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 أعضاء لجنة املناقشة

ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــرئيـســـــــــــــــــــــــــــ ــــــاسعة سيدي بلعبـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــام  اليــــــالتعليم الع أستاذ   ــــــدـــــــــــــــــــــــفرعــــــــــــــــون بخالــــــــــ .د.أ- 

ـــــاسة سيدي بلعبــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــامع مشرفا ومقررا اليــــــأستاذ التعليم الع   ــســــــــــــــــــــإدريــــــــ قرقــــــــــــــــــــــــــوة .د.أ- 

التعليم العالي ةأستاذ املركز الجامعي عين تموشنت عضوا مناقشا  ــري سميــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــحطـــ. د.أ - 

ــــــــرانـــــــوهــــــــــــــــــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعـــــــــــــــــــــــــــة عضوا مناقشا ـــر أـــاضــــــــــــــــأستــــــــــــــــــاذ مح   ـــــــــــــــــرعمــــــــــــــــــ ــــــزوز بنـــــــــــــــعــــ. د - 

ــــر أـــاضــــــــــــــأستــــــــــــــــــاذ مح جــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعـــــــــــــــــــــــــــة تلمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــان عضوا مناقشا  رزاقـــــــــــــــــــــد الـــلبشير عبـــب. د - 

أ ةر ة محاضــــأستــــــــــــــــــاذ جــــــــــــــــــــــــــــامعة سيدي بلعبـــــــــــــــــــــــــاس عضوا مناقشا  مختارية انمعروف حن. د - 

5102/5102سنة الجامعية لا  

  

 المدارس اإلخراجية العالمية

 وأثرها على مسرح الطفل في الجزائر
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 "بن عيسى نوال"إىل من قامستين مشّقة البحث الزوجة والصاحبة            

 "جريو خرية"الدكتورة لي إىل األخت الكرمية اليت كانت سندا           

 أطال اهلل يف عمريهما الكرميني إىل منبع إهلامي والدّي          

 وخباصة يسرى أشواق إىل كل أفراد عائليت          

 ، مصطفىعبد اجمليد ،عبد القادر األصحاب إىل           



 شكر وعرفان
 
 

الكرميني اللذين  احلمد والشكر هلل أوال على أن وفقين وأمتمت هذا البحث، وإىل والدي  
قرقوة إدريس : رافقاين بالدعاء، واجلزيل الشكر والثناء إىل أستاذي املشرف األستاذ الدكتور

 .وعلى ما قدم ه يل من نصائح علمية قيمة العملعلى قبوله اإلشراف على هذا 

كما أشكر السادة عزري غويت، وحممد عباس إسالم، ولصفر خبالد لتوفريهم يل املادة 
 .الالزمة للبحث

هم يل منقاش غامل، جريو خرية، بن عيسى نوال على دع: وامتناين الوافر إىل األساتذة
 .سهامهم يف البحث، وإىل الصديقة ديين سعادإو 

اليت تفضلت بقبول تقييم البحث تين أن أشكر جلنة األساتذة املوقرة و كما ال يف
 .ومناقشته

 .  وإىل كل من جيتهد ويثابر من أجل مسرح طفل راقي
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ّّتعدّ  ّّالطفلتربية ّسويةّّاألساسيةّاالهتماماتمن ّبطريقة ّمنوه ّلضمان ّجمتمع ألي
ّجنّ ّ،ومتزنة ّمنوّدهلذا ّلتسطريّبرنامجّتربويّوثقايفّيرافق ّاملختصني ّأهم ّاملتقدمة ّالدول ت

ّالعمرية ّمراحلهم ّخمتلف ّيف ّهبا ّميرون ّاليت ّالعقبات ّالجتياز ّوجيهزهم ّاألطفال ّإنّ . ّكما
ّّاالهتمام ّاالجتماعيةّّواالتصالباألطفال ّللعالقات ّمفاهيمه ّختضع ّعنهم ّوالتعبري هبم

ّ.ومنوّشخصيتهمّاألطفالثقافةّيفّّإجياباوهذهّالعالقاتّتؤثرّسلباّأوّّ،والفنيةّ،واألخالقية

انتقاءّاملنتوجّالفينّاملوجهّللطفلّضرورةّحتميةّنظراّحلساسيةّمرحلةّالطفولة،ّوللمسرحّ
يضمّعدةّّهّعرضّحيّ الفينّاملوجهّللطفلّحبكمّأنّ ّنتوجظومةّالثقافيةّواملمكانةّخاصةّيفّاملن

هتم،ّقّمتعتهمّولذّ وحتقّ ّ،األطفالةّوهذاّماّجيعلّمنهّمادةّدمسةّتستهويّنفوسّأشكالّفنيّ 
واملتمثلةّيفّالتنميةّالشخصيةّالشاملةّللطفل،ّّ،ةّمنهضفّإىلّذلكّاألهدافّالرتبويةّاملرجوّ أ

ّكسائرّالبلدانّخصّ  يفّاجملالّّضخمةّّكبرية،ّورصدتّلهّميزانيةّّصتّوضختّأمواالواجلزائر
ّهاأنتجتّ،تقدميّمسرحياتّالكبارالفينّواملسرحيّخاصةّيفّالعشرّالسنواتّاألخريةّأينّمتّ

ّ(مسارحّالدولة)ّاملسارحّاجلهويةّسواء ّأوّفرقّحرة ّمنّطرفّالدولة،ّ، وتعاونياتّمدعمة
ّكثريةّجلمهورّ الّّيتهاوحىتّاألعمالّاليتّقدمتّغالبّاألطفاللكنّلألسفّملّتقدمّأعمال

ّ.ينميهّويرقيهفمسرحّالطفلّّيتطلبهّوإىلّالذوقّاجلمايلّالرفيعّالذيّ،رقىّإىلّاالحرتافيةت

أمهيةّهلذاّّاملّيولّووالتقصريّالّينحصرّفقطّعلىّالفناننيّبلّحىتّعلىّالنقادّالذينّ
ّ ّمجهور ّالذيّيبقى ّمستوىّّاألطفالاملسرح ّتدهور ّبرغم ّله وغيابّسياسةّّ،األعمالوفيا

ّخربةّ ّوقلة ّالتكوين ّانعدام ّإىل ّالضعف ّهذا ّنرجع ّأن ّوميكن ّوترقيته، ّلتطويره واضحة
ّللطفلّتسندّإىلّخمرجنيّمبتدئنيّمعظمّمنّاملؤسفّأنّ فّ،املمارسني ّ،املسرحياتّاملوجهة

فيماّبعدّأعمالّجلمهورّّإليهلتسندّّاملبتدئهباّّجيبّأنّميرّ ملسرحّالطفلّعقبةّّاإلخراجّنّ وكأ
ّ.الكبار،ّومنّاملفروضّأنّحيدثّالعكس
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ّأنّ  ّفيه ّالشك ّاملسرحيّومما ّالعمل ّفشل ّأو ّجناح ّيتبىن ّالذي ّهو ّماّّ،املخرج وهذا
ّكتابّمسرحّالطفلّبنيّالتأليفّواإلخراجّ الذيّيبنيّدورّّيجلميلّمحداّويتجلىّأيضاّيف

ارتأيتّيفّّإيلوانطالقاّمماّتقدمّّ،يفّالسموّوالرقيّمبستوىّمسرحّالطفلّاإلخراجيةاملدارسّ
عربّاملدارسّّتوجهاتهزّعلىّاإلخراجّاملسرحيّبكاملّمكوناته،ّومبختلفّهذاّالبحثّأنّأركّ 

ّالفنّاإلخراجية ّاليتّنظرتّهلذا ّمنّاملخرجّاملهندسّّ،احلديثة ّولواملسّؤّاألساسيوجعلت
ّّاألول ّموضوع ّتناول ّفكرة ّيل ّتراءت ّاملعطيات ّهذه ّوأمام ّالعمل، ّفريق ّكل ّاإلخراجعن

ّ ّبعد ّلكمّ اململسرحّالطفلّسيما ّّشاهدة ّاملسرحياتّاملوجهة ّلفتّلألطفالمعتربّمن ّوما ،
واملتمثلّيفّّلذاّحاولتّصياغةّهذهّالفكرةّيفّعنوانّحبثّ،اإلخراجيةالرؤىّّضعفانتباهيّ
وهاّمجلةّمنّذالعامليةّوأثرهاّعلىّمسرحّالطفلّيفّاجلزائر،ّفهذهّالدراسةّحتّخراجيةاإلاملدارسّ
ّ:واليتّتتمحورّيفّسؤالّجوهريّإضاءهتاحاولّالبحثّّاألسئلة

ّت ّميكن ّّطبيقهل ّّاإلخراجنظريات ّّاإلخراجّعلىالعاملية ّهل ّالطفل؟ ّاإلخراجملسرح
هيّأقربّمدرسةّّماّملسرحّالطفلّيفّاملكوناتّواملراحل؟ّاإلخراجملسرحّالكبارّخيتلفّعنّ

ّّإخراجية ّتبنيها ّّإلخراجميكن ّيمسرحيات ّللطفل ّالنفسي ّاجلانب ّهل ّبعنيّّؤللطفل؟ خذ
ّ ّالعملية ّأثناء ّاملدارسّاإلبداعيةاالعتبار ّعلى ّيرتكز ّالطفل ّملسرح ّاجلزائري ّاملخرج ّهل ؟

أنسبّلطبيعةّمرحلةّّاإلخراجية؟ّأيّاملدارسّاإلخراجيةالعامليةّيفّرؤاهّّاإلخراجيةوالنظرياتّ
ّهّللطفل؟وهلّوف قّاملخرجّاملسرحيّاجلزائريّيفّمنجزهّاإلبداعيّاملوجّ ّالطفولة؟

ّ قمتّعلىّأساسهّبتقسيمّّوصفيّالتحليليمتّتناوهلاّضمنّاملنهجّالّإشكاالتكلها
ّمنّالنتائجّاملتوصلّّةالبحثّإىلّمدخلّوإىلّثالث ّأدرجتّفيهاّمجلة فصولّأتبعتهمّخبامتة

ّّّّّّ.إليهاّيفّالبحث

ّ ّتناولت ّاملدخل ّيف ّالطفلّوإيضاحاتتعاريف ّمسرح ّمفهوم ّعلىّّ،حول وعرجت
ّنوعني ّيف ّواختصرهتا ّالطفل ّمسرح ّأنواع ّبعض ّالعرائس،ّ: ّومسرح ّاآلدمي ّالطفل مسرح
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ّ ّالعناصر ّأهم ّالدراميوأدرجت ّالبنية ّلسالمة ّللطفل ّاملوجه ّللنص ّالشخصية،ّ)ة الفكرة،
ّ.البالغةّملسرحّالطفلّاألمهية،ّوبينتّيفّنقاطّمقتضبةّ(احلبكة،ّالصراع،ّاللغة

قسمتهّّ"سيكولوجياّالنموّوخصائصّاللعبّالطفويل"حتتّعنوانّّاألولجاءّالفصلّ
ّمخس ّّةإىل ّاملبحث ّيف ّدرست ّاملختلفةّّاألولمباحث ّمبظاهره ّالطفولة ّمرحلة ّيف النمو

لنموّيفّمرحلةّاملراهقة،ّوركزتّيفّلخصصتهّاملبحثّالثاينّّوّمية،ّالعقلية،ّواالجتماعيةاجلس
ّكيف ّعلى ّالضوء ّالطفلّوسلطت ّعند ّوخصوصيتها ّاللغوية ّاملفاهيم ّالثالثّعلى يةّاملبحث

ةّوعنّالقاموسّاللغويّالذيّاستخدامّالطفلّللكلماتّواجلمل،ّوعنّطبيعةّاللغةّالطفولي
ته،ّاللعبّوخصوصيّ ّأمهيةسرحّالطفل،ّأماّاملبحثّالرابعّأبرزتّفيهّمليراعيهّالكاتبّّأنجيبّ

ّ ّفيه ّاملؤثرة ّوالعوامل ّالطفويل ّاللعب ّأنواع ّاالجتماعي،ّ)وذكرت ّالعامل ّاجلسدي، العامل
ّكالغرية،ّّأظهرتّفيهّمناذجّانفعاليةّشائعةّيفّاألخري،ّواملبحثّ(العاملّالعقلي مرحلةّالطفولة

،ّواليتّأرىّأنهّمنّالضروريّاالطالعّعليهاّقبلّواألمل،ّاللذةّواإليهاموالغضب،ّاالندماجية،ّ
حىتّنعرفّكيفّخناطبّاملتلقيّعاطفيا،ّوأوليتّّعملّمسرحيّللطفلّأيّإخراجالشروعّيفّ

للطفلّغالباّماّّيكولوجياجلانبّالنفسيّوالسّألنّ هذاّالفصلّأمهيةّزائدةّعلىّباقيّالفصولّ

ّ.اإلبداعيةهّمبثابةّاملفتاحّلكلّالعقدّاليتّقدّتواجهّالعمليةّن ّأهملّمعّيّ 

مسرحّالطفل،ّقسمتهّّعلىاحلديثةّوأثرهاّّاإلخراجيةأماّالفصلّالثاينّعنونتهّباملدارسّ
تقنياتّاملستعملةّوالّواألدواتّسالفسكيلستانتهّبالواقعيةّالنفسيةّياستهلّ،مباحثّةثالثّإىل

ّكماّعرجتّعلىّتعاريفّللمصطلحاتّمثلّاإليهاملتحقيقّ ،ّالذيّتنصّعليهّهذهّاملدرسة
ّ ّواإليهامالتقمص ّعالقة ّشرح ّوحاولت ّالديكورّسالفسكيستان، ّمع ّوتعامله مثّّبالفضاء
ّالطفلّّأسقطت ّعلىّمسرح ّاملدرسة ّهذه ّاليتّتنصّعليها استناداًّالتوجيهاتّوالتعليمات

الذيّدائماّعلىّاجلانبّالنفسيّوخصوصيةّاملتلقيّالصغري،ّمثّعرجتّعلىّاملبحثّالثاينّ
ّ ّالتغريب ّتقنية ّاملتعلقةّّ،وإجراءاتهتضمن ّواملصطلحات ّاملفاهيم ّبعض ّضبط وحاولت

توظيفّتقنياتّالتغريبّلتسطريّّإمكانيةدرستّّوأيضابالتغريبّومفهومهّيفّاملسرحّالربخييت،ّ
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ودعمتهاّبدراسةّنفسيةّتظهرّبأنّّ،برخيتّإليهمستوحاةّمماّدعاّّملسرحّالطفلّيةإخراجرؤيةّ
ّ ّالطفل ّللبيوميكانيكّإىلّأيضامييل ّخصصته ّالثالث ّاملبحث ّأما ّالعروض، ّمن ّالنوع ّهذا

ّواملصطلحاتّ ّاملفاهيم ّدرست ّسبقت، ّاليت ّاملباحث ّيف ّقدمت ّما ّبنفس ّمعه وتعاملت
توظيفّهذهّّإمكانيةوعالقةّاملخرجّبالفضاءّوالديكور،ّمثّدراسةّملمثليهّّمايرخولدوتدريبّ
ّ.األطفالوجهّجلمهورّاملسرحيّاملّلإلخراجّأيضااملدرسةّ

اّاملخرجّمعمالّمسرحيةّموجهةّللطفلّصم مهألتهّجاءّتطبيقياّخصصّ ّالثالثلفصلّا
ّاختياريّإسالمعباس حممدّ ّكونهّخمرجّمتخرجّمنّاملعهدّالعايلّللفنونّوجاء ّمن ّانطالقا

ّكثرياّعلىّمسرحّالطفلّلصفر بخالدالدرامية،ّوعرضّمنّإخراجّ ،ّوقدمّالكثريّالذيّاشتغل
ّفوجدتّأنّّاألعمالمنّ ّالفرقّاحلرة، ّمع ّخاصة ّوسلطتّّأعمالهالقيمة ّبالدراسة جديرة

ّاإلخراجيةمعّالشخصيةّوأثرّاملدارسّ،ّوعالقةّاملمثلّالضوءّعلىّعالقةّاملخرجّمعّالفضاء
محمد ّعباسبلقاءاتّمعّاملخرجنيّّثالثالفصلّالّودعمتّ.املخرجنيّأعمالالعامليةّعلىّ

ّكآخرّمرحلةو لصفر بخالد إسالم يفّالبحث،ّوبعدّدراسيتّّ،ّوارتأيتّأنّيكونّلقائيّهبما
ّمعّمديرّاملسرحّاجلهويّلوهرانّالسيدّللعرضنيّ ّكانّمنّ ريعز غوتي أضفتّحوارا الذي

ّالتجربةّ ّبداية ّعن ّحدثين ّالطفل، ّمبسرح ّخاصة ّوحدة ّإنشاء ّيف ّفكروا ّالذين ّاألوائل بني
ّ.ّوحثياهتاّواملشاكلّاليتّمنعتّاستمرارها

ّ ّإليها ّتوصلت ّاليت ّالنتائج ّمن ّمجلة ّاخلامتة ّاملدارسّوجاءت ّملختلف ّدراسيت بعد
ّالطفلّوكيفيةّاإلخراجية ّمبسرح ّللرقي ّمجالياّهوإعطائّ،استعماهلا ّدفعا ّيفّ. ّمتثلت نتائج

ّكبارّاملخرجنيّالعاملينيّّإمكانية ملسرحّطفلّذكيّوراقي،ّّاإلخراجوتوظيفهمّيفّتبينّنظريات
لكنّاغلبهاّملّتعىنّّنفسهّيفّاجملالّأجريتوقدّاعتمدتّعلىّبعضّالدراساتّالسابقةّاليتّ

ّّ.املسرحيّجباإلخرّا

ّ:جنملهاّيفّآخرّإىلمنّصعوباتّتعرتضهّمنّحنيّّيكادّخيلوّالبحثّوال
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ملسرحّّلإلخراجاخلاصةّّاألحباثّقلةغيابّاملراجعّالعربيةّوالدراساتّالعلميةّمعّ:ّأوال
ّّ.الطفل

2-ّّ ّاملراجع ّّاألجنبيةغياب ّللمسرح ّاملنظرين ّن ابرسفيلدآّأمثاللكبار وباتريس ،
ّ.يفّمكتباتناّاجلامعيةّبافيس

مماّيعيقّاملسرحيةّّاألعمالاملسرحيةّوسوءّتصويرّوتوثيقّّلألعمالّاألرشيفغيابّّ-3
ّ.املسرحيةّاليتّملّتتسىنّمشاهدهتاّمباشرةّلألعمالالدراسةّالسليمةّ

ّكانتّفيماّمضىّلزاماّعلىّاملخرجّوثيقةّرؤيةّاملخرجّاستحالةّوجودّّ-4 مكتوبةّواليت
ّ.املسرحّأرشيفمعّالتوجيهاتّلتبقىّيفّّاإلخراجيةيكتبّالرؤيةّّأن

ّ ّحماولة ّالبحث ّهذا ّباملدارسّّلإلجابةويبقى ّيتعلق ّفيما ّالفنية ّاألسئلة ّبعض عن
ّاجملالّيبقىّواسعاّومفتوحا.ّاإلخراجيةّبعامة،ّومسرحّالطفلّخباصة لدراساتّجتيبّّمعّأن 

ّّّّ.عنّأسئلةّعلميةّأخرىّتبقىّمطروحةّيفّاجملالّالنقدي

ّكلمةّجيبّ ّكانتّهناك الدكتورّّاألستاذبفضلّقالّهيّاالعرتافّت ّّأنويفّاخلتامّإن
ّيفّالوقتّّادريس قرقوةاملشرفّ ّومتساحما ّكانّصارما ّالذي والذيّملّيبخلّعلياّنفسه،

ّواملالحظات ّوالنصائح ّّوبالتوجيهات ّّتزويدي، ّالعربية ّاملراجع ّمينّّ،واألجنبيةمبختلف فله
الذينّّبالرتحيبّالذيّوجدتهّلدىّالفرقّواملخرجنيّاالعرتافّّوأيضا.ّجزيلّالشكرّوالتقدير

ّ.ّّفلهمّمينّكلّالثناءّوالتقديرّانواّيفّاخلدمةّيفّأيّوقتّطلبتهك

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّجريوّعبدّالقادرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 .2182ّماي81ّّسيديّبلعباسّيف
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 مسرح الطفل مفهوم :أوال

ضف إىل ذلك أ، نشءترقية الذوق اجلمايل لل سرح الطفل ركيزة أساسية يف عمليةم يعد  
الرصيد اللغوي  إثراء يفكما يساهم هذا اجلنس من املسرح اخللقية،يف الرتبية العقلية و مسامهته 

املسرح يف منو الطفل جسميا  الدراسات السيكولوجية ظهرت أمهيةومع تطور العلوم و  .للطفل
العديد من البلدان هناك و  ،ليونسكو إىل ضرورة االهتمام بهلذلك دعت او  ،اجتماعياوعقليا و 

حد ه أإلميان اجلميع بأن   ذلك ،لبناء الطفولة الصحيحة معنويا باعتباره مكمال تدعمه ماديا و 
وتنمية قدراته عقليا وعاطفيا ومجاليا ولغويا وثقافيا  الوسائط الفاعلة يف بناء شخصية الطفل

 .1طاقة خالقة منتجة إعداده ليكونو 

الوسيلة األمثل  همن اإلمتاع جيعلالفن املعتمد أساسا على الفرجة و فطبيعة هذا 
 ،ل املسرح املختصني مجهورا وفياوهبذا كسب رجا ،الستقطاب هذه الشرحية من اجلمهور

 بالتايلو  ،تكون له مبثابة مفاتيح للتطور والعلمجديدة  أدواتيكسب و يسعد الطفل باملقابل و 
 .  والرتبوية واالجتماعيةيصبح الطفل من أهم الوسائط الثقافية الرتفيهية لتوصيل القيم الروحية 

 محمد حسن عبد اهللماهيته، فمثال يرى حول مفهوم مسرح الطفل و خيتلف الكثري 
يف احلقيقة مسرحان، مسرح الطفل مسرح الطفل  أن   "مسرحهمقصص األطفال و "تابه يف ك

 ":يطرح تساؤالت لتحديد املصطلحو  املسرح املدرسيو 

مها إذا اتفقا يف جانب فإهنما ، واملسرح املدرسي، و هناك فرق بني مسرح الطفلف -
  .يف جوانب خيتلفان

                                                             
 .    12، ص7002، 1ينظر، زينب حممد عبد املنعم، مسرح و دراما الطفل، عامل الكتب، القاهرة، ط - 1



 مدخل                               مفاهيم ومصطلحات حول مسرح الطفل                    
 

3 
 

، فهل حيدد هذا املصطلح مبوضوعات معينة ختص األطفال "مسرح الطفل"قلنا  وإذا -
طفال، أو املسرحيات اليت يشاهدها األ :أو لعله يعين ،أم يدخل فيه ،أجلهمن وتكتب م

