مثال1

 © Flo Tograf, Hildesheim 2015. 

جميع الحقوق محفوظة

مثال 2

„Copyright: Flo Tograf, 01.01.2015.

 يسمح النسخ املجاين حرصياً فقط من أجل اإلعالن ومن أجل تغطية العروض

املرسحية برشط أن يذكر اسم املرسح واملصور  وإرسال نسخة إىل املرسح

XY, Theaterstraße 1, 11111 Laftstadt. 

الحفظ فقط خالل فرتة اإلنتاج
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 الحر عىل سبيل املثال، ميكن تحديد وتسمية كل يشء بدقة مثل أعضاء الفرقة واملشاركني اآلخرين، املمولني
والجهات الراعية، أسعار التذاكر وخيارات الحجز. هنا ميكنكم أيضاً إدراج روابط مبارشة ملزيد من املعلومات

 إذا لزم األمر، معلومات إضافية - مثل امللف الشخيص للمجموعة، وصف موجز للسياق )مكان الفعالية، 
 سلسلة الفعاليات، املهرجان، وما إىل ذلك(، سرية ذاتية لشخص مهم من املشاركني ، اقتباس من مقال

 صحفي نرشت مسبقاً عن اإلنتاج... وينبغي أن تكون هذه املعلومات قصرية مبا فيه الكفاية بحيث ال تتجاوز
 الحجم الكيل للبيان الصحفي. وإال فيوىص مبرفق منفصل، يشري إىل املحتوى الرئييس للبيان الصحفي. وعادة

 ماتكون الصور، األفالم أو امللفات الصوتية مرفقة أو متصلة برابط ، مع اإلشارة دامئاً للمؤلفني )الكتاب
التحضريي | األسس القانونية

يف الجزء السفيل يتم ذكر معلومات االتصال مع الصحافة 

 املحتوى: ميكن أن يوصل كل بيان صحفي كأقىص حد واحد أو اثنان من الرسائل املهمة ، إذ ال ينبغي فهم و
 تتبع عملية سري مرشوعكم املرسحي بشكل كيل من األلف إىل الياء. من األفضل االتصال مع وسائل اإلعالم

 عدة مرات خالل سري املرشوع مبجرد التقدم خطوة جديدة أو تجاوز عقبة ما. هذا يحافظ عىل لفت االنتباه
 و يسهل العمل للصحفيني، إذ ميكنهم مرة أخرى وضع خرب أو رسالة قصرية. صمموا البيان الصحفي الخاص

بكم نصياً وتقنياً بحيث ميكن للمحررين بسهولة النسخ عنه

 اللغة: ابقوا حقيقيني وحافظوا عىل مصداقيتكم ! يجب أن تكون لغتكم مناسبة للمجموعة املستهدفة،
 عمرها ومستوى تعليمها - يجب تجنب العبارات التهكمية  املسيئة و الجذلة جداً صعبة الفهم. عىل
 الرغم من أنه من املفرتض أن تكون البيانات الصحفية جذابة ومثرية االهتامم، فهي ليست إعالنات!

 تجنبوا العبارات املبتذلة والجاهزة مثل »أخريا قد حان الوقت« وكذلك االختصارات واألالعيب مع عالمات
 تعجب، نقاط ، أو حروف كبرية يف العنوان التي قد ال تكون مفهومة أو قد تنقل بشكل غري صحيح من قبل

املحررين

الصور الصحفية

 من املعروف أن الصورة ميكن أن تقول أكرث من ألف كلمة، وبالتايل فمن املجدي أن تزودوا فريق التحرير
 مبواد فوتوغرافية جيدة. من املمكن إضافة تركيبات بسيطة وواضحة )عدم اإلكثار من التفاصيل الصغرية،

 أو التي قد تكون مزعجة للنظر( وتباين عايل يف األلوان )مثالً ليس لون أزرق يليه مبارشة لون أزرق أيضاً(،

*

*
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 ونحن نتطلع إىل تلقي إشعار قصري أو قسيمة عندما تنرش الجريدة العامة شيئاً عن حدثنا. ملزيد من األسئلة أنا دامئا تحت

ترصفكم

مع أفضل الشكر و أطيب التحيات

(اسم املرسل)

(اسم الفرقة)

(العنوان)

(الربيد االلكرتوين)

