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حياة، وربياني  إلى أبي وأمي رعاهما اهللا، الذين رتلت على إيقـاعهما لحن ال

، وعلماني بإيمانهما الصبر في تخطي الصعاب،فـأدركت  على أنغام المعرفة

من خالله سبيل إيماني،وتعلمت بأن العيش الكريم مغامرة طهارة، عصارتها  

، وإلى كل من سهر  "زوجتي"طمأنينة النفس في عالم أسمى وأسمى، إلى  

سهري في إتمام هذا الجهد المتواضع، إلى أستاذي ومعلمي ومشرفي  

وإلى كل إخوتي وأخواتي أو أقول باألحرى  ،"عيسى راس الماء"الدكتور  

وإلى رفيق   وال يتسع المقـام لذكرهم،  -كل عائلتي–دونما تخصيص  

سم  قوإلى كل أساتذة  "اهللابن عزوزي عبد"طيشي وشبابي ودراستي

 .الفنون الدرامية وطلبته  
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أ

و النماذج ، الذي يعتمد على نقل اخلربات شكال من أشكال التواصل اإلنساين عترب املسرحي

العام، حىت بالنسبة لألطفال وألن تربية الذوق العروض الفنية اليت تساهم يف  من خالل ،اإلنسانية

و حياته االجتماعية و السياسية حميطه املتلقي على إطالع واسع بواقعه و فهو جيعل املسرح، 

و ينمي احلس اجلمايل  �¦Ƣđ�ȆǴƸƬǳو  احرتام املثل و القيم، ويقوده إىل التفكري الصحيح  و الثقافيةو 

  .الذوق الفين السليم و

الطفل يعد من أهم فإن مسرح ،و إذا كان املسرح مبختلف أشكاله يسعى إىل مثل هذه األهداف

، وتساهم يف تكوينه األنشطة املسرحية اليت تساعد على التنمية الفنية و التعليمية و الرتبوية للطفل

  .بأسلوب فين و مجايل و جتعله أمام العديد من النماذج احلياتية...النفسي و العقلي

و املثرية يف جمال ترسيخ  من األدوات و الوسائل الفنية الدرامية املمتعة ؛هلذا يعترب مسرح الطفل

أهم اخلربات و املعارف العلمية و التعليمية يف أذهان ، و املضامني النفسية و اإلنسانية و القومية

األمر  ،وكان و ال يزال وسيلة توعوية تعليمية  ،ألزل، ذلك ألن املسرح منذ ااجلمهور من األطفال

فضال  ،ة للتعليم و الرتبية و التثقيفالذي كان و ال يزال وسيل ،نفسه ينطبق على مسرح الطفل

بغية جناح اهلدف  ،عن خصائصه الفنية و اجلمالية اليت تساهم هي األخرى يف التواصل مع الطفل

  .الذي يسعى إليه هذا الشكل من املسرحالتعليمي 

و اخرتنا لذلك " المسرح التعليمي في دراما الطفل:" ى هذا األساس ومسنا حبثنا هذا بـعل

للكشف على األمهية  للتطبيق،منوذجاأري و األلوان لعبد القادر بلكروي هاري و فامسرحية 

روحة و أهم اخلصائص الفنية و اخلربات الرتبوية و التعليمية املط ،التعليمية ملسرح الطفل بشكل عام

  .يف هذا العمل املسرحي
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اهتمامنا بفئة األطفال  تية فهيفأما الذا ،كانت أسباب اختيارنا هلذا املوضوع ذاتية و موضوعية

فهي وضوعيةأما امل،و الفن املسرحي الذي يبقى أحد أهم الوسائل التنموية يف تربية النشء اجلديدو 

ودوره التعليمي  الفنية هخصائصثا عن أهم حب ،حب اإلطالع و الغوص يف أعماق مسرح الطفل

  .الرتبويو 

  : حبثنا كالتايلو منه صنعنا إشكالية

  ؟الخصائص الفنية و األهداف التربوية و التعليمية في مسرح الطفل ما هي

  :لرسم املنطلقات األساسية هلذا البحثالفرضيات  حددناهذه اإلشكالية  ولتوضيح

.ما هي خصائصه الفنية و اجلمالية أشكال مسرح الطفل والبحث-

.التعليمي واإلشارة إىل األمهية التعليمية ملسرح الطفل، جماالت استخدام املسرح-

.مقومات املسرح التعليمي وأهم أهدافه اليت يسعى إىل حتقيقها يف تربية الطفل املتلقي وتعليمه-

  .اخلصائص البنية الدرامية و الوسائل اجلمالية يف إعداد املسرحية التعليمية-

 و البحوث السباقة يف التطرقو حىت ال ندعي اجلدة و الكمال كانت هناك العديد من الدراسات 

  :إىل مسرح الطفل و خصائصه الفنية و أهدافه التعليمية منها 

لغامل نقاش، جامعة وهران مسرح الطفل يف اجلزائر دراسة يف األشكال و املضامني أطروحة دكتوراه 

  .اجلزائر

لنور الدين بن عيسى جامعة وهران سيكولوجية الشخصية يف مسرح الطفل رسالة ماجستري 

  .اجلزائر
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حيث تناولنا يف الفصل  ،و خامتةإىل ثالثة فصول فضال عن مقدمة  اهقسمنو إلجناز حبثنا هذا 

ملسرح ا فتناولنا يف املبحث األول مفهوما موجز، )و خصائصه الفنية أشكاله(مسرح الطفل : األول

، فكان عن أشكال مسرح الطفل ، الطفل و أهم املراحل التارخيية يف تطوره أما املبحث الثاين

) مسرح الطفل ( باعتباره ، منها مسرح الدمى ، ك إبراز أنواع مسرح الطفل البشريحماولني بذل

  .من أكثر األشكال تنوعا 

حماولني ، أما املبحث الثالث فكان عن أهم اخلصائص و املعايري الفنية و اجلمالية يف مسرح الطفل 

الفنية إضافة إىل أهم اخلصائص ، لة عرب مراحل الطفو ، بذلك إبراز مستويات التلقي لدى الطفل 

ال بد أن يرتكز عليها مسرح الطفل ، للتواصل مع مجهور األطفال و الوصول إىل هدفه الفين  اليت

  .و التعليمي 

أما الفصل الثاين فكان عن املسرح التعليمي ، مقوماته و أهدافه ، حيث حاولنا يف املبحث األول 

ه ، بغية حتديد مصطلح مناسب حسب جماالت استخدامأن حندد ماهية املسرح التعليمي ، 

.، فتطرقنا إىل املسرح املدرسي و املسرح الرتبوي ، و املسرح التعليمي لذلك

  و كذلك أهم املقومات اليت يرتكز عليها املسرح لتحقيق أهدافه الرتبوية و التعليمية جتاه الطفل 

حيث تناولنا مجيع األهداف اليت يسعى إليها هذا  أما املبحث الثاين فكان حول أهدافه التعليمية ،

الشكل من املسرح يف تربية الطفل ، و تعليمه و تكوينه السيكولوجي و العقلي و االجتماعي ، 

  .أما املبحث الثالث فتطرقنا إىل أهم خصائص البنية الدرامية يف املسرحية التعليمية 

، لكاتبها سرحية هاري و فأري و األلوانمالفصل الثالث عبارة عن منوذج تطبيقي حول  وكان

ريواأللوان ، فاعبد القادر بلكروي ، حيث حاولنا دراسة خصائص الكتابة الدرامية ملسرحية هاري و 
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مث تناولنا أهم اخلصائص الرتبوية و اخلربات املعرفية و التعليمية ، اليت تستعرضها هذه املسرحية بني 

  .النص و العرض 

��ȂǓȂŭ¦�¦ǀđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ÀƢǯ¸و الوصول إىل أهم املعارف و  ،بحثو خلوض غمار هذا ال

، لرتبوية و التعليمية ملسرح الطفلال بد من االعتماد على املنهج التحليلي ، للكشف عن األمهية ا

:املراجع اليت شكلت لنا حقال علميا و سندا معرفيا يف اجناز حبثنا هذا ، نذكر أمهها أما 

  .ين حسني ـ املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ كمال الد

  .ـ لينا نبيل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ املسرح و الدراما يف تعليم الطفل 

  .ـ حسن مرعي ـ املسرح املدرسي 

الكتابة ، املوضوعات و النماذج .ـ حسن مرعي ـ املسرح التعليمي 

��¦ȂǓȂŭ¦�¦ǀđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǞƳ¦ǂŭ¸ قلة هي، ذا البحثاعرتضتين خالل هالصعوبات اليت العراقيل و من و 

اليت تناولت مسرح الطفل مما جعلها ال تأيت  ؛يف العديد من املراجع العربيةتشابه املعلومات و 

املعلومات املتعلقة  مبسرح الطفل، لتشكل لنا صعوبة التميز و تعيد اجرتار مثل هذه  ،باجلديد

  .املوضوع �¦ǀđ�ƨǸȀŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�انتقاو 

منا،دعي اجلدة و الكمال يبقى هذا البحث املتواضع ، جمرد حماولةنو يف األخري و حىت ال 

ء اجلديد، استنادا إىل ساعني من خالله إىل حتديد أمهية مسرح الطفل يف الرتبية و تعليم النش

حث، فهو ه اللجنة املوقرة جتاه هذا البما ستسدي، و كل فنية و مجالية هامةخصائص مقومات و 

  .  كل الشكر واالحرتام، فلها منا  دون شك تصويب للهنات، و تعزيز للطروحات، و تقومي للوهن



 الفصل األول                                                                          مسرح الطفـل أشكاله وخصائصه الفنية

11

  تاريخية مسرح الطفل: ولالمبحث األ

  :ماهية مسرح الطفل

يعد مسرح الطفل من أكثر األشكال املسرحية املعروفة عرب العامل، هذا الشكل املسـرحي الـذي طاملـا كـان 

.هادفا و ذواقا لفئة األطفال، و موجها إىل الطفل بشكل خاص 

؛وهو موجـه إليـه، حيـث يعـىن بنفسـه الطفـلخيتص هذا النوع من املسرح بفئة األطفـال، حيـث يشـارك فيـه 

عـــروض املمثلـــني احملرتفـــني و اهلـــواة للصـــغار، ســـواء علـــى خشـــبة "، و يتمثـــل يف )الطفـــل ( بتلبيـــة أهوائـــه 

.1"املسرح، أو يف قاعة معدة لذلك 

يشكل مسرح الطفل بالنسـبة للصـغار، عاملـا آخـر حيـث يتطلـب الرتكيـز علـى طبيعـة اجلمهـور املوجـه إليـه 

من الضروري أن منثل لألطفال كما هـو ضـروري أن : " هذا ما يؤكد عليه ستانسالفسكي حيث يقول،و 

و يــرى العديــد مــن البــاحثني أن مســرح 2"منثــل للكبــار، و لكــن متثيلنــا لألطفــال ينبغــي أن يكــون أفضــل 

مــن قبــل  الطفــل يعتمــد مجيــع املقومــات الــيت يبــىن عليهــا مســرح الكبــار، غــري أنــه يركــز علــى الطفــل ســواء

املكـــان املهيـــأ "ملســـرح الطفـــل ؛يتمثـــل يف كونـــه  االصـــطالحيالكاتـــب أو املخـــرج، و لـــذلك فـــإن املفهـــوم 

أو الراشــدين ... مســرحيا لتقــدمي عــروض متثيليــة، كتبــت و أخرجــت خصيصــا للمشــاهدين مــن األطفــال ، 

ذلـك خـرج و املمثـل، و ملأو كليهما معا ،كما أنه مسرح متكامل من حيث االرتباط الوثيق بني املؤلـف و ا

هــو ل أن مســرح الطفــ:و منــه ميكــن القــول ،3"لتوليــد اخلــربة املســرحية الــيت يســعى لتحقيقهــا مســرح الكبــار 

15، ص 12007زينب حممد املنعم، مسرح و دراما الطفل، عامل الكتب القاهرة، ط . د 1
ة و األبعاد الرتبوية، إبراهيم أمياين، أطروحة لنيل، شهادة الدكتورة، يف مسرح الطفل و املسرح املدرسي يف الظاهرة املسرحية املغربية بني اجلوانب اإلبداعي2

43،44، ص / 2002/  2001ة ظهر املهراز، فاس املغرب، سن

277، ص 1،2007حممد متويل قنديل ، د، رمضان مسعد بدوي ، املواد التعليمية يف الطفولة املبكرة ، دار الفكر للنشر عمان ، ط -3
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مسرح متكامل خيتص بفئة األطفال من اجلمهور، سواء مـن حيـث الكتابـة أو مـن حيـث اإلخـراج؛ حيـث 

.يركز القائمون عليه إىل حتقيق عروض مسرحية تتفاعل مع الطفل، و تليب حاجاته و أهوائه

يـرى يعترب مسرح الطفل من أهم السبل إليصـال الثقافـة و اآلداب إىل األطفـال، و يسـاهم يف تكـوينهم  و 

السـبل للوصــول إىل مــن أهـم الفنـون و "أن مسـرح الطفـل  مسـري عبـد الوهـاب أمحـد يف كتابــه أدب األطفـال،

عقل الطفل، و وجدانه ،واملقصود أنه ذاك املسرح الذي يقوم األطفال أنفسـهم بالتمثيـل فيـه، و هـو علـى 

ȄǴǟ�ǲǨǘǳ¦�ƨƠǌǼƫ��ƢȀǼǷ�§ ƢƦǇȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�Ǯ ǳ̄�Â��ƨȈŷȋ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ�ƨƳ°® ،حمبة التعامل مـع اآلخـرين

و ترسيخ حب هذا الفن الراقي لدى اآلخرين وحتويل بعض املقررات الدراسية إىل ألعـاب معرفيـة، يتـداوهلا 

.1"األطفال فيما بينهم

ـــــــه أمـــــــام عديـــــــد املواضـــــــيع والقضـــــــايا الرتبويـــــــة            ـــــــث يضـــــــع متلقي ـــــــل مســـــــرح الطفـــــــل عاملـــــــا خاصـــــــا حي ميث

Ǡǳ¦�ÀƜººººǧ�Ǯو  ǳǀººººǳ��ƨººººȈǫȐƻȋ¦�Ƥ ǿǀººººȇ�Ǯ ǳǀººººǳ�Â��ƢȀººººǓ¦ǂǠƬǇ¦�Ŀ�ƨƦǠººººǏ�ƨȈǳÂƚººººǈǷ�ŐººººƬǠȇ�¾ƢººººĐ¦�¦ǀººººǿ�Ŀ�ǲººººǸ

التمثيــــل أمـــــام  التمثيــــل أمـــــام األطفــــال يشـــــبه"ستانسالفســــكي يف قضــــية تقيـــــيم هــــذه العـــــروض علــــى أن 

�ÀȂºƦǿ¦̄�ǶĔƘºǯ�ǶȀƷǂºǈǷ�ȄºǴǟ�¾ƢºǨǗȋ¦�ǲºƦǬȇ�Ʈ؛الكبار ºȈƷ��ȄºǬǻ¢�Â�ƶºǓÂ¢Â�ǲǔǧ¢�̈°Ȃǐƥ�ÀȂǰȇ�À¢�ȄǴǟ

.2"بة املسرح أعماال ملؤلفني كبارلالحتفال، ويشاهدون على خش

  على كل إن مسرح الطفل مهما اختلفت مفاهيمه حسب النقاد و الدارسني فهو يبقى ذلك الفن

الدرامي املوجه إىل الناشئة، حيث يهدف إىل تكوينهـا تربويـا و ثقافيـا و سـيكولوجيا،  مـع خلـق عـامل مـن 

اخليـــال و التشـــويق و التســـلية اعتمـــادا علـــى وســـائل و أســـاليب متنوعـــة، و يعتـــرب مســـرح الطفـــل مـــن أقـــدم 

165، ص 12006د، مسريعبد الوهاب أمحد، أدب األطفال ، قراءات نظرية و مناذج تطبيقية، دار املسرية للنشر و التوزيع ، عمان األردن ، ط 1
  73ص  1،2004أبو احلسن سالم ، مسرح الطفل ، دار الوفاء لدنيا  الطباعة و النشر، اإلسكندرية، ط2
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مــن خالهلــا عــرب  األشــكال املســرحية منــذ نشــأته و تطــوره، حيــث مــر بعــدة مراحــل و ظــروف خمتلفــة انتشــر

  .سائر البقاع و احلضارات 

  :نشأته و تطوره 

يتفق معظم الباحثني على أن مسرح الطفـل مـن أقـدم األشـكال املسـرحية عـرب التـاريخ، و قـد اهـتم العديـد 

�¾ƾººƫ�©ƢººǷȐǟÂ�� ƢȈººǋ¢�ǺººǷ�ǽÂƾººƳÂ�Ƣººŭ��ǶēƢǧƢººǌƬǯ¦�Ŀ�Ƥ ººǻƢŪ¦�¦ǀººđ�°ƢººƯȉ¦� ƢººǸǴǟ�Â�śȈƳȂººǳȂƥÂŗǻȋ¦�ǺººǷ

  . ضارات القدميةفن يف احلعلى وجود هذا ال

ترجــع إىل أصــول فرعونيــة، وذلــك مــن خــالل مــا يعــرف مبســرح " يــرى فــوزي عيســى أن نشــأة مســرح الطفــل

الدمى، حيث ُعثر علـى بعـض الـدمى يف مقـابر الفراعنـة، كمـا أشـارت بعـض الرسـوم والنقـوش علـى اآلثـار 

.1"الفرعونية إىل متثيليات كانت موجهة إىل األطفال

عالمات اليت مت اكتشافها رمبا متثل إشارة قوية و واضحة على وجود ممارسات فنية      ومتثيلية،  إن هذه ال

كانت موجهة إىل الطفل، ولعل وجود الدمى يعترب دليال قاطعا على وجود مسـرح لألطفـال يف حضـارات 

ض، و هـذا مـا ما قبل امليالد، و قد أكد أفالطون على وجود دمى استخدمت يف تقدمي العديد من العـرو 

أن أفالطــون أكــد علــى وجــود عــرائس القفــاز، إذ  " حيــث يــرى péter arnhotأشــار إليــه بيــرت آرنــوت

.2"كان ديتيوس يقدم عروضه على املسرح الكبري

يتفـق بعــض البــاحثني علـى أن احلضــارة الفرعونيــة تعتـرب الرتبــة األوىل لنشــأة مسـرح األطفــال، لينتشــر بعــدها 

  نشأة مسرح الطفل؛ ترجع إىل أصول" قاطبة، حيث يرى هؤالء بأن إىل باقي حضارات العامل

  91ص2008ـ مسرح الطفل ـ القصة ـ األناشيد ـ دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية ـ فوزي عيسى ـ أدب األطفال ـ الشعر 1
  10-7ص  2001ـ1عقيل مهدي يوسف ـ الرتبية املسرحية يف املدارسدار الكندي للنشر و التوزيع األردن ، ط2
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فرعونيــة، وذلــك مــن خــالل مــا يعــرف مبســرح الــدمى، و ثبــت أن أول مســرح للعــرائس ولــد يف مصــر علــى 

¿Ƣǟ�» ȏ¡�ƨǠƥ°¢�ȂŴ��ǲȈǼǳ¦ǂĔ�» ƢǨǓ"1.

شــبية كمــا أشــار كــل مــن آرســطو و هــوراس علــى وجــود دمــى تتحــرك تلقائيــا و أخــرى قفازيــة و دمــى خ

تتحرك بشد اخليوط، و اسـتمر هـذا االكتشـاف فيمـا بعـد عنـدما اهـتم بـه علمـاء اآلثـار يف الفـرتة احلديثـة، 

.2، يف مقربة لألطفال يف إيطاليا...حيث اكتشفوا بعض الدمى املعدنية مع جنود و فرسان و مصارعني

ة، الـيت كانـت منبـت الفـن وهذا ما يثبت قدم هذا الشكل من املسـرح و وجـوده يف تلـك احلضـارات القدميـ

.املسرحي بعامة، مما يؤكد أن مبدعي املسرح يف العصور الغابرة اهتموا بفئة األطفال يف أعماهلم 

  :تطوره عبر العصور

��¬ǂºǈŭ¦�¾Ƣǰºǋ¢�ƨºȈǬƥ�ÀƘºǋ�Ǯ ºǳ̄�Ŀ�ǾǻƘºǋ�Ƣºđ�ǂºǷ�Ŗºǳ¦�ƨºȈǼǷǄǳ¦�Ƥ ºǬū¦�ǺºǷ�ƾºȇƾǠǳ¦�Őºǟ�ǲºǨǘǳ¦�¬ǂǈǷ�°Ȃǘƫ

الطفل و تطوره من قبل املـؤرخني؛ إال أن هـذا الفـن قـد ارتقـى يف  ورغم اختالف اآلراء حول ظهور مسرح

  .سائر بقاع العامل

يـــرى بعـــض املـــؤرخني أن فـــرتة القـــرن الثـــاين عشـــر عرفـــت عـــدة متثيليـــات و حكايـــات كانـــت موجهـــة 

لألطفال، قي حني جند بقية املؤرخني من يرون أن مسرح الطفل عرف يف أوروبا يف القـرن الثـامن عشـر يف 

فرنسا، حيث قدمت السيدة ستيفان دي الجيلينيس أول عرض مسرحي موجـه لألطفـال ببـاريس غـري أن

العديـــد مـــن املـــؤرخني مـــن يعارضـــون هـــذا الـــرأي، معتـــربين أن مســـرح الطفـــل مـــن أصـــول شـــرقية و صـــينية 

بالتحديد، 

      10ص  2004ولية للنشر اإلسكندرية د ، ط ـمؤسسة حورس الدـ طارق مجال الدين عطية ـ حممد سيد حالوة ـ مدخل إىل مسرح الطفل ـ  1

   20ـ ص  1998ـينظر ـ حممد مبارك الصوري ـ مسرح الطفل و دوره يف تكوين القيم و االجتاهات ـ كلية اآلداب ـ الكويت ـ د ط 2
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حيث يرون أن هذا الشكل أحد أهم األشكال الرتاثية يف الصني منذ أقدم العصور، مفسرين رأيهم هذا

.1خبيال الظل الذي اشتهر به الصينيون وكان يف جاوا بالتحديد

مســرح الطفــل و تطــوره جــدال كبــريا بــني النقــاد و البــاحثني و املــؤرخني لــه، ورغــم هــذا اجلــدل أثــارت نشــأة 

القائم إال أننا نستخلص من ذلك قدم هذا الفـن الـذي اسـتمر لقـرون عـدة، و أصـبح ذا شـعبية كبـرية بـني 

ملسـرح سائر دول العامل قاطبة، حيث انتشر و تطور و لعل الدليل على ذلك هو وجود هـذا الشـكل مـن ا

  .ضمن األشكال املسرحية املتناولة يف الدول األوروبية و كذا الوطن العريب

  :مسرح الطفل في أوروبا و أمريكا 

إذا كانــت احلضــارة األوروبيــة تعتــرب مهــد الفــن املســرحي و منشــأه األصــلي، فــإن خمتلــف أشــكاله البــد وأن 

لفنــون، لــذلك حيظــى مســرح الطفــل بأمهيــة  تتواجــد يف هــذا العــامل، الــذي ظــل و ال يــزال تربــة لنشــأة تلــك ا

كبرية يف دول أوروبا، حيث اهتم به املبدعون من كتاب و خمرجني و سعوا إىل تطويره و العودة إليه لرتبيـة 

�Â�řºǨǳ¦�ǺȇȂºǰƬǳ¦�Ʈ ºȈƷ�ǺºǷ��¬ǂºǈŭ¦�ǺºǷ�ǲǰºǌǳ¦�¦ǀºǿ�Ƣºđ�¿ȂºǬȇ�Ŗºǳ¦�̈ŚºƦǰǳ¦�ƨȈŷȌǳ�¦ǂǜǻ��ǲǨǘǳ¦�ǺȇȂǰƫ�Â

  . إخل...الثقايف و العلمي و الرتبوي 

يرى العديد من النقاد على أن بوادر مسرح الطفل تواجدت يف أوروبا يف العصـور القدميـة، حيـث يرجعـون 

ذلــك إىل تواجــد الدميــة الــيت كانــت إحــدى الرمــوز املســتعملة يف طقوســهم، معتربينهــا إحــدى البــذور الــيت 

الطفــل و الدميــة، و مــن بــني مهــدت إىل مســرح الطفــل املعــروف حاليــا؛ علــى اعتبــار العالقــة الوطيــدة بــني 

�Ʈ ºȈƷ��ňƢºǷÂǂǳ¦�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ǆ Ɵ¦ǂºǠǳ¦�Ǻºǧ�ƾºƳ¦Ȃƫ�ń¤�ǾƫƢºǇ¦°®�Ŀ�°Ƣǋ¢�Äǀǳ¦�©Ȃǻ°¡�ŗȈƥ�Ȃǿ�śưƷƢƦǳ¦� ȏƚǿ

   57ينطرأبو احلسن سالم ـ مسرح الطفل ـ م س ص 1
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�ǂºĔ�Ŀ�Ǌ" أن  ºǬǳ¦�ǺºǷ�ƨºȈǷƾƥ�ÀȂºǬǴȇ�¦ȂǻƢºǯ�Ʈ ºȈƷ��ƨºŻƾǬǳ¦�ƢǷÂ°�Ŀ�² ȂǬǘǳ¦�Â�ǂƸǈǳ¦�ǺǷ�ǞƦǻ�ǆ Ɵ¦ǂǠǳ¦�Ǻǧ

.1"ن يلقى به حيا و هو يقاوم النيجر ختليدا لذكرى اإلنسان الضحية، الذي كا

و يرى بعض املؤرخني أن نشأة مسرح الطفل يف أوروبا؛ تعود إىل فرتة القرن التاسـع عشـر، حيـث ارتبطـت 

، حيــث كتــب يف تلــك الفــرتة عــدة مســرحيات  1875 - 1805هانزكريســتيان أندرســون " مبحــاوالت 

 و شــعبية كبــرية، هــذا فضــال عــن موجهــة لألطفــال بشــكل خــاص، ممــا جعــل أعمالــه حتظــى باهتمــام كبــري

الحورية الصغيرة، عقلة األصـبع ترمجتها إىل لغات عدة، و من بني تلك املسرحيات املوجهة للطفل جند 

.2"، البطة الدميمة ، مالبس اإلمبراطور

رغم اختالف أراء النقاد و املؤرخني حول نشأة مسـرح الطفـل و تطـوره يف العـامل الغـريب، إال أن املبـدعني 

��¬ǂºǈŭ¦�ǺºǷ�ǲǰºǌǳ¦�¦ǀºǿ�ǂȇȂºǘƫ�ń¤�ƨºǫ¦Ȃƫ�ƢºƥÂ°Â¢� ƢºŴ¢�Ŀ�¬°Ƣºǈŭ¦�ƪ ƸƦºǏ¢�¦ǀºđ�Â��¿ƾºǬǳ¦�ǀºǼǷ�Ǿƥ�¦ȂǸƬǿ¦

) اليبـزج ( حيث تنافست الـدول األوروبيـة يف االهتمـام مبسـرح الطفـل فـأفتتح أول مسـرح لألطفـال مبدينـة 

نفوس األطفال، و البدء فنيا و ، و كان من أهدافه إزالة الذكريات املؤملة للحرب من  1946بأملانيا عام 

.3"إنسانيا يف حتمل مسؤوليات احلياة اجلديدة

�Ŀ�ƨºǧ®ƢǿÂ��ƨȈºǇƢǇ¢�ƨǴȈºǇÂ�ǲºǛ�Äǀºǳ¦��¬ǂºǈŭ¦�¦ǀºđ�ƢºǤǳƢƥ�ƢºǷƢǸƬǿ¦�ǎ ºǐţ�ƢºƥÂ°Â¢�¾Â®�ǲºǯ�ƪ ƸƦǏ¢�ǾǼǷÂ

تربيــة الطفــل و تكوينــه، ممــا أدى إىل إنشــاء مســارح خاصــة باألطفــال يف كــل مــن بــرلني  وفرنســا وإيطاليــا، 

كــزين يف أعمــاهلم علــى الفئــات العمريــة املختلفــة و الــربامج التعليميــة و األفكــار و املوضــوعات اهلادفــة، مر 

�ƢººŮ�Ŗººǳ¦�©ƢȈƷǂººǈŭ¦�ȄººǴǟ�ƢººēƢƥƢƬǯ�Ŀ�Ǆººǯǂƫجيســي جرانتــوناملوجهــة إىل الطفــل، فمــثال يف إيطاليــا الكاتبــة 

   07بيرت آرتوت ـ مسرحيات بال ممثلني ـ ترمجة ألفريد ميخائيل ـ نقال عن عقيل مهدي يوسف ـ الرتبية املسرحية يف املدارس ـ م س ص  1
26،  25ـ ص  1996ـ ينظر ـ حممد حامد أبو اخلري ـ عبد التواب يوسف و مسرح الطفل العريب ـ اهليئة املصرية العامة للكتابة ـ 2

673،  66ـ ص  1998ـ مقدمة يف نظرية مسرح الطفل ـ مركز األحباث العلمية د ، ط اإلسكندرية  أبو احلسن سالم
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و يف فرنسـا ... رة الجميلـة النائمـةسـندريال و األميـ:صدى و رنني يف مشاعر الطفل، و تثـري اسـتهواءه مـثال

��ƨºǈƦƬǬǷ�©ƢȈƷǂºǈǷ� ¦®¢�ȄºǴǟ�ƢºđȐǗ�ǺȇȂºǰƫ�ȄºǴǟ�² °¦ƾºŭ¦�ƪ ºǈǧƢǼƫ�Ʈ ȈƷ�ȆǇ°ƾŭ¦�¬ǂǈǸǴǳ�ŚƦǯ�ǞȈƴǌƫ

ملوليري و كورنيه، حيث تقام هذه املسـابقات بـني فـرق األطفـال ممـا يؤكـد أن مسـرح الطفـل ظـل حاضـرا يف 

°Ȃǘƫ�Â�ƨŻƾǫ�ƨȈǼǷ±�Ƥ ǬƷ�ǀǼǷ��ĺÂ°Âȋ¦�ǞǸƬĐ¦ 1مع مرور الزمن.

مل يتوقف انتشار مسرح الطفل و تطوره يف أوروبا فحسـب، بـل وصـلت رياحـه إىل أمريكـا الـيت تعتـرب مـن 

�ǺººǷ�ŚººƦǯ�¿ƢººǸƬǿƢƥ�ƢººǰȇǂǷ¢�Ŀ�ǲººǨǘǳ¦�¬ǂººǈǷ�ȄººǜŹ�Ʈ ººȈƷ��¬ǂººǈŭ¦�ǺººǷ�ǲǰººǌǳ¦�¦ǀººǿ�ń¤�ƨººǫ¦Âǀǳ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦

و الثقــايف نظــرا  للــدعم الكبــري الــذي طــرف املبــدعني يف جمــال املســرح، بــل والقــائمني علــى القطــاع الفــين 

�Ȃºǿ�Ǯ ºǳ̄�ȄºǴǟ�ǲȈǳƾºǳ¦�Â��¾ƢºĐ¦�¦ǀºŮ�ƨºȈǰȇǂǷȋ¦�ƨºǷȂǰū¦�ǾȀƳȂƫ" إنشـاء أول مسـرح لألطفـال يف الواليـات

.2" 1947كما أنشأ مسرح الطفل العاملي يف أمريكا عام   1903املتحدة األمريكية عام 

وجــد مســرح الطفــل جتاوبــا كبــريا يف الوســط االجتمــاعي األمريكــي، و هــذا لــيس مــن قبــل احلكومــات الــيت 

دعمته و اهتمت به فحسب، بل وصـل ذلـك إىل إنشـاء مجعيـات و مؤسسـات خاصـة مبسـارح األطفـال؛ 

1922�ǶƬºē�¼ǂºǨǳ¦�Ǯسـنة اليت قدمت أول عرض هلا  جمعية الناشئينمنها  ºǴƫ�µ Âǂºǟ�Ƥ ºǴǣ¢�ƪ ºǻƢǯ�Â��

��ƢºººǠǸƬĐ¦�śºººƥ�ǺºººǷ�ǂºººƻȉ¦�Ȃºººǿ�ĺǂºººǠǳ¦�ǞºººǸƬĐ¦�ŐºººƬǠȇ�Â�¦ǀºººǿ©�3واضـــيع التعليميـــة و الرتبويـــة لألطفـــال بامل

التياستقبلت مسرح الطفل و تبنته من خالل مبدعيها من كتاب و خمرجني، حيث حاولوا تطـويره وفـق مـا 

.طفل، و ما خيدم ثقافته العربية يسمح بتكوين ال

  :مسرح الطفل في الوطن العربي

1 80ـ ينظر ـ فوزي عيسى ـ أدب األطفال ـ م س ص 

79ـ فوزي عيسى ـ أدب األطفال ـ م س ، ص  2

95،ص2012*2011م الفنون الدراميةبن عيسى نور الدين سيكولوجية الشخصية يف مسرح الطفل رسالة ماجيستري جامعة وهران  قس 3
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عرف الوطن العريب انتشارا واسعا ملسرح الطفـل عـرب العديـد مـن البلـدان العربيـة، ورغـم أن هـذا الفـن يبقـى 

دخيال على الثقافة العربية، إال أن خمتلف أشكال املسرح تبقـى ذات شـعبية كبـرية عنـد اجلمهـور العـريب، و 

ســـواء مـــا تعلـــق باملســـارح األمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى مســـرح الطفـــل الـــذي أصـــبح متنـــاوال يف جمـــاالت عـــدة 

  . املدرسية أو حىت خارج إطار املؤسسات التعليمية

ـــــــــات           ـــــــــوطن العـــــــــريب جبهـــــــــود الطـــــــــالب يف النـــــــــوادي و اجلمعي ارتبطـــــــــت بـــــــــدايات مســـــــــرح الطفـــــــــل يف ال

املدارس، و يرجـع بعـض املـؤرخني إىل أن بدايتـه كانـت مـع احـتالل املـاغول للعـراق، حيـث مت نقـل خيـال و 

ا، و بعــدها ظهــر هــذا الفــن رمسيــا ان مــن أصــول صــينية، إىل األمــة العربيــة و العــراق حتديــدالظــل الــذي كــ

استقر يف مصر على يد مشس الدين بن حممد بن دانيال بن اخلزادعـي املوصـلي،  وانتقـل بعـدها إىل تركيـا و 

 مل؛ و 1) كــا أوروبــا و أمري( علــى يــد الســلطان ســليم األول، مث انتشــر يف العــامل الغــريب       1917عــام 

يقتصر مسـرح الطفـل علـى خيـال الظـل فحسـب بـل ظهـر يف الـوطن العـريب شـكل آخـر يعتمـد علـى أنـواع 

.متعددة من الدمى، منها القراقور الذي كان مسرحا يعتمد على عرائس خيطية و أخرى قفازية

إىل 1922أول كاتب يف جمال مسرح الطفل، و منذ سنة  1939 -1885يعترب الشاعر حممد اهلداوي 

عواطــف البنــينو  حلــم الطفــل فــي ليلــة العيــدكتــب مــا يقــارب مخــس مســرحيات نثريــة، هــي 1939غايــة 

2�ºđ�ƪو غريها ... الغفرو  الذئبو  المواساةومسرحيتني شعريتني مها  ºǴƥȂǫ�Ŗºǳ¦�©¦®ƢǬƬǻȏ¦�Ƕǣ°�Â ا هـذه

¦Ȃǧŗǟ¦�ǺºǷ�Śºưǰǳ¦�À¢�ȏ¤�ƨƟƾƬƦǷ�ƢĔ¢�®ƢǬǼǳ¦�ƢǿŐƬǟ¦�Ŗǳ¦��¾ƢǸǟȋ¦ بـأن هـذا الكاتـب اسـتطاع أن يؤكـد جتربـة

.عربية يف مسرح الطفل، أتت مثارها فيما بعد عندما اهتم به العديد من األدباء و املؤلفني املعاصرين

1 31ينظر ـ زينب حممدعبد املنعم ـ مسرح و دراما الطفل ـ م س ص 

   95ـ ينظر ـ فوزي عيسى ـ أدب األطفال ـ م س ص 2
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علـى الصـعيد العـاملي، و هـذا مـا يؤكـده طـارق كان ظهـور مسـرح الطفـل يف الـبالد العربيـة متـأخرا نوعـا مـا 

إن حركــة مســرح األطفــال تــأخرت عــن الركــب العــاملي، ففــي مجهوريــة :"مجــال الــدين عطيــة، حيــث يقــول

اجلزائر و يف مدينة وهران بدأ املسرح اإلقليمي يف ختصيص قسم ملسرح األطفال، وهو قد بدأ حديثا،لكنه 

تــــوازى معــــه دراســــات علــــى أســــاس مــــن االستفســــارات و يســــري اآلن ســــريعا بشــــكل جيــــد ومنضــــبط ،و ت

.1"الفحوص و التجارب؛ للوقوف على مدى وعي الطفل باحلالة االجتماعية و السياسية لبالده

علــى كــل إن ظهــور مســرح الطفــل يف اجلزائــر يعتــرب حــديثا مقارنــة ببــاقي الــدول العربيــة الــيت نشــأ فيهــا هــذا  

دارس  مصـر عنـدما اهتمـت احلكومـة بإنشـاء فـرق متثيليـة باملـالفن يف رحاب املدرسـة ،حيـث كـان ذلـك يف

أحد رواد املسرح املصري تزويدها بكل ما حتتاجه من إمكانات متاحة؛ كما يعترب األستاذ زكي طليمات و 

.2،الذي كانت هلم الريادة يف تبين مسرح الطفل يف البالد العربيةو العريب

1963البلــد مبثابــة األرضــية اخلصــية، خاصــة بعــد ســنة اســتقر مســرح الطفــل يف مصــر حيــث وجــد هــذا 

عندما أصبح حيظى باهتمام خاص من طرف السلطات و مجيع املستويات ،رمسية كانت أو حـىت شـعبية؛ 

ســـواء كـــانوا مـــؤلفني أو خمـــرجني  نظـــرا للجهـــد امللحـــوظ الـــذي أصـــبح املبـــدعون يبذلونـــه مـــن أجـــل االرتقـــاء

.3فكرياتارخييا و  و العريب، على أساس قومي ليواصل املسرية حضاريا و ممثلني ؛بغية تنشئة الطفل املصريأو 

يبقـى مسـرح الطفـل أحـد أهـم األشـكال املسـرحية الـيت عرفـت يف عـدة بلـدان و حضـارات، و مـر بتجربــة 

تارخيية مكنته من االنتشار عرب العامل و التطور و الرقي إىل أعلى املستويات ،من الناحية الفنية و اجلمالية 

؛ هذا الشكل من املسرح الذي كانت له أشكال و ضروب خمتلفة منها ما كان يف شكل دمـى و عـرائس 

1 19طارق مجال الدين عطية ـ حممد السيد حالوة ـ مدخل إىل مسرح األطفال ـ م س ص 

2  20وة مدخل اىل مسرح الطفل م س ـ ص ينظر طارق مجال الدين عطية حممد السيد حال

51،  50ـ ص  1993ينظر ـ حممد بشري ـ صفار ـ مسرح الطفل ـ سلسلة تبسيط العلوم و الفنون ـ دار الفنون العلمية ـ اإلسكندرية ـ د ، ط ـ 3
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،و منها ما كان يف شكل شخصـيات أدبيـة ليكـون بـذلك أحـد أنـواع املسـرح الـذي لـه أشـكال و ضـروب 

 . متنوعة و خمتلفة
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  :أشكال مسرح الطفل :المبحث الثاني

تقدميـه وتنـوع مواضـيعه و األهدافـه الـيت يسـعى إليهـا حيـث يقـدم يف يتميز مسرح الطفل بأشـكال عـدة يف 

صور خمتلفة ، و تؤدى عروضه عن طريق شخصيات بشرية تعـاجل موضـوعا حيـاكي فئـة األطفـال ،و هنـاك 

عروض أخرى تقدم يف شكل عرائس تعرب عن شخصيات حمببة و هلذا جند مسرح الطفل متعدد الضـروب 

  .و األنواع 

  :شري مسرح الطفل الب

مسرح الطفل البشري هو أحـد األشـكال الـيت تقـدم فيهـا العـروض مـن قبـل ممثلـني يعـربون عـن شخصـيات 

بشـــرية تســـرد قصصـــا مســـرحية موجهـــة للطفـــل،غري أن مســـرح الطفـــل البشـــري خيـــتص بانقســـامه إىل ثالثـــة 

عرضــون أقســام ،حيــث جنــد مســرح الطفــل بالطفــل ،و هــو املســرح الــذي ميثــل فيــه األطفــال بأنفســهم ،و ي

�ƨººƠǨǳ¦�©¦̄�ǺººǷ�ǂººƻ¡�°ȂººȀŦ�¿ƢººǷ¢�ǶēƢȈƷǂººǈǷ ) أمــا القســم الثــاين فهــو شــكل ميثــل فيــه الكبــار )األطفــال،

للصغار،و هناك جزء يشرتك فيه كل من الكبار و فئة الصـغار،غري أن هـذه األشـكال تركـز دائمـا علـى أن 

ǳ¦�ƢȀǧƾǿ�ń¤�ƨǧƢǓ¤�ǲǨǘǳ¦�ń¤�ƨȀƳȂǷ�ƢȀǐǐǫ�Â�ƢȀǠȈǓ¦ȂǷ�Â�ƢēƢȈƷǂǈǷ�ÀȂǰƫ تعليمي و الرتبوي و الفـين

.1جتاه هذه الفئة بشكل خاص

كما أن مسرح الطفل يبقى على عالقة باجلانب السيكولوجي لألطفال، و ذلك نظرا لكون التمثيل أحـد 

األطفال يعربون عن الدوافع الطبيعية اليت ال تتضـح عـادة إال يف "ألوان اللعب اإليهامي للطفل، حيث أن 

   10ـ ص  2011ـ  2010ران ـ ـ ينظر ـ غامن نقاش ـ مسرح الطفل دراسة يف األشكال و املضامني ـ أطروحة دكتوراه ـ جامعة وه1
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عــدها، باللعــب خــالل مرحلــة الطفولــة، ففــي الســنة الثالثــة يلعبــون بالــدمى و يســلكون مرحلــة املراهقــة، أو ب

.1. "معها سلوكا شبيها بالسلوك الذي يبعث من حنان الوالدين

إذا كان التمثيل كما يرى علماء النفس و الباحثني أحد أهم أنواع اللعب اإليهامي، اليت حيبذها الطفـل، 

بشــري يشــكل أحــد أهــم األعمــال الفنيــة املــؤثرة يف هــذه الفئــة، باعتبــاره فــيمكن القــول أن مســرح الطفــل ال

شكال مسرحيا يعتمد على العنصر البشـري مـن املمثلـني، غـري أن هـذا األداء التمثيلـي فيـه يتطلـب أداء يف 

مسـتوى الفئـة املقصـودة مـن اجلمهـور، غـري أن اخـتالف هـؤالء املمثلـني يف هـذا الشـكل مـن مسـرح الطفــل 

  .د أشكاله و ضروبه اليت حتدثنا عنها هو ما حيد

   70ـ أبو احلسن سالم ـ مسرح الطفل ـ م س ص  1
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  :عروض األطفال 

مــن بــني مميــزات مســرح الطفــل البشــري هــو توظيفــه للطفــل يف عروضــه، و ال خيفــى علينــا أن قيــام الطفــل 

فـن املمثـل " بتمثيل األدوار يف عمـل مسـرحي موجـه إىل أمثالـه ،يبـدوا صـعبا للغايـة، و يرجـع ذلـك إىل أن 

لب إىل جانـب تـوفر املوهبـة، و االسـتعداد؛ القـدرة علـى الـتعلم و التخصـص و اجلاد هو فن صعب و يتط

الثقافــة الشــاملة، ولكــي يكــون الطفــل أهــال هلــذه املتطلبــات الــيت يبتغيهــا مــن خــالل شــرو املســرح، عليــه أن 

�ǞººǷ�ǾƬǯ°ƢººǌǷ�Ȃººǿ�Ƣººē¦̄�ƨººȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�ǶººȀŭ¦�Â��ǶººȀǠǷ�ǲººǸǠȇ�Â��¬ǂººǈŭ¦�¾Ƣººů�Ŀ�śǴǿƚººŭ¦�©¦°ƾººǫ�ń¤�ƾǼƬººǈȇ

.ƨǷƢǠǳ¦�ǾƫƢǷƢǸƬǿ¦�Ŀ�ǾǸē�ǞȈǓ¦ȂŠ�� ȏƚǿ�śǻƢǼǨǳ"1ا

يتطلب متثيل الطفل إىل أقرانه من الصغار أن يكون غاية يف التلقائية، قائمـا علـى الدعابـة واملتعـة و الرتفيـه 

ذلـك اللعــب اإليهــامي الــذي يقـوم األطفــال مــن خاللـه إبــداع مشــاهد أو مســرحيات، "عـن الــنفس، وألنــه 

لـى االرجتـال، الـذي ال يتحقـق بنصـوص معـدة أو مكتوبـة بشـكل مسـبق، أو بتمـارين معتمدين يف ذلك ع

� ¦®¢�Ŀ�ȆºǴǯ�ǲǰºǌƥ�¾ƢºǨǗȋ¦�«°ƾºǼȇ�Ʈ ºȈƷ��́ Ȑºƻȍ¦�Â�½ƢºǸĔȏ¦�ȄºǴǟ� ¦®ȋ¦�¦ǀǿ�Ǆǰƫǂȇ�ƢŶ¤�Â��ƨǏƢƻ

املواقــــف و األدوار بكــــل أمانــــة و صــــدق، مســــتندين يف ذلــــك إىل التجــــارب الواقعيــــة أو بعــــض احلــــاالت 

.2" اليت يكون الطفل قد عاينها عن كثب و تعايش معها و ترسبت يف ذهنه و خميلته اإلنسانية، 

  كما يعترب متثيل الطفل يف املسرح أحد العوامل اليت جتعله يطلع على هذا الفن عن كثب  

والتعــرف علــى تقنياتــه ممــا يســاهم يف خلــق ممثلــني مســتقبليني و مجهــور واع و ذواق، لــذلك يتطلــب األمــر 

إمكانات األطفال من الناحية الفنية، مع االهتمام بالقضايا املطروحة يف العرض لتكون مسرحيتهم مراعاة 

ـ عقيل مهدي يوسف ـ متعة املسرح ـ دراسة يف علوم املسرح نظريا و تطبيقيا ـ دار الكندي للنشر و التوزيع ، أربد ـ األردن ـ 1

    115ـ ص  2001ـ 1ط

39.الظاهرة املسرحية املغربية بني اجلوانب االبداعية واالبعاد الرتبوية ـ م س صابراهيم امياين مسرح الطفل واملسرح املدرسي يف  2
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�Â�ƨºººȈǼǿǀǳ¦�Â�ƨºººȇȂǤǴǳ¦�Ƕē¦°ƾºººǬƥ�¿ƢºººǸƬǿȏ¦�ǺºººǷ�ƾºººƥ�ȏ�ƢºººǸǯ��¾ƢºººǨǗȋ¦�°ȂºººȀŦ�ǺºººǷ�ǶŮƢºººưǷ¢�ǶºººȀǧ�ÃȂƬºººǈǷ�Ŀ

.1يؤديه من حركات من إدراك ما يقوله الطفل املمثل من حوارات و ما) الطفل(احلركية، لتمكني املتلقي 

أمهية كربى يف ظل منـاخ تعليمـي يعـاين فيـه الطفـل " كما أن مثل هذه التجارب، ميكن أن تكسب الطفل

، و هذا ما يشكل قوة كبرية لتجاوز هذه 2"من سلبيات كثرية، متد من تفتح قدراته و منو ملكاته الذهنية 

اء التلقــائي للطفــل خيتلــف عــن الكبــار، و الصـفات، و أداء مســرحيات لألطفــال بكــل إبــداع، غـري أن األد

يف كـون املمثـل الكبـري و البـالغ يقـوم بـالتعبري عـن أحاسـيس : " هو ما يؤكده األستاذ و الناقد أمحد املغريب

بـــالتعبري عـــن ) الطفـــل(و مشـــاعر غـــريه، و هـــو يـــدرك إىل حـــد كبـــري أنـــه ميثـــل، بينمـــا يقـــوم املمثـــل الصـــغري 

.3"أنه ميثل أحاسيسه و مشاعره و هو ال يدرك

ال يقتصـــر دور الطفـــل يف مســـرح األطفـــال علـــى التمثيـــل فقـــط، بـــل يتعـــدى ذلـــك حـــىت إىل حماولـــة كتابـــة 

ليجعـــــل الطفـــــل يكشـــــف احلقـــــائق     "النصـــــوص و إعـــــدادها، و هـــــذا مـــــا يعرفـــــه مســـــرح الطفـــــل املعاصـــــر، 

ى من عروض مسـرح ،كما أن هناك أشكال أخر 4"يناقشها و يعرضها فنيا و مجاليا يف عروضه املسرحيةو 

الطفل البشري، كتأدية الكبار للصغار ،ويتميز خبصائص و شروط معينة ليؤدي دوره التعليمي و الرتفيهـي 

.للطفل من جهة، و جيذبه و يستهويه فنيا و مجاليا

:للصغارعروض الكبار 

  املسرحية اليتال يقتصر العرض يف مسرح الطفل على املمثلني الصغار، بل هناك العديد من العروض 

1 15ـ ص  1984عواطف إبراهيم ـ عيسى حممد قيناوي ـ الطفل العريب و املسرح ـ مكتبة األجنلو املصرية ـ د، ط ـ 

  ـ  1ص ، ط ـ د ، ت ـ مقدمة املرتجم ـ  العريب د فابريتسيوكسانيلي ، املسرح مع األطفال ـ ترمجة أمحد سعد املغريب ـ دار الفكر2
51م ، ن ـ ص 3

    101ـ  98فوزي عيسى ـ أدب األطفال ـ م س ص ـ4
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�Ʈ ºȈƷ��ǲºǨǘǴǳ�ƨȈƷǂºǈǷ�µ Âǂºǟ�ŉƾºǬƫ�ƨºȈǤƥ��°ȂºȀǸŪ¦�ǺºǷ�¾ƢºǨǗȋ¦�ƨºƠǧ�ń¤�ǾºƳȂƫ�Â��°ƢƦǯ�ÀȂǴưŲ�Ƣđ�¿ȂǬȇ

املسرح الذي يقدمه الكبار للصغار، هـو املسـرح القـادر علـى تقـدمي قـيم فنيـة لألطفـال، و هـو املسـرح " أن

ر، و يبـني املضـمون و عناصـر املسـرح و الذي ميكن أن ينقل فكر املؤلـف و املخـرج إىل املشـاهدين الصـغا

.1"الفكاهة

كمــا يتطلــب أداء املمثلــني الكبــار ملســرح الطفــل، اإلهتمــام بتصــوير الشخصــية مبختلــف أبعادهــا، ويصــبح 

ممـثال شـامال "الطفل أكثر اندماجا، و لذلك جيـدر باملمثـل الـذي خيـتص بعـروض األطفـال أن يكـون      

امــتالك الصـــوت البشــري، و أن يكــون دارســـا للــنفس البشــرية و عارفـــا يغــين و يــرقص و ميثــل، و لـــه ميــزة

لسلوك األطفال، و أن ال يكون مشهورا إىل حد أن مجهور املتفرجني من األطفـال يعرفـون شخصـية سـبق 

�̧ ƢƬǷȍ¦Â�ǲǜǳ¦�ƨǨş�ǶǈƬȇ�À¢�ƾƥ�ȏ�ƢǸǯ��Ƣđ�ǂȀƬǋ¦�Â��ƢȀǴưǷ�À¢�Ǿǳ�Â��ǂǌǳ¦�°¦Â®¢�ǲưǷ�Ȃǳ�ŕƷ��ǲǨǘǴǳ أن

.2"وعيا بأدائه و يتدارك أية ردود أفعال عكسية قد تصدر من مجهور األطفاليكون أكثر 

كما ال بد أن يكون املوضوع الذي يؤديه املمثل الكبري، مناسبا للمرحلة العمرية جلمهور األطفال

الــذي يعــرض لــه، ممــا يثــري انتبــاههم و املتعــة و الرتفيــه و التشــويق لــديهم، و يــتمكن الطفــل مــن اســتيعاب 

العــرض و فهمــه، فهنــاك الكثــري مــن املمثلــني مــن حيســون باحلريــة التامــة لــألداء أمــام الطفــل الصــغري، دون 

قيود، عكس مـا هـو عليـه مسـرح الكبـار، و هـذا  مـا يتحـدث عنـه الـدكتور عبـد الفتـاح أبـو معـال، حيـث 

لـق يف التمثيـل و ال حيـس غالبا ما جيـد املمثـل الكبـري املتعـة يف العمـل مبسـرح األطفـال، ألنـه ينط" يرى أنه 

.3."بالقيود اليت حيسها عندما ميثل أمام املتفرجني الكبار

   79ـ أبو احلسن سالم ـ مسرح الطفل ـ م س ص 1
  21ـ ابراهيم امياين  مسرح واملسرح املدرسي يف الظاهرة املسرحية املغربية بني اجلوانب االبداعية واالبعاد الرتبوية ـ م س ص   2

3 58ـ ص  1984عبد الفتاح أبو معال ـ يف مسرح األطفال ـ دار الفكر للنشر و التوزيع شارع امللك حسن ـ عمان ـ األردن ـ 
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غـري أن هـذه الفكــرة يرفضـها الكثــري مـن النقــاد، علـى أن العمــل أمـام مجهــور األطفـال يبــدوا سـهال، حيــث 

Ǩǻ¦�Â�¦ƾººǬǻ�Â�ƨººǜƷȐǷ�°ȂººȀǸŪ¦�ǂººưǯ¢�ǲººǨǘǳ¦�À¢�ƨººƠǨǳ¦�ǽǀººđ�śººǸƬȀŭ¦�Â�śưƷƢººƦǳ¦�ǺººǷ�ƾººȇƾǠǳ¦�Ãǂººȇ عــاال مــن

املشــاهد الكبــري، خاصــة إذا كــان أداء املمثــل مربوطــا بأهــداف ســيكولوجية هلــا عالقــة بالطفــل، كإضــحاكه 

مثال أو إخافته أو رمبا إيصال معلومة أو قيم تربوية إىل ذهنه، عن طريق الدعابـة أو الفكاهـة، إذ تصـل يف  

ــــز علــــى هــــذ ــــنص و الرتكي ــــان باملمثــــل إىل اخلــــروج عــــن ال ــــري مــــن األحي ا اهلــــدف ممــــا يوقعــــه يف أخطــــاء كث

.1"جسيمة

إال أن مســرح الطفــل ميكــن ان يشــرتك يف عروضــه كــل مــن فئــة الكبــار والصــغار معــا،  ولــذلك جنــد العديــد 

  .من العروض اليت يؤديها ممثلون من فئة الكبار والصغار معا

:عروض الكبار و الصغار في مسرح الطفل 

هــو إشــراك املمثلــني الكبــار و الصــغار معــا يف مســرحيات  مــن اخلصــائص العامــة يف مســرح الطفــل البشــري

األطفــال، و هــذه املســرحيات تعتــرب مفيــدة للطفــل مــن حيــث إقحامــه إىل عــامل الكبــار،   و مشــاركتهم يف 

ــــو اخلــــري  ــــة و اجلــــرأة الكبــــرية، و يــــرى حممــــد حامــــد أب أن " مثــــل هــــذه األعمــــال، ممــــا يكســــبه اخلــــربة الفني

، و كثريا ما يـأيت الطفـل إىل املسـرح 2"ال و الكبار تعترب من أجنح املسرحياتاملسرحيات اليت تقدم باألطف

و هــو يشــعر بقــدر مــن اخلــوف و االحتشــام و االرتبــاك أمــام اجلمهــور؛ غــري أن مشــاركته للكبــار ستكســبه 

ثقة زائـدة و خـربة يف هـذه املمارسـات الفنيـة املسـرحية، هـذا فضـال عـن اسـتفادته مـن تعلـم تقنيـات العمـل 

15حممد ـ عيسى حممد قناوي ـالطفل العريب واملسرح،م س ـ ص  ـ ينظر عواطف إبراهيم 1
مصادر الثقافة ـ فنون النص ، فنون العرض ـ دار الوفاء لدنيا ) النظرية ( حممد حامد أبو اخلري ـ مسرح الطفل نقال عن أبو احلسن سالم ـ مسرح الطفل  2

   78ـ ص  12004الطباعة و النشر ـ ط 
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ȆƷǂººǈŭ¦�Â�řººǨǳ¦�ǾººǼȇȂǰƫ�Ŀ�Ǯامل ººǳ̄�ǶǿƢººǈȇ�ƢººŲ��Ƥ ººưǯ�Ǻººǟ�ƢēƾǿƢººǌǷ�Â��ȆƷǂººǈ"1 و هــذه اخلاصــية يف ،

، تعتــرب إحـدى الوســائل الـيت ميكــن أن يكتسـب منهــا )عـروض الكبــار و الصـغار ( مسـرح الطفـل البشــري 

  . الطفل خربة املمارسة املسرحية

ا مـن الـتالحم بـني الكبـري و الصـغري، ممـا يسـاعد إن مشاركة الطفل للكبار يف العملية املسـرحية، ختلـق نوعـ

هـذا األخـري علـى التغلـب علـى مشـاكله و عيوبــه و العراقيـل الـيت تواجهـه يف العـرض املسـرحي، هـذا فضــال 

عــن اكتســابه مهــارات الرتكيــز و إدراك أهدافــه مــن الــدور الــذي يؤديــه ومــا يتطلبــه العــرض املســرحي عامــة، 

  . و التشخيص و االندماج حسب أسلوب املسرحيةحيث يوفق بني الواقع و اخليال 

اخلربايت و ، مما يساهم يف نضجه الفكري و املعريف     )عامل الكبار والصغار(إضافة إىل إدراكه إىل العاملني 

.2"والفين

على كل إن مسرح الطفل البشري له أشكال عدة، ختتلف حسـب تقنياتـه و طبيعـة املمثلـني الـذي يـؤدون 

املوجهــة للطفـل، إال أن األشــكال كانـت و ال تــزال إىل يومنـا هــذا هادفـة إىل كــل مـا هــو  عروضـه املسـرحية

تعليمــي و تربـــوي و فـــين بالنســـبة للطفـــل، و ال يقتصـــر شـــكل مســـرح الطفـــل و أنواعـــه علـــى الشخصـــيات 

البشرية من املمثلني، بل هناك شكل آخر و هو يعترب من أعرق أشكال املسرح الذي توارثته األجيال عرب

.الزمن، و املتمثل يف مسرح الدمى الذي يعترب من أكثر أشكال املسرح شعبية يف العامل

�º�̈ǂǿƢǬǳ¦�Ƥ®�¶ ينظر ـ جرالدايسرباين1 Ƭǰǳ¦�ŃƢǟ�º�°®Ƣđ�ƨȇƾǠǇ�º�ǲȈƟƢƼȈǷ�¼®ƢǏ�ȆǴǷ¤�ƨŦǂƫ�º�ǲǨǘǳ¦�Â�ƢǷ¦°ƾǳ¦�º�ǆ ǰȇƢǇ2003  38ـ ص  

-78ـ ينظر ـ أبو احلسن سالم ـ مسرح الطفل ـ م س ص  2
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  :مسرح الدمى 

يعترب مسرح الدمى حسب النقاد و الدارسني من أقدم األشكال املسـرحية، ليصـبح اليـوم لـه شـعبية واسـعة 

ǺºǷ� ¦ȂȀƬºǇ¦�ƨȈƷǂººǈŭ¦�¾Ƣǰºǋȋ¦�ǂºưǯ¢�ŐºƬǠȇ�Â��¾Âƾºǳ¦�Â�©ƢºǠǸƬĐ¦�Ǧ ºǴƬű�Ŀ جهـة الطفـل، نظـرا للعالقــة

.الوطيدة اليت جتمع الدمية بالطفل، و األثر النفسي الفعال الذي ترتكه يف نفسيته

و نظــرا النتشــار هــذا النــوع يف  العديــد مــن دول العــامل؛  فإننــا جنــده يأخــذ مصــطلحات خمتلفــة و متنوعــة، 

( و يف أملانيــا كاســربل )bougatiou( و يف إيطاليــا بوقــاتيو )  giniol( فرنســا يــدعى غينيــول " ففــي

kaspril( ؛ و رغم هذا االختالف إال أن هذا الشكل خيتص بالـدمى الـيت متثـل شخصـيات معينـة، بـدال

مــــن ممثلــــني بشــــريني يقومــــون بتحريكهــــا مــــن طــــرف املــــؤدي بطــــرق خمتلفــــة، حســــب اخــــتالف أشــــكاهلا 

  ـ 1)"الدمى(

ل خباصــة، حيــث جنــده يأخــذ أصــنافا عــدة خيتلــف مســرح الــدمى عــن بــاقي أشــكال املســرح بعامــة و الطفــ

�Ƣºººēȏȏ®�Ǻºººǟ�Ȑºººǔǧ�¦ǀºººǿ��ƢºººŮȐƻحســـب طبيعـــة الدميـــة أو العروســـة، و تقنيـــات حتريكهـــا و التمثيـــل مـــن

ȂºȈŬ¦�ƾººǌƥ�Ãǂºƻ¢Â��ƾººȈǳƢƥ�½ǂºƸƬƫ�ǆ¶�و  Ɵ¦ǂººǟ�ƾºų�Ʈ ººȈƷ��ƨºȈǴȈưǸƬǳ¦�ƨººȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�Ƣºē¦ŚƦǠƫ... و غريهــا،  ومنــه

  .هالدمى حسب شكل الدمية و خصائصينقسم مسرح ا

  23ـ د ط ـ ص  2006ينظر ـ عيسى عمراين ـ املسرح املدرسي ـ دار اهلدى اجلزائر 1
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:أـ العرائس القفازية

رأس و أذرع جموفــــة  "العـــرائس القفازيــــة هــــي مــــن أبســــط العــــرائس و أســـهلها صــــناعة وحتريكــــا وتتــــألف مــــن

ملــؤدي الــذي يــدخل يــده يف جســمها، وجســم طويــل، يشــبه كــم الثــوب، حيــث يــتم حتريكهــا مــن طــرف ا

.1"يتحكم يف رأسها و أذرعها بواسطة أصابعهو 

الشـــكل، إال أن عروضـــه تبقـــى حمـــل اهتمـــام كبـــري مـــن مجهـــور فئـــة األطفـــال، حيـــث أن رغـــم بســـاطة هـــذا 

�ƢǷ¦°ƾººǳ¦�ƢººđƢƬǯ�Ŀ�ƾººȈǸū¦�ƾººƦǟصــنعها يتطلــب اتقانــا و إبــداعا فنيــا مــن قبــل صــانعها،  وهلــذا تؤكــد حنــان

املســرح يف تعلــيم الطفــل، علــى أمهيــة هــذا الشــكل مــن العــرائس الــذي يتطلــب اهتمامــا كبــريا يف صــناعتها و 

�ƾǫ�ƢĔ¢�Ãǂƫ�Ʈح Ȉ" تتسم بعدم اإلقنـاع إن مل تكـن بيـدي فنـان متمـرس، أمـا مواضـيعها فهـي تتنـاول غالبـا

.2"مواضيع هزلية بسيطة

هــذا وتنقســم العــرائس القفازيــة إىل جــزأين حســب شــكلها و طريقــة حتريكهــا، فهنــاك عــرائس ذات الفــم 

.3ن حيركها أكثر من مؤدياملتحرك ، وهناك ذات األيدي املتحركة، و هناك عرائس ميكن أ

إن العرائس أوالدمى القفازية متثـل أكثـر جاذبيـة للطفـل، نظـرا ملـا حيملـه مـن حـب للدميـة و األثـر النفسـي 

الذي ترتكه يف شخصيته، منـذ طفولتـه، لـذلك يكـون هـذا النـوع مـن املسـرح، يسـتهوي يف أغلـب األحيـان 

  .األطفال يف مراحل مبكرة من طفولتهم

    108مد السيد حالوة ـ مدخل إىل مسرح الطفل ـ م س ص طارق مجال الدين عطية ـ حم 1
   20ـ ص 2002األردن ـ  2ـ  حنان عبد احلميد العناين ـ الدراما و املسرح واملوسيقى يف تعليم الطفل  ـ دار الفكر للنشر ـ ط 2

ـ 1ة و التطبيق ـ دار الراية للنشر و التوزيع ـ عمان ـ األردن ـ طـ ينظر ـ لينانبيل أبو مغلي ـ  مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما و املسرح يف التعليم ـ النظري3

   113ص   2008
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  :وط عرائس الخي.ب

Ʈ ºȈƷ��¶ȂºȈŬ¦�ƾºǌƥ�ƢºȀǰȇǂŢ�ǶƬºȇ�ǆ Ɵ¦ǂºǟ�ƢºĔ¢�ȄǴǟ�ǲǰǌǳ¦�¦ǀǿ�ƨȈǸǈƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƶǔƬȇ" حيركهـا الالعـب

خبيـــوط متينـــة مثبتـــة يف األجـــزاء املـــراد حتريكهـــا يف العروســـة، وفـــق دورهـــا، و يـــرتاوح عـــدد هـــذه اخليـــوط إىل 

ارة عاليــة يف الصــنع حــوايل أربعــني، و هــذا وفــق احلجــم و الــدور الــذي تؤديــه العروســة، حيــث تتطلــب مهــ

�Ŗººǳ¦�°¦Â®ȋ¦�Ƥ ººǠǴƫ�ƢººĔ¢�¶ȂººȈŬ¦�©¦̄�ǆ Ɵ¦ǂººǠǳ¦�ȄººǴǟ�Ƥ ººǴǤȇ�Â��ƢººȀȈǧ�ƨººǻȂȈǴǳ¦�Â�ƨººǯǂū¦�¾Ƣººů�̧ƢººǈƫƢƥ��±ƢººƬŤÂ

يغلــب عليهــا طــابع التســلق و احلركــة و القفــز و احلركــات البهلوانيــة، و احلركــات الغــري عاديــة ،كمــا يكــون 

ل يعـــرب عـــن ســـلوكات      و صـــرفات بســـيطة، حمـــرك العـــرائس مـــاهرا، يســـتطيع أن يقـــوم بتحريكهـــا بشـــك

؛ و لذلك يتطلب صنعها و حتريكها مهارات عالية، لكي يتمكن املؤدي 1"بتصرفات الشخصية احلقيقية 

مفاصـل "، فريكـز علـى )املـؤدي (من خلق مواضيع معربة من خالل هذه الدمى اخليطية، أما حمركهـا       