 عليهم؟ يسمح هلم مبشاهدهتا، دون أن تكون وقفا  

أم لألطفال  عروضه مفهل يقصد أنه املسرح الذي يقد" مسرح الطفل"وإذا قلنا  -
 ،أن ميثل :للطفلمناسبة وأيهما الصيغة األكثر  ؟بأداء األدوار فيه املسرح الذي يقوم األطفال

 1".؟أم أن يرى التمثيل

وهي من ميثل ملسرح  ،الضوء على نقطة أساسية محمد حسن عبد اهللط وهنا يسل  
األهم  يبقى  ؟ممثال ومتلقيا بالطفل فقط يحملرتفني أم أن نكتففهل نلجأ إىل املمثلني ا ،الطفل

 أثرهكل لأو راشدين، ف كان مؤديا من طرف أطفال سواءيف نوعية املنتوج الفين يف حد ذاته، 
 .متفاوتةنسب بعلى املتلقي و 

املقدمة للطفل من  ،ةتلك اخلربة املسرحية املقصود"ه ن  على أعرف أيضا مسرح الطفل وي  
دون االستغراق يف األدب  ،وأساسيات املسرحخالل عمل مسرحي، يوظف فيه تكنيك 

إنه " دراما الشباب"، وهم ميثلون قطاع عريض من اجملتمع لــــ الدرامي هبدف هتيئة األطفال
إنسانيني  أفرادا  ، مبا يساعدهم لكي يصبحوا مسرح يغلب عليه طابع الرتفيه جلمهوره ومرتاديه

ه مت يف هذا التعريف أن   وما نالحظه .2"ومتغرياتهقادرين على التعامل مع معطيات جمتمعهم 
على مسرح الطفل  يعاب د، فقة الطفلخلصوصي  ة ترفيه اجلمهور، وهذا راجع التنويه إىل أمهي  

الفرجة، وقد يؤدي هذا إىل نفور األطفال حىت انب التعليمي على حساب املتعة و اعتناؤه باجل
 .ض بالغة األمهيةوإن كانت القيمة املعرفية اليت يقدمها العر 

                                                             
، 7001، ، القاهرة(عبده غريب)حممد حسن عبد اهلل، قصص األطفال ومسرحهم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع -1

 .35-35ص
اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع،  دار املعرفةشيل بدران، : تقدميإميان العريب النقيب، املسرح و القيم الرتبوية للطفل،  -2

 .69، ص7011اإلسكندرية، 
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 املسرح البشري أو العرائسي"ه ذلك وصف، بمسرح الطفل سهير عبد الحميدف وتعر  
توجيه األطفال، حنو اكتساهبم جملموعة من اخلربات، املعارف، املهارات، الذي يقوم بعملية 

لبناء والفنية، لتساعدهم على تنمية احلس اجلمايل، اخللقي، الفين واألفكار الثقافية واألدبية 
ويف هذا التعريف نلمح القيمة التعليمية اليت ميكن أن  ،1"كاملة ومتزنة  شخصية إنسانية
  .عن طريق املسرح يكتسبها الطفل

هو عروض املمثلني أو " :يلي كما  ،مصطلح مسرح الطفل "أكسفورد"وحيدد قاموس 
من هذا  وانطالقا، 2"شبة املسرح أو يف قاعة معدة لذلكعلى خ سواءواة للصغار ـاهل

وقاعات  ،ه من الضروري أن نفكر يف هتيئ فضاءات خاصةالتعريف، ميكن أن خنلص إىل أن  
ة هلم ، والستقطاب مجهور األطفال يف مسارح خمصص  هذا النوع من املسرح الحتضانة معد  
  .ة الطفلخصوصي   بنايات حترتملوهذا ما بادرت به الدول الغربية بتوفريها  ،فقط

يقدم فيه راشدون ه مسرح من أجل الطفل مسرح الطفل، على أن  ف وهناك من يعر  
خيرجه  ص، و ينفعل هبا األطفال، وهذا املسرح يكتبه مؤلف متخص   حمرتفون أعماال مسرحية

أن يكون هذا التعريف قاسيا على الفرق اهلاوية  ميكن، و 3صونكذلك وميثله راشدون متخص  
ويدق ناقوس اخلطر نظرا حلساسية التعامل  ،أمهية بالغة ىه يولـإال أنـ  الطفل اليت هتتم مبسرح 

، كانوا كتاب أو ممثلني، أو خمرجني  سواءهم املعنيون  االختصاصمع الطفل، فهنا أهل 
، أي أن "راشدون"ة الطفل ممثال أم متلقيا باستعماله كلمة ويفصل هذا التعريف يف قضي  

 .دركا لطبيعة عملهيكون فريق العمل ملسرح الطفل راشدا بالغا خمتصا م

تسمية تطلق على "هو ويف معجم املصطلحات املسرحية جند تعريف مسرح الطفل 
أو من الكبار وترتاوح يف غايتها بني التعليم واإلمتاع  من األطفالالعروض اليت تتوجه جلمهور 

                                                             
 .17، ص1661، 1القاهرة، ط أدب األطفال علم وفن، دار الفكر العريب،أمحد جنيب،  -1
 .13، صمسرح ودراما الطفلزينب حممد عبد املنعم،  -2
 .الصفحة نفسهاينظر، املرجع نفسه،  -3
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غاية مسرح الطفل وتتضح ، 1"كما ميكن أن تشمل التسمية عروض الدمى املوجهة لألطفال
اخلطاب التعليمي املباشر  حىت ال يقع العرض يف مطبات مثلة يف التعليم، وخاصة اإلمتاعواملت

 .دي بدوره إىل ملل املتلقي الصغريالذي يؤ 

 شكل"ويضيف معجم املصطلحات املسرحية أن مسرح الطفل، ميكن أن يأخذ 
األطفال مثل أو يف أماكن تواجد  يف صاالت مسرحية املتكامل الذي يقدم رض املسرحيـالع

ا من عملية تربوية أن يدخل يف نطاق أوسع فيكون جزء  أو املدارس، كما ميكن  احلدائق
وتنمية مواهبه فيأخذ شكل التجارب اإلبداعية ذات الطابع  هتدف إىل حتريض خيال الطفل

 .2"بإدارة منشط مسرحي االرجتايل

يف فضاء خاص، أي  كانت سواءأن أية جتربة فنية موجهة إىل الطفل واملقصود هنا 
حىت االرجتال، مبعىن نلغي  أو أماكن أخرى ميكن أن ندرجها ضمن مسرح الطفل ،املسارح

ص ويعوض مبنشط مسرحي، لكن هذا النوع هو املتخص  ص واملمثل نص الكاتب املتخص  
جنده غالبا يف حفالت هناية السنة يف  وهو ما ،أقرب إىل التنشيط الفين منه إىل املسرح

أو حىت يف املخيمات الصيفية وله أثره يف نفسية الطفل وذلك لطابعه اخلفيف  ،املدارس
 .والقريب من لعب األطفال

عدة عوامل جتعله وسيطا مؤثرا فيهم مثل اإليهام املسرحي "وتتوفر يف مسرح األطفال 
 حىت املسرح أن  هذا يعين  ،3"وكذلك اندماجهم وثقافتهم االنفعاليةوخيال األطفال ومواقفهم 

أن يتواصل مع الطفل وهذا أن حيرك مشاعره ويثري  يستطيع أن يكون مؤثرا ومفيدا عليه

                                                             
إلياس وحنان قصاب حسن، املعجم املسرحي، مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون العرض، مكتبة لبنان ناشرون، ماري  -1

 .51، ص1662، 1ط
 .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،  -2
  .70، ص1،1663مصر، كندا، طمفتاح دياب، مقدمة يف ثقافة وأدب الطفل، الدار الدولية للنشر والتوزيع، -3
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املواضيع اليت تثري انتباهه  ذا استقينا من خيال الطفل اجلامحانفعاالته، وهذا ال يتحقق إال إ
  . تهوالرؤى اإلخراجية املبهرة اليت تسرق بصره وتشبع متعته ولذ  

  :أنواع مسرح الطفل :ثانيا

أي املؤدون ممثلون كبارا كانوا أم " مسرح بشري"وينقسم مسرح الطفل إىل نوعني اثنني 
، ومسرح العرائس قدمي الظهور مقارنة باملسرح البشري املقدم للطفل، "ومسرح العرائس"صغار 

رافقت فالعروسة " ليا من عرائس أو من مسرح للعرائس،فالتاريخ الثقايف لكل أمة ال خيلو ك
والتقصي التارخيي العلمي يف هذا املضمار عسري  .كل أو بآخر منذ فجر التاريخاإلنسان بش

بدرجة كبرية، لعدم كفاية املعلومات ذات العالقة بإنتاج العرائس، وألن عرائس احلضارات 
ل ـقد مييـ، ف1"الزمن، بسبب موادها سريعة العطب بوجه نادرة، مل تصمد باستثناءاتالقدمية، 

 ســـى نفـنون إلـعله من أحب الفـه مما جيـى لعبـرائس إذ هو أقرب إلـالعرح ـفل إىل مسـالط
 .الطفل فنجده مولعا هبذا النوع وشغوفا ملا يقدم إليه عن طريقه

فبينما يقوم اآلدميون بأدوارهم على  ،هو الوجه األخر ملسرح الطفل"ومسرح العرائس 
قرحية املؤلف، فة اخليال الذي أنتجته خشبة املسرح البشري، فإن املؤدين هنا خملوقات، هلا ص

أضفت عليه مجاال وإهبارا موهبة الصانع الفنان الذي أبدعها، وهي تستلم عقل الطفل، و 
 .2"حبسب مهارة الالعب الذي ينفذ حركتها وفق خطة اإلخراج

                                                             
سليم اجلزائري، : زدينك بزديك، أتورودل رخيالد الندر، فريا كوفاريتشكوفا، مسرح العرائس، تريرجى كولوفا،  -1
 .15، ص7013كفاح احلبيب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، :اجعةمر 
-30، ص1665حممد بشري صفار، مسرح الطفل، سلسلة تبسيط العلوم والفنون، دار الفنون العلمية، اإلسكندرية،  -2

31. 
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خيتلف املسرح البشري أو اآلدمي عن مسرح العرائس يف من جيسد الشخصيات، لكنه  
مكونات اللعبة املسرحية، ففي مسرح العرائس جند أيضا النص والفضاء  يتقاسم معه نفس

 .وحىت اإلخراج

، وهو ال ينهج طريق أو أحد فروع الفن املسرحي" هوجند تعريفا ملسرح العرائس على أن  
أسلوب املسرح الدرامي باملمثلني، لكنه يعتمد يف فلسفة عروضه على العروسة اخلشبية 

رح، واليت حيركها متثيال وأداء  وحركة شخصية ال تظهر أو تشاهدها الظاهرة على خشبة املس
   .1"اجلماهري

يعتمد على تشغيل الدمى أو "ه مسرح ف مسرح العرائس على أن  عر  وهناك من ي
وهو أيضا الكراكيز واملاريونيت بطريقة دراماتورجية فنية للتثقيف تارة وللرتفيه تارة أخرى، 

هلواء الطلق، وله ستارة تنزل على الدمى أو ترتفع عنها، مسرح مكشوف يعرض قصصه يف ا
أما املمثلون فشخص واحد أو أكثر وقد يصلون إىل مخسة، وهم على شكل دمى حمركة 

 .2"بواسطة أيدي الالعبني من حتت املنصة أو بواسطة اخليوط

قره "أو  "كراكيز"أيضا الرتفيه والتعليم، وقد جند كلمة والغرض من مسرح العرائس  
ومعناها  وقوز ،ومعناها أسود قره،: وهي كلمة تركية األصل مؤلفة من لفظتني"متداولة  "قوز

أن الغجر السود العيون هم الذين يؤدونه،  ومسي بذلك ،(العني السوداء)عني، فاملعىن الكامل
عني سوداء أو من خالل منظار أسود، ألن القره قوز يقوم على أو ألنه ينظر إىل احلياة ب

أن ( ليتمان)املستشرق   وزعم .دهاــلب أحواهلا ونقـأهتا وتقـها ومفاجـاة وحمنــشكوى من احليال
وقد اشتهر بالظلم إن الذي كان وزيرا يف عصر األيوبيني ( قرقوش)سم اللفظة قره قوز حتريف 

                                                             
 .135زينب حممد عبد املنعم، مسرح ودراما الطفل، ص -1
-www.jamilhamdaoui.net       ،15-02 طنجة األدبية، ينظر، مجيل محداوي، مسرح الدمى والعرائس، -2

7006. 
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مسرح العرائس ميكن أن يوجه جلمهور الكبار  وهذا التعريف يبني لنا أن  ، 1"حقا وإن باطال
أيضا، وميكن أن يكون أيضا مسرحا سياسيا أو حتريضيا منددا بظلم احلاكم، وهنا النص 

 .د عمرهوطبيعة العرض هي اليت تفصل يف اجلمهور وحتد  

أشكال العروض تؤدي فيه األدوار دمى بدال من "مسرح الدمى كشكل من  ويعد  
اه حمد دة ترتك حيزا لالرجتال فعروض الدمى إىل كان تستندوغالبا ما املمثلني احلقيقيني 

ه ميكن إلغاء وما يقصد من هذا أن   ،2"ةوملخاطبة اجلمهور، ومتثل األدوار فيها شخصيات منطي
النص مبفهومه األكادميي وتعويضه بارجتال حمركي الدمى حوارات جيمعها موضوع موحد، 

غالبا ما تكون العرائس مستوحاة من شخصيات منطية ولتسهيل االندماج يف عرض الدمى 
  . معروفة لدى اجلمهور

سم الشخصيات امسيت ب"ية أشكاال خاصة وإقليمية وقد أفرزت عروض الدمى التقليد
يف  judyوزوجته   punchالرئيسية يف هذه العروض كما هو احلال بالنسبة لشخصييَتي 

، وشخصي ة قره 1000اليت عرفت يف اجنلرتا منذ   punch and judy showعروض 
اليت أفروت عروض األراغوز يف مصر، وعروض كاراكوز وعيواظ يف سورية،  غوز الرتكي ة

سم الشخصي ة الرئيسي ة يف العرض ومازالت تقدم لألطفال االيت حتمل  Guignolوعروض 
ئي ميزج بني عدة فنون مثل مسرح العرائس هو فن أدا وبالتايل فإن  ، 3"يف احلدائق يف فرنسا

والتحريك، وهو أسلوب مسرحي  ، التمثيلالتأليف، والتصميم، والتشكيل، والتنفيذ، واإلخراج
 . ال خيتلف عن الفنون املسرحية بل يشرتك معها يف األمور السابقة

                                                             
 .، مسرح الدمى والعرائسمحداويمجيل  -1
 .710قصاب حسن، املعجم املسرحي، مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون العرض، صماري إلياس وحنان  -2

 .717املرجع نفسه، ص – 3
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البطل األساسي يف العرض املسرحي هو الدمى، وليست  سم ألن  هبذا اال ومسي  
دورا هاما بطريقة غري مباشرة متخفية يف  تؤديالشخصيات البشرية  شخصيات بشرية إال أن  

صورة الدمية، اليت متثل البطل األساسي واإلنسان هو البطل املساعد، والذي يطلق عليه حمرك 
 .الدمية

ريكها، وهناك الدمى اليت تتحرك بواسطة اخليوط حتو  ويتنوع مسرح الدمى بتنوع العرائس
ودمى أخرى تتحرك بأيدي الالعبني أنفسهم، وتدعى هذه الدمى بالدمى القفازية، كبرية 

ودمى اخليوط هي األصعب يف . اليد واألصابع داخل الدميةواليت حترك عن طريق إدخال 
املاريونتيست من أعلى  التحريك، فهي مشدودة خبيوط مشدودة إىل أطراف الدمية حيركها

، ومن حيث الشكل فهناك دمى ضخمة، ودمى صغرية، ونصف دمى، وهناك أيضا اخلشبة
  .1حمشوة دمى حمشوة وغري

، عنه االستغناءبعض عن ضرورة وجود املخرج ملسرح الدمى أم إمكانية وقد تساءل 
أن يطلع على كافة املواد السائدة يف مراحل التحضري، وأعين  املخرج وعلى هذا جيب على

وأعماله األدبية أو الدرامية، أما إذا جاء النص بذلك املعلومات ذات العالقة مبؤلف املسرحية 
ومصمم املناظر الرجوع إىل كتب اجلغرافيا واآلداب  ،ما يساعد املخرج من بلد أخر فإن  

لتارخيية فتتطلب معرفة تفصيلية بتلك احلقب ومنط احلياة األنرتوبولوجية، أما املسرحيات ا
 لذا فإن   رج خطته الركحية لتنفيذ املسرحية،آنذاك، وبعد التحليل الدقيق للنص يضع املخ

إخراجية لكنها يف مسرح العرائس جبوانبه التقنية  التنظيمية شرط أساسي يف كل عملية القدرة
    .2دة أكثر إحلاحا وأمهيةاملعق  

                                                             
 .11، ص7010، 1ينظر، مجيل محداوي، مسرح الطفل بني التأليف واإلخراج، مكتبة املعارف، الرباط، ط -1
 21-20كوفاريتشكوفا، مسرح العرائس، صينظر، يرجى كولوفا، زدينك بزديك، أتورودل رخيالد الندر، فريا   -2
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كان آدمي، أو مسرح   ذه التعريفات أن مسرح الطفل سواءيظهر جليا من خالل ه ماو 
ة اجلمهور الذي يرتاد هذا النوع أخذه مبحمل اجلد وأن نراعي خصوصي  عرائس على ممارسيه 

 .من العروض، وميكن أن خنلص إىل تعريف شامل

البشرية اليت يقدمها املسرح  وأ فمسرح الطفل هو جمموعة العروض املسرحية العرائسية
راشدون خمتصون، أو فيها األدوار جمموعة أشخاص  ، ويؤديحرتايف أو اهلاوي للطفلاال

باشرة بتحريكهم للدمى والعرائس أطفال بطريقة مباشرة على اخلشبة، أو بطريقة غري م
واعد وق ختالف أنواعها وأشكاهلا، وباللجوء إىل نص أكادميي لكاتب خمتص يراعي شروطاب

 . رجتالنة تبىن عليها حوارات عن طريق االستعمال مواضيع معياأو  ،الكتابة الدرامية

 :خصائص مسرح الطفل :ثالثا

ونبدأ باملوضوعات املختارة اليت  ،ويتسم مسرح الطفل خبصائص متيزه عن مسرح الكبار
منوه العقلي تعرض على األطفال، فطبيعة الطفل تفرض انتقاء املواضيع مبا يناسب قدراته و 

فعندما يشاهد األطفال يف فرتة مبكرة من الطفولة موقفا "ودرجة منوه اجلسماين والعاطفي، 
والفتاة مثال أو الفىت )غراميا على املسرح فإهنم يشعرون باحلرج ويتهربون من مراقبة طرفيه 

ادرة وينصرفون عما يقوالن أو يفعالن، ويدارون ارتباكهم بالصمت أو مغ( الزوج والزوجة
 .1"املكان

الطفل إذا مل جيد ما يناسبه قد ينصرف عن متابعة العرض وهنا  أن  مما يشار إليه هنا 
علماء النفس يركزون يف هذه  عن احلرج يف الطفولة املبكرة، مع أن   حسن عبد اهلليتحدث 

حبه  عن دة فهو يعرب  املرحلة على امللل املبكر، فالطفل ال يفقه يف هذه األحاسيس املعق  
 .واهتمامه باملتابعة وعن ملله بالنفور

                                                             
 .39حممد حسن عبد اهلل، قصص األطفال ومسرحهم، ص - 1
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وهناك من مييل إىل ختصيص لكل مرحلة عمرية مسرح يناسبها، فالطفل الذي مل يبلغ 
يتجاوز  السادسة ال حيتاج إىل مسرح باملفهوم التقليدي بل إىل مسرح أقرب إىل اللعب ال

   .العشرين دقيقة، جل مواضيعه من عامل احليوان والطيور

بطريقة  ةما تربويسنوات ميكن أن نلجأ إىل نص مبلور يضم يف طياته قي 6 إىل 9من 
 .واملغامراتغري مباشرة تزينه بالقصص اخلرافية 

على املوضوع أن يكون مرتبطا بالواقع ارتباطا شامال، فأطفال  17سنوات إىل  6ومن 
 .1مون بالبحث عن البطولة والسعادة وانتصار احلقهذه املرحلة يهت

املسرحية " مع كل املراحل العمرية، ويرى أن  من يدعو إىل مسرح طفل شامل جيوهناك 
اليت تقع على صيغة أو طريقة تالئم مجيع املراحل القابلة للذهاب إىل املسرح، هي املسرحية 

يف قاعة  -على سبيل املثال-املناسبة، فحني جيمع طفل السادسة وطفل الثانية عشرة معا
يرتك أثرا  يف تصور املؤلف ملوضوع املسرحية،  هذا ي، فإن  واحدة ملشاهدة عرض مسرح

اجتماع األطفال متفاويت العمر يؤدي إىل تبادل اخلربة  وشخصياهتا، وطريقة عرضها كما أن  
 .2"فيما بينهم

أن تقدم مسرحا جيمع مراحل الطفولة أمر ليس باهلني، وهنا مت استثناء طفل ما قبل 
وينهى عن تزيني الواقع . عون إىل مسرح خاص هبذه املرحلةيدالسادسة، فغالبية املنظرين 

ه من احملتمل أعتقد أن  " عند نضجه بقساوة احلياة، بطريقة مبالغ فيها حىت ال ينصدم الطفل
من وقائع احلياة القاسية مثل ( هكذا)أننا منيل يف قراءة الطفل، أن نقيه أكثر من الالزم 

األسى والفشل والفقر ورمبا حىت املوت، أما إذا عوجلت هذه املوضوعات بشكل شاعري 

                                                             
النظرية والتطبيق، دار الراية للنشر والتوزيع،  :الت، الدراما واملسرح يف التعليمينظر، لينا نبيل أبو مغلي، مصطفى قسيم هي -1

 .60، ص7000، 1طعمان، األردن، 
 .32قصص األطفال ومسرحهم،  صحممد حسن عبد اهلل،  -2
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العامل  أما إذا مل حتتو هذه الكتب على أية حملة من قسوة...ميكننا بالتأكيد تقدميها له دون أمل
 .1"فلست على ثقة من كوننا نعمل بشكل منصف وأمني

مالمسة الواقع حىت وإن كان قاسيا  ،إذن إنصافا وأمانة على كتاب مسرح الطفل
يف نفسيته  ل على الطفل استيعابه دون إحداث خللشريطة أن يقدم يف طبق شاعري يسه  

اس كل عمل مسرحي، هي الوعاء الذي يفرغ فيه املوضوع وأسجتعله ينفر من املسرح، ف
  .2"صطالح املقدمة املسرحيةا" اليوس إيجريالفكرة اليت يطلق عليها 