33.  املحادثات واملؤمترات الصحفية

 عىل النقيض من البيانات الصحفية املرسلة من جانب واحد من قبلكم ومن وجهة نظركم فقط، فإن
 املحادثات الصحفية واملؤمترات موجهة نحو الحوار. عىل الرغم من أنكم تقدمون أيضاً الفرقة واإلنتاج الفني
 من وجهة نظركم، قدموا دامئاً أيضاً فسحة للضيوف من أجل األسئلة واملناقشات. وعادة ما تجري املحادثات
 الصحفية يف مجموعات صغرية ويف سياق غري رسمي. ميكن أن تكون من خالل دعوة إىل تناول الطعام سوية،
 زيارة إحدى الربوفات أو أي يشء آخر)ثقايف(. املناسبات متنوعة. عىل سبيل املثال، عرض أول افتتاحي قريب

 أو إعالن عن جائزة ربحت. ويف املقابل تتم الدعوة ملؤمتر صحفي فقط إذا كان ينبغي رشح محتوى معقد
 أو تفسري وجهات نظر عدة أشخاص. عىل سبيل املثال، يف مرسح املدينة والدولة، عادة ما يحدث ذلك عند

 تغيري املدير أو عند تقديم املوسم السنوي للمرسحيات. يف فرق املرسح الحَر نادراً ما يكون هناك أسباب أو
 حتى حاجة لعقد مؤمتر كبري. ألن هكذا مؤمترات - كام يوحي االسم – تعقد بشكل رسمي جدي و جامد،

بينام قد يفضل املرء يف املشهد املستقَل محادثات مريحة وأكرث انفتاحاً

43 دعوة الصحافة

 وباإلضافة إىل املعلومات األولية املكتوبة أو الشفوية املقدمة من محرري وسائل اإلعالم، من املعتاد دعوة
 ممثيل الصحافة إىل الفعاليات - غالباً للعرض األول االفتتاحي. املقصود ب«دعوة« حضور مجاين للعرض

 املذكور. يف هذا الصدد، يجب أخذ هكذا دعوات بعني االعتبار، إذ يجب عىل املرء دامئاً أن يجهَز اثنني من
التذاكر مجانية أو باألحرى أماكن مجانية للصحفيني واملصورين

اإلرسال و التوزيع

 ترسل النرشات أو البيانات الصحفية عادة عن طريق الربيد اإللكرتوين. إذا كان املوضوع يتعلق بإعالن عن
 الفعالية، فمن املستحسن أن يرسل قبل عرشة أيام إىل الصحافة اليومية واإلذاعة، و أكرث من ذلك بالنسبة

للمجالت األسبوعية أو املجالت التي تصدر شهرياً

 عند إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين، هناك خيارين من اإلرسال: إما أن يرسل الشخص نص البيان الصحفي
 مبارشة يف الربيد اإللكرتوين أو يلخص رسالة قصرية مع طلب بتدونيها ونرشها ويرفق الوثيقة النهائية.

 الخيار1من األفضل أن ترسلوا عىل شكل بريد )ها يت ام أل(، ألنه بعد ذلك ميكن عىل األقل إدراج الصور
 والشعارات وإبراز فقرات من النص، عىل الرغم من محدودية خيارات التصميم إىل حد ما. يف الخيار 2

 يستخدم املرء عادة تنسيق )يب دي اف(. يجب عليكم باإلضافة إىل هذا التنسيق توفري نسخة قابلة للتعديل
من البيان الصحفي. عىل سبيل املثال، كوثيقة نصية أو أسفل الرسالة يف الربيد اإللكرتوين

يف كال الحالتني أو الخيارين يجب االنتباه إىل

املرسل إليهم, عند اإلرسال إىل العديد من املحررين يجب دامئاً أن تكون فيام يسمى نسخة عمياء )يب يس يس 
 مرفقات الصغرية )قاعدة عامة: 3الكل بحجم ميغابايت عىل األكرث، وإال توفري رابط التحميل أو تقليل 

أحجام الصور
 عنوان الرسالة يجب أن يكون إخباري، عىل سبيل املثال. البيان الصحفي / ]عنوان الفعالية[ من ]الفرقة[ يف 

]تاريخ[ )إعطاء بيانات التاريخ تسهل عىل املحررين تقييم مدى االستعجال
روابط نشطة إىل التنزيالت، موقع الويب الخاص بكم / الفيسبوك وغريها من العروض عرب اإلنرتنت 

التوقيع أو تفاصيل االتصال مع الصحافة 

 حرضة السيدة (اسم ما) هنا يف املرفق أرسل إليكم البيان الصحفي الحايل للعرض األول االفتتاحي من مرسحية األطفال 

 »اسم املرسحية« لفرقتنا املرسحية  »اسم الفرقة«، الذي يقام يف 01.01.2016 يف ( مكان العرض). مرفق أيضاً صورتني من