اقني و القـــدمني، أمــا اخليــوط فتثبـــت يف هــذه األطــراف، كمـــا الكتفــني و الــرأس و الرقبـــة و الوســط و الســ

.2تثبت يف األعلى بواسطة حامل على شكل مصلب يف غالب األحيان

حتظى املاريونات باهتمام كبـري مـن جانـب الطفـل وخيتلـف عـن بقيـة األشـكال األخـرى يف طريقـة الصـناعة 

  . والتحريك

-282د ، حممد ـ قنديل  متويل ـ د ، رمضان ـ مسعد بدوي م س ـ ص -1

- 113ينظر ـ لينانبيل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما و املسرح يف التعليم ـ م س ص  2
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  :عرائس العصي .جـ

عرائس العصي هي األخرى من أبسط أشكال العرائس يف مسـرح الـدمى، و أسـهلها صـناعة، حيـث يـتم 

حتريكهـــا بعصـــا مثبتـــة جبســـدها، و عـــادة مـــا تســـمى هـــذه العـــرائس بـــدمى القضـــبان أو العصـــي، و مهمـــا 

ƾȇ��̈ƾƷ¦Â�Ƣǐǟ�ȄǴǟ�ƢȀǰȇǂŢ�Ŀ�Ä®ƚŭ¦�ƾǸƬǠȇ�Ŗǳ¦�ǆ Ɵ¦ǂǠǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�ƾƷ¢�ƢĔ¢�ȏ¤�ƢȀƬȈǸǈƫ�ƪ ǨǴƬƻ¦ خلها

داخــل جســم الدميــة،  أو رمبــا يثبتــه يف ظهرهــا ،كمــا أن شــكلها ميتــاز جبمــال جــذاب و رشــاقة ممــا جيعلهــا 

، ولذلك تعترب عرائس العصي ذات شعبية كبرية بني سائر دول 1حمل اهتمام فئة األطفال يف مسرح الدمى

س أجـوف، مثبـت علـى يتكـون مـن رأ"العامل، و لذلك يتفق معظـم الدارسـني علـى أن شـكل هـذه الدميـة 

حريكهـا، و تكسـى العصـا بالقمـاش، عصى تقوم بتحريك الرأس، و كـف اليـد متصـل بعصـا مـن حديـد لت

كمـا ميكـن اسـتخدام مثـار الفواكـه يقوم املمثل بـالقبض عليهـا و حتريكهـا مبـا يتناسـب   وأحـداث القصـة،  و 

لعصـا بأسـفل الثمـرة، و تلـف قطعـة إخل،  حبيـث تثبـت ا...اخلضروات، مثل مثار اجلـزر و البطاطـاو التفـاحو 

.2"قماش حول العصا من نقطة التقائها مع الثمرة

إن أشكال العـرائس يف مسـرح الـدمى متعـددة و متنوعـة، و مـن خـالل خمتلـف األشـكال الـيت حتـدثنا عنهـا 

�Ŀ�Ä®ƚºººŭ¦�̧¦ƾºººƥ¤�Â�ƨºººǟ¦Őǳ¦�ƨºººƳ°®�ń¤�ǲºººǐƫ�ǲºººƥ��Ƥ ºººǈƷÂ�ƢŮƢǰºººǋ¢�Ŀ�ǺºººǸǰƫ�ȏ�ƢºººēƢȈǳƢŦ�ÀƜºººǧ���ƢǨǳƢºººǇ

��ÄȂºƥǂƫÂ��řºǧ�µحتر  ǂºǤǳ�̈ǂƼºǐǷ�ȄǬƦƫ�ƢĔ¢�ȏ¤��» ȐƬƻȏ¦�¦ǀǿ�ÀƢǯ�ƢǸȀǷ�Â��ƢȀǠǼǏ�ƨǬȇǂǗ�Ƥ ǈƷ�ƢȀǰȇ

 تصــور للطفــل عاملــا مــن األحــالم مــن خــالل عــروض يصــنعها هــؤالء املــؤدون عــن طريــق هــذه الــدمى، الــيت

وفقـط، القيم واخلربات العلمية و احلياتية، و اليقتصـر تصـنيف مسـرح الـدمى علـى طريقـة شـكل العـرائس و 

  .           بل يصل إىل تقنيات العرض و لذلك تبقى أشكاله متعددة و متنوعة

281،  280مسعد بدوي ـ م س ـ ص  ـ حممد قنديل متويل ـ رمضان 1

112لينا نبيل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما و املسرح يف التعليم ـ م س ص  2
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  :د ـ خيال الظل 

فن خيال الظل هو أحد الفنون الشعبية اليت توارثتها األجيـال، و يتسـم هـذا الشـكل بتوظيـف العـرائس يف 

  .عروضه مع تقنيات غاية يف اإلتقان

خليـــال، وربطهـــا مـــع الـــنص املقـــدم إلدراك املعـــين، كـــذلك تقـــوم عـــروض خيـــال الظـــل علـــى تتبـــع حركـــات ا"

،لألشـــياء عـــرب هـــذا الضـــوء بغيـــة نقـــل فكـــرة معينـــة أو رســـالة هادفـــة،وحترك ...املصـــورةبالضـــوء و الضـــالل 

عـــرائس خيـــال الظـــل يف اجتـــاه مـــواز لشاشـــة العـــرض، حيـــث يلصـــقها املقـــدم خلـــف الشاشـــة لتـــؤدي مجيـــع 

.1"احلركات يف بطء شديد

يـــات خيـــال الظـــل يف الـــوطن العـــريب مبثابـــة املعـــادل املوضـــوعي، ملـــا كـــان جيـــري يف أوروبـــا يف فـــرتة تعتـــرب متثيل

العصـــــور الوســـــطى، و قـــــد اهتمـــــت هـــــذه التمثيليـــــات بصـــــناعة عـــــروض هزليـــــة ســـــاخرة، كانـــــت شـــــاملة       

.2وقدمية، وذات شعبية كبرية يف الوطن العريب و أوروبا

شـيقة يعيشـها الطفـل يف حياتـه اليوميـة، ممـا خيلـق لـه عاملـا مـن كما يتناول مسـرح خيـال الظـل موضـوعات 

األخــالق و التســلية و الرتقيــة، فضــال عــن أمهيتهــا التعليميــة و النفســية لــه؛ هــذا و تعــاجل مســرحيات خيــال 

العديــد مــن ااملواقــف املثــرية املضــحكة و الغريبــة، أو رمبــا مواقــف حــدثت فعــال بــني "الظــل املوجهــة للطفــل 

مجاليـا واسـتهوائه فنيـا و ا جيعلها إحدى أشكال مسرح الـدمى الـيت تعـىن برتبيـة الطفـل مـن جهة،األطفال، مم

.3"من جهة أخرى

   10ص  2003ـ 1ـ حسنية غنيمي عبد املقصود ـ أطفالنا و مسرح العرائس من اخلامات البيئية ـ دار الفكر العريب للنشر القاهرة ـ ط 1

44،  43ص  2001ـ 1دخل إىل علوم املسرح ـ دراسة أدبية فنية ـ دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر اإلسكندرية ـ ط ينظر ـ أمحد زلط ـ م2

3  11حسنة غنيمي عبد املقصود ـ م ن ـ ص 
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����Ƣººđ�ȄºǜŹ�Ŗººǳ¦�ƨȈƦǠºǌǴǳ�¦ǂººǜǻيبقـى مســرح خيـال الظــل أحـد الفنــون الشـعبية بــني أشـكال مســرح الطفـل 

األطفــال، ملــا تعاجلــه مــن رغــم أن عروضــه كانــت موجهــة للكبــار و الصــغار معــا، فهــي اليــوم تعــىن بشــرحيةو 

  .مواضيع تعليمية و تربوية غاية يف اإلبداع

  :هـ ـ القراقوز

القراقــوز هــو أحــد أشــكال مســرح الــدمى الــذي عــرف انتشــارا كبــريا يف العــامل، كمــا يعــرف أمهيــة كبــرية يف 

  .الوطن العريب و مجهوره من األطفال

تركيــة تعــين العــني الســوداء، و تعرفــه زينــب و األراجــوز هــو االســم األصــلي هلــذا الشــكل، فهــو مــن أصــول 

ƾººŢ�ŃÂ��ǲºǜǳ¦�¾ƢºȈƻ�Ŀ�ƢºĔƢǰǷ�ǀºƼƬƫ��ǆ®�" حممـد عبـد املـنعم علـى أنـه Ɵ¦ǂºǠǳ¦�¬ǂºǈǷ�¾Ƣººǘƥ¢�ǺºǷ�ƨȈºǐƼǋ

املراجع العلمية تارخيا حمددا لظهور هذه الشخصية الكوميديـة الشـعبية، و مثلمـا اشـتهرت هـذه الشخصـية 

مســارح أخــرى، حيــث جنــدها يف أوروبــا يف شخصــية األحــدب يف  يف املســرح العــريب نعثــر علــى أصــلها يف 

يف املســــــــــــرح العرائســــــــــــي الفرنســــــــــــي،  "polichinelleو بوليشــــــــــــينل...كوميـــــــــــديا الفــــــــــــن اإليطاليــــــــــــة،

يف روســـيا، وكاســـرب يف املســـرح "petrusa"يف املســـرح اإلجنليـــزي، و باتروشـــكا "  punch"بـــونشو 

.1"إخل... التشيكي

يــوحي بثــراء مســرح الطفــل بأشــكال ديناميكيــة يف تربيــة الطفــل مــن جهــة، إن تعــدد أنــواع مســرح الــدمى،

اســـتهوائه بعـــروض مســـرحية موجهـــة إليـــه مـــن جهـــة أخـــرى،  وتكـــون العـــروض املـــؤداة بتلـــك الـــدمى علـــى و 

اختالفها، حمفزا للطفل و حتركه لتقليدها من خالل تلك األحـداث الديناميكيـة الـيت ينـدمج معهـا، خـالل 

- 153زينب حممد عبد املنعم ـ مسرح و دراما الطفل ـ م س ص  1
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القــيم و األثــر االجيــايب للدميــة علــى نفســيته، ممــا جيعلهــا وســيلة فعالــة يف ترســيخ املبــادئ العــرض إضــافة إىل 

.1"اخلربات العلمية و الرتبوية و الفنية يف وجدانهو 

يــوحي تعــدد أشــكال مســرح الطفــل ســواء مــا كــان منهــا بشــريا، أو حــىت عــروض مســرح الــدمى مبــدى أمهيــة 

ون املســـرحية بأنواعهـــا، تربيـــة جيـــل جديـــد يكـــون ذواقـــا للفنـــهـــذا الشـــكل مـــن املســـرح جتـــاه الطفـــل، بغيـــة 

�ƨȈƷǂºººǈŭ¦�¾Ƣǰººǋȋ¦�ǽǀººǿ�ƨººǠȈƦǗ�ǲººǠǳ�Â��ƢȀººǓǂǟ�Ŀ�ƨºººƷÂǂǘŭ¦�ƢººȀǸȈǫ�Â�ƢººȀǧ°ƢǠǷ�Â�Ƣººē¦Őƻ�ǺººǷ�¦ƾȈǨƬººǈǷو 

ميكن أن تشرتك يف العديد من اخلصائص، منها ما تعلق مبواضيع نصوصها وأهدافها، ومنها مـا كـان علـى 

  .اجلمالية عالقة خبصائصها الفنية و

1 114ـ ينظر ـ عقيل مهدي يوسف ـ متعة املسرح ـ م س ص 
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  .المعايير الفنية والجمالية في مسرح الطفل: المبحث الثالث

إن اقــرتان مســرح الطفــل بالعمليــة التعليميــة جعلــه خيــتص بالعديــد مــن املميــزات و اخلصــائص، الــيت ميكــن 

طفــال،اعتبارهـا مبثابـة الوســيلة الـيت تســهل عمليـة التواصــل بـني املبــدع املسـرحي و بــني فئـة اجلمهــور مـن األ

أكثـــر مـــن ذلـــك أن هـــذه اخلصـــائص و املقومـــات تعتـــرب مـــن العناصـــر احلامســـة و الفعالـــة يف قيـــام املســـرح و 

بالعمليـة التعليميـة جتـاه الطفـل، مـن حيـث إيصــال املعـارف و اخلـربات، هـذا فضـال عـن اســتهوائه        و 

  .جذب انتباهه إضافة إىل التسلية و الرتفيه و ما غري ذلك

عــة اجلمهــور مســرحيات لألطفــال و إعــدادها، يتطلــب مــن املؤلــف أن يكــون علــى إملــام كبــري بطبيإن كتابــة 

، و لذلك فإن إعداد املسـرحيات ال بـد أن يكـون خاضـعا لقواعـد فنيةومجاليـة مـن )الطفل(الذي يعرض له

 مثــل جهــة، إضــافة إىل مراعــاة طبيعــة الطفــل الــذي يشــمل هــذه املواضــيع و اخلــربات،  القــيم املطروحــة يف

هذه األعمال؛ إذ ال بد للمؤلف أن يكون على خربة و دراسة و فهم ناضـج يف التـأليف املسـرحي املوجـه 

.1للطفل، لتصبح مسرحياته مستقبال عروضا هادفة و فعالة و جذابة جلمهور األطفال

و مــن جهــة أخــرى فــإن صــياغة هــذه األعمـــال املســرحية املوجــة للطفــل، ال بــد أن تكــون مســـلية و ذات

طابع مجايل من خـالل كاتبهـا، وبعـدها مـن قبـل املخـرج و املـؤدين هلـا، و هـذا مـا تؤكـده زينـب حممـد عبـد 

تشـد الطفـل إليـه، و يأخـذه بيـده إىل ...ال بد للعمـل املسـرحي مـن مجاليـة خاصـة : "املنعم حيث ترى أنه

.2"مة عامل التسلية و الفرح و البهجة، كي يدخل من خالل ذلك إىل املعرفة و املعلو 

  256ص 2001ـ  1ـ ينظر ـ ماري إلياس ـ حنان قصاب حسنـ املعجم املسرحي مكتبة لبنان للنشر ط 1
   139ـ زينب حممد عبد املنعم ـ مسرح و دراما الطفل ـ م س ص  2
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االعتبارات الرتبوية جيب أن حتتل مكـان "فإن القيم و و إذا كان مسرح الطفل يعترب مسرحا تعليميا تربويا،

الصـــدارة يف أي عمليـــة موازنـــة بـــني االعتبـــارات ،كمـــا ال جيـــب أن تصـــل املســـرحية املوجهـــة لألطفـــال إىل 

1."أهدافها الفنية على حساب االعتبارات الرتبوية أو التعليمية

إن مراعــاة الكاتــب لكــل هــذه املعــايري و األهــداف الديناميكيــة الــيت يســعى مســرح األطفــال إىل حتقيقهــا، 

يتطلب من املؤلـف و املخـرج القـدرة و احلنكـة علـى جتسـيدها يف شـكل يوفـق فيـه بـني اخلصـائص اجلماليـة 

لتعليميـــة  للعمليـــة املســـرحية مـــن جهـــة، و أن يكـــون ذلـــك يف خدمـــة هـــدف مســـرح الطفـــل مـــن الناحيـــة ا

والرتبويـــة و الســـيكولوجية، و لـــذلك خيـــتص العـــرض يف مســـرح األطفـــال بالعديـــد مـــن اخلصـــائص الفنيـــة و 

اجلماليــة، الــيت ميكــن أن حيقــق مســرح الطفــل مــن خالهلــا أهدافــه املرجــوة ،وذلــك مــن خــالل مراعــاة طبيعــة 

تمــام مبســتويات التلقــي يف اجلمهــور والفئــة العمريــة لألطفــال الــيت تســتقبل هــذه العــروض ولــذلك فــإن االه

مسرح الطفل يعترب من املعـايري اهلامـة للتواصـل مـع هـذه الفئـة والقيـام بالوظيفـة التعليميـة والرتبويـة يف قالـب 

  . فين ومجايل

   195ـ ص   2002ـ2ط  ـ مسري عبد الوهاب ـ أدب األطفال ـ قراءات نظرية و مناذج تطبيقية ، دار املسرية للنشر و التوزيع ـ عمان األردن ـ1
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  :مستويات التلقي في مسرح الطفل

ȋ¦�ƨººƠǨǳ¦�ń¤�ǾºƳȂǷ�Ȇǟ¦ƾººƥ¤�ǲºǸǟ�Â�¶Ƣººǌǻ�ƢºĔȋ�Ǯ ººǳ̄��ƨƦǠººǏ�ƨȈǳÂƚºǈǷ�ǲººǨǘǳ¦�¬ǂºǈǷ�Ŀ�ǲººǸǠǳ¦�ŐºƬǠȇ كثــر

�ÀȂºººǰȇ�À¢�ƾºººƥ�ȏ�Ǯ ǳǀºººǳ�� ƢºººǔȈƦǳ¦�ƨƸǨºººǐǳ¦�ǲºººưǷ�ǾºººǴưǷ�ǲºººǨǘǳ¦�À¢�ƢºººǼȈǴǟ�ȄºººǨź�ȏ�Â��ǞºººǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈºººǇƢǈƷ

مســـرحا هادفـــا وثريـــا بـــالقيم الرتبويـــة و األخالقيـــة، كمـــا جيـــب أن يتماشـــى ومراحـــل الطفولـــة الـــيت قســـمها 

  .الدارسون يف جمال علم النفس و علوم املسرح إىل عدة مراحل

أنه ال نستطيع معرفة األدب املناسب لألطفال، إال إذا كانـت لـدينا اخللفيـة :" اجييرى طلعت فهمي خف

�Ǻºººǟ�ǶēƢºººǇ¦°®ȂǈǨǼǳ¦� ƢºººǸǴǟ�®ȂºººȀŝ�śǠƬºººǈǻ�À¢�Ƥ ºººŸ�Ǯ ºººǳ̄�ǪºººȈǬƸƬǳ�Â��ǶȀºººǈǨǻ¢�¾ƢºººǨǗȋ¦�Ǻºººǟ�ƨƦºººǇƢǼŭ¦

.1"مراحل منو األطفال، وجوانب النمو املتعددة اإلدراكية و اخللقية واالجتماعية واللغوية

د أن تكــون املســرحية املوجهــة للطفــل، مالئمــة و مناســبة لطبيعــة الفئــة العمريــة مــن األطفــال، و منــه ال بــ

حســــب أقســــام هــــذه املراحــــل و أنواعهــــا، و الــــيت جنــــد الطفــــل يف كــــل مرحلــــة إال و يهــــوى أشــــياء معينــــة      

  .ويستقبل أفكارا مالئمة لسنه

  :عداد المسرحية حسب مراحل الطفولةإ

  :ال المحدودمرحلة الواقعية و الخي

يرى علماء النفس أن هذه املرحلة ترتاوح ما بني سن الثالثة و اخلامسة من عمر الطفل، و يعتربهـا العديـد 

�¦ǀººǿ�ǂƯƘººƬȇ�ƢººǸǯ��ǲººǨǘǳ¦�ƨȈººǐƼǋ�ƶººǷȐǷ�ƢººȀȈǧ�ǂººȀǜƫ�Ʈ ººȈƷ��¦ƾººƳ�ƨººǇƢǈƷ�ƨººǴƷǂǷ�ƢººĔ¢�ȄººǴǟ�śưƷƢººƦǳ¦�ǺººǷ

مـــا أن هـــذه املرحلـــة هـــي بدايـــة األخـــري بالعديـــد مـــن الســـلوكيات و التصـــرفات الـــيت ترتســـب يف نفســـيته، ك

  46ـ ص  2006ـ طلعت فهمي خفاجي ـ أدب الطفل يف مواجهة الغزو الثقايف ــ دار و مكتبة اإلسراء للطبع و النشر و التوزيع ـ  1
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اكتشاف الطفل لعامله االجتماعي و الثقايف من عادات و تقاليد، و التمييز بني اخلطأ     والصواب، أمـا 

خيالــه فإنــه يكــون حمــدودا بــاحمليط الــذي يعــيش فيــه، لــذلك جنــد الطفــل يتصــور الوســادة دميــة أو الكرســي 

ود الـــذي مييـــز الطفـــل يف هـــذه املرحلـــة، فـــإن الطفـــل حيبـــذ ســـيارة، فعلـــى ســـبيل املثـــال و نظـــرا للخيـــال احملـــد

إخل و بـــاألخص القصـــص اخلرافيـــة و اخلياليـــة، الـــيت تعتـــرب مـــن الوســـائل ...قصـــص احليوانـــات و الطيـــور ،

األدبية و الفنيـة الفعالـة يف منـو خيالـه، كمـا أن صـياغة املسـرحيات علـى هـذه الشـاكلة ميكـن أن تكـون هلـا 

بارهــا تعــاجل قصصــا عــن أشــياء ملموســة و حمسوســة ،كمــا ال بــد أن يهــتم املعــد صــورا ذهنيــة واضــحة، باعت

املسرحي يف أعماله املوجهة إىل هـذه الفئـة، بتجنـب األلفـاظ و اجلمـل املبهمـة و الغـري واضـحة، تلـك الـيت 

�ȆºǬǴƫ�Ŀ�ƢƦƦºǇ�ÀȂºǰƫ�À¢�©ƢȈƷǂºǈŭ¦�ǽǀºŮ��ǺºǰŻ�¦ǀºđ�Â��ǲºǨǘǳ¦�ȂŶ�ǺǷ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ÃȂƬǈǷ�Ŀ�ÀȂǰƫ�ȏ

و كــل مــا ســاهم يف ...طفــل دروســا عــن األمســاء و األشــياء احمليطــة بــه،  و بعــدها األفعــال و الســلوكات ال

.1التكوين اإلجيايب للشخصية

ميكن القول أن إعداد املسرحية املوجهة إىل هذه الفئة، ال بد أن تكون مقيدة بأمور حمسوسة

�ƢººĔȋ�ƨººǇȂǸǴǷÂ  وصــعبة يف آن و احــد، لــذلك يتطلــب  مرحلــة عمريــة حساســةختــص الطفــل يف

األمر من املعد املسرحي أن تكـون مسـرحياته مالئمـة للخصـائص النفسـية و الفكريـة و الذهنيـة للطفـل يف 

  .هذه املرحلة من سنه

رغم أن املسرح يصعب أن يشـد انتبـاه األطفـال يف هـذه املرحلـة، إال أنـه ميكـن أن تكـون هـذه املسـرحيات 

، و األلــوان أو األشــياء احملببــة إليــه، مثــل عــروض الــرقص أو العــروض البهلوانيــة تعتمــد علــى احلركــات مــثال

  50ـ طلعت فهمي خفاجي ـ أدب األطفال يف مواجهة الغزو الثقايف م س  1
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�ȄººǴǟ��ƨººǬȈǫ®�ǺȇǂººǌǟÂ�ƨººǈŨÂƘǼȇǂǌǟ�Ǻººǟ�ƢēƾººǷ�ƾººȇǄƫ�ȏ�Ʈو  ººȈŞ��¦ƾººƳ�̈Śººǐǫ�ÀȂººǰƫ�À¢�ƨǘȇǂººǋ��ƨººȈŸǂȀƬǳ¦

.1اعتبار أن الطفل ال ميكنه الرتكيز أو االنتباه أكثر من هذه املدة يف هذه املرحلة من سنه

أو التخيلــي،  اإليهــاميفــل يف هــذه املرحلــة ال حيتــاج إىل مســرحيات معقــدة، لكنــه يكتفــي باللعــب إن الط

لذلك ميكن أن تعد املسرحيات وفق متطلبات الطفل يف هذه املرحلة، و هـذا مـا جيعـل إعـداد املسـرحيات 

Ƣđ�¾Ȑƻȍ¦�ƶǸǈȇ�ȏ�ƨǸȈǈƳ�ƨȈǳÂƚǈǷ�ǲǨǘǴǳ�Ǻǈǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ.

  :مرحلة الخيال المنطلق

ن جيتاز الطفل مرحلـة اخليـال احملـدود و التعـرف علـى حميطـه، يصـبح أكثـر حتـررا حيـث يـدخل مرحلـة بعد أ

أخرى تزداد فيها ثقته بنفسه، و يصبح خياله أكثر تطلعا إىل عوامل و أفكار و تصـورات أكـرب مـن املرحلـة 

كاحلوريــــات مــــثال  الســــابقة ، كمــــا حيبــــذ الطفــــل يف هــــذه املرحلــــة القصــــص األدبيــــة املثــــرية، و األســــطورية  

العمالقــة و األعاجيــب الــيت تســاهم يف منــو خيالــه، و متنحــه قــدرا كبــريا مــن املتعــة و التشــويق؛ و منــه فــإن و 

:أهم خصائص العمل املسرحي الذي ميكن أن يقدم إىل الطفل يف هذه املرحلة، يشرتط فيه

  .لي و الرتبوي للطفلـ أن تكون خيالية و هادفة و فعالة يف التكوين البسيكولوجي و التخي 1

  . ـ أن تكون على عالقة بالبيئة االجتماعية و مستمدة منها 2

  . ـ أن ختتص هذه املسرحيات بقصص املغامرات و البطوالت 3

بـالقيم الرتبويـة و االجتماعيـة  ـ أن حتتـوي أسـلوبا بسـيطا غـري معقـد و مفهـوم للطفـل، و أن تكـون ثريـة4

.1التعليمية للطفل و 

   138ـ ص  1980اهليئة املصرية العامة للكتاب  ـ د، ط ـ )  1977ديسمرب  20ـ  17( ـ ينظر ـ يعقوب الشاروين ـ احللقة الدراسية حول مسرح الطفل 1
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كمـا .2"األطفال الـذين ال تـرتاوح أعمـارهم بـني سـن السادسـة إىل مثـاين سـنوات"املرحلة عادة تشمل هذه 

يكـون قـد "أن الطفل يف هذه املرحلة حيس بالرغبة جتاه االكتشاف و التعرف و حب االستطالع، حيـث 

يف هـذا السـن و .    ..أمل بكثري من اخلربات املتعلقة ببيئته احملدودة، و يبدأ يتطلع خبياله إىل عوامل أخرى، 

فـل يف هـذه املرحلـة إىل التمثيـل يكون األطفال مسـتعدين للـتعلم و يرغبـون إلجنـاز األعمـال، كمـا مييـل الط

.3"التقليد، حيث يسري و يندمج  بسهولة  مع أية شخصية و يف أي موقف من القصة أو متثيلية ما و 

ع و التعــــرف و االستكشــــاف؛ فإنــــه و ألن الطفــــل يف هــــذه املرحلــــة معــــروف برغبتــــه يف حــــب االســــتطال

االجتمـاعي، و منالضروري أن تكـون املسـرحيات املوجهـة إليـه تشـتمل نوعـا مـن التوجيـه الرتبـوي و اجلمـايل 

  .قالب فين و مجايلفي

  :مرحلة البطولة و المغامرات 

رات  مييـــل الطفـــل يف هـــذه املرحلـــة إىل القصـــص األكثـــر تشـــويقا و إثـــارة، حيـــث يكـــون أكثـــر شـــغفا باملغـــام

وقصص البطوالت، و لعل ذلك رمبا يعود إىل اجلانب السيكولوجي من شخصيته يف هـذه املرحلـة، حيـث 

عـن مثـال منـوذجي للنجـاح و التـألق، وال يهمنــا هنـا اخـتالط الواقـع باخليـال، ألن الطفـل يف هــذه "يبحـث 

الشـجاعة ة البطولـة  و املرحلة يكون قادرا علـى الفصـل بينهمـا، لـذلك يشـرتط أن تبقـى املسـرحية علـى فكـر 

4"املغامرات الشيقة، إال أن هذه الفكرة ال بد أن تكون هادفة، و يكون منطلقها  تربويا  وتعليميا و 

  تتمثل يف قصصإن إعداد املسرحيات استنادا إىل متطلبات هذه املرحلة العمرية يف منو الطفل، و التي

25،  24ـ ص  2002ـ ينظر ـ حسن مرعي ـ املسرح املدرسي  ـ دار اهلالل للنشر ـ بريوت لبنان ـ د ، ط 1
   62ـ طارق مجال الدين عطية ـ حممد السيد حالوة ـ مدخل إىل مسرح الطفل ـ م س ص  2
   52ـ أبو احلسن سالم ـ مسرح الطفل ـ م س ص  3
   222ـ غامن نقاش ـ مسرح الطفل يف اجلزائر ـ دراسة يف األشكال و املضامني ـ م س ص  4
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للبطولة و الشجاعة و املغامرات، يكـون كفـيال بـالتكوين النفسـي للطفـل علـى أحسـن وجـه، بـل و ميكـن 

أن متنحـــه عـــربا و دروســـا عـــن أســـاليب النجـــاح و املثـــابرة و اجلـــرأة، لـــذلك جيـــب أن تتصـــف مســـرحيات 

�ȆºººǫȐƻȋ¦�Â�ÄȂºººƥŗǳ¦�ǾºººȈƳȂƬǳ¦�ǺºººǷ�̧ȂºººǼƥ�ƨºººǬǧǂǷ��ǎ ƟƢºººǐŬ¦�ǽǀºººđ�¾ƢºººǨǗȋ¦...يصـــل  و التعليمـــي، لكـــي

العــــرض إىل هدفــــه املنشــــود يف الرتبيــــة الســــليمة و التشــــويق الفــــين جتــــاه هــــذه الفئــــة مــــن مجهــــور األطفــــال،     

وبعـد أن يتجـاوز الطفـل سـن الثانيــة عشـر، تكـون شخصـيته أقـرب إىل النضــج، ممـا جيعلهـا شخصـية ذواقــة 

رحلة املثالية، حسب تقسيم علمـاء هلذه الفنون، و لذلك تعرف املرحلة الرابعة و األخرية يف منو الطفل بامل

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śǇ°¦ƾǳ¦�Â�ǆ ǨǼǳ¦.
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  :المرحلة المثالية 

تعتــرب هــذه املرحلــة مــن املراحــل األشــد حساســية مقارنــة باملراحــل الســابقة، حيــث ينتقــل الطفــل إىل مرحلــة 

يت مــن بينهــا الرشــد و النضــج، و نظــرا ألمهيــة هــذه املرحلــة يف حيــاة الطفــل، فــإن كــل أشــكال األدب و الــ

املسرح، ال بد أن تتصف بالعديد من الشروط، لـذلك جنـد حسـن مرعـي يف كتابـه املسـرح املدرسـي، حيـدد 

:العديد من اخلصائص للمسرحية املقدمة للطفل يف هذه املرحلة، و هي كاآليت 

تسـاعد الطفـل  ـ جيب أن تؤكد املسرحية املقدمة على القيم و املثل العليا، وهذه أفضل وسيلة تثقيفيـة1"

  .على تنمية اجلانب الروحي لديه

ـ أن تكون للمسرحية أهداف تربوية و أخرى تعليمية، سيما و أن مسرحة املناهج التعليمية تقوي قدرة 2

التلميذ على استيعاب املنهج الذي يدرسه، كما متكنه من اسـتخالص الـدروس و العـرب مـن كتـب التنشـئة 

لتعلـــــــــيم، و تســـــــــاعده علـــــــــى االســـــــــتفادة مـــــــــن املعطيـــــــــات التارخييـــــــــة        االجتماعيـــــــــة املقـــــــــررة يف منـــــــــاهج ا

.1"واالجتماعية و بطريقة حضارية، جيب أن ختاطب العقل فيه

ئمني علـى مسـرح الطفـل مـن مـؤلفني شكلت هـذه املراحـل العمريـة أهـم مسـتويات التلقـي، الـيت ال بـد للقـا

األهـــداف الفنيـــة و اجلماليـــة و الرتبويـــة جتـــاه فئـــة ¤�ǪºººȈǬŢ�ƨºººȈǤƥ��Ƣºººđ�¦ȂºººǸƬȀȇ�À¢���ł...خمـــرجني و مـــؤدين و 

اجلمهــور مــن األطفــال علــى اختالفهــا ،كمــا أن إجنــاز هــذه املســرحيات ال يقتصــر علــى مراعــاة مســتويات 

التلقي و مراحل الطفولة فحسب، بل يتجاوز ذلك إىل االهتمام بالعديد من اخلصـائص الفنيـة واجلماليـة، 

�ǪȇȂºǌƬǳ¦�ǺºǷ�ƢºŭƢǟ�ǾºȈǧ�ǲºǨǘǳ¦�ƾŸ��ȆƷǂǈǷ�ǲǸǠƥ�«ÂǂŬ¦�ƨȈǤƥ��Ƣđ�ȄǴƸƬاليت ال بد للعرض املسرحي أن ي

  . و اإلثارة و األحالم و الرتبية و التعليم

   26ـ حسن مرعي ـ املسرح املدرسي ـ م س ص  1
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  :خصائص العرض المسرحي الموجه للطفل 

يــة التواصـل مــع املتفــرج الصــغري، خيضـع مســرح الطفــل إىل العديـد مــن القواعــد و الشــروط، الـيت تســهل عمل

لــى الكتابــة الدراميــة فقـــط، بــل تشــمل كــل مقومــات العــرض املســرحي املوجـــه ال تقتصــر هــذه القواعــد عو 

¤�ǽǀººººǿ�ŐººººƬǠƫ�¦ǀººººđ�Â��ł...للطفــــل، مــــن حيــــث التمثيــــل و اإلخــــراج  و املنــــاظر و الــــديكور و األزيــــاء 

�«ÂǂºººŬ¦�ƨºººȈǤƥ�ƢºººĔƢǬƫ¤�ń¤��ȆƷǂºººǈŭ¦�«ǂºººƼŭ¦�ȄǠºººǈȇ�Ŗºººǳ¦��ƨºººȈǳƢǸŪ¦�Â�ƨºººȈǼǨǳ¦�ǾºººǐƟƢǐƻ�Ƕºººǿ¢�ǺºººǷ�©ƢºººǷȂǬŭ¦

يتسم باإلثارة و الفرجة و اإلمتاع جتاه الطفل، فضال عن القيمة الرتبوية و التعليمية لعمله بعرض مسرحي 

  .املسرحي

  :اإلخراج في مسرح الطفل 

أن العمــل املســرحي منــوط بقواعــد أساســية؛ يــدركها و يوظفهــا كــل فنــاين املســرح،   "يــرى جوليــان هيلتــون 

ســيقى و إضــاءة وســينوغرافيا و مجهــور، وعنــدما ويضــطلعون مبختلــف عناصــرها مــن متثيــل و ديكــور و مو 

.1"نتحكم وحنرص على حسن أداء  هذه املهمة، فهو حتقيق ملتعتنا كمؤدين و متفرجني

تكــون هــذه العمليــة مــن قبــل املخــرج، الــذي يهــتم مبختلــف مقومــات العــرض املســرحي، باعتبــار أن هــذا 

إخل، وذلـــك ...الســـينوغرافياالـــديكور و األخــري ســـيهتم بكـــل أطـــراف هـــذه العمليـــة، مــن حيـــث التمثيـــل و 

لتحقيـــق اجلماليــــة يف العــــرض املوجــــه للطفــــل، والوصــــول بـــه إىل قمــــة العطــــاء الفــــين و الفكــــري و اجلمــــايل 

  .والتعليمي بشكل خاص

�º�Ǟȇ±ȂƬǳ¦�Â�ǂǌǼǴǳ�Ȑǿ�º�ǂǯƢǋ�®ƢĔ�ƨŦǂƫ�º�ȆƷǂǈŭ¦�µ¶�ـ جوليان ه 1 ǂǠǳ¦�ƨȇǂǔǻ�º�ÀȂƬǴȈ1 37ـ  2000ـ    
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  :األداء التمثيلي في مسرح الطفل 

حيتـل فيـه املمثـل إذا كان املمثل يعترب جـوهر العمـل املسـرحي بكـل أشـكاله، فـإن مسـرح الطفـل هـو اآلخـر 

مكــان الصــدارة، غــري أن طبيعــة األداء التمثيلــي بــني مســرح الكبــار و مســرح الطفــل ختتلــف يف الكثــري مــن 

اجلوانــب، و ذلــك ألن املمثــل يف مســرح الطفــل يبقــى مفيــدا بأبعــاد الــدور الــذي يؤديــه، واجلمهــور الــذي 

تقنيــات واألصــول، إال أنــه يف يعــرض لــه، فــرغم أن كــل مــن مســرح الكبــار ومســرح الطفــل خيضــع لــنفس ال

.1مسرح الطفل يبقى مفيدا بفئة األطفال من اجلمهور يف أدائه

يتطلـــب أداء املمثـــل يف مســـرح الطفـــل جهـــدا مضـــاعفا و مهـــارة عاليـــة، لكـــي يوصـــل رســـالة الكاتـــب إىل 

اجلمهــور؛ بــل و يتجــاوز ذلــك إىل أن يكــون أكثــر حرصــا علــى أدائــه مــن حيــث األصــوات و احلركــات ، 

بالشكل املالئم للتواصل مع الطفل الصغري، ذلك ألن التمثيل أمـام الصـغري يعتـرب أكثـر صـعوبة مـن األداء 

.أمام الكبار، و هذا ما يؤدي إىل جناح أو فشل العرض املوجه للطفل

مبراعـــاة طبيعـــة املشـــاهد، ففـــي إنتـــاج "إن حتديـــد مـــدى فشـــل أو جنـــاح العـــرض املوجـــه إىل الطفـــل، مرهـــون 

موجه إىل الطفل، جيب أن يأخذ املبدعون بعني االعتبار اإلحساس املرهف هلذا املشـاهد،  عرض مسرحي

فهــو ينحــدر مــن الضــحك إىل البكــاء بســهولة، و لــذلك فــإن لعــب املمثلــني ميكــن أن يصــبح يف أيــة حلظــة 

.2"من العرض خطرا يهدد األمن العاطفي للمشاهد الصغري

ل على اختالفها، فإن األداء التمثيلي بدوره خيتلـف مـن شـكل و مبا أن مسرح الطفل يبقى متعدد األشكا

وجـود ألـوان أخـرى مـن التمثيـل يف املسـرح اخلـاص بالطفـل، "إىل آخر، لذلك يؤكـد أبـو احلسـن سـالم علـى

  255ـ ينظر ـ غامن نقاش ـ مسرح الطفل يف اجلزائر ـ دراسة يف األشكال و املضامني ـ م س ص 1
تصال ـ لغة التواصل يف مسرح الطفل ـ أشغال اليوم الدراسي املنعقدة ب ـ آيت قايد حمند ـ التجربة اجلمالية للطفل يف مواجهة رجل املسرح ـ جملة اللغة و اال 2

     100ـ خمرب اللغة العربية و االتصال جامعة وهران ـ ص  2007ماي  10
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باإلضـــافة إىل متثيـــل أدوار شخصـــيات إنســـانية يف مســـرح الطفـــل البشـــري، هنـــاك أداء متثيلـــي آخـــر خيـــتص 

قفازيــة أو عصــوية أو عــرائس (مبســرح العــرائس علــى اختالفهــا، ســواء كانــتمبســرح الــدمى، او مــا يســمى 

فهي األخرى تتطلب من املؤدي أداء مهاريا فائقا يف التمثيـل، ) إخل  ...املاريونات، وخيال الظل والقراقوز

.1"مبصاحبة هذه الدمى

بـذلك خيتلـف حسـب  إن األداء التمثيلي يف مسرح الـدمى، يبقـى مرهونـا بطبيعـة الدميـة و شـكلها، و هـو

ترتكــز علــى قــدرة املــؤدي  تقنيــات صــناعتها، فمهــارة التمثيــل و حتريــك الدميــة يف عــرائس املاريونــات مــثال،

اللعب خبيوطها املتحكمة يف أطراف جسـمها، يف حـني جنـد العـرائس القفازيـة ترتكـز علـى مهـارة املـؤدي في

دمية العصوية اليت ترتكز على مهارة املـؤدي يف استخدام أصابعه، يف حتريك الرأس و األطراف، و هناك ال

يف اســـتخدام العصـــا احملركـــة ألطـــراف العروســـة أيضـــا، و يف هـــذه احلالـــة فـــإن التمثيـــل يف مســـرح العـــرائس، 

يتطلب مهارة فائقة و تدريبا شاقا ليحسن املؤدي استخدامها يف خلق مواضيع و عروض مسرحية شيقة، 

لـى حتريكهـا فحسـب، بـل ال بـد علـى املـؤدي أن حيسـن اسـتخدام وال يقتصر التمثيل يف مسـرح العـرائس ع

�ƨºȈǷƾǳ¦�ÀƘºƥ�ȆºǬǴƬŭ¦�ǶǿȂºȇ�Â��ƢºĔƢǰǷ�ª ƾºƸƬȇ�Äǀºǳ¦�Ȃºǿ�¿¦®�ƢºǷ��̈®ƾºǠƬǷ�©ƢȈºǐƼǋ�Ǻºǟ�ŚºƦǠƬǳ¦�Ŀ�ǾƫȂǏ

  . هي اليت تتكلم

يتطلــب األداء التمثيلــي يف مســرح الطفــل؛ أن يكــون فيــه املمثــل علــى خــربة و مهــارة فائقــة، حســب شــكل 

الــــذي يؤديــــه، كمــــا ال بــــد للمخــــرج أن يهيــــئ األجــــواء أمــــام املمثــــل بإرشــــاداته و تعليماتــــه      مســــرح الطفــــل

عندما يقوم املمثل بدور طائر، أو حيوان يف مسـرحية بشـرية، علـى املخـرج "ورؤيته الفنية، و بصريته فمثال 

كــــة الفراشــــة خبفتهــــا ، فحر ...أن خيتــــار الســــمة املميــــزة لــــذلك احليــــوان مــــع املالبــــس و املاكيــــاج و األقنعــــة 

   73ـ ينظر ـ أبو احلسن سالم ـ مسرح الطفل ـ م س ص  1
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�ǾƫƢǯǂƷ�ƨȈƥƢȈǈǻ¦�Â�ǾǳƢŦÂ�ǾƬǫƢǋǂƥ�ÀƢǐū¦�ƨǯǂƷ�Ǻǟ�Ǧو  ǴƬţ��ƨǨǴƬű�©ƢǿƢš ¦�Ŀ�Ƣđǀƥǀƫ... لذلك فإن ،

السـمة املميـزة للحركـة و اكتشـافها يف احليـوان، و القـدرة املمثـل علـى التعبـري عنهـا مـن خـالل جسـمه، هـو 

.1"النجاح احلقيقي لتوصيل الشخصية للمتفرج الطفل

ما يرتكز األداء التمثيلي يف مسرح الطفـل؛ علـى فـن اإللقـاء، حيـث يتطلـب األمـر مـن املمثـل أن يكـون  ك

كالمه واضحا، و صوته جوهريا مسموعا، و تكون نربات صوته مناسـبة للـدور الـذي يؤديـه، ومعـربا علـى 

رجني،    ويكـون أحـد األفكار و املشاعر اليت يعيشها املمثـل علـى الـركح، و جيلـب مـن خالهلـا انتبـاه املتفـ

.2الوسائل التعبريية اهلامة إليصال فكرة العرض، و رسالته إىل املتفرجني

يعتــرب اآلداء التمثيلــي يف مســرح الطفــل بالشــكل املناســب، و اجلــذاب للتوصــل مــع هــذه الفئــة، أحــد أهــم 

Ů¦�©ƢºǷȂǬŭ¦�ƾºƷ¢�ǽ°Âƾºƥ�Ȃºǿ�Â��¬ǂǈŭ¦�¦ǀǿ�Ƣđ�ǶǈƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǸŪ¦�Â�ƨȈǼǨǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦ امـة للخـروج بعـرض

مســرحي، يتســم باجلماليــة و الوضــوح جتــاه الطفــل، كمــا خيــتص مســرح الطفــل خبصــائص أخــرى تتمثــل يف 

إخل، هــذه املكمــالت الــيت ...مكمــالت العــرض املســرحي بصــفة عامــة؛ مــن ديكــور و إضــاءة و موســيقى 

  . لى عروضهيتم توظيفها بشكل خيدم هدف املسرح يف التواصل مع الطفل، وإضفاء اجلمالية ع

  :السينوغرافيا في مسرح الطفل 

� ƢººǔǨǳ¦�ƨººƠȈȀƬƥ�ŘººǠȇ�Äǀººǳ¦�ǺººǨǳ¦�Ǯ ººǳ̄�ƢººĔ¢�ȄººǴǟ�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈººǈǳ¦�» ǂººǠƫحســب  ،و املنــاظر و مكــان العــرض�

3،"فن تزيني املسرح و الديكور و التصوير: " �ƢĔ¢�ȄǴǟ،لذلك يعرفها باتريس بافيس ،العرض املسرحي

   90ـ حممد حامد أبو اخلري ـ مسرح الطفل ـ م س ـ ص  1
57،  56املدرسي ـ م س ـ ص ـ حسن مرعي ـ املسرح  2

3- Patrice pavis – dictionnaire duthéàtre – dunod paris – 1996 – page 347
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��ƾȈººǈšأن السـينوغرافيا فــن قـدمي قـدم  فــن املسـرح  ،و مـن جهتـه يــرى مارسـيل فريــدفون �ń¤�» ƾºē�Ʈ ººȈƷ

.1بصوره و مناظره وفق نص املؤلف و رؤية املخرج  ،الفضاء املسرحي

الصــور " حيــث متنحــه  ،و مبــا أن الســينوغرافيا تعتــرب عنصــرا أساســيا يف العــرض املســرحي مبختلــف أشــكاله

فـــإن ؛2"ولوجية املتلقـــي و مـــا خياجلـــه مـــن ذكريـــات و أحـــالمو الرتباطهـــا بســـيك ،األيقونيـــة املنتجـــة للداللـــة

ال بــد أن يكــون يف إطــار مــا خيــدم الطفــل و ؛توظيــف هــذا اجلانــب مــن عناصــر العــرض يف مســرح الطفــل 

يتطلـب مـن املخـرج حنكـة و خـربة  ،إخل ...لذلك فإن توظيف الـديكور و اإلضـاءة و املوسـيقى  ،يستهويه

فعنـدما ."ناسـبة للعـرض املوجـه للطفـل و للجمهـور مـن فئـة األطفـال لكي تكون هـذه املقومـات م ،كبرية 

فضــال عــن كونــه جمــاال ،جتــد أن الفضــاء املســرحي يشــكل جمــاال إدراكيــا و معرفيــا ،تعــود إىل مســرح الطفــل 

كاألشـــــكال ،إذ حتكمـــــه جمموعـــــة مـــــن الشـــــروط املوضـــــوعية  ؛ســـــلوكيا علـــــى مســـــتوى التلقـــــي و التواصـــــل

و لــذلك فــإن الفضــاء املســرحي خيلــق ،... األصــوات و األلــوان و األشــخاص و األحجــام و املســاحات و 

.3"و بلورة الذوق اجلمايل لدى الطفل ،متعة التقبل و املشاركة 

Ȃǰȇƾǳ¦�ƨƠȈē�Â� ƢǔǨǳ¦�Ʈ°��حد أهم جماالت فن السينوغرافيا أإن   ȈƯƘƫ�Ȃǿ� حيث جنـده يف مسـرح الطفـل

و األهـــداف املســـطرة الـــيت يســـعى إليهـــا املبـــدعون يف هـــذا ،و مجهـــوره  هو ختدمـــ هخيـــتص بســـمات تالئمـــ

  .الشكل من املسرح

    08لتجرييب ـ ص ـ ينظر ـ مارسيل فريدفون ـ سينوغرافيا اليوم ـ معامل على الطريق ـ ترمجة إبراهيم محادة ـ وزارة الثقافة مهرجان القاهرة ـ للمسرح ا 1
  285نقاش ـ مسرح الطفل يف اجلزائر ـ دراسة يف األشكال و املضامني ـ م س ـ ص  ـ غامن  2
  260ـ غامن نقاش مسرح الطفل يف اجلزائر ـ دراسة يف األشكال و املضامني م س ص 3
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  :الديكور-1

،إذ يلعـب دورا هامـا يف جتسـيد مكـان العـرض و األحـداث ،يعترب الديكور أحد أهـم عناصـر السـينوغرافيا

و لكنـه فـن يتعـايش مـع ؛بذاتـهليس فنـا منفـردا " و الديكور املسرحي ،حسب نص املؤلف و رؤية املخرج 

خلدمــة الــنص املســرحي و املســاعدة لتأديــة  ،كاملوســيقى و التصــوير و اإلضــاءة و التمثيــل،الفنــون األخــرى 

.1" مضامينه 

فإن مسرح الطفل بدوره حيتـل فيـه الـديكور ،و ألن الديكور يبقى قطعة أساسية يف اجناز العرض املسرحي 

ارة مـن األطفـال ظـو جـذب الن ،ئدة و دور فعـال يف إحـداث التواصـلو مهمة ملا له من فا ،مكانة خاصة

تتنــوع التصـــاميم مــن الضـــروري أن" حيـــث أنــه ، ظر و التصــاميم يف الفضـــاء املســرحيمــن خــالل تنـــوع املنــا

مـــع العلـــم أن الـــديكور ، و بالتـــايل تتـــيح  ســـهولة اإلخــراج ،املنــاظر بشـــكل مـــدروس يف الفضـــاء املســرحيو 

.2" الفنون  يستمد كيانه من بقية

  حيث ال بد أن يكون جمهزا ،سرح املشأنه شأن بقية أشكال  ،إن الديكور يف مسرح الطفل

عنـــدما يوظـــف  ،ممـــا جيعلـــه يف مســـرح الطفـــل حتمـــا فنـــا هادفـــا و جـــذابا لفئـــة األطفـــال،وفـــق طبيعـــة النص 

  .بالشكل املناسب

  : المالبس -2

عندما توظف خلدمة اهلدف الفين و اجلمـايل الـذي  ،املالبس هي األخرى إحدى خصائص مسرح الطفل

،معـربة املخرج يف توظيفها بشكل عملـي و من خالل إتقان مفصلها و حنك،تسعى إليه عروض األطفال 

   87ـ عقيل مهدي يوسف ـ متعة املسرح ـ م س ـ ص  1
   60ـ ص  2008ـ مصطفى الزقاي مجيلة ـ شعرية املشهد يف املسرح الطفويل املغاريب  ـ رسالة الدكتوراه ـ قسم الفنون الدرامية ـ جامعة و هران ـ  2
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فاألطفـال " ¤�ƨºƥ¦ǀŪ¦�Â�̈ǂƷƢºǈǳ¦�ƢºĔ¦Ȃǳ¢�ń¤�ƨǧƢºǓ،هذا فضال عن مالئمتها للعمل املسرحي املوجه للطفـل

و يتجــاوبون مــع األلــوان الزاهيــة املزركشــة يف املالبــس الــيت تبهــر ،أثرون بــالزي يتــأثرون بــاأللوان أكثــر ممــا يتــ

هـــو الـــذي يصـــمم هـــذه األزيـــاء  ،و لـــذلك فـــإن مصـــمم األزيـــاء النـــاجح يف مثـــل هـــذه العـــروض ،األطفـــال

Ƣºººǿ°ȂȀŦ�Â�ƢºººĔƢǷ±�Â�ƨȈƷǂºººǈŭ¦�ȂºººƳ�ǶºººƟȐȇ�ǲǰºººǌƥ"1 و إذا كـــان ذلـــك يف مســـرح الطفـــل؛،�À¢�ƾºººƥ�ȏ�ƢºººĔƜǧ

§�¦đ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾǿƢƦƬǻ،فلتستهوي الط ǀƳ�Â�ǾƫƢƦǣ°�̧ƢƦǋ¤�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�ÂƢȀǴǰǋ�¾ƢŦ�Â�ƢĔ¦Ȃǳ¢� Ƣ.

:األقنعـة -3

أو طـائر أو مهـرج  ،جمال عريض سواء كان قناع حيـوان،أن لألقنعة يف مسرح الطفل: " يرى حسن مرعي 

.2"و كل ما دل على ما يراه الطفل يف بيئته و حميطه بشكل عام ..،.أو رجال عجوزا 

بــل يعتــرب عــامال ؛أو مــا شــبه ذلــك ..،.إن توظيــف القنــاع يف مســرح الطفــل لــيس لكونــه جمــرد أكسيســوار 

اهد الطفــل مبــا يعــرب عنــه القنــاع حيــث يهــتم املشــ،مســاعدا علــى انــدماج اجلمهــور مــع املمثــل علــى الــركح 

بــاه النظــارة خــالل خمتلــف الــيت جتــذب انت �¤�ƨººƥ¦ǀŪ¦�ƢººĔ¦Ȃǳ¢�Â�ƢŮƢǰººǋ¢�ń¤�ƨǧƢººǓالشخصــية الــيت يرمــز إليهاو 

  .و مواقف الشخصيات و أداء املمثلني ،حمطات العرض 

  :اإلضـاءة -4

رية يف إضــــفاء العديـــد مــــن الرمــــوز ملا هلــــا مـــن أمهيــــة كبـــ،تعتـــرب اإلضــــاءة إحـــدى العناصــــر الفنيـــة يف املســــرح

اجلمـــايل ا احليـــوي و على العـــرض وقـــد أثـــرت اإلنـــارة علـــى املســـرح احلـــديث مـــن خـــالل دورهـــ،األيقونـــاتو 

مــن خــالل �¤�ǂǛƢººǼŭ¦�ǶȈǸººǐƫ�Ŀ�ƢººȀȈǴǟ�ƾººǸƬǠȇ�Ŗººǳ¦�ƨȇ°Âǂººǔǳ¦�ǂººǏƢǼǠǳ¦�ÃƾººƷ¤�ƢººĔȂǯ�ń¤�ƨǧƢººǓ،الــوظيفيو 

     169ـ ينظر ـ حنان عبد احلميد العناين ـ الفن و الدراما و املوسيقى يف تعلم الطفل ـ م س ـ ص  1
  . 69سي ـ م س ص ـ حسن مرعي ـ املسرح املدر  2
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�̈ǄȈǸƬǷ�ƨǠȈƦǗ�ȆƟǂŭ¦�ǶȈǸǐƬǳ¦�ƶǼŤ�Ŗǳ¦�ƢĔ¦Ȃǳ¢هذا فضال عن دورها التعبريي عن عنصري الزمان و املكـان ؛

1.اللذان جتري فيهما أحداث املسرحية 

حيــث  ،يبعــث يف نفسـيته الشــعور بـاملرح و االرتيــاح"  ،إلضـاءة يف مســرح الطفـلإن االسـتعمال الــوظيفي ل

الــيت تنمــي ذكـاء الطفــل و يســتطيع ،أن يشــكل مــن خالهلـا العديــد مــن اخلـدع  ،يسـتطيع مهنــدس اإلضـاءة

2."يةأو أي منظر من املناظر اليت يراها الطفل يف حياته الواقع،من خالهلا رؤية املادة املكشوفة يف اخلشبة 

املوجـه للطفـل شـأنه  ،و منه ميكن القول أن اإلضاءة تعترب من إحدى املقومات اهلامة يف العرض املسـرحي

ليتم من خالهلـا جـذب ،إال أن استعماهلا ال بد أن يكون فنيا و وظيفيا يف آن واحد ،شأن مسرح الكبار 

  .و خلق جو من اإلثارة و األحالم على العرض،انتباه الطفل و تشويقه 

  :الموسيـقى -5

ملا هلا من دور فعـال يف تطهـريه و تغيـري مزاجـه و تلطيـف  ،حتتل املوسيقى مكانا خاصا يف نفسية اإلنسان

فـإن املوسـيقى تعتـرب مـن أقـوى وسـائل التـأثري ،و إذا كان املسرح فنا شامال لبقيـة الفنـون األخـرى  ،مشاعره

  .و خلق اإلثارة و التشويق يف العرض  ،على املشاهد

اعي فيه املخرج مواقف الشخصيات ال بد أن ير  ،عداد موسيقى العرض املسرحي املوجه للطفلإن إ

  حيث جند أن كل شكل ،و أكثر من ذلك هو مراعاة املراحل العمرية لنمو الطفل ،أحداث املسرحيةو 

  فال ميكن أن تستعمل موسيقى الكبار مثال يف ،3من أشكال املوسيقى يستعمل حسب عمر الطفل 

  .  203ـ ص  1996ـ1ـ ينظر ـ نبيل راغب ـ فن العرض املسرحي ـ مكتبة لبنان الشركة املصرية العاملية للنشر ـ ط  1
  . 285ـ غامن نقاش ـ مسرح الطفل يف اجلزائر دراسة يف األشكال و املضامني ـ م س ـ ص  2
.74،  71ـ ينظر ـ حممد حامد أبو اخلري ـ مسرح الطفل ـ م س ـ ص  3
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  .األطفال ألن الطفل ال ميكنه فهما و ال تستهويه عروض 

  :األغانـي -6

��ȄǬȈººǇȂŭ¦�ǾººǬǧ¦ǂƫ�ļȂººǏ�ǂƯƚººǷ�ƢººĔȂǯ�ń¤�ƨǧƢººǓȍƢƦǧتعتــرب األغنيــة يف عــروض األطفــال فنــا لــه ميزاتــه اخلاصــة 

ƨºȇȂƥǂƫ�Â�ƨºȈǸȈǴǠƫ�ǶȈºǫ�ǺºǷ�ƢºēƢȈǗ�Ŀ�ǾºǴǸŢ�Ƣºŭ،فهي تعترب إحدى الفقرات اهلامة يف العـرض ،حلنا و إيقاعا

بـل هلـا دور كبـري جتـاه العـرض و اجلمهـور مـن الناحيـة ؛و ال يقتصر األمر علـى شـكلها األديب  ،و أخالقية

و ختلـق جـوا مـن االنـدماج و التفاعـل بـني  ،حيث تساهم يف مشاركة اجلمهور يف العرض، الفنيةو اجلمالية

.1و هذا ما يكسب العرض جوا من احلركة و احليوية ،املؤدي و األطفال املتفرجني 

ǲǨǘǳ¦�¬ǂǈǷ�ƨũ�ƢĔ¤� فنا موجها للطفـل حيـث تقـرتن  ، فهو يبقىسواء كان أداء بشريا أو عروضا للدمى

و ألن هذا  ،الذي يقدمه جلمهور األطفال،الفنية و التسلية بالدور الوظيفي و التعليمي و الرتبويفيه املتعة

مــن خــالل �ƢººǠǸƬĐ¦�ǂƟ��ƨººƠǨǳ¦�ǽǀººđ�ÀȂººǸƬȀȇ�ǂººƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǲººǨǘǳ¦�¬ǂººǈǷ�¿Ȑººǟ¢�ÀƜººǧ©الفــن معــروف عــرب ســا

الـيت تتخلـل  ،من حيث اإلبداع الفـين و املواضـيع الرتبويـة و التعليميـة،عروضهم املسرحية اهلادفة و الذواقة 

  .أعماهلم املسرحية املوجهة إىل مجهور األطفال 

.68،  67ـ ينظر ـ حسن مرعي ـ املسرح املدرسي ـ م س ـ ص  1
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  .المسرح التعليمي مقوماتالمبحث االول 

  :مفهوم المسرح التعليمي

يعترب املسرح التعليمي وسيلة فعالة يف إحداث التواصل بني امللقي و املتلقـي، هـذا التواصـل الـذي يكمـن 

ل املســرح يقـــوم بالعديــد مـــن ظـــاجلمهـــور، لــذلك إىل يف إيصــال العديــد مـــن األفكــار و القـــيم و املبــادئ 

يميـا لـذلك جنـد املسـرح ، و بـاألخص تعلا و تطهرييـا ومنهـا مـا كـان توعويـامنها ما كان ترفيهي ،الوظائف

©ƢºǠǸƬĐ¦�̈ƢºȈƷ�Ŀ�̈ŚƦǯ�ƨȈŷ¢�¦̄�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�  غـري أن هـذا الشـكل يأخـذ مفـاهيم متعـددة وخمتلفـة حسـب

  .اختالف جماالت استخدامه

وهـي كلمـة " didactique":وإذا كنا بصـدد تعريـف املسـرح التعليمـي ، فـال بـد مـن العـودة إىل كلمـة 

تــــدل علــــى كــــل مــــا لــــه صــــفة تعليميــــة،  والــــيت ،didacticosمشــــتقة مــــن مصــــطلح  ،يونانيــــة األصــــل

و يشـــمل كـــل مســـرحية هلـــا بعـــد فهـــ ،مصـــطلح املســـرح التعليمـــي واســـع ال يـــرتبط بنـــوع مســـرحي حمـــددو 

لكنـه كـان خيتلـف بـاختالف  ،، و البعـد التعليمـي يف املسـرح كـان موجـودا منـذ القـدمتوجيهي، أو تربـوي

و ملــا كــان ، ...، و السياســة و العلــم و الفلســفة القاالخــركــائز الفكــر يف كــل زمــن مــن حيــث الفكــر و 

، فقـد اسـتخدمت هـذه بشكل كبري مـع املعتقـدات الدينيـة املسرح شكال من أشكال التعبري اليت تتداخل

.1"ألهداف تربوية تعليمية بشكل عام األشكال

ور منـذ هـذا الـد ، حيـث يعـودتوعيـة الفـرد وتعليمـهلذلك أصبحت الدراما بشكل عام عنصرا أساسـيا يف 

و املالحـــم  ،، و لعــل الــدليل علىــذلك هــو مــا تناولتــه املســرحيات اليونانيــةبــدايات نشــأة الفــن املســرحي

137ـ ص م س ماري إلياس ، حنان قصاب ، املعجم املسرحي ، 1-
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هلـــا طابعهـــا  ،واألســـاطري مـــن مواضـــيع تطـــرح العديـــد مـــن القـــيم و املبـــادئ األخالقيـــة يف شـــكل نصـــوص

و إذا كانــــت مثــــل هــــذه ؛ القيــــةالتعليمــــي و التوعــــوي مــــن الناحيةالدينيــــة و السياســــية و الثقافيــــة و األخ

دد املفــاهيم فــإن هــذا املصــطلح أصــبح متعــ ،املواضــيع ذات أمهيــة كبــرية يف اجلانــب التعليمــي لــدى الفــرد

  .حسب جماالت استخدامه

ǶȈǴǠƬǳ¦�Â�ƨȈƥŗǴǳ�ǖȈǇÂ�Â�̧ȂǓȂǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƢǷ¦°ƾǳ¦�» ǂǠƫ�  يتناول موضـوعا تعليميـا

، كمـا أن كـاره و براعتـه يف إيصـال املعلومـةامللقـي باسـتخدام كـل مهاراتـه و أفحيـث يقـوم خالهلـا  ،معينا

ياء و األفكــار و القــيم و املبــادئ، و اكتشــافها مــن الــدراما التعليميــة متــنح الفرصــة للمــتعلم إلدراك األشــ

�Â�ƢđƢǠȈƬǇ¦Â��ƢȀǴƻ¦®ƨȇ®ƢǠǳ¦�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ƢȀǬȈƦǘƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦�Â�Ƣđ�Ʈ ƦǌƬǳ¦1.

لـذلك  ،خاصـة مـن جهـة فئـة األطفـال ،التعليمي أصـبح ذا دور فعـال يف العمليـة التعليميـةو ألن املسرح 

ƨººƠǨǳ¦�ǽǀººđ�śººǸƬȀŭ¦�Â�©ƢºǈǇƚŭ¦�ǺººǷ�ƾººȇƾǠǳ¦�À¢�ƾºų��Ƥ ººǳƢǬǳ¦�¦ǀººǿ�ń¤�̈®ȂººǠǳ¦�ǪºȇǂǗ�Ǻººǟ�ƢººȀǼȇȂǰƬƥ�ǶƬºē

رح ن هـو املسـ، فقـد يكـو حسـب جمـاالت اسـتخدامه مما جعل املسـرح التعليمـي يتعـدد يف مفاهيمـه ،الفين

أغلب األحيان هو املسرح ، و املصطلح األكثر تداوال يف رمبا يصطلح عليه باملسرح الرتبوي، أو املدرسي

،تأخــذ مفــاهيم خمتلفــة ،، لــذلك فــإن هــذه املصــطلحات املختلفــة حســب جمــاالت االســتخدامالتعليمــي

هوم احلقيقـي ملاهيـة املف على تعرفالمن خالهلا  ناحيث يتطلب ذلك العودة إىل هذه األشكال اليت ميكن

  .حسب مدلول كل مصطلح أصطلح عليه ،املسرح التعليمي

25ـ ص م س  ـ الدراما و املسرح يف التعلم  تل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هياليينظر لينانب1-
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  :ـ المسرح المدرسي1

، أصـــبحت تعتمـــد أهـــم الوســـائل يف تربيـــة الـــنشء اجلديـــد ،هنامـــن البـــديهي أن املـــدارس يف الوقـــت الـــر 

عـــادة مـــا  ،و مـــا نالحظـــه اليـــوم أن املســـرح يف بعـــض املؤسســـات ،تعليمـــه بأحـــدث الســـبل و التقنيـــاتو 

يل املعـارف  حيث جند القائمني على تعليم األطفال يستعملونه كأسـلوب لتوصـ ،يستعمل هلذه األهداف

ǶđȐǗ�ń¤�¿ȂǴǠǳ¦�Â.