 :الفكرة -1

على الفكرة يف مسرح الطفل أن تكون واضحة ال تعقيد، وال غموض فيها حىت يتسىن 
 .للطفل فهم معانيها، وأن ختلو من الرمزية املبالغ فيها واليت تتعدى املستوى اإلدراكي للطفل

أن تكون الفكرة يف املسرحية متخفية دائما عن النظر ويعين ذلك أن "ومن األمهية 
املؤلف ملزم بتنظيم األحداث داخلها دون أن يفصح عنها، أو أن يستعمل أسلوب النصح 

، 3"املتكلف فيه، ألن ذلك ينال من قيمتها األدبية، ومن مصداقية تأثريها يف املتلقي الصغري
 بل أن   مجهور األطفال يفرض ذلك، حبجة أن  فكرة سطحية وساذجة ال تكون ال فيجب أن

الفكرة الناجحة هي اليت حتمل يف طياهتا عدة معاين للفهم يتلقاها ويستوعبها كل طفل على 
 .حسب السن العمري، ونسب الذكاء املتفاوتة واليت ختتلف من فرد آلخر

                                                             
، 7006، 1إيزابيل كمال، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط: طلعت الشايب، تر: نت، مقدمة يف أدب الطفل، مربيرت ه -1

 .76-70ص
عواطف إبراهيم حممد، هدى حممد قناوي، الطفل العريب واملسرح، مكتبة األجنلو املصرية، مطبعة حسان، القاهرة،  -2

 .73ص، 1605
، دمشق، (39-33)حسن حبراوي، مسرح الطفل باملغرب، جملة الكاتب العريب، السنة احلادية والعشرون، العدد -3

 .703، ص7007
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ضعف العمل ، بضعفها يانيهوتعد الفكرة أساس العمل وروحه والرابط بني كلماته ومع
ويتفكك، ويصعب فهمه وبالتايل يضعف تأثريه، ويتفق الدارسون واخلرباء يف مسرح الطفل 

 ":يلي على تضمن فكرة مسرح الطفل ما

 .مبا يساعد الطفل على استيعاهبا ،البساطة والتسلسل يف عرض الفكرة -أ

 .والبعد عن التعقيد والغموض ،وضوح القيم واملفاهيم -ب

 .يف إبراز الفكرة ، والديكور، واملالبس واإلضاءةواملوسيقى ستخدام اجلمالياتا -جـ

 .1"مع القدرة على جذبه وشد انتباهه ،القدرة على خماطبة وجدان الطفل -د

ومن مسات مسرح الطفل الناجح واملؤثر، خماطبة وجدان املتلقي الصغري وال يتحقق هذا 
اليت نستقيها من مصادر خمتلفة تتجلى يف األساطري  إال إذا حتقق الصدق يف طرح الفكرة

ون الكاتب يفقه ما يكتب ، أو القصة العاملية املشهورة شريطة أن يكواحلكايات الشعبية
مبجرد أن كتبت عن األشياء اليت "، V.DORTEN دورتن فانهذا الشأن ويقول يف 

عندما كنت  أما...ومراناأعرفها وأمل هبا أصبح حواري أحسن مما كان وازدادت أذين خربة 
الفكرة املقنعة جيب أن تكون  ، مبعىن أن  2"أكتب عما ال أعرف كان حواري جيري آسنا ورديئا

الكاتب ويتقنه، خاصة عندما  بطهيضالكاتب، وأن تدور أحداثها يف حيز  وجدانمن نابعة 
فالفكرة هي القضية  ،وعليه .ه والفطن لكل تفاصيل العملجبمهور األطفال املتنب  ق األمر يتعل  

ويقوم عليه العمل بأكمله،  ،اليت يقوم املؤلف بطرحها من خالل النص املسرحي الذي يقدمه
 .ساسية يف بناء أي نص درامي عامةوهي اللبنة األوىل واأل

 
                                                             

 .105، ص، املسرح والقيم الرتبوية للطفلإميان العريب النقيب -1
 .13، ص7000، 1حسن مرعي، املسرح التعليمي، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط -2
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 :الشخصية -2

ة الشخصية مبثابة الوسيط الذي حيمل باملضمون الفكري الذي يعرب عن رؤي تعد  
حد من الذين يؤدون األحداث الدرامية يف املسرحية املكتوبة أو على الوا" وهي ،املؤلف

وكما قد تكون هناك شخصيات معنوية تتحرك مع األحداث وال . املسرح يف صورة ممثلني
فقد يكون هناك أيضا رمز جمسد يلعب دورا يف املسرحية كمنزل أو تظهر فوق خشبة التمثيل 

هي مصدر احلبكة اليت ميكن أن تتطور من خالل فالشخصية إذن  حنو ذلك، بستان أو بلدة
    .1"األفعال واألقوال اليت تصدرها الشخصية

  ء الدرامي ألي نص مسرحي سواءعنصر هام ال ميكن التخلي عنه يف البنافالشخصية 
وسيلة  " أهناف الشخصية على كان موجها جلمهور األطفال أو الكبار، وميكن أيضا أن نعر  

فما تقوله أو تفعله ( DRAMA) النص املكتوب إىل حركةكاتب النص لتحويل 
الشخصية ما ختفيه وما جيول خباطرها من حياة، مبا تشرتك من حوار، وما ختتلف من مشاعر  

اليت حترك  الشخصية هي ومبا أن  ، 2"كل هذا يقدم لنا املادة احليوية اليت تقوم عليها الشخصية
الكاتب ملسرح الطفل أن حيسن انتقاءها وأن  األحداث وتتصاعد عن طريقها األحداث فعلى

يكتفي ويقتصر على اختيار شخصيات مثالية تؤدي إىل النصح املفرط الذي ينعكس سلبا  ال
 . على قوة ومعىن الفكرة

 :أنواع الشخصية 2-1

م الشخصيات من حيث الظهور إىل شخصية رئيسية وهي احملرك األول وتقس  
 .أو ما نسميه أحيانا بالبطل لألحداث ومركز املسرحية

                                                             
 .00، ص1603ابراهيم محادة، معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية، دار املعارف، القاهرة،  -1
 .107، ص1667، 7حسن شحاته، قراءات األطفال، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط -2
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 :شخصية ثانوية -أ

وهي شخصية ترافق الشخصية األساسية دون أن تسرق األضواء منها وتغذى بأفكار  
 .فرعية

 :شخصية ساكنة -ب

قوم حبركات بسيطة لتعزيز ، تفيها سكوهنا يكمن يف عدم توفر احلوار وهي شخصية 
 .1املواقف املسرحية واملسامهة يف إظهارها

 :أبعاد الشخصية 2-2

لرسم شخصية متكاملة  مراعاهتام الشخصية أيضا من حيث األبعاد اليت جيب وقد تقس  
 :ومتزنة

د هذا البعد البنية واملظهر أو الفيزيولوجي كما يسمى أيضا، وحيد  : البعد الخارجي*
 ن توفر، قد يساعد املخرج فيما بعد يف عمليةإي والصفات اجلسمية للشخصية وهذا اخلارج

 .توزيع األدوار

وهو جمموعة الصفات االجتماعية املستوحاة من البيئة االجتماعية : البعد االجتماعي*
 .للشخصية ومن مستواها الثقايف واالقتصادي الذي يؤطر أقواهلا وأفعاهلا

 تتميز هبا كل شخصية من حيث وهو جمموعة اخلصائص النفسية اليت: البعد النفسي*
 .2سلوكياهتاطبائعها، و ها الشخصي، جمزا

                                                             
 .109-103ينظر، إميان العريب النقيب، املسرح والقيم الرتبوية للطفل، ص -1
 .100املرجع نفسه، ص -2
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هو طبيعة الطفل الذي يتأثر  ،وما جيعل من إبراز أبعاد الشخصية باألمر احلساس
مسرح حياهتا وهذا هو األثر املنشود من  يقل ده بالشخصية، وحياول أن حيذو حذوها ،كما أن  

تصور شخوصه تصويرا مقنعا يدفع الطفل إىل تصديقها " الطفل، وال يتم هذا إال إذا
واالهتمام هبا ومتابعتها، وإن كانت البساطة والوضوح مطلبني أساسيني يف تصوير 
الشخصيات إال أن ذلك ال يعين تقدميها يف منتهى التسطيح وإمنا يعين ذلك مسك العصا 

 .1"من الوسط بني وجهني متناقضني متاما، اإلسراف يف البسيط واإلسراف يف التعقيد

الشخصية يف مسرح الطفل ال جيب أن تكون مبسطة وسطحية إىل درجة  فإن   ،وعليه
وأن  .ي إىل حتمية الفشلدمما يؤ  ،السذاجة فهذا يضعف األساس الذي تبىن عليه املسرحية

تكون الشخصية معقدة غري مبالية باملستوى والقدرة اإلدراكية للطفل فيؤدي ذلك إىل 
لشخصية فوره من العرض، وأن يكون دائما لوملله ون ،غموض العمل وعدم استجابة الطفل

للواقع حىت وإن كانت الشخصية خيالية حىت ال ينشأ الطفل مؤمنا ومتأثرا باألساطري  اامتداد
 .واخلرافات

 :اللغة والحوار -3

تتناسب اللغة يف مسرح الكبار مع قدرات الكبار الذين خياطبهم، ويشرتط يف مسرح 
 مبا يتناسب مع مستوى األطفال ورصيدهم اللغوي باإلضافة الطفل وضوح اللغة وبساطتها

أكثر من املعنوي، واالهتمام أن تكون لغة إىل الرتكيز على الكلمات ذات املضمون املادي "
املسرحية الفصحى ألهنا تربوية وتعليمية، وحىت يف حالة اعتماد اللغة العامية البد من مراعاة 

  .2"تطعيمها بتعبريات فصحى مجيلة

                                                             
، 1606حسن إبراهيم حسن، مسرح الطفل يف الوطن العريب حنو مستقبل أفضل، الرتبية، العدد التسعون، دمشق، -1

 .67ص
 .61لينا نبيل أبو مغلي، مصطفى قسيم هيالت، الدراما واملسرح يف التعليم، ص -2
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كما جيوز املزج بني العامية والفصحى وال حرج حىت يف استعمال مفردات قد تظهر 
 مرفقةقد تسهل االستيعاب، فالكلمة يف املسرح تكون صعبة الفهم، لكن طبيعة املسرح 

بالفعل واحلركة اليت تساهم يف إظهار املعىن وهنا يساهم مسرح الطفل يف إثراء القاموس 
  . اللغوي للطفل

للمسرحية عندي اعتبار خاص، " :الحكيم توفيقبة للحوار الذي يقول فيه أما بالنس
سليقيت احملبة للنظام، ذلك ألن احلوار، مبا فيه من إجياز وتركيز، هو القالب األديب القريب إىل 

وإذا ذكرت املسرحية ..فالفن عندي نظام والنظام هو االقتصاد أي بال زيادة وال نقصان
ذلك أن احلوار هو أداة املسرحية فهو الذي يعرض احلوادث ...ذكرت معها كلمة احلوار

وخيلق األشخاص، ومن صفات احلوار الضرورية الرتكيز واإلجياز واإلثارة اليت تفصح عن 
    .1"الطبائع واللمحة اليت تؤدى املرافق

وهنا يظهر جليا جوهر احلوار املسرحي األقرب إىل التلميح منه على التصريح فاحلوار 
، فاحلوارات املوجزة ترفع من إيقاع العرض لكن الذي يفرض اإليقاع العام للمسرحيةهو 

يف احلوارات املستعملة يف مسرح الطفل قد تنعكس سلبا على  املبالغة يف اإلجياز واإلحياء
 .جتاوب الطفل

 :أنواع الحوار 3-1

 :أنواع للحوار املسرحي ةهناك ثالث 

 :حوار بيني -أ

 .باألحداث واملواقف ةملتواصل بني شخصيات املسرحية مار وميثله ذلك احلديث ا 

                                                             
 .33، ص7001نوفمرب،/أكتوبر، 507الزبري مهداد، أمهية الفن املسرحي يف تعليم اللغة، الفيصل، ع -1
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 :نجوى النفس -ب

أفكارها و وميثله حديث الشخصية لذاهتا، حيث تبدأ يف الكشف عن مشاعرها،  
 .الداخلية وكأهنا تفكر بصوت عال

حوار متمثل يف حديث الشخصية لذاهتا أو لشخصية أخرى يف وجود آخرين  -جـ
 .معونيست

أو كما يسمى أيضا  ويفضل يف مسرح الطفل التقليل من احلوارات الداخلية الطويلة
ستعمل يف الشخصيات اليت يف صراع نفسي داخلي، وهذا تاليت عادة ما  ،باملونولوج الداخلي

ق باحلركة وهذا يتحقق  اإليقاع اخلفيف املتواصل املرفما ال يالئم طبيعة الطفل الذي مييل إىل
 .باحلوارات القصرية بني الشخصيات

    :الحبكة والصراع -4

احلبكة هي أهم عنصر يف تأليف النص املسرحي خاصة إذا كان موجها للطفل، 
 .فاحلبكة هي ترتيب أحداث املسرحية بتناغم ومنطقية

أحيانا أعظم األجزاء يف أو العقدة كما متت ترمجتها  mythesويعترب أرسطو احلبكة 
مما تؤديه الشخصيات من  -بالضرورة-يديا وهي روح املأساة، وتصنع احلبكة بناء الرتاج

الشخصية هي مادة احلبكة  ن  إوما تشعر به، ولذلك ميكن القول  أفعال ووفق ما تفكر فيه،
وم هبا دد مالمح الشخصيات اليت يستخدمها الكاتب املسرحي طبق لألفعال اليت تقوحت

 .1خالل مراحل العمل الدرامي

                                                             
 .171، ص1666، 1إبراهيم محادة، هال للنشر والتوزيع، مصر، ط :ينظر، أرسطو، كتاب أرسطو يف الشعر، تر -1
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وعلى هذا اخليط  ،احلبكة هي مبثابة اخليط الذي ينسج به الكاتب أحداث مسرحيتهف
فيتوه بني أحداث املسرحية، وال  ،بدون تفرعات كثرية ميكن أن تربك الطفل أن يكون واضحا

ن بغرس روح التشويق يف العرض شريطة أن الذي ميك   بأس أن يشوب احلبكة بعض الغموض
مرتبطة أن تكون حوادث القصة وشخصياهتا " هوم احلبكةاألحداث متماسكة، فمف تكون

غت احلبكة يفإذا ص ،1"ارتباطا منطقيا جيعل من املسرحية وحدة متماسكة ذات داللة حمددة
 .بإتقان وإحكام يسهل على الطفل االندماج واالنغماس يف عامل املسرحية وخيلق اإليهام

األمام ويكون نابعا من أبعاد هو الذي يدفع باألحداث إىل فأما بالنسبة للصراع 
وهو مبدأ  بني طرفني أو أكثرعالقة صدامية "والصراع هو الشخصيات احملركة للفعل الدرامي،

كما أنه موجود أيضا ضمن الذات البشرية، وال يعترب . حيكم العالقات بني األفراد واجملتمعات
  .2"التوتر وعالقة املنافسة بالضرورة صراعا

 وخصوصيته تكمن يف ،خيتلف عن الصراع يف باقي األجناس األدبية والصراع يف املسرح
هو الذي يعطي املربر لبداية أنه يولد الديناميكية احملركة للفعل الدرامي، فاملوقف الصراعي "

  .3"زمة ويدفع الفعل باجتاه العقدة والذروة مث احللالدرامية ويؤدى إىل أن تكون األ األحداث

خصيات وحيرضها على التصادم فيما بينها هو الصراع والذي الذي حيرك الش ودفالوق
يستقي من خالفات الشخصيات فيما بينها حول قضية معينة أو خالف الشخصية مع 

 ،اليت جيب أن ال يتخطاها الكاتبحىت نصل إىل الذروة وهي قمة الصراع وحدوده  ،ذاهتا
 .والوصول إليها يفرض مباشرة حل العقدة ضمانا لسالمة البنية الدرامية

                                                             
 .50، ص1600، 7عبد الفتاح أبو معال، أدب األطفال دراسة وتطبيق، دار الشروق والتوزيع، عمان األردن، ط -1
 .706الدرامية واملسرحية، صإبراهيم محادة، معجم املصطلحات  -2
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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ليس جمرد تناطح أفكار الصراع الدرامي " لصراع مبثابة العمود الفقري فهون كان الئو 
يكون بني إرادات إنسانية حتاول فيه إرادة أن تكسر اإلرادة األخرى، فالصراع يكون بني 

قوتني متكافئتني أو تعارض أهداف ومصاحل بني طرفني  إرادتني متكافئتني أو تصادم بني
 ،وهنا يظهر شرط أساسي ملصداقية الصراع الدرامي ،1"هذه الصراعات البقاء واهلدف من

أن تكون القوى املتصارعة متكافئة، فمثال يف املسرح اإلغريقي كانت الشخصيات  فضروري
 .ر تصارعها مع قدرهاالبطلة أنصاف آهلة ما يرب  

 :نواع الصراعأ 4-1

     :أنواع ةويقسم الصراع إىل ثالث

صراع مبين على االختالف والتناقض بني الشخصيات حول قصة  :صراع خارجي -أ
 ،اهرا جليا لتجسد على اخلشبة على شكل أفعال، مثال عن هذا الصراعظويكون  ،معينة

 .لسوفوكليس" أنتيغونا"يف مسرحية  وكريون أنتيغونخالف 

وهو صراع داخلي نفسي تتعارض وتتصارع فيه الشخصية مع  :وجدانيصراع  -ب
وأشهر  ،نفسها ويظهر يف املونولوج الداخلي أو الصمت الذي يوحي بالريبة واملعاناة الداخلية

 .د هاملت يف مسرحية شكسبريمثال على هذا الصراع ترد  

ويسمى أيضا  وهو صراع بني اإلنسان وقدره أو قوة ما غيبية: صراع ميطافيزيقي -ج
 :الصراع العمودي وكثري ما يكون حول مبدأ أخالقي يكون سببا لتحريك الفعل، خري مثال

   .2مع قدره أديب صراع

                                                             
 .107، ص1660عبد العزيز محودة، البناء الدرامي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -1
 .760ينظر، إبراهيم محادة، معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية، ص -2
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، صراع وإيديولوجياتال صراع أفكار  ،وعلى الصراع يف مسرح الطفل أن يكون واضحا
وأن ال يكثر الكاتب من العقد اجلانبية أو تأزمها  ،إىل قوى اخلريمتيل فيه الكفة يف األخري 

فيجب أن تكون مسرحيات األطفال مناسبة الطول وأن تتجنب احلكايات "أكثر من الالزم، 
أو اليت هبا عقد ثانوية إىل جانب العقدة الرئيسية  أو اليت تضم شخصيات كثرية العدد املعقدة

ثل العودة إىل املاضي، ألن مثل هذه املكان م وأأو اليت تنتقل مشاهدها يف الزمان 
   .1"رتباكسرحيات تصيب األطفال باحلرية واالامل

البنية الدرامية ال  ومسرح األطفال إال أن   ،ومهما كانت هناك فروق بني مسرح الكبار
ختتلف من حيث الشكل بل من حيث املضمون أين جيب مراعاة حساسية املتلقي الصغري 

   .وجذبه مبا يهمه ويستهويه

 :أهمية مسرح الطفل: رابعا

وفن من أبرز وسائل االتصال  ،مسرح الطفل وسيلة من أهم الوسائل الرتبوية الراقية يعد  
فالطفل "اجلماهريي الفعالة واملؤثرة، فالطفل مييل أكثر إىل املشاهدة أكثر مما مييل إىل القراءة، 

فإنه يعكف على ، وحىت يف قاعة املكتبة العامة أو املدرسية أو سريره وحيدا   ،يقرأ يف غرفته
فإن ( وليس النص املسرحي)أما تلقي العرض املسرحي الكتاب،بقراءته يف حالة من التوحد 

األداء اجلماعي على اخلشبة مرتاسال مع احلضور اجلماعي يف الصالة، يؤدى من وظائف 
" القصة"نمية التذوق الفين ما ال تستطيع التعليم والتوجيه السلوكي واإلعالء النفسي وت

 .2"أداءه

 إذن طبيعة املسرح واجلو الذي خيلقه العرض من تواصل بني املمثلني واجلمهور وبني
عن  حلية وجناعة لتوجيه النشء والرتويل منه الوسيلة األكثر فعاعالطفل وأترابه املرافقني له، جت

                                                             
 .61الدراما واملسرح يف التعليم، صلينا نبيل أبو مغلي، مصطفى قسيم هيالت،  -1
 .52-59حممد حسن عبد اهلل، قصص األطفال ومسرحهم، ص -2
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ضيع تشرتك فيه الفتاة والفىت ويكون نفسه، ويفضل أن يبىن العرض املسرحي على موا
 .معاجلنسني معا حىت تكون الفائدة أ مشاهدوه من

 :الطفل وتنمية الشخصية مسرح -1

من  ا يقدمهمبها ضجا هاما يف تكوين شخصية الطفل ونمسرح الطفل دور  ؤديي
      .األشياء أو الوقائع جديدة سواء يف األشخاص أو وخربات ،وجهات نظر

يعد وسيلة شاملة " أن العمل املسرحي املوجه للطفل "B.Slade" سالد بيتريرى 
لتنشيط اجلوانب العقلية املعرفية، إضافة إىل حتقيق االتزان الوجداين وإشباع الدوافع كذلك 
تنشيط االستعدادات، كما أن منوذج القدوة املقدمة من خالل العروض املسرحية تساعد على 

 .1"القيم واالرتباط هبا وخاصة يف جانبها األساسي وهو اندماج الطفل لثقافة جمتمعه 

مبكوناته الفكرية واجلمالية أكدت التجارب التطبيقية بشكل واضح أن مسرح الطفل 
خصوصا احلاجة إىل احلب والتقدير واالنتماء  ،األساسية مبقدوره إشباع حاجات الطفل

 :املزيد من القيم االجتماعية النبيلة مثل هسابيساعد الطفل على إك"فاملسرح . والنجاح
والتعود على  ،وتنمية روح املشاركة ،واملشاركة يف العمل ،التعاون ومعرفة احلقوق والواجبات

 .2"عن وقوعه ، واالعرتاف باخلطأ حني يكون مسؤوالوعلى النقد الذايت ،حتمل املسؤولية

أتذكر، أشركين وسوف  اخربين وسوف أنسى، أرين وسوف"ومن أهم قواعد احلياة 
  .هتحقيق اندماجليشرك الطفل عن طريق خماطبة وجدانه جيب أن فاملسرح  ،"أفهم

 

 
                                                             

 .707، ص1667هدى قناوي، ثالث نظريات يف منو الطفل، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، : هنري وماير ، تر -1
 .70زينب حممد عبد املنعم، مسرح ودراما الطفل، ص -2
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     :ترقية الذوق الجمالي للطفل -2