                                                                                بروفة اللباس (© فلو توغراف)، والتي ميكن طباعتها برسور مع ذكر االسم

 سيكون من اللطيف، إذا نرشتم تقرير أويل عن الفعالية وسجلتم التاريخ يف تقويم الفعاليات. نود أيضاً أن ندعوكم من أجل 

 حضور العرض األول االفتتاحي ومن أجل نقده وإعطاء وجهة نظركم
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53 مرآة اإلعالم وتحليل الصدى اإلعالمي

 مثار عملكم الصحفي واإلعالمي، أي املطبوعات الصحفية والبث اإلذاعي أو التلفزيوين - هي )عىل أمل (
 ليست فقط جمهور كبري، وإمنا أيضاً تكون مبثابة تذكار شخيص لكم ومرجعية للمشاريع القادمة. لذلك،

يجب أرشفة صدى وسائل اإلعالم جيداً و تحليله

مرآة اإلعالم

 ميكنكم من خالل إرسال البيان الصحفي أو تنظيم املناقشات الصحفية التحكم إىل حَد ما يف أية وسائل 
 إعالم تخرب عنكم. حتى عند التواصل مع الصحفيني، ميكنك أن تطلبوا أن يرسلوا لكم عينات من األخبار

 املنشورة - وأحياناً يحدث ذلك حتى دون أن يطلب منهم. ومع ذلك، يجب عليكم وبشكل خاص مراقبة
الصحف املحلية املعتادة، والتي رمبا تنرش يشء من دون علمكم

 يف ما يسمى مرآة الصحافة أرشفوا جميع األصداء الصحفية مع اإلشارة إىل اسم الصحيفة املعنية واملؤلف أو 
 الكاتب والتاريخ )وأيضاً إذا لزم األمر عنوان ورقم الصفحة(. ميكن أن يكون هذا مجموعة ورقية أو أرشيف
 رقمي. يف كثري من األحيان، تترش الصحف محتواها عىل االنرتنت، أحياناً بعد فرتة معينة من الزمن، أو لفرتة
 محدودة من الوقت، مام يوفر لكم نفقات النسخ املطبوعة. مرة أخرى، يجب أن تقوموا بتسمية النصوص

 والصور بعد النسخ أو الحفظ فوراً وأيضاً تدوين عنوان اإلنرتنت )او ار ال(. )الكتاب التمهيدي| األسس
القانونية

4. الناتج التصميمي/ العالمة الفارقة

 بينام تطورون الهوية الخاصة بكم عىل مر الزمن من حيث جامليات املرسح ومن حيث املحتوى، ينشأ  يف
 الخارج صورة موحدة عنكم. ما يسمى العالمة الفارقة تشكل، إن جاز التعبري، إطار إبداعي لجميع األنشطة

 التسويقية املذكورة أعاله. هنالك الكثري من الكتب واملراجع التي توضح كيفية إنجازهذه العالمة. املهم
 بالنسبة لكم يف البداية ان يكون اسم الفرقة ملحوظ وميكن التعرف عليه بسهولة، شعار مميز ورمبا لون

 غري عادي وخط مميز. مبجرد أن تجدون مظهر خارجي يعجبكم و يناسبك هويتكم الفنية، فإنه من املمكن

 اعتامده يف كل منشوراتكم : وميكن بعد ذلك العثور عىل هذه العنارص )اللون و الشعار..( يف النرشات
 والربوشورات وعىل الفيسبوك، البيانات والنرشات اإلعالمية، املواد الرتويجية، امللصقات اإلعالنية واألكواب

الورقية، امللصقات الورقية واألختام - باختصار: ممكن يف كل مكان

اً وليس آخراً 5. أخ�ي

ابقوا مخلصني            

 جميع الصور يف هذا الدفرت هي صور من مشاريع املرسح املستقَل ، مصورة من قبل
»أندرياس هارمتان« و مؤرشفة يف بيت املرسح يف هيلدسهايم

Kurt Langenthäler  الغالف 
Die Wilde Drei  املقال االفتتاحي 

dreiprozentextra  10 ص
Theater Fahrenheit  15 ص
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هذا الكتاب هو مرشوع تعاوين بني رابطة املرسح الحر يف ساكسونيا السفىل وبيت املرسح يف هيلدسهايم
www.laft.de & www.theaterhaus-hildesheim.de

 الرتجمة للغة العربية ممولة من قبل وزارة الثقافة والعلوم يف ساكسونيا السفىل ضمن إطار برنامج الدعم
                                                                                                               الخاص لالندماج الثقايف

تصميم وتخطيط
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