حيث يتمثل يف كونه نشاط  ،ـ لذلك يعترب املسرح املدرسي شكال من أشكال املسرح املوجه للطفل

، حيث يستفيد منه تربوي يف الوقت ذاته وو أسلوب تعليمي  ،مسرحي يتم يف إطار الربامج املدرسية

ع تعاجل أفكار أو تستعرض اليت حتمل مواضي ،طالب الصف من خالل متابعة العروض املسرحية

عريف للممارسني هلذا النشاط إضافة إىل اكتساب املهارات الفنية و الرصيد امل ،معلومات خمتلفةمعارف و 

Â�ƨǇȂǈŰ�¾Ƣǰǋ¢�ń¤�©¦®ǂĐ¦�¾ȂŹ�Ʈأيضا ȈƷ�� هلذا يكون وسيلة مناسبة يف  ،مفهومة يف قالب فين

1.عرض املواد الدراسية بأسلوب مسرحي

أن يكتسـبوا خـربة املمارسـة  ،كما ميكن للممارسني يف النشـاط املسـرحي يف املـدارس مـن تالمـذة الصـف

يم القــ و ترتســخ تلــك املفــاهيم و ،املســامهة يف إيصــال املعــارف إىل زمالئهــم مــن املشــاهدين، و املســرحية

ǶĔƢººǿ̄و  ¢�Ŀ�©ƢººǷȂǴǠŭ¦ȆººǇ°ƾŭ¦�¬ǂººǈŭƢǧ��": مــرتبطǀººǳ��ƢººȀƴǿƢǼǷ�Â�Ƣººē¦°ǂǬǷÂ�ƨººǇ°ƾŭƢƥ لك يعتــرب املســرح

  ـ 2" سي وسيلة تعليمية بالدرجة األوىلاملدر 

  و لكنه ،مسرح تربوي يعين الرتويح و التسلية":يرى حممد إمساعيل اجلاويش أن املسرح املدرسي هو 

  56ص 1980طرق تدريس التمثيل مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر  العراق  جامعة املوصل دط عزين كروميأسعد عبد الرزاق ـ نظر ي1

  69ـ ص  2000ـ 1دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر اإلسكندرية ط) قضايا و أراء(أمحد وصل شلول ـ أدب األطفال يف الوطن العريب ـ 2
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امليـــول الطيبـــة يف نفـــوس املبادئ الكرميـــة و يـــةو و لرتبكمـــا أنـــه يهـــتم ببـــث القـــيم ا  ،يهـــتم باجلانـــب التعليمـــي

1."الناشئة

ممـــا جيعلـــه يف العديـــد مـــن  ،بـــني اهلـــدف الرتبـــوي و التعليمـــي تـــهجو زاإن مـــا مييـــز املســـرح املدرســـي هـــو م

غـري  ،املؤسسات التعليمية أحد أهم األساليب البيداغوجية املنتهجة يف مسار العملية الدراسية و الرتبوية

، فإن اخلاصية الرتبويـة و التعليميـة ال تعـين بية كبرية يف األوساط االجتماعيةأن املسرح باعتباره فنا له شع

، و الـدليل علـى ذلـك هـو جاوز ذلك إىل املسارح الكربى  واملسـتقلةتبل ت ،فئة األطفال و املدارس فقط

ن عـرب و مبـادئ أخالقيـة و وطنيــة �Â��ºǷ�ƢºēƢȈǗ�Ŀ�ǾºǴǸŢ�ƢºǷطبيعـة العـروض الـيت تعـرض حـىت لفئـة الكبـار

إال أن  ،تعليمــي جلمهــورهت مــن دور توعــوي و ري مثــال علــى ذلــك هــو مــا قدمــه بريشــخــو  ،اجتماعيــةو 

ا للهـــدف نظــر  ،شــكل كبــري بفئـــة األطفــال ككــلبتبقـــى علــى ارتبــاط  ،لوقــت الــراهنأمهيتــه التعليميــة يف ا

  .الرتبوي الذي يقوم به

46ـ ص  2007ـ 1ية  ـ حورس الدولية للنشر اإلسكندرية ـ طحممد إمساعيل اجلاويش ـ األساس يف األنشطة الرتبو -1
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  :بويالمسرح التر 2

و يهــدف إىل كــل مــا هــو  ،رمبــا يطلــق هــذا املصــطلح أيضــا علــى أي شــكل مســرحي يعــىن برتبيــة الطفــل

، ســواء مــا تعلــق بــالفرد عامــة حيــث ال خيفــى علينــا أن هنــاك عالقــة وطيــدة بــني املســرح و الرتبيــة ،تربــوي

، و ألن الرتبيـة هـي حامسـا و فعـاال يف تربيـة األجيـال ، حيث أن املسرح يلعـب دوراأوفئة األطفال خاصة

ƢȀǴȈºººǐŢ�ń¤�©ƢºººǠǸƬĐ¦�ȄǠºººǈƫ�Ŗºººǳ¦�» ¦ƾºººǿȋ¦�±ǂºººƥ¢�Â�Ȅºººũ¢�ǺºººǷƢºººȀƟ®ƢƦǷ�Ƕºººǿ¢�ƺȈºººǇǂƫ�Â���� و ميكـــن أن

  .ن املسرح هو الوسيلة األنسب لذلكيكو 

ƢººĔ¢�ȄººǴǟ�ƨººȈƥŗǳ¦�» ǂººǠƫ: "هــي تشــمل كــل ، فللوصــول بــاملريب إىل درجــة الكمــال عمليــة متكاملــة تســعى

  ـ1"ل منها التعلم لتحقيق هذا الكمالو تستعني بوسائ جوانب النفس اإلنسانية،

عـرب العـامل حيـث يـتم  ،ت التعليميـة و الرتبويـةيستخدم املسرح كنشاط قائم بذاته يف العديد من املؤسسا

يــل و املهــارات و األســاليب املســرحية لعــرض مواضــيع باســتخدام كــل احل ،توظيفــه لــتعلم املــواد الدراســية

يعا وقصصا و أغـاين ، حيث جند هذه العروض حتتوي مواضهادفة إىل التكوين العلمي والرتبوي لألطفال

ترسـخ  يف ذهنــه العديــد مــن العـرب و القــيم األخالقيــة مــن جهــة  ،طفــلذات أبعـاد فكريــة و تربويــة لل ،...

2أخرى ـ

فـــــيمكن أن يكـــــون املســـــرح الرتبـــــوي أحـــــد  ،و إذا كـــــان املســـــرح وســـــيلة فعالـــــة يف ترفيـــــه الـــــنشء اجلديـــــد

ººǸȈǴǠƬǳ¦�¬ǂººǈŭ¦�Ƣººđ�ŘººǠȇ�Ŗººǳ¦�©ƢƸǴǘººǐŭ¦�Ȇ  حيــث أن هدفــه مــن ذلــك هــو غــرس أهــم املبــادئ و القــيم

و الطفـل خاصـة غـري أن املسـرح التعليمـي ميكـن أن يشـمل   ،قية يف نفسـية املتلقـي عامـةالرتبوية و األخال

23ـ ص  2005ـ 1كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ الدار املصرية اللبنانية ط1

186ـ ص  م س ينظر ـ حنان ـ عبد احلميد العناين ـ الفن و الدراما يف تعليم الطفل ـ 2
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اليت تبقى علـى صـلة باجلانـب الرتبـوي والتعليمـي مـن حيـث اسـتخدامه يف قالـب  ،كل أشكال هذا الفن

  .فين و مجايل

  :المسرح التعليمي3

إال أن هــذا الشــكل يبقــى مفهومــه حمصــورا يف  ؛مهمــا تعــددت املصــطلحات الــيت مشلــت املســرح التعليمــي

  .تربيتهمو  و الوصول إليها يف تنمية قدرات األطفال ،أمهيته و أهدافه اليت يسعى إىل ترسيخها

أن املســرح التعليمــي يعتــرب مــن الوســائط اهلامــة املمكــن اســتخدامها يف : " و لــذلك يــرى حســن مرعــي 

حيـــث يـــتم  ،يف مراحـــل التعلــيم و الطفولـــة ،الفنيـــة للطفـــل تنميــة و تفعيـــل القـــدرات العلميـــة و الرتبويــة و

يســاعد علــى صــقل أذواق  ،ذلــك مــن خــالل تعلــيم املعــارف و األفكــار و القــيم األخالقيــة يف قالــب فــين

الـيت عــادة مـا تكــون  ،اجليـل اجلديـد و جيعلهــم يعملـون بشـغف علــى تقبـل و اسـتيعاب املعطيــات العلميـة

بـــالطرق ) ل عـــام كأو املشـــاهد بشـــ(  تعلمذا مـــا قـــدمت للطفـــل أو املـــإ ،مبهمـــة أو جافـــة أو غـــري حمبـــذة

  ـ 1التقليدية املعتادة يف العملية التعليمية 

علـى توظيـف تقنيـات و عناصـر  ؛هيتيعتمد يف حتقيق تعليم"النشاط املسرحي نطلق أن يتضح من هذا امل

لطــرح العديـد مــن املواقــف و اخلــربات احلياتيـة و النمــاذج اإلنســانية الـيت يــتعلم منهــا التالميــذ  ،فـن املســرح

الكثـــري مـــن القضـــايا الرتبويـــة و األخالقيـــة و االجتماعيـــة و التعليميـــة اعتمـــادا علـــى مشـــاركة التالميـــذ ـ 

عليمـي تنحصـر يف كـل و منـه فـإن ماهيـة املسـرح الت 2"سواء كانوا مؤدين أو مشـاهدين إجيـابيني ،األطفال

لـــذلك فـــإن هـــذا  ،و الطفـــل بصـــفة خاصـــة ،مـــا لـــه عالقـــة باجلانـــب التعليمـــي و الرتبـــوي للمشـــاهد عامـــة

5، ص1دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، ط.التعليمي، الكتابة، املوضوعات، النماذجحسن مرعي ، املسرح  1

7م ن ،ص  2
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لعظيمـة الـيت را للفائـدة اظـن ،النمط من املسرح أصبح مرتبطا بشكل كبري باملؤسسات التعليميـة و الرتبويـة

حيـــث تكوينهـــا العلمـــي و الثقـــايف  الـــدور الفعـــال و احلســـاس الـــذي يقـــوم بـــه مـــنمينحهـــا هلـــذه الفئـــة، و 

، ســـواء مـــن النصـــوص غـــري أن هـــذا الـــنمط مـــن املســـرح لـــه العديـــد مـــن اخلصـــائص  الـــيت متيـــزه ؛الرتبـــويو 

 خاصـة إذا كــان اهلــدف الــذي يســعى إليــه يكمــن يف ،أو حــىت يف طبيعــة عروضــه ،املواضـيع الــيت يعاجلهــاو 

  .تعليم الطفل و توعيته و تربيته
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  :المسرح التعليميمقومات 

أو حـىت يف املسـارح  ،سـواء داخـل املؤسسـات التعليميـة ؛مهما كانت جمـاالت اسـتخدام املسـرح التعليمـي

و مسـخرا لـذات اهلـدف يف كـل مـن تلـك  ،املنفصلة عنها فإنه يبقى أسلوبا من أسـاليب التعلـيم احلـديث

©ȏƢĐ¦� يقـوم علـى عـدة أركـان  ،غري أن هذا الشكل من املسرح الذي يهتم بشـكل كبـري بفئـة األطفـال

الــــيت تعتــــرب هــــي اخلاصــــية  ،ومقومــــات أساســــية بغيــــة الوصــــول إىل أهدافــــه املســــطرة يف العمليــــة التعليميــــة

:، وتتمثل أهم هذه املقومات فيمايلياألساسية يف طبيعة عروضه

  : رفستعراض الخبرات و المعاإـ  1

لـذلك يعتـرب توظيفهـا و بنـاء  ،حيمل املسرح التعليمي يف طياته العديد مـن اخلـربات و املعـارف إىل الطفـل

، هذه اخلربات اليت سـيتم عرضـها ترب احملور األساسي فيهاǠƫ�ƢĔȋ،نصوصه و عروضه عليها أمر ضروري

 يف املســـرح التعليمـــي واصـــلالت: "ىل املشـــاهد بغيـــة ترســـيخها يف ذهنـــه، و يـــرى كمـــال الـــدين حســـني أنإ

، حيـث حيمـل ظـور احلـديث لتطـور أسـاليب التعلـيم، و هـو جـزء مـن املنيعتمد على مفهوم التعلم باخلربة

أن الطفـــــل هنـــــا يـــــربط  بـــــني مبعــــىن  ،مـــــا يـــــراه يف العمــــل املســـــرحي دالالت تـــــرتبط مبعرفتـــــهاملشـــــاهد فيــــه 

مـي يتجـه إىل مـا ث يف بـرامج املسـرح التعليدمعظـم مـا حيـ، و التعلم و معرفته و خرباتـه الذاتيـةموضوعات 

اخلــربات و املعــارف هــي مــا جيعــل مــن ، و منــه فــإن تنــاول تلــك التجــارب و 1"يفكــر فيــه الطفــل ويعرفــه 

حيـث أن هـذه األخـرية تعتـرب العنصـر األساسـي لتحقيـق  ،املسرح املوجه إىل الطفل مسرحا تعليميـا حمضـا

  .الغاية و اهلدف التعليمي الذي يسعى إليه 

.36كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ م س ص 1
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قادر  ،باعتباره وسيلة اتصال حتمل مثل هذه التجارب و اخلربات إىل األطفال ؛كما أن املسرح التعليمي

ن خالل تفاعله مع األحداث و الشخصيات املسـرحية الـيت حتمـل مثـل هـذه ها مدركيعلى جعل الطفل 

جهــة أخــرى فــإن و مــن ، 1خاصــة إذا عرضــت علــى املســرح عرضــا غايــة يف اإلتقــان  ،املواضــيع التعليميــة

و ذلــك ألن )  املــتعلم( ســتكون أكثــر فهمــا مــن قبــل الطفــل  ،هــذه اخلــربات املقدمــة يف قالــب مســرحي

ســواء متفرجـــا أو  ؛خاصــة إذا كـــان هــذا األخــري مشـــاركا فيهــا ،اهتمامــه يف العــرض سينصــب عليهـــا كلــه

  . ممثال

و االسـتفادة  ،تعميـق الفهـم هلـاتساعد مشاركة التالميذ يف هذه اخلربة علـى : "يقول كمال الدين حسني

و يتحــول النشــاط  ،...، أرى فأتــذكر ، أفعــل فــأفهمأنــا أمســع فأنسـى: ملقولــة الصــينية اســتنادا إىل ا ،هـامن

الل مــن خــ ،إىل نشــاط يســاعد يف العمليــة التعليميــة ،مــن جمــرد نشــاط يثــري املتعــة) املســرحي ( الــدرامي 

�ƢººĔ¢�Ʈ،لــربامج الدراســية املعتــادة أن تشــد انتبــاه الطفــللكــن ال ميفرمبــا  ؛2"املشــاركة الفعالــة للتالميــذ  ººȈƷ

و الـيت جتعلـه دومـا علـى انتبـاه كبـري و تركيـز حمكـم السـتيعاب تلـك  ،اجلذابـة لـه األسـاليب تفتقر إىل أهم

، قــادرة علــى جعــل الطفــل علــى يقظــة ذهنيــة ،إال أن خاصــية اللعــب الــيت حيتــوي عليهــا املســرح ؛املفــاهيم

لــذلك فــإن توظيــف هــذه اخلــربات يعتمــد علــى  ،بغيــة اقتنــاص تلــك اخلــربات و املعــارف ،كيــزانتبــاه و تر و 

ن ال ميكنــه أ) اخلــربات و املعــارف(هــذا العنصــر  و إال فــإن ،بــه إىل الطفــل نتجــهاألســلوب الفــين الــذي 

  .حيقق غايته و الوصول إىل الطفل

.36ينظر ـ طارق مجال عطية ـ حممد السيد حالوة مدخل إىل مسرح الطفل م س ص1

.38التعليمي املصطلح و التطبيق ـ م س ص كمال الدين حسني ـ املسرح 2
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  :وعات المرتبطة باحتياجات األطفالاختيار الموض-2

حيـث  ،عنصـرا ضـروريا يف املسـرح التعليمـي خاصـة لفئـة األطفـال ،مراعـاة املواضـيع التعليميـة اجلـادةتعترب 

ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ƨºǇƢǈū¦�ƨºƠǨǳ¦�ǽǀºŮ�¿ƾºǬȇ�ƢºǷ�ǲºǰƥ�¿ƢºǸƬǿȏ¦�ǺºǷ�ƾƥ�ȏ�Ǿǻ¢ممـا جيعـل التعامـل معهـا و إيصـال  ؛

  .رف إليها يكون غاية يف السهولة والنجاحاملعا

بغيــة حتديــد  ،تعليميــة إىل مراعــاة املرحلــة العمريــة اخلاصــة بالطفــل املتلقــييســتند اختيــار هــذه املواضــيع ال

حيـــث أن عـــدم االهتمـــام  ،نوعيـــة اخلـــربات و األفكـــار و القضـــايا املطروحـــة يف هـــذه العـــروض التعليميـــة

ب خلـــال أو عجـــزا للطفـــل يف فهمهـــا ســـبيميكـــن أن  ،بنوعيـــة اخلـــربات املقدمـــة حســـب املراحـــل العمريـــة

يهـتم باملشـاكل  ،جند أن الطفل ما بني سن السـابعة و احلاديـة عشـر سـنة ؛سبيل املثاللى ��ƢđƢǠȈƬǇ¦Ǡǧو 

ني أن حـــيف  ،و التفريـــق بـــني الصـــواب و اخلطـــأ ،األخالقيـــة و حيـــب التعـــرف علـــى القواعـــد و األعـــراف

مهتمــــــــني بالسياســــــــة و األوضــــــــاع  ،ون معــــــــارف أكــــــــرب مــــــــن ذلــــــــكحيبــــــــذاملــــــــدارس الثانويــــــــة  متعلمــــــــي

يعتـــرب خلـــال  ،ناســـبةامللـــذلك فـــإن تقـــدمي اخلـــربات إىل هـــذه الشـــرحية بالطريقـــة الغـــري  ،خلإ...االجتماعيـــة

  ـ 1يفته التعليميةـظجسيما ال يسمح للمسرح التعليمي بأن يؤدي و 

ال بــد أن يكــون عــن معرفــة و فطنــة و دراســة دقيقــة لطبيعــة  ،فــإن اختيــار املواضــيع التعليميــة للطفــل ومنــه

  .الرتبوية و احلياتية املقدمة له و مراعاة نوعية املعارف و اخلربات العلمية و ،اجلمهور من فئة األطفال

يشـــرتط أن تالئـــم  االحتياجـــات اإلدراكيـــة  ؛إن اختيـــار املواضـــيع و املـــادة التعليميـــة يف املســـرح التعليمـــي

يف   اهنيو و يـرى خـري شـ ،حيث أن فئة التالميـذ أو األطفـال هـي مـا تشـكل اجلمهـور ،للطفل أو التلميذ

.38ـ   37كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ م س ص 1
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أن أعضاء فريق املسرح يف التعليم يقررون مضمون :"  العلوم و مهارات التفكريكتابه املسرح املدرسي يف

لـذلك فـإن عمليـة إعـداد  ،و الفئة العمرية اليت سيقدم هلا ،الربامج و املشكلة اليت سيعاجلها هذا الربنامج

ال التعليمـــي ºººĐ¦�½¦°®¤�Â�ƨºººȇȂƥŗǳ¦�ǶȈºººǬǳو املتمثلـــة يف ا ،املوضـــوع يتطلـــب مراعـــاة األهـــداف املرجـــوة منهـــا

.1"يمر الدراثاملؤ و 

ذلك مـن خـالل مـا يتخللـه ،  و إن طبيعة املواضيع التعليمية هي ما جتعل من عمل املسرح أسلوبا تعليميا

فباإلضـافة إىل  ،سـواء كـان ذلـك داخـل الصـف أو خارجـه ،مـن خـربات و معـارف مفيـدة للطفـل املتلقـي

ال بــد أيضــا أن يكــون املوضــوع أو القضــية احلاملــة لتلــك اخلــربات يف متنــاول  ،فاملعــار  و عنصــر اخلــربات

مما جيعل املسرح التعليمـي يف هـذه احلالـة قـادرا علـى  ،مناسبة ملراحله العمرية، و هذا اجلمهور من األطفال

املســرح  ة و الفعالــة حــوللــذلك فــإن اختيــار املواضــيع يعتــرب مــن املقومــات احلامســ ،أداء وضــيفته التعليميــة

  .التعليمي

  :إشراك الطفل كخبير -3

،إذا كانت األعمال املوجهة للطفل و اخلربات اليت حتتويها من أهم األسس الرئيسية يف املسرح التعليمـي

هــــو األخــــر عنصــــرا أساســــيا يف العمليــــة  ،فــــإن النظــــر إىل الطفــــل برؤيــــة خاصــــة خيــــدم اهلــــدف التعليمــــي

املتلقــــي يعتــــرب خبــــريا  هلــــذه العــــروض ال بــــد أن يضــــع يف احلســــبان أن الطفــــل ، حيــــث أن املعــــدالتعليميــــة

.ن الطفل من املؤدين أو املشاهدينسواء كا ،ناضجا من الناحية املعرفيةو 

17ـ ص  2009ـ   1ط خري شواهني ـ كاملة عبددات ـ شهرزاد ـ بندندي ـ املسرح املدرسي يف العلوم و مهارات التفكري ـ عامل الكتب احلديث ـ اريد ـ األردن ـ1
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حـــاول العـــرض املســـرحي و شخصـــياته تشـــجيع التالميـــذ علـــى النظـــر إىل : " يقـــول كمـــال الـــدين حســـني

و مـن خـالل العـروض ،... القضـايا و املواقـف احلياتيـة و التعـرض لـبعض  ،عاملهم بشيء مـن املوضـوعية

هـذا مـا و  ،1"كأن احلل صادر عن األطفال أنفسـهمو  ، يتوصل اجلميع ملعرفة ما جيب، ومناقشة األطفال

اهلامــــة   االســــرتاتيجياتمــــن  ،األمــــر ذلــــكدعــــى إذا  ا،جيعــــل أســــلوب صــــياغة هــــذه املواضــــيع و عرضــــه

دور  اسـرتاتيجيةأن التعليمي أهدافـه املسـطرة و يـرى خـري شـواهني  لكي حيقق املسرح ،الضرورية والثوابت

ب، و مالحظـــة ردود أفعـــال األطفـــال املعلومـــات و املواقـــف بأســـلوب جـــذا تقـــدمي تقـــوم علـــى: " اخلبـــري 

2ـ " ة إليهم بتفاعلهم مع اخلبري الذي يفوق قدرات املعلم بالنسو 

ي مو هنا ميكن أن يكون هذا اخلبري  من املؤدين الذين يستعرضون تلك اخلربات عن طريق اللعب الدرا 

، ذلــك ألن املســـرح مبــا يقدمــه مقارنــة بــاملعلم العــاديو  ،و هــذا مــا جيعلهــم أكثــر اهتمامــا بــه ،اجلــذاب

  .تلك املعارف يف أسلوب فين و جذابالتعليمي يقدم 

©ƢººǷȂǬŭ¦�ǽǀººđ�¿ƢººǸƬǿȏ¦�À¤ســيجعل العمليــة املســرحية تقــوم بــدورها التعليمــي علــى أحســن وجــه، هــذه  ؛

لتعليميــــة و الرتبويــــة و النفســــية العمليـــة الــــيت يســــعى القــــائمون عليهــــا إىل حتقيــــق العديــــد مــــن األهــــداف ا

ى أســلوبا حــديثا يف تعلــيم الطفــل ممــا يؤكــد جليــا أن املســرح التعليمــي يبقــ ،االجتماعيــة يف تربيــة الطفــلو 

  .يسخر ملثل هذه االهداف عندما ،و عمال فنيا هادفا تكوينهو 

.38كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ م س ص 1

16خري شواهني و آخرون ـ املسرح املدرسي يف العلوم و مهارات التفكري م س ص 2
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  أهداف المسرح التعليمي:المبحث الثاني 

يعد استخدام النشـاط املسـرحي كوسـيلة تعليميـة و تربويـة أحـد أهـم األسـاليب اهلادفـة يف تربيـة الطفـل و 

�ƨºȈǳƢŦ�ƨºȈǼǧ�µ ¦ǂºǣȋ�ÀƢºǯ�ƢºǷ�ƢºȀǼǷ�©ȏƢºĐ¦�ǺºǷ�ƾºȇƾǠǳ¦�Ŀ�ǂºǐƸǼƫ�Ǿºǧ¦ƾǿ¢�ÀƜºǧ�Ǯ ǳǀǳ و أخـرى تربويـة و

  تعليمية حيث تساعد على العملية التعليمية و تلقني الطفل العديد من املعارف و القيم و املهارات 

:األهداف الفنية و الجمالية -1

حيـث  ،أو الطفـل ملـتعلمعنصـرا فعـاال يف الرتبيـة الفنيـة لـدى ا ؛استخدام املسرح يف العملية التعليميةيعترب 

حيـث أن  الطفـل،ان دمما يؤدي إىل ترسيخ هذا الفن يف وج ،ينمي قدرات التذوق الفين يف جمال املسرح

إذ يفــتح عيــون األطفــال علــى  ،ثقافــة يف حــد ذاتــه" فهــو يف احلقيقــة  ،املســرح باعتبــاره ذا وضــيفة تعليميــة

طبيعـة ألنشطة املسرحية و ن خالل تنوع او ذلك م، 1"ظارهم إىل األدب املسرحيو يوجه أن ،هذا الفن

،كذلك من خالل مشاركة الطفـل يف مثـل هـذه العـروض بصـفته مشـاركا فيهـا، و املواضيع اليت تستعرضها

حيــث أن التمثيليــات الــيت  ،أولئــك الــذين ميارســون مثــل هــذه العــروض التعليميــة ،أو مشــاهدا هلــا خاصــة

  .سرحية و الثقافية بشكل عامو امل يقدمها الطفل ستكون كفيلة بتكوينه من الناحية الفنية

ن قـادرا علــى حيـث يكـو  ،داع الفـين لإلنســانبـحـق لإللالفـن يسـاعد يف جمــال التطـور ا التمثيـل"علمـا أن 

اهتمـــام املســـرحيني العـــراقيني باملمارســـات الفنيـــة داخـــل ... التجســـيد الفـــين ذاتـــه، و كمثـــال علـــى ذلـــك

لـذلك فـإن هـذه  ،2"ت املسرحية داخل املـدارساملمارسا�Â�ǶȀƦǿ¦ȂǷ�©ǂȀǛ�ƾǫ�Â���¾Ȑƻ�Ƕē¦°ƾǫاملدرسة

حيـث حتبـب لـه هـذه  ،املمارسات ميكن أن تساهم و بشكل فعال يف التكـوين الفـين و املسـرحي للطفـل

24حنان عبد احلميد العناين ـ الفن و الدراما و املوسيقى يف تعليم الطفل م س ص 1

50تدريس التمثيل م س ص  أسعد عبد الرزاق ـ عوين كرومي ـ طرق2
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، مـن خـالل تعلـم حرفيـة املسـرح و تقنياتـه، املمارسات و جتعله ينشـأ علـى ممارسـتها عنـد مراحـل الطفولـة

ســواء كــان نشــاط الرتبيــة املســرحية  ؛نشــاط الرتبيــة املســرحيةتنميــة التــذوق الفــين و اجلمــايل مــن خــالل و 

لكنــه  ،أو كــان عرضــا فنيـا خــارج نطــاق املــدارس و املؤسســات التعليميــة ،الدراســية للطفــل ضـمن الــربامج

  .      يهدف إىل كل ما هو تعليمي للطفل

ــــل هــــذه النشــــاطات الفنية ــــة وســــاهم يف تنميــــة قد،تإن ممارســــة الطفــــل ملث ــــه،  راتــــه اإلبداعي تفجــــري مواهب

،يؤهلــه بشــكل كبــري يف اإلبــداع الفــين و املســرحي بشــكل خــاصواكتشــاف طاقاتــه و يســتكرب خيالــه، و 

فإن هذا األخري ميكن أن تصقل مهاراتـه و مواهبـه  ،فباإلضافة إىل األمهية التعليمية هلذا الفن جتاه الطفل

1.و تفجر من خالل ممارسته املستمرة ملثل هذا الشكل من املسرح

جتعلـه ه يف عملية التعبري و إن ممارسة الطفل يف املسرح التعليمي تكسب املتعلم رصيدا لغويا ميكن توظيف"

يتعــرف علــى جســده كطاقــة تعبرييــة خالقــة مــن خــالل احلركــة و أداء األدوار و الــتحكم يف مالحمــه زيــادة 

 الكتابـــــــة الدراميـــــــة و اإلبـــــــداع يفإىل توظيـــــــف و اســـــــتعمال مســـــــتلزمات التـــــــأثري املســـــــرحي و متطلباتـــــــه 

كما أن إقامـة املسـابقات املسـرحية بـني الفـرق يف العديـد مـن ،  2" و اإلخراج و التشخيص  والسينوغرافيا

و ذلـك بتشـجيع الطـالب املتميـزين  ،املسارح و املؤسسات التعليمية يؤدي إىل خلق روح التنـافس بيـنهم

بــذل املزيــد مــن اجلهــد و التقــدم  دارس علــىو حــث املــ ،علــى االســتمرار يف إجــادة األداء... و املــدارس 

ـــــــــى هـــــــــذه املمارســـــــــة الفنيـــــــــة، 3"واالرتقـــــــــاء ـــــــــه عل ، يف ترســـــــــيخ هـــــــــذا الفـــــــــن يف ذهـــــــــن الطفـــــــــل و تربيت

1 91ـ  90 ـ صم س فوزي عيسى ـ أدب األطفال نظر ي

-80ـ ص 1سامل أكونيدي ـ ديداكتيك املسرح املدرسي ـ دار الثقافة للنشر ـ مطبعة النجاح اجلديدة ـ الدار البيضاء ـ املغرب ـ ط2
3

132\131ابو احلسن سالم مسرح الطفل م س ص
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دفع منأجالملواصلةفيممارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهو ،ممايساعدهعلىالتعلقبالنشاطاملسرحيومضاعفةاجلهدوالعمل

  .التطورإىل االرتقاء و  الشكلمناملسرحهذا

تربيــــة فنيــــة مســــرحية للطفــــل أو  مــــن ح التعليمــــي يف الــــدور الــــذي يقــــوم بــــهو ال تنحصــــر أهــــداف املســــر 

طبيعـــة املواضـــيع الـــيت  خاصـــة إذا أعـــدنا النظـــر يف ،بـــل إن أهدافـــه تبقـــى متعـــددة و متنوعـــة ،...الطالـــب

ليكـون بـذلك اهلـدف الرتبـوي هـو  ،اليت حتمل بدورها العديد من القيم األخالقية و الرتبويةيستعرضها، و 

  .ح التعليمي الذي يسعى إىل حتقيقهأحد أهداف املسر 
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  :التربويةاألهداف -2

و قدراتــه  ،باإلضــافة إىل الــدور احلســاس و الــديناميكي الــذي يقــوم بــه املســرح يف تنميــة مهــارات الطفــل

هنـــاك العديـــد مـــن األهـــداف الـــيت يســـعى إىل حتقيقهـــا خاصـــة مـــن  ،الفنيـــة و حبـــه للمســـرح بشـــكل عـــام

.¦ǲǨǘǳ¦�ƨȈƥŗƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ƨȈǇ°ƾŭو تكون هذه اخلاصية موجودة بكثرة يف املسارح  ،الناحية الرتبوية

ǶēƢºººȈƷ�Ŀ�Ƣºººđ�ÀÂƾºººƬǬȇ�«¯ƢºººŶ�¾ƢºººǨǗȌǳ�¿ƾºººǬȇ�À¢�¬ǂºººǈŭ¦�ǞȈǘƬºººǈȇ ؛من خـــالل ســـري األبطـــال و العظمـــاء

،كما أنه ميكـن تزويـد األطفـال بطريقـة غـري مباشـرة  ،ة اليت متثل القدوة احلسنةري اخلاملصلحني و النماذج و 

1.و بث املبادئ األخالقية العظيمة بزاد سلوكي و افر من خالل غرس القيم النبيلة يهضوعأو بطريقة 

 فهـــو دون شـــك يقـــوم بغـــرس ؛و إذا كـــان املســـرح التعليمـــي مـــن أحـــدث األســـاليب التعليميـــة و الرتبويـــة 

و باإلضافة إىل كـل هـذا فـإن هـذا الشـكل مـن  ،العديد من املبادئ و القيم الرتبوية و األخالقية الفاضلة

ل اجلمــــاعي و االحتــــاد و التعــــاون و حــــبهم للعمــــ ،املســــرح يســــاعد علــــى التنميــــة االجتماعيــــة للتالميــــذ

ذلــك "  ،متاسـكها و توطــد العالقـة بيـنهم و ،و مسـؤولية كــل فـرد جتـاه عملـه ،اإلحسـاس بـروح اجلماعـةو 

يعترب من أقوى الوسـائل الـيت تـدفع األطفـال إىل العمـل معـا  ؛ألن عمل فرقة األطفال يف املسرح التعليمي

ƨǯŗǌǷ�ƨȇƢĔ�ȂŴ� و تكون األفكار اخلاصـة بالنسـبة لكـل  ،حيث يكون تدريبا هلم على العمل اجلماعي

.2"،عندما ال يوافق كل اجلماعة عليهاواحد ثانوية

و يتجلــى هــذا عــرب التــدريب املتواصــل  ،ســرح التعليمــي إىل تنميــة الثقــة و االعتمــاد علــى الــنفسيســعى امل

و هــذا مـن خـالل تعــدد العـروض الـيت ميارســها ممـا جيعلـه متعــودا  ،الـذي يكسـب الطفـل ثقــة كبـرية بنفسـه

90األطفال ـ م س ص ينظر ـ فوزي عيسى ـ أدب  1

62أسعد عبد الرزاق ـ عوين كرومي ـ طرق تدريس التمثيل ـ م س ص 2
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ـــ مـــع توجيـــه املشـــرفني 1. "علـــى مثـــل هـــذه املواجهـــات مـــع اجلمهـــور دون ضـــغط أو حـــرج و بكـــل جـــرأة ـ

  .والقائمني على مثل هذه األنشطة

خمـــرج أو ( كمـــا أن املســـرح التعليمـــي يهـــدف إىل تقويـــة العالقـــات االجتماعيـــة بـــني الطلبـــة و املشـــرفني 

و يكتشــف بيئتــه كمــا ،كمــا يتــيح الفرصــة للطفــل كــي جيــرب و يعــيش مواقــف احليــاة املختلفــة ،) ســتاذأ

و عالقـــات  �ƢƦȇǀºººē�ǂºººưǯ¢�ƨºººȈǟƢǸƬƳ¦�ƨȈيكســـب األطفـــال و التالميـــذ صـــفات و أخـــالق و قواعـــد ســـلوك

يف حتقيــق اجنــاز عمــل إبــداعي مفيــد و  ،و معرفتــه أمهيــة التعــاون و االنتمــاء إىل جمموعــة العمــل،صــداقة 

و يكــون هــذا ،2مــن األهــداف و املبــادئ الرتبويــة  ،و غريهــا... كمــا ينمــي عنــده اجلــرأة األدبيــة ؛هــادف 

أن إشراك املتفرج الصغري يف مثل هذا النشاط الفين جيعله  حيث،خالل املشاهدة أو املشاركة يف العرض 

حيث يكون عنصرا مشاركا من خالل طرح األسئلة أو التجـاوب مـع املمثـل أو  ،طرفا فعاال و منجزا فيه

ــــة " هــــي يــــة مــــن كــــل هــــذا اأخل ، و الغ...الدميــــة إذا كــــان عــــرض مســــرح للــــدمى  ترســــيخ القــــيم الروحي

هـذا و يعـد املسـرح أحــد أهـم الوسـائل الـيت تسـتخدم يف أنشـطة الرتبيــة  ؛3" األخالقيـة للمتفـرج الصـغري و 

«��ǶȈººǴǠƫ�ń¤�ǄººȈǸƬǷ�ǲǰººǌƥ�Â،حيــث أن طبيعــة املواضــيع الــيت حتاكيهــا مثــل هــذه األعمــال ،الدينيــة ƾººē

و هـذا  مـا يؤكـد عليـه خـري الـدين  ،و أهم مقومات أمته و وطنـه و شـعبه،الطفل مبادئ دينه و عقيدته 

يـتم اسـتخدام الـدراما يف أنشـطة الرتبيـة الدينيـة  " حيـث يقـول  ،يف كتابـه الـدراما و الطفـلكس ايبراين سـ

حيــث عــرب النــاس منــذ األزل عــن عالقــتهم مــع ،و اكتســاب االجتاهــات الدينيــة ،كوســيلة لزيــادة التفــاهم 

 إىل اســتخدام الــدراما يف�peagy�ƢººēȐȈǷ±�Â�Ȇººǿبيجــي و قــد جلــأت األخــت ،اهللا مــن خــالل الــدراما

56، 55كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي ـ م س ص 1

6768ينظر ـ لينانبيل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالم ـ الدراما و املسرح يف التعليم م س ص  2

16املسرحية يف املدارس ـ م س ـ صينظر ـ عقيل مهدي يوسف ـ النربية 3
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�ƢºēȐȈǷ±�Â�ȆºƴȈƥ�ƾºǬƬǠƫ�Ʈ،و كان اهلدف من التدريس هو تعليم الفـرد ككـل،أنشطة الرتبية الدينية  ºȈƷ

املدرسـني و اإلداريـني يف مدارسـنا يكـون لـديهم " حيـث تقـول  ،أن الدراما تساعد يف حتقيق هذا اهلدف

ة األنســـب لتـــدريس هـــي الوســـيل فلمـــاذا ال تكـــون الـــدراما ،محـــاس جتـــاه تضـــمن الـــدراما كجـــزء مـــن الرتبيـــة

ســتكون دون شــك هــي  ،لــذلك فــإن القــيم األخالقيــة و املبــادئ الكونيــة الــيت حيتويهــا الــدين ؛1ـــ " الــدين

الـــيت يتناوهلـــا مثـــل هـــذا النـــوع مـــن األفكـــار الـــيت حتتويهـــا مواضـــيع املســـرح التعليمـــي ضـــمن بقيـــة املواضـــيع 

هـو أحـد األسـاليب  ،ن اجليـل اجلديـدمقومات الدين يف ذهـو إن ترسيخ مبادئ فلى ذلك ةعدياز ؛و املسرح

حيــث أن ذلــك يعــد حصــانة  ،التعليميــة للطفــل و اإلســرتاتيجية اهلامــة بالنســبة للمجتمــع و األمــة ككــل

��ƨºººǳȂǨǘǳ¦�ǲºººƷ¦ǂǷ�ǀºººǼǷ�ǞºººǸƬĐ¦�®¦ǂºººǧ¢�Ǻºººǿ̄للديانـــة  �Ŀ�ƢºººȀƟ®ƢƦǷ�ƺȈºººǇǂƫ�Â� بأســـلوب درامـــي و تعليمـــي يف

  .   الوقت ذاته 

حيــث أن  ،تعـد مهمـة بالنسـبة إىل هـذا األخـري ،علـى مسـرح الطفـلكمـا أن عديـد األحـداث الـيت تقـدم 

 حتلك العالقات و السلوكيات و األفكار و القيم و الدوافع و الصراعات و األحداث املقدمة على الـرك

ممـا الدهشـة مـن خـالل عنصـر  ،جتعله حمل انتباه و مشاهدة و حبث عـن البـديل األفضـل يف الوقـت ذاتـه

عـــن تغيــري تلـــك املبـــادئ و  احثـــباســتطاع املســـرحي أن جيعـــل مــن املتفـــرج الصــغري يعــرض أمامـــه ، و إذا ا

ملسـرح التعليمـي أن حيـول املشـاهد إىل كـل مـا الفـدون شـك ميكـن ؛أفضل  وإىل ماه،إخل ... الصراعات 

و اهلادفــة إىل ،هــو أفضــل و نــافع للمجتمــع يف الفكــر و القــيم و العــادات و الســلوكات النبيلــة الفاضــلة 

230ص م س جريالدين براين سكس مسرح الطفل ـ 1
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وهذا أحـدث األهـداف الرتبويـة الـيت يسـعى املسـرح التعليمـي إىل الوصـول ... مة جبيل يافع و نافع بناء أ

1إليها أيضا ـ

و ال تقتصـر  ،تعترب إحدى توجيهات الفن املسـرحي بعامـة يف الفـرتة الراهنـة ،على كل إن العملية الرتبوية

ث أن اخلاصـــية التعليميـــة و الرتبويـــة  حيـــ ،ربامج دراســـيةضـــمنالأو مـــا كـــان ،علـــى املســـارح املدرســـية مـــثال 

عنــدما ارتــبط دومــا باهلــدف الرتبــوي يف تطهــري  قــدم،كانــت و ال تــزال راســخة يف الفــن املســرحي منــذ ال

ƢȀƦȇǀººē�Â�² ȂººǨǼǳ¦�� العقائــد ومكــارم و و مبــادئ الــديانات ، و إبــراز مبــادئ اخلــري و انتصــارها علــى الشــر

لتكـون هـذه األخـرية  ،ربوية و حامسة و فعالة يف تربيـة الطفـلو هلذا اعتمد اليوم كوسيلة ت؛... األخالق 

  .إحدى أهدافه السامية و الفاضلة 

85ـ ص م س ينظر ـ أبو احلسن سالم ـ مسرح الطفل 1
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  :األهداف التعليمية -3

ل منــذ ظــو طاملــا أن املســرح  ،و اخلــربات العلميــة الــيت تستعرضــها العــروض املســرحية كثــرية هــي املعــارف

فـــإن املســـرح التعليمـــي يف الفـــرتة الراهنـــة يبقـــى أســـلوبا تعليميـــا  ،ىل حتقيـــق اهلـــدف التعليمـــيإاألزل ســـاعيا 

حيـــث يلعـــب دورا فعـــاال يف تلقـــني الطالـــب أو الطفـــل عديـــد املعلومـــات و األفكـــار و املعـــارف ،حمضـــا 

أحــد املختصــني يف  ،اقــرتح أناتوليلوتاتشارســكي 1918العلميــة يف قالــب فــين و مجــايل ، يف مطلــع ســنة 

و قـد عــرض مـن خاللـه عديـد املقرتحـات الــيت  ،م برناجمـا تعليميــا فنيـا ملسـرح الطفـلبـرامج الرتبيـة و التعلـي

أن املســـرح وســـيلة فعالـــة لتـــدريس " و الثقـــايف حيـــث اعتـــرب  ،تســـاهم يف تربيـــة الطفـــل و تكوينـــه العلمـــي

ليـة و األلـوان املناهج و املواد املدرسية للتالميذ يف كل من الثقافة العامـة و التـاريخ و اجلغرافيـا و اللغـة احمل

و يرى أنه من األحسن أن تقدم هذه املواد يف شـكل دروس يغلـب عليهـا الطـابع ،و عديد املفاهيم ... 

1�ƨººȈǸȈǴǠƫ�°Ƣººǰǧ¢�Â�ǞȈººǓ¦ȂǷ�ǺººǷ�ƢººēƢȈǗ�Ŀ�ǾººǴǸŢ�ƢººǸȈǧ�ǺººǸǰƫ�µ" املســرحي  ÂǂººǠǳ¦�ǽǀººǿ�ƨººǠȈƦǗ�À¢�Śººǣ�

واء كـانوا مــن ممثلـني صــغار أو ســ ،إضـافة إىل أســلوب العـرض الــذي يعتمـد عليــه املـؤدون يف هــذه العمليـة

  . أو رمبا يكون هذا العمل من نصيب املريب أو املعلم أو ما شبه ذلك  ،حىت كبار

لــدراما كــأداة تعليميــة، إذا مــا اســتطاع املــدرس اســتخدام ا، يــتم اســتخدام الــدراما كقــوة مــؤثرة يف التعلــيم

و األلــوان ...لشــعر و مهــارات القــراءة أو ا،تكمــن مــواطن الــتعلم يف هــذه الناحيــة يف تعلــم اللغــة مــثال و 

لذلك جند العديد مـن الكتـاب و البـاحثني مـن يعتـربون أن الـدراما تعتـرب مـن إحـدى األسـاليب  ،إخل ...

أمههـا ،يرى أن املدرسني يستخدمون الـدراما ألغـراض تعليميـة : " فهذا هازل دونيجثون  ،املناسبة لذلك

كما يلعـب املسـرح التعليمـي ؛ــ2" و غريهـا ...لقـراءة و الكتابـة إكساب األطفال اخلـربات التعليميـة  يف ا

127نور الدين ين عيسى سيكولوجية الشخصية يف مسرح الطفل م س ص  1

201ـ  200جريالدين ـ براين ـ سكس ـ الدراما و الطفل ـ م س ص 2
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Ƣººū�Ȃººǿ�ƢººŲ�ǂººưǯ¢�ƢđƢǠȈƬººǇ¦�ǾººǼǰŻ�Ʈ¾�،أمهيــة كبــرية يف تبســيط هــذه املعــارف و املــواد العلميــة للطفــل ººȈŞ

 مـــن متكنـــه ،حيـــث أن املعـــد ملثـــل هـــذه املـــواد البـــد أن ميتلـــك خـــربة مســـرحية ،عليـــه يف شـــكلها النظـــري 

و لعــل الــدليل علــى ذلــك هــو اهتمــام ، حتضــري املقــررات و املنــاهج و الــربامج الدراســية يف قالــب مســرحي

،العديـــد مـــن البلـــدان العربيـــة خاصـــة مصـــر و العـــراق بتـــوفري أخصـــائي املســـرح يف مثـــل هـــذه النشـــاطات

مثــل تلــك ... إىل الطفــل أو التلميــذ  تقــدمالــيت ،التعليميــة لكــي يــتم عــرض مثــل هــذه العــروض التعليميــة 

.1املعارف و القيم و اخلربات العلمية 

حيـث  ،بل و يستخدم فيها عن طريق ما يسمى مبسرحة املناهج،كما أن املسرح خيدم املناهج الدراسية 

 أن مســـرحة ربلـــذلك فـــإن الكثـــري مـــن يعتـــ،أن هـــذا األســـلوب يعتـــرب عنصـــرا مهمـــا يف املســـارح املدرســـية 

،و تبسـيط املعـارف ،حيث تعمل على تنظيم اخلربة التعليميـة،التدريساملناهج طريقة جيدة و حديثة يف 

هلذا يكون ؛و خياطب احلواس �¦�ƨǇȂǈŰ�¾Ƣǰǋ¢�ń¤�©¦®ǂĐ¦�¾ȂŹ�¬ǂǈŭ" حيث أن ،و تشمل الفهم 

2ـ " وسيلة مهمة يف إفهام التلميذ للمواد الدراسية 

تعتمــد علــى شخصــيات  ؛صــورة مســرحيةإحيــاء املــواد العلميــة و جتســيدها يف " يقصــد مبســرحة املنــاهج 

�Â�ƨȈººǈǨǻ�ǆ،تنــبض باحليــاة و احلركــة ººǇ¢�ȄººǴǟ�ƢººȀǷƢȈǫ�Â�ƢººēƢȀƳȂƥ�ƨººưȇƾū¦�ƨººȈƥŗǳ¦�¥®ƢººƦǷ�ƪ ººǧŗǟ¦�ƾººǫ�Â

و ختتلــــف املــــواد ،خاصــــة يف املرحلــــة االبتدائيــــة  ،و هــــي مــــن خــــري الوســــائل الرتبويــــة و التعليميــــة،تربويــــة 

حيث أن ،3"قصة تكون أكثر قابلية للمسرحة اليت تندرج يففاملواد  ،للمسرحة قابليتهاالدراسية يف مدى 

قـادرة علـى حتفيـز الطفــل ،تقـدمي هـذه املـواد يرتكـز علــى مراعـاة املواضـيع و تشـكيلها يف قصـص مســرحية 

�Ƣē¦Őƻ�Â�ƢȀǧ°ƢǠǷ�ǶǴǠƫ�ȄǴǟ� و تساعده  يف عملية الفهم من خالل استثارته عن طريق اإلبداع الفـين و

7،  6ـ ص  1974ـ  1ينظر ـ فيصل ـ املقدادي ـ املسرح املدرسي ـ دار اخلليل للطباعة و النشر ـ دمشق سوريا ـ ط1

 2 56عوين كرومي ـ طرق تدريس التمثيل ـ  م س ص . أسعد عبد الرزاق ـ د 

14كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي ـ املصطلح و التطبيق ـ م س ص 3
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كمــا ال بـد أن تكــون طريقـة العــرض مناسـبة أيضـا لطبيعــة الفئـة الــيت تسـتفيل هــذه ،اجلمـايل يف جتسـيدها 

�Ä®ƚºƫ�ȏ�ƢºĔƜǧ�ȏ¤�Â،حيث ال بد أن تناسب هذه العروض فئة اجلمهـور املقدمـة لـه ،العروض التعليمية 

و يــرى الــدكتور  ،وضــيفتها التعليميــة ، كمــا يشــرتك األطفــال أو التالميــذ يف عــرض هــذه املــواد التعليميــة

: يف كتابه مدخل إىل مسرح الطفـل ،أحد مدرسي املسرح جبامعة اإلسكندرية ،طارق مجال الدين عطية 

أن املســرح وســيلة فعالــة إليصــال التجــارب و اخلــربات إىل األطفــال مــن بنــني و بنــات ، هــذه التجــارب "

فضـــل مـــا تثـــري فـــيهم مـــن ب ،الـــيت توســـع مـــداركهم و جتعلهـــم أكثـــر قـــدرة علـــى فهـــم أنفســـهم و ذويهـــم

1ــ" و الكشف الستطالع ما يشـكل علـيهم فهمـه ،التساؤالت اليت تزكي فيهم روح البحث و التنقيب 

سـواء مـن كـان مــنهم يف أداء  ،ــ كمـا ميكـن تلخـيص أهـم املعـارف الـيت مينحهــا املسـرح التعليمـي لألطفـال

  :العرض أو كانوا من املتفرجني فيما يلي 

  .و الكتابة كوسيلة اتصال  وللغات أجنبية أخرى، ملهارات األساسية للغة العربيةـ يكسب الطلبة ا 1ـ 

  .ـ يوضح قواعد الرتبية السليمة  2ـ  

  .املتعلم/ـ يعمل على زيادة املخزون اللغوي للطفل أو الطفل 3ـ 

  .ـ يقدر للطلبة أمهية احرتام العمل و املسؤولية يف أدائه 4ـ 

  .تفكري بأسلوب علمي و موضوعيـ يعود التالميذ على ال 5ـ 

  .ـ يعود التالميذ على سرعة الفهم و سهولة استيعاب املعارف و املعلومات 6ـ 

  .ـ يعرف التالميذ على عادات و تقاليد جمتمعهم و تاريخ وطنهم 7ـ 

31ـ ص م سـ مدخل إىل مسرح الطفل حممد السيد حالوةطية طارق مجال الدين ع1
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ث إخل حيـ...كـاحرتام الوالـدين  و حسـن املعاملـة مـع الغـري ،ـ ترسيخ أهـم املبـادئ اخللقيـة و الدينيـة  8ـ 

  .أن مثل هذه املبادئ ختدم الطفل تربويا و علميا 

1ية اجتاه أنفسهم و اجتاه اآلخرينينمي يف الطلبة االعتماد على أنفسهم و حتمل املسؤول 9

كثـرية و متنوعـة إىل   ،على كل إن  املعارف و اخلربات العلمية املقدمة يف هـذا القالـب املسـرحي التعليمـي

هـو ،ن طبيعـة الـنص و املوضـوع التعليمـي الـذي يتناولـه املسـرح التعليمـي و منـه فـإ عـدها،درجة ال ميكن 

  .ما حيدد نوع هذه املعارف و مقاصدها 

الطفــــل معــــارف علميــــة و تربويــــة كمــــا أن العمليــــة التعليميــــة مــــن قبــــل املســــرح ال تقتصــــر علــــى تلقــــني 

،بشكل سليم بل إن هذا الشكل من املسرح له أهداف أخرى متعلقة بتكوين شخصية الطفلفحسب،

.حتقيقها يف تربية الطفل إىل جيعلها إحدى األهداف السيكولوجية ، اليت يسعى

  :أهداف سيكولوجية 

مـــن تطهـــري و ،دور فعـــال يف نفســـية املتلقـــي مـــن عـــرف املســـرح منـــذ مراحـــل نشـــأته األوىل مبـــا يقـــوم بـــه 

و الكشـف عمـا  ،مشـاعره بل و يعترب من األساليب األكثر تواصال مع نفسية املشـاهد و تفجـري،حتسني

لتطهـــريي الـــذي يقــوم بـــه مـــن الناحيــة النفســـية ، هنـــاك اباإلضـــافة إىل الــدور  ،هـــذاختبئــه الـــنفس البشــرية 

يســعي بــدوره إىل الــذي املســرح التعليمــي متامــا ،كالعديــد مــن األهــداف الســيكولوجية الــيت يســعى إليهــا 

  .لطفل أو التلميذ بصفة خاصة و ا ،بغية تكوين شخصية املتلقي عامة ،حتقيق العديد منها

248ينظر ـ حنان عبد احلميد العناين ـ الفن و الدراما و املوسيقى يف تعليم الطفل ـ م س ص  1
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خاصة من  �ǶēƢو تكوين شخصي،يقوم املسرح التعليمي بدور حاسم و فعال يف تنمية قدرات األطفال 

ǲººǰǯ�̈ƢººȈū¦�Â�ȆƳ°ƢººŬ¦�ŃƢººǠǳ¦�ǞººǷ�Ǧ ººȈǰƬǳ¦�Â�ǶēƢººƦǣ°�ǪººȈǬŢ�Â�̧ƢƦººǋ¤�Ʈ ººȈƷ�ǺººǷ���ƨȈººǈǨǼǳ¦�ƨººȈƷƢǼǳ¦� و

كما أن املسـرح التعليمـي يعتـرب   ،رفقائه و زمالئهأو من بيئته أو ،حيرره من أية ضغوط نفسية متارس عليه 

��Ǻºǟ�ƨºȈǳƢǠǨǻȏ¦�ǶēƢǼƸºǋ�ǢºȇǂǨƬƥأطفـاال كـانوا أو تالميـذ  وسيلة تطهرييـة عنـدما يسـاهم يف جعـل املتلقـني

هــذا و يعتــرب املســرح التعليمــي مــن بــني الوســائل الــيت تســاعد الطفــل علــى تنميــة ،طريــق اللعــب الــدرامي 

و قـــد اتفـــق العديـــد مـــن  ؛1كثـــر انـــدماجا مـــع احليـــاة الواقعيـــة بكـــل مـــا فيهـــا و جتعلـــه أ،خيالـــه و ذاكرتـــه 

كوين يؤكــد ا فهـذا مـارك تـ،البـاحثني علـى أمهيـة املسـرح التعليمـي يف الرتبيـة النفسـية و التعليميـة و العمليـة 

ــــة املســــرح التعليمــــي يف التكــــوين العقلــــي و النفســــي إن الكتــــب : " ...حيــــث يقــــول  ،بــــدوره علــــى أمهي

و لكـن حـني تبـدأ الـدروس .. ،و قلما تصل إليه بعـد رحلتهـا الطويلـة ،ية ال يتعدى تأثريها العقل املدرس

��ƢºȀƬȇƢǣ�ń¤�ȆºǔŤ�ǲºƥ�Ǫºȇǂǘǳ¦�Ǧرحلتها ممن مسرح األطفال  ǐƬǼǷ�Ŀ�Ǧ ǫȂƬƫ�ȏ�ƢĔƜǧ"2، و هنـا تكمـن

حيـث أن هـذا الفـن ميكـن أن يلـيب خمتلـف  ،أمهية املسرح يف التكوين العلمي و الرتبوي و النفسي للطفل

يف حـــني أن األســاليب التعليميــة األخــرى ميكــن أن يكـــون  ،األذواق و األهــواء الــيت يســعى إليهــا الطفــل

  .دورها ناقصا مقارنة بالفن املسرحي

و ،بـل و عنصــرا أساسـيا يف تطــوره العقلـي و اجلســدي  ،كمـا يســاهم املسـرح يف تكــوين شخصـية الطفــل

حسـب نضـج شخصـيته  ،ن بعامة إحدى األساليب اليت تفجر املواهب اإلبداعية لدى الطفلتعترب الفنو 

إذا مــا متــت مســاعدة كــل شــخص للتمتــع بشــعور اســتخدام اجلــزء املبــدع مــن شخصــيته يف " حيــث أنــه 

و يف الرتبيـــة ال تكـــون ،فـــإن تقيـــيمهم للفنــون يـــزداد حـــىت دون االعتمــاد علـــى تقـــدمي ذوق الغــري ،الصــغر 

35، 34ص  2006ـ1ينظر ـ مسري ـ فشوة ـ مسرح الطفل احلديث ـ دار الفرقذ ـ دمشق سوريا ـ ط 1

24حسن مرعي ـ املسرح التعليمي ـ م س ص  2ـ
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غـري  ؛1..."بـل بنمـو البديهـة الـيت ال تقـل أمهيـة عـن العقـل ،موضوعا أكادمييا خيتص بنمـو العقـل الفنون 

يساهم بـالنمو الكامـل لشخصـية الطفـل مـن الناحيـة العقليـة و املعرفيـة ،أن الفنون و خاصة املسرح منها 

  .و اخلرباتية و النفسية بشكل خاص 

ŭ¦�Ƣººººđ�±ƢººººƬŻ�Ŗººººǳ¦�ȆǷ¦°ƾººººǳ¦�Ƥ تعتـــرب ººººǠǴǳ¦�ƨȈººººǏƢƻ ا مســــاعدا يف العمليــــة التعليميــــة عنصــــر ،ســــرح التعليمــــي

خاصة و أن لعب األدوار و ممارسة األداء التمثيلي من قبـل هـذا األخـري ،التكوين السيكولوجي للطفل و 

فـــل معـــروف حببـــه للتقليـــد و اللعـــب خاصـــة و أن الط؛ميكـــن اســـتثماره كوســـيط تعليمـــي مـــؤثر و جـــذاب 

غرائـزه يف قالـب  و مما جيعل ذلـك عنصـرا آخـر يلـيب رغباتـه ،إخل...احلركة اجنذابه حنو األلوان و الغناء و و 

يمــي مــن أهــم األســاليب التعليميــة و هــذا مــا جيعــل املســرح التعل ،فــين و يشــبع فكــره بــاخلربات و املعــارف

وز الطفـل عديــد احلــاالت النفســية هــذا و يسـاهم املســرح التعليمــي يف جتــا؛2الرتبويـة يف شخصــية الطفــل و 

را للـدور احلسـاس ظـن،يفـة عالجيـة سـيكولوجية ظو رمبا يصل هذا اهلدف عادة إىل و ،فات السيئة التصر و 

  :حيث يكمن ذلك يف ،جتاه الرتكيبة النفسية لشخصية الطفل

  .ـ تنمية قدرة الطفل على حتقيق رغباته بطريقة تعويضية 1"

ط النفسـية الـيت تفرضـها ـ تنميـة قدرتـه علـى ختلـيص نفسـه مـن الضـيق و السـخط و الغضـب و الضـغو  2

  .البيئة 

54سامل أكونيدي ـ ديداكتيك املسرح املدرسي ـ م س ص 1

13خري شواهني ـ كاملة عبيدات ـ شهرزاد بدندي ـ املسرح املدرسي يف العلوم و مهارات التفكري ـ م س ـ ص 2
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و لـوحظ أنـه بقـدر مـا ،أو تدخلـه يف حياتـه الواقعيـة  ،روف الـيت تزعجـهظــ مسـاعدته علـى جتـاوز ال 3

1ـ" يكون انطواءه يف اللعب الدرامي  ،خيترب إحباطات قوية كثرية يف حياته

علــــى الكبــــار أو  ء كانــــت تــــدلســــوا ،إن تقمــــص الطفــــل للشخصــــيات املتنوعــــة يف مثــــل هــــذه العــــروض

ديــــــد الســــــلوكات و التصــــــرفات فهي مفيــــــدة إذ يهــــــدف مــــــن خالهلــــــا إىل اكتســــــاب الطفــــــل عالصــــــغار،

خاصـــة و أن حماكـــاة هـــذه العـــروض لتلـــك األحـــداث احلياتيـــة ،اجلريئـــة و القـــدرة علـــى املواجهـــة املميزة،و 

�Ƣººđ�ǂƯƘººƬȇ��¦ǀººđ�Â ممــا جيعلــه ينفعــل و ؛ســتجعل الطفــل يــدركها ســواء بصــفته مشــاركا فيهــا أو مشــاهدا هلــا

خاصة إذا كانت تلك األلعاب التمثيلية اليت حتتويها ،سيتأقلم معها يف احلياة العادية و الوسط احمليط به 

ممــــا جيعلهـــا تنمـــي فيــــه  ،تعكـــس منــــاذج عـــن احليـــاة اإلنســــانية احمليطـــة بـــه،مثـــل هـــذه العــــروض التعليميـــة 

2ـ" الجتماعية العادية و البيئة احمليطة به �ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ƢǬƷȏ�Ƣđ�ǂƯƘƬȈǇ¦،استجابات عاطفية قوية

و عنصــرا هامــا و أساســيا يف تركيبــة الشخصــية ،ا و تطهرييــا يــعلــى كــل إن املســرح بــات و ال يــزال تعليم

  : املسرح التعليمي   إليها و هلذا ميكن استخالص عديد الفوائد اليت يهدف،خاصة الطفل 

  .و يرفع من مفهوم الذات لديهم  ـ ينمي لدى الطلبة و األطفال الثقة بالنفس 1

  .ـ يساعد على تفجري ما بداخله و التعبري عنه  2

  .ـ ميكن الطفل من التخلص من بعض االنفعاالت الضارة و هذا ما حيقق االتزان النفسي 3

ـ من خالله يتعرف الطالب مبواهبه و قدراته مما ينمـي شخصـيته و يدفعـه إىل اسـتثمار تلـك القـدرات  4

  بكل جرأة

32طارق مجال الدين عطية ـ حممد السيد حالوة ـ مدخل إىل مسرح الطفل ـ م س ص 1

.33ينظر ـ م ن ـ ص  2
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5ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢƳƢǷƾǻ¦�ǂưǯ¢�ǾǴǠŸ�Â�ƨƠȈǈǳ¦� ¦Ȃǘǻȏ¦�©¦®Ƣǟ�Ǻǟ�ǲǨǘǳ¦�ƾǠƦȇ�º.

مبختلــــف العواطــــف و مــــا  بتعلمــــه الشــــعور( ـ الســــعي إىل جعــــل هــــذا األخــــري يكتشــــف عواطفــــه 6

  .كما يساعده على تنمية ما هو إجيايب منها و جتاوز ما هو سليب)يتولدعنها

فــتح علــى العــامل و الــتخلص مــن العــادات النفســية الســيئة  ـ الســعي إىل جعــل الطفــل أكثــر جــرأة و ت 7

و يبقــــى املســــرح التعليمــــي إىل يومنــــا هــــذا أســــلوبا مهمــــا يف التكــــوين 1"كــــاخلوف و االرتبــــاك و اخلجــــل 

  .النفسي لفئة األطفال نظرا ملا يقدمه من فائدة عظيمة هلذه الفئة 

68يل ـ أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما و املسرح يف التعليم ـ م س ص بنانـ ينظر ـ لي 1
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  :أهداف اجتماعية -4

تكوينـــه إحـــدى املقومـــات احلامســـة و الفعالـــة لصـــالحية األمـــة و بنـــاء جمتمـــع تعـــد تربيـــة الـــنشء اجلديـــد و 

و ملـا كانـت  ،إخل...الفكر ، األخالق ، التعـاطف ، التعـاون ،حضاري راق و متطور من مجيع النواحي

فـإن املسـرح كـان و ال يـزال أحـد  ؛األمم بدورها دوما تعتمد العديد من السبل لرتبيـة األجيـال و تعليمهـا

اسـتنادا إىل تربيـة األجيـال الصـاعدة عـن طريـق غـرس عديـد  ،ألساليب اهلادفة إىل بناء جمتمع سليمأهم ا

ǞºǸƬĐ¦�®¦ǂºǧ¢�Â�§ ƢƦºǌǳ¦�Â�¾ƢºǨǗȋ¦�² ȂºǨǻ�Ŀ�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨºȇȂƥŗǳ¦�Â�ƨºȇǂǰǨǳ¦�¥®ƢºƦŭ¦�Â�ǶȈǬǳ¦�  بشـكل

  .عام

أو بـني الطلبـة يف املـدارس  ،يسعى املسرح التعليمي إىل تقوية العالقـات االجتماعيـة بـني الطفـل و معلمـه

و هلـــذا يهـــدف إىل جعـــل اجليـــل اجلديـــد أكثـــر انـــدماجا يف  ،إخل...و املســـريين مـــن أســـاتذة و مـــوظفني 

ǞǸƬĐ¦�  و التعامـل معهـا باحلكمـة و التعـرف علـى تـاريخ بلـده ،و تتيح له الفرصة ليجـرب مواقـف احليـاة

كــون املســرح التعليمــي يســعى إىل إكســاب ȇ�¦ǀººđ�Â،و مقومــات جمتمعــه و حــب وطنــه و الــدفاع عنــه،

ƢƦȇǀē�ǂººưǯ¢�ƨººȈǟƢǸƬƳ¦�ƨȈǯȂǴººǇ�ƾººǟ¦Ȃǫ�Â�¼Ȑººƻ¢�Â�©ƢǨººǏ�ƨººƠǨǳ¦�ǽǀººǿǯ� الصــداقة و التعــاون و التكافــل

مــن أفكــار و مواضــيع اجتماعيــة زاخــرة ،مــن خــالل هــذه العــروض التعليميــة و مــا تتخللهــا  ،االجتمــاعي

1�ÀȂººǰȇ�¦ǀºđÂ�º"إىل ترســيخها يف أذهـان املشــاهدين الــيت يسـعى  ،بـاملعين و احلكـم و القــيم االجتماعيـة

فاملسـرح حسـب الـدكتور ،املسرح التعليمي أحد السبل الضـرورية ملواكبـة التطـور احلضـاري و االجتمـاعي 

مظهـــر حضـــاري يعـــود األطفـــال علـــى االلتـــزام باملواعيـــد و االهتمـــام بـــامللبس النظيـــف : " فـــوزي عيســـى 

كمــا يســاهم يف غــرس قــيم معينــة أو ،نفوســهم الســلوك احلضــاري  األنيــق و حســن التعامــل ، ويغــرس يف

67،68التعليم م س ص و املسرح يف ل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما بيانينينظر ـ ل1
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التبشــــري باجتاهــــات و ســــلوكيات جديــــدة تواكــــب العصــــر و التقــــدم احلضــــاري و التطــــورات االجتماعيــــة 

1."اجلديدة 

و السـعي إىل املسـامهة يف ،كيفيـة التعامـل معهـا تبيـني  لذلك يلجأ إليه املربـون لتقـدمي نظريـات أخالقيـة و 

،هـداف و الغايـات االجتماعيـةبفضـل جيـل واعـد و هـذه إحـدى أمسـى األ،بناء جمتمع راق و حضـاري 

الطفـــل علـــى معرفـــة جيعـــل  كمـــاترســـيخها يف ذهـــن شـــباب املســـتقبل ،   إىل الـــيت يســـعى املســـرح التعليمـــي

هـــــم مـــــن خـــــالل تلـــــك محالو بطـــــوالت أجـــــداده و م،و بلـــــده  ،و تـــــاريخ شـــــعبه ،إدراك واســـــع بتارخيـــــهو 

ورا بنســبه و انتمائــه خــممــا جيعلــه ف ،يف تلــك العــروض التعليميــة،الشخصــيات البطلــة و التارخييــة املعروضــة 

لـذلك يعتـرب املسـرح  ؛و يساهم يف الوقت ذاته يف الدفاع عن هويـة جمتمعـه ،و حمبا لوطنه و دينه ،العرقي

مــن االغــرتاب و حتصــني الــذات  ،الوطنيــة و االجتماعيــةالتعليمــي أحــد أبــرز الوســائل اهلامــة إلبــراز اهلويــة 

ȐººŴȏ¦�Â�ǆ¾� احلفــاظ و،التشــتت و  ººǸǘǳ¦�ǺººǷ�ǞººǸƬĐ¦�©ƢººǷȂǬǷ"تــرى حنــان عبــد احلميــد العنــاين يف   و2ـــ

�ǲºººǨǘǳ¦�ǶȈºººǴǠƫ�Ŀ�ƢǷ¦°ƾºººǳ¦�Â�ǺºººǨǳ¦�ƢºººđƢƬǯ� أن األبعـــاد االجتماعيـــة للمســـرح التعليمـــي ميكـــن حصـــرها يف

  :األهداف التالية 

  .لتعاون بني األطفال و جعلهم يشبون عليه منذ مراحل الطفولةـ نشر ا 1"

2�ǞǸƬĐ¦�ƾȈǳƢǬƫ�Â�©¦®Ƣǟ�ȄǴǟ�¾ƢǨǗȋ¦�ƾȇȂǠƫ�º.