مباشرة من خالل خربة هم ويكسب ،لسعادة واملتعة إىل نفوس األطفالاملسرح اجيلب 
معلومات إىل مستويات أعلى قد تصل  مو بعقل الطفل من جمردسه، وهبذا يمع أقران متفاعله

هو تنمية اإلحساس  سرح الطفل الراقيمن بني الثمار اليت جننيها من مو  ،إىل مستوى اإلبداع
واألطفال ال وسيلة هلم لتذوق اجلمال "وتدريب النشء على التذوق الفين السليم ، باجلمال

وذلك لتنمية  ،طة الفنيةوعن طريق تشجيعهم على ممارسة األنش ،وحبه إال عن طريق الفنون
      .1"الطفل الفنان أيضا الكتشاف موهبتهم وكذلك

ه جيب تعويد الطفل منذ أول عرض مسرحي ويرى عدد كبري من أساتذة علم اجلمال أن  
يشاهده على فهم واستيعاب مفردات لغة املسرح، واملوسيقى، واألغاين، والرقص والديكور، 

يعترب من أهم الوسائل الرتبوية واليت هتتم بالنواحي اخللقية، يعا باعتباره أبو الفنون مجواملسرح "
وكل ما يتعلق بالنواحي الرتبوية مبفهومها الشامل، إضافة إىل أن . اخل...والسلوكية، واجلمالية

تسهم يف تنمية ...الفنون املتعددة اليت يقدمها كفن املمثل، وفن الديكور، وفن اإلضاءة
وتدريب النشء على الذهاب إىل املسرح وااللتزام بتقاليد املشاهدة  ،2"اخليال واإلبداع

املسرحية، واحملاولة قدر اإلمكان على إشراك الطفل يف التجربة املسرحية وخلق التواصل بني 
ل وبالتفكري، وذلك ألن دور فاالستمتاع باملسرح ال يتحقق إال بالتواص"اخلشبة واجلمهور، 
مسارح األطفال ليس دورا سلبيا، ومن اخلطأ االعتقاد بأن كل  وخاصة يفاملتفرج يف املسرح 

دور الطفل املشاهد هو االسرتخاء هبدوء يف مقعده ومتابعة العرض، فالعرض لن يتحول إىل 
 .3"جتربة فنية إال عندما يصبح األطفال املشاهدون جزءا  منه

                                                             
 .57، ص7010األطفال، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، عمرو دوارة، مسارح  -1
 .101شيل بدران، املسرح والقيم الرتبوية للطفل، ص: إميان العريب النقيب، تقدمي -2
 .55عمرو دوارة، مسارح األطفال، ص -3
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إثارة عواطف الطفل  هي اليت تنجح يف املتقنة الصنع املسرحيات  وجيب اإلشارة إىل أن  
وواعي  ،كاإلعجاب واخلوف، والشفقة، فإذا متت إثارة هذه العواطف بأسلوب سليم حمكم

مبتذلة أو  متت إثارهتا بطريقة تنمية األحاسيس الطيبة واإلدراك السليم، أما إذافإننا نضمن 
واحلس  ذكاءاللذا جيب مراعاة  ،ا تسبب ضررا بالغافإهن   ،مباشر يساذجة، أو بأسلوب وعظ

وتقدمي أعمال درامية حترص على اتزان األطفال عاطفيا وتشجعهم وهتيئهم إىل  ،الفين للطفل
        .االندماج يف اجملتمع بنجاح
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األخصائي النفسي ، و الطفل واملراهق والراشد والشيختفيد معرفة خصائص من
اهتم بفهمها ودراستها "ه مستقبل النشء، فالطفولة واألخصائي االجتماعي وكل من يهم  

الشابة الذين حياولون أن يوجهوا اجليل الناشئ حنو هدف خاص معني يرون فيه املثل األعلى 
بفهمها ودراستها علماء الرتبية واملدرسون واآلباء ليتخذوا من امليزات للمواطن الصاحل، واهتم 

 .1"النفسية للطفولة أساسا يسريون هبديه يف تنشئة األطفال

فعامل الطفل عامل غريب مل تكشف حلد اآلن كل أسراره برغم كل الدراسات 
 مجمهور األطفال ع عليها رجال املسرح املهتمنيهذه الدراسات اليت جيب أن يطل  األكادميية، 
تعدى نشاط العلماء احلدود و  ،البحث وتنوعت سبل التجريبوسائل  تقدمت"خاصة وقد 

وكيف  كيف يفكرون؟ وكيف يشعرون؟:راسة نواح أخرى من حياة األطفالواجتهوا إىل د
تطلبت أمثال هذه األحباث دراسات طويلة من أناس كرسوا حياهتم ملعرفة ولقد  يسلكون؟

ينمو هبا الطفل يف نواحي النمو املختلفة، من بدين وحسي وحركي وانفعايل الطريقة اليت 
أخطاء قد  قع تحتما س ،فإذا جهلنا نفسية الطفل ،2"وعقلي ولغوي ومدرسي واجتماعي

 .مة يف تعاملنا وتصرفاتنا  معهيتكون جس

بل إهنا هتديه أيضا  ،نفسية الطفل ال تقي املريب من الوقوع يف األخطاء فقط" فمعرفة
يف تربيتهم، فهي توفر عليه كثريا من العناء الذي قد يبذله  معقولية إىل أحسن الطرق وأكثرها

  .3"، وأقل عناءناسب مع نفسيات أطفاله، وجتعل تربيته أقرب مناالا تيف إتباع طرق ال ت

ومفيدة ا يف حد ذاهت سيكولوجيا الطفولة مهمة" ن  زيادة على هذا يرى علماء النفس أ
املراهقة مهمة أيضا يف حد ذاهتا ومفيدة بالنسبة  ، وأن سيكولوجيةبالنسبة ملرحلة املراهقة

                                            
 .91، ص7991الفكر العريب، القاهرة، فؤاد البهي السعيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، دار  -1
 .17، ص7992، 7كامل حممد حممد عويضة، سيكولوجيا الطفولة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط -2
 .99، ص6002طارق كمال، النشأة النفسية للطفل، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  -3
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مساعدة لكي نتمكن من ودراسة سيكولوجية الشيخوخة مهمة  ،لفهم مرحلة الشيخوخة
، على أن يعيشوا سعداء أصحاء أفراد هذه الفئة الذين أفنوا حياهتم يف خدمة جمتمعاهتم

 .1"ياجسميا ونفس

وما جتدر اإلشارة إليه انطالقا من هذه الفكرة أن اللبنة األساسية لبناء جمتمع صحي، 
، وأمهية دراسة علم نفس النمو فهم واالعتناء بالطفلالومتكامل جسميا ونفسيا هي 

 :يف ست نقاط فيصل عباسها خصيل

 .مظاهرهتزيد من معرفتنا للطبيعة اإلنسانية وحتدد معايري النمو يف كافة  -1

 .اإلرشاد النفسي والرتبوي لألطفاليساعد املراهقني يف عملية التوجيه، ويساهم يف  -6

 . يساعد املربني يف بناء وإعداد املناهج الرتبوية اليت تناسب املرحلة ومستوى النضج -3

ضف إىل ذلك أيتيح لألهل فهم مراحل النمو واالنتقال من مرحلة إىل أخرى،  -4
 .األطفال واملراهقني، حاجاهتم، رغباهتم وتطلعاهتممعرفة خصائص 

 .يفيد الفرد يف فهم ووعي طبيعة مرحلة النمو اليت يعيشها ومنوه النفسي -9

سي هبدف حتقيق التوافق النف ،تساعد يف عملية ضبط سلوك الفرد وتقوميه -2
 وبالتايل ،االنفعايلواالجتماعي مبا حيقق االتزان النفسي والنضج االجتماعي  ويــــوالرتب

  .2الصحة النفسية

                                            
، 6001واملراهقة، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطفولة : صاحل حممد علي أبو جابر، علم النفس التطوري -1

 .59ص
 .79، ص7991ينظر، فيصل عباس، علم نفس الطفل، النمو النفسي واالنفعايل للطفل، دار الفكر العريب، بريوت،  -2
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ن نبحث عن مصدر الشذوذ، دراسات يتاح لنا بسهولة أال مثل هذهلى وبإطالعنا ع
وتسليط الضوء  .ل خطرهاقبل أن يستفحوأن نعاجلها يف الوقت املناسب  االحنراف وأسباب

جمال يف  يكون من اهتمام الفاعلني أنعلى مثل هذه املشاكل واقرتاح جتنبها من املفروض 
 .مسرح الطفل، إذا اعتربنا أن للمسرح جانب تربوي تعليمي

نفسيات األطفال وحسن التالؤم معها يساعدنا أكرب مساعدة على احرتامها "معرفة  إن  
، فمعرفة نفسية 7"باحرتامها إال إذا مهدنا هلا أن حتيا على الصورة املناسبة هلا وحنن ال نشعر

صحته  اتزاننا نعىن مبشاغله مما يساهم يف وحتسيسه بأن   ،ة احرتام لهتل ودراسة خصوصيالطف
 . النفسية وينمو غري ناقم على عامل الكبار

هو ذلك العلم الذي  psychologies de l’enfantوعلم نفس الطفل 
والراشد ويسعى إىل توضيح  يدرس الطفل ككائن متميز خيتلف يف سلوكه عن كل من املراهق"

ع إىل الراشد الذي ذلك يدرس الطفل لذاته دون التطلخصائص الطفولة، من أجل 
 .6"سيصريه

يعرفه   psychologie de développementأما بالنسبة لعلم نفس النمو
 .5"الذي يدرس تكون التصرفات وطرق تشكلها النفس هو علم"بإجياز Piaget  بياجيه

 أن علم نفس الطفل يشكل بالنسبة إىل علم النفس التكويين إبراهيمحلمي ويرى 
ل املسائل املتعلقة بعلم النفس العام وهذا ما ه األساسية يف التحليل اإليضاحي حلأدات( النمو)

  .1يف أن العلمني يكمل أحدمها األخر ملعرفة دقيقة لنفسية الطفل بياجيهيراه أيضا العامل 

                                            
 .27طارق كمال، النشأة النفسية للطفل، ص - 7
 .79، ص6070سلمى إبراهيم املصري، املسار النفسي لنمو الطفل، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان،  - 6
 .72املرجع نفسه، ص – 5
 .71، صالسابقينظر، املرجع  – 1
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 :الطفولةالنمو في مرحلة : أوال

يقسم علماء النفس هذه املرحلة إىل مرحلة الطفولة املبكرة، والطفولة املتأخرة، وهناك 
مسرح  من يدرسها على أهنا مرحلة واحدة وهي منذ امليالد حىت هناية احلادية عشر، وما يهم

يليق ألنه من الصعب جدا حتديد املسرح الذي الطفل هي مرحلة ما فوق اخلمس سنوات 
 .سنوات 9قل من األالطفل 

فخيال الطفل يصبح قويا جدا  ،مرحلة الطفولة يتسم خيال الطفولة بالقوة واجلنوح"ويف
يف قوته الواقع نفسه بل إن الطفل الصغري ميتزج عنده احلقيقة باخليال، ويعجز عن وقد يفوق 

طعمها التمييز بينهما يف كثري من األحوال، فالطفل الصغري يعامل دميته معاملة اآلدمي في
، وكذلك يكافئها إذا أصابت وأطاعت أوامره. ويلبسها وينزل هبا العقاب ويعاجلها إذا مرضت

قدرة الطفل اخليالية يف املناشط اإلجيابية كالعزف املوسيقي أو الرقص أو  استغالللذا جيب 
 .7"الرسم واألشغال وغريها من الفنون

ميكن أن نتعامل مع الطفل باحرتافية فبإدراكنا للمراحل العمرية واخلصائص اليت متيزها 
 .وأن نستطيع إشباع لذاته وفقا ملا حيبه وما يستهويه

 :وتتجلى مظاهر النمو يف مرحلة الطفولة يف

  :النمو الجسمي -1

ىل ثالثة ميتاز النمو اجلسمي بالسرعة حيث يتضاعف وزن الطفل يف هناية السنة األو "
 .لوزن ستة أمثال وزنه عند امليالدويف هناية السنة اخلامسة يصل ا .أمثال وزنه عند امليالد

ومعدل السرعة هذا ال يصدق بالنسبة للوزن فحسب ولكن أيضا بالنسبة للطول ومنو 
                                            

 .57ص ،7921 دراسة يف منو الطفل املراهق، دار النهضة العربية، بريوت،: عبد الرمحن عيسوي، سيكولوجيا النمو -7
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ساهم يف منو الطفل السليم للطفل يف هذه املرحلة  ، حيث7"العضالت املختلفة وحجم املخ
 الرياضةينات الرياضية كاجلري والقفز وغريها من التغذية الكاملة، وينصح بالتدريبات والتمر 

 .تصحيح أي خطأ يف قامة اجلسم وتقوي اجلسد بشكل عام يف تسهم اليت

ضف إىل أأن الذكور أكرب حجما من اإلناث ( سنة77-9)وما لوحظ يف هذه املرحلة 
أيضا  أكثر مسنة من الذكور، كما يظهر ذلك حنافة اجلسد تدرجييا، ويالحظ أن اإلناث يكن  

أن نسب أبعاد اجلسم تتغري بشكل مثري فاجلذع واألطراف تنمو بسرعة على خالف العمود 
 .6يقرتب نسب أبعاد جسمه إىل ما هي عليه بالنسبة للراشد الفقري، ويف سن السادسة

ويؤدي نضج اجلهاز العصيب يف هذه املرحلة إىل نضج األعضاء الدقيقة للطفل كأصابع 
املربني أو الوالدين إتاحة الفرصة للطفل للتدريب على األعمال الدقيقة  اليدين، وهنا على 

 إىل، وعلى الوالدين االنتباه 5كالكتابة على احلاسوب واأللعاب الذكية كالشطرنج وغري ذلك
املرحلة بالذات تتكون شخصية اإلنسان ومن  ويف هذه ،مراحل التطور اجلسمي لطفلهم

حدوث خلل، فممكن أن نتدارك العاهات اجلسمية إذا  الطبيب يف حالة ةالضروري استشار 
 يفبإمكاهنا التأثري  ايف الوقت املناسب وإن مل تعاجل ميكن أن ختلق عقدمتت معاجلتها 

 .شخصية اإلنسان يف املستقبل

ببعض التطبيقات الرتبوية اليت جيب أن تساير هذه املرحلة  حلمي إبراهيمح وتنص
 :العمرية

 .بالعناية بتغذية ونظافة الطفل وحتصينه ضد األمراضمواكبة النمو  -

 .االنتباه إىل طريقة جلوس الطفل لتفادي التشوهات العظمية -
                                            

 .57، صدراسة يف منو الطفل املراهق: عبد الرمحن عيسوي، سيكولوجيا النمو - 7
 .619الطفولة واملراهقة، ص: ينظر، صاحل حممد علي أبو جادو، علم النفس التطوري -6
 .56دراسة يف منو الطفل املراهق، ص: عبد الرمحن عيسوي، سيكولوجيا النموينظر،  – 5



 الفصل األول       سيكولوجية النمو وخصائص اللعب الطفويل
 

57 
 

بنظافة األسنان وتفادي خلع أسنان احلليب والعمل على معاجلتها لتسقط  االهتمام -
 .7يف أواهنا خوفا من تشوه األسنان الدائمة

 :النمو العقلي -2

اكتمال ونضج اجلهاز العصيب من أهم مظاهر النمو لدى الطفل فخالل مرحلة  يعد  
واإلدراك  يكتسب األطفال القدرة على التناسق اجلسدي"الطفولة حتديدا السنة السادسة 

واالنتباه والتذكر واستخدام اللغة والتفكري املنطقي والتخيل، ويف الواقع فإن مجيع املنظرين 
 .6"دماغ يسهم بشكل مهم يف هذه التغرياتيتفقون على أن تطور ال

ويف املرحلة املبكرة للطفولة أي قبل ثالث سنوات ال يقوى الطفل على التفكري يف 
ل اخل، ب...األمور املعنوية وال يستطيع فهم املعاين والقيم مثل احلق، اخلري، اجلمال، الواجب

 .لة أمام حواسه املختلفةيستطيع التفكري يف األمور املاث

وذلك نتيجة " يزيد يف السرعةالنمو العقلي  ما يف مرحلة الطفولة املتأخرة فنجد أنأ
لنمو املخ واجلهاز العصيب ولذلك يرتفع مستوى اإلدراك احلسي لدى الطفل ويصبح أكثر 

،  5"دقة كذلك يتطور تفكريه من املوضوعات احلسية املادية إىل املوضوعات املعنوية اجملردة
لطفل يف هذه املرحلة إىل األلعاب العقلية اليت تسمح بتنمية قدراته ومنوها ينصح بتوجيه اكما 

  .يف االجتاهات اإلجيابية املرغوب فيها

ف الطفل على وتبدأ يف سن املهد فيتعر   ،وتنمو عملية التذكر منو سريعا خالل الطفولة
ويفرح عند  ،عنهقارورة اللنب اليت يرضع منها، كما يستطيع تذكر أمه فيصيح عندما تغيب 

الطفل قبيل التحاقه إىل املدرسة أن يتذكر األرقام واأللفاظ والصور "رؤيتها كما يستطيع 
                                            

 .719املصري، املسار النفسي لنمو الطفل، صينظر، سلمى إبراهيم  -7
 .620صاحل حممد علي أبو جادو، علم النفس التطوري، الطفولة واملراهقة ، ص -6
 .56دراسة يف منو الطفل املراهق،  ص: عبد الرمحن عيسوي، سيكولوجيا النمو -5
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 E.B.Hurlock هيرلوكواألوامر املختلفة كما تدل على ذلك دراسات  واحلركات واملعاين
، اليت أجريت على عينة من األطفال متتد أعمارهم من E.D.Newmark نيوماركو

 .7"السادسة اخلامسة إىل

عليه أن يعتمد على التجربة وتكرارها مبعىن  ،ومعانيها ،وحىت يتسىن للطفل فهم األشياء
أن يتمكن الطفل من ربط األلفاظ و والبيئة االجتماعية،  ،االتصال املباشر بالبيئة الطبيعية

    .باملعاين املختلفة اللغوية

فهم الطفل لألشياء  أن   E.PIAGET بياجيهو A.binet هبينيتؤكد دراسات 
يتطور من فائدهتا ووظائفها إىل نوعها وجنسها ولذلك ال يدرك الطفل مفهـوم  املختلفة

 .6املعــــــــاين اجملردة كالعدالة، الفضيلة واخلري إال عندما يصل عمره إىل مثاين عشرة سنة

فلماذا  جملردة،الطفل ال يفهم املعاين ا وإذا كان جل علماء النفس يؤكدون على أن  
دة وقيم ال يفقهها الطفل وال يتأثر هبا، معظم كتاب مسرح الطفل يركزون على مواضيع معق  

ه املوضوع بقدر ما ، فالطفل ذايت يف تفكريه وال يهم  فتفكري الطفل خيتلف عن تفكري الراشد
 .ه أن يكون هو احملور يف كل ما يدور خباطره ويناجي به نفسهيهم  

 :هيم املصري بـــــتنصح سلمى إبراوعليه، 

 .واالجتماعيحتكاك املباشر البيئي االهتمام بتوفري اال -

 .املمارسة واخلربة املباشرة اليت يوفرها حميط غين ومتنوع إلدراك املفاهيم -

 

                                            
 .759فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، ص -7
 .ينظر، املرجع نفسه، الصفحة نفسها -6
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العمل على تنمية األذن املوسيقية لدى الطفل نظرا للقابلية اليت يتمتع هبا يف هذا  -
 .7السن

 :االجتماعي والنم -3

ويؤثر يف  ،هذه املرحلة من النمو من أكثر املراحل تعقيدا وتأثريا يف حياة الطفل د  ـتع
ويتم "هذا النمو بطريقة مباشرة البيئة اليت يعيش فيها الطفل، واألفراد الذين يرافقوهنا فيها 

ة منط تصرفاته من خالل عملية التنشئتأثري األسرة يف تشكيل السلوك االجتماعي للطفل و 
ى أن يكتسب ـها إلـدان عن طريقــعى الوالـمن خالل هذه العملية اليت يسـف ،عيةاالجتما

ومعايري وقيم  ، وكذلك اكتساب عاداتأساليب سلوكية منضبطة اجتماعياا  لـفــطــال
   .6"أخالقية

بطريقة مباشرة يف السلوك االجتماعي  لكن املشكل الذي يطرح مبا أن اجملتمع يؤثر
غربية اليت حتاكي على الوالدين مراقبة ما يشاهده الطفل من برامج تلفزيونية ف ،للطفل

صدم الطفل بني ما هو مباح وما هو ممنوع أن ي من الربامج ميكنجمتمعاهتا، وهبذا النوع 
مقارنة بني ما يستهلكه من برامج غربية وبني جمتمعه، وهلذا الثقافة واملمثلة يف أفالم للنشء 

بادئ حسب م ج تلفزيونية ترفيهية ضروري أن تكون مدروسة ومقننةوبرام ،ومسرحيات
 .اجملتمع حىت نضمن للنشء تطورا اجتماعيا سليما

 ،والنشأة االجتماعية هي العملية اليت ترافق الطفل للتحول من الفرد إىل الشخص
والشخص هو اإلنسان  ،والفرد هو الوجود أي اإلنسان يف خصائصه الذاتية ال االجتماعية

شارك فيها الطفل شخص له حقوق وواجبات ي خنلص إىل أن  االجتماعي، وهبذه العملية 

                                            
 .727ينظر، سلمى إبراهيم املصري، املسار النفسي للطفل، ص -7
 .51النمو النفسي واالنفعايل للطفل، ص: فيصل عباس، علم نفس الطفل -6



 الفصل األول       سيكولوجية النمو وخصائص اللعب الطفويل
 

51 
 

راشدين  ام االجتماعي ينتج حتما من تربية األطفال ليصبحو وعليه التعل   ،جمتمع الكبار
 .7يسهمون يف أنشطة اجملتمع الذين ينتمون إليه

د الطفل وعدم الرتاخي الذي قد يؤدي اليت تقي  وجيب أن ال نبالغ يف النشأة االجتماعية 
معه، وجند أن الطفل الوحيد يف البيت وطبيعة الطفل تفرض طريقة للتعامل  ،إىل االحنراف
 .6ة احتكاكه باجملتمع اخلارجيهذه املرحلة لقل  يف ل جيد صعوبة والطفل املدل  

د اجيابية مته   النمو االجتماعي إىل مراحل وكل مرحلة تشكل نقطة إريكسونويقسم 
للمرحلة الالحقة يف حال مل تعرتضها أي صعوبات وإال فإهنا تنقلب إىل أزمة نفسية، وحتدد 

 :هذه املراحل يف

 :مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة 3-1

متتد من امليالد إىل هناية العام األول إذا وفرت للطفل مجيع حاجاته األساسية خاصة 
ويف ذاته وقدراته، وإذا كان العكس وكانت الرعاية ( الوالدين)يف عامله اخلارجيوثق و  ،األمان
 .ذاته وال بعامله اخلارجيتتملكه مشاعر اخلوف وعدم الثقة ال ب سيئة

 :مرحلة التحكم الذاتي مقابل الشك 3-2

ينعكس فيها النمو العضلي والعصيب على املستوى النفسي ويظهر من خالل القدرة 
واالستقاللية ومتتد هذه املرحلة من السنتني إىل هناية السنة الثالثة، ورعاية على التحكم الذايت 

والشك بالذات  ،يؤدي كالمها إىل شعور الطفل باخلجل احمليط الزائدة أو النقص فيها
 .وباآلخرين من حوله

 
                                            

 .792ينظر، فؤاد البهي السعيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، ص -7
 .52النشأة النفسية للطفل، ص ينظر، طارق كمال، -6
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 :مرحلة المبادرة مقابل الذنب 3-3

ة يف النشاط جيد فيها الطفل لذ  متتد من هناية السنة الرابعة إىل هناية السنة اخلامسة، 
الذي يبذله واملتمثل يف تعلم املهارات واكتساب املعلومات خاصة إذا قدر له النجاح وهذا ما 
ينمي عنده حس املبادرة، أما إذا عمل الوالدين خوفا منهما على عرقلة وقمع هذه الطاقة 

 .د عند الطفل الشعور بالذنبيتول  

 :القصورمرحلة االجتهاد قبل  3-4

مثابرا  ،متتد من بداية السادسة إىل هناية احلادية عشر، يكون فيها الطفل جمتهدا
وهذا نابع من حس املبادرة اليت يكون قد اكتسبها من القدرة  ،الكتساب املعارف املدرسية

على التحكم الذايت، واملبالغة يف تقدير االجناز قد ينمي عنده حب املنافسة املفرطة اليت قد 
ي عالقته االجتماعية، والتوبيخ والعقاب على الفشل يشعر الطفل بالعجز والقصور عن تؤذ

 .7القيام باملبادرة وتكرار احملاولة

 :تتمثل يف يواملكونات األساسية الفعالة يف النمو االجتماع

 :ستطالعاال -أ

ح ويف بعض األحيان تكون حمرجة ويل   ،ظهر يف العديد من األمثلة اليت يطرحها الطفلوي
وعلى الوالدين االستجابة لكل هذه التساؤالت بطريقة واقعية  ،يف احلصول على اإلجابة

وصادقة وبكالم بسيط يتناسب مع املستوى العقلي للطفل، ومقدار استيعابه لألمور 
 .6وللموضوعات احملرجة كاملسائل اجلنسية والدينية

 
                                            

  .22-21، سلمى إبراهيم املصري، املسار النفسي لنمو الطفل، صينظر -7
 .52النمو النفسي واالنفعايل للطفل، ص: ينظر، فيصل عباس، علم نفس الطفل -6
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 :المحاكاة والتماهي -ب

يقوم الطفل بتقليد كل شيء يقع حتت مالحظته وهذا الفعل حيدث أثارا ممتعة يف 
أي أن يتبىن منطا كليا للسمات  ،نفسه، والتماهي يعين يتقمص الطفل شخصية أحد الوالدين

م لدى الشخص املتماهي معه، وعليه جيب على الوالد أن يكون منوذجا واالجتاهات والقي  
يتبىن الطفل سلوك والده  فعن طريق التماهي. القوة والكفاءةواحلب و  جذابا تتوفر فيه الرعاية

 .7وخصائصه الشخصية وهذا ما يؤثر يف منوه

 :المعايير الخلقية -جـ

أي كلما أصبح  ،مع تقدم عمر الطفل يتسع جمال الضمري ليشمل معايري أكثر تعميما
عما جيب فعله  لوكه تتضح يفمعايري س الطفل قادرا على الفهم واالستيعاب بدرجة أكرب فإن  

وميكن القول أن الطفل الذي يتماهى بقوة مع والده يكون أكثر تقبال يف "وعما جيب تركه، 
تبين املعايري اخللقية هذا باإلضافة إىل أن منو السلوك اخللقي يعتمد أيضا على عوامل القدوة 

 .6"والتدعيم

وهلذا جيب االنتباه واالهتمام بإشباع حاجيات  ،النمو االجتماعي مبحيط الطفل ويتأثر
الطفل املعرفية وإحاطاته باحلب والرعاية، واالبتعاد عن أساليب التسلط والسيطرة والقهر على 

ى لدى الطفل الثقة نم  تجيب تعزيز ومكافأة النجاح حىت ت الطفل يف حالة اخلطأ والفشل، بل
 . غريبا عنه كان من أهله أور سواء  بالنفس والثقة يف اآلخ

 

                                            
 .59، صالنمو النفسي واالنفعايل للطفل: ينظر، فيصل عباس، علم نفس الطفل -7
 ،5ع، 1عيسوي عبد الرمحن، النمو الروحي واخللقي والتنشأة االجتماعية يف مرحليت الطفولة واملراهقة، عامل الفكر، اجمللد  -6

 .660ص ،7912الكويت، 
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 :    النمو في مرحلة المراهقة: ثانيا

هذه املرحلة من أصعب املراحل يف منو اإلنسان وأكثرها حساسية إذ يتخذ فيها  تعد  
 .باضطرابات عضوية، واجتماعيةالطريق الذي خيتاره الشباب وتكون هذه املرحلة مصحوبة 

املرحلة اليت تسبق وتصل بالفرد إىل اكتمال النضج وهي "الدقيق هي  اواملراهقة مبعناه
سنة، وهي هبذا املعىن متتد من  67هبذا املعىن عند البنات والبنني حىت يصل عمر الفرد إىل 

 .7"البلوغ إىل الراشد

وغالبا ما يلجأ املربون إىل أساليب غري مناسبة للتعامل مع املراهق معتمدين يف ذلك 
م والتوبيخ والعقاب، حماولة منهم لتصحيح سلوكه دون علم عن سبب هذه على اللو 

وتأكيد ذاته يف احمليط  ،التصرفات اليت غالبا ما تكون مبنية على قلق املراهق لتحديد هويته
 .الذي يعيش فيه

ة ملرحلة املراهقة ويف هذا الصدد خيتلف العلماء واملختصون يف حتديد الفرتة الزمنية احملدد  
وتقسم إىل ثالث  ،مرحلة املراهقة طويلة جدا أن   BERK (1111)لورا بيرك  تذكر

 : مراحل فرعية

سنة، وهي فرتة من التغريات السريعة  71سنة إىل  76أو  77املراهقة املبكرة من  -
 .حنو البلوغ

 .سنة، وهي فرتة اكتمال البلوغ تقريبا 72 -71املراهقة املتوسطة من  -

 .6سنة 67-72املراهقة املتأخرة من  -

                                            
  .657فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، ص -7
 .101الطفولة واملراهقة، ص: التطوريينظر، صاحل حممد علي أبو جادو، علم النفس  -6
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وهل ميكن أن نتكلم عن ور هل هي من اهتمام رجال املسرح؟ وهذه الشرحية من اجلمه
يقصد قاعات املسرح؟ فلكل مرحلة خصوصية  فل أو مسرح املراهق، وأي مراهقمسرح الط

 .املشاهد قبل الشروع يف أي عمل فينعمر  دمتيزها لذا يرتأى أن حيد  

خص النمو يف مرحلة املراهقة إىل ثالثة أقسام النمو اجلسمي، العقلي واالجتماعي ل  ون
 .حىت يتسىن لنا معرفة خصوصية هذه املرحلة

 :النمو الجسمي -1

يالحظ يف هذه املرحلة حدوث العديد من التغريات اجلسدية ويزداد الفرق بني اجلنسني 
يف هذه املرحلة  وتكون اإلناث"راشد ويصبح جسم الطفل يف هذه املرحلة أقرب إىل جسم ال

م لصاحل ولكن هذا التقد  . أكثر طوال ووزنا من الذكور( 76.9)املبكرة من مرحلة املراهقة 
( 71)اإلناث ال يستمر فرتة طويلة من الزمن، حيث يعود الذكور للتفوق على اإلناث يف سنة

هذه الطفرة قد انتهت عند سنة عندما تبدأ لديهم طفرة النمو، يف الوقت الذي تكون فيه 
سنة، وعند الذكور يف ( 72)اإلناث، ويكتمل حجم اجلسم عند معظم اإلناث يف سن

 .7"سنة( 71.9)سن

ويشتد خجل  ،وكثريا ما خيلق هذا االختالف يف النمو اجلسدي حساسية لدى الذكور
لبنات يف الطفل خاصة يف املدرسة، وسرعان ما يزول هذا االضطراب عند تفوق البنني على ا

وطول ذراعيه وكرب يديه،  اع منكبيهوذلك المتياز الفىت عن الفتاة يف اتس"القوة العضلية، 
وتقاس القوة العضلية مجهاز خاص يسجل قوة الضغط بالكيلوجرامات، وتبلغ زيادة الفىت 

                                            
  .101ص ،الطفولة واملراهقة: علم النفس التطوري صاحل حممد علي أبو جادو، -7
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كلغ يف سن   60سنة مث يزداد هذا الفرق حىت ال يصل إىل  77كيلوجرامات يف سن   1الفتاة 
 . 7"ةسن 72

 عددـف إىل ذلك منو شعر الذقن والشارب وخشونة الصوت عند الذكور وبتـضأ
مكاهنا، فلضمان منو  حيس املراهق أن صورته  الطفولية بدأت تتالشى لتحل   التـــغيــرات

جسمي سليم للمراهق عليه أن يلم بالعادات الصحية وأن يهتم بنومه، وغذائه وأن ينام على 
وأن يتجنب اآلفات مثل التدخني الذي  ،األقل تسع ساعات حىت يوفر جلسمه الطاقة الالزمة

ومنوه  وأن يوجه إىل األلعاب الرياضية اليت تتماشى ،يضر مجهازه التنفسي الغض النامي
 .6اجلسمي

وهناك بعض اآلثار اليت تنتج إثر التغريات اجلسدية عند املراهق بسبب الطفرة النمائية 
 Huebnerانجيال هوبنر ومن بني أهم هذه اآلثار اليت استخلصتها اليت متيز هذه املرحلة 

   :واملتمثلة يف

لية الضرورية اليت بالوظائف الداخ النوم لساعات طويلة حىت يتسىن للجسم القيام -أ
 .تواكب هذا النمو السريع

ف مع حركة حماولته التكي   ضعف التوافق والتناسق يف حركات املراهق أثناء -ب
 .اليت ال تنمو بنفس النسبةاألطراف 

واملكتسب سرعة عند البلوغ  ،من الوزن الزائد خاصة عند اإلناثاحلساسية والقلق  -ج
  .الغذائية اليت قد تنعكس سلبا على صحة املراهقاتة وامليل إىل إتباع نظم احلمي  

                                            
 651فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، ص -7
 .659املرجع نفسه،  – 6
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، ويفرتض الراشدون يف معظم األحيان أن النضج املبكر خيلط أوراق الراشدين -د
النضج اجلسمي املبكر عند الذكور يكون مصحوبا بالنضج املعريف ويؤدي هذا االفرتاض إىل 

 . على حتمل املسؤولية توقعات خاطئة حول قدرة املراهقني

والدها واحتضانه تشعر عل الفتاة اليت اعتادت على تقبيل التطور اجلسمي جي -ه
أمه قبل الذهاب  وكذلك احلال بالنسبة للمراهق الذي اعتاد أن يقبل ،بالقيام بذلكباخلجل 

ه غري مالئم، وهذا ما يفسر على أن   بنمو جسمه حيس أن مثل هذا التصرفإىل املدرسة 
 .العواطف حنو اجلنس اآلخرنقص لياقة يف التعبري عن 

 .1كثرة األسئلة املباشرة حول اجلنس وحماولة التعرف إىل قيمهم اجلنسية  -و

منو اجلسم يكون سريعا ومفاجئا مرفوقا بتغريات مظاهر جنسية  ،ويف مرحلة املراهقة
يف سنة، وعند الذكور ( 77)يف السنثانوية اليت ختتم يف مرحلة البلوغ، واليت تبدأ عند الفتاة 

 .6سنة، وعلى املربيني مرافقة املراهقة يف هذه املرحلة( 72)سنة وتنتهي يف السن( 75)السن

  :النمو العقلي -2

تتميز هذه الفرتة بنمو ونضوج القدرات العقلية، هذه القدرات اليت ينحو هبا حنو التمايز 
النمو " ذلك أن   لفني،والتباين واليت تؤكد الفروق العقلية الواسعة العريضة بني األفراد املخت

األعمار، فقد أثبتت األحباث أن هذا النمو يكون العقلي ال يسري بسرعة واحدة يف مجيع 
بطيئا يف الصغر يلي هذا البطء سرعة النمو العقلي يف الطفولة املتأخرة وتستمر حىت مرحلة 

مبعىن أن  .5"دس عشرمن العام السا ا النمو العقلي إىل البطء ابتداءاملراهقة املبكرة، ويبدأ هذ
                                            

 . 171الطفولة واملراهقة، ص: ينظر، صاحل حممد أبو جادو، علم النفس التطوري -1
6 - Voir, Anne Charlet- Debray, la psychologie de l’enfant, Edition Mehdi, 

Algerie, 2010, p12. 
 .22، ص6000يوسف ميخائيل أسعد، رعاية املراهقني، دار غريب للطباعة، مصر،  -5
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سنة، وتتجسد هذه القدرات يف  72و76الفرتة اليت تتزايد فيها القدرة العقلية هي ما بني 
 :كما يلي  قيامه بكثري من العمليات العقلية كالتفكري، والتذكر والتخيل واليت ميكن شرحها

وتقرتب مفاهيم يرتبط التفكري ارتباطا وثيقا بنمو الذكاء واخلربة الواسعة، : التفكير -
والفضيلة بينما  ،العليا الصحيحة حيث بإمكان املراهق فهم معىن اخلري يف مستوياهتا املراهقني

لعقلي الذي يتسم يعجز الطفل عن إدراكه هلذه املفاهيم، وجيد املراهق لذة ومتعة يف نشاطه ا
 .7امبالتناسق واالنتظ

يف خربة الفرد السابقة، وتعتمد عملية التذكر عنده  يقصد به استعادة ما مر   :التذكر -
على القدرة على استنتاج العالقات اجلديدة بني املوضوعات املتذكرة، وال يتذكر املراهق 
موضوعا إال إذا فهمه وربطه بغريه من اخلربات السابقة اليت مرت عليه، وعلى هذه جنده 

 .6"غري املفهومةاملادة فهومة جهدا أقل من حفظ يبذل يف حفظ املادة امل"

ياله اجلامح الذي يعتمد فيه على الزخرفة والتزيني، معروف عند املراهق خ: التخيل -
بينما خيلو أسلوب الطفل من هذا اللون اجلمايل  ،ويتميز أسلوب املراهق بطابع فين مجايل

 .5خيال الفتيات خصب يفوق يف مراميه خيال الفتيان وتدل الدراسات على أن  

ويبتعد املراهق يف هذه املرحلة عن التفكري العيين الذي كان يعتمد عليه سابقا، واآلن 
، ويتميز املراهق بصورة عامة االعتماد على التفكري اجملرد وممارسة التصور العقلييستطيع 

بالقدرة على القيام بعمليات التفكري املنطقي وعلى تصور األشياء دون ربطها بالواقع املادي 
غري واقعية، كما تتميز هذه املرحلة أيضا مبرونة القوانني املنطقية على األفكار تطبيق وعلى 

                                            
 .612البهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، صينظر، فؤاد  -7
، 7929حممد مصطفى زيدان، دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -6

 .729ص
 .619ينظر، فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، ص -5
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التفكري وجتريده والقدرة على وضع الفروض العقلية واختبارها للربهنة على صحتها وفحص 
 .7احللول البدنية بشكل منظم واجلمع بني احللول املمكنة للتوصل إىل قاعدة أو قانون عام

ومن بني ابرز خصائص النشاط العقلي قدرة املراهق على االنتباه وهذا ما يهم بالدرجة 
سنة تركيز االنتباه بعدما كانت  71األوىل رجال املسرح واملربون، إذ يستطيع املراهق دون 

وتزداد قدرة املراهق على االنتباه سواء يف مدته أو مداه فهو "قدرته على االنتباه حمدودة، 
أن يستوعب مشاكل معقدة يف يسر وسهولة، ويستطيع أن يلفت نظره وانتباهه إىل يستطيع 

 .6"األشياء

ويفسر هذا النمو العقلي املتسارع لنمو املخ السريع ومييز هذه املرحلة نقد املراهق 
ومن التطورات العقلية  ،ألفكار اآلخرين سواء كما يعتقدونه أو ما يعربون عنه من آراء

ىت أنفسهم، فهم يراجعون ما صدر عنهم من أفعال وتصرفات ويتضح أيضا للمراهقني نقد ح
انبهار املراهق بكل ما هو جديد ونبذه لكل ما هو قدمي والتمرد يف بعض األحيان على القيم 

 . جلذب االنتباه أمام أقرانه

 :  النمو االجتماعي -3

املدرسة ويكتشف حميطا يتجاوز فيها األسرة و  ،املراهق االجتماعية تدرجيياتتسع عالقة 
يف  ها التفاعل مع بقية األفراد سواءأوسع وهو اجملتمع، فيتبىن أمناطا سلوكية جديدة يفرض

فيدخل يف عالقة  ،اكتساب سلوك اجتماعي ، أو مجاعة الرفاق أين يتم  األسرة أو املدرسة
وجيد نفسه أمام مواقف اجتماعية خمتلفة عليه التصرف حياهلا والتفاعل معها،  ،اجتماعية

مطالب  -كي يكون سليما-فينمو تدرجييا من خالل جتاربه الشخصية وللنمو االجتماعي 
 :عديدة نذكر منها

                                            
 .599، ص6000ينظر، رمضان حممد القذايف، علم نفس الطفولة واملراهقة، املكتبة االزاريطية، اإلسكندرية،  -7
 .96، ص7916أمحد زكي صاحل، األسس النفسية للتعليم الثانوي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -6
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وتوسيع دائرة التفاعل االجتماعي وهذا  تكوين عالقات جديدة مع رفاق السن، -
 .تنشئة أبناءهحسب ثقافة كل جمتمع و 

 .منو الثقة بالذات، وشعور الفرد بكيانه حىت يتمكن مستقبال من حتمل املسؤولية -

 .التفكري يف املهنة واالستعداد هلا جسميا، وعقليا، وانفعاليا، واجتماعيا -

معرفة السلوك املقبول وممارسته واكتساب قيم خمتارة منسقة مع اجملتمع الذي يعيش  -
 .7فيه

مو االجتماعي مبالمح ومظاهر أساسية متيز مرحلة املراهقة عن باقي املراحل سم النويت  
 :6العمرية، وتبدو هذه املظاهر يف تآلف الفرد مع اآلخرين أو نفوره عنهم

  :التآلف3-1

يتجسد التآلف عن املراهق يف مظاهر خمتلفة، منها امليل إىل اجلنس األخر ويبدأ هذا 
ضف إىل أ. انتباه اجلنس اآلخر بشىت الطرق فيه املراهق جذب حماوالمث يتطور،  امليل مسترتاا 

ذلك الثقة وتأكيدات الذات أن يفرض االعرتاف مبكانته على األفراد احمليطني به، ومن 
مسالك ونظم ومعايري  مظاهر التآلف عند املراهق اخلضوع إىل مجاعة النظائر يتبىن فيها

سرة، وأيضا البصرية االجتماعية واتساع دائرة التفاعل أصدقائه وأترابه متخليا عن والئه لأل
يقرتب فيها املراهق بسلوكه من أناس خمتلفني يتعاون معهم ويدرك حقوقه  ،االجتماعي

  .وواجباته ويتخلى نوعا ما عن أنانيته

 

                                            
 .612، ص6007ماهر حممود عمر، سيكولوجيا العالقات، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  -7
 . 620-619ينظر، فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، ص -6
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  :النفور3-2

احلدود بني شخصية املراهق وبني األفراد واجلماعات اليت ينتمي إليها  إقامةيتمثل يف 
 : وتتلخص مظاهر النفور يف

 .االقرتاب من الواقع والسخرية واالبتعاد عن املثل العليا :السخرية* 

والنشاط  عيتخذ سلوكا عدوانيا يبدو يف األلفاظ النابية والنقد الالذ : التعصب* 
 .اجلامح

 . مجاعية أوكانت فردية   ا املراهق مكانته باملنافسة سواءهبيؤكد : المنافسة* 

 تؤثر يف النمو االجتماعي للمراهق ميكن أن تسري به إىل النضج ىت  وهناك عوامل ش
الرشد إذا مت إمهال املراهق ومن رة كما ميكن أن حتيد به عن مسالك إن كانت مؤط   ،السليم

 1:بني هذه العوامل

 :أثر األسرة -أ

فإن كان الطفل مدلال نظرا إلفراط الوالدين يف  ،الطفل بوالديه تؤثر على املراهقةعالقة 
غاالة يف العناية جتعله يعجز يف املستقبل عن االعتماد على نفسه ألنه تعود على وامل ،املعاملة

والتبذير  ،خاصة األمهاتعندما خيطئ  عنه املدح وعلى حتقيق مجيع رغباته، والدفاع الدائم
  .فاق عليهيف اإلن

نقده، يف  اإلفراط إىلوالطفل املنبوذ يف طفولته يثور ويتمرد يف مراهقته وهذا راجع 
وختويفه وحرمانه من العطف واحلنان وغالبا ما يلجأ الوالدين إىل الضرب أو احلبس يف 

 .احلجرات املغلقة
                                            

 .625ص األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة،ينظر، فؤاد البهي السيد،  -1
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نفسه،  كما أن اخلالفات بني األبناء واآلباء تؤثر يف املراهق الذي حياول أن يثبت
أو التأثري عليهم يف خياراهتم  ،ه مازال طفالنا منه أن  ظ االبند الذي يرفض أن استقاللية والوال

 .  املستقبلية وهذا ما يؤدي إىل تقييدهم

وترتك األسرة آثارها العميقة على حياة املراهق والراشد وتصبغها بصبغتها اهلادئة 
السوية، إن كان اجلو السائد يف األسرة يكسوه االحرتام واالستقرار، أو املضطربة الشاذة إن  

، كما يؤثر فيما بينهم األوالدبني  أو واألوالد األهلكان اجلو مكهربا به خالف دائم بني 
الجتماعي االقتصادي لألسرة على النمو السوي للمراهق، وخيتلف سلوك الفرد تبعا املستوى ا

لكل طائفة من الطوائف االجتماعية أسلوبا معينا يف  الختالف املدارج املختلفة، ذلك ألن  
 .احلياة ومنطا خاصا يف السلوك

  :أثر المدرسة -ب

نفوره منهم أو حبه هلم، وتكفل  يتأثر املراهق يف منوه االجتماعي بعالقته مبدرسيه ومبدى
امليول املهنية للمراهق تتعلق  املدرسة للمراهق ألوانا خمتلفة من النشاط االجتماعي كما أن  