  .ـ تشجيعهم على حب العمل و الصرب و املثابرة و السعي إىل النجاح 3

  .ـ ينمي يف األطفال االعتماد على النفس و حتمل املسؤولية جتاه أنفسهم و جتاه اآلخرين 4

91، 90فوزي عيسى ـ أدب األطفال م س ص  1ـ

37ـ ينظر ـ مسري قشوة ـ مسرح الطفل احلديث ـ م س ص 2
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علــى كــل إن أمهيــة 1" إخل ...تقويــة العالقــات االجتماعيــة بــني الطفــل و املــريب أو التلميــذ و املعلــم ـ  5

حيـث يسـعى مـن خالهلـا إىل تكـوين  ،املسرح التعليمي و أهدافه تعترب مشرتكة و متعـددة يف الوقـت ذاتـه

و قــوة ،حيظــى بــاخلربات العلميــة و القــيم و املبــادئ األخالقيــة ؛جيــل جديــد موهــوب و مــتعلم و مثقــف 

و املواهـب اإلبداعيـة حيـث أن تكـوين جيـل واعـد علـى هـذا ،الشخصية و الـروابط االجتماعيـة السـليمة 

و هذا ما جيعل من املسرح التعليمي عنصرا أساسيا  �ÀƢǷȋ¦�ǂƥ�ń¤�ǞǸƬĐ¦�Â�ƨǷȋ¦�¾ƢǐȇƜƥ�ǲȈǨǯ،النحو

  .من األطفال ليجعل منه ركيزة متينة هلذه األمة ، تربية اجليل اجلديدهادفا و فعاال يف

248ينظر ـ حنان عبد احلميد العناين ـ الفن و الدراما يف تعليم الطفل ـ م س ص 1
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  : بنية التأليف الدرامي في المسرح التعليمي:المبحث الثالث 

فــــإن إعــــداد هــــذا النــــوع مــــن  ،إذا كــــان املســــرح التعليمــــي فنــــا هادفــــا إىل كــــل مــــا هــــو تربــــوي و تعليمــــي

سـواء مـا تعلـق بــالنص أو ،املسـرحيات ال بـد أن يعتمـد علـى العديـد مـن األســس و اخلصـائص الضـرورية 

و لعل سبب ذلك يرجـع إىل مراعـاة كـل مـن املخـرج و املؤلـف يف هـدف هـذا العمـل ،العرض و إخراجه 

ذا كــان املســرح التعليمــي احــد فــروع و ا ،ألبعــاد الــيت يســعى كــل منهمــا إىل حتقيقهــالالــدرامي التعليمــي 

كتابــة الدراميــة يف مســرح الطفــل لــذلك فــإن الفــان هــذا االخــري يتميــز بــنفس خصــائص  الطفــل،املســرح 

  :منها املسرحية التعليمية تعتمد على عدة عناصر أساسية 

:الموقف الدرامي ـ 

أو رمبــا يتنــاول شــيئا  ،املــواد الدراســيةيبــىن املوقــف الــدرامي يف املســرحيات التعليميــة عــادة علــى املنــاهج و 

ع و اجلـــدل يف شـــكل أحـــداث دراميـــة مـــن املعـــارف و اخلـــربات احلياتيـــة اهلامـــة ، حيـــث يبـــىن علـــى الصـــرا 

يف اكتسـاب العديـد مـن املهـارات مثـل التحليـل ،عادة ما يكون يف مثـل هـذه املسـرحيات مفيـدا للطفـل و 

كمــا يتميــز يف املســرحيات   ،ربات و املعــارف املطروحــةفضــال عــن تعلــم املوضــوع و اخلــ،و النقــد و البنــاء 

إذا كــــان املســــرح -إذ يســــمح لألطفــــال أو التالميــــذ ؛التعليميــــة بالنهايــــة املفتوحــــة يف كثــــري مــــن األحيــــان 

الـــيت تطـــرح  ،و ينتقـــدون األحـــداث و األفكـــار ،أن يبـــدوا آراءهـــم -التعليمـــي يف إطـــار الـــربامج الدراســـية

فمــن املؤكــد أن  ،وقــف الــدرامي يف املســرح التعليمــي يتميــز مبثــل هــذه املميــزاتو إذا كــان امل،1" أمــامهم 

يف شــكل يالئــم   ،بقيــة العناصــر الــيت يتكــون منهــا ال بــد أن تتميــز هــي األخــرى بالعديــد مــن اخلصــائص

  :و أهدافها و من أهم العناصر األساسية يف بناء املوقف الدرامي هي ،املسرحية التعليمية 

31يل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما و املسرح يف التعليم ـ النظرية و التطبيق ـ م س ص بنانيينظر ـ ل1
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  :الحبكة -أ

الــيت تعــد اجلــزء الرئيســي يف بنيــة ،املؤكــد أن أي عمــل مســرحي حيتــوي علــى حبكــة أو قصــة مســرحية مــن 

و ألن أي عمــل درامــي  ،و النســيج الكامــل يف جمريــات األحــداث يف الــنص املســرحي،املوقــف الــدرامي 

فــإن املســرحية التعليميــة بــدورها ختــتص ،يبــىن علــى موضــوع و سلســلة مــن األحــداث املتصــلة و املتناســقة 

�ȆǈȈƟǂǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀđ) احلبكة.(  

يحقــــق املســــرح دوره ،لتقــــرتن احلبكــــة يف الــــنص املســــرحي التعليمــــي بالعديــــد مــــن املوضــــوعات التعليميــــة 

هنـاك املوضـوعات التعليميـة ،بجانب القصة الدرامية املؤثرة الـيت تشـكل عصـب العمـل ف" ...  ،التعليمي

1." متضافرة مع نسيج القصة الدرامية بشكل كبري اليت جتيء 

�ƲȈººǈǻ�ǺǸººǔƬƫ�Ʈ ººȈƷ�Ãǂººƻȋ¦�¬ǂººǈŭ¦�¾Ƣǰººǋ¢�ÀƘººǋ�ƢĔƘººǋ�ƨººǰƦū¦�ÄȂººƬŢ�ƨººȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈƷǂººǈŭ¦�ƪ ººǻƢǯ�¦̄¤

�ƨººȇƢĔ�Â�ǖººǇÂ�Â�ƨººȇ¦ƾƥ�ǺººǷ�ȆǷ¦°ƾººǳ¦�ǲººǠǨǳ¦لتعزيــز اهلــدف املنشــود  ،فــإن مــا مييزهــا هــو طريقــة صــياغتها�

مـن أجـل إيصـال املواضـيع التعليميـة  ،بشكل عام،ني امللقي و املتلقيأو ب ،للتواصل بني املعلم و الطالب

الســـتعراض أفكـــار و مواضـــيع ،حيـــث ميكـــن أن تصـــاغ إىل أحـــداث منفصـــلة ،الـــيت تتخلـــل هـــذه احلبكـــة 

ذلـــك ألن الفعـــل  ؛و ال يبـــىن املوقـــف الـــدرامي علـــى احلبكـــة فقـــط يف املســـرح التعليمـــي؛2تعليميـــة هادفـــة 

حيـث ،الشخصـية  يأال و هـ؛من هذه العناصـر  اآخر  اعنصر  ،حداثه و صراعاتهرسم أحيتاج يف الدرامي 

 يركـزون و املخرجنيحيث جند الكتاب  ،أن هذه األخرية بدورها  حتمل العديد من اخلصائص يف رمسها 

.وفق ما يفرضه عليهم اهلدف التعليمي الذي يسعى إليه املسرح،على جتسيدها يف أعماهلم 

139كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي ـ املصطلح و التطبيق ـ م س ص 1
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  :الشخصيات -ب

Š�ŐºƬǠƫ�Ʈالشخصيات يف املسرح التعليمي إن  ȈƷ��Ãǂƻȏ¦�¬ǂǈŭ¦�¾Ƣǰǋ¦�ƨȈǬƥ�ÀƘǋ�ƢĔƘǋ� ثابـة الناقـل

لــذلك فــإن رمسهــا و جتســيدها يتطلــب مراعــاة الغــرض ، لألفكــار و املعلومــات يف النصاملســرحي التعليمــي

ث عـــن طبيعـــة و قبـــل احلـــدي ،ســـواء مـــا تعلـــق بالشخصياتالرئيســـية أو الثانويـــة ،التعليمـــي هلـــذه النصـــوص 

ــ الــيت جتســد األحــداث ) الشخصــيات(هافــإن املســرح التعليمــي يتطلــب االقتصــاد يف عــدد ،الشخصــيات ـ

حيــث يتســىن للطفــل االنتبــاه و الرتكيــز كمــا ،لعــل الســبب يف ذلــك يرجــع إىل غــرض تربــوي و تعليمــي و 

بــد مــن أن يكــون لــذلك ال  ،يراعــي الكاتــب أيضــا قلــة املهتمــني بالعمــل يف مثــل هــذه العــروض التعليميــة

،عدد الشخصيات حمدودا إىل درجة أن معظم الفرق املسرحية التعليمية ال يتعدى أفرادها عن ستة أفراد

يف حالــــة نــــدرة املمثلــــني إال  ،و رمبــــا يضــــطر املمثــــل يف كثــــري مــــن األحيــــان إىل أداء شخصــــيتني أو أكثــــر

¦�Ȇºǿ�ŐºƬǠƫ�ƢºĔȂǯ�ƢºȀƟ¦®ȋ�ƨºǷ±Ȑǳ ميتلـك الكفـاءة ،فهـي تبقـى مـن نصـيب ممثـل واحـد ،الشخصية الرئيسـية

،و مبـا يصـدر عنـه مـن مواضـيع و أفكـار و معـارف،و يتأثر به ،املصدر الرئيسي الذي يركز عليه الطفل 

  ـ1و خربات تعليمية هادفة ـ

طبيعة اجلمهور و الفئة ،ككل الظروف اليت يتطلبها املسرح التعليميملزم مبراعاةكاتب املسرحية   ومنهفإن

��ǲǰººǌǳ¦�¦ǀººđ�¾Âȋ¦�řººǠŭ¦�Ȇººǿ�¾ƢººǨǗȋ¦�ƨººƠǧ�ƪالــيت يعــرض هلــا ،العمريــة  ººǻƢǯ�¦̄¤�Â� مــن أشــكال املســرح

،فإن هذا النوع من اجلمهـور ال ميكنـه التـأقلم مـع املسـرحيات الكبـرية و املتعـددة الشخصـيات ،التعليمي

مـه مـن حبيـث ال يسـتطيع أن يسـتوعب مـا يعـرض أما ،إذ ميكن أن تسبب له من التشتت و عدم الرتكيـز

  .معارف و خربات و أفكار تعليمية و تربوية هادفة

1
132كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي ـ املصطلح و التطبيق ـ م س ص 
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  :األسلوب 

أو أشـــكال املســـرح  ،إن رســـم األحـــداث يف نـــص مســـرحي تعليمـــي ال بـــد أن يتميـــز عـــن مســـرح الكبـــار

أو التالميــذ يف حالــة   ،إذ حيتــاج يف ذلــك إىل أســلوب يســهل عمليــة التواصــل مــع فئــة األطفــال ،األخــرى

يتطلـب أســلوبا  ،د املوقـف الفـين و التعليمـي يف آن واحـديكـان يف إطـار املسـرح املدرسـي حيـث أن جتســ

  .فنيا و مجاليا يف صياغة هذه املسرحيات

م و تساهم يف هدف ئيتحدث  عقيل مهدي يوسف على أمهية مراعاة صياغة هذه األعمال بصورة تال

فإننـا  ،موقف فـين تعليمـي حني يكون اهلدف هو خلق: " إجيابية حيث يقول كي حيقق تعليمية  ،املسرح

و حتـاول  ،نؤكد هنا على اجلانـب اجلمـايل الـذي يثـري وجـدان الطفـل و فكـره بالطريقـة اإلجرائيـة اخلاصـة

الوظـــائف اللغويـــة ، و تثبـــت لديـــه الوحـــدات و الروحـــي جديـــد يف عـــامل الطفـــل الـــداخلي أن ختلـــق مـــدرك

و امتالك أشباقها و بنيتها املعلنة يف القول و الكالم ، ،ائق اللغة و استخدام تراكيبهاالقومية حسب طر 

،املعـايناء و إن اجلملة البسيطة يف املسرحية التعليمية ما هي إال مجلة قد أصـبحت قطعـة متكاملـة البنـ...

و هــذا يفســر لنــا أمهيــة  ،حينمــا يكــرب الطفــل معهــا يف احليــاة الفنيــة و الثقافيــة و االجتماعيــة و الفلســفية

.1" املميزات ما جيعلها صاحلة للطفل فيها من ،انتخاب نصوص أدبية و مسرحية

ǲºººǨǘǴǳ�ǾºººƳȂŭ¦�¬ǂºººǈŭ¦�¾Ƣǰºººǋ¢�ǲºººǯ�̈ǂºººǰǨǳ¦�ǽǀºººđ�Ǧ ºººǇȂȇ�ÄƾºººȀǷ�ǲºººȈǬǟ�ǎ ºººź�ƢºººŠ°�  غـــري أنـــه يركـــز علـــى

 و جيعــل ذلــك يصــيب بشــكل فعــال يف ،االهتمــام بكــل مــا يلــيب أهــواء هــذا األخــري مــن حيــث األســلوب

لكي جيعل من العمل املسرحي تعليميا و ميكـن  ،هذا ما يؤكد أمهية هذا العنصر، و تربية الطفل و تكوينه

12ص ـ الرتبية املسرحية يف املدارس م سعقيل مهدي يوسف 1
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و إيصـــال اخلـــربات و األفكـــار و القـــيم و املبـــادئ  ،املســـرح التعليمـــي بشـــكل عـــام مـــن أن حيقـــق تعليمـــه

يقـــة صـــياغته بأســـلوب حيـــث ال بـــد مـــن مراعـــاة طر  ،أو رمبـــا التالميـــذ ،الرتبويـــة و األخالقيـــة إىل الطفـــل

حيـــث أنـــه يصـــعب علـــى  ،مـــع االهتمـــام بطبيعـــة الفئـــة العمريـــة الـــيت يقـــدم هلـــا ،جـــذاب غايـــة يف الوضـــوح

و هلذا فإن رسم املوقـف  ،أو رمبا لغة تبدوا بالنسبة إليه صعبة و مبهمة ،الطفل أن يفهم لغة الكبار مثال

  .              اهلدف املنشودشياء لكي يصل إىل الدرامي يتطلب اإلملام بكل هذه األ

معتـربا أن هـذا العنصـر مـن أهـم األدوات الـيت  ؛وهذا ما أكد عليه حسن مرعي يف كتابه املسرح املدرسـي

حيـث جيـذب انتبـاه الطفـل و يسـاهم يف إثـراء فكـره  ،يتطلبها إعداد نـص مسـرحي تعليمـي موجـه للطفـل

كـل ، و يتصف ببساطة اللغـة ووضـوح املفـردات أن" حيث يرى أن األسلوب ال بد  ،باألفكار و املعارف

ألن القصــة تكــون أكثــر ســطوعا و مجــاال عنــدما  ،و قــد يفسـدها ،غمـوض يف هــذا اجلانــب يشــوه القصــة

ƸƬǈƫ�Ǯ...،يكون التعبري عنها بسيطا و معربا و مؤثرا  ǳǀƥ�ƢĔ¤ــ 1" وذ على تفكري الطفل و تشده إليها

مســـرحية مليئـــة بـــاخلربات كفيلـــة بصـــياغة قصـــة   ،لفـــاظحيـــث أن بســـاطة اللغـــة و وضـــوح األفكـــار و األ

فبســاطة  ،تكــون مناســبة للطفــل الــذي يبقــى مهيئــا الســتقباهلا يف املســرح التعليمــيالعلميــة والرتبويــة بــل و 

جتعلـه ؛حتظى باهتمـام خـاص مـن طـرف الطفـل و اللغة و وضوح املفردات مثال و قصر اجلمل و العبـارات

، و ألن الطفـل أشـد قربـا مـن الطفـل" يت فهي حسـب هـادي نعمـان اهليـ ،على انتباه دائم و تركيز حمكم

ألنـه ال  ،فالطفل ال يتحمل الرتيث و يريد مـن تراكيبهـا أن تكـون واضـحة ،يريد من اجلملة نتيجة سريعة

كمـــا   ،و يفضـــل أن تســـلم النتـــائج جـــاهزة يف كثـــري مـــن األحيـــان ،يتحمـــل مشـــقة البحـــث عـــن االســـتنتاج

ه املسرحيات على املثريات و املنبهات اليت حتقق االنسجام بني الكلمة و الفكـرة يعتمد األسلوب يف هذ

41ـ ص  م س حسن مرعي ـ املسرح املدرسي ـ 1
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�ƨǣƢȈºǏ�Ŀ�² ؛عليه ال بد على املؤلفني يف جمال املسرح التعليمي ،1"املعربة  ƢǇƘǯ�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀđ�¦ȂǸƬȀȇ�À¢

اث مفـــردات الكـــالم، و صـــياغة األحـــدحيـــث ال بـــد مـــن مراعـــاة لغـــة الكتابـــة و  ،املســـرحيات التعليميـــة

عتـرب مسـؤولية جسـيمة تحيـث  ،فئة األطفال اليت يعرض هلاة نسجها بأسلوب مالئم و جذاب من جهو 

و متكـن مـن حتقيـق هدفــه  ،ا فـإن صــلح األسـلوب جنـح العمـل املسـرحي التعليمــي،ال يسـمح اإلخـالل بـه

  .     سلوب ستكون النتائج عكس ذلك حتماو إن ضعف األ ،التعليمي

  :الفكرة 

�Ǧ،تعتـرب الفكــرة إحــدى العناصــر اهلامــة و الرئيســية يف البنــاء الــدرامي ألي عمــل مســرحي  ººǴƬţ�ƢººĔ¢�Śººǣ

©ȏƢººĐ¦�Â�ǞȈººǓ¦Ȃŭ¦�» ȐƬººƻ¦�Ƥ ººǈƷ و كــذلك اخــتالف أهدافــه ،الــيت يســتخدم فيهــا املســرح املتنوعــة،

فـق أهدافــه املســطرة لـذلك جنــد املسـرح التعليمــي يتميـز بطبيعــة األفكـار املطروحــة و املعاجلـة يف نصوصــه و 

  .يف العملية التعليمية

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀȂǇ°¦ƾǳ¦�Â�®ƢǬǼǳ¦�Ƣǿ¦ǂȇ�ƢǸǯ�̈ƾȈŪ¦�̈ǂǰǨǳ¦�À¤� ناول موضـوعا يثـري انتبـاه الطفـل هي اليت تت

ا و لــذلك فــإن املســرح التعليمــي يتطلــب التقــاط األفكــار املالئمــة و جتســيدها يف شــكل يبــدو  ،اســتهوائهو 

لتكـــون  ،و العلميـــة و الرتبويـــة، حيـــث تصـــب يف اهتماماتـــه احلياتيـــة لوضـــوحكأنـــه غايـــة يف التشـــويق و او 

، قضـــية تعليميـــة أو تربويـــة جتعلـــه يركـــز انتباهـــه عليهـــا يحيـــث متســـ ،بـــذلك فكـــرة قريبـــة مـــن حيـــاة الطفـــل

¢�Ŀ�ǶǿƢºǈȇ�ƢºŲ�Ƣºđ�ǲºǸǠǳ¦�ƢºŠ°�Â،تضعه أمام عقـدة معينـة يسـعى بنفسـه إىل إجيـاد حـل هلـا  أو انتقادهـاو 

و ال خيفـى علينـا أن  ،2ربويا و أخالقيـا و حـىت سـيكولوجياو تكوينا علميا و ت ،مهارات خاصة اكتسابه

يثري بفضلها ،اليت خصوصية املسرح التعليمي تظهر يف أفكاره اليت يعاجل من خالهلا العديد من املواضيع

99، 98ص  ـ 1986هادي نعمان اهلي ـ أدب األطفال فلسفته فنونه و بساطته ـ اهليئة املصرية العامة للكتاب 2

32ينظر ـ حسن مرعي ـ املسرح املدرسي م س ص  2
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حيــث  ،ن حســنيو هــذا مــا يؤكــد عليــه كمــال الــدي ،وجــدان الطفــل و فكــره بــاخلربات العلميــة و الرتبويــة

ǂǰǨǳƢººººƥ�ǶƬººººĔ�À¢�ȏÂ¢�Ƥ̈�،عنــــدما حنــــاول أن نعــــد مــــادة تعليميــــة إىل نــــص درامــــي: " يقــــول  ººººŸقيمــــة وال

الذي حناول من خالله توظيف فن العرض املسرحي  ،أو املفهوم التعليمي األساسي ،التعليمية األساسية

1" تبسيطه و شرحه للمتلقي و 

خمتلفــة و إذ كانــت األفكــار يف الــنص املســرحي  ،مــن الوضــوحطبيعــة هــذه األفكــار بنــوع ال بــد أن تتســم 

،وأمـــا مـــا صـــيغت متخفيـــة يف الطفل) املتلقـــي ( ن بعضـــها ميكـــن اكتشـــافه مـــن طـــرف املـــتعلم ،فإمتنوعـــةو 

معانيهــا متســرتة يف و اكتشــاف  ،فاألجــدر بــاملعلم أو املخــرج أن ينمــي يف الطفــل مهــارة البحــثالــنص، 

ألن املســرح التعليمــي باتــت مميزاتــه ختتلــف عــن مســرح الكبــار و تصــب يف أهدافــه و ، 2ـالســياق الــدرامي 

، إال فــإن املالحــظ هــو أن كــل عنصــر مــن عناصــر البنــاء الــدرامي يف هــذا الشــكل مــن املســرح ،التعليميــة

  .ئم اهلدف التعليمي الذي وجد إليهيتطلب توظيفها بشكل يالو 

  : الحوار 

هـذا العنصـر الـذي يعتـرب أحـد  ،هو اتسامه خباصية احلوار ؛اب و الفنونإن ما مييز املسرح عن سائر اآلد

و نســج األحــداث و صــياغة القصــة الدراميــة و صــراع الشخصــيات  ،األســس اهلامــة يف الكتابــة الدراميــة

، حيـــث يـــدفع احلـــدث إىل التطـــور، جـــزء مـــن أجـــزاء احلـــدث الـــدرامي"  فهـــولـــذلك  ،يف شـــكل حـــواري

  ال بد أن يوظف ،و منه فإن هذا العنصر بدوره، 3ـ"أفكاره و عواطفهن شخصية صاحبه و كشف عوي

فيشكليالئماهلدفالتعليميللمسرح،حيثأناحلوارفياملسرحالتعليمييعتربعنصراحساسايف

124كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي ـ املصطلح و التطبيق ـ م س ص 1
32لبنانيل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما و املسرح يف التعليم ـ م س ص 2

95ص  د ط دتالقاهرة ـ أمحد جنيب ـ أدب األطفال ـ علم و فن ـ دار الفكر العريب ـ 3
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  . خماطبة األطفال أو املتعلمني  

ىل فإذا كان العمـل مقـدما إ ،احلوار يصاغ يف عمومه حسب نوعية املتلقي" يرى كمال الدين حسني أن 

إلثـــراء  ،مـــع تطعيمـــه بـــبعض ألفـــاظ اللغـــة العربيـــة الفصـــحى ،فيفضـــل أن نقدمـــه باللغـــة العاميـــة ،الصـــغار

وهذا ما يؤكد  ،1"لمية اليت جيب أن تنطق كما هي و خاصة املصطلحات الع ،القاموس اللغوي للطفل

يستحسـن أن يهـتم  كمـا  ،ضرورة االهتمام بصياغة احلوارات و توظيفها يف شكل خيـدم العمليـة التعليميـة

حيــث يــتم جتســيد  ،الكاتــب املســرحي يف املســرح التعليمــي بالفئــة العمريــة الــيت تســتقبل العمــل املســرحي

،مما جيعل اخلطاب املسرحي املوجه إىل هذا اجلمهور يكون مناسبا و فعاال  ،احلوارات حسب هذه الفئة

متثـل وسـيلة و اللغـة الـيت  ،ني امللقـي و املتلقـيالوسيلة الفعالـة لنقـل األفكـار و املعلومـات بـ"ويعترب احلوار 

الفعـل اإلشـاري الـدال علـى معـىن حيـث تشـتمل علـى احلـوار املنطـوق و  ،املشـاهداالتصـال بـني املؤلـف و 

.2" ما

ȆǷ¦°ƾºººǳ¦� ƢºººǼƦǳ¦�ǂºººǏƢǼǟ�ƨºººȈǬƥ�ÀƘºººǋ�ƢĔƘºººǋ�ȆºººǸȈǴǠƬǳ¦�¬ǂºººǈŭ¦�Ŀ�°¦Ȃºººū¦�ƨȈºººǏƢƻ�À¤�ƢȀƬǣƢȈºººǏ�Ƥ ºººǴǘƬƫ�̄¤�

وفـق األهـداف التعليميـة الـيت يسـعى الكاتـب لـذلك ال بـد أن تكـون هـذه  ،توظيفها يف النص املسـرحيو 

يف املســـرح التعليمـــي هـــي األخـــرى عنصـــرا هامـــا و هادفـــا يف شـــكل يســـاهم يف جعـــل ) احلـــوار(اخلاصـــية 

ل عمليـة اخلطـاب و التواصـل مـع فئـة يسـهتالعمل املسرحي يؤدي وظيفتـه التعليميـة علـى أحسـن وجـه و 

  .   ن اجلمهور خالل العرضاملتعلمني ماألطفال و 

130كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي ـ املصطلح و التطبيق ـ م س ص  1

33يل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما و املسرح يف التعليم ـ م س ص بنانـ لي2
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يعتـرب املسـرح التعليمـي أحـد ألــوان مسـرح الطفـل حيـث يبقـى خمصصــا ألغـراض تعليميـة وفنيـة وإذا كــان يف 

اجلزائــر يشــتمل علــى مثــل هــذه األشــكال واخلصــائص، فــإن مســرحيات الكتــاب اجلزائــريني، اتســمت هــي 

�µ ¦ǂǠƬºǇƢƥ�ƢđƢƸǏ¢�ǶƬǿ¦�ƢǷƾǼǟ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨǨȈǛȂǳƢƥ�Ãǂƻȏ¦ العديـد مـن القـيم الرتبويـة واخلـربات واملعـارف

التعليميــة، وهــذا مــا ينطبــق علــى مســرحية هــاري وفــاري واأللــوان، للكاتــب املســرحي اجلزائــري عبــد القــادر 

.بلكروي
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  :خصائص الكتابة الدرامية لمسرحية هاري وفاري وااللوان

  :ملخص المسرحية

عــن أحــداث تــدور  مثــاال يقــدم لألطفــال، قصــتها عبــارة 'هــاري وفــأري و األلــوان'رب مســرحية تعتــ

.بني شخصيات عادية ومعروفة، القط والفأر إضافة إىل األلوان

���ƢºǸĔƘǯÂيف مطاردة بينهمـا) هاري(والقط ) ريفا(يلة مليئة باأللوان، يدخل الفأر يف حديقة مج

.يغنيان أغنية مجيلة، وكل واحد منهما يفتخر بنفسه) توم وجريي(حلقة جديدة

1.أنا القوي: القط.               أنــا الذكي: الفأر

وبينما مها متخاصمان تتدخل الشمس وتقرتح عليهما فكرة مجيلة، وهي أن حتكـي هلمـا حكايـة 

¦��ǖǬǳ¦Â�ƾǇȋ¦�ª ¦ƾºƷ¢�°Âƾºƫ�̄¤��ƾºǇȋ¦�°Â®�ǖǬǳ¦�ǲưŻ�ƢȀȈǧÂ��ƨǸǰū¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�Ŗǳ

هـذه القصــة يف غابــة مليئــة باحليوانــات، يظهــر الفــأر وهـو مــريض، جــائع، وعطشــان، يبحــث عــن قــوت 

يسد به رمقه، وهو ميشـي حـىت وصـل إىل بيـت األسـد، ليجـد بابـه مفتـوح، ولكثـرة عطشـه وجوعـه جتـرأ 

ا األسد عائد من النزهة، فتفاجأ برؤيته للفأر يف منزله، فظن أنه سارق، وبدا الفأر مرتبكـا ودخل، بينم

من شدة خوفه، أما األسد فكان يبدو جائعا فـأراد أن جيعـل منـه طعامـا لنفسـه، لكـن الفـأر كـان ذكيـا 

  .جدا يف اإلفالت من قبضة األسد

. تاكل فيا أنا سيدي،  شوف حلاليتشىت: الفأر

.1، ص  2005ط عبد القادر بلكروي، فكرة موفق اجلياليل، مسرحية هاري وفأري واأللوان، -1
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�śºǈƥƢȇ�řȇ°ƢºǐǷ�©ƢºȇƢǨǼǳ¦�ǺǷ�Śǣ�ǲǯƢǻ�Ƣǻ¢��ƢǇÂȋ¦Â�©ƢƥÂǂǰŭƢǧ�Ǌأنا يسمّ  ȇƢǟ��Ä°ƢĐ¦�°Ƣǧ�ňȂ

  .إذا كليتين طول حياتك يبقاو بني سنانك حاصلني

روح يـاوحد اجليفة روح، خرج وما تزيدش تعتب من هـاذ ،أخ أخعّيفين، روح يــاوحد العيفة: األسد

1.اجليهة

فعلـق  ،ويف يوم آخر خيرج األسـد ليصـطاد احملنة اليت توّرط فيها، هذهوهكذا ينجو الفأر بذكائه من 

فـاقرتح  ،وإذا بالفـأر مـارا فـرأى األسـد يف تلـك احلالـة ،يف شبكة الصّياد وبدأ يطلب النجدة مـن احليوانـات

وأصـبح  ،ورغم ذلك أصّر على مساعدته حّىت فّك الشبكة بأسـنانه،عليه املساعدة لكن األسد استهزأ به

.ƨǐǬǳ¦�ȆȀƬǼƫÂ�°ƘǨǳ¦Â�ƾǇȋ¦�śƥ�ƨūƢǐŭ¦�ƪËŤ�¦ǀđÂ،حرا طليقااألسد 

ســرد قصــة للشــمس هلــا دور فيهــا، ففــي بســتان مجيــل ملــيء جبميــع ،قــّرر القــط والفــأر قبــل الغــروب

طة، الباذجنــان والربتقــال، لَ ألــوان اخلضــر والفواكــه، تــدور أحــداث القصــة حــول البنــدورة واملــوز، الــوردة والَســ

ولكـــي يـــتّم ذلـــك ،فطلبـــت منهمـــا جتســـيدها ،ا بيـــنهم، أعجبـــت الشـــمس كثـــريا بالقصـــةمتخاصـــمني فيمـــ

،فتظهــر أّول شخصــية وهــي البنــدورة لتغــين،ري يف التخيّــل واحللــمليهمــا النــوم، وهكــذا يبــدأ هــاري وفــاع

نـه فتسـّبه وبعـد انتهائـه ختـرج البنـدورة وتبـدأ بالسـخرية م ،وأثناء انتهائها تعود إىل الداخل وخيرج املـوز مغنيـا

  .وتشتمه

ماكلتك مـــا تشـــّبع وقّشـــرتك مليانـــه ،ياملصفاريالكســـالن،بـــوه عليـــك بـــوه عليـــك يالفنيان: الطمـــاطم

  .باخلدع

.3عبد القادر بلكروي مسرحية هاري وفاري واأللوان ، م س ، ص -1
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1.شتا راهي خترف ،هاذي واش بغات عندي... إيوا : املوز

�ƨººǴƟƢǟ�ǺººǷ�ƢººǸĔ¢�ƢººŷŐźÂ�ƢººǸȀǼȈƥ�̧¦ǂººǐǳ¦�Ǯ ººǨȇÂ�ǾººǈǨǼƥ�ȄǿƢººƦƬȇ�ƢººȈǼǤǷ�ƨººȈǼǬƬǳ¦�ǆ ǨǼººƥÂ�¾ƢººǬƫŐǳ¦�ǂººȀǜȇ

دة فبمــزج اللــون األمحــر واألصــفر يعطينــا اللــون الربتقــايل وهكــذا يصــاحل بينهمــا ويطلبــان الّســماح مــن واحــ

بعضــهما ويتعانقــان فيطلــب القليــل مــن املــاء فيشــريان إىل عــدم وجــوده، تــدخل البنــدورة فرحــة تاركــة املــوز 

خل الســلطة لتفــّك وحيــدا يفكــر هنــا تظهــر شخصــية الــوردة مغنيــة تتبــاهى بنفســها وتســخر مــن املــوز فتتــد

الّشجار الـذي يـدور بينهمـا، فبمـزج القليـل مـن اللـون األزرق واللـون األصـفر نتحصـل علـى الـون األخضـر 

ȐȈŦ�ƢƯƾƷ�ÀȂǠǼǐȇ�¦ǀđÂ�̈ƾƷ¦Â�ƨǴƟƢǟ�ǺǷ�ƢǸĔ¢�ÀƢǧǂǠȈǧ.

ختــرج البنــدورة لتــدافع عــن املــوز فتبــدأ يف خصــام مــع الــوردة يتــدخل الباذجنــان بطبيعــة احلــال ليفــك 

بينهما ويقنعهما لونه البنفسـجي وهـو يف األصـل مـن اللـون األمحـر للطمـاطم واللـون األزرق للـوردة الصراع 

  .ألن مزجهما يعطي اللون البنفسجي

�©ȂºǏ�ǞǸºǈǼǧ� ¦ƾǠºǇ�ǶºǿÂ�ÀȂºǼǤȇ�ǲºȈǸŪ¦�ª ƾºū¦�¦ǀºđ�ƨºƷǂǧ�ƨºǴǨƬŰ�©ƢȈºǐƼǌǳ¦�ǲǯ�«ǂŵ�¦ǀǰǿÂ

ª ƾū¦�¦ǀđ�ǲǰǳ¦�½°ƢƦȈǧ�ǂǘǷ�ǾǠƦƬȇ�ƾǟǂǳ¦.

�ƨȇƢĔ�ƪوهنا ينتهي عهد اخل ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�ĿÂ�ƨȈǼǣȋ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ�ƨūƢǐŭ¦Â�ƨƦƄ¦Â�¿Ȑǈǳ¦�ƾȀǟ�¢ƾƦȈǳ�¿Ƣǐ

احللـم يسـتيقظ هـاري وفـأري مـن نومهمـا ليبتـدأ يــوم جديـد تسـطع فيـه الشـمس وختتـتم املسـرحية باملطــاردة 

  .األبدية بني هاري وفأري

.5مسرحية هاري وفاري واأللوان ، م س، ص عبد القادر بلكروي  -1
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  :الفكرة والموضوع

فالبــد للمســرحية  ،جيــب أن يبــىن علــى أســاس فكــرة واضــحة ؛إن جــوهر أي عمــل إبــداعي بالضــرورة

 واهلدف الذي يرمي املؤلف إىل حتقيقه مـن عملـه الفـين عـامال ،من موضوع خيتاره الكاتب يف بداية العمل

جتربـة شخصـية لألديـب  أو مثـرة ،يف اختياره للموضوع الذي قد يكون تابعـا مـن واقـع احليـاة املعاصـرة اهام

1.آخرأو فكرة أسطورية أو أي شيء  ،بدعخيال املأو من وحي 

،تتماشــى مــع عقــل الطفــل وتفكــريه ؛فعلــى كاتــب مســرح األطفــال أن يقتــين فكــرة واضــحة ومناســبة

،بـالقيم مثـل الطاعـة و والصـرب والتعـاون والـذكاء والشـجاعة ومن اجلّيد أن يكون موضوع املسرحية متصـال

.اطف الشّر والكراهية يف نفوس األطفالويبتعد عن كل ما ميكن أي يزرع عو 

ألن هلــــا زوايــــا  ،ال ميكــــن حتديــــدها يف عبــــارة واحــــدةة؛ إن الفكــــرة األساســــية الــــيت تناولتهــــا املســــرحي

�Ŀ�ǲººǸŢ�̈ǂººǰǧ�ƢººĔ¢�ȄººǴǟ�ƢººȀȈǳ¤�ǂººǜǼǻ�À¢�ǺººǰŻ�¦ǀººŮÂ،متعــددة نظــرا لطبيعــة الشخصــيات وطبيعــة املواقــف

ŚŬ¦�ǲǠǧÂ�ÀÂƢǠƬǳ¦�Ŀ�ƪ ǴưŤ�ƨȈǫȐƻ¢�ƢǸȈǫ�ƢēƢȈǗ.

حر روحـو حـّىت لقـى السـبع ،سـنانه يف الشـبكة يفـكّ بدا السبع يدندن ويضحك، والفـأر با: الشمس

  .طليق

،وسـك يـا فـاررواح رواح نب ،احلمد هللا، آه ما أحلى احلريـة،يت سلكت،جنخالص خالص: األسد

2.ليومام... خريك  ىعمري وال ننس ،عمري ،انت أعظم خملوق انت هو صديقي نتاع الّصح

.89أمحد جنيب، أدب األطفال، علم وفن، م س ، ص -1
.4، ص 2005عبد القادر بلكروي، فكرة موفق اجلياليل، مسرحية هاري وفأري واأللوان، ط -2
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وأن يف هــــذا العــــامل دائمــــا حنتــــاج إىل  ،التناســــق يف خلــــق اهللا للكــــونو ومــــن هنــــا يظهــــر االنســــجام  

يف املصــاحلة كمــا حيمــل موضــوع املســرحية معلومــات ثقافيــة متثّلــت ،ولــو ممــن هــم أقــل منــا شــأنا ،املســاعدة

هـي داللـة سياسـية لتطبيـق  ،وتبّني هذا من خـالل إقامـة الصـلح بـني األلـوان والتناسـق فيمـا بيـنهم،الوطنية

  .برنامج املصاحلة الوطنية

األمحر واألصـفر يعطينـا الربتقـايل، األخضـر هـو األصـفر مـع األزرق ماشـي، األمحـر واألزرق : اجلميع

القــيم الرتبويــة والتعليميــة، الــيت  اري وفــاري واأللــوان العديــد مــن ، هكــذا يتنــاول نــص هــ1يعطونــا البنفســجي

كانـــت مبثابـــة احملـــور الرئيســـي يف موضـــوع املســـرحية، ممـــا جعلـــه موضـــوعا تعليميـــا وتربويـــا، عـــرب رســـالة فنيـــة 

.ومجالية جاءت على لسان الشخصيات، يف جو من املرح واألحالم

ســـب املســـتوى الثقـــايف ونســـبة الـــذكاء عنـــد خيتلـــف علـــى ح ؛إن إدراك هـــذه القـــيم مـــن فئـــة ألخـــرى

وجـاءت واضـحة وبسـيطة  ،سـنوات وأكثـر 5إالّ أّن فكرة املسرحية تصلح إىل فئة العمر مـا بـني ،األطفال

  .القط الفأر و: ��ǶȀȇƾǳ�ƨƥȂƦŰÂ�ǶēƢȈŞ�ǖƦƫǂƫǲưǷ،وذلك من خالل توظيف شخصيات

ــــة مثــــل الفكــــرة  ضــــمونالكاتــــب إليصــــال ماملــــوز، الطمــــاطم، وظفهــــا :إضــــافة إىل شخصــــيات حمبب

  .األساسية إىل األطفال دون تعقيد

  :الشخصيات

وهــي الــيت تضــفي احليــاة  ،و عــرض موضــوعه ،الشخصــيات تقــدمي فكرتــه حيــاول املؤلــف مــن خــالل

فعلى ،اذ أن رمسها بدقة يعد من العناصر األساسية يف بناء املسرحية ،باعتبارها روح املسرحية ،على القصة

.9، ص س عبد القادر بلكرومي -1
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و يرسـم معاملهـا يف خميلتـه بعنايـة لتـدور مـع  ، جمموعة من الشخصيات بعد أن خيتارهـا بدقـةالكاتب تقدمي

.1ما رمسه من الوقائع و احلوادث يف فلك واحد

ƨƸºººǓ¦Â�ƨºººȈƷ�ǾºººǷƢǷ¢�ƨȈººººǐƼǌǳ¦�Ãǂºººȇ�ÀƘºººƥ�ƨºººǇƢǷ�ƨºººƳƢŞ�¥°ƢºººǬǳƢǧ�¦ǀºººđ�Â�  وبـــذلك فعلـــى الكاتــــب

وأن يراعـــي عنـــد  �ƨºººǫƾǳ¦�ń¦�«ƢºººƬŢ�ƢºººĔȋ�ƨȈºººǈوخاصـــة الرئي ،االهتمـــام برســـم شخصـــيته الرئيســـية و الثانويـــة

ات النفسـية الـيت متيـز  أي الصـف ؛و البعـد النفسـي فيزيولـوجيالكتابة البعـد اخلـارجي للشخصـية أي البعـد ال

�Â��ƨȈǐƼǋ�ǲǯƨȈƷǂºǈŭ¦�Ŀ�ƨȈºǐƼǋ�ǲºǯ�Ƣºđ�Ǧ ºǐƬƫ�Ŗºǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǨǐǳ¦�Ä¢�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƾǠƦǳ¦�  و

.2هي أبعاد متداخلة ِيؤثر بعضها يف البعض األخر

و هكـذا  ،تعـرض بطريقـة تسـتهوي الطفـل وتشـد انتباهـه ،وهلذا جيب أن تكون الشخصيات بسيطة

نفعاليــا ني امللتقــي و الشخصــيات خيلــق جــوا او حتقيــق هــذا التعــاطف بــ ،يتعــرف عليهــا و يتعــاطف معهــا

  .مميزا

80مس ص -علم و فن*-أمحد جنيب أدب األطفال *- 1

- 269د حممد متويل قنديل رمضان مسعد بدوي املواد التعليمية يف الطفولة املبكرو س ص  2
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ي يف مســـرحيته شخصـــيتان حمبوبتـــان ومعروفتـــان لـــدى األطفـــال، وظـــف املؤلـــف عبـــد القـــادر بلكـــرو 

مبشاركة الشمس، وهذه الشخصـيات هلـا دالالت ورمـوز كثـرية، وظفهـا لتسـهيل تسلسـل األحـداث، وهـي 

.شخصيات بسيطة تشد انتباه األطفال، كما ختلق جوا من الضحك واللعب فيما بينهم

بأسـلوب  يسـردان العديـد مـن القصـص ،ري وفـأرييف هـذه املسـرحية مهـا هـافالشخصيتان احملوريتان 

  .ة واحلكمةبسيط فيه العديد من الفرج

يعــرف كيــف خيلــص نفســه مــن املتاعــب وهــو  ،هــو فــأر ذكــي وقــوي يتميــز باحليلــة: شخصــية فــأري

  .يساعد األسد أثناء وقوعه يف الشبكة ،شخصية حمبة للخري

،شوف ،هاذي فّخة بناهالك الصّياد،آّواه هاذي شبكة،واش بيك واش هذا يا سي السبع: الفأر

  .ذ احملنة، غادي خنرجك من هاأنت دندن كاش حلن مجيل خيّليين ندبّر راسي

.غري اّيل راين فيه يكفيين،ما تزيدنيش مهك انت: األسد

  .هيا دندن ،دير واش قتلك ،زّين نيتك: الفار

حر روحـو حـّىت لقـى السـبع ،والفـار بسـنانوا يف الشـبكة يفـكّ ،بدأ السبع يدندن ويضـحك: الشمس

  .طليق

، غـري متفـاهم مـع قـوي وقهـار ،هو القط، شخصـية معروفـة لـدى األطفـال وحمبوبـة:شخصية هاري

لكنـه يف الواقـع مـا هـو إال  ،ميثـل دور األسـد ،دائما يف خصام معه يقع دائما يف املشاكل واملتاعـبفاري، 

  .قط
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.هو، هو: القط

  .ال عنداك هو: الفأر

  .وط هو هوويابلع: القط

، تصــاحل بــني تقــوم بالنصــح واإلرشــاد ،جذابــة وحمبــة للخــري ،املتمثلــة يف الشــمس :شخصــية الــراوي

  .ومتثل الشمس الضياء األبدي الذي ينري طريق احلياة ،ريهاري وفا

وانــــت يــــا هــــاري رّد بالــــك هيــــا تصــــافحوا ،راين شــــاهدى علــــيكم ،ريمــــا ختــــافش يــــا فــــا: الشــــمس

كمـــا كـــان   ،وهـــي شخصـــية تنســـق بـــني أحـــداث املســـرحية؛ 1حـــانني متصـــافينينـــاموا ســـعداء فر  ،وتصـــاحلوا

كما وّظف ،ألنه أيضا ميثل الضياء والنور يف الظالم ،بإمكان املؤلف أن يوظف القمر يف شخصية الراوي

  .شخصيات افتعالية وافرتاضية يف قصة اخلضر والفواكه

مشـهورة ومعروفـة يف كـل  ،ر ومجيلـةºŧ¢�ƢºĔȂǳ،وهي شخصية متخيلـة) البندورة( :شخصية الطماطم

  . خترج كعروسة مغنية ،مكان

  حــمــــرا حــمــرا ومجيلة      أنا املسكينة الولية 

  مشهورة يف املعمـــورة         أنــــــــــــــــــــا الال

  رهيفة ظريفة وعروسة        أنا الال الطوماطيسة

.5، ص م سعبد القادر بلكروي، مسرحية هاري وفأري واأللوان، .-1
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1املنظرلوين حامق ومحر             وجودي يزّين 

حمبـــوب مـــن طـــرف الصـــبيان  ،مذاقـــه حلـــو ،لونـــه أصـــفر ذهـــيب ،شخصـــية متخيلـــة :شخصـــية المـــوز

  .يقع يف شجار مع الطماطم ،يتباهى بنفسه ،والكبار

  .ايَ وضروك شا جابك يلَّ يا البل: املوز

2.خصك أنا مطيشة ووليا: املطيشة

يرتــوي منــه  ،ه حلــو وشــأنه رفيــعلونــه برتقــايل مذاقــ ،شخصــية متخيلــة وافرتاضــية :شخصــية البرتقــال

وتسـتخدمه كـدواء يف فصـل الشـتاء، حمـب للخـري يقـيم الصـلح بـني الطمـاطم ،العطشان يف فصـل الصـيف

«�ǾƬȈǐƼǋ�Ǻǟ�Ƣđواملوز املتخاصمني ويفك الشجار بينهم ǂǠȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǣȋ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾǼȈƦȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��.

علــى بــالكم بّلــي انتمــا مــن عائلــة ،عجــب ،وبــاقيني متفــاتنيني ناوحــد يــا،أيّــا الســكات عل: الربتقــال

3.وحىت أنا راين منكم ،وسالالة واحدة

،رائحتهــا زكيــة وهــي زهــرة مجيلــة وحنيلــة ،متثــل مصــدر العطــور ،شخصــية متخيلــة :شخصــية الــوردة

ƢȀǈǨǼƥ�ǂƼƬǨƫÂ�ȄǿƢƦƬƫ�¼°±¢�ƢĔȂǳ� تسخر من املوز.  

  رهيفة خفيفة حنيلة          مسوين الزهرة اجلميلة : أغنية الوردة

4.نشبح ونطبع الزيارة          نوارة ماشي مصفارة              

5، ص س هاري وفأري واأللوامنعبد القادر بلكروي، مسرحية -1
  6-5ص م ن، -2
  .5.ص، نم  -3
.7، صن م -4
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Ȃººººǳ¦Â�±Ȃººººŭ¦�śººººƥ�ƶǴººººǐǳ¦�ǶȈººººǬƫ�ƨººººǨȈǜǻÂ�ǂººººǔƻ¢�ƢººººĔȂǳ°®̈�،شخصــــية متخيلــــة :شخصــــية الســــالطة

1.املتخاصمني

يقـيم  ،حمبـوب يف كـل البيـوت وحمـب للخـري ،لونه بنفسـجي ،شخصية متخيلة :لاذنجاشخصية الب

  .الصلح بني الوردة والطماطم

2.ملطيشة ومن األزرق لونك ياورديت اجلميلةا لونك يا ،لوين شريف جاي من حلمر: الباذجنال

ƨƸǓ¦Â�Ǿǯ¦ȂǨǳ¦Â�ǂǔŬ¦�śƥ�ƨūƢǐŭ¦�ÀȂǰƫ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ.

،هلـا دالالت ورمـوز لكـن مل تكـن واضـحة يف الـنص ؛الكاتـب وضـفهاوكل هذه الشخصـيات الـيت  

  .حيدد الظروف املعطاةألنه مل 

  :الحبكة

�ń¦ȂºƬƫ�Ʈ ºȈƷ��ƨºȇƢĔÂ�ǖºǇÂÂ�ƨºȇ¦ƾƥ�ǺºǷ�Ǧ ǳƘºƬƫ�Ʈ ȈƷ���ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�Ŀ�ǂǐǼǟ�Ƕǿ¢�ƨǰƦū¦�ŐƬǠƫ

إمــا أن تكــون بســيطة، أو رمبــا معقــدة، :"األحــداث حســب القصــة الدراميــة، واحلبكــة كمــا يراهــا أرســطو 

3"وأفعال احلياة الواقعية اليت حتاكيها احلبكات، تؤكد مثل هذا التميز

،اعتمــدت هــذه املســرحية حبكــة بســيطة، اســتطاع مــن خالهلــا الكاتــب جتنــب الفعــل املركــب املعقــد

ƨȇƢĔÂ�ǖǇÂÂ�ƨȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ÀȂǰǷ�ǖȈǈƥ�ǲǠǧ�ȄǴǟ�ƾǸƬǟ¦�Ʈ ȈƷ��ǲǨǘǳ¦�ń¤�ǲǐȇ�ȏ�Äǀǳ¦.

.7، صس عبد القادر بلكروي، مسرحية هاري وفأري واأللوامن-1
.9م ن، ص-2

.120د ت ص  1أرسطو فن الشعر ترمجة ابراهيم محادة بريوت لبنان ط  3
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حيــث اعتمــد يف املســرحية  ،رتابطــة ومنســجمة مــع أحــداثهاطريقتــه يف تركيــب حبكــة م ؤلــفأتقــن امل

Ƣºđ�ƨºǏƢƻ�ƨºȈǼǣ¢�ƨȈºǐƼǋ�ǲºǯ�¾Ȃºƻ®�Ŀ�ǲǸǠƬǇ¦�ƢǸǯ��ÄÂ¦ǂǳ¦�ƨȈǐƼǋ�ȄǴǟ�  فقـد كانـت قصـة املسـرحية

عود القط مث ي ،)اخلضر والفواكه(إىل النهاية السعيدة بتصاحل  ،متسلسلة األحداث من مطاردة القط للفأر

.ƨƸǓ¦Â�ƨǘǈƦǷ�ƨȇƢĔ�ȆǿÂ،ريهاري يف مالحقة الفأر فا

وهــذا  ،وجيعلـه يتشــوق ملعرفـة بـاقي أحــداث القصـة ،فتتـابع األحـداث ووضــوحها جيلـب انتبـاه الطفــل

  .من أجل ضمان مشاهدة الطفل للعرض كامال

  :الصراع

يعتـرب الصـراع مـن أهــم العناصـر الفنيـة يف املسـرحية وهــو الـذي يولـد احلركـة الدراميــة يقـوم بـني طــرفني 

، وهــو حيكــم العمــل 1"فالصــراع الــدرامي هــو جــوهر وروح الــدراما"ويشــكل العقــدة يف املســرحية متناقضــني 

الفـــين مـــن البدايـــة إىل النهايـــة، فتقـــوم الشخصـــيات الدراميـــة حلمـــل عـــبء الصـــراع مـــن خـــالل األحـــداث 

  . ومواقف يتمثل فيها شطري الصراع

ƨººǓ°ƢǠƬǷ�ÃȂººǫ�śººƥ�̧ȂººǼƬǷ�ÀȂººǰȇ�̧¦ǂººǐǳƢǧ�¦ǀººđÂ� ر أو اهلزميــة، ويف املســرحيات الــيت وينتهــي باالنتصــا

تقـــدم لألطفـــال جيـــب أن تكـــون عناصـــر الصـــراع ممـــا يناســـبهم ويـــدور يف جمـــاالت اهتمـــامهم وذلـــك لشـــد 

  .انتباههم

متيز الصراع يف هذه املسرحية بالبساطة وحبركة واضـحة، وهـي حركـة جعلـت يف هـذا العمـل نـوع مـن 

يف بدايــة الصــراع كانــت  -شخصــية مــع شخصــية-يــات احليويــة، ممــا حقــق فيــه عنصــر التشــويق، صــراع ثنائ

.181نور الدين بن عيسى، سيكولوجية الشخصية يف مسرح الطفل، م س ، ص-1
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مــن خــالل املطــاردة بــني الفــأر فــاري والقــط هــاري، ومــن هنــا يبــدأ اخلصــام بينهمــا حــىت تتــدخل الشــمس 

وهكذا ينتقل الصراع إىل مرحلة أخرى، عندا تروي الشمس حكايـة الفـأر واألسـد، ويظهـر الصـراع بينهمـا 

ويف هـذه األثنـاء ينتقـل . ي انتهـى بإفالتـه مـن قبضـة سـلطان الغابـةأثناء وصول الفأر إىل منزل األسد والـذ

فتبـدأ شخصـية الطمـاطم وشخصـية املـوز  ،الصراع يف تسارع إيقاعي إىل وضعة أخرى بني اخلضر والفواكـه

  .يف شتم بعضهما البعض

بــوه عليــك، بــوه عليــك، يالفنيــان، ياملصــفار، يالكســالن، مــا كلتــك مــا تشــّبع وقّشــرتك: " املطيشــة

  .مليانة باخلدع

.هاذي واش بغات عندي، شا راي ختّرف... إيوا : املوز

  .يدخل إىل الداخل ليصبح عروس

.وضرْوْك شتا جابك ليا يالبِلية: املوز

، ومـن هنـا تظهـر تقـال، لتنهيـه وتقـيم الصـلح بينهمـايتزايد الصـراع بينهمـا حـىت تتـدخل شخصـية الرب 

  .فتتدخل شخصية السلطة لتفك هذا النزاع القائم بينهماشخصية الوردة يف الصراع مع املوز 

واش هاذي العيطة، واش هـاذي اخلالوطـة، عـالش قـاع هـاذي الضـّجة، كشـفتونا، رّديتونـا : "السلطة

  ".فرجة

ينتقـــل الصـــراع إىل مرحلـــة أخـــرى عنـــدما تتـــدخل شخصـــية الطمـــاطم لتـــدافع عـــن املـــوز، فتـــدخل يف 

  .صراع مع الوردة
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  .ري من حالتك يا وحد اليابسةحاليت خ: املطيشة

1.صار أنا يابسة يا وحد املنيفخة: الوردة

�ǶƟƢººǬǳ¦�̧¦ǂººǐǳ¦�ȆººȀƬǼȈǳ�ƨȈƷǂººǈŭ¦�ƨººȇƢĔ�ȆººǿÂ��̧ ¦ǂººǐǳ¦�¦ǀººǿ� ƢººĔȍ�¾Ƣººų¯ƢƦǳ¦�ƨȈººǐƼǋ�ǲƻƾººƬƫ�¦ǀººǰǿÂ

  .بني اخلضر والفواكه

  .بينهما اقائم ظلفهو ال ينتهي وي ؛رياأما الصراع بني هاري وف

  : الحوار

فـاحلوار جـزء "احلوار من الوسائل اللغوية اهلامة يف العمل الدرامي، ومنه يتكون نسيج املسـرحية  يعد

، ولذلك يدفع احلـدث إىل التطـور وأن يكشـف عـن شخصـية صـاحبه وأفكـاره "من أجزاء احلدث الدرامي

2.وعواطفه

°��ǶººȀǨǳ¦�ȄºǴǟ�Ƕēجيـب أن يتوافــق مـع مسـتوى تفكـريهم وقـد ،فـاحلوار يف املسـرحية املقدمـة لألطفـال

.فال تطول فقراته حىت ال يشعر الطفل بامللل، وتكون لغته وبسيطة وسهلة

.قدم الكاتب جمموعة من احلوارات املناسبة للطفل بني القصر والطول، فتمثلت احلوارات القصرية

3.أنــا هــاري: أنا فأري             القط: الفأر

:والفواكه، متثلت احلوارات القصرية مثال يف ويف قصة اخلضر

.9، ص م سعبد القادر بلكروي، فكرة موفق اجلياليل، مسرحية هاري وفأري واأللوان، -1
.95علم وفن، م س، ص –ينظر أمحد جنيب، أدب األطفال -2
.1، ص  م سعبد القادر بلكروي، فكرة موفق اجلياليل، مسرحية هاري وفأري واأللوان، -3
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  .إذا احنا من عايلة وحدة: املوز واملطيشة

1.امسحيلي يا مطيشة: املوز

أما احلوارات اليت متثلت يف الطول، عندما حتاول كل من الربتقال والسلطة والباذجنال أمن تصاحل بني 

.. .الربتقــالأنـا خالكم... امسعـويل ملــيح : " ربتقــالال: ȐưºǷ�̈ƾººƷ¦Â�ƨǳȐºǇ�ǺººǷ�ǶºĔ¢�̈®°Ȃººǳ¦Â�̈°Âƾنـاملـوز والب

هيــا شــوفوا معانــا، حنطّــو شــوية ... لــوين هــذا مــن لــونكي األمحــر يــا مطيشــة ولونــك األصــفر يــا ســي املــوز 

  . اعطوين شوية ماء ريقي نشف... أّمنتوا ... شفتوا ... أصفر نزيدولوا شوية أمحر واش منزجوا الربتقال 

اريــة تكشـف عـن الشخصـيات، وعواطفهــا، وطبائعهـا، اسـتعملها الكاتــب اسـتعمل الكاتـب لغـة حو 

وكــم هــي مســألة ضــرورية فمــثال يف . ليجعــل مــن هــذه احلــوارات توضــح فكــرة التصــاحل والتعــاون بــني النــاس

  .حوار الشمس مع القط والفأر

  .هذه القصة تنطبق عليكم انتوما ثاين: الشمس

2...هيا تعانقوا وتصافحوا 

  .تدل على املصاحلة بني الفواكه واخلضر مع بعضهم البعضوهناك حوارات 

  ...امسحيلي يا مطيشة : املوز

.3...أنا ّيل بديت  ... امسحلي أنت : املطيشة

.6، ص م س عبد القادر بلكروي، مسرحية هاري وفأري واأللوان-1
.1، ص  م ن -2
.6م ن، ص -3
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«��Ƣºđ�ƨºǏƢƻ�ƨȈǼǣ¢�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀǈǨǼƥ كل عند دخولف ǂǠƫ�ƨȈǐƼǋ  اختـذت خاصـية شـعرية غنائيـة

  .فمثال حوار الفأر والقط متبوعة بنغمة موسيقية، 

  .أنا فأري أنا الذكي: رالفأ

  .أنا هاري أنا القوي: القط

  .أنا قوي وأنت غيب... أنا ذكي أنا حيلي : الفأر

1.أنت حقري يا وحد الفأر... أنا قوي أنا قهار : القط

�ŐººƬǠȇ�¦ǀººđÂ��ƨȈƷǂººǈŭ¦�Ŀ هــامواقفالتعريــف بالشخصــيات و  مــن احلــوارات الدالــة علــىهنــاك الكثــري 

�ȄǴǟ�ƾǟƢǈȇ�ǾǟȂǼƫÂ��ƢēƢǇ°ƢŲÂ�ƨǤǴǳ¦�¿¦ƾƼƬǇȏ�ƨǬȇǂǗ�ǲǔǧ¢�°¦Ȃū¦ت الكلمات يف ذاكرة الطفليثبت.  

  : اللغة

اللغـــة وســـيلة اتصـــال بـــني الشخصـــيات، نســـتطيع مـــن خالهلـــا تصـــوير األفكـــار، واملعلومـــات،  تعتـــرب

والتعبــري عــن خمتلــف اآلراء، وهــي تلــك الرمــوز واإلشــارات واألصــوات الــيت تعــرب عــن اإلحســاس واملشــاعر، 

  .وعلى الكاتب أن يبتعد على اللفظ املعقد والكلمات الصعبة

للغـــة العاميـــة، الـــيت متيـــزت بالبســـاطة والوضـــوح، فجـــاءت عبـــد القـــادر بلكـــروي، ا"وظّـــف الكاتـــب 

األلفــــاظ واملفــــردات معــــربة بعيــــدة عــــن التعقيــــد، وقريبــــة جــــدا مــــن لغــــة الطفــــل، حــــىت يــــتمكن مــــن فهمهــــا 

  .واستيعاب معانيها

.1، ص م س عبد القادر بلكروي، مسرحية هاري وفأري واأللوان-1
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  .الذي تنوع بني االستفهام واألمر والنداء ؛إىل جانب هذا استعمل األسلوب اإلنشائي

  ).االستفهام(سد؟ شكون رايح ميثل األ: الفأر

  ).نداء. (أي من هنا... يالفيل، يالفيل من هنا : األسد

اخــرج ومــا تزيــدش تعتــب مــن هــاذ ... روح ... روح يــا وحــد اجليفــة ... روح يــا وحــد العيفــة: ... األســد

  ".األمر"اجليهة 

الغيــث، أجنــدوين : وقــد اســتعمل الكاتــب اللغــة الفصــحى يف بعــض الكلمــات واأللفــاظ واجلمــل مثــل

ياسادة يا كرام، منرب املعرفة واالحرتام، لوحة رائعـة، وعليـه جيـب انتقـاء املفـردة املناسـبة الـيت تعـرب عـن املعـىن 

  .الصحيح وجيلب انتباه الطفل

لـــوين األخضـــر جـــاي مـــن لونـــك األزرق ومـــن األصـــفر لونـــك ... انتبهـــويل ملـــيح ومسعـــويل : الســـلطة

  .على التناسق واالنسجاموهذه الكلمات هلا داللة عميقة حتث ،1ياملوزة

جيب أن تتميز بالوضوح والبساطة، وتعـرب  ؛ميكننا القول أن اللغة سواء كانت بالعامية أو بالفصحى

�ƨººǐǬǳ¦�ǶººȀǧ�Ŀ�ƢººǬƟƢǟ�ƢººǷȂȇ�ƨººǤǴǳ¦�Ǻººǰƫ�ŃÂ��¾ƢººǨǗȋ¦�Ãƾººǳ�ƨººǧȂǳƘŭ¦�Ƣººē¦®ǂǨǷÂ�ƢººȀǛƢǨǳƘƥ�ƨººȈƫƢȈū¦�°Ȃººǐǳ¦�Ǻººǟ

  .املسرحية على الدوام

.8، ص 2005ق اجلياليل، مسرحية هاري وفأري واأللوان، ط عبد القادر بلكروي، فكرة موف-1
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  :هاري و فأري و األلوان  نصالقيم التربوية و التعليمية في 

رغــم حداثــة مســرح الطفــل يف اجلزائــر شــأنه شــأن بــاقي الــدول العربيــة إال أنــه ال ميكــن إنكــار جهــود 

�śǳÂƢŰ�ǲǨǘǴǳ�ƨȀƳȂŭ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�Â�ƨȈǼǨǳ¦�ǶŮƢǸǟȋ�¦ǂǜǻ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śƳǂű�Â�§ ƢƬǯ�ǺǷ�śǟƾƦŭ¦�ǒ Ǡƥ

الشكل من املسرح يف احلركة املسرحية اجلزائرية و تطويره ألغراض فنية و مجالية و تعليميـة بذلك نشر هذا 

  .و اجتماعية يف آن واحد 

إذا أردنـا مبسـرح الطفـل كـل مـا يقـدم لألطفـال قصـد تـوجيههم فإنـه قـدمي يف : " يقـول نعمـان اهليـين 

بط فنية و اجتماعيـة و تربويـة و يسـتعني الفكر ، أما إذا كان املقصود ذلك الطرف الفين الذي يلتزم بضوا

1" بوسائل نقدية يف الوصول إىل األطفال فإنه يف هذا احلال ال يزال من أحدث الفنون 

و مع ذلك فإن أعمال العديد مـن مبـدعي مسـرح الطفـل يف اجلزائـر يف الفـرتة الراهنـة تعتـرب مبـادرات 

و تلبيـة أهـواء مجهـور األطفـال و التواصـل معهـا قيمة و فنية هادفة بغية تطوير مسرح الطفل مـن جهـة بـل 

  .و املسامهة يف تكوينها العلمي و العقلي و الثقايف و الرتبوي بشكل خاص 

و هذا ما ينطبق على عبد القادر بلكروي و مسرحيته هاري و فأري و األلوان اليت كانـت مـن أبـرز 

  . اجلزائري ليمية املوجهة إىل الطفلكنموذج للمسرحيات التع  2005إنتاجاته و إبداعاته الفنية سنة 

  . 55ص  1979 ـ أدب األطفال فلسفته فنونه و وسائله ـ جملة البحوث ـ العدد الثاين يتـ نعمان اهلي 1



 الفصل األول                                                                          مسرح الطفـل أشكاله وخصائصه الفنية

110

بعــث العديــد مــن الرســائل الــيت محلــت يف مــن خــالل هــذه املســرحية،  بلكــروي عبــد القــادر حــاول 

» °ƢǠǷ�Â�©¦Őƻ�Â�² Â°®�ń¤�ƨǧƢǓ¤�ƨȈǼǧ�Â�ƨȇȂƥǂƫ�ƢǸȈǫ�ƢēƢȈǗ  كثرية.  