ويفوق تأثر  ،بعالقة املراهق مبدرسيه وزمالئه، ومبدى ميله حنو املواد الدراسية املختلفة
 . املراهقات مبدرساهتن تأثر املراهقني مبدرسيهم

  :جماعة النظائرأثر  -جـ

يتجسد هذا األثر يف تكون مجاعات من أفراد ينتمون إىل بيئات اجتماعية ثقافية 
متفاوتة، فقد تعمل على تآلف الطبقات االجتماعية املختلفة فتحفز أفراد الطبقات الدنيا 
على الطموح العلمي واالجتماعي ليصلوا إىل مستوى نظائرهم، وقد تنقلب األوضاع ويهبط 

 .الطموح يف اجلماعةمستوى 
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وعلى كل حال جيب أن يتعلم املراهق حتمل املسؤولية يف هذه املرحلة كما جيب العمل 
 على أن يستفيد اجملتمع من الطاقات الكامنة، وتوفري حميط اجتماعي ينمو فيه املرهق منوا

            .سويا وسليما

     :المفاهيم اللغوية وخصوصيتها عند الطفل: ثالثا

اللغة ظاهرة إنسانية اجتماعية ميارسها الناس يف الظروف الطبيعية كما ميارسون أي 
نشاط آخر دومنا تعقيد أو صعوبات، فكل أطفال العامل منذ ميالدهم يستطيعون تعلم الرموز 

والطفل يف العصر احلديث يبدأ بتعلم "الصوتية عن طريق حماكاة ما تتلقاه آذاهنم من أصوات،
يام األوىل من طفولته ولكنه يف واقع األمر ال يتعلمها بالصورة املألوفة وإمنا يستعد اللغة منذ األ

لتعلمها، فالطفل يف تلك املرحلة حياول أن يعرب عن التفاهم مع من يتعاملون معه وبأي 
 .1"شكل من األشكال

واليت هي جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني، "واللغة يف تعريفها العام 
يتعارف أفراد جمتمع ذي ثقافة معينة على دالالهتا من أجل حتقيق االتصال بني بعضهم 

الرتكيز  وال جيب الرتكيز على اللغة كمفردات فقط يف تعاملنا مع الطفل بل جيب، 2"وبعض
ا تعد من اخلطوات الضرورية لتعلم املبادئ والقوانني، وتسمح هن  على املفاهيم أيضا، إذ إ

م على أن يتذكر ما يتعلمه األشياء واألحداث، وتساعد املتعل   والربط بني جمموعات بالتنظيم
ويفهم طبيعة العلم بعمق، وهذا ما ميكن أن يوفره مسرح الطفل يف إثراء الرصيد اللغوي 

يرافقه جتسيد  اومن جهة أخرى توضيح املعىن واملفهوم باعتبار املسرح نصللطفل من جهة 
   .لطفل رؤية أفضل لتحصيل هذه املفاهيمبصري وهذا ما يوفر ل

                                            
  .2-1، ص6000الفتاح أبو معال، تنمية االستعداد اللغوي عند األطفال، دار الشروق، عمان، عبد  -1
أسسها، مهاراهتا، تدريسها، تقوميها، دار املسرية للنشر والطباعة، -رشدي أمحد طعيسة، املفاهيم اللغوية عند األطفال -2

 .69، ص6077، 5عمان، ط
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أمهية املفاهيم اللغوية يف عملية التعليم حتمية أكدت عليها البحوث والدراسات اليت و 
  :يتعىن باللغة، وميكن إمجال مواطن األمهية فيما يل

النجاح يف القراءة وبني الرصيد اللغوي للطفل، مفرادات، تراكيب  خلق عالقة بني -7
 .ودالالت مما يسهم يف التعلم السليم

 .اإلسهام يف عملية التحصيل مما يوفر للتلميذ التقدم يف املواد املعرفية -6

ستماعا وكالما وقراءة وكتابة وحنوا وأدبا، وبذلك ربط فروع اللغة بعضها ببعض ا -5
 .جتاه احلديث يف تعليم اللغةالتكامل املعريف وهو اال قق مفهوميتح

القضاء على اللفظية أو استخدام اللغة اليت ال حتمل معىن فمثل هذه اللغة ختلق  -1
 .خلطا واضطرابا لدى الطفل بني رموز اللغة والنظام املعريف الذي متثله

ما يتعلمه  تنظيم وتصنيف وترتيب احلقائق واختصارها وبذلك يتذكر املتعلم -9
 .بسهولة

 1 .تساعد على التعلم الذايت مدى احلياة -2

حيث ينبغي حتديد  ،وهذا يتحقق إذا مت تكييف املنهج مادة وطريقة مع قدرات املتعلم
نوع املفاهيم اليت تقدم للمتعلمني يف سن معينة، ومراعاة قدراهتم يف حتديد هذه املفاهيم  

الطريقة املناسبة يف تقدمي املفاهيم، إذ خيتلف األطفال يف قدراهتم على  كذلك استخدام
 .إدراك املفاهيم

حلروف اليت يسهل نطالقا من مناغاة وجمموعة من بعض اتنمو لغة الطفل منذ والدته ا
على نضج جهازه العصيب املركزي، وتصبح هذه اجملموعة من األصوات   عليه نطقها بناء

                                            
  .70أسسها، مهاراهتا، تدريسها، تقوميها ، ص-وية عند األطفالينظر، رشدي أمحد طعيسة، املفاهيم اللغ -1
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م جتعله يطور بريا عن حاجته للطعام أو تعبريا عن األمل، لكن غريزة التعل  كالصراخ، والبكاء تع
البشرية أطول بكثري من مرحلة طفولة أي كائن فالطفولة "لغته على امتداد مرحلة الطفولة، 

آخر حي والرضيع البشري أكثر اعتمادا على اآلخرين من صغار احليوانات األخرى مجيعا، 
 .1"ز فطرية يف سلوكه بل هو قابل للتعلموالطفل ال يعتمد على غرائ

وتتطور لغة الطفل بشكل سريع وخباصة خالل السنوات األوىل اليت يكون فيها على 
اتصال مباشر مع كل من حييط به، فيثرى رصيده اللغوي، ويكتسب مفردات جديدة دون أن 

 .فرتاه يوظفها يف مواقف ومواقع ال تصح ومعىن الكلمة ،يفهمها فهم الكبار

 :وتدخل عدة عوامل يف النمو السوي للغة الطفل نذكر منها

 :بيئة الطفل ومحيطه -أ

األسرة هي الفضاء األول لتدريب الطفل على استعمال األلفاظ اللغوية يف التواصل 
وللظروف اليت حتيط به يف املنزل، "الشفوي، واستعماهلا لتبليغ وحتقيق رغباته اليومية املباشرة 

هم األطفال الذين يسعدهم احلظ، فتتاح هلم فرص الفعال يف قدرته اللغوية وكثر ها والشارع أثر 
ملمارسة اخلربات املختلفة، مث يشجعون على التحدث عن هذه اخلربات يف سنتهم األوىل، 

يف بيئة قاحلة ال أثر فيها للكتب، أو الصور، أو القصص أو اللعب أو  ينشئونوآخرون 
 .2"ريد فيكبت منوه اللغوي يف بدايتهل  بينه وبني التعبري عما يالرحالت، بل لعل  منهم من حي

أثر العالقات األسرية ينعكس إجيابا أو سلبا على الطفل، فإن  وهذا ما يؤكد على أن  
وفر  له جوا مالئما للكالم، والتعبري عما خياجله من دون خوف ودفعه إىل املطالعة أو اخلوض 

                                            
مع دار  االشرتاكمع هادي نعمان اهلييت، أدب األطفال، فلسفته، فنونه، وسائطه، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -1

  .75، صالشؤون الثقافية العامة، بغداد
، 7وأساليبهم وتعليمهم وتثقيفهم، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طالفتاح أبو معال، أدب األطفال  أبو - 2

 .61، ص6009
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ئلة، حيث يعامل مبثل ما يعامل به الكبار يف التعبري معه يف حديث عن سفر قامت به العا
مدارك ه العقلية واللغوية تنمو منوا سويا، وإن  عن أفكاره مبا يشاء دون لوم أو تأنيب، فإن  

 .حدث العكس يكبت الطفل، وقد يؤدي ذلك إىل عواقب وخيمة

أطفال البيئات االجتماعية االقتصادية  الدراسات العلمية املختلفة على أن  "وتدل 
املمتازة يتكلمون أسرع وأدق، وأقوى من أطفال البيئة االجتماعية االقتصادية الدنيا، وأنه كما 

 .1"تعددت خربة الطفل واتساع نطاق بيئته ازداد منوه اللغوي

وميكن أن خيلق املستوى املعيشي لألسرة تذبذبا للنمو السوي، فالطفل الذي ينمو 
وسط الكتب ويف جو يسود فيه احلوار الغين يثري لغته، فاألسرة هي اليت تساير مراحل نضج 

  . الطفل حىت تصل به إىل بر األمان

الفها يف لغتها وطرق ملبكرة من بيئته إىل بيئة أخرى ختوالطفل الذي ينتقل يف طفولته ا
ينسى لغته األصلية بالتدريج، ويستطرد به النسيان فيتخفف أوال من القدرة على  ،حوارها

التعبري هبا قبل أن تضعف قدرته على فهمها ويستطرد به التعلم فيكتسب من بيئته اجلديدة 
 .لغتها اليت تتحدث هبا وتبدأ خربته اللغوية اجلديدة بالفهم قبل التعبري

لطفولة املبكرة ينعكس على منوه اللغوي وإذا أمهلت فسفر الطفل مع عائلته يف مراحل ا
العائلة الطفل يف هذه املرحلة ميكن أن تطمس لغته األم وينشأ على لغة بيئته اجلديدة، وهذا 

 .حيسنون لغته األم ما قد تؤثر عليه يف مراحله العمرية القادمة فيحس بنقص جتاه من

 :الذكاء والثقافة -ب

ختتلف نسب الذكاء من شخص إىل آخر وقد يرجع هذا على حسب رأي بعض  
إىل أثر الوراثة، فالذكاء يورث وهو قابل  J . Piaget  جون بياجيهعلماء النفس ومن بينهم 

                                            
  .796فؤاد البهي السعيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، ص -1
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للتطور والزيادة، فقدرة الطفل على استيعاب الكالم وتركيب اجلمل بصفة سليمة دليل على 
الطفل الغيب  وتبني البحوث أن  "فل إىل طفل آخر وجود ذكاء لغوي وهو متفاوت من ط

أبطئ من الذكي يف حديثه، كما أنه أقل منه قدرة على التمكن من الكلمات واجلمل 
والرتاكيب، ومن أجل هذا كانت للقدرة اللغوية داللتها على ذكاء الفرد وكثريا ما نالحظ أن 

 .1"يف ذكائه العام كذلك الطفل القاصر يف استخدام اللغة أميل إىل أن يكون قاصرا

الذكاء يؤمن توازنا أوسع واستقرارا للمفاهيم اليت جتول يف عامل الطفل، والتوازن هو ف
فالذكاء قبل كل شيء نظام "دور الذكاء األساسي والرئيسي يف فكر اإلنسان وجسمه 

ي عمليات حية وفعالة، أكثر سالسة ودميومة يف آن واحد، فهو تكي ف عقلي جد  متطور، أ
جهاز تبادالت ضروري بني الفرد والعامل اخلارجي، حيث تتخطى حلقاهتا االتصاالت املباشرة 

 .2"وآنية وصوال إىل العالقات البعيدة واملستقرة 

على عالقة الطفل بالعامل اخلارجي وما حيويه من عقائد وعادات  جون بياجيه زيرك  
ابه يف كت إدوارد تايلوروأخالق، وهذا يوصلنا إىل أثر الثقافة يف منو لغة الطفل اليت عر فها 

ذلك املركب الذي يشتمل على املعرفة، والعقائد، والفن، واألخالق، ": الثقافة البدائية يف قوله
ها من القدرات والعادات اليت يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوا يف والقانون والعادات وغري 

إال أن ه ال ميكننا فصلها عن الثقافة العامة للمجتمع،  ،، فثقافة األطفال ثقافة نوعية3"اجملتمع
م ومعايري وعادات فهي جزء منها لكن هلا خصوصياهتا، فهي تنفرد خبصائص أخرى منها قي  

ات واالجتاهات، واملواقف واالنفعاالت، واألزياء وغري ذلك وطرق خاصة يف اللعب، والتصرف

                                            
 .61ص ،أبو معال، أدب األطفال وأساليبهم وتعليمهم وتثقيفهم حأبو الفتا  - 1
 .75ص دون سنة، يولند عيمانوئيل، عيودات للنشر والطباعة بريوت، لبنان، :الذكاء، ترجون بياجيه، سيكولوجيا  - 2
 .20، ص7927عاطف وصفي، الثقافة والشخصية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،  - 3
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مما يشك ل ثقافة األطفال، وخصوصي ة عناصرها وانتظامها البنائي، وهذا دون أن ننسى دور 
 .1الكبار يف وضع القوانني ورضع الطفل إن مس  مبا ال يتوافق مع عادات اجملتمع

 :الخصوصية اللغوية للطفل -1

وتزداد مهارته يف الكالم وترتيب األفكار  ،اللغوية من يوم إىل يومتزداد ثروة الطفل 
القدرة  أضف إىل ذلك النطق السليم وإخراج األصوات، وقد بي نت بعض الدراسات أن  

اللغوية عند البنات أعلى منها عند البنني الذين هم أقل  عناية ودق ة يف تعبريهم اللغوي وأكثر 
 .إمهاال لقواعد النحو

 :عض اخلصوصيات يف لغة األطفال نذكر منهاوتظهر ب

      :التركيز على المحسوسات ال المجّردات1-1

دون " بابا"، "ماما"، "بــا"،"ما"أول ما ينطق به الطفل ال يتجاوز حرفا أو حرفني مثل
أباه كما قد يقصد به رغيف اخلبز، " بابا"أن يدرك معاين الكلمات فقد يقصد ب 

فاألطفال عند بدء تعلمهم الكالم يتعرفون إىل األمساء احملسوسة، أما األفعال واحلروف "
ألهنا " نسيان"و" فن"و" حنان"و" حب"فتظهر بعد ذلك، وخيتلف ظهور املعنويات مثل 

أول ما ينطق به الطفل ال أن  تقتضي خربات مستمرة يف مواقف معينة هتي ئ للطفل عملية 
دون أن يدرك معاين الكلمات فقد " بابا"، "ماما"،  "بــا"، "ما"مثل  يتجاوز حرفا أو حرفني

فاألطفال عند بدء تعلمهم الكالم "أباه كما قد يقصد به رغيف اخلبز، " بابا"يقصد ب 
يتعرفون إىل األمساء احملسوسة، أما األفعال واحلروف فتظهر بعد ذلك، وخيتلف ظهور 

ألهنا تقتضي خربات مستمرة يف مواقف " نسيان"و" فن"و" حنان"و" حب"املعنويات مثل 

                                            
دار البشري للنشر والتوزيع، ، "أهدافه، مساته ومصادره، رؤية إسالمية"نظر، سعد أبو رضا، النص األديب لألطفال، ي -1

 .71ص، 7995
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لذا نرى األطفال ال يولون أمهية لبعض الكلمات مثل  ،1"معينة هتي ئ للطفل عملية التعليم
     .الشرف أو احلرية فعبثا اخلوض يف حديث مع الطفل حول هذه  املواضيع

 :الذاتية 1-2

دون مقامستها مع اآلخرين وهذا  من بني ميزات الطفل حب ه املفرط لذاته ومتلكه لألشياء
يكمن يف خوفه على ألعابه وحبه يف أن يكون هو مركز االنتباه، ونعكس ذلك يف لغة الطفل 

وهو ما يؤكد ما ذهب إليه العامل النفساين :"حاضرة يف جل  كالمه " أنا"فنجد كلمة 
-الذات  التمركز حول - وذلك فيما مس اه، "لغة الطفل وتفكريه"يف كتابه " بياجيه"

Egocentrisme 2" الباحثني بنيأثارته هذه النظرية من خالف  على الرغم مما.       

كالم الطفل غالبا ما يكون موج ها إىل ذاته،   توص ل إىل أن   بياجيه فمن خالل جتارب      
ف على وجهة نظر اآلخرين، والغرض من فالطفل يتحدث عن نفسه دون أن يقصد التعر  

حديث، وجتده عصبيا مع أترابه غري اجتماعي ال  الطفل يف كونه حمور كل شباع رغبةذلك إ
أو اليت أبدعها من نسيج  ،حيب أن ُتسرق منه األضواء حني يروي مغامراته اليت عاشها حقا

 .خياله

ويتحدث األطفال دون أن يعنيهم أمر املستمع هلم، لذا يتحدثون حىت ولو مل يعرهم 
 3:هذا النوع من احلديث إىل ثالث ظواهر فرعية هبياجيأحد انتباها، وقد قسم 

 

 

                                            
 .62هادي نعمان اهلييت، أدب األطفال، فلسفته، فنونه،وسائطه، ص -1
 .62عبد الفتاح أبو معال، أدب األطفال، ص - 2
  .506-507ينظر، صاحل حممد علي أبو جادو، علم النفس التطوري، الطفولة واملراهقة، ص -3
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 : Répétition اإلعادة وتكرار الحديث -أ

هذا احلديث تواصال وإمنا هو مرتبط بالرتفيه عن النفس، وال يرتبط هذا  يعدوال 
احلديث املكرر بأداء اآلخرين فهو وقت معني يتلذذ فيه الطفل بتكرار عبارات جيد يف ذلك 

 .ستمرارية أو التوقف عنه بردود أفعال اآلخرين اللغويةيرتبط التكرار أو االعة خاصة وال مت

 : Monologue الحديث مع الذات -ب

يتحدث فيه الطفل مع نفسه ويسمع رجع صوته غري مبال باآلخرين ألن الغرض أيضا 
تسمح له بتعديل  اآلخرين، لذا ال يعد وظيفة اجتماعية معمن هذا احلديث ليس التواصل 

 .نيته اللغويةأب

 Monolog الحديث مع الذات ضمن جماعة األطفال -ج
collective:    

يتحدث الطفل مع نفسه ضمن جمموعات األطفال الذين ال ينصتون له، على الرغم 
 .من وجوده

وهذا الرتكيز على الذات ناتج عن نفسية الطفل يف هذه املرحلة بالنسبة له يستطيع أن 
أذكى من كل أقرانه ويتباهى  وأنه ،حيفظ كل األغاين يف ثانية يفوز بأي سباق خيوضه، أن

 .منه سوإن مل حيققها فاخلطأ لي تهااز بكل إجن

 :استخدام الكلمات والجمل 1-3

تت سم لغة الطفل بالبساطة واجلمل القصرية، حيث يربط بني كلمتني أو أكثر ليكون 
ويسبق الفاعل الفعل؛ مبعىن أن الطفل مجلة ذات معىن دون مراعاة قواعد اللغة، أو حرف جر 

 يبدأ عبارته اإلخبارية عادة باسم املتحدث عنه، أو مبا يسم يه البالغي ون املسند إليه مث يذكر
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بابا راح "أو " ماما راحت الدار"فعال، فمثال جنده يقول  بعد ذلك املسند سواء كان امسا أو
أو ظاهرة ما، وهلذا عالقة بتفكريه  وعادة ما يستعمل الطفل هذه اجلمل لوصف عمل" لوطو

فالطفل عادة يربط بني أشياء وأحداث ال توجد بينها عالقة منطقية يف دنيا الواقع ولكنه "
يربط بينها لتالزم ظهورها أمامه أو ألثارهتا مشاعر متشاهبة يف نفسه، ختتلط عليه فال يفر ق 

 .1"بينهما وال مييزها عن بعضها البعض 

وجود عالقة منطقية بني ما يفك ر فيه الطفل والواقع هي يف احلقيقة  واملقصود من عدم
ال أساس هلا من الوجود إذا فك رنا مبنطق الطفل ال الراشد، وغالبا ما يعرب  عنها برتاكيب لغوية 

فقد " Piaget"و " Nortonتثري ضحك الكبار وهذا ما ينهي عنه علماء النفس أمثال 
 جيعله يتعم د الغباء إلثارة ضحك الكبار، زد إىل ذلك أن  يزعج هذا التصرف الطفل أو 

الطفل إذا استطاع أن يرك ب اجلمل فهو يف مرحلة يكون فيها رصيده اللغوي على حسب 
كلمة وهذا غري كاف إلشباع رغبته يف الكالم وحماكاة   6900حوايل  Norton" نورتون"

 ثر وضوحا يف التعبري اللغوي حيث إن  وهذه النزعة أك"فيعمد إىل التكرار  ،الكبار وتقليدهم
الطفل  اللغة من أيسر العمليات اليت تربز فيها قدرة الطفل على حماكاة الكبار، ويالحظ أن  

يستمر يف تكرار الكلمات والعبارات يف مراحل منوه املختلفة، وإن كان جينح إىل اإلقالل منه  
االبتكار، وازداد حمصوله اللغوي من كل ما كرب، ومنت قدرته الفعلية، وات سعت أمامه آفاق 
 .2"الكلمات واألدوات اليت تعينه على ربط اجلمل والعبارات

نقل كل ما مسعه على لسان والتكرار يفيد الطفل يف اكتساب املهارات اللغوية فرتاه ي
يسمع ": لذا جيب توخي احلذر فيما نقول أمام أبنائنا، يقول ابن خلدون يف مقدمتهالكبار 
ستعمال املفردات يف معانيها فيل قنها أوال مث يسمع الرتاكيب بعدها فيل قنها كذلك، الصيب ا

                                            
، كلية رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية، (منظور اجتماعي ونفسي)صي للطفل حممد السيد حالوة، األدب القص -1

 ، 6005املكتب اجلامعي احلديث، 
 .62ص ،األطفال، فلسفته، فنونه، وسائطههادي نعمان اهلييت، أدب  -2
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مث ال يزال مساعهم لذلك يتجدد يف كل حلظة ومن كل متكلم، واستعماله يتكرر إىل أن يصري 
ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم، هكذا تصري ت األلسن واللغات من جيل إىل 

 .1"طفالجيل وتعل مها العجم واأل

نا يف مداه ونوعه تبعا لعمر الطفل وتبعا لطريقته يف خيتلف تعبري الطفل اختالفا بي  
هذا وتتأثر مجل الطفل يف طوهلا وقصرها مبراحل منوه ومبدى "كتابية،   ابري شفهية كانت أوالتع

ع ، ويف حواره منضجه وتدريبه، وبأعمار رفاقه فهو مييل يف حواره مع أقرانه إىل مجل قصرية
 .2"البالغني الراشدين يصوغ عباراته يف مجل طويلة

 هعلماء النفس يف العائلة اليت ينمو فيها الطفل مع أخوانه الذين يفوقون هوهذا ما الحظ
يصبح الطفل قادرا على وضع نفسه موضع "سنا يطور لغته وينمي تراكيب مجله، حيث 