ƢºēÂ°�Ŗºǳ¦�ǎ ºǐǬǳ¦�Â�©ƢºƷȂǴǳ¦�Ǯ ºǴƫ�Ŀ�ȆƷǂºǈŭ¦�ǎ Ǽºǳ¦�¦ǀŮ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈŷȋ¦�ǺǸǰƫ  الشـمس لكـل

  .من هاري و فأري حيث كانت مليئة بالعرب و القيم الرتبوية 

الــيت كانــت فكــرة موجهــة إىل  ،القــيم الرتبويــة و األخالقيــة العديــد مــن يف اللوحــة األوىلتتجلــى ـ  1

�ƢººººēÂ°�Ŗººººǳ¦�°ƘººººǨǳ¦�Â�ƾººººǇȋو ذلــــك يف قصــــة ا ،حيــــث متثلــــت يف تبيــــان عواقــــب الغــــرور و التجــــرب ،الطفــــل

حيـث ميكـن أن نلـتمس مـن خالهلـا تلـك  ،ري علـى أنـه الفـأراومثلها هاري على أنه األسـد و فـ ،الشمس

،على أن القوة ليسـت كـل شـيء ،)الطفل ( القيمة الرتبوية اليت يود بلكروي أن يرسخها يف ذهن املتلقي 

،صـداقةبـل و كانـت القيمـة األساسـية هـي روح املسـاعدة و ال ،كن أن نسـتفيد ممـن هـم أضـعف منـاميبل 

خـالص ، خـالص جنيـت احلمـد هللا " و هذا مـا جـاء علـى لسـان األسـد  ،اليت كانت حاضرة هي األخرى

عمـري و ال  أرواح ، أرواح نبوسك يافار ، أنت أعظم خملوق ، أنـت هـو صـديقي نتـاع الصـح ، عمـري ،

.1"ننسى خريك من اليوم 

أن املكانـــة الراقيـــة و  الل فكـــرة ، ويـــربز مـــن خـــاملشـــهد يف هـــذاتعليميـــة تربويـــة و كمـــا جتلـــت قـــيم 

وهــذا مــا ينطبــق  ،بــل ملــن ميتلــك قلبــا طيبــا و يقــدم املســاعدة ملــن حيتاجــه ،العظمــة ال تكــون ملــن هــو أقــوى

رغـم قوتـه و  ،حيـث حـاول بلكـروي أن يبـني نبـل الفـأر مبسـاعدته األسـد ،صـنيعه جتـاه األسـدعلى الفـأر و 

  . 11م س ص .ـ بلكروي عبد القادر ـ مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ املشهد األول  1
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بـاش نقولـوهلمبلي  ،أحنا مثلنا لألطفال هذه احلالة" :وهذا ما جاء على لسان شخصية الشمس  ،جربوته

.1" حنتاجوا دائما إىل من هو أصغر منا ،)الشمس ، القط ، الفأر ( يف هذا العامل اللي رانا عايشني فيه 

األحاســـيس النبيلـــة و تلقيحهبو الســـعي إىل  ،و رمبـــا يكـــون ذلـــك أســـلوبا آخـــر للتواصـــل مـــع الطفـــل

هـــذا فضـــال عـــن اكتســـاب املتلقـــي الطفـــل مـــن خـــالل هـــذه  ،صـــية الفـــأرعـــن طريـــق شخ ،األعمـــال اخلـــرية

،و املتمثلة يف كون املساعدة ال تأيت فقط ممن هـو قـوي اجلسـد ،نوعا من اجلرأة و الثقة يف النفس ،القصة

  .ن ميلك شخصية نبيلة و قلبا طيبابل مم

  :المعـارف التعليميـة 

العديــد مــن اخلــربات ،) القــط و الفــأر ( ري القصــة الــيت يرويهــا كــل مــن هــاري و فــأ محــل الكاتــب

  :يأيت على لسان القط و الفأر قيمة تربوية متثلت يف  ،فمنذ بداية القصة ،التعليمية املوجهة للطفل

:ǖǬǳ¦�Â�°ƘǨǳ¦�ƢĔ¦®®ǂȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǣآداب الكالم و احلديث مع اآلخرين يف األ" 

  بعد التحية و السالم     يا سادة يا كـرام 

  فـي هـذا املقـام    بيكمأهال وسهال 

2منرب املعرفة و االحرتام     

فقـد تناولـت معـرف تعليميـة "املطيشة و املوز و الوردة و السـالطة و الـدجنال و الربتقـال " أما قصة 

  .هامة يف شكل دروس موجهة لألطفال 

  12هاري و فأري و األلوان ـ م س ـ  عبد القادر بلكروميسرحية 1
  13ـ م ن ص 2
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  :فكـرة األلـوان 

جلـذب الطفـل  ،يف قصة هذه الشخصيات اعتمد بلكروي على صياغتها يف شكل شعري و غنـائي

و هـذا مـا نالحظـه يف كـل األغـاين الـيت ،بل و إيصال مثل هذه اخلربات و املعـارف إىل ذهنـه ؛و استهوائه 

و هنــــا ميكــــن أن نلــــتمس تلــــك القيمــــة التعليميــــة الــــواردة يف هــــذه ،ترددهــــا الشخصــــيات لتعــــرف بنفســــها 

  .كدرس عن اخلضر و الفواكه و عالقتها باأللوان ،املسرحية 

  :البنـدورة 

  ة الوليـة نكيـأنا املس    محراء محراء و مجيلـة "

  أنا ال ال البنــدورة     مشهـورة فاملعمـورة

  أنا ال ال الطوماطيسة    رهيفة ظريفة و عروسة 

1"وجودي يزين املنظـر        لوين حامـق وأمحـر

و ال يقتصــر األمــر علــى أغــاين  ،و هــذا األمــر نفســه ينطبــق علــى بــاقي الشخصــيات يف هــذه القصــة

و املوز أثناء ختاصمهما ،بل هذه املعارف تبدوا حاضرة على لسان كل من البندورة ،هذه الشخصية فقط 

لكنهـا كانـت هادفـة و  ،يف شـكل رسـالة طغـى عليهـا طـابع الفكاهـة ،لكي يبني كل منهما شكل خصـمه

  . ذات غرض تعليمي 

  15عبد القادر بلكروميسرحية هاري و فأري و األلوان ـ م س ـ 1
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  :المطيشـة 

نيان ، ياملصفار ، يالكسالمناكلتك ما تشبع و قشرتك مليانة باخلدع بوه عليك بوه عليك يالف

  :املـوز 

1" أنت محرا و مدورا دروك نقذفك ياملكورة 

يف شخصـية الربتقـال الـذي حيـاول فـك  ،كما وردت قيمة تربوية و اجتماعية أخرى يف هـذا املشـهد

هـذا فضـال " إقامـة الصـلح بـني األصـدقاء أثنـاء اخلصـام :" النزاع و اخلصام بـني املـوز و البنـدورة متثلـت يف 

ممـا يسـاهم يف انـدماج الطفـل مـع  �ƢºĔ¦Ȃǳ¢�Â) خضـر و فواكـه ( عن تأكيـده علـى قيمـة هـذه الشخصـيات 

و هـو مـا ورد يف الـنص علـى لسـان ،يق يف قالـب فـين و مجـايل هذا احلدث امللـيء باملعـارف و الـدرس الشـ

  :شخصية الربتقال

أحنـــــا ...و الكـــــل يتفـــــرج علينـــــا  ،هكـــــذا دايـــــرين عيطـــــة...مـــــا حتشـــــموش يـــــا جـــــريان : " الربتقـــــال 

يف شــكل رســالة موجهــة علــى مجهــور األطفــال  2" نصــبحوا هكــذا مكشــوفني ،و امللــونني  النظافاملأصــلين

  .ضرورة التآخي و التعاطف و التسامح و التعاون  حيثهم من خالهلا على

و قد تناول نص مسرحية هاري و فأري و األلوان فكـرة مهمـة متثلـت يف تعريـف الطفـل بكـل أنـواع 

و قد كانت مثل هذه الشخصيات مفيدة للطفـل يف  ،و العالقة اليت جتمعها ،اخلضر و الفواكه و أشكاهلا

´تلقي مثل هذه املعارف ألن أشكال اخل Ƣƻ�ǲǰǌƥ�ƢĔ¦Ȃǳ¢�Â�ǂǔ� تبقى حمببة للطفل.  

  .16ـ عبد القادر بلكروي ـ مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ م س ص 1
  16ن صـ م  2
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علبــالكم بلـــي أنــتم مـــن ...و بـــاقيني متفــاتنني عجـــب  ،عايلـــة واحــدة...هيـــا ســكوت : " الربتقــال 

.1"و حىت أنا راين منكم ...عايلة و ساللة واحدة 

يعـة و يعـرف بطب،فمن خالل حوار الربتقال نلتمس هذه الفكرة التعليميـة الـيت يـود إيصـاهلا للطفـل  

و مل يقتصر األمر على هذه القيم الرتبوية و املعـارف الـواردة يف الـنص بـل جتـاوز  ،الشخصيات و مكانتها

  .ذلك إىل الغوص أكثر يف عامل األلوان 

  : فكـرة التمـازج بيـن األلـوان 

هــــذه الفكــــرة و القيمــــة التعليميــــة األساســـية هــــي األخــــرى واردة يف نــــص هــــاري و فــــأري و كانـــت 

يف مشــهد هــذه الفكــرة  تكمــنو ،إخل ...خاصــة يف مشــهد الربتقــال و املــوز و البنــدورة و الســلطة  ،األلــوان

  .عند مزجها  يظهرعرف بعالقة األلوان ببعضها و اللون الذي الصلح بني البندورة و املوز ليُ 

 و،أنــا خــالكم الربتقــال لــوين هــذا جــاي مــن لونــك األمحــر يــا مطيشــة...أمسعــويل ملــيح : " الربتقــال 

واش منزجـوا الربتقـايل ،تزيدولوا شوية أمحر ،هيا شوفوا معانا حتطوا شويا أصفر...لونك الصفر يا سي املوز 

2" املوز و املطيشة يتعانقان " ريقي نشف  ،شفتواآمنتوا ، أعطوين شويا ماء...

علومـة كـل و يؤكـد علـى هـذه امل؛...شـكرا يـا الربتقـال شـكرا علـى هـذه املعلومـة : " املوز و الربتقـال 

�ƢǸȀǟ¦ǂǏ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƨǌȈǘŭ¦�Â�±Ȃŭ¦�ǺǷ� 3"األمحر و األصفر يعطينا برتقايل : " بقوهلما.

  17ص.ـ مسرحية هاري و فأري و األلوان لبلكروي عبد القادر ـ م س  1
  17ص ـ م ن 2
  18صم ن ـ  3
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ويواصل بلكروي طـرح هـذه املعلومـات يف قضـية عالقـة األلـوان ببعضـها يف مشـهد السـلطة و الـوردة 

  "ليعرف الطفل مبصدر اللون األخضر ،املوز بنفس الطريقة و 

و ماألصــفر  ،امسعــوا يل لــوين األخضــر جــاي مــن لونــك األزرق يــا نــوارة انتبهــوا ملــيح و: الســلطة  

1" لونك يا ملوز 

مـــن خـــالل مـــزج األلــــوان  ،و هـــذه املعلومـــة موجهـــة إىل اجلمهـــور للتعريـــف مبصـــدر اللـــون األخضـــر

  .األساسية األزرق و األصفر 

  .إذا أحنا ساللة أحنا عايلة : الوردة و املوز 

مــــع األصــــفر غــــادي يعطينــــا  إذا خــــذينا شــــوية أزرق و خلطنــــاه... عايلــــة معلــــوم أنتوما: الســــالطة 

2"األخضر 

فباإلضـافة  ،و هـذا مـا ورد يف حمتـوى املسـرحية ،إىل هدف تعليمـي من خالل ذلكيهدف بلكروي 

Ä°Ƙººººǧ�Â�Ä°ƢººººŮ�ǆ Ǹººººǌǳ¦�ƢººººēÂ°�Ŗººººǳ¦�ƨǫȂººººǌŭ¦�ƨººººǐǬǳ¦�ń¤�  و القصــــة الثانيــــة الــــيت جــــاءت يف شــــكل حلــــم

و هـذا مـا أكـد عليـه كمـال الـدين ،مثـل هـذه املعـارف و اخلـربات املطروحـة  ،الهلـااستخلص الطفـل مـن خ

جبانـــب القصـــة الدراميـــة املـــؤثرة الـــيت تشـــكل عصـــب : " حيـــث يقـــول ،حســـني يف كتابـــه املســـرح التعليمـــي 

3" هناك املوضوعات التعليمية اليت جتيء متضافرة مع نسيج القصة الدرامية بشكل كبري  ،العمل

  19ـعبد القادؤر بلكروي  مسرحية هاري و فأري و األلوان م سصـ  1
  19ن صـ م  2
  . 189ـ كمال الدين حسني املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ م س ـ ص  3
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احملــور الرئيســي عــرب كــل فقــرات مســرحية هــاري و فــأري و  ،األلــوان و عالقتهــا ببعضــها  فكــرة تعتــرب

لــــيعلم الطفــــل مــــن خــــالل  ،األلــــوان حيــــث اســــتعرض املؤلــــف يف نصــــه درســــا يف األلــــوان و التمــــازج بينهــــا

  هــــــــــــــــــمسرحيت

�ƢȀǼȈƥ�«±ƢǸƬǳ¦�Â�ƢēƢǫȐǟ�Â�À¦Ȃǳȋ¦�̧¦Ȃǻ¢.

لونـك يـا مطيشـة و مـن ،لوين شريف جاي مـن األمحر...ندوا قصة طويلة هاذ اللون ع: " البذجنال 

حـىت  ،و قـد صـيغت خمتلـف هـذه األحـداث منـذ مشـهد هـاري و فـأري 1"األزرق لونك يا ورديت اجلميلـة 

تأيت يف النهاية بقيمة تربوية و معـارف ،يف شكل لوحات تعرب عن صراعات  ،مشهد اخلضروات و األلوان

�ǄºǷǂǯ�±Ȃºŭ¦�Â�ǂºŧȋ¦�ÀȂºǴǳ¦�ȄºǴǟ�ǄºǷǂǯ�̈°ÂƾºǼƦǳ¦�̧¦ǂºǏ�ƨºȇƢĔ�À¢�Ȃºǿ�Ǯ و ؛و خربات تعليمية ºǳ̄�ȄǴǟ�ǲȈǳƾǳ¦

و األمـــر نفســـه انطبـــق علـــى بـــاقي الشخصـــيات و أحـــداث  ،كانـــت نتيجـــة اللـــون الربتقـــايل  ،علـــى األصـــفر

«���ǲºǯ�ƨºȇƢĔ�ń¤�ǾºǳȐƻ�ǺºǷاملسرحية  ƾºȀȇ�¬ǂºǷ�¾¦ƾƳ�ǲǰǋ�Ŀ�ƨȈƷǂǈŭ¦�¹ƢǏ�ƾǫ�ÄÂǂǰǴƥ�ÀȂǰȇ�¦ǀđ�Â

�ƨºººȇƢĔ�ǞºººǷ�°ȂºººȀǸŪ¦�ǾºººȈǳ¤�ǎ،مبعلومـــة أو قيمـــة تربويـــة و تعليميـــة موجهـــة إىل الطفـــلحـــدث  ºººǴƻ�ƢºººǷ�¦ǀºººǿ�Â

علـى فكـرة األلـوان لتبقـى راسـخة  ،أحداث املسرحية على لسان الشخصيات اليت أكدت يف جـو احتفـايل

�ǎ Ǽǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�®°Â�ƢǷ�Ȃǿ�Â�ǲǨǘǳ¦�Ǻǿ̄ �Ŀ ) مسرحية هاري و فأري و األلوان. (  

  ألمحر و األصفر يعطينا برتقايلا" اجلميع 

  األخضر هو األصفر مع األزرق ماشي 

  ص 20مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ م سعبد القادر بلكروي ـ  1
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تعتـــرب مســـرحية هـــاري و فـــأري و األلـــوان لعبـــد  1" األمحـــر و األزرق يعطونـــا البنفســـجي           

القادر بلكروي من بني األعمال املسرحية املوجهـة إىل الطفـل ألغـراض تعليميـة و تربويـة و قـد الـتمس مـن 

باعتبـاره وسـيلة تربويـة و تعليميـة " ف و املقاصد اليت يسعى إليها مسرح الطفل بشكل عـام خالهلا األهدا

حيـث يــدخل يف نطـاق الرتبيــة اجلماليـة و الرتبيــة اخللقيـة فضــال عـن مســامهته يف التنميـة العقليــة إىل جانــب 

.2"اهتمامه بالتعليم الفين للنشء اجلديد 

لى إلقاء بعض القيم الرتبوية الـيت حتـدثنا عنهـا و تلقـني يف رمسه ألحداث املسرحية عبلكروي اقتصر 

يـــق شخصـــيات جذابـــة و حمبوبـــة عـــن طر  العمـــل،عـــرب حمطـــات أحـــداث ،الطفـــل املتلقـــي درســـا يف األلـــوان 

الــــيت تعتــــرب ذات مكانــــة ،بــــني احليوانــــات و شخصــــيات اخلضــــروات و الفواكــــه  تزاوجــــتللطفــــل 

و  ،بــدورها مــن بــني الوســائل األساســية للتواصــل مــع اجلمهــور فكانــت،خاصــة يف نفســية الطفل

:حىت املشهد اخلتامي يف أغنية النهاية ،إيصال الرسالة و ترسيخها يف ذهنه استهوائه و 

  هيا نرقص هيا نغين هيا نزين هيا نبين " 

�ƾǠǈǻ�ƢȈǿ�řĔ�ƢȈǿ���ƾǌǼǻ�ƢȈǿ�¬ǂǨǻ�ƢȈǿ

  عهد اخلصام و عهد ملعان    صار يف كان ميكان 

  نودعوا الفتنة لألبد      حد فينا ما يشتم حد 

  نتكاملوا و ننسامجوا فاللون    نصنعوا فرجة للعيون 

  21ص ـ م ن 1
  . 77س ـ ص ـ فوزي عيسى ـ أدب األطفال ـ م  2
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1"حياتنا تصبح ملونة    و السلم عنوان بستانا 

يف شــكل ،فكانــت أغنيــة النهايــة نوعــا مــن النصــح و اإلرشــاد الرتبــوي و التعليمــي للطفــل 

اليت جعلت من مسـرحية هـاري و فـأري و  ،و املبادئ شعري غنائي كنهاية مليئة بالعرب و القيم

ج ضـمن املسـرح التعليمـي بأهدافـه الـيت تنـدر ،األلوان تصـنف ضـمن األعمـال املسـرحية اجلزائريـة 

  خصائصه الرتبوية و التعليمية و 

  :ري و األلوان االخصائص الفنية و التعليمية لعرض هاري و ف

جـــوا مـــن املـــرح و املتعـــة للجمهـــور مـــن ،خلقـــت مســـرحية هـــاري و فـــأري و األلـــوان خـــالل عرضـــها 

مــع  ،و األغــاين و املوســيقى املمتعــة و اجلذابــة للطفــل،حيــث امتــزج فيهــا األداء الفــين للممثلــني  ،األطفــال

 املســامهة يف إضــافة إىل،لتخلق بــذلك عاملــا مــن األحــالم و املــرح ا،الســينوغرافيالــوظيفي لعناصــر التجســيد 

كــان خمــرج   ،الــذي يســعى إليــه مســرح الطفــل بشــكل عــام ،الغــرض الرتبــوي و التعليمــي و الفــين و اجلمــايل 

و إيصــــال القــــيم و املبــــادئ األخالقيــــة و  ،التواصــــل بــــني العــــرض و اجلمهــــور حيقــــق املســــرحية حيــــاول أن 

و كـان موفقـا ان لعبـد القـادر بلكـروي التعليمية و الرتبوية الـيت تناوهلـا نـص مسـرحية هـاري و فـأري و األلـو 

  .اىل حد كبري

  21ص ـ مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ بلكروي عبد القادر ـ م س 1



 الفصل األول                                                                          مسرح الطفـل أشكاله وخصائصه الفنية

119

  :عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان 

اســـتعمل خمـــرج مســـرحية هـــاري و فـــأري واأللـــوان عديـــد الوســـائل و التقنيـــات الفنيـــة و اجلماليـــة يف 

لــق فضــاء ســينوغرافيا جــذابا حيــث حــاول مــن خالهلــا أن خي،عرضــه هلــذا العمــل املســرحي املوجــه للطفــل 

و جيعـل مـن مسـرحية بلكـروي عرضـا متتـزج فيـه األحـداث املشـوقة و اهلادفـة و ،للجمهور من فئة األطفال 

مـــن قبـــل املمثلـــني و املـــؤثرات الصـــوتية و املوســـيقى و الوســـائل ،القـــيم الرتبويـــة باإلبـــداع الفـــين و اجلمـــايل 

  إخل ...البصرية اجلذابة 

  :يالتمثيلاآلداء ـ  1

ذلك التمايز يف البنيـة اجلسـدية  ،هاري و فأري و األلوان منذ الوهلة األوىليلحظ املشاهد ملسرحية 

يف حــني وظــف فـــأري  ،حيـــث وظــف ممــثال يـــؤدي دور هــاري ببنيــة جســدية ضـــخمة،بــني القــط و الفــأر 

1"جبسد حنيف و رشيق 

مــــن إحــــدى مقومــــات العــــرض  ،مراعــــاة شــــكل الشخصـــية مــــن حيــــث البنيــــة اجلســـدية تعتـــرب قضــــية

كــان أحــد ... ،ة عامــة و لــذلك فــإن التناســق بــني جســد املمثــل و شخصــية القــط أو الفــأراملســرحي بصــف

ممـا يسـهل علـى الطفـل املشـاهد  ،األساليب اليت اعتمد عليها املخرج إلقناع اجلمهـور بطبيعـة الشخصـيات

كـات كما اعتمد املمثالن يف أدائهما هلذه األحـداث العديـد مـن احلر ،إدراك من هو الفأر و من هو القط 

( نــائم و الفــأر ) هــاري ( القــط : حيــث جنــد مــثال يف املشــهد األول  ،الدالــة و املعــربة،و النــربات الصــوتية 

إذ  ؛وكــذلك حركــة كــل منهمــا ،)تــوم و جــريي ( ممــا يــذكرنا بــأفالم الكرتــون عــن  ،حيــاول إزعاجــه) فــأري 

قية الثقافة و الفنون ـ عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ تأليف عبد القادر بلكروي ـ إخراج إمساعيل براهيمي ـ فكرة جياليل موفق ـ اجلمعية الثقافية لرت  1

  .2005 ـ زدور براهيم بلقاسم ـ وهران 
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إضــافة إىل احلركــات  ،ألطفــاليف جــو ملــيء بالصــور اجلذابــة ل،نالحــظ القــط البــدين يطــارد الفــأر الرشــيق 

يقــوم حبركــات حيــاول مــن خالهلــا التواصــل مــع ) فــأري ( حيــث جنــد الفــأر ،املصــاحبة لألغــاين و املوســيقى 

إذ ؛فـاألمر كـذلك ) هـاري ( أمـا شخصـية القـط  ،مـن خـالل رشـاقته اجلسـدية،الطفل ويعـرف بشخصـيته 

أمــا شخصــية  ،)ميــاو ( عــارف عليــه حيــاول هــو اآلخــر أن يعــرب عــن شخصــيته مــن خــالل صــوت القــط املت

فقـد  ،و إن مل جتسد على أساس شخصـية ميثلهـا ممثـل عـن طريـق احلركـة،الشمس قد وظفها بتقنية الراوي 

�ǆ Ȉǳ¦Ȃǰǳ¦�ǺǷ�ļƘȇ�ƢēȂǏ�Â�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǇ�ƢǿƾȈǈƴƬƥ�«ǂƼŭ¦�ȄǨƬǯ¦.1

حيـث  ،ليـتمكن اجلمهـور مـن االنـدماج مـع كـل الشخصـيات ،كما كان ذلك التمـايز يف األصـوات

أما الفأر فنـربة صـوته رقيقـة و هـذا مـا ،مصاحبة بصوت املواء  ،نالحظ القط يف إلقائه نربة صوتية ضخمة

حــــاولوا جتســــيد ،يؤكــــد أن خمــــرج عــــرض مســــرحية هــــاري و فــــأري و األلــــوان و ممثلــــي هــــذه الشخصــــيات 

العـــرض  مـــع ،بشـــكل يلـــي أهـــواء الطفـــل و حيقـــق مشـــاركته و اندماجـــه ،شخصـــيات معروفـــة حمببـــة للطفـــل

¨ƾºººǈĐ¦�©ƢȈºººǐƼǌǴǳ�ǶºººƟȐǷ�ȆºººƟ¦®¢�§ȂǴºººǇƘƥ�  و جـــذاب للجمهـــور و معـــرب عـــن األحـــداث علـــى خشـــبة

  .املسرح مسعيا و بصريا 

  :الشمس ) الراوي( ـ شخصية  2

ليحقــق املســرح أهدافــه  الــروادالــيت اعتمــد عليهــا  ،الــراوي يف املســرح مــن أهــم وســائل العــرض يعتــرب

مثلمــا هــو احلــال بالنســبة لربيشــت و  ،و إشــراك اجلمهــور يف العــرض ،ةالسياســية و االجتماعيــة و التعليميــ

و مســـرح الطفـــل بـــدوره  ميكـــن أن  ؛آخــرون و هـــذه التقنيـــة باتـــت حاضـــرة يف العديـــد مــن أشـــكال املســـرح

  .يوظفها لغرض تعليمي و مجايل يف آن واحد 

  )من خالل مشاهدة العرض(ـ املشهد األول ـ عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان  1
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�ª ¦ƾººƷȋ¦�śººƥ�ǪººǈǼŭ¦�Â�ÄÂ¦ǂººǳ¦�ƢººĔȂǯ�ȄººǴǟ�ǆ Ǹººǌǳ¦�ƨȈººǐƼǋ�Ǧ ººȈǛȂƫ�À¤� بينهــا خلــق و الفاصــل

��ƢººĔ¢�ȄººǴǟإذ نالحــظ وجودهــا يف الــنص و العــرض معــا ،جــوا مــن الــدروس و العــرب الرتبويــة و األخالقيــة 

مليئـة بـالقيم ،الذي يقيم الصلح بني القط و الفأر يف شكل رسالة إىل اجلمهـور  ،احلكيم و املعلم و املريب

  .الرتبوية و األخالقية و االجتماعية 

  :ـ الرقصـات  3

جـــوا مـــن املـــرح خلقـــه أداء املمثلـــني املصـــاحب  ،عـــرض مســـرحية هـــاري و فـــأري و األلـــوانيتنـــاول 

أي مشــهد  ؛خاصــة خــالل الفصــل بــني فقــرات العــرض ففــي املشــهد األول ،و املقــاطع املوســيقية،لألغــاين 

إال أن املثــري لالهتمــام الــذي كــان ،حيــث كانــت معــربة عــن قــط يطــارد فــأر  ،املطــاردة بــني هــاري و فــأري

يف  ،و الـراقص املصـاحب لألغـاين ،هو ذلك اجلو املرح مـن خـالل األداء احلركـي،يسعى إليه خمرج العرض 

و جيتذبه مما يعترب أحد الوسائل السيكولوجية اليت رعاهـا املخـرج  ،شكل من اللعب الذي يستهوي الطفل

  .لطفللساهم يف الدور التعليمي و الرتبوي مما ي،1إلحداث التواصل مع الطفل املتلقي 

يف املشــهد الثــاين نالحــظ قصــة أخــرى ترويهــا الشــمس جســدها ممثلــون بأســاليب راقصــة معــربة هــي  

فمــثال أغنيــة ، األخــرى عــن نفســها عــن طريــق الغنــاء و الرقصــات الفولكلوريــة املعروفــة يف الــرتاث اجلزائــري

يف شـكل جـذاب و شخصـية املـوز حبركـات  ،قصة املالوف  أيضااليت كانت بإيقاع  املالوف و بر البندورة و 

ألن مســـتوى التلقـــي  ،ف هـــذه الرقصـــات يف شـــكل يالئـــم الطفـــل أكثـــريـــتوظ باالمكـــانكـــان ... قبائليـــة 

.2للطفل الصغري ال ميكنه استيعاب هذه الرقصات الرتاثية و الفنية

  املشهد الثالث م س ـ عرض هاري و فأري و األلوان 1
  .الثالثـ عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ املشهد  2
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رح و املتعـة يف شـكل يالئـم فئـة يتطلب خلق جـو مـن املـ،و إذا كان العرض املسرحي املوجه للطفل 

مل تالئـم مجهـور األطفـال بـل   ،فإن الرقصات اليت تناوهلا املشهد الثاين ؛و مستوى التلقي للطفل،اجلمهور 

ممــا جيعـــل ذلــك يطغـــى علــى األمهيـــة  ،كانــت يف شــكل عـــروض فنيــة موســـيقية و رقصــات موجهـــة للكبــار

ليسـت هلـا أي صـلة  ،لها كما جسدت يف العـرضو هي يف أص ،التعليمية لعرض هاري و فأري و األلوان

§��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀŮبالطفل أو اللعب اإليهامي  ¦ǀŪ¦�Â�  فرمبا يود خمرج هذا العرض أن يعرف الطفـل

حيــث جعلنــا نلــتمس مــن خالهلــا هــدفا  ،أحنــاء الــرتاب اجلزائــري ،املتنوعــة يف كافــةبفنــون الــرقص و الغنــاء 

.�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ القايف والفين متثل يف جعل الطفل يتعرف املوروث ،فياتعليميا فنيا و مجاليا و ثقا
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  :ـ السينوغرافيـا 4 

مـــن خـــالل املـــؤثرات البصـــرية و ،خلـــق العـــرض جـــوا ســـينوغرافيا و عاملـــا مـــن األحـــالم املثـــري للطفـــل 

املوجـــودة علـــى الـــركح الســـمعية يف الفضـــاء املســـرحي إذ جنـــده يوظـــف الشـــمس ضـــمن أشـــكال الـــديكور 

تنســدل منهــا ســتائر بــألوان زاهيــة و براقــة و الشــمس يف شــكل دائــرة تســتطع عــن طريــق اإلضــاءة املوجهــة 

  .إليها هذا فضال عن جتسيد بيت األسد الذي هو يف األصل بيت القط يف شكل فين و مجايل 

  :ـ األغانـي و الموسيـقى أ

ǼǠǳ¦�ƨººȈǬƥ�ÀƘººǋ�ƢĔƘººǋ�ǲººǨǘǳ¦�¬ǂººǈǷ�Ŀ�ňƢººǣȋ¦لكــي حيقــق العمــل املســرحي أهدافــه  ؛اصــر الضــرورية

  .طفالو املتعة و التسلية للجمهور من األ ،التعليمية و الرتبوية

الــــيت رمسهــــا بلكــــروي يف نصــــه و أعــــاد املخــــرج  ؛و قــــد تنــــاول العــــرض العديــــد مــــن املقــــاطع الغنائيــــة

،رض بشكل جذاب للطفلحيث وظفت يف املرحلة األوىل من الع ،جتسيدها عرب مراحل العرض و فقراته

أنا هو هاري " ري افو  هاريخاصة يف أغنية  ،إيقاعات موسيقية مالئمة لألحداثمصحوبة مبقطوعات و 

.1"يكري أنا هو الذ اأنا هو ف ،أنا هو القوي

يف شكل أشبه بأغـاين أفـالم  ،حيث كانت بإيقاع متناغم و مناسب لألغاين اليت حيبذها األطفال  

  .ري اعن طبيعة الشخصيتني هاري و فربت بل و ع ،الكرتون

املـوز و أصـدقائها مـن اخلضـر و اليت تناولت قصة البنـدورة و  ؛لكن يف الفقرات األخرى من العرض

ƢƦǰǳ¦�§ȂǴǇƘƥ�ǲǨǘǴǳ�ƨȀƳȂŭ¦�ňƢǣȋ¦�ƪ°،الفواكهو  ǳÂƢǼƫ�ƢĔƜǧ�  حيث كان أداء كل شخصـية ألغنيتهـا يف

  )القرص املضغوط(02ـ عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان املشهد  1
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لوف انجــد البنــدورة تغــين أغنيتهــا بإيقــاع املــ،ففــراح اجلزائريةشــكل مــن ألــوان الفــن املوســيقي املعروفــة يف األ

.1"يقاع وهرايناملوز بإيقاع قبائلي و الربتقالة بإو 

و لعل املخرج كـان حيـاول أن يصـل إىل غايـة فنيـة و مجاليـة ضـمن األهـداف التعليميـة العامـة ملسـرح 

لكنهـا يف  �¦ÄǂºƟ¦ǄŪ¦�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ƨºǧÂǂǠŭو هي أن يعرف الطفل على األلوان الغنائية و الفولكلوريـة  ،الطفل

فرمبـا ختـدم الطفـل املتلقـي  ،الوقت نفسه مل تكن مفيدة جلميع الفئات العمريـة يف هـذا الشـكل مـن اإليقـاع

لكــن األطفــال الصــغار يف مراحــل مبكــرة ال ميكــنهم اســتيعاب مــا  ،يف مرحلــة متطــورة مــن مراحــل الطفولــة

بـــل يكتفـــي باالســـتمتاع بالنغمـــات و األصـــوات الفنيـــة جلميـــع  ،يمحيملـــه أداء هـــذه األغنيـــة مـــن عـــرب و قـــ

ــــة املوجــــودة يف الكلمــــات الــــ ،الشخصــــيات أثنــــاء الغنــــاء يت تلقيهــــا و يصــــرف انتباهــــه عــــن اخلــــربة التعليمي

  .خالل األغاين من الشخصيات

  :ـ اإلضـاءة ب 

كانت هي األخرى قد عـربت عـن العديـد مـن   ؛ري و األلوانااإلضاءة يف عرض مسرحية هاري و ف

و لعـل  ،عـرب العديـد مـن حمطـات هـذا العـرض املسـرحي املوجـه للطفـل ،األفكار و املواقف و الشخصـيات

أثنـاء ء على الدائرة اليت مثلـت الشـمس و هو تسليط الضو  ،أهم ما قام به املخرج خالل استعمال اإلضاءة

ليزيـد مـن  ،ساطعا على الدائرة الصفراء ضوءجنده يسلط  ،)صوت الشمس يأيت من الكواليس ( حديثها 

�ǲºưǷ�Äǀºǳ¦�ǶºǈĐ¦�Ǯذو يتمكن بـ ،ليعرب عن شخصية الشمس ،بريقها ºǳ̄�ǶºȀǧ�Â�½¦°®¤�ǺºǷ�°ȂºȀǸŪ¦�Ǯ ǳ

طع أثناء دورها يف احلديث خالل جندها تس ،فبفضل اإلضاءة املوجهة إليها ،من خالله شخصية الشمس

)القرص املضغوط(ـ م س  02ري و فاري و األلوان املشهد عرض مسرحية ها1
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ري يف اع هاري و فخاصة يف األحداث األوىل م ،1احلدث املسرحي عندما ال تكون ضمنأفلو ت ،العرض

.املشاهد األوىل

حيـث سـلطت  �ǲȈǴǳ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�¾ȐŮ¦�ǲǰǋ�ƢĔƢǰǷ�ǞǓȂȇ�Â،و يف املشهد الثاين ختتفي الشمس

ƨººǏƢƻ�̈ ƢººǓ¤�ǶººǈĐ¦�Ǯ،علــى الــركح ººǳ̄�ȄººǴǟ�Â� و ينــدمج  ،لكــي يتعــرف اجلمهــور علــى زمــن األحــداث

السـلطة مع رقصة املوز و  ،معها كما كانت اإلضاءة مصاحبة إليقاع املوسيقى على شكل ومضات خاصة

ا مفقـــد ســـامهت اإلضــاءة يف كشـــف ألـــوان مالبــس الشخصـــيات عنـــد ؛باإلضـــافة إىل ذلــكو  ،2.و الــوردة 

�Ƣƥ¦ǀƳ�ƢǬȇǂƥ�Ƣē®¦±يستهوي الطفل يف املسرح بشكل عام.  

كان مفيـدا جـدا يف تركيـز الطفـل   ،الشمس أثناء حوارها مع الشخصياتو لعل تركيز اإلضاءة على 

إذ كـان توظيـف الشـمس   ؛بني حمطات العرضو  ،رياو حوار الشمس مع هاري و ف و انتباهه مع العرض

فقـــد لعبـــت  ،هـــي مصـــدر القـــيم الرتبويـــة و التعليميـــة جتـــاه الطفـــل ،كشخصـــية الـــراوي و احلكـــيم و املعلـــم

ع األحــداث الــيت دارت بــني الفــأر خاصــة مــ ،جــذب الطفــل جتــاه أحــداث العــرض اإلضــاءة دورا فعــاال يف

  .الشمس والقط و 

  :ـ المالبـس5

و الدليل على ذلك هـو أن  ،ري و األلوان وظيفيا جدااهاري و ف عرض يفكان استعمال املالبس 

وات اأو كانت خضر  ،القط أو الفأر ؛سواء كانت حيوانية ،العرض الذي تناول شخصيات حمببة لألطفال

هــا مالئمــة و معــربة عــن الشخصــيات ءفإننــا جنــد أزيا ،مثلمــا هــو احلــال يف املشــهد الثــاين ،ورودو فواكــه و 

  ) القرص املضغوط(م س .ري و األلوان ـ املشهد األول ـ عرض هاري و ف 1

ـ م ن 2
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فتجســيد هــذه الشخصــيات  ،كمــا كانــت مالئمــة هلــدف العــرض و املســرحية بشــكل عــام  ،علــى اختالفهــا

ȋ¦�Ǻºǟ�ƢºǇ°®�ƢºēƢȈǗ�Ŀ�ǲººǸŢ�ƪ،خاصـة يف القصـة الـيت ترويهـا الشـمس ºǻƢǯلـذلك وظفـت البنــدورة  ،لـوان

ممـا خلـق جـوا مـن التمـايز يف  ،إخل... زي الربتقـايل الو املوز بزي أصفر و الربتقال بـ ،ترتدي زيا أمحراوهي 

حيـث يرتـدي  ؛رياكمـا كـان األمـر نفسـه هلـاري و فـ  ،األلوان عن طريق املالبس اليت ترتديها الشخصـيات

  .إخل...ري بزي رمادياو ف ااألول زيا أصفر 

  : ـ األقنعـة6

هـــاري و فـــأري -مـــن ضـــمن األزيـــاء اجلذابـــة و الـــيت عـــربت عـــن العديـــد مـــن الشخصـــيات املســـرحية 

فمنـذ املشـهد األول نالحـظ  ،يفـيظة و الـيت  كانـت هـي األخـرى بشـكل و جند توظيـف األقنعـ ،-األلوانو 

.1ري او األمر نفسه كذلك مع الفأر ف ،القط يرتدي قناعا معربا عن القط

كـل   خصوصـية وظفـت يف شـكل قبعـات معـربة عـن ،لخضر و الفواكهلƾǈĐ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦�Ŀ̈�أما 

و املوز بقبعة صفراء و الربتقال  ،تنسدل منها أوراق خضراء ،البندورة ترتدي قبعة محراء" فمثال  ،شخصية

.2"  بلون أخضربقبعة برتقالية و السلطة 

أن املخـرج حـاول أن جيعـل  ،ترتـديها الشخصـياتاملالحظ لكل هذه األزياء و األقنعـة الـيت يستنتج 

درســـا يف ليعطـــي يكولوجي العامـــل الســـ ؛مؤكـــدا علـــى عـــدة عوامـــل منهـــا ،ذلـــك ألغـــراض تعليميـــة و تربويـــة

 . ية يف هذا العرض على اختالفهاعن طريق األزياء امللونة و املعربة عن الشخصيات املسرح ،األلوان

  )القرص املضغوط(ـ عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ املشهد األول  1

02ـ م ن ـ املشهد  2
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  .المسرح التعليمي مقوماتالمبحث االول 

  :مفهوم المسرح التعليمي

يعترب املسرح التعليمي وسيلة فعالة يف إحداث التواصل بني امللقي و املتلقـي، هـذا التواصـل الـذي يكمـن 

ل املســرح يقـــوم بالعديــد مـــن ظـــاجلمهـــور، لــذلك إىل يف إيصــال العديــد مـــن األفكــار و القـــيم و املبــادئ 

يميـا لـذلك جنـد املسـرح ، و بـاألخص تعلا و تطهرييـا ومنهـا مـا كـان توعويـامنها ما كان ترفيهي ،الوظائف

©ƢºǠǸƬĐ¦�̈ƢºȈƷ�Ŀ�̈ŚƦǯ�ƨȈŷ¢�¦̄�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�  غـري أن هـذا الشـكل يأخـذ مفـاهيم متعـددة وخمتلفـة حسـب

  .اختالف جماالت استخدامه

وهـي كلمـة " didactique":وإذا كنا بصـدد تعريـف املسـرح التعليمـي ، فـال بـد مـن العـودة إىل كلمـة 

تــــدل علــــى كــــل مــــا لــــه صــــفة تعليميــــة،  والــــيت ،didacticosمشــــتقة مــــن مصــــطلح  ،يونانيــــة األصــــل

و يشـــمل كـــل مســـرحية هلـــا بعـــد فهـــ ،مصـــطلح املســـرح التعليمـــي واســـع ال يـــرتبط بنـــوع مســـرحي حمـــددو 

لكنـه كـان خيتلـف بـاختالف  ،، و البعـد التعليمـي يف املسـرح كـان موجـودا منـذ القـدمتوجيهي، أو تربـوي

و ملــا كــان ، ...، و السياســة و العلــم و الفلســفة القاالخــركــائز الفكــر يف كــل زمــن مــن حيــث الفكــر و 

، فقـد اسـتخدمت هـذه بشكل كبري مـع املعتقـدات الدينيـة املسرح شكال من أشكال التعبري اليت تتداخل

.1"ألهداف تربوية تعليمية بشكل عام األشكال

ور منـذ هـذا الـد ، حيـث يعـودتوعيـة الفـرد وتعليمـهلذلك أصبحت الدراما بشكل عام عنصرا أساسـيا يف 

و املالحـــم  ،، و لعــل الــدليل علىــذلك هــو مــا تناولتــه املســرحيات اليونانيــةبــدايات نشــأة الفــن املســرحي

137ـ ص م س ماري إلياس ، حنان قصاب ، املعجم املسرحي ، 1-
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هلـــا طابعهـــا  ،واألســـاطري مـــن مواضـــيع تطـــرح العديـــد مـــن القـــيم و املبـــادئ األخالقيـــة يف شـــكل نصـــوص

و إذا كانــــت مثــــل هــــذه ؛ القيــــةالتعليمــــي و التوعــــوي مــــن الناحيةالدينيــــة و السياســــية و الثقافيــــة و األخ

دد املفــاهيم فــإن هــذا املصــطلح أصــبح متعــ ،املواضــيع ذات أمهيــة كبــرية يف اجلانــب التعليمــي لــدى الفــرد

  .حسب جماالت استخدامه

ǶȈǴǠƬǳ¦�Â�ƨȈƥŗǴǳ�ǖȈǇÂ�Â�̧ȂǓȂǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƢǷ¦°ƾǳ¦�» ǂǠƫ�  يتناول موضـوعا تعليميـا

، كمـا أن كـاره و براعتـه يف إيصـال املعلومـةامللقـي باسـتخدام كـل مهاراتـه و أفحيـث يقـوم خالهلـا  ،معينا

ياء و األفكــار و القــيم و املبــادئ، و اكتشــافها مــن الــدراما التعليميــة متــنح الفرصــة للمــتعلم إلدراك األشــ

�Â�ƢđƢǠȈƬǇ¦Â��ƢȀǴƻ¦®ƨȇ®ƢǠǳ¦�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ƢȀǬȈƦǘƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦�Â�Ƣđ�Ʈ ƦǌƬǳ¦1.

لـذلك  ،خاصـة مـن جهـة فئـة األطفـال ،التعليمي أصـبح ذا دور فعـال يف العمليـة التعليميـةو ألن املسرح 

ƨººƠǨǳ¦�ǽǀººđ�śººǸƬȀŭ¦�Â�©ƢºǈǇƚŭ¦�ǺººǷ�ƾººȇƾǠǳ¦�À¢�ƾºų��Ƥ ººǳƢǬǳ¦�¦ǀººǿ�ń¤�̈®ȂººǠǳ¦�ǪºȇǂǗ�Ǻººǟ�ƢººȀǼȇȂǰƬƥ�ǶƬºē

رح ن هـو املسـ، فقـد يكـو حسـب جمـاالت اسـتخدامه مما جعل املسـرح التعليمـي يتعـدد يف مفاهيمـه ،الفين

أغلب األحيان هو املسرح ، و املصطلح األكثر تداوال يف رمبا يصطلح عليه باملسرح الرتبوي، أو املدرسي

،تأخــذ مفــاهيم خمتلفــة ،، لــذلك فــإن هــذه املصــطلحات املختلفــة حســب جمــاالت االســتخدامالتعليمــي

هوم احلقيقـي ملاهيـة املف على تعرفالمن خالهلا  ناحيث يتطلب ذلك العودة إىل هذه األشكال اليت ميكن

  .حسب مدلول كل مصطلح أصطلح عليه ،املسرح التعليمي

25ـ ص م س  ـ الدراما و املسرح يف التعلم  تل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هياليينظر لينانب1-
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  :ـ المسرح المدرسي1

، أصـــبحت تعتمـــد أهـــم الوســـائل يف تربيـــة الـــنشء اجلديـــد ،هنامـــن البـــديهي أن املـــدارس يف الوقـــت الـــر 

عـــادة مـــا  ،و مـــا نالحظـــه اليـــوم أن املســـرح يف بعـــض املؤسســـات ،تعليمـــه بأحـــدث الســـبل و التقنيـــاتو 

يل املعـارف  حيث جند القائمني على تعليم األطفال يستعملونه كأسـلوب لتوصـ ،يستعمل هلذه األهداف

ǶđȐǗ�ń¤�¿ȂǴǠǳ¦�Â.

حيث يتمثل يف كونه نشاط  ،ـ لذلك يعترب املسرح املدرسي شكال من أشكال املسرح املوجه للطفل

، حيث يستفيد منه تربوي يف الوقت ذاته وو أسلوب تعليمي  ،مسرحي يتم يف إطار الربامج املدرسية

ع تعاجل أفكار أو تستعرض اليت حتمل مواضي ،طالب الصف من خالل متابعة العروض املسرحية

عريف للممارسني هلذا النشاط إضافة إىل اكتساب املهارات الفنية و الرصيد امل ،معلومات خمتلفةمعارف و 

Â�ƨǇȂǈŰ�¾Ƣǰǋ¢�ń¤�©¦®ǂĐ¦�¾ȂŹ�Ʈأيضا ȈƷ�� هلذا يكون وسيلة مناسبة يف  ،مفهومة يف قالب فين

1.عرض املواد الدراسية بأسلوب مسرحي

أن يكتسـبوا خـربة املمارسـة  ،كما ميكن للممارسني يف النشـاط املسـرحي يف املـدارس مـن تالمـذة الصـف

يم القــ و ترتســخ تلــك املفــاهيم و ،املســامهة يف إيصــال املعــارف إىل زمالئهــم مــن املشــاهدين، و املســرحية

ǶĔƢººǿ̄و  ¢�Ŀ�©ƢººǷȂǴǠŭ¦ȆººǇ°ƾŭ¦�¬ǂººǈŭƢǧ��": مــرتبطǀººǳ��ƢººȀƴǿƢǼǷ�Â�Ƣººē¦°ǂǬǷÂ�ƨººǇ°ƾŭƢƥ لك يعتــرب املســرح

  ـ 2" سي وسيلة تعليمية بالدرجة األوىلاملدر 

  و لكنه ،مسرح تربوي يعين الرتويح و التسلية":يرى حممد إمساعيل اجلاويش أن املسرح املدرسي هو 

  56ص 1980طرق تدريس التمثيل مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر  العراق  جامعة املوصل دط عزين كروميأسعد عبد الرزاق ـ نظر ي1

  69ـ ص  2000ـ 1دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر اإلسكندرية ط) قضايا و أراء(أمحد وصل شلول ـ أدب األطفال يف الوطن العريب ـ 2
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امليـــول الطيبـــة يف نفـــوس املبادئ الكرميـــة و يـــةو و لرتبكمـــا أنـــه يهـــتم ببـــث القـــيم ا  ،يهـــتم باجلانـــب التعليمـــي

1."الناشئة

ممـــا جيعلـــه يف العديـــد مـــن  ،بـــني اهلـــدف الرتبـــوي و التعليمـــي تـــهجو زاإن مـــا مييـــز املســـرح املدرســـي هـــو م

غـري  ،املؤسسات التعليمية أحد أهم األساليب البيداغوجية املنتهجة يف مسار العملية الدراسية و الرتبوية

، فإن اخلاصية الرتبويـة و التعليميـة ال تعـين بية كبرية يف األوساط االجتماعيةأن املسرح باعتباره فنا له شع

، و الـدليل علـى ذلـك هـو جاوز ذلك إىل املسارح الكربى  واملسـتقلةتبل ت ،فئة األطفال و املدارس فقط

ن عـرب و مبـادئ أخالقيـة و وطنيــة �Â��ºǷ�ƢºēƢȈǗ�Ŀ�ǾºǴǸŢ�ƢºǷطبيعـة العـروض الـيت تعـرض حـىت لفئـة الكبـار

إال أن  ،تعليمــي جلمهــورهت مــن دور توعــوي و ري مثــال علــى ذلــك هــو مــا قدمــه بريشــخــو  ،اجتماعيــةو 

ا للهـــدف نظــر  ،شــكل كبــري بفئـــة األطفــال ككــلبتبقـــى علــى ارتبــاط  ،لوقــت الــراهنأمهيتــه التعليميــة يف ا

  .الرتبوي الذي يقوم به

46ـ ص  2007ـ 1ية  ـ حورس الدولية للنشر اإلسكندرية ـ طحممد إمساعيل اجلاويش ـ األساس يف األنشطة الرتبو -1
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  :بويالمسرح التر 2

و يهــدف إىل كــل مــا هــو  ،رمبــا يطلــق هــذا املصــطلح أيضــا علــى أي شــكل مســرحي يعــىن برتبيــة الطفــل

، ســواء مــا تعلــق بــالفرد عامــة حيــث ال خيفــى علينــا أن هنــاك عالقــة وطيــدة بــني املســرح و الرتبيــة ،تربــوي

، و ألن الرتبيـة هـي حامسـا و فعـاال يف تربيـة األجيـال ، حيث أن املسرح يلعـب دوراأوفئة األطفال خاصة

ƢȀǴȈºººǐŢ�ń¤�©ƢºººǠǸƬĐ¦�ȄǠºººǈƫ�Ŗºººǳ¦�» ¦ƾºººǿȋ¦�±ǂºººƥ¢�Â�Ȅºººũ¢�ǺºººǷƢºººȀƟ®ƢƦǷ�Ƕºººǿ¢�ƺȈºººǇǂƫ�Â���� و ميكـــن أن

  .ن املسرح هو الوسيلة األنسب لذلكيكو 

ƢººĔ¢�ȄººǴǟ�ƨººȈƥŗǳ¦�» ǂººǠƫ: "هــي تشــمل كــل ، فللوصــول بــاملريب إىل درجــة الكمــال عمليــة متكاملــة تســعى

  ـ1"ل منها التعلم لتحقيق هذا الكمالو تستعني بوسائ جوانب النفس اإلنسانية،

عـرب العـامل حيـث يـتم  ،ت التعليميـة و الرتبويـةيستخدم املسرح كنشاط قائم بذاته يف العديد من املؤسسا

يــل و املهــارات و األســاليب املســرحية لعــرض مواضــيع باســتخدام كــل احل ،توظيفــه لــتعلم املــواد الدراســية

يعا وقصصا و أغـاين ، حيث جند هذه العروض حتتوي مواضهادفة إىل التكوين العلمي والرتبوي لألطفال

ترسـخ  يف ذهنــه العديــد مــن العـرب و القــيم األخالقيــة مــن جهــة  ،طفــلذات أبعـاد فكريــة و تربويــة لل ،...

2أخرى ـ

فـــــيمكن أن يكـــــون املســـــرح الرتبـــــوي أحـــــد  ،و إذا كـــــان املســـــرح وســـــيلة فعالـــــة يف ترفيـــــه الـــــنشء اجلديـــــد

ººǸȈǴǠƬǳ¦�¬ǂººǈŭ¦�Ƣººđ�ŘººǠȇ�Ŗººǳ¦�©ƢƸǴǘººǐŭ¦�Ȇ  حيــث أن هدفــه مــن ذلــك هــو غــرس أهــم املبــادئ و القــيم

و الطفـل خاصـة غـري أن املسـرح التعليمـي ميكـن أن يشـمل   ،قية يف نفسـية املتلقـي عامـةالرتبوية و األخال

23ـ ص  2005ـ 1كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ الدار املصرية اللبنانية ط1

186ـ ص  م س ينظر ـ حنان ـ عبد احلميد العناين ـ الفن و الدراما يف تعليم الطفل ـ 2



ه وأهدافهالفصل الثاني                                                                               المسرح التعليمي مقومات  

58

اليت تبقى علـى صـلة باجلانـب الرتبـوي والتعليمـي مـن حيـث اسـتخدامه يف قالـب  ،كل أشكال هذا الفن

  .فين و مجايل

  :المسرح التعليمي3

إال أن هــذا الشــكل يبقــى مفهومــه حمصــورا يف  ؛مهمــا تعــددت املصــطلحات الــيت مشلــت املســرح التعليمــي

  .تربيتهمو  و الوصول إليها يف تنمية قدرات األطفال ،أمهيته و أهدافه اليت يسعى إىل ترسيخها

أن املســرح التعليمــي يعتــرب مــن الوســائط اهلامــة املمكــن اســتخدامها يف : " و لــذلك يــرى حســن مرعــي 

حيـــث يـــتم  ،يف مراحـــل التعلــيم و الطفولـــة ،الفنيـــة للطفـــل تنميــة و تفعيـــل القـــدرات العلميـــة و الرتبويــة و

يســاعد علــى صــقل أذواق  ،ذلــك مــن خــالل تعلــيم املعــارف و األفكــار و القــيم األخالقيــة يف قالــب فــين

الـيت عــادة مـا تكــون  ،اجليـل اجلديـد و جيعلهــم يعملـون بشـغف علــى تقبـل و اسـتيعاب املعطيــات العلميـة

بـــالطرق ) ل عـــام كأو املشـــاهد بشـــ(  تعلمذا مـــا قـــدمت للطفـــل أو املـــإ ،مبهمـــة أو جافـــة أو غـــري حمبـــذة

  ـ 1التقليدية املعتادة يف العملية التعليمية 

علـى توظيـف تقنيـات و عناصـر  ؛هيتيعتمد يف حتقيق تعليم"النشاط املسرحي نطلق أن يتضح من هذا امل

لطــرح العديـد مــن املواقــف و اخلــربات احلياتيـة و النمــاذج اإلنســانية الـيت يــتعلم منهــا التالميــذ  ،فـن املســرح

الكثـــري مـــن القضـــايا الرتبويـــة و األخالقيـــة و االجتماعيـــة و التعليميـــة اعتمـــادا علـــى مشـــاركة التالميـــذ ـ 

عليمـي تنحصـر يف كـل و منـه فـإن ماهيـة املسـرح الت 2"سواء كانوا مؤدين أو مشـاهدين إجيـابيني ،األطفال

لـــذلك فـــإن هـــذا  ،و الطفـــل بصـــفة خاصـــة ،مـــا لـــه عالقـــة باجلانـــب التعليمـــي و الرتبـــوي للمشـــاهد عامـــة

5، ص1دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، ط.التعليمي، الكتابة، املوضوعات، النماذجحسن مرعي ، املسرح  1

7م ن ،ص  2
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لعظيمـة الـيت را للفائـدة اظـن ،النمط من املسرح أصبح مرتبطا بشكل كبري باملؤسسات التعليميـة و الرتبويـة

حيـــث تكوينهـــا العلمـــي و الثقـــايف  الـــدور الفعـــال و احلســـاس الـــذي يقـــوم بـــه مـــنمينحهـــا هلـــذه الفئـــة، و 

، ســـواء مـــن النصـــوص غـــري أن هـــذا الـــنمط مـــن املســـرح لـــه العديـــد مـــن اخلصـــائص  الـــيت متيـــزه ؛الرتبـــويو 

 خاصـة إذا كــان اهلــدف الــذي يســعى إليــه يكمــن يف ،أو حــىت يف طبيعــة عروضــه ،املواضـيع الــيت يعاجلهــاو 

  .تعليم الطفل و توعيته و تربيته
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  :المسرح التعليميمقومات 

أو حـىت يف املسـارح  ،سـواء داخـل املؤسسـات التعليميـة ؛مهما كانت جمـاالت اسـتخدام املسـرح التعليمـي

و مسـخرا لـذات اهلـدف يف كـل مـن تلـك  ،املنفصلة عنها فإنه يبقى أسلوبا من أسـاليب التعلـيم احلـديث

©ȏƢĐ¦� يقـوم علـى عـدة أركـان  ،غري أن هذا الشكل من املسرح الذي يهتم بشـكل كبـري بفئـة األطفـال

الــــيت تعتــــرب هــــي اخلاصــــية  ،ومقومــــات أساســــية بغيــــة الوصــــول إىل أهدافــــه املســــطرة يف العمليــــة التعليميــــة

:، وتتمثل أهم هذه املقومات فيمايلياألساسية يف طبيعة عروضه

  : رفستعراض الخبرات و المعاإـ  1

لـذلك يعتـرب توظيفهـا و بنـاء  ،حيمل املسرح التعليمي يف طياته العديد مـن اخلـربات و املعـارف إىل الطفـل

، هذه اخلربات اليت سـيتم عرضـها ترب احملور األساسي فيهاǠƫ�ƢĔȋ،نصوصه و عروضه عليها أمر ضروري

 يف املســـرح التعليمـــي واصـــلالت: "ىل املشـــاهد بغيـــة ترســـيخها يف ذهنـــه، و يـــرى كمـــال الـــدين حســـني أنإ

، حيـث حيمـل ظـور احلـديث لتطـور أسـاليب التعلـيم، و هـو جـزء مـن املنيعتمد على مفهوم التعلم باخلربة

أن الطفـــــل هنـــــا يـــــربط  بـــــني مبعــــىن  ،مـــــا يـــــراه يف العمــــل املســـــرحي دالالت تـــــرتبط مبعرفتـــــهاملشـــــاهد فيــــه 

مـي يتجـه إىل مـا ث يف بـرامج املسـرح التعليدمعظـم مـا حيـ، و التعلم و معرفته و خرباتـه الذاتيـةموضوعات 

اخلــربات و املعــارف هــي مــا جيعــل مــن ، و منــه فــإن تنــاول تلــك التجــارب و 1"يفكــر فيــه الطفــل ويعرفــه 

حيـث أن هـذه األخـرية تعتـرب العنصـر األساسـي لتحقيـق  ،املسرح املوجه إىل الطفل مسرحا تعليميـا حمضـا

  .الغاية و اهلدف التعليمي الذي يسعى إليه 

.36كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ م س ص 1
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قادر  ،باعتباره وسيلة اتصال حتمل مثل هذه التجارب و اخلربات إىل األطفال ؛كما أن املسرح التعليمي

ن خالل تفاعله مع األحداث و الشخصيات املسـرحية الـيت حتمـل مثـل هـذه ها مدركيعلى جعل الطفل 

جهــة أخــرى فــإن و مــن ، 1خاصــة إذا عرضــت علــى املســرح عرضــا غايــة يف اإلتقــان  ،املواضــيع التعليميــة

و ذلــك ألن )  املــتعلم( ســتكون أكثــر فهمــا مــن قبــل الطفــل  ،هــذه اخلــربات املقدمــة يف قالــب مســرحي

ســواء متفرجـــا أو  ؛خاصــة إذا كـــان هــذا األخــري مشـــاركا فيهــا ،اهتمامــه يف العــرض سينصــب عليهـــا كلــه

  . ممثال

و االسـتفادة  ،تعميـق الفهـم هلـاتساعد مشاركة التالميذ يف هذه اخلربة علـى : "يقول كمال الدين حسني

و يتحــول النشــاط  ،...، أرى فأتــذكر ، أفعــل فــأفهمأنــا أمســع فأنسـى: ملقولــة الصــينية اســتنادا إىل ا ،هـامن

الل مــن خــ ،إىل نشــاط يســاعد يف العمليــة التعليميــة ،مــن جمــرد نشــاط يثــري املتعــة) املســرحي ( الــدرامي 

�ƢººĔ¢�Ʈ،لــربامج الدراســية املعتــادة أن تشــد انتبــاه الطفــللكــن ال ميفرمبــا  ؛2"املشــاركة الفعالــة للتالميــذ  ººȈƷ

و الـيت جتعلـه دومـا علـى انتبـاه كبـري و تركيـز حمكـم السـتيعاب تلـك  ،اجلذابـة لـه األسـاليب تفتقر إىل أهم

، قــادرة علــى جعــل الطفــل علــى يقظــة ذهنيــة ،إال أن خاصــية اللعــب الــيت حيتــوي عليهــا املســرح ؛املفــاهيم

لــذلك فــإن توظيــف هــذه اخلــربات يعتمــد علــى  ،بغيــة اقتنــاص تلــك اخلــربات و املعــارف ،كيــزانتبــاه و تر و 

ن ال ميكنــه أ) اخلــربات و املعــارف(هــذا العنصــر  و إال فــإن ،بــه إىل الطفــل نتجــهاألســلوب الفــين الــذي 

  .حيقق غايته و الوصول إىل الطفل

.36ينظر ـ طارق مجال عطية ـ حممد السيد حالوة مدخل إىل مسرح الطفل م س ص1

.38التعليمي املصطلح و التطبيق ـ م س ص كمال الدين حسني ـ املسرح 2
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  :وعات المرتبطة باحتياجات األطفالاختيار الموض-2

حيـث  ،عنصـرا ضـروريا يف املسـرح التعليمـي خاصـة لفئـة األطفـال ،مراعـاة املواضـيع التعليميـة اجلـادةتعترب 

ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ƨºǇƢǈū¦�ƨºƠǨǳ¦�ǽǀºŮ�¿ƾºǬȇ�ƢºǷ�ǲºǰƥ�¿ƢºǸƬǿȏ¦�ǺºǷ�ƾƥ�ȏ�Ǿǻ¢ممـا جيعـل التعامـل معهـا و إيصـال  ؛

  .رف إليها يكون غاية يف السهولة والنجاحاملعا

بغيــة حتديــد  ،تعليميــة إىل مراعــاة املرحلــة العمريــة اخلاصــة بالطفــل املتلقــييســتند اختيــار هــذه املواضــيع ال

حيـــث أن عـــدم االهتمـــام  ،نوعيـــة اخلـــربات و األفكـــار و القضـــايا املطروحـــة يف هـــذه العـــروض التعليميـــة

ب خلـــال أو عجـــزا للطفـــل يف فهمهـــا ســـبيميكـــن أن  ،بنوعيـــة اخلـــربات املقدمـــة حســـب املراحـــل العمريـــة

يهـتم باملشـاكل  ،جند أن الطفل ما بني سن السـابعة و احلاديـة عشـر سـنة ؛سبيل املثاللى ��ƢđƢǠȈƬǇ¦Ǡǧو 

ني أن حـــيف  ،و التفريـــق بـــني الصـــواب و اخلطـــأ ،األخالقيـــة و حيـــب التعـــرف علـــى القواعـــد و األعـــراف

مهتمــــــــني بالسياســــــــة و األوضــــــــاع  ،ون معــــــــارف أكــــــــرب مــــــــن ذلــــــــكحيبــــــــذاملــــــــدارس الثانويــــــــة  متعلمــــــــي

يعتـــرب خلـــال  ،ناســـبةامللـــذلك فـــإن تقـــدمي اخلـــربات إىل هـــذه الشـــرحية بالطريقـــة الغـــري  ،خلإ...االجتماعيـــة

  ـ 1يفته التعليميةـظجسيما ال يسمح للمسرح التعليمي بأن يؤدي و 

ال بــد أن يكــون عــن معرفــة و فطنــة و دراســة دقيقــة لطبيعــة  ،فــإن اختيــار املواضــيع التعليميــة للطفــل ومنــه

  .الرتبوية و احلياتية املقدمة له و مراعاة نوعية املعارف و اخلربات العلمية و ،اجلمهور من فئة األطفال

يشـــرتط أن تالئـــم  االحتياجـــات اإلدراكيـــة  ؛إن اختيـــار املواضـــيع و املـــادة التعليميـــة يف املســـرح التعليمـــي

يف   اهنيو و يـرى خـري شـ ،حيث أن فئة التالميـذ أو األطفـال هـي مـا تشـكل اجلمهـور ،للطفل أو التلميذ

.38ـ   37كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ م س ص 1
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أن أعضاء فريق املسرح يف التعليم يقررون مضمون :"  العلوم و مهارات التفكريكتابه املسرح املدرسي يف

لـذلك فـإن عمليـة إعـداد  ،و الفئة العمرية اليت سيقدم هلا ،الربامج و املشكلة اليت سيعاجلها هذا الربنامج

ال التعليمـــي ºººĐ¦�½¦°®¤�Â�ƨºººȇȂƥŗǳ¦�ǶȈºººǬǳو املتمثلـــة يف ا ،املوضـــوع يتطلـــب مراعـــاة األهـــداف املرجـــوة منهـــا

.1"يمر الدراثاملؤ و 

ذلك مـن خـالل مـا يتخللـه ،  و إن طبيعة املواضيع التعليمية هي ما جتعل من عمل املسرح أسلوبا تعليميا

فباإلضـافة إىل  ،سـواء كـان ذلـك داخـل الصـف أو خارجـه ،مـن خـربات و معـارف مفيـدة للطفـل املتلقـي

ال بــد أيضــا أن يكــون املوضــوع أو القضــية احلاملــة لتلــك اخلــربات يف متنــاول  ،فاملعــار  و عنصــر اخلــربات

مما جيعل املسرح التعليمـي يف هـذه احلالـة قـادرا علـى  ،مناسبة ملراحله العمرية، و هذا اجلمهور من األطفال

املســرح  ة و الفعالــة حــوللــذلك فــإن اختيــار املواضــيع يعتــرب مــن املقومــات احلامســ ،أداء وضــيفته التعليميــة

  .التعليمي

  :إشراك الطفل كخبير -3

،إذا كانت األعمال املوجهة للطفل و اخلربات اليت حتتويها من أهم األسس الرئيسية يف املسرح التعليمـي

هــــو األخــــر عنصــــرا أساســــيا يف العمليــــة  ،فــــإن النظــــر إىل الطفــــل برؤيــــة خاصــــة خيــــدم اهلــــدف التعليمــــي

املتلقــــي يعتــــرب خبــــريا  هلــــذه العــــروض ال بــــد أن يضــــع يف احلســــبان أن الطفــــل ، حيــــث أن املعــــدالتعليميــــة

.ن الطفل من املؤدين أو املشاهدينسواء كا ،ناضجا من الناحية املعرفيةو 

17ـ ص  2009ـ   1ط خري شواهني ـ كاملة عبددات ـ شهرزاد ـ بندندي ـ املسرح املدرسي يف العلوم و مهارات التفكري ـ عامل الكتب احلديث ـ اريد ـ األردن ـ1



ه وأهدافهالفصل الثاني                                                                               المسرح التعليمي مقومات  

64

حـــاول العـــرض املســـرحي و شخصـــياته تشـــجيع التالميـــذ علـــى النظـــر إىل : " يقـــول كمـــال الـــدين حســـني

و مـن خـالل العـروض ،... القضـايا و املواقـف احلياتيـة و التعـرض لـبعض  ،عاملهم بشيء مـن املوضـوعية

هـذا مـا و  ،1"كأن احلل صادر عن األطفال أنفسـهمو  ، يتوصل اجلميع ملعرفة ما جيب، ومناقشة األطفال

اهلامــــة   االســــرتاتيجياتمــــن  ،األمــــر ذلــــكدعــــى إذا  ا،جيعــــل أســــلوب صــــياغة هــــذه املواضــــيع و عرضــــه

دور  اسـرتاتيجيةأن التعليمي أهدافـه املسـطرة و يـرى خـري شـواهني  لكي حيقق املسرح ،الضرورية والثوابت

ب، و مالحظـــة ردود أفعـــال األطفـــال املعلومـــات و املواقـــف بأســـلوب جـــذا تقـــدمي تقـــوم علـــى: " اخلبـــري 

2ـ " ة إليهم بتفاعلهم مع اخلبري الذي يفوق قدرات املعلم بالنسو 

ي مو هنا ميكن أن يكون هذا اخلبري  من املؤدين الذين يستعرضون تلك اخلربات عن طريق اللعب الدرا 

، ذلــك ألن املســـرح مبــا يقدمــه مقارنــة بــاملعلم العــاديو  ،و هــذا مــا جيعلهــم أكثــر اهتمامــا بــه ،اجلــذاب

  .تلك املعارف يف أسلوب فين و جذابالتعليمي يقدم 

©ƢººǷȂǬŭ¦�ǽǀººđ�¿ƢººǸƬǿȏ¦�À¤ســيجعل العمليــة املســرحية تقــوم بــدورها التعليمــي علــى أحســن وجــه، هــذه  ؛

لتعليميــــة و الرتبويــــة و النفســــية العمليـــة الــــيت يســــعى القــــائمون عليهــــا إىل حتقيــــق العديــــد مــــن األهــــداف ا

ى أســلوبا حــديثا يف تعلــيم الطفــل ممــا يؤكــد جليــا أن املســرح التعليمــي يبقــ ،االجتماعيــة يف تربيــة الطفــلو 

  .يسخر ملثل هذه االهداف عندما ،و عمال فنيا هادفا تكوينهو 

.38كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ م س ص 1

16خري شواهني و آخرون ـ املسرح املدرسي يف العلوم و مهارات التفكري م س ص 2
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  أهداف المسرح التعليمي:المبحث الثاني 

يعد استخدام النشـاط املسـرحي كوسـيلة تعليميـة و تربويـة أحـد أهـم األسـاليب اهلادفـة يف تربيـة الطفـل و 

�ƨºȈǳƢŦ�ƨºȈǼǧ�µ ¦ǂºǣȋ�ÀƢºǯ�ƢºǷ�ƢºȀǼǷ�©ȏƢºĐ¦�ǺºǷ�ƾºȇƾǠǳ¦�Ŀ�ǂºǐƸǼƫ�Ǿºǧ¦ƾǿ¢�ÀƜºǧ�Ǯ ǳǀǳ و أخـرى تربويـة و

  تعليمية حيث تساعد على العملية التعليمية و تلقني الطفل العديد من املعارف و القيم و املهارات 

:األهداف الفنية و الجمالية -1

حيـث  ،أو الطفـل ملـتعلمعنصـرا فعـاال يف الرتبيـة الفنيـة لـدى ا ؛استخدام املسرح يف العملية التعليميةيعترب 

حيـث أن  الطفـل،ان دمما يؤدي إىل ترسيخ هذا الفن يف وج ،ينمي قدرات التذوق الفين يف جمال املسرح

إذ يفــتح عيــون األطفــال علــى  ،ثقافــة يف حــد ذاتــه" فهــو يف احلقيقــة  ،املســرح باعتبــاره ذا وضــيفة تعليميــة

طبيعـة ألنشطة املسرحية و ن خالل تنوع او ذلك م، 1"ظارهم إىل األدب املسرحيو يوجه أن ،هذا الفن

،كذلك من خالل مشاركة الطفـل يف مثـل هـذه العـروض بصـفته مشـاركا فيهـا، و املواضيع اليت تستعرضها

حيــث أن التمثيليــات الــيت  ،أولئــك الــذين ميارســون مثــل هــذه العــروض التعليميــة ،أو مشــاهدا هلــا خاصــة

  .سرحية و الثقافية بشكل عامو امل يقدمها الطفل ستكون كفيلة بتكوينه من الناحية الفنية

ن قـادرا علــى حيـث يكـو  ،داع الفـين لإلنســانبـحـق لإللالفـن يسـاعد يف جمــال التطـور ا التمثيـل"علمـا أن 

اهتمـــام املســـرحيني العـــراقيني باملمارســـات الفنيـــة داخـــل ... التجســـيد الفـــين ذاتـــه، و كمثـــال علـــى ذلـــك

لـذلك فـإن هـذه  ،2"ت املسرحية داخل املـدارساملمارسا�Â�ǶȀƦǿ¦ȂǷ�©ǂȀǛ�ƾǫ�Â���¾Ȑƻ�Ƕē¦°ƾǫاملدرسة

حيـث حتبـب لـه هـذه  ،املمارسات ميكن أن تساهم و بشكل فعال يف التكـوين الفـين و املسـرحي للطفـل

24حنان عبد احلميد العناين ـ الفن و الدراما و املوسيقى يف تعليم الطفل م س ص 1

50تدريس التمثيل م س ص  أسعد عبد الرزاق ـ عوين كرومي ـ طرق2
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، مـن خـالل تعلـم حرفيـة املسـرح و تقنياتـه، املمارسات و جتعله ينشـأ علـى ممارسـتها عنـد مراحـل الطفولـة

ســواء كــان نشــاط الرتبيــة املســرحية  ؛نشــاط الرتبيــة املســرحيةتنميــة التــذوق الفــين و اجلمــايل مــن خــالل و 

لكنــه  ،أو كــان عرضــا فنيـا خــارج نطــاق املــدارس و املؤسســات التعليميــة ،الدراســية للطفــل ضـمن الــربامج

  .      يهدف إىل كل ما هو تعليمي للطفل

ــــل هــــذه النشــــاطات الفنية ــــة وســــاهم يف تنميــــة قد،تإن ممارســــة الطفــــل ملث ــــه،  راتــــه اإلبداعي تفجــــري مواهب

،يؤهلــه بشــكل كبــري يف اإلبــداع الفــين و املســرحي بشــكل خــاصواكتشــاف طاقاتــه و يســتكرب خيالــه، و 

فإن هذا األخري ميكن أن تصقل مهاراتـه و مواهبـه  ،فباإلضافة إىل األمهية التعليمية هلذا الفن جتاه الطفل

1.و تفجر من خالل ممارسته املستمرة ملثل هذا الشكل من املسرح

جتعلـه ه يف عملية التعبري و إن ممارسة الطفل يف املسرح التعليمي تكسب املتعلم رصيدا لغويا ميكن توظيف"

يتعــرف علــى جســده كطاقــة تعبرييــة خالقــة مــن خــالل احلركــة و أداء األدوار و الــتحكم يف مالحمــه زيــادة 

 الكتابـــــــة الدراميـــــــة و اإلبـــــــداع يفإىل توظيـــــــف و اســـــــتعمال مســـــــتلزمات التـــــــأثري املســـــــرحي و متطلباتـــــــه 

كما أن إقامـة املسـابقات املسـرحية بـني الفـرق يف العديـد مـن ،  2" و اإلخراج و التشخيص  والسينوغرافيا

و ذلـك بتشـجيع الطـالب املتميـزين  ،املسارح و املؤسسات التعليمية يؤدي إىل خلق روح التنـافس بيـنهم

بــذل املزيــد مــن اجلهــد و التقــدم  دارس علــىو حــث املــ ،علــى االســتمرار يف إجــادة األداء... و املــدارس 

ـــــــــى هـــــــــذه املمارســـــــــة الفنيـــــــــة، 3"واالرتقـــــــــاء ـــــــــه عل ، يف ترســـــــــيخ هـــــــــذا الفـــــــــن يف ذهـــــــــن الطفـــــــــل و تربيت

1 91ـ  90 ـ صم س فوزي عيسى ـ أدب األطفال نظر ي

-80ـ ص 1سامل أكونيدي ـ ديداكتيك املسرح املدرسي ـ دار الثقافة للنشر ـ مطبعة النجاح اجلديدة ـ الدار البيضاء ـ املغرب ـ ط2
3

132\131ابو احلسن سالم مسرح الطفل م س ص
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دفع منأجالملواصلةفيممارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهو ،ممايساعدهعلىالتعلقبالنشاطاملسرحيومضاعفةاجلهدوالعمل

  .التطورإىل االرتقاء و  الشكلمناملسرحهذا

تربيــــة فنيــــة مســــرحية للطفــــل أو  مــــن ح التعليمــــي يف الــــدور الــــذي يقــــوم بــــهو ال تنحصــــر أهــــداف املســــر 

طبيعـــة املواضـــيع الـــيت  خاصـــة إذا أعـــدنا النظـــر يف ،بـــل إن أهدافـــه تبقـــى متعـــددة و متنوعـــة ،...الطالـــب

ليكـون بـذلك اهلـدف الرتبـوي هـو  ،اليت حتمل بدورها العديد من القيم األخالقية و الرتبويةيستعرضها، و 

  .ح التعليمي الذي يسعى إىل حتقيقهأحد أهداف املسر 
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  :التربويةاألهداف -2

و قدراتــه  ،باإلضــافة إىل الــدور احلســاس و الــديناميكي الــذي يقــوم بــه املســرح يف تنميــة مهــارات الطفــل

هنـــاك العديـــد مـــن األهـــداف الـــيت يســـعى إىل حتقيقهـــا خاصـــة مـــن  ،الفنيـــة و حبـــه للمســـرح بشـــكل عـــام

.¦ǲǨǘǳ¦�ƨȈƥŗƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ƨȈǇ°ƾŭو تكون هذه اخلاصية موجودة بكثرة يف املسارح  ،الناحية الرتبوية

ǶēƢºººȈƷ�Ŀ�Ƣºººđ�ÀÂƾºººƬǬȇ�«¯ƢºººŶ�¾ƢºººǨǗȌǳ�¿ƾºººǬȇ�À¢�¬ǂºººǈŭ¦�ǞȈǘƬºººǈȇ ؛من خـــالل ســـري األبطـــال و العظمـــاء

،كما أنه ميكـن تزويـد األطفـال بطريقـة غـري مباشـرة  ،ة اليت متثل القدوة احلسنةري اخلاملصلحني و النماذج و 

1.و بث املبادئ األخالقية العظيمة بزاد سلوكي و افر من خالل غرس القيم النبيلة يهضوعأو بطريقة 

 فهـــو دون شـــك يقـــوم بغـــرس ؛و إذا كـــان املســـرح التعليمـــي مـــن أحـــدث األســـاليب التعليميـــة و الرتبويـــة 

و باإلضافة إىل كـل هـذا فـإن هـذا الشـكل مـن  ،العديد من املبادئ و القيم الرتبوية و األخالقية الفاضلة

ل اجلمــــاعي و االحتــــاد و التعــــاون و حــــبهم للعمــــ ،املســــرح يســــاعد علــــى التنميــــة االجتماعيــــة للتالميــــذ

ذلــك "  ،متاسـكها و توطــد العالقـة بيـنهم و ،و مسـؤولية كــل فـرد جتـاه عملـه ،اإلحسـاس بـروح اجلماعـةو 

يعترب من أقوى الوسـائل الـيت تـدفع األطفـال إىل العمـل معـا  ؛ألن عمل فرقة األطفال يف املسرح التعليمي

ƨǯŗǌǷ�ƨȇƢĔ�ȂŴ� و تكون األفكار اخلاصـة بالنسـبة لكـل  ،حيث يكون تدريبا هلم على العمل اجلماعي

.2"،عندما ال يوافق كل اجلماعة عليهاواحد ثانوية

و يتجلــى هــذا عــرب التــدريب املتواصــل  ،ســرح التعليمــي إىل تنميــة الثقــة و االعتمــاد علــى الــنفسيســعى امل

و هــذا مـن خـالل تعــدد العـروض الـيت ميارســها ممـا جيعلـه متعــودا  ،الـذي يكسـب الطفـل ثقــة كبـرية بنفسـه

90األطفال ـ م س ص ينظر ـ فوزي عيسى ـ أدب  1

62أسعد عبد الرزاق ـ عوين كرومي ـ طرق تدريس التمثيل ـ م س ص 2
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ـــ مـــع توجيـــه املشـــرفني 1. "علـــى مثـــل هـــذه املواجهـــات مـــع اجلمهـــور دون ضـــغط أو حـــرج و بكـــل جـــرأة ـ

  .والقائمني على مثل هذه األنشطة

خمـــرج أو ( كمـــا أن املســـرح التعليمـــي يهـــدف إىل تقويـــة العالقـــات االجتماعيـــة بـــني الطلبـــة و املشـــرفني 

و يكتشــف بيئتــه كمــا ،كمــا يتــيح الفرصــة للطفــل كــي جيــرب و يعــيش مواقــف احليــاة املختلفــة ،) ســتاذأ

و عالقـــات  �ƢƦȇǀºººē�ǂºººưǯ¢�ƨºººȈǟƢǸƬƳ¦�ƨȈيكســـب األطفـــال و التالميـــذ صـــفات و أخـــالق و قواعـــد ســـلوك

يف حتقيــق اجنــاز عمــل إبــداعي مفيــد و  ،و معرفتــه أمهيــة التعــاون و االنتمــاء إىل جمموعــة العمــل،صــداقة 

و يكــون هــذا ،2مــن األهــداف و املبــادئ الرتبويــة  ،و غريهــا... كمــا ينمــي عنــده اجلــرأة األدبيــة ؛هــادف 

أن إشراك املتفرج الصغري يف مثل هذا النشاط الفين جيعله  حيث،خالل املشاهدة أو املشاركة يف العرض 

حيث يكون عنصرا مشاركا من خالل طرح األسئلة أو التجـاوب مـع املمثـل أو  ،طرفا فعاال و منجزا فيه

ــــة " هــــي يــــة مــــن كــــل هــــذا اأخل ، و الغ...الدميــــة إذا كــــان عــــرض مســــرح للــــدمى  ترســــيخ القــــيم الروحي

هـذا و يعـد املسـرح أحــد أهـم الوسـائل الـيت تسـتخدم يف أنشـطة الرتبيــة  ؛3" األخالقيـة للمتفـرج الصـغري و 

«��ǶȈººǴǠƫ�ń¤�ǄººȈǸƬǷ�ǲǰººǌƥ�Â،حيــث أن طبيعــة املواضــيع الــيت حتاكيهــا مثــل هــذه األعمــال ،الدينيــة ƾººē

و هـذا  مـا يؤكـد عليـه خـري الـدين  ،و أهم مقومات أمته و وطنـه و شـعبه،الطفل مبادئ دينه و عقيدته 

يـتم اسـتخدام الـدراما يف أنشـطة الرتبيـة الدينيـة  " حيـث يقـول  ،يف كتابـه الـدراما و الطفـلكس ايبراين سـ

حيــث عــرب النــاس منــذ األزل عــن عالقــتهم مــع ،و اكتســاب االجتاهــات الدينيــة ،كوســيلة لزيــادة التفــاهم 

 إىل اســتخدام الــدراما يف�peagy�ƢººēȐȈǷ±�Â�Ȇººǿبيجــي و قــد جلــأت األخــت ،اهللا مــن خــالل الــدراما

56، 55كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي ـ م س ص 1

6768ينظر ـ لينانبيل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالم ـ الدراما و املسرح يف التعليم م س ص  2

16املسرحية يف املدارس ـ م س ـ صينظر ـ عقيل مهدي يوسف ـ النربية 3
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�ƢºēȐȈǷ±�Â�ȆºƴȈƥ�ƾºǬƬǠƫ�Ʈ،و كان اهلدف من التدريس هو تعليم الفـرد ككـل،أنشطة الرتبية الدينية  ºȈƷ

املدرسـني و اإلداريـني يف مدارسـنا يكـون لـديهم " حيـث تقـول  ،أن الدراما تساعد يف حتقيق هذا اهلدف

ة األنســـب لتـــدريس هـــي الوســـيل فلمـــاذا ال تكـــون الـــدراما ،محـــاس جتـــاه تضـــمن الـــدراما كجـــزء مـــن الرتبيـــة

ســتكون دون شــك هــي  ،لــذلك فــإن القــيم األخالقيــة و املبــادئ الكونيــة الــيت حيتويهــا الــدين ؛1ـــ " الــدين

الـــيت يتناوهلـــا مثـــل هـــذا النـــوع مـــن األفكـــار الـــيت حتتويهـــا مواضـــيع املســـرح التعليمـــي ضـــمن بقيـــة املواضـــيع 

هـو أحـد األسـاليب  ،ن اجليـل اجلديـدمقومات الدين يف ذهـو إن ترسيخ مبادئ فلى ذلك ةعدياز ؛و املسرح

حيــث أن ذلــك يعــد حصــانة  ،التعليميــة للطفــل و اإلســرتاتيجية اهلامــة بالنســبة للمجتمــع و األمــة ككــل

��ƨºººǳȂǨǘǳ¦�ǲºººƷ¦ǂǷ�ǀºººǼǷ�ǞºººǸƬĐ¦�®¦ǂºººǧ¢�Ǻºººǿ̄للديانـــة  �Ŀ�ƢºººȀƟ®ƢƦǷ�ƺȈºººǇǂƫ�Â� بأســـلوب درامـــي و تعليمـــي يف

  .   الوقت ذاته 

حيــث أن  ،تعـد مهمـة بالنسـبة إىل هـذا األخـري ،علـى مسـرح الطفـلكمـا أن عديـد األحـداث الـيت تقـدم 

 حتلك العالقات و السلوكيات و األفكار و القيم و الدوافع و الصراعات و األحداث املقدمة على الـرك

ممـا الدهشـة مـن خـالل عنصـر  ،جتعله حمل انتباه و مشاهدة و حبث عـن البـديل األفضـل يف الوقـت ذاتـه

عـــن تغيــري تلـــك املبـــادئ و  احثـــباســتطاع املســـرحي أن جيعـــل مــن املتفـــرج الصــغري يعــرض أمامـــه ، و إذا ا

ملسـرح التعليمـي أن حيـول املشـاهد إىل كـل مـا الفـدون شـك ميكـن ؛أفضل  وإىل ماه،إخل ... الصراعات 

و اهلادفــة إىل ،هــو أفضــل و نــافع للمجتمــع يف الفكــر و القــيم و العــادات و الســلوكات النبيلــة الفاضــلة 

230ص م س جريالدين براين سكس مسرح الطفل ـ 1
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وهذا أحـدث األهـداف الرتبويـة الـيت يسـعى املسـرح التعليمـي إىل الوصـول ... مة جبيل يافع و نافع بناء أ

1إليها أيضا ـ

و ال تقتصـر  ،تعترب إحدى توجيهات الفن املسـرحي بعامـة يف الفـرتة الراهنـة ،على كل إن العملية الرتبوية

ث أن اخلاصـــية التعليميـــة و الرتبويـــة  حيـــ ،ربامج دراســـيةضـــمنالأو مـــا كـــان ،علـــى املســـارح املدرســـية مـــثال 

عنــدما ارتــبط دومــا باهلــدف الرتبــوي يف تطهــري  قــدم،كانــت و ال تــزال راســخة يف الفــن املســرحي منــذ ال

ƢȀƦȇǀººē�Â�² ȂººǨǼǳ¦�� العقائــد ومكــارم و و مبــادئ الــديانات ، و إبــراز مبــادئ اخلــري و انتصــارها علــى الشــر

لتكـون هـذه األخـرية  ،ربوية و حامسة و فعالة يف تربيـة الطفـلو هلذا اعتمد اليوم كوسيلة ت؛... األخالق 

  .إحدى أهدافه السامية و الفاضلة 

85ـ ص م س ينظر ـ أبو احلسن سالم ـ مسرح الطفل 1



ه وأهدافهالفصل الثاني                                                                               المسرح التعليمي مقومات  

72

  :األهداف التعليمية -3

ل منــذ ظــو طاملــا أن املســرح  ،و اخلــربات العلميــة الــيت تستعرضــها العــروض املســرحية كثــرية هــي املعــارف

فـــإن املســـرح التعليمـــي يف الفـــرتة الراهنـــة يبقـــى أســـلوبا تعليميـــا  ،ىل حتقيـــق اهلـــدف التعليمـــيإاألزل ســـاعيا 

حيـــث يلعـــب دورا فعـــاال يف تلقـــني الطالـــب أو الطفـــل عديـــد املعلومـــات و األفكـــار و املعـــارف ،حمضـــا 

أحــد املختصــني يف  ،اقــرتح أناتوليلوتاتشارســكي 1918العلميــة يف قالــب فــين و مجــايل ، يف مطلــع ســنة 

و قـد عــرض مـن خاللـه عديـد املقرتحـات الــيت  ،م برناجمـا تعليميــا فنيـا ملسـرح الطفـلبـرامج الرتبيـة و التعلـي

أن املســـرح وســـيلة فعالـــة لتـــدريس " و الثقـــايف حيـــث اعتـــرب  ،تســـاهم يف تربيـــة الطفـــل و تكوينـــه العلمـــي

ليـة و األلـوان املناهج و املواد املدرسية للتالميذ يف كل من الثقافة العامـة و التـاريخ و اجلغرافيـا و اللغـة احمل

و يرى أنه من األحسن أن تقدم هذه املواد يف شـكل دروس يغلـب عليهـا الطـابع ،و عديد املفاهيم ... 

1�ƨººȈǸȈǴǠƫ�°Ƣººǰǧ¢�Â�ǞȈººǓ¦ȂǷ�ǺººǷ�ƢººēƢȈǗ�Ŀ�ǾººǴǸŢ�ƢººǸȈǧ�ǺººǸǰƫ�µ" املســرحي  ÂǂººǠǳ¦�ǽǀººǿ�ƨººǠȈƦǗ�À¢�Śººǣ�

واء كـانوا مــن ممثلـني صــغار أو ســ ،إضـافة إىل أســلوب العـرض الــذي يعتمـد عليــه املـؤدون يف هــذه العمليـة

  . أو رمبا يكون هذا العمل من نصيب املريب أو املعلم أو ما شبه ذلك  ،حىت كبار

لــدراما كــأداة تعليميــة، إذا مــا اســتطاع املــدرس اســتخدام ا، يــتم اســتخدام الــدراما كقــوة مــؤثرة يف التعلــيم

و األلــوان ...لشــعر و مهــارات القــراءة أو ا،تكمــن مــواطن الــتعلم يف هــذه الناحيــة يف تعلــم اللغــة مــثال و 

لذلك جند العديد مـن الكتـاب و البـاحثني مـن يعتـربون أن الـدراما تعتـرب مـن إحـدى األسـاليب  ،إخل ...

أمههـا ،يرى أن املدرسني يستخدمون الـدراما ألغـراض تعليميـة : " فهذا هازل دونيجثون  ،املناسبة لذلك

كما يلعـب املسـرح التعليمـي ؛ــ2" و غريهـا ...لقـراءة و الكتابـة إكساب األطفال اخلـربات التعليميـة  يف ا

127نور الدين ين عيسى سيكولوجية الشخصية يف مسرح الطفل م س ص  1

201ـ  200جريالدين ـ براين ـ سكس ـ الدراما و الطفل ـ م س ص 2
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Ƣººū�Ȃººǿ�ƢººŲ�ǂººưǯ¢�ƢđƢǠȈƬººǇ¦�ǾººǼǰŻ�Ʈ¾�،أمهيــة كبــرية يف تبســيط هــذه املعــارف و املــواد العلميــة للطفــل ººȈŞ

 مـــن متكنـــه ،حيـــث أن املعـــد ملثـــل هـــذه املـــواد البـــد أن ميتلـــك خـــربة مســـرحية ،عليـــه يف شـــكلها النظـــري 

و لعــل الــدليل علــى ذلــك هــو اهتمــام ، حتضــري املقــررات و املنــاهج و الــربامج الدراســية يف قالــب مســرحي

،العديـــد مـــن البلـــدان العربيـــة خاصـــة مصـــر و العـــراق بتـــوفري أخصـــائي املســـرح يف مثـــل هـــذه النشـــاطات

مثــل تلــك ... إىل الطفــل أو التلميــذ  تقــدمالــيت ،التعليميــة لكــي يــتم عــرض مثــل هــذه العــروض التعليميــة 

.1املعارف و القيم و اخلربات العلمية 

حيـث  ،بل و يستخدم فيها عن طريق ما يسمى مبسرحة املناهج،كما أن املسرح خيدم املناهج الدراسية 

 أن مســـرحة ربلـــذلك فـــإن الكثـــري مـــن يعتـــ،أن هـــذا األســـلوب يعتـــرب عنصـــرا مهمـــا يف املســـارح املدرســـية 

،و تبسـيط املعـارف ،حيث تعمل على تنظيم اخلربة التعليميـة،التدريساملناهج طريقة جيدة و حديثة يف 

هلذا يكون ؛و خياطب احلواس �¦�ƨǇȂǈŰ�¾Ƣǰǋ¢�ń¤�©¦®ǂĐ¦�¾ȂŹ�¬ǂǈŭ" حيث أن ،و تشمل الفهم 

2ـ " وسيلة مهمة يف إفهام التلميذ للمواد الدراسية 

تعتمــد علــى شخصــيات  ؛صــورة مســرحيةإحيــاء املــواد العلميــة و جتســيدها يف " يقصــد مبســرحة املنــاهج 

�Â�ƨȈººǈǨǻ�ǆ،تنــبض باحليــاة و احلركــة ººǇ¢�ȄººǴǟ�ƢººȀǷƢȈǫ�Â�ƢººēƢȀƳȂƥ�ƨººưȇƾū¦�ƨººȈƥŗǳ¦�¥®ƢººƦǷ�ƪ ººǧŗǟ¦�ƾººǫ�Â

و ختتلــــف املــــواد ،خاصــــة يف املرحلــــة االبتدائيــــة  ،و هــــي مــــن خــــري الوســــائل الرتبويــــة و التعليميــــة،تربويــــة 

حيث أن ،3"قصة تكون أكثر قابلية للمسرحة اليت تندرج يففاملواد  ،للمسرحة قابليتهاالدراسية يف مدى 

قـادرة علـى حتفيـز الطفــل ،تقـدمي هـذه املـواد يرتكـز علــى مراعـاة املواضـيع و تشـكيلها يف قصـص مســرحية 

�Ƣē¦Őƻ�Â�ƢȀǧ°ƢǠǷ�ǶǴǠƫ�ȄǴǟ� و تساعده  يف عملية الفهم من خالل استثارته عن طريق اإلبداع الفـين و

7،  6ـ ص  1974ـ  1ينظر ـ فيصل ـ املقدادي ـ املسرح املدرسي ـ دار اخلليل للطباعة و النشر ـ دمشق سوريا ـ ط1

 2 56عوين كرومي ـ طرق تدريس التمثيل ـ  م س ص . أسعد عبد الرزاق ـ د 

14كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي ـ املصطلح و التطبيق ـ م س ص 3
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كمــا ال بـد أن تكــون طريقـة العــرض مناسـبة أيضـا لطبيعــة الفئـة الــيت تسـتفيل هــذه ،اجلمـايل يف جتسـيدها 

�Ä®ƚºƫ�ȏ�ƢºĔƜǧ�ȏ¤�Â،حيث ال بد أن تناسب هذه العروض فئة اجلمهـور املقدمـة لـه ،العروض التعليمية 

و يــرى الــدكتور  ،وضــيفتها التعليميــة ، كمــا يشــرتك األطفــال أو التالميــذ يف عــرض هــذه املــواد التعليميــة

: يف كتابه مدخل إىل مسرح الطفـل ،أحد مدرسي املسرح جبامعة اإلسكندرية ،طارق مجال الدين عطية 

أن املســرح وســيلة فعالــة إليصــال التجــارب و اخلــربات إىل األطفــال مــن بنــني و بنــات ، هــذه التجــارب "

فضـــل مـــا تثـــري فـــيهم مـــن ب ،الـــيت توســـع مـــداركهم و جتعلهـــم أكثـــر قـــدرة علـــى فهـــم أنفســـهم و ذويهـــم

1ــ" و الكشف الستطالع ما يشـكل علـيهم فهمـه ،التساؤالت اليت تزكي فيهم روح البحث و التنقيب 

سـواء مـن كـان مــنهم يف أداء  ،ــ كمـا ميكـن تلخـيص أهـم املعـارف الـيت مينحهــا املسـرح التعليمـي لألطفـال

  :العرض أو كانوا من املتفرجني فيما يلي 

  .و الكتابة كوسيلة اتصال  وللغات أجنبية أخرى، ملهارات األساسية للغة العربيةـ يكسب الطلبة ا 1ـ 

  .ـ يوضح قواعد الرتبية السليمة  2ـ  

  .املتعلم/ـ يعمل على زيادة املخزون اللغوي للطفل أو الطفل 3ـ 

  .ـ يقدر للطلبة أمهية احرتام العمل و املسؤولية يف أدائه 4ـ 

  .تفكري بأسلوب علمي و موضوعيـ يعود التالميذ على ال 5ـ 

  .ـ يعود التالميذ على سرعة الفهم و سهولة استيعاب املعارف و املعلومات 6ـ 

  .ـ يعرف التالميذ على عادات و تقاليد جمتمعهم و تاريخ وطنهم 7ـ 

31ـ ص م سـ مدخل إىل مسرح الطفل حممد السيد حالوةطية طارق مجال الدين ع1
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ث إخل حيـ...كـاحرتام الوالـدين  و حسـن املعاملـة مـع الغـري ،ـ ترسيخ أهـم املبـادئ اخللقيـة و الدينيـة  8ـ 

  .أن مثل هذه املبادئ ختدم الطفل تربويا و علميا 

1ية اجتاه أنفسهم و اجتاه اآلخرينينمي يف الطلبة االعتماد على أنفسهم و حتمل املسؤول 9

كثـرية و متنوعـة إىل   ،على كل إن  املعارف و اخلربات العلمية املقدمة يف هـذا القالـب املسـرحي التعليمـي

هـو ،ن طبيعـة الـنص و املوضـوع التعليمـي الـذي يتناولـه املسـرح التعليمـي و منـه فـإ عـدها،درجة ال ميكن 

  .ما حيدد نوع هذه املعارف و مقاصدها 

الطفــــل معــــارف علميــــة و تربويــــة كمــــا أن العمليــــة التعليميــــة مــــن قبــــل املســــرح ال تقتصــــر علــــى تلقــــني 

،بشكل سليم بل إن هذا الشكل من املسرح له أهداف أخرى متعلقة بتكوين شخصية الطفلفحسب،

.حتقيقها يف تربية الطفل إىل جيعلها إحدى األهداف السيكولوجية ، اليت يسعى

  :أهداف سيكولوجية 

مـــن تطهـــري و ،دور فعـــال يف نفســـية املتلقـــي مـــن عـــرف املســـرح منـــذ مراحـــل نشـــأته األوىل مبـــا يقـــوم بـــه 

و الكشـف عمـا  ،مشـاعره بل و يعترب من األساليب األكثر تواصال مع نفسية املشـاهد و تفجـري،حتسني

لتطهـــريي الـــذي يقــوم بـــه مـــن الناحيــة النفســـية ، هنـــاك اباإلضـــافة إىل الــدور  ،هـــذاختبئــه الـــنفس البشــرية 

يســعي بــدوره إىل الــذي املســرح التعليمــي متامــا ،كالعديــد مــن األهــداف الســيكولوجية الــيت يســعى إليهــا 

  .لطفل أو التلميذ بصفة خاصة و ا ،بغية تكوين شخصية املتلقي عامة ،حتقيق العديد منها

248ينظر ـ حنان عبد احلميد العناين ـ الفن و الدراما و املوسيقى يف تعليم الطفل ـ م س ص  1
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خاصة من  �ǶēƢو تكوين شخصي،يقوم املسرح التعليمي بدور حاسم و فعال يف تنمية قدرات األطفال 

ǲººǰǯ�̈ƢººȈū¦�Â�ȆƳ°ƢººŬ¦�ŃƢººǠǳ¦�ǞººǷ�Ǧ ººȈǰƬǳ¦�Â�ǶēƢººƦǣ°�ǪººȈǬŢ�Â�̧ƢƦººǋ¤�Ʈ ººȈƷ�ǺººǷ���ƨȈººǈǨǼǳ¦�ƨººȈƷƢǼǳ¦� و

كما أن املسـرح التعليمـي يعتـرب   ،رفقائه و زمالئهأو من بيئته أو ،حيرره من أية ضغوط نفسية متارس عليه 

��Ǻºǟ�ƨºȈǳƢǠǨǻȏ¦�ǶēƢǼƸºǋ�ǢºȇǂǨƬƥأطفـاال كـانوا أو تالميـذ  وسيلة تطهرييـة عنـدما يسـاهم يف جعـل املتلقـني

هــذا و يعتــرب املســرح التعليمــي مــن بــني الوســائل الــيت تســاعد الطفــل علــى تنميــة ،طريــق اللعــب الــدرامي 

و قـــد اتفـــق العديـــد مـــن  ؛1كثـــر انـــدماجا مـــع احليـــاة الواقعيـــة بكـــل مـــا فيهـــا و جتعلـــه أ،خيالـــه و ذاكرتـــه 

كوين يؤكــد ا فهـذا مـارك تـ،البـاحثني علـى أمهيـة املسـرح التعليمـي يف الرتبيـة النفسـية و التعليميـة و العمليـة 

ــــة املســــرح التعليمــــي يف التكــــوين العقلــــي و النفســــي إن الكتــــب : " ...حيــــث يقــــول  ،بــــدوره علــــى أمهي

و لكـن حـني تبـدأ الـدروس .. ،و قلما تصل إليه بعـد رحلتهـا الطويلـة ،ية ال يتعدى تأثريها العقل املدرس

��ƢºȀƬȇƢǣ�ń¤�ȆºǔŤ�ǲºƥ�Ǫºȇǂǘǳ¦�Ǧرحلتها ممن مسرح األطفال  ǐƬǼǷ�Ŀ�Ǧ ǫȂƬƫ�ȏ�ƢĔƜǧ"2، و هنـا تكمـن

حيـث أن هـذا الفـن ميكـن أن يلـيب خمتلـف  ،أمهية املسرح يف التكوين العلمي و الرتبوي و النفسي للطفل

يف حـــني أن األســاليب التعليميــة األخــرى ميكــن أن يكـــون  ،األذواق و األهــواء الــيت يســعى إليهــا الطفــل

  .دورها ناقصا مقارنة بالفن املسرحي

و ،بـل و عنصــرا أساسـيا يف تطــوره العقلـي و اجلســدي  ،كمـا يســاهم املسـرح يف تكــوين شخصـية الطفــل

حسـب نضـج شخصـيته  ،ن بعامة إحدى األساليب اليت تفجر املواهب اإلبداعية لدى الطفلتعترب الفنو 

إذا مــا متــت مســاعدة كــل شــخص للتمتــع بشــعور اســتخدام اجلــزء املبــدع مــن شخصــيته يف " حيــث أنــه 

و يف الرتبيـــة ال تكـــون ،فـــإن تقيـــيمهم للفنــون يـــزداد حـــىت دون االعتمــاد علـــى تقـــدمي ذوق الغــري ،الصــغر 

35، 34ص  2006ـ1ينظر ـ مسري ـ فشوة ـ مسرح الطفل احلديث ـ دار الفرقذ ـ دمشق سوريا ـ ط 1

24حسن مرعي ـ املسرح التعليمي ـ م س ص  2ـ
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غـري  ؛1..."بـل بنمـو البديهـة الـيت ال تقـل أمهيـة عـن العقـل ،موضوعا أكادمييا خيتص بنمـو العقـل الفنون 

يساهم بـالنمو الكامـل لشخصـية الطفـل مـن الناحيـة العقليـة و املعرفيـة ،أن الفنون و خاصة املسرح منها 

  .و اخلرباتية و النفسية بشكل خاص 

ŭ¦�Ƣººººđ�±ƢººººƬŻ�Ŗººººǳ¦�ȆǷ¦°ƾººººǳ¦�Ƥ تعتـــرب ººººǠǴǳ¦�ƨȈººººǏƢƻ ا مســــاعدا يف العمليــــة التعليميــــة عنصــــر ،ســــرح التعليمــــي

خاصة و أن لعب األدوار و ممارسة األداء التمثيلي من قبـل هـذا األخـري ،التكوين السيكولوجي للطفل و 

فـــل معـــروف حببـــه للتقليـــد و اللعـــب خاصـــة و أن الط؛ميكـــن اســـتثماره كوســـيط تعليمـــي مـــؤثر و جـــذاب 

غرائـزه يف قالـب  و مما جيعل ذلـك عنصـرا آخـر يلـيب رغباتـه ،إخل...احلركة اجنذابه حنو األلوان و الغناء و و 

يمــي مــن أهــم األســاليب التعليميــة و هــذا مــا جيعــل املســرح التعل ،فــين و يشــبع فكــره بــاخلربات و املعــارف

وز الطفـل عديــد احلــاالت النفســية هــذا و يسـاهم املســرح التعليمــي يف جتــا؛2الرتبويـة يف شخصــية الطفــل و 

را للـدور احلسـاس ظـن،يفـة عالجيـة سـيكولوجية ظو رمبا يصل هذا اهلدف عادة إىل و ،فات السيئة التصر و 

  :حيث يكمن ذلك يف ،جتاه الرتكيبة النفسية لشخصية الطفل

  .ـ تنمية قدرة الطفل على حتقيق رغباته بطريقة تعويضية 1"

ط النفسـية الـيت تفرضـها ـ تنميـة قدرتـه علـى ختلـيص نفسـه مـن الضـيق و السـخط و الغضـب و الضـغو  2

  .البيئة 

54سامل أكونيدي ـ ديداكتيك املسرح املدرسي ـ م س ص 1

13خري شواهني ـ كاملة عبيدات ـ شهرزاد بدندي ـ املسرح املدرسي يف العلوم و مهارات التفكري ـ م س ـ ص 2
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و لـوحظ أنـه بقـدر مـا ،أو تدخلـه يف حياتـه الواقعيـة  ،روف الـيت تزعجـهظــ مسـاعدته علـى جتـاوز ال 3

1ـ" يكون انطواءه يف اللعب الدرامي  ،خيترب إحباطات قوية كثرية يف حياته

علــــى الكبــــار أو  ء كانــــت تــــدلســــوا ،إن تقمــــص الطفــــل للشخصــــيات املتنوعــــة يف مثــــل هــــذه العــــروض

ديــــــد الســــــلوكات و التصــــــرفات فهي مفيــــــدة إذ يهــــــدف مــــــن خالهلــــــا إىل اكتســــــاب الطفــــــل عالصــــــغار،

خاصـــة و أن حماكـــاة هـــذه العـــروض لتلـــك األحـــداث احلياتيـــة ،اجلريئـــة و القـــدرة علـــى املواجهـــة املميزة،و 

�Ƣººđ�ǂƯƘººƬȇ��¦ǀººđ�Â ممــا جيعلــه ينفعــل و ؛ســتجعل الطفــل يــدركها ســواء بصــفته مشــاركا فيهــا أو مشــاهدا هلــا

خاصة إذا كانت تلك األلعاب التمثيلية اليت حتتويها ،سيتأقلم معها يف احلياة العادية و الوسط احمليط به 

ممــــا جيعلهـــا تنمـــي فيــــه  ،تعكـــس منــــاذج عـــن احليـــاة اإلنســــانية احمليطـــة بـــه،مثـــل هـــذه العــــروض التعليميـــة 

2ـ" الجتماعية العادية و البيئة احمليطة به �ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ƢǬƷȏ�Ƣđ�ǂƯƘƬȈǇ¦،استجابات عاطفية قوية

و عنصــرا هامــا و أساســيا يف تركيبــة الشخصــية ،ا و تطهرييــا يــعلــى كــل إن املســرح بــات و ال يــزال تعليم

  : املسرح التعليمي   إليها و هلذا ميكن استخالص عديد الفوائد اليت يهدف،خاصة الطفل 

  .و يرفع من مفهوم الذات لديهم  ـ ينمي لدى الطلبة و األطفال الثقة بالنفس 1

  .ـ يساعد على تفجري ما بداخله و التعبري عنه  2

  .ـ ميكن الطفل من التخلص من بعض االنفعاالت الضارة و هذا ما حيقق االتزان النفسي 3

ـ من خالله يتعرف الطالب مبواهبه و قدراته مما ينمـي شخصـيته و يدفعـه إىل اسـتثمار تلـك القـدرات  4

  بكل جرأة

32طارق مجال الدين عطية ـ حممد السيد حالوة ـ مدخل إىل مسرح الطفل ـ م س ص 1

.33ينظر ـ م ن ـ ص  2
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5ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢƳƢǷƾǻ¦�ǂưǯ¢�ǾǴǠŸ�Â�ƨƠȈǈǳ¦� ¦Ȃǘǻȏ¦�©¦®Ƣǟ�Ǻǟ�ǲǨǘǳ¦�ƾǠƦȇ�º.

مبختلــــف العواطــــف و مــــا  بتعلمــــه الشــــعور( ـ الســــعي إىل جعــــل هــــذا األخــــري يكتشــــف عواطفــــه 6

  .كما يساعده على تنمية ما هو إجيايب منها و جتاوز ما هو سليب)يتولدعنها

فــتح علــى العــامل و الــتخلص مــن العــادات النفســية الســيئة  ـ الســعي إىل جعــل الطفــل أكثــر جــرأة و ت 7

و يبقــــى املســــرح التعليمــــي إىل يومنــــا هــــذا أســــلوبا مهمــــا يف التكــــوين 1"كــــاخلوف و االرتبــــاك و اخلجــــل 

  .النفسي لفئة األطفال نظرا ملا يقدمه من فائدة عظيمة هلذه الفئة 

68يل ـ أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما و املسرح يف التعليم ـ م س ص بنانـ ينظر ـ لي 1
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  :أهداف اجتماعية -4

تكوينـــه إحـــدى املقومـــات احلامســـة و الفعالـــة لصـــالحية األمـــة و بنـــاء جمتمـــع تعـــد تربيـــة الـــنشء اجلديـــد و 

و ملـا كانـت  ،إخل...الفكر ، األخالق ، التعـاطف ، التعـاون ،حضاري راق و متطور من مجيع النواحي

فـإن املسـرح كـان و ال يـزال أحـد  ؛األمم بدورها دوما تعتمد العديد من السبل لرتبيـة األجيـال و تعليمهـا

اسـتنادا إىل تربيـة األجيـال الصـاعدة عـن طريـق غـرس عديـد  ،ألساليب اهلادفة إىل بناء جمتمع سليمأهم ا

ǞºǸƬĐ¦�®¦ǂºǧ¢�Â�§ ƢƦºǌǳ¦�Â�¾ƢºǨǗȋ¦�² ȂºǨǻ�Ŀ�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨºȇȂƥŗǳ¦�Â�ƨºȇǂǰǨǳ¦�¥®ƢºƦŭ¦�Â�ǶȈǬǳ¦�  بشـكل

  .عام

أو بـني الطلبـة يف املـدارس  ،يسعى املسرح التعليمي إىل تقوية العالقـات االجتماعيـة بـني الطفـل و معلمـه

و هلـــذا يهـــدف إىل جعـــل اجليـــل اجلديـــد أكثـــر انـــدماجا يف  ،إخل...و املســـريين مـــن أســـاتذة و مـــوظفني 

ǞǸƬĐ¦�  و التعامـل معهـا باحلكمـة و التعـرف علـى تـاريخ بلـده ،و تتيح له الفرصة ليجـرب مواقـف احليـاة

كــون املســرح التعليمــي يســعى إىل إكســاب ȇ�¦ǀººđ�Â،و مقومــات جمتمعــه و حــب وطنــه و الــدفاع عنــه،

ƢƦȇǀē�ǂººưǯ¢�ƨººȈǟƢǸƬƳ¦�ƨȈǯȂǴººǇ�ƾººǟ¦Ȃǫ�Â�¼Ȑººƻ¢�Â�©ƢǨººǏ�ƨººƠǨǳ¦�ǽǀººǿǯ� الصــداقة و التعــاون و التكافــل

مــن أفكــار و مواضــيع اجتماعيــة زاخــرة ،مــن خــالل هــذه العــروض التعليميــة و مــا تتخللهــا  ،االجتمــاعي

1�ÀȂººǰȇ�¦ǀºđÂ�º"إىل ترســيخها يف أذهـان املشــاهدين الــيت يسـعى  ،بـاملعين و احلكـم و القــيم االجتماعيـة

فاملسـرح حسـب الـدكتور ،املسرح التعليمي أحد السبل الضـرورية ملواكبـة التطـور احلضـاري و االجتمـاعي 

مظهـــر حضـــاري يعـــود األطفـــال علـــى االلتـــزام باملواعيـــد و االهتمـــام بـــامللبس النظيـــف : " فـــوزي عيســـى 

كمــا يســاهم يف غــرس قــيم معينــة أو ،نفوســهم الســلوك احلضــاري  األنيــق و حســن التعامــل ، ويغــرس يف

67،68التعليم م س ص و املسرح يف ل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما بيانينينظر ـ ل1
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التبشــــري باجتاهــــات و ســــلوكيات جديــــدة تواكــــب العصــــر و التقــــدم احلضــــاري و التطــــورات االجتماعيــــة 

1."اجلديدة 

و السـعي إىل املسـامهة يف ،كيفيـة التعامـل معهـا تبيـني  لذلك يلجأ إليه املربـون لتقـدمي نظريـات أخالقيـة و 

،هـداف و الغايـات االجتماعيـةبفضـل جيـل واعـد و هـذه إحـدى أمسـى األ،بناء جمتمع راق و حضـاري 

الطفـــل علـــى معرفـــة جيعـــل  كمـــاترســـيخها يف ذهـــن شـــباب املســـتقبل ،   إىل الـــيت يســـعى املســـرح التعليمـــي

هـــــم مـــــن خـــــالل تلـــــك محالو بطـــــوالت أجـــــداده و م،و بلـــــده  ،و تـــــاريخ شـــــعبه ،إدراك واســـــع بتارخيـــــهو 

ورا بنســبه و انتمائــه خــممــا جيعلــه ف ،يف تلــك العــروض التعليميــة،الشخصــيات البطلــة و التارخييــة املعروضــة 

لـذلك يعتـرب املسـرح  ؛و يساهم يف الوقت ذاته يف الدفاع عن هويـة جمتمعـه ،و حمبا لوطنه و دينه ،العرقي

مــن االغــرتاب و حتصــني الــذات  ،الوطنيــة و االجتماعيــةالتعليمــي أحــد أبــرز الوســائل اهلامــة إلبــراز اهلويــة 

ȐººŴȏ¦�Â�ǆ¾� احلفــاظ و،التشــتت و  ººǸǘǳ¦�ǺººǷ�ǞººǸƬĐ¦�©ƢººǷȂǬǷ"تــرى حنــان عبــد احلميــد العنــاين يف   و2ـــ

�ǲºººǨǘǳ¦�ǶȈºººǴǠƫ�Ŀ�ƢǷ¦°ƾºººǳ¦�Â�ǺºººǨǳ¦�ƢºººđƢƬǯ� أن األبعـــاد االجتماعيـــة للمســـرح التعليمـــي ميكـــن حصـــرها يف

  :األهداف التالية 

  .لتعاون بني األطفال و جعلهم يشبون عليه منذ مراحل الطفولةـ نشر ا 1"

2�ǞǸƬĐ¦�ƾȈǳƢǬƫ�Â�©¦®Ƣǟ�ȄǴǟ�¾ƢǨǗȋ¦�ƾȇȂǠƫ�º.

  .ـ تشجيعهم على حب العمل و الصرب و املثابرة و السعي إىل النجاح 3

  .ـ ينمي يف األطفال االعتماد على النفس و حتمل املسؤولية جتاه أنفسهم و جتاه اآلخرين 4

91، 90فوزي عيسى ـ أدب األطفال م س ص  1ـ

37ـ ينظر ـ مسري قشوة ـ مسرح الطفل احلديث ـ م س ص 2
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علــى كــل إن أمهيــة 1" إخل ...تقويــة العالقــات االجتماعيــة بــني الطفــل و املــريب أو التلميــذ و املعلــم ـ  5

حيـث يسـعى مـن خالهلـا إىل تكـوين  ،املسرح التعليمي و أهدافه تعترب مشرتكة و متعـددة يف الوقـت ذاتـه

و قــوة ،حيظــى بــاخلربات العلميــة و القــيم و املبــادئ األخالقيــة ؛جيــل جديــد موهــوب و مــتعلم و مثقــف 

و املواهـب اإلبداعيـة حيـث أن تكـوين جيـل واعـد علـى هـذا ،الشخصية و الـروابط االجتماعيـة السـليمة 

و هذا ما جيعل من املسرح التعليمي عنصرا أساسيا  �ÀƢǷȋ¦�ǂƥ�ń¤�ǞǸƬĐ¦�Â�ƨǷȋ¦�¾ƢǐȇƜƥ�ǲȈǨǯ،النحو

  .من األطفال ليجعل منه ركيزة متينة هلذه األمة ، تربية اجليل اجلديدهادفا و فعاال يف

248ينظر ـ حنان عبد احلميد العناين ـ الفن و الدراما يف تعليم الطفل ـ م س ص 1
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  : بنية التأليف الدرامي في المسرح التعليمي:المبحث الثالث 

فــــإن إعــــداد هــــذا النــــوع مــــن  ،إذا كــــان املســــرح التعليمــــي فنــــا هادفــــا إىل كــــل مــــا هــــو تربــــوي و تعليمــــي

سـواء مـا تعلـق بــالنص أو ،املسـرحيات ال بـد أن يعتمـد علـى العديـد مـن األســس و اخلصـائص الضـرورية 

و لعل سبب ذلك يرجـع إىل مراعـاة كـل مـن املخـرج و املؤلـف يف هـدف هـذا العمـل ،العرض و إخراجه 

ذا كــان املســرح التعليمــي احــد فــروع و ا ،ألبعــاد الــيت يســعى كــل منهمــا إىل حتقيقهــالالــدرامي التعليمــي 

كتابــة الدراميــة يف مســرح الطفــل لــذلك فــإن الفــان هــذا االخــري يتميــز بــنفس خصــائص  الطفــل،املســرح 

  :منها املسرحية التعليمية تعتمد على عدة عناصر أساسية 

:الموقف الدرامي ـ 

أو رمبــا يتنــاول شــيئا  ،املــواد الدراســيةيبــىن املوقــف الــدرامي يف املســرحيات التعليميــة عــادة علــى املنــاهج و 

ع و اجلـــدل يف شـــكل أحـــداث دراميـــة مـــن املعـــارف و اخلـــربات احلياتيـــة اهلامـــة ، حيـــث يبـــىن علـــى الصـــرا 

يف اكتسـاب العديـد مـن املهـارات مثـل التحليـل ،عادة ما يكون يف مثـل هـذه املسـرحيات مفيـدا للطفـل و 

كمــا يتميــز يف املســرحيات   ،ربات و املعــارف املطروحــةفضــال عــن تعلــم املوضــوع و اخلــ،و النقــد و البنــاء 

إذا كــــان املســــرح -إذ يســــمح لألطفــــال أو التالميــــذ ؛التعليميــــة بالنهايــــة املفتوحــــة يف كثــــري مــــن األحيــــان 

الـــيت تطـــرح  ،و ينتقـــدون األحـــداث و األفكـــار ،أن يبـــدوا آراءهـــم -التعليمـــي يف إطـــار الـــربامج الدراســـية

فمــن املؤكــد أن  ،وقــف الــدرامي يف املســرح التعليمــي يتميــز مبثــل هــذه املميــزاتو إذا كــان امل،1" أمــامهم 

يف شــكل يالئــم   ،بقيــة العناصــر الــيت يتكــون منهــا ال بــد أن تتميــز هــي األخــرى بالعديــد مــن اخلصــائص

  :و أهدافها و من أهم العناصر األساسية يف بناء املوقف الدرامي هي ،املسرحية التعليمية 

31يل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما و املسرح يف التعليم ـ النظرية و التطبيق ـ م س ص بنانيينظر ـ ل1
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  :الحبكة -أ

الــيت تعــد اجلــزء الرئيســي يف بنيــة ،املؤكــد أن أي عمــل مســرحي حيتــوي علــى حبكــة أو قصــة مســرحية مــن 

و ألن أي عمــل درامــي  ،و النســيج الكامــل يف جمريــات األحــداث يف الــنص املســرحي،املوقــف الــدرامي 

فــإن املســرحية التعليميــة بــدورها ختــتص ،يبــىن علــى موضــوع و سلســلة مــن األحــداث املتصــلة و املتناســقة 

�ȆǈȈƟǂǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀđ) احلبكة.(  

يحقــــق املســــرح دوره ،لتقــــرتن احلبكــــة يف الــــنص املســــرحي التعليمــــي بالعديــــد مــــن املوضــــوعات التعليميــــة 

هنـاك املوضـوعات التعليميـة ،بجانب القصة الدرامية املؤثرة الـيت تشـكل عصـب العمـل ف" ...  ،التعليمي

1." متضافرة مع نسيج القصة الدرامية بشكل كبري اليت جتيء 

�ƲȈººǈǻ�ǺǸººǔƬƫ�Ʈ ººȈƷ�Ãǂººƻȋ¦�¬ǂººǈŭ¦�¾Ƣǰººǋ¢�ÀƘººǋ�ƢĔƘººǋ�ƨººǰƦū¦�ÄȂººƬŢ�ƨººȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈƷǂººǈŭ¦�ƪ ººǻƢǯ�¦̄¤

�ƨººȇƢĔ�Â�ǖººǇÂ�Â�ƨººȇ¦ƾƥ�ǺººǷ�ȆǷ¦°ƾººǳ¦�ǲººǠǨǳ¦لتعزيــز اهلــدف املنشــود  ،فــإن مــا مييزهــا هــو طريقــة صــياغتها�

مـن أجـل إيصـال املواضـيع التعليميـة  ،بشكل عام،ني امللقي و املتلقيأو ب ،للتواصل بني املعلم و الطالب

الســـتعراض أفكـــار و مواضـــيع ،حيـــث ميكـــن أن تصـــاغ إىل أحـــداث منفصـــلة ،الـــيت تتخلـــل هـــذه احلبكـــة 

ذلـــك ألن الفعـــل  ؛و ال يبـــىن املوقـــف الـــدرامي علـــى احلبكـــة فقـــط يف املســـرح التعليمـــي؛2تعليميـــة هادفـــة 

حيـث ،الشخصـية  يأال و هـ؛من هذه العناصـر  اآخر  اعنصر  ،حداثه و صراعاتهرسم أحيتاج يف الدرامي 

 يركـزون و املخرجنيحيث جند الكتاب  ،أن هذه األخرية بدورها  حتمل العديد من اخلصائص يف رمسها 

.وفق ما يفرضه عليهم اهلدف التعليمي الذي يسعى إليه املسرح،على جتسيدها يف أعماهلم 

139كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي ـ املصطلح و التطبيق ـ م س ص 1
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  :الشخصيات -ب

Š�ŐºƬǠƫ�Ʈالشخصيات يف املسرح التعليمي إن  ȈƷ��Ãǂƻȏ¦�¬ǂǈŭ¦�¾Ƣǰǋ¦�ƨȈǬƥ�ÀƘǋ�ƢĔƘǋ� ثابـة الناقـل

لــذلك فــإن رمسهــا و جتســيدها يتطلــب مراعــاة الغــرض ، لألفكــار و املعلومــات يف النصاملســرحي التعليمــي

ث عـــن طبيعـــة و قبـــل احلـــدي ،ســـواء مـــا تعلـــق بالشخصياتالرئيســـية أو الثانويـــة ،التعليمـــي هلـــذه النصـــوص 

ــ الــيت جتســد األحــداث ) الشخصــيات(هافــإن املســرح التعليمــي يتطلــب االقتصــاد يف عــدد ،الشخصــيات ـ

حيــث يتســىن للطفــل االنتبــاه و الرتكيــز كمــا ،لعــل الســبب يف ذلــك يرجــع إىل غــرض تربــوي و تعليمــي و 

بــد مــن أن يكــون لــذلك ال  ،يراعــي الكاتــب أيضــا قلــة املهتمــني بالعمــل يف مثــل هــذه العــروض التعليميــة

،عدد الشخصيات حمدودا إىل درجة أن معظم الفرق املسرحية التعليمية ال يتعدى أفرادها عن ستة أفراد

يف حالــــة نــــدرة املمثلــــني إال  ،و رمبــــا يضــــطر املمثــــل يف كثــــري مــــن األحيــــان إىل أداء شخصــــيتني أو أكثــــر

¦�Ȇºǿ�ŐºƬǠƫ�ƢºĔȂǯ�ƢºȀƟ¦®ȋ�ƨºǷ±Ȑǳ ميتلـك الكفـاءة ،فهـي تبقـى مـن نصـيب ممثـل واحـد ،الشخصية الرئيسـية

،و مبـا يصـدر عنـه مـن مواضـيع و أفكـار و معـارف،و يتأثر به ،املصدر الرئيسي الذي يركز عليه الطفل 

  ـ1و خربات تعليمية هادفة ـ

طبيعة اجلمهور و الفئة ،ككل الظروف اليت يتطلبها املسرح التعليميملزم مبراعاةكاتب املسرحية   ومنهفإن

��ǲǰººǌǳ¦�¦ǀººđ�¾Âȋ¦�řººǠŭ¦�Ȇººǿ�¾ƢººǨǗȋ¦�ƨººƠǧ�ƪالــيت يعــرض هلــا ،العمريــة  ººǻƢǯ�¦̄¤�Â� مــن أشــكال املســرح

،فإن هذا النوع من اجلمهـور ال ميكنـه التـأقلم مـع املسـرحيات الكبـرية و املتعـددة الشخصـيات ،التعليمي

مـه مـن حبيـث ال يسـتطيع أن يسـتوعب مـا يعـرض أما ،إذ ميكن أن تسبب له من التشتت و عدم الرتكيـز

  .معارف و خربات و أفكار تعليمية و تربوية هادفة

1
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  :األسلوب 

أو أشـــكال املســـرح  ،إن رســـم األحـــداث يف نـــص مســـرحي تعليمـــي ال بـــد أن يتميـــز عـــن مســـرح الكبـــار

أو التالميــذ يف حالــة   ،إذ حيتــاج يف ذلــك إىل أســلوب يســهل عمليــة التواصــل مــع فئــة األطفــال ،األخــرى

يتطلـب أســلوبا  ،د املوقـف الفـين و التعليمـي يف آن واحـديكـان يف إطـار املسـرح املدرسـي حيـث أن جتســ

  .فنيا و مجاليا يف صياغة هذه املسرحيات

م و تساهم يف هدف ئيتحدث  عقيل مهدي يوسف على أمهية مراعاة صياغة هذه األعمال بصورة تال

فإننـا  ،موقف فـين تعليمـي حني يكون اهلدف هو خلق: " إجيابية حيث يقول كي حيقق تعليمية  ،املسرح

و حتـاول  ،نؤكد هنا على اجلانـب اجلمـايل الـذي يثـري وجـدان الطفـل و فكـره بالطريقـة اإلجرائيـة اخلاصـة

الوظـــائف اللغويـــة ، و تثبـــت لديـــه الوحـــدات و الروحـــي جديـــد يف عـــامل الطفـــل الـــداخلي أن ختلـــق مـــدرك

و امتالك أشباقها و بنيتها املعلنة يف القول و الكالم ، ،ائق اللغة و استخدام تراكيبهاالقومية حسب طر 

،املعـايناء و إن اجلملة البسيطة يف املسرحية التعليمية ما هي إال مجلة قد أصـبحت قطعـة متكاملـة البنـ...