اآلخرين، فيوجه إليهم كالما منطقيا منسجما ويدرك مفاهيم االتصال كعالقة األخ باألخت 
 .3"واليمني واليسار

خدمون القواعد األطفال يتكلمون بطالقة وبشكل ميكن فهمه يست وبالرغم من أن  
عدم قدرهتم على مالحظة بعض فإهنم غالبا ما يقعون يف أخطاء نتيجة "حد ما،  النحوية إىل

على هذه القواعد ومثال ذلك عندما يريد الطفل أن حيول الفعل املاضي إىل  االستثناءات
فانه يستخدم نفس القاعدة يف ( العب-لعب)،(راكب-ركب)اسم فاعل كما هو احلال يف 

يف االعتبار بعض االستثناءات، فإذا أراد أن حيول  حتويل أي مفردة تواجهه دون األخذ
 .4("تاعب)فإهنا تصبح ( تعب)

                                            
املوسوعة الشاملة، ، warraq.comwww.alابن خلدون، موقع الوراق،  قدمةمابن خلدون، عبد الرمحان  -1

 .592ص
  .791فؤاد البهي السيد، األسس النفسية لنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، ص -2
  .701طارق كمال، النشأة النفسية للطفل، ص -3
  .505صاحل حممد علي أبو جادو، علم النفس التطوري، الطفولة واملراهقة، ص -4
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ه مييل إىل جعلها منتظمة يف مجيع عندما يكتشف الطفل قاعدة لغوية معينة فإن  
احلاالت واملناسبات، وغالبا ما مييل الوالدين إىل تقليد األطفال يف تركيب مجلهم لغرض املتعة 

هذا قد يعرقل النمو اللغوي السريع للطفل لذا ينصح بأن يتحاور اآلباء  والرتفيه إال أن  
الطفل ميلك معجما حمدودا من املفردات  والراشدين مع األطفال بطريقة عادية، فصحيح أن  

 .والرتاكيب لكن بوسعه أن يفهم معاين املفردات حىت وإن مل يوظفها من قبل يف مجله

  :المحصول اللفظي 1-4

 ،ث عن املفردات اللغوية أو معجم األطفال هناك سؤال مهم يطرح نفسهعند احلدي 
 ماهريرى يف هذا الشأن مها لألطفال؟ ما هو القدر من املفردات اليت ينبغي أن نعل   :وهو

 : استحالة كم أو عدد الكلمات اليت تعلم لألطفال لعدة أسباب منها شعبان عبد الباري

ك من خالل ظهور مصطلحات تكنولوجية أو علمية تطور اللغة ومناؤها املستمر وذل -
 .جديدة

تغري وتطور داللة الكلمات إما لتوسيع داللة املفردة أو تضييق داللتها ومن مث فهناك  -
 .عملية تطور مستمر هلا تفرض تطورا على املعاين املختلفة

 7990طبيعة املتعلم نفسه ختتلف من فرتة زمنية إىل فرتة زمنية أخرى، فتالميذ سنة  -
 .واالختالف يكمن يف العقلية والدوافع والقابلية للتعلم 6070خيتلفون عن تالميذ سنة 

  .اختالف السياقات املوقفية اليت توظف فيها املفردات -

 :ة على حسب املستويات الدراسيةوهناك من حيدد القدر املناسب من املفردات اللغوي

 كلمة للمستوى االبتدائي   7000إىل  190

 كلمة املستوى املتوسط  7900إىل  7000
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 1للمستوى املتقدم 6000كلمة إىل   7900

كلمة يف املرحلة االبتدائية كاف ألن   6900إىل  6000وتعليم األطفال ومتكينهم من 
 : شريطة أن يتعلموا مهارتني أساسيتنييكون لديهم قاموسا يفي ملتطلبات احلياة على 

 .كيفية ترتيب الكلمات-

 2 .كيفية استخدام القاموس   -

قاموس لغوي خاص يكتسبه يف عالقته مع أسرته وعامله اخلارجي له مفاهيم وللطفل 
السعي يف تأليف معجم لغوي  طفولة، فعلى املهتمني هبذه الشرحيةوتعاريف خاصة بعامل ال

حتسيس الطفل وتشجيعه على  خاص بالطفل يتفق ومستويات إدراكه، أضف إىل ذلك
القراءة اليت تعد عامال مهما يف إثراء رصيده اللغوي، وذلك قبل أن يصل إىل املدرسة، فميوله 

                 .  إىل القراءة تكون قبل ذلك

القراءة، أن  اجملهودات األوىل اليت يبذهلا الطفل لتعلم وهذا ما يؤكده اخلرباء يف جمال 
القراءة ال تتم عند دخول الطفل املدرسة يف الصفوف األوىل من بداية الدراسة االبتدائية، 
عندما يصل الطفل إىل السادسة من عمره فحسب، بل غالبية األطفال  خربوا املادة القرائية 

ل املدرسة، عن طريق السور القرآنية والكتب واجملالت يف مرحلة مبكرة من طفولتهم األوىل قب
هناك دافعا طبيعيا يدفع األطفال  اليت أصبحت جزءا من ثقافة اإلنسان، ودل ت الدراسات أن  

إىل االهتمام بالكتب وينشأ لديهم يف سن مبكرة، ويستمر هذا الدافع معهم حىت يبلغ قمته 

                                            
-622، ص6077تعليم املفردات اللغوية، دار املسرية للنشر التوزيع والطباعة، عمان، ينظر، ماهر شعبان عبد الباري،  -1

621.  
  . 592، صاملرجع نفسهينظر،  -2
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كتوبة ويتم ذلك عند وصوهلم السادسة من عندما يتعرف األطفال على معاين الرموز امل
 .1عمرهم تقريبا

كلمات قاموس األطفال يشوهبا الغموض ويعوزها التحديد،   على هذا جند أن   بناء
فالقراءة تساهم يف إزالة الغموض، لذا جيب حتبيب هذه العادة بإقامة املهرجانات 

سيع آفاق الذين يعملون وتو "واالحتفاالت اليت تصمم خصيصا ألجل ربط الطفل بالكتابات 
مع األطفال حول أدب األطفال والقراء الصغار، واملسابقات وغري ذلك من األنشطة  

 .2"والربامج اليت هتدف أساسا إىل تنمية القدرة على القراءة 

عالوة على القاموس اللغوي  ،توطيد العالقة بني الطفل والكتاب تثري حمصوله اللفظيو 
ل يف أسرته وحميطه وهي مفردات ختتلف من ناحية إىل ناحية، الشعيب الذي يتلقنه الطف

فغالبا ما يتعلم الطفل كلمات من حوار الكبار، فرتاه فضوليا يطرح األسئلة إذا مل يفهم معىن 
الكلمة فال جيب على الكبار تفادي أو جتن ب أسئلته واإلجابة عليها ومنحهم االهتمام 

 .الالزم

وطفل اليوم نادرا ما يتجاوب مع حكايات اجلدات اليت حتوي كلمات زالت وحلت 
مكاهنا مجل وتراكيب جديدة كون اللغة حية، تتغري من حقبة إىل حقبة وتتغذى من لغات 
جديدة، وهذا ما نراه يف عصرنا احلايل أين دخلت مفردات غربية فرضتها أنواع الرتفيه اجلديدة  

 les films d’animationم املتحركة املخصصة لألطفال كألعاب الفيديو واألفال
 .وصارت متداولة يف حوارات األطفال

 

                                            
 .61، ص7919، ةترمجة سامي ناشد، دار املعرفة، القاهر  :ظر، ماريون مونور، تنمية وعي القراءة، ترين -1

  .Ralphe. Staiger, roads to reading, Paris, UNESCO,1979,p70-6 
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 اللعب عند الطفل: رابعا

 :تعاريف -1

مييل األطفال إىل اللعب وذلك باعتباره نشاط حيبونه، وميارسونه طوال مراحل منوهم  
فيها الطفل مجيع حواسه، هة يستخدم موج وواء كانت هذه املمارسة تلقائية أمنذ الوالدة س
اعترب الباحثون يف جمال النمو أن اللعب أفضل "يف تعلمه ومنوه منوا سليما، وقد فيساهم ذلك

وسط قادر على إتاحة فرص استخدام احلواس والعقل بصورة بناءة ومربية، وكما يشري الكثري 
يكتشف بيئته نه من خالل اللعب، أ كتاب واملهتمني بدراسة منو الطفلمن الباحثني وال

ما هو  فة، ويتعلم عن ذاته فيعرف من هو،ويتعرف على عناصرها ومثرياهتا املتنوعة واملختل
 .1"واألقارب  مركزه وموقعه ويتعلم أدواره وأدوار احملطني به من الكبار

بناء على هذا جند أن  اللعب يساهم يف النمو املتوازن للطفل، وعلى اآلباء توفري اجلو 
ة الطفل وغالبا ما خيتلف الباحثون يف إجياد تعريف واحد، لكن جند يف جل  املالئم ملتع

التعاريف بعض التكرار والتداخل يف بعض املعلومات واآلراء، ومن بني تعاريف اللعب عند 
استنادا إىل علم " يف كتابه اللعب عند األطفال أن معىن اللعب فاضل حناالطفل جند تعريف 

واليت تعين يف الوقت نفسه التسلية الطفلية، تشتق من " Ludique"االشتق ات فإن كلمة 
اليت تعين يف  "Seholor"الكلمة الالتنية، لكن تطورا جديرا باملقارنة جعل الكلمة اليونانية 

اللعب كان يقصد  ، مبعىن أن  2"تأخذ معىن الوقت املخصص للدراسة" وقت الفراغ"األصل 
اسية يكون فيه الطفل حر ا يرو ح عن نفسه مبا به وقت الفراغ املخصص بني احلصص الدر 

 .يريد
                                            

ماريا بريس،جنفيف الندو، اللعب ومنو األطفال، عداد عبد الرمحان سيد سليمان، شيخة يوسف الدربيسيت، مكتبة زهراء  -1
 .76، ص 7992الشرق، القاهرة، 

، 7999، 7مغرب للخدمات الثقافية والطباعة والنشر، سوريا، ط -فاضل حنا، اللعب عند األطفال، دار مشرق -2
 .79ص
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ه كان يستعمل اللعب يف تعليم األطفال عمليات احلساب أن   أفالطونلكن ورد عن 
الوارد يف  شابلنبتقسيمه حبات التفاح ليسهل عليهم عملية العد واحلساب، وهناك تعريف 

أو مجاعات بقصد االستمتاع فرادا إاللعب هو نشاط ميارسه الناس " قاموس علم النفس أن  
اللعب هو أي نشاط " ، وهذا التعريف يتفق واملوسوعة الربيطانية يف أن  1"ودون أي دافع

أي  نشاط حيقق لذة  ومن خالل هذين التعريفني خنلص إىل أن   ،2"طوعي من أجل السرور
 .السرور واملتعة هو اللعب

على حتويل املعلومات الواردة لتالئم عملية متثيل تعمل "ه اللعب على أن  بياجيه ويعر ف 
، 3"حاجات الفرد، فاللعب والتقليد واحملاكاة جزء ال يتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاء

اللعب بالنمو العقلي، وأنه عامل مهم يف منو الطفل، وهذا ما تراه أيضا  بياجيهوهنا يربط 
سيلة اليت ينمو هبا ويرتقي هبا ونشاط عمل الطفل والو "ه يف تعريفها للعب بأن   سوزانا رايزكس

 .4"اللعب رمز للصحة العقلية

نشاط سلوكي هام "اللعب هو أن  " سوزانا ميلر"ـلنفسه وجند تعريفا آخرا يف السياق 
يقوم بدور رئيس يف تكوين شخصية الفرد وتأكيد تراث اجلماعة أحيانا وهو ظاهرة سلوكية 

، ومن خالل 5"العليا واإلنسان على وجه اخلصوص يف الكائنات احلية وتتميز هبا الفقريات
اللعب نشاط تلقائي طبيعي، ال يُتعلم له عالقة وطيدة  ريف خنلص إىل فكرة أن  التع اهذ

بالنمو العقلي ودور أساس يف تكوين شخصية الفرد الغرض منه املتعة وإدخال السرور يف 
 . نفسي ة الطفل

                                            
 .70، ص7997حممد عبد الكرمي الشنطاوي وآخرون، سيكولوجيا اللعب، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، - 1
 .72ص فاضل حنا، اللعب عند األطفال، - 2
 .02،ص921أمحد بلقيس، توفيق مرعي، امليسر يف سيكولوجيا اللعب، دار الفرقان للنشر والتوزيع، األردن،  - 3
 .779، ص7990دي عفاف، سيكولوجيا اللعب، دار الفكر، عمان، البابي  - 4
نوف حمي الدين، اللعب يف حياة األطفال، الطفل العريب واملستقبل، الكتاب العريب، سلسلة فصلية تصدرها جملة العريب،  -5

 .771، ص7999
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 :خصوصية اللعب -2

حاول العديد من العلماء والباحثني إجياد خصوصية اللعب لدى الطفل من خالل  
 Roger Cailloisمالحظة األمناط السلوكية اخلاصة وأهم هؤالء العلماء، الفرنسي 

الذي رصد بعض اخلصائص اليت متيز لعب الطفل عن باقي املمارسات اإلنسانية  كيوا
 :منها اللعب يعر ف كنشاطنذكر " األلعاب والناس"األخرى يف كتابه 

الالعب ال ميكن أن يكون جمربا من دون أن يفقد اللعب طبيعته  أي أن  : حر -1
 .املسلية واجلذابة والسارة

  .ه حماط حبدود من املكان والزمان وحمدد بشكل مسبقأي أن   :منفصل-2

الالعبني ه خربات مادية وإمنا يتم انتقال الالعب ضمن دائرة من أي أن  : منتج غير-3
 .من البداية إىل النهاية

ه يرتافق بشعور خاص يت صف بواقعية ثانوية أو أي أن  : وهمي أو تخّيلي -1
 .1بالواقعية

ثنا العامل   هنا عن خصوصية اللعب بصفة عامة فلعب األطفال يتص ف  "كيوا"حيد 
 :مجملة من اخلصائص متي زه عن لعب الكبار نذكر منها

 :للواقعاللعب العاكس  -أ

حياكي الطفل يف لعبه ما يراه يف واقعه، إذ يعكس من خالله احلياة احمليطة به يف شكل 
لعب تكون من نسيج خياله ضاربا عرض احلائط التقي د بشروط املوقف احلقيقي أو التسلسل 

يعتقدون وهم يلعبون يف الغرفة مثال أهنم يسبحون "الزمين أو املنطقي لألحداث، فاألطفال 
                                            

-Voir, R. CAILLOIS, les jeux et les hommes, Gallimard, paris , 1985, p42.7 
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غرفة وسط حبر هائج ويعانون مشاعر اخلوف مث مشاعر الفرح إثر متكنهم من اجتياز يف ال
املواقف الصعبة مثلهم يف ذلك مثل رواد الفضاء الذين يغزون الفضاء، مث يعودون ثانية إىل 

لعب األطفال يتأثر بالتقاليد  األرض، فاألحداث تتواىل كما لو أهنا حكاية أو رحلة، كما أن  
جملتمع وغالبا ما يقوم الصغار بتقليد من هم أكرب منهم سنا يف ألعاهبم وهكذا الشائعة يف ا

 .1"تنتقل األلعاب الشعبية يف جمتمع ما من جيل إىل جيل

فلعب الطفل إذن مستوحى مما حيدث يف حميطه، حيث جنده يقل د سائق السيارة 
ظنا منه أنه يطري إىل غري كل أحناء البيت متخي ال نفسه السائق، أو جنده يفتح ذراعيه  وجيوب

 .ذلك من األلعاب اليت يقل دها الطفل ويتمتع هبا يف عامله

 :طابع الذاتية في اللعب -ب

خيلق األطفال لُعبهم ويبدعوهنا يف عامل من خيال، يضعون قوانينها وكيفية ممارستها 
ويات وختتلف طرق اللعب باختالف االنتماءات االجتماعية واالقتصادية، وعلى حسب مست

 .الذكاء  حىت وإن كان مضمون اللعبة واحدا

ر وغالبا ما يكون الطفل هو البطل يف اللعبة يف ختط يه الصعاب أو كشف الس  
فالطفل حينما يلعب يشعر باللذة يف "والغموض احمليط باللعبة املبتكرة، وهذا لتحقيق اللذ ة 

 .2"نشاط الذي يقوم بهاستخدام قواه واستعداداته وتعترب هذه اللذة مبثابة علة ال

ة، وهذا ما توف ره إشراك ذات الطفل يف اللعبة حيقق له اللذ   خنلص إىل أن   ،وعليه
اليت  x boxوألعاب  PlayStationاأللعاب الفيديو ذات التكنولوجيا املتطورة، مثل 

احلربية، ه يقود سيارات السرعة ويعتلي الطائرات تدخل الطفل يف أعماق اللعبة فتومهه بأن  

                                            
 .60ص ، اللعب عند األطفال،حنا فاضل - 1
 .70، ص7929يوسف ليلى، سيكولوجيا اللعب والرتبية الرياضية، عامل الكتب، القاهرة،  -2
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وهي آخر ما ابتكره صناع ألعاب الفيديو، يلعب فيها الطفل  wii أضف إىل ذلك ألعاب
مجسده، ويشاهد نفسه مباشرة على الشاشة، وهذا ما يعطيه لذ ة أكرب بإشراكه جسمه وعقله 

 .يف عامل ثالثي األبعاد

        :التلقائية والعفوية في األلعاب -ج

يسعد اآلباء رؤية أطفاهلم وهم يتمت عون مجذب أقدامهم إىل أفواههم، واالهتزاز وامليل  
على مسند الكرسي أو اللعب بالعقد املتديل حول عنق األم، فاللعب يبدأ بعفوية وتلقائية مع 

 . أحب الناس للطفل، ومها الوالدان

عب وهو يرتدي يلعب عندما يتناول طعامه ويل"واللعب مالزم حلياة الطفل فهو 
مالبسه، وهو يستحم ، وهو حيض ر دروسه ويف الليل ويف النهار داخل املنزل أو خارجه، أو يف 
موقف احلزن والفرح، وحيدا أو مع الرفاق، فاحلياة عنده تساوي اللعب واللعب عنده يساوي 

ل  النظام ، ولكن سرعان ما تزول هذه التلقائية يف اللعب، وتتطور مع منو الطفل وحي1"احلياة
 .حمل التلقائية ويصبح السمة املميزة هلذا النشاط الذي ميارس يف أماكن وأزمنة معينة

وال جيب أن حناصر هذه العفوية يف اللعب بوضع قوانني وعادات متنع الطفل من ممارسة 
 .ة يف اللعبما يهواه حبرية، فالطفل ليس حباجة إىل تعل م اللعب ولكنه حباجة إىل احلري  

 :العوامل المؤثرة في لعب الطفل -3

يلعب األطفال بأشكال خمتلفة بدر اجات متباينة يف النشاط واحليوية، وإن كانت اللعبة  
نفسها، بل حىت وإن كان الطفل نفسه، فقد يغري  بني الفينة واألخرى قوانني لعبته، وتدخل 

 :يف هذه التغريات عوامل مؤثرة نذكر منها

                                            
 .65ص فاضل حنا، اللعب عند األطفال، - 1
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 : العامل الجسدي -أ

السليم جسديا يلعب " هم اجلسد السليم يف زيادة رغبة الطفل يف اللعب، فالطفليسا
ه يبذل جهدا أو نشاطا يفرغ من خالهلما أعظم ما أكثر من الطفل معتل اجلسد، كما أن  

لديه من طاقة، وتدل  مالحظات املعلمني يف املدارس االبتدائية، واملشرفني على دور احلضانة 
األطفال الذين تكون تغذيتهم ورعايتهم الصحية الناقصة هم أقل لعبا  ورياض األطفال أن  

سالمة اجلسد أو سقمه  ، ومن هنا يتأكد لنا أن  1"واهتماما باللعب والدمى اليت تقدم إليهم
ينعكس سلبا أو إجيابا على لعب الطفل، زد على ذلك حالته االجتماعية، فان كانت تغذيته 

 .ل من اهتمام الطفل باللعبته أو إمهاال منها فقد يقل  غري موازية نسبة إىل فقر أسر 

وضعفا يف صحة جسده فالطفل  ،فيميل إىل العزلة مما يسبب له الكآبة وضيق النفس
فقد تبني أن الطفل الذي ال ميلك القدرة "املريض ال ميكن أن يشارك بقية األطفال يف لعبهم 

عند الطفل ينتهي به إىل صد ه وإعاقته على قذف الكرة، كما أن النقص يف التناسق احلركي 
عن ممارسة األلعاب اليت تعتمد بصورة أساسية على التقطيع والرتكيب والرسم والزخرفة، وقد  
كشفت الدراسات اليت أجريت على استخدام مواد من لعب األطفال أن اللعب يتوقف إىل 

 .2"حد كبري على مستوى االتساق العصيب العضلي الذي بلغه الطفل

العامل اجلسدي ال يكمن إال يف صحة أو سقم الطفل بل حىت اختالف اجلنسني، و 
ومن ، لطفل إىل جنسه مييل تلقائيا إليهفلعب البنني يتمايز عن لعب البنات فبعد أن يتعرف ا

الطبيعي أن خيتلف لعب اإلناث عن لعب الذكور، فاإلناث يصبحن أكثر ميال لأللعاب 
ألدوات املنزلية، وغريها من األعمال األخرى اليت ميكن أن األنثوية كاللعب بالعرائس وا
                                            

 .25ص فاضل حنا، اللعب عند األطفال ، - 1
 .690ص ،7996، 6لطبعة اجلديدة، طخمول ملك، علم نفس الطفولة واملراهقة، منشورات جامعة دمشق، ا - 2
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ميارسوهنا يف املستقبل، وأما الصبيان يصبحون أكثر ميال ملمارسة ألعاب القوة ومتثيل أدوار 
 .خمتلفة مثل دور الشرطي أو رائد الفضاء واستخدام األلعاب النارية

ختالط اجلنسني، مثل لعبة وعادة ما جند البنني يشرتكون مع اإلناث يف لعب تسمح با
ن إىل الغميضة، وجيدون يف ذلك لذة أكرب وقد جند بعض احلاالت الشاذة يف ميل الصبيا

قد دلت املالحظة املبكرة لسلوك األمهات حنو أطفاهلن وهم "ألعاب اإلناث أو العكس، و
ىل يف سن الستة أشهر أن هذه الفروق بني اجلنسني يف السلوك واختيار األلعاب ترجع إ

سلوك األمهات حنو أطفاهلن، فقد لوحظ أن أمهات يسلكن بطريقة خمتلفة حنو اإلناث عنها 
 .1"حنو الذكور حىت يف الرضاعة مما يعزز السلوك املرتبط مجنس الطفل منذ السن املبكرة 