و هــذا يفســر لنــا أمهيــة  ،حينمــا يكــرب الطفــل معهــا يف احليــاة الفنيــة و الثقافيــة و االجتماعيــة و الفلســفية

.1" املميزات ما جيعلها صاحلة للطفل فيها من ،انتخاب نصوص أدبية و مسرحية

ǲºººǨǘǴǳ�ǾºººƳȂŭ¦�¬ǂºººǈŭ¦�¾Ƣǰºººǋ¢�ǲºººǯ�̈ǂºººǰǨǳ¦�ǽǀºººđ�Ǧ ºººǇȂȇ�ÄƾºººȀǷ�ǲºººȈǬǟ�ǎ ºººź�ƢºººŠ°�  غـــري أنـــه يركـــز علـــى

 و جيعــل ذلــك يصــيب بشــكل فعــال يف ،االهتمــام بكــل مــا يلــيب أهــواء هــذا األخــري مــن حيــث األســلوب

لكي جيعل من العمل املسرحي تعليميا و ميكـن  ،هذا ما يؤكد أمهية هذا العنصر، و تربية الطفل و تكوينه

12ص ـ الرتبية املسرحية يف املدارس م سعقيل مهدي يوسف 1
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و إيصـــال اخلـــربات و األفكـــار و القـــيم و املبـــادئ  ،املســـرح التعليمـــي بشـــكل عـــام مـــن أن حيقـــق تعليمـــه

يقـــة صـــياغته بأســـلوب حيـــث ال بـــد مـــن مراعـــاة طر  ،أو رمبـــا التالميـــذ ،الرتبويـــة و األخالقيـــة إىل الطفـــل

حيـــث أنـــه يصـــعب علـــى  ،مـــع االهتمـــام بطبيعـــة الفئـــة العمريـــة الـــيت يقـــدم هلـــا ،جـــذاب غايـــة يف الوضـــوح

و هلذا فإن رسم املوقـف  ،أو رمبا لغة تبدوا بالنسبة إليه صعبة و مبهمة ،الطفل أن يفهم لغة الكبار مثال

  .              اهلدف املنشودشياء لكي يصل إىل الدرامي يتطلب اإلملام بكل هذه األ

معتـربا أن هـذا العنصـر مـن أهـم األدوات الـيت  ؛وهذا ما أكد عليه حسن مرعي يف كتابه املسرح املدرسـي

حيـث جيـذب انتبـاه الطفـل و يسـاهم يف إثـراء فكـره  ،يتطلبها إعداد نـص مسـرحي تعليمـي موجـه للطفـل

كـل ، و يتصف ببساطة اللغـة ووضـوح املفـردات أن" حيث يرى أن األسلوب ال بد  ،باألفكار و املعارف

ألن القصــة تكــون أكثــر ســطوعا و مجــاال عنــدما  ،و قــد يفسـدها ،غمـوض يف هــذا اجلانــب يشــوه القصــة

ƸƬǈƫ�Ǯ...،يكون التعبري عنها بسيطا و معربا و مؤثرا  ǳǀƥ�ƢĔ¤ــ 1" وذ على تفكري الطفل و تشده إليها

مســـرحية مليئـــة بـــاخلربات كفيلـــة بصـــياغة قصـــة   ،لفـــاظحيـــث أن بســـاطة اللغـــة و وضـــوح األفكـــار و األ

فبســاطة  ،تكــون مناســبة للطفــل الــذي يبقــى مهيئــا الســتقباهلا يف املســرح التعليمــيالعلميــة والرتبويــة بــل و 

جتعلـه ؛حتظى باهتمـام خـاص مـن طـرف الطفـل و اللغة و وضوح املفردات مثال و قصر اجلمل و العبـارات

، و ألن الطفـل أشـد قربـا مـن الطفـل" يت فهي حسـب هـادي نعمـان اهليـ ،على انتباه دائم و تركيز حمكم

ألنـه ال  ،فالطفل ال يتحمل الرتيث و يريد مـن تراكيبهـا أن تكـون واضـحة ،يريد من اجلملة نتيجة سريعة

كمـــا   ،و يفضـــل أن تســـلم النتـــائج جـــاهزة يف كثـــري مـــن األحيـــان ،يتحمـــل مشـــقة البحـــث عـــن االســـتنتاج

ه املسرحيات على املثريات و املنبهات اليت حتقق االنسجام بني الكلمة و الفكـرة يعتمد األسلوب يف هذ

41ـ ص  م س حسن مرعي ـ املسرح املدرسي ـ 1
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�ƨǣƢȈºǏ�Ŀ�² ؛عليه ال بد على املؤلفني يف جمال املسرح التعليمي ،1"املعربة  ƢǇƘǯ�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀđ�¦ȂǸƬȀȇ�À¢

اث مفـــردات الكـــالم، و صـــياغة األحـــدحيـــث ال بـــد مـــن مراعـــاة لغـــة الكتابـــة و  ،املســـرحيات التعليميـــة

عتـرب مسـؤولية جسـيمة تحيـث  ،فئة األطفال اليت يعرض هلاة نسجها بأسلوب مالئم و جذاب من جهو 

و متكـن مـن حتقيـق هدفــه  ،ا فـإن صــلح األسـلوب جنـح العمـل املسـرحي التعليمــي،ال يسـمح اإلخـالل بـه

  .     سلوب ستكون النتائج عكس ذلك حتماو إن ضعف األ ،التعليمي

  :الفكرة 

�Ǧ،تعتـرب الفكــرة إحــدى العناصــر اهلامــة و الرئيســية يف البنــاء الــدرامي ألي عمــل مســرحي  ººǴƬţ�ƢººĔ¢�Śººǣ

©ȏƢººĐ¦�Â�ǞȈººǓ¦Ȃŭ¦�» ȐƬººƻ¦�Ƥ ººǈƷ و كــذلك اخــتالف أهدافــه ،الــيت يســتخدم فيهــا املســرح املتنوعــة،

فـق أهدافــه املســطرة لـذلك جنــد املسـرح التعليمــي يتميـز بطبيعــة األفكـار املطروحــة و املعاجلـة يف نصوصــه و 

  .يف العملية التعليمية

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀȂǇ°¦ƾǳ¦�Â�®ƢǬǼǳ¦�Ƣǿ¦ǂȇ�ƢǸǯ�̈ƾȈŪ¦�̈ǂǰǨǳ¦�À¤� ناول موضـوعا يثـري انتبـاه الطفـل هي اليت تت

ا و لــذلك فــإن املســرح التعليمــي يتطلــب التقــاط األفكــار املالئمــة و جتســيدها يف شــكل يبــدو  ،اســتهوائهو 

لتكـــون  ،و العلميـــة و الرتبويـــة، حيـــث تصـــب يف اهتماماتـــه احلياتيـــة لوضـــوحكأنـــه غايـــة يف التشـــويق و او 

، قضـــية تعليميـــة أو تربويـــة جتعلـــه يركـــز انتباهـــه عليهـــا يحيـــث متســـ ،بـــذلك فكـــرة قريبـــة مـــن حيـــاة الطفـــل

¢�Ŀ�ǶǿƢºǈȇ�ƢºŲ�Ƣºđ�ǲºǸǠǳ¦�ƢºŠ°�Â،تضعه أمام عقـدة معينـة يسـعى بنفسـه إىل إجيـاد حـل هلـا  أو انتقادهـاو 

و ال خيفـى علينـا أن  ،2ربويا و أخالقيـا و حـىت سـيكولوجياو تكوينا علميا و ت ،مهارات خاصة اكتسابه

يثري بفضلها ،اليت خصوصية املسرح التعليمي تظهر يف أفكاره اليت يعاجل من خالهلا العديد من املواضيع

99، 98ص  ـ 1986هادي نعمان اهلي ـ أدب األطفال فلسفته فنونه و بساطته ـ اهليئة املصرية العامة للكتاب 2

32ينظر ـ حسن مرعي ـ املسرح املدرسي م س ص  2
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حيــث  ،ن حســنيو هــذا مــا يؤكــد عليــه كمــال الــدي ،وجــدان الطفــل و فكــره بــاخلربات العلميــة و الرتبويــة

ǂǰǨǳƢººººƥ�ǶƬººººĔ�À¢�ȏÂ¢�Ƥ̈�،عنــــدما حنــــاول أن نعــــد مــــادة تعليميــــة إىل نــــص درامــــي: " يقــــول  ººººŸقيمــــة وال

الذي حناول من خالله توظيف فن العرض املسرحي  ،أو املفهوم التعليمي األساسي ،التعليمية األساسية

1" تبسيطه و شرحه للمتلقي و 

خمتلفــة و إذ كانــت األفكــار يف الــنص املســرحي  ،مــن الوضــوحطبيعــة هــذه األفكــار بنــوع ال بــد أن تتســم 

،وأمـــا مـــا صـــيغت متخفيـــة يف الطفل) املتلقـــي ( ن بعضـــها ميكـــن اكتشـــافه مـــن طـــرف املـــتعلم ،فإمتنوعـــةو 

معانيهــا متســرتة يف و اكتشــاف  ،فاألجــدر بــاملعلم أو املخــرج أن ينمــي يف الطفــل مهــارة البحــثالــنص، 

ألن املســرح التعليمــي باتــت مميزاتــه ختتلــف عــن مســرح الكبــار و تصــب يف أهدافــه و ، 2ـالســياق الــدرامي 

، إال فــإن املالحــظ هــو أن كــل عنصــر مــن عناصــر البنــاء الــدرامي يف هــذا الشــكل مــن املســرح ،التعليميــة

  .ئم اهلدف التعليمي الذي وجد إليهيتطلب توظيفها بشكل يالو 

  : الحوار 

هـذا العنصـر الـذي يعتـرب أحـد  ،هو اتسامه خباصية احلوار ؛اب و الفنونإن ما مييز املسرح عن سائر اآلد

و نســج األحــداث و صــياغة القصــة الدراميــة و صــراع الشخصــيات  ،األســس اهلامــة يف الكتابــة الدراميــة

، حيـــث يـــدفع احلـــدث إىل التطـــور، جـــزء مـــن أجـــزاء احلـــدث الـــدرامي"  فهـــولـــذلك  ،يف شـــكل حـــواري

  ال بد أن يوظف ،و منه فإن هذا العنصر بدوره، 3ـ"أفكاره و عواطفهن شخصية صاحبه و كشف عوي

فيشكليالئماهلدفالتعليميللمسرح،حيثأناحلوارفياملسرحالتعليمييعتربعنصراحساسايف

124كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي ـ املصطلح و التطبيق ـ م س ص 1
32لبنانيل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما و املسرح يف التعليم ـ م س ص 2

95ص  د ط دتالقاهرة ـ أمحد جنيب ـ أدب األطفال ـ علم و فن ـ دار الفكر العريب ـ 3
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  . خماطبة األطفال أو املتعلمني  

ىل فإذا كان العمـل مقـدما إ ،احلوار يصاغ يف عمومه حسب نوعية املتلقي" يرى كمال الدين حسني أن 

إلثـــراء  ،مـــع تطعيمـــه بـــبعض ألفـــاظ اللغـــة العربيـــة الفصـــحى ،فيفضـــل أن نقدمـــه باللغـــة العاميـــة ،الصـــغار

وهذا ما يؤكد  ،1"لمية اليت جيب أن تنطق كما هي و خاصة املصطلحات الع ،القاموس اللغوي للطفل

يستحسـن أن يهـتم  كمـا  ،ضرورة االهتمام بصياغة احلوارات و توظيفها يف شكل خيـدم العمليـة التعليميـة

حيــث يــتم جتســيد  ،الكاتــب املســرحي يف املســرح التعليمــي بالفئــة العمريــة الــيت تســتقبل العمــل املســرحي

،مما جيعل اخلطاب املسرحي املوجه إىل هذا اجلمهور يكون مناسبا و فعاال  ،احلوارات حسب هذه الفئة

متثـل وسـيلة و اللغـة الـيت  ،ني امللقـي و املتلقـيالوسيلة الفعالـة لنقـل األفكـار و املعلومـات بـ"ويعترب احلوار 

الفعـل اإلشـاري الـدال علـى معـىن حيـث تشـتمل علـى احلـوار املنطـوق و  ،املشـاهداالتصـال بـني املؤلـف و 

.2" ما

ȆǷ¦°ƾºººǳ¦� ƢºººǼƦǳ¦�ǂºººǏƢǼǟ�ƨºººȈǬƥ�ÀƘºººǋ�ƢĔƘºººǋ�ȆºººǸȈǴǠƬǳ¦�¬ǂºººǈŭ¦�Ŀ�°¦Ȃºººū¦�ƨȈºººǏƢƻ�À¤�ƢȀƬǣƢȈºººǏ�Ƥ ºººǴǘƬƫ�̄¤�

وفـق األهـداف التعليميـة الـيت يسـعى الكاتـب لـذلك ال بـد أن تكـون هـذه  ،توظيفها يف النص املسـرحيو 

يف املســـرح التعليمـــي هـــي األخـــرى عنصـــرا هامـــا و هادفـــا يف شـــكل يســـاهم يف جعـــل ) احلـــوار(اخلاصـــية 

ل عمليـة اخلطـاب و التواصـل مـع فئـة يسـهتالعمل املسرحي يؤدي وظيفتـه التعليميـة علـى أحسـن وجـه و 

  .   ن اجلمهور خالل العرضاملتعلمني ماألطفال و 

130كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي ـ املصطلح و التطبيق ـ م س ص  1

33يل أبو مغلي ـ مصطفى قسيم هيالت ـ الدراما و املسرح يف التعليم ـ م س ص بنانـ لي2
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يعتـرب املسـرح التعليمـي أحـد ألــوان مسـرح الطفـل حيـث يبقـى خمصصــا ألغـراض تعليميـة وفنيـة وإذا كــان يف 

اجلزائــر يشــتمل علــى مثــل هــذه األشــكال واخلصــائص، فــإن مســرحيات الكتــاب اجلزائــريني، اتســمت هــي 

�µ ¦ǂǠƬºǇƢƥ�ƢđƢƸǏ¢�ǶƬǿ¦�ƢǷƾǼǟ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨǨȈǛȂǳƢƥ�Ãǂƻȏ¦ العديـد مـن القـيم الرتبويـة واخلـربات واملعـارف

التعليميــة، وهــذا مــا ينطبــق علــى مســرحية هــاري وفــاري واأللــوان، للكاتــب املســرحي اجلزائــري عبــد القــادر 

.بلكروي
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  :خصائص الكتابة الدرامية لمسرحية هاري وفاري وااللوان

  :ملخص المسرحية

عــن أحــداث تــدور  مثــاال يقــدم لألطفــال، قصــتها عبــارة 'هــاري وفــأري و األلــوان'رب مســرحية تعتــ

.بني شخصيات عادية ومعروفة، القط والفأر إضافة إىل األلوان

���ƢºǸĔƘǯÂيف مطاردة بينهمـا) هاري(والقط ) ريفا(يلة مليئة باأللوان، يدخل الفأر يف حديقة مج

.يغنيان أغنية مجيلة، وكل واحد منهما يفتخر بنفسه) توم وجريي(حلقة جديدة

1.أنا القوي: القط.               أنــا الذكي: الفأر

وبينما مها متخاصمان تتدخل الشمس وتقرتح عليهما فكرة مجيلة، وهي أن حتكـي هلمـا حكايـة 

¦��ǖǬǳ¦Â�ƾǇȋ¦�ª ¦ƾºƷ¢�°Âƾºƫ�̄¤��ƾºǇȋ¦�°Â®�ǖǬǳ¦�ǲưŻ�ƢȀȈǧÂ��ƨǸǰū¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�Ŗǳ

هـذه القصــة يف غابــة مليئــة باحليوانــات، يظهــر الفــأر وهـو مــريض، جــائع، وعطشــان، يبحــث عــن قــوت 

يسد به رمقه، وهو ميشـي حـىت وصـل إىل بيـت األسـد، ليجـد بابـه مفتـوح، ولكثـرة عطشـه وجوعـه جتـرأ 

ا األسد عائد من النزهة، فتفاجأ برؤيته للفأر يف منزله، فظن أنه سارق، وبدا الفأر مرتبكـا ودخل، بينم

من شدة خوفه، أما األسد فكان يبدو جائعا فـأراد أن جيعـل منـه طعامـا لنفسـه، لكـن الفـأر كـان ذكيـا 

  .جدا يف اإلفالت من قبضة األسد

. تاكل فيا أنا سيدي،  شوف حلاليتشىت: الفأر

.1، ص  2005ط عبد القادر بلكروي، فكرة موفق اجلياليل، مسرحية هاري وفأري واأللوان، -1
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�śºǈƥƢȇ�řȇ°ƢºǐǷ�©ƢºȇƢǨǼǳ¦�ǺǷ�Śǣ�ǲǯƢǻ�Ƣǻ¢��ƢǇÂȋ¦Â�©ƢƥÂǂǰŭƢǧ�Ǌأنا يسمّ  ȇƢǟ��Ä°ƢĐ¦�°Ƣǧ�ňȂ

  .إذا كليتين طول حياتك يبقاو بني سنانك حاصلني

روح يـاوحد اجليفة روح، خرج وما تزيدش تعتب من هـاذ ،أخ أخعّيفين، روح يــاوحد العيفة: األسد

1.اجليهة

فعلـق  ،ويف يوم آخر خيرج األسـد ليصـطاد احملنة اليت توّرط فيها، هذهوهكذا ينجو الفأر بذكائه من 

فـاقرتح  ،وإذا بالفـأر مـارا فـرأى األسـد يف تلـك احلالـة ،يف شبكة الصّياد وبدأ يطلب النجدة مـن احليوانـات

وأصـبح  ،ورغم ذلك أصّر على مساعدته حّىت فّك الشبكة بأسـنانه،عليه املساعدة لكن األسد استهزأ به

.ƨǐǬǳ¦�ȆȀƬǼƫÂ�°ƘǨǳ¦Â�ƾǇȋ¦�śƥ�ƨūƢǐŭ¦�ƪËŤ�¦ǀđÂ،حرا طليقااألسد 

ســرد قصــة للشــمس هلــا دور فيهــا، ففــي بســتان مجيــل ملــيء جبميــع ،قــّرر القــط والفــأر قبــل الغــروب

طة، الباذجنــان والربتقــال، لَ ألــوان اخلضــر والفواكــه، تــدور أحــداث القصــة حــول البنــدورة واملــوز، الــوردة والَســ

ولكـــي يـــتّم ذلـــك ،فطلبـــت منهمـــا جتســـيدها ،ا بيـــنهم، أعجبـــت الشـــمس كثـــريا بالقصـــةمتخاصـــمني فيمـــ

،فتظهــر أّول شخصــية وهــي البنــدورة لتغــين،ري يف التخيّــل واحللــمليهمــا النــوم، وهكــذا يبــدأ هــاري وفــاع

نـه فتسـّبه وبعـد انتهائـه ختـرج البنـدورة وتبـدأ بالسـخرية م ،وأثناء انتهائها تعود إىل الداخل وخيرج املـوز مغنيـا

  .وتشتمه

ماكلتك مـــا تشـــّبع وقّشـــرتك مليانـــه ،ياملصفاريالكســـالن،بـــوه عليـــك بـــوه عليـــك يالفنيان: الطمـــاطم

  .باخلدع

.3عبد القادر بلكروي مسرحية هاري وفاري واأللوان ، م س ، ص -1
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1.شتا راهي خترف ،هاذي واش بغات عندي... إيوا : املوز

�ƨººǴƟƢǟ�ǺººǷ�ƢººǸĔ¢�ƢººŷŐźÂ�ƢººǸȀǼȈƥ�̧¦ǂººǐǳ¦�Ǯ ººǨȇÂ�ǾººǈǨǼƥ�ȄǿƢººƦƬȇ�ƢººȈǼǤǷ�ƨººȈǼǬƬǳ¦�ǆ ǨǼººƥÂ�¾ƢººǬƫŐǳ¦�ǂººȀǜȇ

دة فبمــزج اللــون األمحــر واألصــفر يعطينــا اللــون الربتقــايل وهكــذا يصــاحل بينهمــا ويطلبــان الّســماح مــن واحــ

بعضــهما ويتعانقــان فيطلــب القليــل مــن املــاء فيشــريان إىل عــدم وجــوده، تــدخل البنــدورة فرحــة تاركــة املــوز 

خل الســلطة لتفــّك وحيــدا يفكــر هنــا تظهــر شخصــية الــوردة مغنيــة تتبــاهى بنفســها وتســخر مــن املــوز فتتــد

الّشجار الـذي يـدور بينهمـا، فبمـزج القليـل مـن اللـون األزرق واللـون األصـفر نتحصـل علـى الـون األخضـر 

ȐȈŦ�ƢƯƾƷ�ÀȂǠǼǐȇ�¦ǀđÂ�̈ƾƷ¦Â�ƨǴƟƢǟ�ǺǷ�ƢǸĔ¢�ÀƢǧǂǠȈǧ.

ختــرج البنــدورة لتــدافع عــن املــوز فتبــدأ يف خصــام مــع الــوردة يتــدخل الباذجنــان بطبيعــة احلــال ليفــك 

بينهما ويقنعهما لونه البنفسـجي وهـو يف األصـل مـن اللـون األمحـر للطمـاطم واللـون األزرق للـوردة الصراع 

  .ألن مزجهما يعطي اللون البنفسجي

�©ȂºǏ�ǞǸºǈǼǧ� ¦ƾǠºǇ�ǶºǿÂ�ÀȂºǼǤȇ�ǲºȈǸŪ¦�ª ƾºū¦�¦ǀºđ�ƨºƷǂǧ�ƨºǴǨƬŰ�©ƢȈºǐƼǌǳ¦�ǲǯ�«ǂŵ�¦ǀǰǿÂ

ª ƾū¦�¦ǀđ�ǲǰǳ¦�½°ƢƦȈǧ�ǂǘǷ�ǾǠƦƬȇ�ƾǟǂǳ¦.

�ƨȇƢĔ�ƪوهنا ينتهي عهد اخل ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�ĿÂ�ƨȈǼǣȋ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ�ƨūƢǐŭ¦Â�ƨƦƄ¦Â�¿Ȑǈǳ¦�ƾȀǟ�¢ƾƦȈǳ�¿Ƣǐ

احللـم يسـتيقظ هـاري وفـأري مـن نومهمـا ليبتـدأ يــوم جديـد تسـطع فيـه الشـمس وختتـتم املسـرحية باملطــاردة 

  .األبدية بني هاري وفأري

.5مسرحية هاري وفاري واأللوان ، م س، ص عبد القادر بلكروي  -1
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  :الفكرة والموضوع

فالبــد للمســرحية  ،جيــب أن يبــىن علــى أســاس فكــرة واضــحة ؛إن جــوهر أي عمــل إبــداعي بالضــرورة

 واهلدف الذي يرمي املؤلف إىل حتقيقه مـن عملـه الفـين عـامال ،من موضوع خيتاره الكاتب يف بداية العمل

جتربـة شخصـية لألديـب  أو مثـرة ،يف اختياره للموضوع الذي قد يكون تابعـا مـن واقـع احليـاة املعاصـرة اهام

1.آخرأو فكرة أسطورية أو أي شيء  ،بدعخيال املأو من وحي 

،تتماشــى مــع عقــل الطفــل وتفكــريه ؛فعلــى كاتــب مســرح األطفــال أن يقتــين فكــرة واضــحة ومناســبة

،بـالقيم مثـل الطاعـة و والصـرب والتعـاون والـذكاء والشـجاعة ومن اجلّيد أن يكون موضوع املسرحية متصـال

.اطف الشّر والكراهية يف نفوس األطفالويبتعد عن كل ما ميكن أي يزرع عو 

ألن هلــــا زوايــــا  ،ال ميكــــن حتديــــدها يف عبــــارة واحــــدةة؛ إن الفكــــرة األساســــية الــــيت تناولتهــــا املســــرحي

�Ŀ�ǲººǸŢ�̈ǂººǰǧ�ƢººĔ¢�ȄººǴǟ�ƢººȀȈǳ¤�ǂººǜǼǻ�À¢�ǺººǰŻ�¦ǀººŮÂ،متعــددة نظــرا لطبيعــة الشخصــيات وطبيعــة املواقــف

ŚŬ¦�ǲǠǧÂ�ÀÂƢǠƬǳ¦�Ŀ�ƪ ǴưŤ�ƨȈǫȐƻ¢�ƢǸȈǫ�ƢēƢȈǗ.

حر روحـو حـّىت لقـى السـبع ،سـنانه يف الشـبكة يفـكّ بدا السبع يدندن ويضحك، والفـأر با: الشمس

  .طليق

،وسـك يـا فـاررواح رواح نب ،احلمد هللا، آه ما أحلى احلريـة،يت سلكت،جنخالص خالص: األسد

2.ليومام... خريك  ىعمري وال ننس ،عمري ،انت أعظم خملوق انت هو صديقي نتاع الّصح

.89أمحد جنيب، أدب األطفال، علم وفن، م س ، ص -1
.4، ص 2005عبد القادر بلكروي، فكرة موفق اجلياليل، مسرحية هاري وفأري واأللوان، ط -2
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وأن يف هــــذا العــــامل دائمــــا حنتــــاج إىل  ،التناســــق يف خلــــق اهللا للكــــونو ومــــن هنــــا يظهــــر االنســــجام  

يف املصــاحلة كمــا حيمــل موضــوع املســرحية معلومــات ثقافيــة متثّلــت ،ولــو ممــن هــم أقــل منــا شــأنا ،املســاعدة

هـي داللـة سياسـية لتطبيـق  ،وتبّني هذا من خـالل إقامـة الصـلح بـني األلـوان والتناسـق فيمـا بيـنهم،الوطنية

  .برنامج املصاحلة الوطنية

األمحر واألصـفر يعطينـا الربتقـايل، األخضـر هـو األصـفر مـع األزرق ماشـي، األمحـر واألزرق : اجلميع

القــيم الرتبويــة والتعليميــة، الــيت  اري وفــاري واأللــوان العديــد مــن ، هكــذا يتنــاول نــص هــ1يعطونــا البنفســجي

كانـــت مبثابـــة احملـــور الرئيســـي يف موضـــوع املســـرحية، ممـــا جعلـــه موضـــوعا تعليميـــا وتربويـــا، عـــرب رســـالة فنيـــة 

.ومجالية جاءت على لسان الشخصيات، يف جو من املرح واألحالم

ســـب املســـتوى الثقـــايف ونســـبة الـــذكاء عنـــد خيتلـــف علـــى ح ؛إن إدراك هـــذه القـــيم مـــن فئـــة ألخـــرى

وجـاءت واضـحة وبسـيطة  ،سـنوات وأكثـر 5إالّ أّن فكرة املسرحية تصلح إىل فئة العمر مـا بـني ،األطفال

  .القط الفأر و: ��ǶȀȇƾǳ�ƨƥȂƦŰÂ�ǶēƢȈŞ�ǖƦƫǂƫǲưǷ،وذلك من خالل توظيف شخصيات

ــــة مثــــل الفكــــرة  ضــــمونالكاتــــب إليصــــال ماملــــوز، الطمــــاطم، وظفهــــا :إضــــافة إىل شخصــــيات حمبب

  .األساسية إىل األطفال دون تعقيد

  :الشخصيات

وهــي الــيت تضــفي احليــاة  ،و عــرض موضــوعه ،الشخصــيات تقــدمي فكرتــه حيــاول املؤلــف مــن خــالل

فعلى ،اذ أن رمسها بدقة يعد من العناصر األساسية يف بناء املسرحية ،باعتبارها روح املسرحية ،على القصة

.9، ص س عبد القادر بلكرومي -1
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و يرسـم معاملهـا يف خميلتـه بعنايـة لتـدور مـع  ، جمموعة من الشخصيات بعد أن خيتارهـا بدقـةالكاتب تقدمي

.1ما رمسه من الوقائع و احلوادث يف فلك واحد

ƨƸºººǓ¦Â�ƨºººȈƷ�ǾºººǷƢǷ¢�ƨȈººººǐƼǌǳ¦�Ãǂºººȇ�ÀƘºººƥ�ƨºººǇƢǷ�ƨºººƳƢŞ�¥°ƢºººǬǳƢǧ�¦ǀºººđ�Â�  وبـــذلك فعلـــى الكاتــــب

وأن يراعـــي عنـــد  �ƨºººǫƾǳ¦�ń¦�«ƢºººƬŢ�ƢºººĔȋ�ƨȈºººǈوخاصـــة الرئي ،االهتمـــام برســـم شخصـــيته الرئيســـية و الثانويـــة

ات النفسـية الـيت متيـز  أي الصـف ؛و البعـد النفسـي فيزيولـوجيالكتابة البعـد اخلـارجي للشخصـية أي البعـد ال

�Â��ƨȈǐƼǋ�ǲǯƨȈƷǂºǈŭ¦�Ŀ�ƨȈºǐƼǋ�ǲºǯ�Ƣºđ�Ǧ ºǐƬƫ�Ŗºǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǨǐǳ¦�Ä¢�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƾǠƦǳ¦�  و

.2هي أبعاد متداخلة ِيؤثر بعضها يف البعض األخر

و هكـذا  ،تعـرض بطريقـة تسـتهوي الطفـل وتشـد انتباهـه ،وهلذا جيب أن تكون الشخصيات بسيطة

نفعاليــا ني امللتقــي و الشخصــيات خيلــق جــوا او حتقيــق هــذا التعــاطف بــ ،يتعــرف عليهــا و يتعــاطف معهــا

  .مميزا

80مس ص -علم و فن*-أمحد جنيب أدب األطفال *- 1

- 269د حممد متويل قنديل رمضان مسعد بدوي املواد التعليمية يف الطفولة املبكرو س ص  2
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ي يف مســـرحيته شخصـــيتان حمبوبتـــان ومعروفتـــان لـــدى األطفـــال، وظـــف املؤلـــف عبـــد القـــادر بلكـــرو 

مبشاركة الشمس، وهذه الشخصـيات هلـا دالالت ورمـوز كثـرية، وظفهـا لتسـهيل تسلسـل األحـداث، وهـي 

.شخصيات بسيطة تشد انتباه األطفال، كما ختلق جوا من الضحك واللعب فيما بينهم

بأسـلوب  يسـردان العديـد مـن القصـص ،ري وفـأرييف هـذه املسـرحية مهـا هـافالشخصيتان احملوريتان 

  .ة واحلكمةبسيط فيه العديد من الفرج

يعــرف كيــف خيلــص نفســه مــن املتاعــب وهــو  ،هــو فــأر ذكــي وقــوي يتميــز باحليلــة: شخصــية فــأري

  .يساعد األسد أثناء وقوعه يف الشبكة ،شخصية حمبة للخري

،شوف ،هاذي فّخة بناهالك الصّياد،آّواه هاذي شبكة،واش بيك واش هذا يا سي السبع: الفأر

  .ذ احملنة، غادي خنرجك من هاأنت دندن كاش حلن مجيل خيّليين ندبّر راسي

.غري اّيل راين فيه يكفيين،ما تزيدنيش مهك انت: األسد

  .هيا دندن ،دير واش قتلك ،زّين نيتك: الفار

حر روحـو حـّىت لقـى السـبع ،والفـار بسـنانوا يف الشـبكة يفـكّ ،بدأ السبع يدندن ويضـحك: الشمس

  .طليق

، غـري متفـاهم مـع قـوي وقهـار ،هو القط، شخصـية معروفـة لـدى األطفـال وحمبوبـة:شخصية هاري

لكنـه يف الواقـع مـا هـو إال  ،ميثـل دور األسـد ،دائما يف خصام معه يقع دائما يف املشاكل واملتاعـبفاري، 

  .قط
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.هو، هو: القط

  .ال عنداك هو: الفأر

  .وط هو هوويابلع: القط

، تصــاحل بــني تقــوم بالنصــح واإلرشــاد ،جذابــة وحمبــة للخــري ،املتمثلــة يف الشــمس :شخصــية الــراوي

  .ومتثل الشمس الضياء األبدي الذي ينري طريق احلياة ،ريهاري وفا

وانــــت يــــا هــــاري رّد بالــــك هيــــا تصــــافحوا ،راين شــــاهدى علــــيكم ،ريمــــا ختــــافش يــــا فــــا: الشــــمس

كمـــا كـــان   ،وهـــي شخصـــية تنســـق بـــني أحـــداث املســـرحية؛ 1حـــانني متصـــافينينـــاموا ســـعداء فر  ،وتصـــاحلوا

كما وّظف ،ألنه أيضا ميثل الضياء والنور يف الظالم ،بإمكان املؤلف أن يوظف القمر يف شخصية الراوي

  .شخصيات افتعالية وافرتاضية يف قصة اخلضر والفواكه

مشـهورة ومعروفـة يف كـل  ،ر ومجيلـةºŧ¢�ƢºĔȂǳ،وهي شخصية متخيلـة) البندورة( :شخصية الطماطم

  . خترج كعروسة مغنية ،مكان

  حــمــــرا حــمــرا ومجيلة      أنا املسكينة الولية 

  مشهورة يف املعمـــورة         أنــــــــــــــــــــا الال

  رهيفة ظريفة وعروسة        أنا الال الطوماطيسة

.5، ص م سعبد القادر بلكروي، مسرحية هاري وفأري واأللوان، .-1
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1املنظرلوين حامق ومحر             وجودي يزّين 

حمبـــوب مـــن طـــرف الصـــبيان  ،مذاقـــه حلـــو ،لونـــه أصـــفر ذهـــيب ،شخصـــية متخيلـــة :شخصـــية المـــوز

  .يقع يف شجار مع الطماطم ،يتباهى بنفسه ،والكبار

  .ايَ وضروك شا جابك يلَّ يا البل: املوز

2.خصك أنا مطيشة ووليا: املطيشة

يرتــوي منــه  ،ه حلــو وشــأنه رفيــعلونــه برتقــايل مذاقــ ،شخصــية متخيلــة وافرتاضــية :شخصــية البرتقــال

وتسـتخدمه كـدواء يف فصـل الشـتاء، حمـب للخـري يقـيم الصـلح بـني الطمـاطم ،العطشان يف فصـل الصـيف

«�ǾƬȈǐƼǋ�Ǻǟ�Ƣđواملوز املتخاصمني ويفك الشجار بينهم ǂǠȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǣȋ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾǼȈƦȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��.

علــى بــالكم بّلــي انتمــا مــن عائلــة ،عجــب ،وبــاقيني متفــاتنيني ناوحــد يــا،أيّــا الســكات عل: الربتقــال

3.وحىت أنا راين منكم ،وسالالة واحدة

،رائحتهــا زكيــة وهــي زهــرة مجيلــة وحنيلــة ،متثــل مصــدر العطــور ،شخصــية متخيلــة :شخصــية الــوردة

ƢȀǈǨǼƥ�ǂƼƬǨƫÂ�ȄǿƢƦƬƫ�¼°±¢�ƢĔȂǳ� تسخر من املوز.  

  رهيفة خفيفة حنيلة          مسوين الزهرة اجلميلة : أغنية الوردة

4.نشبح ونطبع الزيارة          نوارة ماشي مصفارة              

5، ص س هاري وفأري واأللوامنعبد القادر بلكروي، مسرحية -1
  6-5ص م ن، -2
  .5.ص، نم  -3
.7، صن م -4
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Ȃººººǳ¦Â�±Ȃººººŭ¦�śººººƥ�ƶǴººººǐǳ¦�ǶȈººººǬƫ�ƨººººǨȈǜǻÂ�ǂººººǔƻ¢�ƢººººĔȂǳ°®̈�،شخصــــية متخيلــــة :شخصــــية الســــالطة

1.املتخاصمني

يقـيم  ،حمبـوب يف كـل البيـوت وحمـب للخـري ،لونه بنفسـجي ،شخصية متخيلة :لاذنجاشخصية الب

  .الصلح بني الوردة والطماطم

2.ملطيشة ومن األزرق لونك ياورديت اجلميلةا لونك يا ،لوين شريف جاي من حلمر: الباذجنال

ƨƸǓ¦Â�Ǿǯ¦ȂǨǳ¦Â�ǂǔŬ¦�śƥ�ƨūƢǐŭ¦�ÀȂǰƫ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ.

،هلـا دالالت ورمـوز لكـن مل تكـن واضـحة يف الـنص ؛الكاتـب وضـفهاوكل هذه الشخصـيات الـيت  

  .حيدد الظروف املعطاةألنه مل 

  :الحبكة

�ń¦ȂºƬƫ�Ʈ ºȈƷ��ƨºȇƢĔÂ�ǖºǇÂÂ�ƨºȇ¦ƾƥ�ǺºǷ�Ǧ ǳƘºƬƫ�Ʈ ȈƷ���ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�Ŀ�ǂǐǼǟ�Ƕǿ¢�ƨǰƦū¦�ŐƬǠƫ

إمــا أن تكــون بســيطة، أو رمبــا معقــدة، :"األحــداث حســب القصــة الدراميــة، واحلبكــة كمــا يراهــا أرســطو 

3"وأفعال احلياة الواقعية اليت حتاكيها احلبكات، تؤكد مثل هذا التميز

،اعتمــدت هــذه املســرحية حبكــة بســيطة، اســتطاع مــن خالهلــا الكاتــب جتنــب الفعــل املركــب املعقــد

ƨȇƢĔÂ�ǖǇÂÂ�ƨȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ÀȂǰǷ�ǖȈǈƥ�ǲǠǧ�ȄǴǟ�ƾǸƬǟ¦�Ʈ ȈƷ��ǲǨǘǳ¦�ń¤�ǲǐȇ�ȏ�Äǀǳ¦.

.7، صس عبد القادر بلكروي، مسرحية هاري وفأري واأللوامن-1
.9م ن، ص-2

.120د ت ص  1أرسطو فن الشعر ترمجة ابراهيم محادة بريوت لبنان ط  3
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حيــث اعتمــد يف املســرحية  ،رتابطــة ومنســجمة مــع أحــداثهاطريقتــه يف تركيــب حبكــة م ؤلــفأتقــن امل

Ƣºđ�ƨºǏƢƻ�ƨºȈǼǣ¢�ƨȈºǐƼǋ�ǲºǯ�¾Ȃºƻ®�Ŀ�ǲǸǠƬǇ¦�ƢǸǯ��ÄÂ¦ǂǳ¦�ƨȈǐƼǋ�ȄǴǟ�  فقـد كانـت قصـة املسـرحية

عود القط مث ي ،)اخلضر والفواكه(إىل النهاية السعيدة بتصاحل  ،متسلسلة األحداث من مطاردة القط للفأر

.ƨƸǓ¦Â�ƨǘǈƦǷ�ƨȇƢĔ�ȆǿÂ،ريهاري يف مالحقة الفأر فا

وهــذا  ،وجيعلـه يتشــوق ملعرفـة بـاقي أحــداث القصـة ،فتتـابع األحـداث ووضــوحها جيلـب انتبـاه الطفــل

  .من أجل ضمان مشاهدة الطفل للعرض كامال

  :الصراع

يعتـرب الصـراع مـن أهــم العناصـر الفنيـة يف املسـرحية وهــو الـذي يولـد احلركـة الدراميــة يقـوم بـني طــرفني 

، وهــو حيكــم العمــل 1"فالصــراع الــدرامي هــو جــوهر وروح الــدراما"ويشــكل العقــدة يف املســرحية متناقضــني 

الفـــين مـــن البدايـــة إىل النهايـــة، فتقـــوم الشخصـــيات الدراميـــة حلمـــل عـــبء الصـــراع مـــن خـــالل األحـــداث 

  . ومواقف يتمثل فيها شطري الصراع

ƨººǓ°ƢǠƬǷ�ÃȂººǫ�śººƥ�̧ȂººǼƬǷ�ÀȂººǰȇ�̧¦ǂººǐǳƢǧ�¦ǀººđÂ� ر أو اهلزميــة، ويف املســرحيات الــيت وينتهــي باالنتصــا

تقـــدم لألطفـــال جيـــب أن تكـــون عناصـــر الصـــراع ممـــا يناســـبهم ويـــدور يف جمـــاالت اهتمـــامهم وذلـــك لشـــد 

  .انتباههم

متيز الصراع يف هذه املسرحية بالبساطة وحبركة واضـحة، وهـي حركـة جعلـت يف هـذا العمـل نـوع مـن 

يف بدايــة الصــراع كانــت  -شخصــية مــع شخصــية-يــات احليويــة، ممــا حقــق فيــه عنصــر التشــويق، صــراع ثنائ

.181نور الدين بن عيسى، سيكولوجية الشخصية يف مسرح الطفل، م س ، ص-1
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مــن خــالل املطــاردة بــني الفــأر فــاري والقــط هــاري، ومــن هنــا يبــدأ اخلصــام بينهمــا حــىت تتــدخل الشــمس 

وهكذا ينتقل الصراع إىل مرحلة أخرى، عندا تروي الشمس حكايـة الفـأر واألسـد، ويظهـر الصـراع بينهمـا 

ويف هـذه األثنـاء ينتقـل . ي انتهـى بإفالتـه مـن قبضـة سـلطان الغابـةأثناء وصول الفأر إىل منزل األسد والـذ

فتبـدأ شخصـية الطمـاطم وشخصـية املـوز  ،الصراع يف تسارع إيقاعي إىل وضعة أخرى بني اخلضر والفواكـه

  .يف شتم بعضهما البعض

بــوه عليــك، بــوه عليــك، يالفنيــان، ياملصــفار، يالكســالن، مــا كلتــك مــا تشــّبع وقّشــرتك: " املطيشــة

  .مليانة باخلدع

.هاذي واش بغات عندي، شا راي ختّرف... إيوا : املوز

  .يدخل إىل الداخل ليصبح عروس

.وضرْوْك شتا جابك ليا يالبِلية: املوز

، ومـن هنـا تظهـر تقـال، لتنهيـه وتقـيم الصـلح بينهمـايتزايد الصـراع بينهمـا حـىت تتـدخل شخصـية الرب 

  .فتتدخل شخصية السلطة لتفك هذا النزاع القائم بينهماشخصية الوردة يف الصراع مع املوز 

واش هاذي العيطة، واش هـاذي اخلالوطـة، عـالش قـاع هـاذي الضـّجة، كشـفتونا، رّديتونـا : "السلطة

  ".فرجة

ينتقـــل الصـــراع إىل مرحلـــة أخـــرى عنـــدما تتـــدخل شخصـــية الطمـــاطم لتـــدافع عـــن املـــوز، فتـــدخل يف 

  .صراع مع الوردة
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  .ري من حالتك يا وحد اليابسةحاليت خ: املطيشة

1.صار أنا يابسة يا وحد املنيفخة: الوردة

�ǶƟƢººǬǳ¦�̧¦ǂººǐǳ¦�ȆººȀƬǼȈǳ�ƨȈƷǂººǈŭ¦�ƨººȇƢĔ�ȆººǿÂ��̧ ¦ǂººǐǳ¦�¦ǀººǿ� ƢººĔȍ�¾Ƣººų¯ƢƦǳ¦�ƨȈººǐƼǋ�ǲƻƾººƬƫ�¦ǀººǰǿÂ

  .بني اخلضر والفواكه

  .بينهما اقائم ظلفهو ال ينتهي وي ؛رياأما الصراع بني هاري وف

  : الحوار

فـاحلوار جـزء "احلوار من الوسائل اللغوية اهلامة يف العمل الدرامي، ومنه يتكون نسيج املسـرحية  يعد

، ولذلك يدفع احلـدث إىل التطـور وأن يكشـف عـن شخصـية صـاحبه وأفكـاره "من أجزاء احلدث الدرامي

2.وعواطفه

°��ǶººȀǨǳ¦�ȄºǴǟ�Ƕēجيـب أن يتوافــق مـع مسـتوى تفكـريهم وقـد ،فـاحلوار يف املسـرحية املقدمـة لألطفـال

.فال تطول فقراته حىت ال يشعر الطفل بامللل، وتكون لغته وبسيطة وسهلة

.قدم الكاتب جمموعة من احلوارات املناسبة للطفل بني القصر والطول، فتمثلت احلوارات القصرية

3.أنــا هــاري: أنا فأري             القط: الفأر

:والفواكه، متثلت احلوارات القصرية مثال يف ويف قصة اخلضر

.9، ص م سعبد القادر بلكروي، فكرة موفق اجلياليل، مسرحية هاري وفأري واأللوان، -1
.95علم وفن، م س، ص –ينظر أمحد جنيب، أدب األطفال -2
.1، ص  م سعبد القادر بلكروي، فكرة موفق اجلياليل، مسرحية هاري وفأري واأللوان، -3
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  .إذا احنا من عايلة وحدة: املوز واملطيشة

1.امسحيلي يا مطيشة: املوز

أما احلوارات اليت متثلت يف الطول، عندما حتاول كل من الربتقال والسلطة والباذجنال أمن تصاحل بني 

.. .الربتقــالأنـا خالكم... امسعـويل ملــيح : " ربتقــالال: ȐưºǷ�̈ƾººƷ¦Â�ƨǳȐºǇ�ǺººǷ�ǶºĔ¢�̈®°Ȃººǳ¦Â�̈°Âƾنـاملـوز والب

هيــا شــوفوا معانــا، حنطّــو شــوية ... لــوين هــذا مــن لــونكي األمحــر يــا مطيشــة ولونــك األصــفر يــا ســي املــوز 

  . اعطوين شوية ماء ريقي نشف... أّمنتوا ... شفتوا ... أصفر نزيدولوا شوية أمحر واش منزجوا الربتقال 

اريــة تكشـف عـن الشخصـيات، وعواطفهــا، وطبائعهـا، اسـتعملها الكاتــب اسـتعمل الكاتـب لغـة حو 

وكــم هــي مســألة ضــرورية فمــثال يف . ليجعــل مــن هــذه احلــوارات توضــح فكــرة التصــاحل والتعــاون بــني النــاس

  .حوار الشمس مع القط والفأر

  .هذه القصة تنطبق عليكم انتوما ثاين: الشمس

2...هيا تعانقوا وتصافحوا 

  .تدل على املصاحلة بني الفواكه واخلضر مع بعضهم البعضوهناك حوارات 

  ...امسحيلي يا مطيشة : املوز

.3...أنا ّيل بديت  ... امسحلي أنت : املطيشة

.6، ص م س عبد القادر بلكروي، مسرحية هاري وفأري واأللوان-1
.1، ص  م ن -2
.6م ن، ص -3
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«��Ƣºđ�ƨºǏƢƻ�ƨȈǼǣ¢�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀǈǨǼƥ كل عند دخولف ǂǠƫ�ƨȈǐƼǋ  اختـذت خاصـية شـعرية غنائيـة

  .فمثال حوار الفأر والقط متبوعة بنغمة موسيقية، 

  .أنا فأري أنا الذكي: رالفأ

  .أنا هاري أنا القوي: القط

  .أنا قوي وأنت غيب... أنا ذكي أنا حيلي : الفأر

1.أنت حقري يا وحد الفأر... أنا قوي أنا قهار : القط

�ŐººƬǠȇ�¦ǀººđÂ��ƨȈƷǂººǈŭ¦�Ŀ هــامواقفالتعريــف بالشخصــيات و  مــن احلــوارات الدالــة علــىهنــاك الكثــري 

�ȄǴǟ�ƾǟƢǈȇ�ǾǟȂǼƫÂ��ƢēƢǇ°ƢŲÂ�ƨǤǴǳ¦�¿¦ƾƼƬǇȏ�ƨǬȇǂǗ�ǲǔǧ¢�°¦Ȃū¦ت الكلمات يف ذاكرة الطفليثبت.  

  : اللغة

اللغـــة وســـيلة اتصـــال بـــني الشخصـــيات، نســـتطيع مـــن خالهلـــا تصـــوير األفكـــار، واملعلومـــات،  تعتـــرب

والتعبــري عــن خمتلــف اآلراء، وهــي تلــك الرمــوز واإلشــارات واألصــوات الــيت تعــرب عــن اإلحســاس واملشــاعر، 

  .وعلى الكاتب أن يبتعد على اللفظ املعقد والكلمات الصعبة

للغـــة العاميـــة، الـــيت متيـــزت بالبســـاطة والوضـــوح، فجـــاءت عبـــد القـــادر بلكـــروي، ا"وظّـــف الكاتـــب 

األلفــــاظ واملفــــردات معــــربة بعيــــدة عــــن التعقيــــد، وقريبــــة جــــدا مــــن لغــــة الطفــــل، حــــىت يــــتمكن مــــن فهمهــــا 

  .واستيعاب معانيها

.1، ص م س عبد القادر بلكروي، مسرحية هاري وفأري واأللوان-1
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  .الذي تنوع بني االستفهام واألمر والنداء ؛إىل جانب هذا استعمل األسلوب اإلنشائي

  ).االستفهام(سد؟ شكون رايح ميثل األ: الفأر

  ).نداء. (أي من هنا... يالفيل، يالفيل من هنا : األسد

اخــرج ومــا تزيــدش تعتــب مــن هــاذ ... روح ... روح يــا وحــد اجليفــة ... روح يــا وحــد العيفــة: ... األســد

  ".األمر"اجليهة 

الغيــث، أجنــدوين : وقــد اســتعمل الكاتــب اللغــة الفصــحى يف بعــض الكلمــات واأللفــاظ واجلمــل مثــل

ياسادة يا كرام، منرب املعرفة واالحرتام، لوحة رائعـة، وعليـه جيـب انتقـاء املفـردة املناسـبة الـيت تعـرب عـن املعـىن 

  .الصحيح وجيلب انتباه الطفل

لـــوين األخضـــر جـــاي مـــن لونـــك األزرق ومـــن األصـــفر لونـــك ... انتبهـــويل ملـــيح ومسعـــويل : الســـلطة

  .على التناسق واالنسجاموهذه الكلمات هلا داللة عميقة حتث ،1ياملوزة

جيب أن تتميز بالوضوح والبساطة، وتعـرب  ؛ميكننا القول أن اللغة سواء كانت بالعامية أو بالفصحى

�ƨººǐǬǳ¦�ǶººȀǧ�Ŀ�ƢººǬƟƢǟ�ƢººǷȂȇ�ƨººǤǴǳ¦�Ǻººǰƫ�ŃÂ��¾ƢººǨǗȋ¦�Ãƾººǳ�ƨººǧȂǳƘŭ¦�Ƣººē¦®ǂǨǷÂ�ƢººȀǛƢǨǳƘƥ�ƨººȈƫƢȈū¦�°Ȃººǐǳ¦�Ǻººǟ

  .املسرحية على الدوام

.8، ص 2005ق اجلياليل، مسرحية هاري وفأري واأللوان، ط عبد القادر بلكروي، فكرة موف-1
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  :هاري و فأري و األلوان  نصالقيم التربوية و التعليمية في 

رغــم حداثــة مســرح الطفــل يف اجلزائــر شــأنه شــأن بــاقي الــدول العربيــة إال أنــه ال ميكــن إنكــار جهــود 

�śǳÂƢŰ�ǲǨǘǴǳ�ƨȀƳȂŭ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�Â�ƨȈǼǨǳ¦�ǶŮƢǸǟȋ�¦ǂǜǻ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śƳǂű�Â�§ ƢƬǯ�ǺǷ�śǟƾƦŭ¦�ǒ Ǡƥ

الشكل من املسرح يف احلركة املسرحية اجلزائرية و تطويره ألغراض فنية و مجالية و تعليميـة بذلك نشر هذا 

  .و اجتماعية يف آن واحد 

إذا أردنـا مبسـرح الطفـل كـل مـا يقـدم لألطفـال قصـد تـوجيههم فإنـه قـدمي يف : " يقـول نعمـان اهليـين 

بط فنية و اجتماعيـة و تربويـة و يسـتعني الفكر ، أما إذا كان املقصود ذلك الطرف الفين الذي يلتزم بضوا

1" بوسائل نقدية يف الوصول إىل األطفال فإنه يف هذا احلال ال يزال من أحدث الفنون 

و مع ذلك فإن أعمال العديد مـن مبـدعي مسـرح الطفـل يف اجلزائـر يف الفـرتة الراهنـة تعتـرب مبـادرات 

و تلبيـة أهـواء مجهـور األطفـال و التواصـل معهـا قيمة و فنية هادفة بغية تطوير مسرح الطفل مـن جهـة بـل 

  .و املسامهة يف تكوينها العلمي و العقلي و الثقايف و الرتبوي بشكل خاص 

و هذا ما ينطبق على عبد القادر بلكروي و مسرحيته هاري و فأري و األلوان اليت كانـت مـن أبـرز 

  . اجلزائري ليمية املوجهة إىل الطفلكنموذج للمسرحيات التع  2005إنتاجاته و إبداعاته الفنية سنة 

  . 55ص  1979 ـ أدب األطفال فلسفته فنونه و وسائله ـ جملة البحوث ـ العدد الثاين يتـ نعمان اهلي 1
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بعــث العديــد مــن الرســائل الــيت محلــت يف مــن خــالل هــذه املســرحية،  بلكــروي عبــد القــادر حــاول 

» °ƢǠǷ�Â�©¦Őƻ�Â�² Â°®�ń¤�ƨǧƢǓ¤�ƨȈǼǧ�Â�ƨȇȂƥǂƫ�ƢǸȈǫ�ƢēƢȈǗ  كثرية.  

ƢºēÂ°�Ŗºǳ¦�ǎ ºǐǬǳ¦�Â�©ƢºƷȂǴǳ¦�Ǯ ºǴƫ�Ŀ�ȆƷǂºǈŭ¦�ǎ Ǽºǳ¦�¦ǀŮ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈŷȋ¦�ǺǸǰƫ  الشـمس لكـل

  .من هاري و فأري حيث كانت مليئة بالعرب و القيم الرتبوية 

الــيت كانــت فكــرة موجهــة إىل  ،القــيم الرتبويــة و األخالقيــة العديــد مــن يف اللوحــة األوىلتتجلــى ـ  1

�ƢººººēÂ°�Ŗººººǳ¦�°ƘººººǨǳ¦�Â�ƾººººǇȋو ذلــــك يف قصــــة ا ،حيــــث متثلــــت يف تبيــــان عواقــــب الغــــرور و التجــــرب ،الطفــــل

حيـث ميكـن أن نلـتمس مـن خالهلـا تلـك  ،ري علـى أنـه الفـأراومثلها هاري على أنه األسـد و فـ ،الشمس

،على أن القوة ليسـت كـل شـيء ،)الطفل ( القيمة الرتبوية اليت يود بلكروي أن يرسخها يف ذهن املتلقي 

،صـداقةبـل و كانـت القيمـة األساسـية هـي روح املسـاعدة و ال ،كن أن نسـتفيد ممـن هـم أضـعف منـاميبل 

خـالص ، خـالص جنيـت احلمـد هللا " و هذا مـا جـاء علـى لسـان األسـد  ،اليت كانت حاضرة هي األخرى

عمـري و ال  أرواح ، أرواح نبوسك يافار ، أنت أعظم خملوق ، أنـت هـو صـديقي نتـاع الصـح ، عمـري ،

.1"ننسى خريك من اليوم 

أن املكانـــة الراقيـــة و  الل فكـــرة ، ويـــربز مـــن خـــاملشـــهد يف هـــذاتعليميـــة تربويـــة و كمـــا جتلـــت قـــيم 

وهــذا مــا ينطبــق  ،بــل ملــن ميتلــك قلبــا طيبــا و يقــدم املســاعدة ملــن حيتاجــه ،العظمــة ال تكــون ملــن هــو أقــوى

رغـم قوتـه و  ،حيـث حـاول بلكـروي أن يبـني نبـل الفـأر مبسـاعدته األسـد ،صـنيعه جتـاه األسـدعلى الفـأر و 

  . 11م س ص .ـ بلكروي عبد القادر ـ مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ املشهد األول  1
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بـاش نقولـوهلمبلي  ،أحنا مثلنا لألطفال هذه احلالة" :وهذا ما جاء على لسان شخصية الشمس  ،جربوته

.1" حنتاجوا دائما إىل من هو أصغر منا ،)الشمس ، القط ، الفأر ( يف هذا العامل اللي رانا عايشني فيه 

األحاســـيس النبيلـــة و تلقيحهبو الســـعي إىل  ،و رمبـــا يكـــون ذلـــك أســـلوبا آخـــر للتواصـــل مـــع الطفـــل

هـــذا فضـــال عـــن اكتســـاب املتلقـــي الطفـــل مـــن خـــالل هـــذه  ،صـــية الفـــأرعـــن طريـــق شخ ،األعمـــال اخلـــرية

،و املتمثلة يف كون املساعدة ال تأيت فقط ممن هـو قـوي اجلسـد ،نوعا من اجلرأة و الثقة يف النفس ،القصة

  .ن ميلك شخصية نبيلة و قلبا طيبابل مم

  :المعـارف التعليميـة 

العديــد مــن اخلــربات ،) القــط و الفــأر ( ري القصــة الــيت يرويهــا كــل مــن هــاري و فــأ محــل الكاتــب

  :يأيت على لسان القط و الفأر قيمة تربوية متثلت يف  ،فمنذ بداية القصة ،التعليمية املوجهة للطفل

:ǖǬǳ¦�Â�°ƘǨǳ¦�ƢĔ¦®®ǂȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǣآداب الكالم و احلديث مع اآلخرين يف األ" 

  بعد التحية و السالم     يا سادة يا كـرام 

  فـي هـذا املقـام    بيكمأهال وسهال 

2منرب املعرفة و االحرتام     

فقـد تناولـت معـرف تعليميـة "املطيشة و املوز و الوردة و السـالطة و الـدجنال و الربتقـال " أما قصة 

  .هامة يف شكل دروس موجهة لألطفال 

  12هاري و فأري و األلوان ـ م س ـ  عبد القادر بلكروميسرحية 1
  13ـ م ن ص 2
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  :فكـرة األلـوان 

جلـذب الطفـل  ،يف قصة هذه الشخصيات اعتمد بلكروي على صياغتها يف شكل شعري و غنـائي

و هـذا مـا نالحظـه يف كـل األغـاين الـيت ،بل و إيصال مثل هذه اخلربات و املعـارف إىل ذهنـه ؛و استهوائه 

و هنــــا ميكــــن أن نلــــتمس تلــــك القيمــــة التعليميــــة الــــواردة يف هــــذه ،ترددهــــا الشخصــــيات لتعــــرف بنفســــها 

  .كدرس عن اخلضر و الفواكه و عالقتها باأللوان ،املسرحية 

  :البنـدورة 

  ة الوليـة نكيـأنا املس    محراء محراء و مجيلـة "

  أنا ال ال البنــدورة     مشهـورة فاملعمـورة

  أنا ال ال الطوماطيسة    رهيفة ظريفة و عروسة 

1"وجودي يزين املنظـر        لوين حامـق وأمحـر

و ال يقتصــر األمــر علــى أغــاين  ،و هــذا األمــر نفســه ينطبــق علــى بــاقي الشخصــيات يف هــذه القصــة

و املوز أثناء ختاصمهما ،بل هذه املعارف تبدوا حاضرة على لسان كل من البندورة ،هذه الشخصية فقط 

لكنهـا كانـت هادفـة و  ،يف شـكل رسـالة طغـى عليهـا طـابع الفكاهـة ،لكي يبني كل منهما شكل خصـمه

  . ذات غرض تعليمي 

  15عبد القادر بلكروميسرحية هاري و فأري و األلوان ـ م س ـ 1
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  :المطيشـة 

نيان ، ياملصفار ، يالكسالمناكلتك ما تشبع و قشرتك مليانة باخلدع بوه عليك بوه عليك يالف

  :املـوز 

1" أنت محرا و مدورا دروك نقذفك ياملكورة 

يف شخصـية الربتقـال الـذي حيـاول فـك  ،كما وردت قيمة تربوية و اجتماعية أخرى يف هـذا املشـهد

هـذا فضـال " إقامـة الصـلح بـني األصـدقاء أثنـاء اخلصـام :" النزاع و اخلصام بـني املـوز و البنـدورة متثلـت يف 

ممـا يسـاهم يف انـدماج الطفـل مـع  �ƢºĔ¦Ȃǳ¢�Â) خضـر و فواكـه ( عن تأكيـده علـى قيمـة هـذه الشخصـيات 

و هـو مـا ورد يف الـنص علـى لسـان ،يق يف قالـب فـين و مجـايل هذا احلدث امللـيء باملعـارف و الـدرس الشـ

  :شخصية الربتقال

أحنـــــا ...و الكـــــل يتفـــــرج علينـــــا  ،هكـــــذا دايـــــرين عيطـــــة...مـــــا حتشـــــموش يـــــا جـــــريان : " الربتقـــــال 

يف شــكل رســالة موجهــة علــى مجهــور األطفــال  2" نصــبحوا هكــذا مكشــوفني ،و امللــونني  النظافاملأصــلين

  .ضرورة التآخي و التعاطف و التسامح و التعاون  حيثهم من خالهلا على

و قد تناول نص مسرحية هاري و فأري و األلوان فكـرة مهمـة متثلـت يف تعريـف الطفـل بكـل أنـواع 

و قد كانت مثل هذه الشخصيات مفيدة للطفـل يف  ،و العالقة اليت جتمعها ،اخلضر و الفواكه و أشكاهلا

´تلقي مثل هذه املعارف ألن أشكال اخل Ƣƻ�ǲǰǌƥ�ƢĔ¦Ȃǳ¢�Â�ǂǔ� تبقى حمببة للطفل.  

  .16ـ عبد القادر بلكروي ـ مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ م س ص 1
  16ن صـ م  2
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علبــالكم بلـــي أنــتم مـــن ...و بـــاقيني متفــاتنني عجـــب  ،عايلـــة واحــدة...هيـــا ســكوت : " الربتقــال 

.1"و حىت أنا راين منكم ...عايلة و ساللة واحدة 

يعـة و يعـرف بطب،فمن خالل حوار الربتقال نلتمس هذه الفكرة التعليميـة الـيت يـود إيصـاهلا للطفـل  

و مل يقتصر األمر على هذه القيم الرتبوية و املعـارف الـواردة يف الـنص بـل جتـاوز  ،الشخصيات و مكانتها

  .ذلك إىل الغوص أكثر يف عامل األلوان 

  : فكـرة التمـازج بيـن األلـوان 

هــــذه الفكــــرة و القيمــــة التعليميــــة األساســـية هــــي األخــــرى واردة يف نــــص هــــاري و فــــأري و كانـــت 

يف مشــهد هــذه الفكــرة  تكمــنو ،إخل ...خاصــة يف مشــهد الربتقــال و املــوز و البنــدورة و الســلطة  ،األلــوان

  .عند مزجها  يظهرعرف بعالقة األلوان ببعضها و اللون الذي الصلح بني البندورة و املوز ليُ 

 و،أنــا خــالكم الربتقــال لــوين هــذا جــاي مــن لونــك األمحــر يــا مطيشــة...أمسعــويل ملــيح : " الربتقــال 

واش منزجـوا الربتقـايل ،تزيدولوا شوية أمحر ،هيا شوفوا معانا حتطوا شويا أصفر...لونك الصفر يا سي املوز 

2" املوز و املطيشة يتعانقان " ريقي نشف  ،شفتواآمنتوا ، أعطوين شويا ماء...

علومـة كـل و يؤكـد علـى هـذه امل؛...شـكرا يـا الربتقـال شـكرا علـى هـذه املعلومـة : " املوز و الربتقـال 

�ƢǸȀǟ¦ǂǏ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƨǌȈǘŭ¦�Â�±Ȃŭ¦�ǺǷ� 3"األمحر و األصفر يعطينا برتقايل : " بقوهلما.

  17ص.ـ مسرحية هاري و فأري و األلوان لبلكروي عبد القادر ـ م س  1
  17ص ـ م ن 2
  18صم ن ـ  3
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ويواصل بلكروي طـرح هـذه املعلومـات يف قضـية عالقـة األلـوان ببعضـها يف مشـهد السـلطة و الـوردة 

  "ليعرف الطفل مبصدر اللون األخضر ،املوز بنفس الطريقة و 

و ماألصــفر  ،امسعــوا يل لــوين األخضــر جــاي مــن لونــك األزرق يــا نــوارة انتبهــوا ملــيح و: الســلطة  

1" لونك يا ملوز 

مـــن خـــالل مـــزج األلــــوان  ،و هـــذه املعلومـــة موجهـــة إىل اجلمهـــور للتعريـــف مبصـــدر اللـــون األخضـــر

  .األساسية األزرق و األصفر 

  .إذا أحنا ساللة أحنا عايلة : الوردة و املوز 

مــــع األصــــفر غــــادي يعطينــــا  إذا خــــذينا شــــوية أزرق و خلطنــــاه... عايلــــة معلــــوم أنتوما: الســــالطة 

2"األخضر 

فباإلضـافة  ،و هـذا مـا ورد يف حمتـوى املسـرحية ،إىل هدف تعليمـي من خالل ذلكيهدف بلكروي 

Ä°Ƙººººǧ�Â�Ä°ƢººººŮ�ǆ Ǹººººǌǳ¦�ƢººººēÂ°�Ŗººººǳ¦�ƨǫȂººººǌŭ¦�ƨººººǐǬǳ¦�ń¤�  و القصــــة الثانيــــة الــــيت جــــاءت يف شــــكل حلــــم

و هـذا مـا أكـد عليـه كمـال الـدين ،مثـل هـذه املعـارف و اخلـربات املطروحـة  ،الهلـااستخلص الطفـل مـن خ

جبانـــب القصـــة الدراميـــة املـــؤثرة الـــيت تشـــكل عصـــب : " حيـــث يقـــول ،حســـني يف كتابـــه املســـرح التعليمـــي 

3" هناك املوضوعات التعليمية اليت جتيء متضافرة مع نسيج القصة الدرامية بشكل كبري  ،العمل

  19ـعبد القادؤر بلكروي  مسرحية هاري و فأري و األلوان م سصـ  1
  19ن صـ م  2
  . 189ـ كمال الدين حسني املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ م س ـ ص  3
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احملــور الرئيســي عــرب كــل فقــرات مســرحية هــاري و فــأري و  ،األلــوان و عالقتهــا ببعضــها  فكــرة تعتــرب

لــــيعلم الطفــــل مــــن خــــالل  ،األلــــوان حيــــث اســــتعرض املؤلــــف يف نصــــه درســــا يف األلــــوان و التمــــازج بينهــــا

  هــــــــــــــــــمسرحيت

�ƢȀǼȈƥ�«±ƢǸƬǳ¦�Â�ƢēƢǫȐǟ�Â�À¦Ȃǳȋ¦�̧¦Ȃǻ¢.

لونـك يـا مطيشـة و مـن ،لوين شريف جاي مـن األمحر...ندوا قصة طويلة هاذ اللون ع: " البذجنال 

حـىت  ،و قـد صـيغت خمتلـف هـذه األحـداث منـذ مشـهد هـاري و فـأري 1"األزرق لونك يا ورديت اجلميلـة 

تأيت يف النهاية بقيمة تربوية و معـارف ،يف شكل لوحات تعرب عن صراعات  ،مشهد اخلضروات و األلوان

�ǄºǷǂǯ�±Ȃºŭ¦�Â�ǂºŧȋ¦�ÀȂºǴǳ¦�ȄºǴǟ�ǄºǷǂǯ�̈°ÂƾºǼƦǳ¦�̧¦ǂºǏ�ƨºȇƢĔ�À¢�Ȃºǿ�Ǯ و ؛و خربات تعليمية ºǳ̄�ȄǴǟ�ǲȈǳƾǳ¦

و األمـــر نفســـه انطبـــق علـــى بـــاقي الشخصـــيات و أحـــداث  ،كانـــت نتيجـــة اللـــون الربتقـــايل  ،علـــى األصـــفر

«���ǲºǯ�ƨºȇƢĔ�ń¤�ǾºǳȐƻ�ǺºǷاملسرحية  ƾºȀȇ�¬ǂºǷ�¾¦ƾƳ�ǲǰǋ�Ŀ�ƨȈƷǂǈŭ¦�¹ƢǏ�ƾǫ�ÄÂǂǰǴƥ�ÀȂǰȇ�¦ǀđ�Â

�ƨºººȇƢĔ�ǞºººǷ�°ȂºººȀǸŪ¦�ǾºººȈǳ¤�ǎ،مبعلومـــة أو قيمـــة تربويـــة و تعليميـــة موجهـــة إىل الطفـــلحـــدث  ºººǴƻ�ƢºººǷ�¦ǀºººǿ�Â

علـى فكـرة األلـوان لتبقـى راسـخة  ،أحداث املسرحية على لسان الشخصيات اليت أكدت يف جـو احتفـايل

�ǎ Ǽǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�®°Â�ƢǷ�Ȃǿ�Â�ǲǨǘǳ¦�Ǻǿ̄ �Ŀ ) مسرحية هاري و فأري و األلوان. (  

  ألمحر و األصفر يعطينا برتقايلا" اجلميع 

  األخضر هو األصفر مع األزرق ماشي 

  ص 20مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ م سعبد القادر بلكروي ـ  1
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تعتـــرب مســـرحية هـــاري و فـــأري و األلـــوان لعبـــد  1" األمحـــر و األزرق يعطونـــا البنفســـجي           

القادر بلكروي من بني األعمال املسرحية املوجهـة إىل الطفـل ألغـراض تعليميـة و تربويـة و قـد الـتمس مـن 

باعتبـاره وسـيلة تربويـة و تعليميـة " ف و املقاصد اليت يسعى إليها مسرح الطفل بشكل عـام خالهلا األهدا

حيـث يــدخل يف نطـاق الرتبيــة اجلماليـة و الرتبيــة اخللقيـة فضــال عـن مســامهته يف التنميـة العقليــة إىل جانــب 

.2"اهتمامه بالتعليم الفين للنشء اجلديد 

لى إلقاء بعض القيم الرتبوية الـيت حتـدثنا عنهـا و تلقـني يف رمسه ألحداث املسرحية عبلكروي اقتصر 

يـــق شخصـــيات جذابـــة و حمبوبـــة عـــن طر  العمـــل،عـــرب حمطـــات أحـــداث ،الطفـــل املتلقـــي درســـا يف األلـــوان 

الــــيت تعتــــرب ذات مكانــــة ،بــــني احليوانــــات و شخصــــيات اخلضــــروات و الفواكــــه  تزاوجــــتللطفــــل 

و  ،بــدورها مــن بــني الوســائل األساســية للتواصــل مــع اجلمهــور فكانــت،خاصــة يف نفســية الطفل

:حىت املشهد اخلتامي يف أغنية النهاية ،إيصال الرسالة و ترسيخها يف ذهنه استهوائه و 

  هيا نرقص هيا نغين هيا نزين هيا نبين " 

�ƾǠǈǻ�ƢȈǿ�řĔ�ƢȈǿ���ƾǌǼǻ�ƢȈǿ�¬ǂǨǻ�ƢȈǿ

  عهد اخلصام و عهد ملعان    صار يف كان ميكان 

  نودعوا الفتنة لألبد      حد فينا ما يشتم حد 

  نتكاملوا و ننسامجوا فاللون    نصنعوا فرجة للعيون 

  21ص ـ م ن 1
  . 77س ـ ص ـ فوزي عيسى ـ أدب األطفال ـ م  2
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1"حياتنا تصبح ملونة    و السلم عنوان بستانا 

يف شــكل ،فكانــت أغنيــة النهايــة نوعــا مــن النصــح و اإلرشــاد الرتبــوي و التعليمــي للطفــل 

اليت جعلت من مسـرحية هـاري و فـأري و  ،و املبادئ شعري غنائي كنهاية مليئة بالعرب و القيم

ج ضـمن املسـرح التعليمـي بأهدافـه الـيت تنـدر ،األلوان تصـنف ضـمن األعمـال املسـرحية اجلزائريـة 

  خصائصه الرتبوية و التعليمية و 

  :ري و األلوان االخصائص الفنية و التعليمية لعرض هاري و ف

جـــوا مـــن املـــرح و املتعـــة للجمهـــور مـــن ،خلقـــت مســـرحية هـــاري و فـــأري و األلـــوان خـــالل عرضـــها 

مــع  ،و األغــاين و املوســيقى املمتعــة و اجلذابــة للطفــل،حيــث امتــزج فيهــا األداء الفــين للممثلــني  ،األطفــال

 املســامهة يف إضــافة إىل،لتخلق بــذلك عاملــا مــن األحــالم و املــرح ا،الســينوغرافيالــوظيفي لعناصــر التجســيد 

كــان خمــرج   ،الــذي يســعى إليــه مســرح الطفــل بشــكل عــام ،الغــرض الرتبــوي و التعليمــي و الفــين و اجلمــايل 

و إيصــــال القــــيم و املبــــادئ األخالقيــــة و  ،التواصــــل بــــني العــــرض و اجلمهــــور حيقــــق املســــرحية حيــــاول أن 

و كـان موفقـا ان لعبـد القـادر بلكـروي التعليمية و الرتبوية الـيت تناوهلـا نـص مسـرحية هـاري و فـأري و األلـو 

  .اىل حد كبري

  21ص ـ مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ بلكروي عبد القادر ـ م س 1
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  :عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان 

اســـتعمل خمـــرج مســـرحية هـــاري و فـــأري واأللـــوان عديـــد الوســـائل و التقنيـــات الفنيـــة و اجلماليـــة يف 

لــق فضــاء ســينوغرافيا جــذابا حيــث حــاول مــن خالهلــا أن خي،عرضــه هلــذا العمــل املســرحي املوجــه للطفــل 

و جيعـل مـن مسـرحية بلكـروي عرضـا متتـزج فيـه األحـداث املشـوقة و اهلادفـة و ،للجمهور من فئة األطفال 

مـــن قبـــل املمثلـــني و املـــؤثرات الصـــوتية و املوســـيقى و الوســـائل ،القـــيم الرتبويـــة باإلبـــداع الفـــين و اجلمـــايل 

  إخل ...البصرية اجلذابة 

  :يالتمثيلاآلداء ـ  1

ذلك التمايز يف البنيـة اجلسـدية  ،هاري و فأري و األلوان منذ الوهلة األوىليلحظ املشاهد ملسرحية 

يف حــني وظــف فـــأري  ،حيـــث وظــف ممــثال يـــؤدي دور هــاري ببنيــة جســدية ضـــخمة،بــني القــط و الفــأر 

1"جبسد حنيف و رشيق 

مــــن إحــــدى مقومــــات العــــرض  ،مراعــــاة شــــكل الشخصـــية مــــن حيــــث البنيــــة اجلســـدية تعتـــرب قضــــية

كــان أحــد ... ،ة عامــة و لــذلك فــإن التناســق بــني جســد املمثــل و شخصــية القــط أو الفــأراملســرحي بصــف

ممـا يسـهل علـى الطفـل املشـاهد  ،األساليب اليت اعتمد عليها املخرج إلقناع اجلمهـور بطبيعـة الشخصـيات

كـات كما اعتمد املمثالن يف أدائهما هلذه األحـداث العديـد مـن احلر ،إدراك من هو الفأر و من هو القط 

( نــائم و الفــأر ) هــاري ( القــط : حيــث جنــد مــثال يف املشــهد األول  ،الدالــة و املعــربة،و النــربات الصــوتية 

إذ  ؛وكــذلك حركــة كــل منهمــا ،)تــوم و جــريي ( ممــا يــذكرنا بــأفالم الكرتــون عــن  ،حيــاول إزعاجــه) فــأري 

قية الثقافة و الفنون ـ عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ تأليف عبد القادر بلكروي ـ إخراج إمساعيل براهيمي ـ فكرة جياليل موفق ـ اجلمعية الثقافية لرت  1

  .2005 ـ زدور براهيم بلقاسم ـ وهران 
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إضــافة إىل احلركــات  ،ألطفــاليف جــو ملــيء بالصــور اجلذابــة ل،نالحــظ القــط البــدين يطــارد الفــأر الرشــيق 

يقــوم حبركــات حيــاول مــن خالهلــا التواصــل مــع ) فــأري ( حيــث جنــد الفــأر ،املصــاحبة لألغــاين و املوســيقى 

إذ ؛فـاألمر كـذلك ) هـاري ( أمـا شخصـية القـط  ،مـن خـالل رشـاقته اجلسـدية،الطفل ويعـرف بشخصـيته 

أمــا شخصــية  ،)ميــاو ( عــارف عليــه حيــاول هــو اآلخــر أن يعــرب عــن شخصــيته مــن خــالل صــوت القــط املت

فقـد  ،و إن مل جتسد على أساس شخصـية ميثلهـا ممثـل عـن طريـق احلركـة،الشمس قد وظفها بتقنية الراوي 

�ǆ Ȉǳ¦Ȃǰǳ¦�ǺǷ�ļƘȇ�ƢēȂǏ�Â�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǇ�ƢǿƾȈǈƴƬƥ�«ǂƼŭ¦�ȄǨƬǯ¦.1

حيـث  ،ليـتمكن اجلمهـور مـن االنـدماج مـع كـل الشخصـيات ،كما كان ذلك التمـايز يف األصـوات

أما الفأر فنـربة صـوته رقيقـة و هـذا مـا ،مصاحبة بصوت املواء  ،نالحظ القط يف إلقائه نربة صوتية ضخمة

حــــاولوا جتســــيد ،يؤكــــد أن خمــــرج عــــرض مســــرحية هــــاري و فــــأري و األلــــوان و ممثلــــي هــــذه الشخصــــيات 

العـــرض  مـــع ،بشـــكل يلـــي أهـــواء الطفـــل و حيقـــق مشـــاركته و اندماجـــه ،شخصـــيات معروفـــة حمببـــة للطفـــل

¨ƾºººǈĐ¦�©ƢȈºººǐƼǌǴǳ�ǶºººƟȐǷ�ȆºººƟ¦®¢�§ȂǴºººǇƘƥ�  و جـــذاب للجمهـــور و معـــرب عـــن األحـــداث علـــى خشـــبة

  .املسرح مسعيا و بصريا 

  :الشمس ) الراوي( ـ شخصية  2

ليحقــق املســرح أهدافــه  الــروادالــيت اعتمــد عليهــا  ،الــراوي يف املســرح مــن أهــم وســائل العــرض يعتــرب

مثلمــا هــو احلــال بالنســبة لربيشــت و  ،و إشــراك اجلمهــور يف العــرض ،ةالسياســية و االجتماعيــة و التعليميــ

و مســـرح الطفـــل بـــدوره  ميكـــن أن  ؛آخــرون و هـــذه التقنيـــة باتـــت حاضـــرة يف العديـــد مــن أشـــكال املســـرح

  .يوظفها لغرض تعليمي و مجايل يف آن واحد 

  )من خالل مشاهدة العرض(ـ املشهد األول ـ عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان  1
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�ª ¦ƾººƷȋ¦�śººƥ�ǪººǈǼŭ¦�Â�ÄÂ¦ǂººǳ¦�ƢººĔȂǯ�ȄººǴǟ�ǆ Ǹººǌǳ¦�ƨȈººǐƼǋ�Ǧ ººȈǛȂƫ�À¤� بينهــا خلــق و الفاصــل

��ƢººĔ¢�ȄººǴǟإذ نالحــظ وجودهــا يف الــنص و العــرض معــا ،جــوا مــن الــدروس و العــرب الرتبويــة و األخالقيــة 

مليئـة بـالقيم ،الذي يقيم الصلح بني القط و الفأر يف شكل رسالة إىل اجلمهـور  ،احلكيم و املعلم و املريب

  .الرتبوية و األخالقية و االجتماعية 

  :ـ الرقصـات  3

جـــوا مـــن املـــرح خلقـــه أداء املمثلـــني املصـــاحب  ،عـــرض مســـرحية هـــاري و فـــأري و األلـــوانيتنـــاول 

أي مشــهد  ؛خاصــة خــالل الفصــل بــني فقــرات العــرض ففــي املشــهد األول ،و املقــاطع املوســيقية،لألغــاين 

إال أن املثــري لالهتمــام الــذي كــان ،حيــث كانــت معــربة عــن قــط يطــارد فــأر  ،املطــاردة بــني هــاري و فــأري

يف  ،و الـراقص املصـاحب لألغـاين ،هو ذلك اجلو املرح مـن خـالل األداء احلركـي،يسعى إليه خمرج العرض 

و جيتذبه مما يعترب أحد الوسائل السيكولوجية اليت رعاهـا املخـرج  ،شكل من اللعب الذي يستهوي الطفل

  .لطفللساهم يف الدور التعليمي و الرتبوي مما ي،1إلحداث التواصل مع الطفل املتلقي 

يف املشــهد الثــاين نالحــظ قصــة أخــرى ترويهــا الشــمس جســدها ممثلــون بأســاليب راقصــة معــربة هــي  

فمــثال أغنيــة ، األخــرى عــن نفســها عــن طريــق الغنــاء و الرقصــات الفولكلوريــة املعروفــة يف الــرتاث اجلزائــري

يف شـكل جـذاب و شخصـية املـوز حبركـات  ،قصة املالوف  أيضااليت كانت بإيقاع  املالوف و بر البندورة و 

ألن مســـتوى التلقـــي  ،ف هـــذه الرقصـــات يف شـــكل يالئـــم الطفـــل أكثـــريـــتوظ باالمكـــانكـــان ... قبائليـــة 

.2للطفل الصغري ال ميكنه استيعاب هذه الرقصات الرتاثية و الفنية

  املشهد الثالث م س ـ عرض هاري و فأري و األلوان 1
  .الثالثـ عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ املشهد  2
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رح و املتعـة يف شـكل يالئـم فئـة يتطلب خلق جـو مـن املـ،و إذا كان العرض املسرحي املوجه للطفل 

مل تالئـم مجهـور األطفـال بـل   ،فإن الرقصات اليت تناوهلا املشهد الثاين ؛و مستوى التلقي للطفل،اجلمهور 

ممــا جيعـــل ذلــك يطغـــى علــى األمهيـــة  ،كانــت يف شــكل عـــروض فنيــة موســـيقية و رقصــات موجهـــة للكبــار

ليسـت هلـا أي صـلة  ،لها كما جسدت يف العـرضو هي يف أص ،التعليمية لعرض هاري و فأري و األلوان

§��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀŮبالطفل أو اللعب اإليهامي  ¦ǀŪ¦�Â�  فرمبا يود خمرج هذا العرض أن يعرف الطفـل

حيــث جعلنــا نلــتمس مــن خالهلــا هــدفا  ،أحنــاء الــرتاب اجلزائــري ،املتنوعــة يف كافــةبفنــون الــرقص و الغنــاء 

.�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ القايف والفين متثل يف جعل الطفل يتعرف املوروث ،فياتعليميا فنيا و مجاليا و ثقا
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  :ـ السينوغرافيـا 4 

مـــن خـــالل املـــؤثرات البصـــرية و ،خلـــق العـــرض جـــوا ســـينوغرافيا و عاملـــا مـــن األحـــالم املثـــري للطفـــل 

املوجـــودة علـــى الـــركح الســـمعية يف الفضـــاء املســـرحي إذ جنـــده يوظـــف الشـــمس ضـــمن أشـــكال الـــديكور 

تنســدل منهــا ســتائر بــألوان زاهيــة و براقــة و الشــمس يف شــكل دائــرة تســتطع عــن طريــق اإلضــاءة املوجهــة 

  .إليها هذا فضال عن جتسيد بيت األسد الذي هو يف األصل بيت القط يف شكل فين و مجايل 

  :ـ األغانـي و الموسيـقى أ

ǼǠǳ¦�ƨººȈǬƥ�ÀƘººǋ�ƢĔƘººǋ�ǲººǨǘǳ¦�¬ǂººǈǷ�Ŀ�ňƢººǣȋ¦لكــي حيقــق العمــل املســرحي أهدافــه  ؛اصــر الضــرورية

  .طفالو املتعة و التسلية للجمهور من األ ،التعليمية و الرتبوية

الــــيت رمسهــــا بلكــــروي يف نصــــه و أعــــاد املخــــرج  ؛و قــــد تنــــاول العــــرض العديــــد مــــن املقــــاطع الغنائيــــة

،رض بشكل جذاب للطفلحيث وظفت يف املرحلة األوىل من الع ،جتسيدها عرب مراحل العرض و فقراته

أنا هو هاري " ري افو  هاريخاصة يف أغنية  ،إيقاعات موسيقية مالئمة لألحداثمصحوبة مبقطوعات و 

.1"يكري أنا هو الذ اأنا هو ف ،أنا هو القوي

يف شكل أشبه بأغـاين أفـالم  ،حيث كانت بإيقاع متناغم و مناسب لألغاين اليت حيبذها األطفال  

  .ري اعن طبيعة الشخصيتني هاري و فربت بل و ع ،الكرتون

املـوز و أصـدقائها مـن اخلضـر و اليت تناولت قصة البنـدورة و  ؛لكن يف الفقرات األخرى من العرض

ƢƦǰǳ¦�§ȂǴǇƘƥ�ǲǨǘǴǳ�ƨȀƳȂŭ¦�ňƢǣȋ¦�ƪ°،الفواكهو  ǳÂƢǼƫ�ƢĔƜǧ�  حيث كان أداء كل شخصـية ألغنيتهـا يف

  )القرص املضغوط(02ـ عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان املشهد  1
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لوف انجــد البنــدورة تغــين أغنيتهــا بإيقــاع املــ،ففــراح اجلزائريةشــكل مــن ألــوان الفــن املوســيقي املعروفــة يف األ

.1"يقاع وهرايناملوز بإيقاع قبائلي و الربتقالة بإو 

و لعل املخرج كـان حيـاول أن يصـل إىل غايـة فنيـة و مجاليـة ضـمن األهـداف التعليميـة العامـة ملسـرح 

لكنهـا يف  �¦ÄǂºƟ¦ǄŪ¦�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ƨºǧÂǂǠŭو هي أن يعرف الطفل على األلوان الغنائية و الفولكلوريـة  ،الطفل

فرمبـا ختـدم الطفـل املتلقـي  ،الوقت نفسه مل تكن مفيدة جلميع الفئات العمريـة يف هـذا الشـكل مـن اإليقـاع

لكــن األطفــال الصــغار يف مراحــل مبكــرة ال ميكــنهم اســتيعاب مــا  ،يف مرحلــة متطــورة مــن مراحــل الطفولــة

بـــل يكتفـــي باالســـتمتاع بالنغمـــات و األصـــوات الفنيـــة جلميـــع  ،يمحيملـــه أداء هـــذه األغنيـــة مـــن عـــرب و قـــ

ــــة املوجــــودة يف الكلمــــات الــــ ،الشخصــــيات أثنــــاء الغنــــاء يت تلقيهــــا و يصــــرف انتباهــــه عــــن اخلــــربة التعليمي

  .خالل األغاين من الشخصيات

  :ـ اإلضـاءة ب 

كانت هي األخرى قد عـربت عـن العديـد مـن   ؛ري و األلوانااإلضاءة يف عرض مسرحية هاري و ف

و لعـل  ،عـرب العديـد مـن حمطـات هـذا العـرض املسـرحي املوجـه للطفـل ،األفكار و املواقف و الشخصـيات

أثنـاء ء على الدائرة اليت مثلـت الشـمس و هو تسليط الضو  ،أهم ما قام به املخرج خالل استعمال اإلضاءة

ليزيـد مـن  ،ساطعا على الدائرة الصفراء ضوءجنده يسلط  ،)صوت الشمس يأيت من الكواليس ( حديثها 

�ǲºưǷ�Äǀºǳ¦�ǶºǈĐ¦�Ǯذو يتمكن بـ ،ليعرب عن شخصية الشمس ،بريقها ºǳ̄�ǶºȀǧ�Â�½¦°®¤�ǺºǷ�°ȂºȀǸŪ¦�Ǯ ǳ

طع أثناء دورها يف احلديث خالل جندها تس ،فبفضل اإلضاءة املوجهة إليها ،من خالله شخصية الشمس

)القرص املضغوط(ـ م س  02ري و فاري و األلوان املشهد عرض مسرحية ها1
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ري يف اع هاري و فخاصة يف األحداث األوىل م ،1احلدث املسرحي عندما ال تكون ضمنأفلو ت ،العرض

.املشاهد األوىل

حيـث سـلطت  �ǲȈǴǳ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�¾ȐŮ¦�ǲǰǋ�ƢĔƢǰǷ�ǞǓȂȇ�Â،و يف املشهد الثاين ختتفي الشمس

ƨººǏƢƻ�̈ ƢººǓ¤�ǶººǈĐ¦�Ǯ،علــى الــركح ººǳ̄�ȄººǴǟ�Â� و ينــدمج  ،لكــي يتعــرف اجلمهــور علــى زمــن األحــداث

السـلطة مع رقصة املوز و  ،معها كما كانت اإلضاءة مصاحبة إليقاع املوسيقى على شكل ومضات خاصة

ا مفقـــد ســـامهت اإلضــاءة يف كشـــف ألـــوان مالبــس الشخصـــيات عنـــد ؛باإلضـــافة إىل ذلــكو  ،2.و الــوردة 

�Ƣƥ¦ǀƳ�ƢǬȇǂƥ�Ƣē®¦±يستهوي الطفل يف املسرح بشكل عام.  

كان مفيـدا جـدا يف تركيـز الطفـل   ،الشمس أثناء حوارها مع الشخصياتو لعل تركيز اإلضاءة على 

إذ كـان توظيـف الشـمس   ؛بني حمطات العرضو  ،رياو حوار الشمس مع هاري و ف و انتباهه مع العرض

فقـــد لعبـــت  ،هـــي مصـــدر القـــيم الرتبويـــة و التعليميـــة جتـــاه الطفـــل ،كشخصـــية الـــراوي و احلكـــيم و املعلـــم

ع األحــداث الــيت دارت بــني الفــأر خاصــة مــ ،جــذب الطفــل جتــاه أحــداث العــرض اإلضــاءة دورا فعــاال يف

  .الشمس والقط و 

  :ـ المالبـس5

و الدليل على ذلك هـو أن  ،ري و األلوان وظيفيا جدااهاري و ف عرض يفكان استعمال املالبس 

وات اأو كانت خضر  ،القط أو الفأر ؛سواء كانت حيوانية ،العرض الذي تناول شخصيات حمببة لألطفال

هــا مالئمــة و معــربة عــن الشخصــيات ءفإننــا جنــد أزيا ،مثلمــا هــو احلــال يف املشــهد الثــاين ،ورودو فواكــه و 

  ) القرص املضغوط(م س .ري و األلوان ـ املشهد األول ـ عرض هاري و ف 1

ـ م ن 2
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فتجســيد هــذه الشخصــيات  ،كمــا كانــت مالئمــة هلــدف العــرض و املســرحية بشــكل عــام  ،علــى اختالفهــا

ȋ¦�Ǻºǟ�ƢºǇ°®�ƢºēƢȈǗ�Ŀ�ǲººǸŢ�ƪ،خاصـة يف القصـة الـيت ترويهـا الشـمس ºǻƢǯلـذلك وظفـت البنــدورة  ،لـوان

ممـا خلـق جـوا مـن التمـايز يف  ،إخل... زي الربتقـايل الو املوز بزي أصفر و الربتقال بـ ،ترتدي زيا أمحراوهي 

حيـث يرتـدي  ؛رياكمـا كـان األمـر نفسـه هلـاري و فـ  ،األلوان عن طريق املالبس اليت ترتديها الشخصـيات

  .إخل...ري بزي رمادياو ف ااألول زيا أصفر 

  : ـ األقنعـة6

هـــاري و فـــأري -مـــن ضـــمن األزيـــاء اجلذابـــة و الـــيت عـــربت عـــن العديـــد مـــن الشخصـــيات املســـرحية 

فمنـذ املشـهد األول نالحـظ  ،يفـيظة و الـيت  كانـت هـي األخـرى بشـكل و جند توظيـف األقنعـ ،-األلوانو 

.1ري او األمر نفسه كذلك مع الفأر ف ،القط يرتدي قناعا معربا عن القط

كـل   خصوصـية وظفـت يف شـكل قبعـات معـربة عـن ،لخضر و الفواكهلƾǈĐ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦�Ŀ̈�أما 

و املوز بقبعة صفراء و الربتقال  ،تنسدل منها أوراق خضراء ،البندورة ترتدي قبعة محراء" فمثال  ،شخصية

.2"  بلون أخضربقبعة برتقالية و السلطة 

أن املخـرج حـاول أن جيعـل  ،ترتـديها الشخصـياتاملالحظ لكل هذه األزياء و األقنعـة الـيت يستنتج 

درســـا يف ليعطـــي يكولوجي العامـــل الســـ ؛مؤكـــدا علـــى عـــدة عوامـــل منهـــا ،ذلـــك ألغـــراض تعليميـــة و تربويـــة

 . ية يف هذا العرض على اختالفهاعن طريق األزياء امللونة و املعربة عن الشخصيات املسرح ،األلوان

  )القرص املضغوط(ـ عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ املشهد األول  1

02ـ م ن ـ املشهد  2
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د عليها يف تكوين اجليل اجلديد يبقى مسرح الطفل أهم الوسائل الرتبوية و التعليمية احلديثة اليت يعتم

االجتماعية و الثقافية أهم املبادئ و القيم الرتبوية و  التواصل مع فئة األطفال من اجلمهور بغية ترسيخو 

و تنمية الذوق الفين و اجلمايل لدى الطفل و املسامهة يف تكوينه السيكولوجي و العقلي و التعليمي 

  . بشكل عام 

عىن برتبية هذه الفئة من اجلمهور فإن القائمني عليه يعتمدون يف إعداد مسرح الطفل يُ و ألن 

�ǶȀǓÂǂǟ�Â�ǶēƢȈƷǂǈǷ ) العديد من الوسائل الفنية و اخلصائص اجلمالية  على... ) كتاب و خمرجني

  .اهلدف املنشود الذي يسعى إليه مسرح الطفل لبلوغلتحقيق هذا التواصل 

األنشطة رح الطفل يعترب من أعرق الفنون و هو أن مس: من مجلة االستنتاجات العلمية يف هذا البحث 

عراض اخلربات و املعارف احلياتية و الرتبوية و املسرحية اهلامة اليت عنيت مبحاكاة الواقع و احلياة و است

  .مجايل  تعليمي فين التعليمية و طرحها يف قالب

تعددت أشكال مسرح الطفل و تنوعت بني مسرح الطفل البشري و مسرح الدمى حيث كان كل 

ȇȂƥǂƫ�ƢǸȈǫ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�ƨǧ®Ƣǿ�ƨȈƷǂǈǷ�µمُ دَّ قَ شكل منها  يُـ  Âǂǟ�¬ǂǗ�ń¤�» ƾē�ƨǼȈǠǷ�ǎ ƟƢǐş ة و

  .تعليمية 

  .األخرى خيتص مسرح الطفل بالعديد من اخلصائص اهلامة اليت متيزه عن باقي أشكال املسرح
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حيث ميكن أن يكون ضمن الربامج التعليمية يف  ؛تربيتهو لتعليم ليستعمل مسرح الطفل يف عدة جماالت 

غري أن املسرح التعليمي  ،أو رمبا يف مسارح منفصلة عنها ،مثلما هو احلال للمسرح املدرسي ،املدارس

  .مجاليةتربوية و تعليمية و ،وأهداف عروضهيبقى مرتبطا بالقيم املطروحة يف 

، مبراعاة طبيعة اجلمهور بالعديد من املقومات العامة بدءً  اإلملام ؛ـ يتطلب إعداد املسرحية التعليمية

ليمي إبداعي جذاب بأسلوب تع ،و عرضهاو كذا أسلوب كتابتها  ،الفئات العمرية من األطفالو 

  .جلمهور األطفال

فإن توظيفها ال بد أن  ،خاصةالتعليمية بصفة و العروض  ،أما اخلصائص الفنية ملسرح الطفل عامةً 

و متكينه من استيعاب املعارف و القيم  ،و إعجابه من جهة ،ري اهتمام الطفليف إطار ما يثيكون 

  .تعة و التسلية يف الوقت ذاتهامل بأسلوب حيقق ،التعليمية و الرتبوية املطروحة

عبد القادر اليت اهتم فيها  ،إحدى األعمال اإلبداعية اجلزائرية ،ري و األلوانكانت مسرحية هاري و فا

متثلت أمهها يف درس األلوان  ،القيم الرتبوية، عديد اخلربات و املعارف  و بلكروي بتلقني الطفل املشاهد

  .ألصدقاء بأسلوب مرحالتعاون بني او تنمية روح الصداقة و 

و متثلت يف األشكال السينوغرافية  ،يف التواصل مع الطفل ،عدة وسائل وظيفيةتناول عرض املسرحية 

.��¢ǶđƢƴǟ¤�Â�°ȂȀǸŪ¦�¿ƢǸƬǿ¦�©°ƢƯأداء املمثلني بأزياء جذابة
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التعليمية املعارف و القيم ƥ�ǶƬēÂمالئمة مع الطفل  ،فهيخصائص البنية الدرامية يف هذه املسرحيةأما 

ذواقا لفئة روي أن يقدم عمال مسرحيا هادفا و اليت حاول من خالهلا عبد القادر بلك ،و الرتبوية

  .األطفال

كان ألغراض تعليمية و توعوية لكافة   ،القول أن املسرح بشكل عام منذ نشأته األوىل ناو أخريا ميكن

ǞǸƬĐ¦�ƶƟ¦ǂǋ�Â�� التواصل معها و بفئة األطفال، و ح الطفل الذي عين األمر كذلك ينطبق على مسر

بأسلوب فين  ،العلميةطرح القيم و املبادئ الرتبوية و  عن طريق ة،ديداجلل اجياألاملسامهة يف تكوين 

  .    عرب النص و العرض معا  ،تعليمي و تربوي
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  :مسرحية هاري وفاري واأللوان

.وسط ديكور مجيل، عبارة عن حديقة، تكثر فيها األلوان

 Tom" ( طوم وجريي"�ǺǷ�̈ƾȇƾƳ�ƨǬǴƷ�ƢĔƘǯÂ... يف مطاردة " هاري"والقط " فأري"يدخل الفأر 

& Jerry  (مغــنـــيـــــــان األغنيــــة.  

  أنـــا فــاري: الـفـــأر

  أنـــا هـــاري : القــــط

  أنـــا الذكـي : الـفـــأر

  أنــا الـقـــوي : الـقـــط

  .معروفني مشهورين عند النـــاس حمبــوبيـــن مـتـخــاصـمـيـــن مــتــفــاهــمــيـــن بـحـكــايــتــنـــا مــســلــيــيـــــن

  أنـــا فــأري أنــا الذكــي: الـفـــأر

  أنـــا هـــاري  أنــا القــوي: القــــط

  أنــا قــوي وانت غــبــي ... أنـــا ذكـي أنــا حـيــلــي : الـفـــأر

  أنــت حــقــيـــر يـــا وحـــد الــفـــار ... أنــا قـــوي أنــا قـهــار : الـقـــط

  .ـى تــــــتـــــــــــدخــــــــــــل الـــــــشـــــــمــــــــــــسيــــــســـــــتـــــــــأنــــفــــــــان الـــــمــــــــعـــــــــركـــــــــــة حـــــــتــــــــــ

ــــــــــا وهــــــاذ ڤــــاع هـــــذا الــــزڤعــــــالش... واش راكـــم دايـــريــــن ... والس هــاذ الـحـــس : الـشــمــــس

  .الفـــوضــــــــى

  هـــــو: الـفـــأر

  هـــــــو: القــــط
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  ال عــنـــداك هـــــو: لـفـــأرا

  ويـــابــلــعــــوط هـــو هـــو: الـقـــط

اسـكـتـــو كـــي انت كـــي هـــو، بـــزوج راكـــم غــالــطــيـــــــــنجــيـــتـــوا لــهــنــــا بــاش  تـــدابــــــزوا  وال: الـشــمـــس

  ... وفـــوا   كـــي راهــــم  يــضـــحــكـــــــوا عــلـــيــكـــم تــزهـــوا األطـــفــــال  شــوفـــوا  شــ

أعــطــيــتـــونــــي فـــكـــرة ... وأنـــت حــيــلــــي  وأنــت ذكــــــــي ... صـــــار   أنــت   قــــوي  وأنـــت قــهـــــار  

  ... بعــــض حـــكــــايــــــة األســــــد والـــفــــــأر هـــيـــا  نـــرويـــــــو  مـــع  ... هـــايــلـــــــة 

...ـــــرتـــيـــنـــــي، دايـــــمـــــــــا تـــقــــصــــــونــــــي مــن الـــعـــــــــروض ڤعـــــالشحـــ... عـــــالش تـــكــــــرهـــــونـــــي :  الــقــــــط

  ) ... بـــــاكــــيـــــــــا ( هــــــــــاذي  ـــــــــــــرةڤهـــــذي حـــ

ــــالـــكرايـــحـــيــــــن ڤشـــكـــــون هــــذا الـــــلــــــي  ... بــــركـــــات مــن الـــشـــكــــايــــــات ... بــــركــــــات : الـــشــــــمـــــس

...ـــــــــي، اســـتـــعــــمـــــــــــل شــــــويـــــــــــا مـــــخـــــــــك كـــــــونـــــك ذك... نـــــــقــــــصـــــــوك 

  ... الـــــســـبـــــــع ... شـــكــــــون رايـــــح يــــمـــثــــــــل األســــــد ؟؟ :  الـــفـــــأر

  ؟؟ .. تـــجــيـــبــــــوا ســـبـــــع نــــتـــــاع الــــصح  يــــا الــشــمـــس رايــحــيـــن: الــقــــط

  ... ال ... ال : ... الـــشـــمـــــس

  ) ســـاخـــــرا منــــه... (يــــا غــبــــي :  الــفــــأر

  ... أنـــت هـــو األســــــد ... أنـــت هــــو الــســبـــــع :  الــشـــمـــــس

  ... أنـــــا  الــســـبـــــع؟ ... أنـــــا :  الــقـــط

  ... ــــاع  مـــا يـخــوفــنــيــــشڤهـــذا  أنــــــا نــــغـــــلـــــبـــــوا... هــذا ســـبــــع ... هـــذا الــقــط  ســبـــــع :  الــفــــأر

مـــا فــيـــها ال غــالــب ال  ... لألطـــفــــال فــيــــها حـــكـــمــــة  الــقــصـــة الــلـــي رايــحــيــننـــرُووهــــا: الــشــمـــس

  ... هـــيــــــا امــشـــوا حــضـــروا نــفــــوســـكــــم ... فــهــمــتـــوا ... مــغــلـــوب 
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  ) ــنــــهســاخــــرا مـ... (الـــيــــوم ... الــيــــوم ... يـــــا غــــالم : الـــقـــط

  ) كــــــأنــــهــــــــــا روايــــــــة: (الـــشـــمــــس

  كـــــان يـــا مكــــان فـي قـــديــــم الــــزمــــان

  فـــي غـــابـــــة بـــعـــيــــــدة فـــيـــــهــــــا حـــيــــوانــــات كـــثـــيـــــرة 

  ــــــر  جــــيـــــعـــــــــانوحـــــد الـــفـــــار صـــــغـــــيـ

  ) يـــظـــهـــــــر الـــــفــــــــــأر(

  راين مريض و عطشان...اي راين جوعان...اي:الفأر

  ...اي...اي...اي...بردان و حفيان

  :الشمس

  ...وهو ميشي و يردد يف الكالم حىت

  ...وصل عند باب بيت السبع جربه مفتوح

  ...ياك ما...واش عنده...حهذا بيت األسد راه مفتو :الفأر

  ...ال...ونسا باه يغلق الباب...خرج جيري وراء غزالة

  شكوناللييتجرء يدخل...حقا هو سلطان الغابة

  ...السبع خيمة كبرية داره فيها املاكلة...لبيته

عمرها ما ختوى،ندخل لعلي نلقى شويا فتات

  ...نقوت بيه روحي و نسرتجع قويت و صحيت
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  :الشمس

  ...لبيت السبعدخل الفأر 

  ...شاف الفأر...بينما السبع عائد من النزهة

  ...واش راك تسرق...واش راك تعمل هنا...أمسع أنت:األسد

  ...وأنت شكون

  أمسحلي راين...أنا الفأر يا سيدي...أنا الفأر:الفأر

  دخلت بعدما لقيت...مريض و عطشان...جوعان

  الباب مفتوح باه نفتش على شوية فتات نتقوت

  ...آي يا سيدي راين جوعان... بيه

... جـــوعتنـــي غــادي نـــاكــلــك ... فكرتين يف االكل حىت انا بديت جنوع  ...راك جوعان:األسد

...غـــادي نـــقـــروشــك، نــعــظــك، نــمــميك ... غـــادي نــصــرطــك 

�Ŀ�Śǣ�Ǌ... شــوف حلالتـــي ... شــتــى تــاكــل  فـيــا أنــا، يــا سيــدي : الــفــأر ºººȇƢºººǟ��Ä°ƢºººĐ¦�°Ƣºººǧ�Ƣºººǻ¢

انا ناكل غري من النفايات مصاريين يابسني  اذا كليتين طول حياتك ... املكروبات و االوساخ

  ...مصاريين يبقاو بني اسنانك حاصلني

خرج و ما تزيدش تعتب أ...روح..روح يا وحداجليفة..روح يا وحد العيفة...عيفتين...أخ..أخ:األسد

Ǯ Ǘǂǐǻ�Ǯ ǷǂĔ�Ǯ ǸǰŴ�ÀƢǯȂǳ�ƨȇƢŪ¦�̈ǂŭ¦��ƨȀŪ¦�ǽǀǿ�ǺǷ .. هيا أمشي بسرعة  أخرج يا فأر

Ä°ƢĐ¦..

  :الشمس

  سلك صديقنا الفأر و خرج من باب الدار 
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  ...ومشي يدرق يف كاش غار

  ... عند باب الصياد كان موجودة الشبكة... لكن..وحد اليوم  السبع جاع و قرر خيرج يصيد

  و حينما بني رأسه رماها عليه 

  وصبح السبع يف قبضة الصياد 

  تعافر مع الشبكة و لكن بدون جودة

  ..وبدأ السبع يعط على احليوانات

  اي من هنا... من هنا... l’éléphantياالفيل..يا الفيل: األسد

  ...أنا السبع راين يف الشبكة سلكيين.. أنا...       

... شوف ولد احلرام...يا الذيب.. يا الذيب...و بدلت الطريق صحا درت روحك ما تسمعش... اه

راين ... اجندوين... الغيث... سلكوين...اااي...اااي...منني جيري وراء األرنب ما يسمع ما يشوف

  ...ااااي... ااااي...ااااي... ااااي...يف حصلة

  :الشمس

  ...و صابه يف ديك احلالةصديقنا الفأر جاء من جهته مار ... بينما هو يلغى و يتأمل

هذي فخة بناها لك ... هذي شبكة...أأأووه...واش هذا يا السي السبع... واش بيك:الفأر

شوف أنت دندن يل كاش حلن مجيل و خليين ندبر راسي غادي خنرجك من هاذه احملنة ... الصياد

...

  ... ـه يــكــفــيــنـــي غــيــر لــي رانــي فــيـ... مــا تزيدنــيــش هــمــك أنت : األسد

...هــيّـــا  دنـــدن ... ــلــتــلــك ڤديـــر واش ... زيّــــن نــيــتّــك : الفــأر
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  : الشـــمــــس

ه  حــتّــى  لـقـــى روحـــ...والــفـــأر بــأســنــانـــه فــي الشبكـــة يــفــّك ... بــدأ الــســبـــع يــدنـــدن ويــضــحــك 

  ... الــســبــع حـــر طــلــيــق 

... مــا أحــلــى احلــريــة ... ســلــكـــت واحلمد هللا  آاااه ... نـــجـــيـــت ... خـــالص ... خــــالص : األســـد

  أنت هو صديقــي نتــاع الــصــح ... أنــت أعظـــم خمــلـــوق ... أرواح نبوسك يــا فــأر ... أرواح 

  ... من اليــوم ... عمــري وال ننـســى خــيــرك ... ـمــري ع... 

  ... من اليــوم متا كلتــك مضمونة 

  أنت يف الــواقــع ... أحسنــت يــا هـــاري .. أحسنــت : الشــمــس

  ... مــاراك غيــر قــط 

...حسبـــت روحك سبــع نتــاع الّصــح ...أّمـنــت ...صــّب ...صــّب : الفــأر 

احنــا مثّلنــا لألطفــال هــاذه احلـــالـــة بــاش نقولوهلـــم: الشمــس

بـلّــي فــي هـذا الــعــامل  لّــي رانــا عــايشيـــن فيـــه 

  مــا إىل  من هــو أصـغــر منــا حنتــاجــوا دائ: ... الشمس القط والفار

اهللا يعطيــك الّصحــة هــاذي واه قّصــة :  الفــار

...جــا علــَي دور السبــع يــــاك ...مثّلنــا غــايــة : القط

هــيّـــا تعانقــوا وتصــافحـــوا...هــاذ القّصــة تنطبــق عليكـــم انتوما ثاين : الشمــس
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يـــا الشمس احنــا ثاين عندنــا مفاجــأة ليـــك راحييـــننرُوولك قصــة  انتــي ... ــا الشمس ي: الفــار والقط

  عندك دور فيــهـــا 

  يا اهللا بدبوها اآلن قبــل مــا تغــرب احلالــة وأنــا منشـــي : الشمس

  : الفار والقط

  يــا ســادة يــاكــرام         بعد التحية والسالم 

  اهال وسهال بيكم         يف هذا املقام 

  منرب املعرفة واالحرتام

�śǼȇǄƬǷ�ǶĔ¦ȂǳƢƦǼȈǌȇƢǟ�Ǿǯ¦ȂǧÂ�ǂǔƻ"كان يا مكان يف قدمي الزمان يف جنينة مجيلة تتسمى بستان 

بعد ما كانوا .....قصتنا اليوم على املطيشة واملوز ،الوردة والسالطة،الدجنالوالربتقال،ايل سكنهم 

ني ،يف صبحة من ايام ريب الكثرية ،صبحوا متخاصمني،كل واحد منهم فاالخر يهني فاهلناء عايش

�Ǻȇƾȇ¦±�ǶȀƬǫƢŧ�ĿÂ�śƥƢǈƬǸǸĔ¦ȂǳƢƥ.... فرغ املاء من السريج ،وكثر الضجيج...�ƲȈē�ƨǳƢūƢƬƫ¦ƾƥÂ

ما بقا .....،وهوما هكذاك يف مطرت السماء خبيها لكل فرحان يبارك فيها ،توقف الكل جهشان

�ƢĔ¦ȂǳƢƥ�ƨǠǻƢǏ��ƢȀǗȂȈƻ�©ƾǷÂ�ǆ...... وهوما هكذا متاملني...  سبانعياط وال Ǹǌǳ¦�ƪ ǠǘǇ

  .لوحة رائعة

�ÂȐē�ǶƬǻ¦Â.....انا راه جا وقيت باه نفارقكم .... اهللا يعطيكم الصحة ،قصة رائعة جدا: الشمس

  اىل اللقاء.....،ههذهىالقصة ختيلوها وجسدوها وانا جني فالنهاية باش ختتمها   

  .  ستين يا مشس باش نتخيلو مليح القصة الزمنا نرتاحواننعسواونبداوحنلمواياكا:فاري

  .صح صح عنده الصح يا مشس الزم ننعسوا و رقدو هام هام :هـاري 

  .نيتك ناقصة حتوس غري نرقد باش تقضي عليا أه : فـأري 
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ما ختفش يا فأري راين شاهدى عليكم و أنت يا هاري رد بالك فهمت هيا : الشمس 

إىل ...تصافحو و تصاحلوا منوا سعداء فرحانني متصافيني هكذا حلمكم يصدق مجيل 

  اللقاء 

  )يتصافحان (                   

  :هـاري و فـأري 

  هيوا معانا يا أطفال إىل األحالم و اخليال 

  هيوا معانا يا أبطال إىل األلوان و اجلمال 

  ...يتغري املكان نسبيا ليصبح أمجل و خيايل 

  ...لتغين " الطوماطيسة " خصية كعروس خترج أول ش

  أغنية الطوماطيسة

  أنا املسكينة الولية     محراء محراء و مجيلة

  أنا ال ال البندورة     مشهورة يف املعمورة

  أنا ال ال الطوماطيسة  رهيفة ظريفة و عروسة

  وجودي يزين املنظر     لوين حامق و أمحر 
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�ǲƻ¦®�ń¤�®ȂǠƫ�ƨȈǐƼǌǯ�ƨȈǼǣȋ¦�ƨȇƢĔ�ƾǼǟ*le castelet  * ليخرج املوز و بنفس الطريقة

  ...مغنيا 

  لوين أصفر ذهيب       أغنية املوز أنا هو السي البنان

  بنني حلو و مرتيب         حيبوين مجيع الصبيان 

  بنني حلو و مرتيب         حيبوين مجيع الصبيان 

  ...من الداخل 

بوه عليك يالفنيان ، ياملصفار...بوه عليك : املطيشة 

...ماكلتك ما تشبع ، و قشرتك ملينة باخلدع ...يالكسالن

...هذي واش بغات عندي ، شىت راهي خترف ...اَاَاَيوا : املوز 

  يدخل إىل الداخل ليصبح عروس 

  ...و دروك شىت جابك ليا يا البلية: املوز 

  أنا مطيشة وولية ...خصك: املطيشة 

  ية أنا ول... أنا مطيشة ) ...يقلدها : ( املوز 

  ...دروك نقذفك يا املكورة ... أنت محراء و مدورا         

  ...أنا مدورا ...أنا مكورة ) ...باكية : ( املطيشة 

  ...يا العريان ... يا مسيسوا            
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  ...أنا ...أنا : املوز 

  يتدخل الربتقال 

  أغنية الربتقال 

  فصل الشتاء نداوي الربدان       يف الصيف نروي العطشان 

  أنا هو صديقكم الربتقال         حيوا بطلكم يا أطفال 

  شأين رفيع و غايل         حمبوب حلو و غايل 

  ...هكذا دايرين عيطة ...ما حتشموش يا جريان :الربتقال 

  ...أحنا املأصلني ...و الكل يتفرج علينا           

  ...النظاف و امللونني نصبحوا هكذا مكشوفني          

  ...البلية صبحت عليا هي : املوز 

  ...هو اللي دورين و كورين ... هو ...ال عنداك : املطيشة 

  عائلة واحدة و باقيني متفاتنني...هيا سكوت : الربتقال 

  ...و حىت أنا راين منكم ...على بالكم بلي أنتم من عائلة و ساللة واحدة ...عجب            

  أنا هذي سالليت ...ال...ال : املوز 

  ...ال ...ال ...هذا املوشيت املنقط عائليت : ...شة املطي

  لوين ... أنا خالكم الربتقال ...أمسعويل مليح : الربتقال 

  هذا جاي من لونك األمحر يا مطيشة و لونك األصفر           
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هيا شوفوا معانا ، حنطوا ... يا السي املوز  

  شويا أصفر نزيدو له شويا أمحر واش منزجوا  

) يشريان إليه بعدم وجود املاء( أعطوين شويا ماء ريقي أنشف ...أمنتوا ...شفتوا ... الربتقايل  

  عليها راكم شايطني... 

  املوز و املطيشة يتعانقان 

  إذا أحنا من عائلة واحدة : املوز و املطيشة 

  ...أمسحيلي يا مطيشة : املوز 

  ...أنا اللي بديت ... أمسحيلي أنت : املطيشة 

  ...شكرا على هذه املعلومة ... شكرا يا الربتقال : طيشة املوز و امل

  :املوز و املطيشة و الربتقال 

  ...األمحر و األصفر يعطينا الربتقايل 

  يصنعون حدثا و فرحتا حول هذا 

تدخل املطيشة فارحة ، لترتك املوز وحيدا و كأنه يفكر 

  لكن ماشي ... املطيشة من عائليت و أنا ال خرب : املوز 

  مليح الواحد ... المهم ، مليح ... أنا اللي حقرت 

  ...ها هاهاه ...عندك ...عندك ...يعرف عائلته   

  ...وردة زرقاء جاية تتقرد ... إيه ... شوف ...بابابا   

  ؟؟...هذي ثاني   
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  الوردة بنفس التقنية مغنية 

  أغنية الوردة 

  و أنا مصدر العطور     من أقدم العصور 

  تفاجي و تنشط الروح     روايحي زينة تفوح 

  نحالت و فراشات     صديقاتي جميالت 

  عيوني ضاوية تبرق    لوني يلمع أزرق 

  سموني الزهرة الجميلة     رهيفة خفيفة نحيلة 

  نوارة ماشي مصفارة    نشبح و نطبع الزيارة 

  هايشتراكي... هاي ... أيوى باقي حقك أنت : الموز 

  المطيشة فوتهالها على ...باغيا عندي   

  خاطرش صدقت بلي أنا و يا ها من عائلة   

  ...بصح أنت اليوم معاك ما تفراش ...واحدة   

  ...ما راكي بنت خالتي ...ما راكي أختي   

  ...تتدخل السالطة 

  )  rap( أغنية السالطة 

  ماشي خالطة      سالطة سالطة

  ماشي شايطة      سالطة سالطة

  دائما ناشطة       سالطة سالطة

  و ماشطة  نظيفة      سالطة سالطة
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  عالش...واش هذه الخلوطة ... واش هذه العطية : السالطة 

  ...رديتونا فرجة ...كشفتونا ...كاع هذه الضجة   

  شوفي ...المزية اللي حضرتي ... المزية : الموز 

  من اللي يبان النهار ... يا خالتي السالطة   

  ...عاله هذه الحقرة ... عاله ... و هوما يسبوا فيا   

  ) يتكلم مع الوردة ...( أنا و أنت نتشابهوا  ياك  

  ...تشبهلي أنا ...ال ... ال ... ال : الوردة 

  ...تشبهلي أنا : الموز 

  تشبهلي أنا ... ال : الوردة 

  ...نعام في زوج ... أنا نشبهلكم في زوج : السالطة 

  ...ال...ال...في زوج : الوردة و الموز 

  لوني األخضر ... مليح و أسمعوا لي  إنتبهوا: السالطة 

  ...جاي من اونك األزرق يا نوارة و من األصفر لونك يا الموز   

  ...أحنا عائلة ... إذا أحنا ساللة :الوردة و الموز 

  إذا خدينا ...أنتوما عائلة ... معلوم ... معلوم : السالطة 

  شويا أزرق و خلطناه مع األصفر غادي يعطينا   

  .صح صار هكذا ) يشيران إلى عدم وجود الماء ( اشوني بميهة ر ...األخضر   

  صانعين حدثا ... الوردة الموز و السالطة 

  ماشي ...هو األصفر مع األزرق ...األخضر : الورة الموز و السالطة 
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  تخرج المطيشة 

  شكون ...يا السي الموز ...ولد خالتي البنان : المطيشة 

  اللي جابت...هذا اللي كان يسب فيك و حقرك   

  ...منه أمه يتكلم دروك 

  أنت أشتراه مدخلك ...و زيد بالزيادة ... حد ما حقره : الوردة 

  ...شوفي غير إلى حالتك ...  

  ...يا وحد اليابسة ...حالتي خير من حالتك : المطيشة 

  ...صار أنا يابسة يا وحد المنيفخة : الوردة 

  ل واقف ما حشمت ما قالت راج...ها حوجي : المطيشة 

  ...معانا  

  ...حقا أنت تحشمي ... ليه أنت حشمتي : المطيشة 

  ...تحماري و تتطرطقي   

  يتخاصمان 

  فيتدخل البدنجال

  أغنية البدنجال

  حلحالي بطبيعة الحال    بادنجالبادنجال

  من عائلتي فقط     األبيض و المزرقط

  نشتها في كل البيوت     نعوم في الزيوت 

  أنا هو البدنجال    أنا السي الرجال 



المالحــــــــــــــــــق

146

  شفت و سمعت...على بالي ...على بالي :البدنجال 

  و أنا نتابع و نتفرج...كل شيئ من قبيل   

  ...أسمعولي مليح ... ما تحشموش ...فيكم   

  ...مليح ...و حلوا وذنيكم و عينيكم مليح   

  بطبيعة الحال لوني...أما هو البدنجال   

  ...هذا اللون هذا...بنفسجي ... حلحالي 

  لوني ... من جد الجدود ...عنده قصة طويلة 

  لونك يا مطيشة... شريف جاي من األحمر 

  ...و من األزرق لونك يا وردتي الجميلة 

  لو نحطوا شويا أحمر و نزيدوله األزرق يعطينا : الموز 

  ...إذا األحمر و األزرق يعطونا البنفسجي ...البنفسجي   

  تخرج كل الشخصيات لتردد في إحتفالية

  األحمر و األصفر يعطينا البرتقالي : الجميع 

  األخضر هو األصفر مع األزرق ماشي   

  األحمر و األزرق يعطونا البنفسجي   

عند نهاية تقييم األلوان نسمع صوت الرعد يتبعه مطر فيبارك الكل بهذا الحدث يغنون فارحين النهاية 

  .السعيدة 
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  أغنية النهاية

  هيا نزين هيا نبني      هيا ترقص هيا نغني 

  هيا نهني هيا نسعد      هيا نفرح هيا ننشد 

  صار في كان يا مكان    عهد الخصام و عهد لمحان 

  حد فينا ما يشتم حد      نودعوا الفتنة لألبد 

  نصنعوا فرجة للعيون    نتكاملوا و ننسجموا في اللون 

  و السلم عنوان بستاننا      حياتنا تصبح ملونة 

  ي نفس الوقت هي نهاية الحلم عند نهاية األغنية و ف

.تنطفئ األضواء تدريجيا ، تنسحب الشخصيات الواحدة تلوى األخرى 

  ليعود هاري و فأري إلى مكان نومهما تحت إيقاع موسيقى الحلم ز

  .إنه يوم جديد تسطع فيه الشمس باحثة عن هاري و فأري 

  كيفاش ؟...طفال وين هما يا أ...وين راكم يا أبطال ...فأري ...هاري : الشمس 

  ...هيا مع بعض نناديهم ...الحلم كان جميل ؟...مازال ما فطنوش ؟  

  ...فأري...فأري هاري ...فأري هاري ...هاري 

.لتختتم المسرحية كما بدأت ، أي بالمطاردة األبدية ...تنبعث موسيقى البداية 

  .النهايــة 

        2005بلكروي عبد القادر في سنة 
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 1الشكل 

1.ول من مسرحية هاري وفاري وااللوانتمثيلي لشخصية هاري يف املشهد األداء الاآل

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض  .1
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 2الشكل 

شخصية هاري وفاري والشمس عند بداية قصة االسد والفار اليت ترويها الشمس وميثلها القط هاري 

1مبكن الطفل استيعاب احلكم والقيم الرتبوية يف هذه القصة والفار فاري باسلوب

.
المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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 3الشكل 

امهية القناع يف مسرح الطفل يف حتقيق اندماج الطفل مع العرض والرتكيز مع الشخصية والنعرق على 

1طبيعتها مثل هذا القناع الذي يرتديه هاري للدالله على شخصية الفار

.
المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (واأللوانمسرحية هاري وفاري عرض 1



المالحــــــــــــــــــق

151

 4الشكل 

اداء كل من فاري وهاري يف قصة االسد والفار باسلوب يستهوي الطفل واملالحظ يف هذا االداء ان  

الرتبوية الطفال باسلوب مرح اليصااللقيمةكال املمثلني  حياوالن التمثيل يف مستوي استيعاب ا

1والعلمية يف املسرحية

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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 5الشكل

1شخصية وجذب انتباه الطفلال نالقناع واملالبس ودورها يف التعبري ع

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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 6الشكل 

1هلاري وفاري التمثيليداءااآلطريقة 

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (واأللوانمسرحية هاري وفاري عرض 1
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 7الشكل

1التجسيد السينوغرايف لشخصية الشمس واالستعمال الوظيفي لالضاءة املوجهة اليها اثناء الكالم

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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 8الشكل 

1مالبس شخصية هاري

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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  9الشكل 

1مجالية احلركة  يف الرقص املصاحب لألغاين خللق جو من اللعب واملرح

المسرح الجهوي وهران 2005خراج سماعين براهيمي سنة إ(مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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  10الشكل 

واستعمال اللون االمحر يف املالبس والتعريف بشخصيتها واهم من ذلك    شخصية املطيشة   البلدورة

1هو استعماهلا للمسامهة يف ايصال االفكار التعليمية املطروحة حول االلوان يف املسرحية

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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11الشكل 

1شخصية املوز

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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  12الشكل 

1شخصية الربنقال

المسرح الجهوي وهران 2005سماعين براهيمي سنة إخراج (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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  13الشكل 

1الصراع بني البندورة واملوز 

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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  14الشكل 

1شخصية الوردة

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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  15الشكل 

صراع املوز والوردة عن قضية االلوان واشكاهلا وشخصية السلطة اخلضراء اليت حتل الصراع بتوضيح 

رسالة حتمل معلومة قيمة عن  مصدر اللون االخضر الناتج عن التمازج بني االصفر واالزرق يف سكل

1التمازج بني االلوان اىل اجلمهور من االطفال

المسرح الجهوي وهران 2005هيمي سنة إخراج سماعين برا(مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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  16الشكل 
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  17الشكل 
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  18الشكل 
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  19الشكل 

1شخصية البذجنال

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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  20الشكل 

طريقة الرقص اليت مل تكن يف متناول االطفال يف شكل الوان من الفن اجلزائري املعروف والذي ال 

ميكن ان يفيد االطفال من الناحية املعرفية او الرتبوية سوى التعريف بانواع الفن الغنائي والرقص يف 

1اجلزائر

المسرح الجهوي وهران 2005إخراج سماعين براهيمي سنة (مسرحية هاري وفاري واأللوانعرض 1
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  لبلكروي عبد القادر : سيرة ذاتية

يف باريس، تلقى تعليمه حىت مسـتوى النهـائي شـعبة  1957جوان  17يف  بلكروي عبد القادر مولود

ويف . 1978أكمل تدربـه وبعـدها تـربص ألسـاتذة التعلـيم املتوسـطي سـنة  1977، ويف سنة "آداب"

مارس مت توظيفـه يف املسـرح اجلهـوي لـوهران باعتبـاره كوميـدي، وعضـو  01بالتحديد يف  1979سنة 

  .بابيف فرع املسرح للطفولة والش

  :مسيرته

  . عضو يف فرقة جنوم ابن باديس بوهران:  1971 – 1969

  : عضو يف فرقة األصحاب للمسرح الكوميدي يف املقاطع التالية:  1978 – 1975

، 1987، كنـــز لـــويزة 1984، يوســـف والـــوحش 1982، الرجـــوع 1981، البحـــرية 1979النحلــة 

، منماتــالوهراين 1998، بــاب العســا 1990، معــروض اهلــوا 1986، قبــل املســرح 1988املســابقة 

، 2010، حلظات مسرح 2007، أشواق السالم 2005، سلطان للبيع 2002، الشكوة 1999

، ملحمــة ســيدي خلضــر بــن 1992، ملحمــة مســتغامن 2011، الشــيخ أمــود 2003القراقــوز تصــل 

.2012، الليلة األخرية بعد األلف 1998، ملحمة األمري عبد القادر 1996خلوف 

  :بة الكتابةتجر 

  . 2002" األرنب والقنفد"اقتباس يف قطعة 

  . 2003" عالل وعثمان"مؤلف قطعة 

  . 2007" قلعة النور"مؤلف قطعة 

  . 2005" هاري وفأري واأللوان"مؤلف قطعة 

  . 2007" هم يضحك"مؤلف مونودراما 
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  . 2008" القطار األخري"اقتباس قطعة 

  . 1982" الرجوع"مؤلف قطعة 

  . 2011" من احلكم"ة األخرية اقتباس القطع

  :مشاركة سنيمائية

، عبد املومن بن علي 2007، شكون هو أنا 1989، الفصل الثالث 2003، ليـام 1980جلطي 

.2011، زبانة 2011

  :التدرج

  .دورة متقدمة يف املعهد العايل ملوسكو: 1987

يف قسـم ) احلضـانة لألطفـال(اإلشراف على التدريب للرسـوم املتحركـة لصـاحل معلمـي الرعايـة : 2004

  .خاص للدفاع الوطين

اإلشـراف علـى إحـدى املـدارس اإلقليميـة لصــاحل قـادة القـوات التعلـيم املسـارح الثانويـة برعايــة : 2005

  .اليونيسيف ووزارة الرتبية والتعليم

  :لجنة التحكيم

  .اختيار مسبق حلكم يف مهرجان مسرح اهلواة مستغامن: 2008 – 2006/2007 – 2005

  .رئيس املهرجان الثالث عشر مبستغامن: 2006

  .رئيس مهرجان املدرسة الوطنية الثامن عشر مبستغامن: 2011

  .بالبليدة" الوردة الذهبية"عضو جلنة التحكيم يف الطبعة األوىل : 2008
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" للســعفة الذهبيــة"عضـو جلنــة حتكــيم يف األيــام األوىل والثانيــة والرابعــة : 2011– 2009 – 2008

  .أدرار

  .عضو جلنة حتكيم يف الطبعة الثانية يف املهرجان الوطين ملسرح العرائس: 2009

  .رئيس جلنة حتكيم يف املهرجان الوطين ملسرح اهلواة الطبعة الدولية: 2009

  :المشاركة في المهرجانات

  ).بولندا(يف بيلسكوبياال  1980املهرجان الدويل ملسرح العرائس سنة  -

  . 1988) برلني(املهرجان الدويل لإلمياءات  -

  . 1992) الدار البيضاء(املهرجان الويل للمسرح اجلامعي  -

  .مصر 2009مهرجان املسرح العريب بالقاهرة  -

  .مصر 1994مهرجان املسرح العريب بالقاهرة  -

  .2001مهرجان قرطاج  -

   .2003املهرجان املتوسطي للمسرح من أجل الطفل التونسي  -

  .اهلند 2008املهرجان الدويل للمسرح من أجل الطفل النيودهلي  -

  . 2003مهرجان أفنيون  -

، 1994، 1986، 1985: حضــــور يف خمتلــــف املهرجانــــات الوطنيــــة والدوليــــة للمســــرح احملــــرتف -

2008 ،2010 ،2011.
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  :والقواميس المعاجم

  2001ـ  1ماري إلياس ـ حنان قصاب حسن ـ املعجم املسرحي مكتبة لبنان للنشر ط-1

  :المراجع العربية

أبــو احلســن ســالم ـ مقدمــة يف نظريــة مســرح الطفــل ـ مركــز األحبــاث العلميــة د ، ط اإلســكندرية -1

1998

دار الوفـاء لـدنيا الطباعــة و ) و أراءقضـايا (أمحـد وصـل شـلول ـ أدب األطفـال يف الــوطن العـريب ـ -2

  2000ـ 1النشر اإلسكندرية ط

طرق تدريس التمثيـل مؤسسـة دار الكتـب للطباعـة والنشـر  العـراق   عزين كروميأسعد عبد الرزاق ـ -3

  1980جامعة املوصل دط

لنشــر ـــ أمحــد زلــط ـ مــدخل إىل علــوم املســرح ـ دراســة أدبيــة فنيــة ـ دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة و ا-4

  2001ـ 1اإلسكندرية ـ ط 

  1979هادي نعمان اهليين ـ أدب األطفال فلسفته فنونه و وسائله ـ جملة البحوث ـ العدد الثاين -5

12007زينب حممد املنعم ـ مسرح و دراما الطفل ـ عامل الكتب القاهرة ـ ط -6

ـ 1حسن مرعي ـ املسرح التعليمي ـ الكتابة املوضوعات النماذج ـ دار و مكتبة اهلالل ـ بريوت ـ ط -7

  ـ 2000
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1993األردن ـ  2حنان عبد احلميد ـ الدراما و املسرح يف تعليم الطفل  ـ دار الفكر للنشر ـ ط -7

يئية ـ دار الفكـر العـريب للنشـر حسنية غنيمي عبد املقصود ـ أطفالنا و مسرح العرائس من اخلامات الب8

  . 2003ـ 1القاهرة ـ ط 

.2002شر ـ بريوت لبنان ـ د ، ط حسن مرعي ـ املسرح املدرسي  ـ دار اهلالل للن-9

طارق مجال الدين عطية ،حممد السيد حالوة، مدخل اىل مسرح الطفل-10

الطفولة املبكرة ، دار الفكر حممد متويل قنديل ـ د، رمضان مسعد بدوي ـ املواد التعليمية يف -11

. 2007ـ 1للنشر عمان ـ ط 

حممــد مبــارك الصــوري ـ مســرح الطفــل و دوره يف تكــوين القــيم و االجتاهــات ـ كليــة اآلداب ـ -12

  1998الكويت ـ د ط 

حممد حامد أبو اخلري ـ عبد التواب يوسف و مسرح الطفل العريب ـ اهليئة املصـرية العامـة للكتابـة ـ -13

1996

ــ 1حممد إمساعيل اجلاويش ـ األساس يف األنشطة الرتبوية  ـ حورس الدولية للنشر اإلسكندرية ـ ط-14

2007

حممد ـ قنديل  متويل ـ د ، رمضان ـ مسعد بدوي ـ املواد التعليميـة يف الطفولـة املبكـرة ـ دار الفكـر -15

  . 2007ـ  1للنشر و التوزيع األردن عمان ـ ط 

.
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  ـ  1996ـ1نبيل راغب ـ فن العرض املسرحي ـ مكتبة لبنان الشركة املصرية العاملية للنشر ـ ط -16

  2006ـ1مسري ـ فشوة ـ مسرح الطفل احلديث ـ دار الفرقذ ـ دمشق سوريا ـ ط-17

مسري عبد الوهاب  أمحد ـ أدب األطفال  ـ قراءات نظرية و مناذج تطبيقية ـ دار املسرية للنشر و -18

12006وزيع ـ عماناألردن ، ط الت

سامل أكونيـدي ـ ديـداكتيك املسـرح املدرسـي ـ دار الثقافـة للنشـر ـ مطبعـة النجـاح اجلديـدة ـ الـدار -19

  د د ت 1البيضاء ـ املغرب ـ ط

عقيل مهدي يوسف ـ متعة املسرح ـ دراسة يف علوم املسرح نظريا و تطبيقيـا ـ دار الكنـدي للنشـر -20

  2001ـ 1يد ـ األردن ـ طو التوزيع ، أر 

عواطف إبراهيم ـ عيسى حممـد قينـاوي ـ الطفـل العـريب و املسـرح ـ مكتبـة األجنلـو املصـرية ـ د، ط ـ -21

1984

عبــد الفتــاح أبــو معــال ـ يف مســرح األطفــال ـ دار الفكــر للنشــر و التوزيــع شــارع امللــك حســن ـ -22

  1984عمان ـ األردن ـ 

2005موفق اجلياليل، مسرحية هاري وفأري واأللوان، ط عبد القادر بلكروي، فكرة -23

  ـ 1974ـ 1فيصل ـ املقدادي ـ املسرح املدرسي ـ دار اخلليل للطباعة و النشر ـ دمشق سوريا ـ ط-24

  2005ـ 1كمال الدين حسني ـ املسرح التعليمي املصطلح و التطبيق ـ الدار املصرية اللبنانية ط
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ات ـ شهرزاد ـ بندندي ـ املسرح املدرسي يف العلوم و مهارات التفكري ـ خري شواهني ـ كاملة عبدد-25

2009ـ 1عامل الكتب احلديث ـ اريد ـ األردن ـ ط

  :المراجع المترجمة-

1-�Ƥ ºƬǰǳ¦�ŃƢºǟ�º�°®Ƣºđ�ƨȈǠǇ�º�ǲȈƟƢƼȈǷ�¼®ƢǏ�ȆǴǷ¤�ƨŦǂƫ�º�ǲǨǘǳ¦�Â�ƢǷ¦°ƾǳ¦�º�ǆ ǰǇ�Ƥ ǻ¦Őǈȇ¦ƾǳ¦ǂƳ

.القاهرة ـ د،ط د ت

�º�Ǟȇ±ȂƬǳ¦�Â�ǂǌǼǴǳ�Ȑǿ�º�ǂǯƢǋ�®ƢĔ�ƨŦǂƫ�º�ȆƷǂǈŭ¦�µ¶� جوليان هيلثون-2 ǂǠǳ¦�ƨȇǂǔǻ�º1 2000ـ  

فابريتسيوكسانيلي ، املسرح مع األطفـال ـ ترمجـة أمحـد سـعد املغـريب ـ دار الفكـر العـريب د ، ط ـ د ، -3

  .ت ـ مقدمة املرتجم 

راهيم محـادة ـ وزارة الثقافـة مهرجـان مارسيل فريدفون ـ سينوغرافيا اليوم ـ معامل على الطريق ـ ترمجة إبـ-4

  .القاهرة ـ للمسرح التجرييب ـ دطدت

  :الرسائل الجامعية

إبـراهيم اليمـاين ـ أطروحـة النيـل ـ شـهادة الـدكتورة ـ يف مسـرح الطفـل و املسـرح املدرسـي يف القـاهرة ـ -1

ـ  2001ـ فـاس املغـرب ـ سـنة  املسـرحية الغربيـة بـني اجلوانـب اإلبداعيـة و األبعـاد الرتبويـة ـ ظهـر احملـراز

2002.

مصطفى الزقاي مجيلة ـ شـعرية املشـهد يف املسـرح الطفـويل املغـاريب  ـ رسـالة الـدكتوراه ـ قسـم الفنـون -2

 2008الدرامية ـ جامعة و هران ـ 
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نـور الـدين بـن عيسـى ـ سـيكولوجية الشخصـية يف مسـرح الطفـل ـ رسـالة ماجسـتري ـ جامعـة وهـران -3

   2012ـ  2011الدرامية سنة قسم الفنون 

غـامن نقــاش ـ مســرح الطفـل دراســة يف األشــكال و املضـامني ـ أطروحـة دكتــوراه ـ جامعــة وهـران ـ -4

  .2011ـ  2010

  :المراجع االجنبية

Patrice pavis – dictionnaire dutheatre – dunod paris – 1996

  :المجالت والدورياتـ

اجلمالية للطفل يف مواجهة رجـل املسـرح ـ جملـة اللغـة و االتصـال و احملـور ـ آيت قايد حمند ـ التجربة -1

ـ خمــرب اللغــة  2007لغــة التواصــل يف مســرح الطفــل ـ أشــغال اليــوم الدراســي املنعقــدة ب عشــرة مــاي 

  العربية و االتصال جامعة وهران

اهليئــة )  1977ديســمرب  20ـ  17( يعقــوب الشــاروين ـ احللقــة الدراســية حــول مســرح الطفــل-2

.1980املصرية العامة للكتاب  ـ د، ط ـ 

عرض مسرحية هاري و فأري و األلوان ـ تأليف عبد القادر بلكروي ـ إخراج إمساعيل براهيمي ـ -3

  ن ـ زدور براهيم بلقاسم ـ فكرة جياليل موفق ـ اجلمعية الثقافية لرتقية الثقافة و الفنو 
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ملخص 

یعتبر المسرح شكال من أشكال التواصل اإلنساني، الذي یعتمد على نقل الخبرات و 
النماذج اإلنسانیة، من خالل العروض الفنیة التي تساھم في تربیة الذوق العام، 
حتى بالنسبة لألطفال وألن المسرح، فھو یجعل المتلقي على إطالع واسع بواقعھ 

السیاسیة والثقافیة، ویقوده إلى التفكیر الصحیح  ومحیطھ و حیاتھ االجتماعیة و 
.واحترام المثل و القیم والتحلي بھا، و ینمي الحس الجمالي و الذوق الفني السلیم

و إذا كان المسرح بمختلف أشكالھ یسعى إلى مثل ھذه األھداف،فإن مسرح الطفل 
لتعلیمیة و یعد من أھم األنشطة المسرحیة التي تساعد على التنمیة الفنیة و ا

و تجعلھ أمام العدید من ...التربویة للطفل، وتساھم في تكوینھ النفسي و العقلي
.النماذج الحیاتیة بأسلوب فني و جمالي

:كلمات المفتاحیة ال

القیم التربویة؛ المعارف؛مسرحة؛ التربی؛التعلیم؛ مسرح الطفل؛المسرح التعلیمي
.الخبرات؛ الجماليالنص؛العرض؛ طفللل

2014أبریل 15نوقشت یوم 
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