وينهى علماء النفس عن نعت البنات اللوايت ميلن إىل لعب الذكور باملرتجالت أو 
الصبيان، بل جيد التصرف بروية وحكمة إزاء هذه احلاالت واستشارة باملخنثني عند 

 .املختصني يف هذا اجملال

 : عامل العقل -ب

 يرتبط أي لعب مبستوى ذكاء الطفلو  ،يرافق النشاط اللعيب نشاطا عقليا وفكريا
فاألطفال الذين يتصفون بالذكاء والنباهة ختتلف أعماهلم كما تدل لعبهم على التفوق "

، وقد مييل األطفال األكثر ذكاء إىل األلعاب الفكرية اليت تتطلب جهدا ذهنيا، 2"بداعواإل
أما بالنسبة إىل اختيار مواد "، واألطفال األقل ذكاء مييلون إىل ألعاب أساسها اجملهود البدين

اللعب وانتقائها فإن األطفال العاديني أو ذوي املستويات األعلى يف الذكاء يظهرون تفضيال 
واد اللعب اليت تعتمد إىل حد كبري على النشاط الرتكييب البنائي، بنسبة أعلى من األطفال مل

ذوو العقول الضعيفة كما يهتم األطفال العاديون واألذكياء مبواد لعبهم اليت خيتاروهنا لفرتة 
                                            

 .505، ص7990، 9زهران احلامد، علم نفس النمو، عامل الكتب، القاهرة، ط - 1
 .21فاضل حنا، اللعب عند األطفال، ص - 2
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 األلعاب الفردية أكثر رواجا يف ، وعليه جند أن  1"أطول وأكثر ثباتا من أولئك ضعاف العقول
وسط األطفال الذين يتمي زون بنسبة عالية من الذكاء مقارنة مع أتراهبم، فيقضون فيها وقتا 

، فاخليال خيتلف من طفل إىل آخر، وكلما كان اخليال جاحما وواسعا أطول وبرتكيز عايل
 .زادت متعة اللعبة وحتققت الل ذة عند الطفل وهي الغاية املرجوة من هذا النشاط

 :الطفوليأنواع اللعب  -4

لكن االختالف غالبا ما  ،خيتلف علماء النفس يف تصنيف أنواع اللعب لدى الطفل
يكون طفيفا ويكون حول تسمية اللعب واملراحل العمرية اليت ميارس فيها، لكن ضرورة اللعب 

ن هبا على القيام ه وسيلة يتمر  حبكم أن  ة متفق عليها من كل علماء النفس لدى الطفل حتمي  
فإن مدة لعبه  ،اإلنسان مدة طفولته أكرب ة اليت تساعده يف حياته، ومبا أن  الضروري   باألعمال

وهي أستاذة حماضرة فرنسية يف علم النفس، اهتمت   كارول بيرجرحتما تكون أطول وتذكر 
هناك ثالثة أنواع من اللعب تناسب مهارات التطور احلركي للطفل  كثريا بأعمال بياجيه أن  

صاحل حممد علي أبو جادو يف كتابه علم النفس التطوري، الطفولة واملراهقة    كما جاء هبا  وهي
   2:كما يلي

    :اللعب الحسي والحركي 4-1

وهي األلعاب اليت يقوم هبا الطفل مستخدما حواسه وقدراته احلركية للحصول على  
فرتاه يستمتع مبزج  البهجة واملتعة، وعلى سبيل املثال يشعر الطفل بالسعادة أثناء تناول الطعام

أنواع خمتلفة من الطعام بيديه ويشعر بفرح شديد عند رؤيته احللوى تطفو فوق احلليب 
 .وغالبا ما يستعمل املربون اللعب لينهي الطفل طعامه

                                            
 .696خمول مالك، علم نفس الطفولة واملراهقة، ص - 1
  .629-622واملراهقة، صينظر، صاحل حممد علي أبو جادو، علم النفس التطوري، الطفولة  -2
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 :اللعب اإلتقاني 4-2

فهو يساعده يف اكتساب وإتقان املهارات  ،وهذا النوع من اللعب مهم يف منو الطفل
اجلديدة، ومنها املهارات اجلسدية فاملشي مثال يتقنه الطفل انطالقا من اللعب حيث جند أنه 
ميشي على احلائط ومن مث يقفز على الرصيف مرة أخرى، ويبدأ بالقفز من فوق احلجارة اليت 

دال من السري إىل األمام يسري إىل يتكون منها وبعد قليل نالحظ أنه قد غري طريقة سريه فب
اخللف أو يبدأ بالعدو وكأنه يف سباق مع غريه للوصول إىل املكان الذي يريد أن يصل إليه 
قبل غريه، وهذا فيما خيص املهارات اجلسدية وميِكن اللعب االتقاين الطفل من اكتساب 

 .بالنسبة للعب الكلماتمهارات ذهنية أيضا كما هو احلال 

 :ب الخشناللع 4-3

ه ومن اخلصائص املميزة هلذا اللعب اختالفه الكبري عن العدوان احلقيقي، فبالرغم من أن  
على ه يف الواقع ليس كذلك ويعترب هذا التمييز يبدو للوهلة األوىل شبيها بالعدوان إىل أن  

جزءا مهما من النشاطات هذا النوع من اللعب يعترب  درجة كبرية من األمهية، حيث إن  
 .يومية خاصة عند الذكور فهذا النوع من اللعب نادرا ما جنده يف صف اإلناثال

 1:هي كاآليت اللعب إىل ثالثة أقسام سوزان ميلروتقسم 

 :اللعب التلقائي -أ

يكون فيه الطفل حرا غري مقيد بقواعد أو قيود اللعبة وتكون يف الغالب مع الدمى، 
ختريب وتدمري لعبه فهو جيذب األشياء إليه بعنف ومييل الطفل يف هذا النوع من اللعب إىل 

 .وقد يرمي هبا بقوة بعيدا عنه

                                            
  .711-712-719ينظر، فيصل عباس، علم نفس الطفل، النمو النفسي واالنفعايل للطفل، ص -1
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 :اللعب اإليهامي -ب

وهو شكل شائع للعب ويتطور مع منو الطفل، فمثال ما بني العام والنصف إىل العامني 
ويتمثل هذا النوع من اللعب يف تقمص الطفل لشخصيات الكبار يعكس فيها مناذج من 

يلجأ إليه الطفل لكي يستكشف مشاعره وخيفف من قلقه  ط به، فاللعب اإليهاميالعامل احملي
 .وتوتره وخماوفه

وما بني سن الثالثة والرابعة يلجأ الطفل إىل اللعب التمثيلي، يقوم الطفل خبلق 
الشخصيات اليت جيد فيها تعبريا عن مشاعره الدفينة وعما يشغله من موضوعات ويعتمد هذا 

وحيدد مضمون األلعاب . "على مقدرة الطفل على املزج بني الواقع واخليال النوع من اللعب
التمثيلية حبسب أدوات اللعب واألشياء املتوافرة لدى األطفال فيمكنهم تقليد تصرفات بعض 

ويتصف ...األشخاص ومتثيل العالقات الطيبة بني من حييط هبم من أشخاص وأناس كبار
يانا وبالواقع أحيانا أخرى، إذ ال تقتصر األلعاب التمثيلية هذا النوع من اللعب باإليهام أح

على مناذج األلعاب اخليالية فحسب بل تشتمل على ألعاب متثيلية واقعية ترتافق مع منو 
 .1"الطفل

 :اللعب التركيبي البنائي -ج

ويظهر هذا النوع من األلعاب عند أطفال اخلامسة والسادسة، يلجأ فيها الطفل إىل  
يستخدمها ويضعها مجوار  األشياء بطريقة مالئمة يف البناء بعدما كان يف السابق استخدام

بعضها على سبيل الصدفة، وبالتايل يصبح اللعب أكثر بنائية ومن بني هذه األلعاب مجع 
هذا النوع من األلعاب ذكاء األشياء واللعب باملكعبات والطني ومواد القص واللصق وينمي 

اب اليت ينصح هبا األطفال هي مجع امللصقات أو تكوين جمموعة الطفل، ومن بني األلع

                                            
  .700-99فاضل حنا، اللعب عند األطفال، ص -1
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خاصة عندما يتجاوز سن السادسة يصبح فيها  une collectionأشياء ختص الطفل 
 . الطفل أكثر تعقيدا يف االنتقاء

من املظاهر املميزة لنشاط اللعب يف مرحلة الطفولة املتأخرة من "ويعد اللعب الرتكييب 
يتضح ذلك يف األلعاب املنزلية وتشييد السدود فاألطفال الكبار  سنة، و  76إىل  70

ويوجهون أسئلة لكل منهم  أمساء معينة يضعون خطة اللعبة وحمورها ويطلقون على الالعبني
ا على سلوك الشخصيات األخرى حيث يصدرون من خالل اإلجابات أحكام

  . 1"وهناويقو ض

وحتقق له اللذ ة واملتعة مثل الرسم فهو  ،تستهويهكما مييل الطفل إىل ألعاب أخرى فنية 
ويضع من التفاصيل ما يثري اهتمامه  ،يرسم كما حيلو له وكما يرى األشياء مبنظوره اخلاص

ويعرب الطفل يف رسومه عن موضوعات خمتلفة من أشياء وأشخاص ومنازل، ومع تطور منو "
ومناظر املعارك احلربية والشك أن الطفل، يصري أكثر تركيزا على رسوم اآلالت والطائرات 

للبيئة االجتماعية والثقافية أثرها البالغ على نوعية رسوم األطفال، كما يؤثر مستوى ذكاء 
 .2"الطفل على نوعية رسومه وعلى املوضوعات اليت يعرب عنها

يستمتع األطفال أيضا بالغناء خاصة يف جمموعات واألغاين املفضلة هي اليت تكون 
يقوم "ات أو تعبريات جسدية، وهذا النوع من اللعب شائع عند البنات، والطفل برقص مرفقة

نه حيب األغاين احلركية اليت يستجيب فيها لكلمات حبركات معينة،  ، إبالغناء تلقائيا أثناء لعبه
هذه املهارات ال  كما أنه يتمكن من أن يشارك بعدد من الكلمات عندما يغين اآلخرون، إن  

                                            
  .707فاضل حنا، اللعب عند األطفال ، ص -1
  .762، ص7919، الكويت، 5، ع70البيالوي فيوال، اللعب واألطفال، عامل الفكر، اجمللد  -2



 الفصل األول       سيكولوجية النمو وخصائص اللعب الطفويل
 

10 
 

سريعا حبيث يصبح قدرا على طلب بعض األغنيات اخلاصة وأن مييز بعض  تلبث أن تتطور
 .1"املقاطع املوسيقية

أشكال  ةإىل تصنيف آخر ألنواع اللعب ويقسمه إىل ثالث طارق كمالويذهب 
تتماشى واملراحل العمرية للطفل فلكل فرتة من فرتات الطفولة نوع من اللعب تتميز به 

  2:ما يلي ويقسمه إىل

  :اللعب العشوائي -1

من السنة األوىل إىل السنة الثالثة يكون فيها اللعب عشوائيا مث يتطور إىل حركات متزنة 
وكسرها  باملشي، واجلري واللعب بالدمى تتوافق مع منو خمتلف عضالت اجلسم فيبدأ الطفل

 .وما مييز هذا اللعب أنه فردي، فالطفل ال يشارك أحدا يف لعبه

 : اللعب التخيلي الفردي -2

سنوات وهو لعب يعتمد على اخليال واإليهام يقلد فيه الطفل الكبار يف  2-1ما بني  
بلعبتها  حتاول كي املالبس ه هاتف والبنتأعماهلم فيكلم الطفل باحلذاء الناس ختيال بأن  

الشبيهة بالدمية، وجيد الطفل متعة أكثر إذا كان اللعب حمفوفا باملخاطر وهذا اللعب أيضا 
 .فردي ال ينضم فيه الطفل إىل مجاعة منظمة للعب

 : اللعب الجماعي المنظم -3

من السادسة إىل الثانية عشر، ففي بداية هذه املرحلة ال يتخلى الطفل كليا عن اللعب 
الفردي اإليهامي بل يتخلى عنه تدرجييا ويعوضه باالنضمام إىل مجاعة واىل اللعب املنظم وهنا 
حتدد قواعد اللعبة، ويعرف كل طفل دوره يف اللعب وال يتعداه ويقل اللعب التخيلي وحيل 

                                            
  .760نوف حمي الدين، اللعب يف حياة األطفال، الطفل العريب واملستقبل، ص -1
  .601-605ينظر، طارق كمال، النشأة النفسية للطفل، ص -2
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تفكري منطقي، ويف مرحلة املراهقة يتوجه الكثري من األطفال إىل األلعاب  مكانه لعب
 .اجلماعية املنظمة خاصة الرياضية منها ككرة القدم واملصارعة والسباحة والعدو

 :فسمى أنواع اللعب وقسمها إىل بياجيهأما 

 الوظيفي -

 اللعب الرمزي -

 اللعب وفقا للقواعد -

 1اللعب البنائي -

مع شخص  أيضا فكرة الرفيق اخليايل والطفل هنا يلعب اللعب الطفويلوما مييز أيضا 
د أو حيوان أي مع رجل صغري غري موجو  une personne imaginaireمتخيل 

 compagnonويتظاهر باللعب معه، والرفيق اخليايل أليف غري مرئي يصادقه 
imaginaire إنسان أو حيوان أو موضوع  هو" :أو رفيق اللعب اخلفي كما يسمى أيضا

ويعطي الطفل ( من سن الثانية إىل سن اخلامسة)ومهي خيلقه الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة
هلذا الرفيق اخليايل امسا ويتحدث معه ويشاركه مشاعره ويلعب معه، وقد يستخدمه ككبش 

ال اخلاطئة أو رفيقه هو الذي فعل األعم فداء ألعماله اخلاطئة أو املذكرة، حيث يدعي أن
وظاهرة الرفيق اخليايل تكون منتشرة بدرجة أكرب عند الطفل . هو الذي دفعه إىل عملها

                                            
، 7995ينظر، هدى حممود الناشف، اسرتاتيجيات التعلم والتعليم يف الطفولة املبكرة، دار الفكر العريب، القاهرة،  -1

  .19-12ص
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من  الوحيد الذي ليس له إخوة أو الطفل األعزل من األصدقاء، ولكنها ليست أكثر شيوعا
 .1"نفعاليةبني األطفال ذوي املشكالت اال

، فاألطفال األذكياء هم األكثر دورا هاما يف خلق هذا الرفيق تؤديونسبة الذكاء 
وبناء خياالت مناسبة ومتقنة حوهلم ومن خالل هذا الصديق  ،عرضة خللق هؤالء الرفقاء

ورغبات من خالل القصص اليت  ،أو ما يساوره من قلق ،نستطيع التعرف على خماوف الطفل
عدم وجيب أن يكون التعامل مع مثل هذه احلاالت وسطيا مبعىن . يرويها عن صديقه

 . تكذيب الصغري أو تعنيفه وعدم مسايرته التامة وتصديقه الكامل

وينصح باصطحاب الطفل للتعرف على أطفال آخرين حىت يتسىن له نسيان صديقه 
وإذا مل يقبل صحبة اآلخرين فهنا جيب استشارة أخصائي نفساين خوفا من أن  ،اخليايل

الصديق اخليايل باحرتام، فهم بذلك  وعلى املربني معاملة. يكون الطفل يعاين من التوحد
 .حيرتمون شخصية الطفل نفسه وعدم الكالم عليه إذا مل يتطرق إىل ذاك الطفل نفسه

اهتم املختصون مبسرح الطفل خاصة الكت اب، ويستطيع الكاتب املسرحي الذي قد و 
سنية سابقة و الطفل يف فرتة ينح"الرفيق اخليايل عند الطفل إذ خياطب الطفل أن ينتفع بفكرة 

يبثه ما يعتمل يف نفسه أو هو على املدرسة األولية حنو البحث عن رفيق يشاركه لعبه وسروره، 
يفرغ بني يدي ذلك الرفيق الذي يبتكره ذهن الطفل، كثريا ما يتمثل عنده يف صورة الطفل 

ويضع نفسه يف املرآة أو يف حيوان أليف حيبه، أو دمية يتعلق هبا ويشكو إليها ما يعانيه 
 .2"ويتكلم بصوهتا عرب صوته أو بأمرها تنفيذ أمر ما أو ينهاها عن فعل ما وجهها على أذنه

                                            
، دار النهضة العربية، القاهرة، 1جابر عبد احلميد جابر، عالء الدين كفايف، معجم علم النفس والطب النفسي،ج -1

  .7211، ص7997
  .777، ص7992أبو احلسن سالم، مقدمة يف نظرية مسرح الطفل، مركز األحباث العلمية، اإلسكندرية،  -2
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وال تبتعد فكرة الرفيق اخليايل عند الطفل عن فكرة حلم اليقظة عند الكبار، والطفل 
وهو ميارس هذه العملية إمنا يبدو أشبه مبن جيمع بني وظيفيت كاتب املسرحية واملمثل يقوم 

وهذا اللعب . غريها حبوار صنعه الطفل نفسه مع رفيقه املتخيل سواء كان دمية أو ثيلبالتم
والقدرة الذهنية والقوة االنفعالية واالستقرار النفسي،  ،القدرة على االبتكارينمي عند الطفل 

التعرف على   د على ذلك مبعىنواألهم من ذلك هو الشعور باملتعة والسعادة والسرور والتعو  
كونه إنسانا سعيدا، والسعادة تكمن أيضا يف عتابه على رفيقه اخليايل والقسوة عليه فبذلك 
يعرب عن رفضه ملعاملة اآلخرين له، وكثريا ما ينهر رفيقه اخليايل أو يضربه أو حياول متزيق 

وته أو ويضرهبا بعصا مقلدا أحد إخ ،أو ميسك بقدمها ،أو يشدها من أذنيها ،أوصال دميته
وتعبري عن رفضه للقسوة اليت قد  معه وذلك كنوع من التخلص من كبت   والديه يف مسلكهم

تكون واقعة عليه من شقيقه أو شقيقته الكربى أو أحد والديه وال جيوز التدخل بني الطفل 
   .1ورفيقه أو معاتبته إن كسر دماه أو دمرها فهو بذلك يتطهر ويرتاح نفسيا

آلباء حني خيتار الطفل دمى ال تتماشى وجنسه، فمثال مييل الذكور يف وكثريا ما يرتبك ا
فهذا ال يؤثر على نفسيته أو اهتمام اإلناث بلعب الذكور   ،بعض األحيان إىل اللعب بالدمى

رتجالت، بالعكس فالطفل يعين أن هذا سيجعل منهن بنات م كالكرة والسيارات فهذا ال
ضمن له منوا وت والتجارب اليت تساعد منوه املعريف حياول أن يكسب أكرب قدر من اخلربات

 .سوياا 

       :اللعب العالجي 4-4

 ألن   ،تدعو العديد من الدراسات النفسية إىل اللجوء إىل اللعب يف التعليم والعالج 
لفهم علم الطفولة وبعد  مهمواللعب مدخل  ،اللعب يعد من أبرز املقومات النفسية والرتبوية

أن أثبت اللعب جناعته يف تعلم اخلربات اجلديدة باعتبار مرافق اللعب مبثابة خربات حسية 
                                            

  .776لطفل ، صينظر، أبو احلسن سالم، مقدمة يف نظرية مسرح ا -1
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املتحدية اإلمكانيات وقدراته، فالطفل ومتثل بعدا مهما يف عملية التعليم وتنظيم البيئة  ،عملية
واملمارسة العلمية والتداول مع اخلربة ذاهتا  ،يتعلم ويتذكر املعلومة اليت ترتبط باخلربة احلسية

 .عكس أن تقدم املعلومة بطريقة شفهية جمردة يصعب على الطفل حينها تذكرها واستيعاهبا

أسلوب يستخدم يف الغالب مع األطفال الذين يعانون من مشكالت "والعالج باللعب 
القلق أو غريها العدوان، أو التعبري عن اخلوف، أو الكراهية أو انفعالية حيث تتاح هلم فرص 

وانطالقا من . 1"خالل أنشطة تستخدم فيها الدمى واللعب واملباريات من االنفعاالت من
غضب واالنفعاالت اليت مير هبا الطفل خاصة األطفال األكثر الهذا فاللعب ضروري ملص 

لطفل وتوفري يستحق العتاب بل على الوالدين التقرب من ا اا حركة وديناميكية، وهذا ليس أمر 
واالنفعاالت السلبية اليت جيب  ،اجلو املالئم للعب حىت يتسىن هلم كشف مظاهره النفسية

 .معاجلتها وكذلك يكشف مواهب الطفل وقدراته وختيالته

ومتاهيه مع أدوار معينة، فإنه يقوم بعملية تفريغ رغباته املكبوتة "الطفل أثناء اللعب  إن  
وقلقه، وذلك من خالل إسقاطها من داخله إىل العامل اخلارجي، ونزعاته العدوانية وتوتراته 

أي أنه يسقط رغباته ونزعاته الدفينة على اللعبة اليت يتناوهلا باللعب، أو على الدور التمثيلي 
وإىل  لالنفعاالتهذا النوع من النشاط يؤدي إىل عملية تفريغ . الذي يقوم به يف اللعب

فقيمة اللعب العالجية تكمن أوال يف  .2"لعامل احمليط هبمعملية تكيفهم مع اآلخرين ومع ا
، فكما فيتطهر من العنف والعدوان عن مكبوتاته ة للطفل ويف الرتويحتشخيص احلالة النفسي

اللعب العنيف ال يعد عدواناا بل طريقة لكسب املتعة، وكلما  أشارت الدراسات النفسية أن  
  .عرب عن خرباته املؤهلة باللعب يضمن بذلك منوه السليم واملتزن

                                            
 . 772ص، 7990عبد الرمحن سيد سليمان، عالج الطفل باللعب، دار النهضة العربية، القاهرة، : كالرك موستاكس، تر  -1
 .797للطفل، ص واالنفعايلفيصل عباس، علم نفس الطفل، النمو النفسي  - 2
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يساعد الطفل على التعبري عن ميوله واجتاهاته "وللعب قيمة عالجية أيضا فهو 
احلاجات  فالكثري من. ويستخدم اللعب كمتنفس للقلق وللتوتر الصراعات. وانفعاالته

والرغبات اليت ال يتحقق هلا اإلشباع يف حياة الطفل، ميكن أن جتد هلا إشباعا يف اللعب، 
وهذا بالتايل يؤدي إىل ختفيف حدة التوتر واإلحباطات اليت يعيشها الطفل يف املواقف 

 .1"املختلفة

 ومهمة املعاجل أن يقيم عالقة خاصة بالطفل ويكسب ثقته ويشاركه يف لعبه، ويفضل
به أن يقنع الطفل بأن يسند إليه دورا من األدوار يف لعبته ومهمته، أيضا أن يتفهم ما يشعر 

مات تدل على أهنم يعانون عندما يظهر األطفال عال"الطفل وأن ينقل له هذا الشعور، 
نفعالية حادة على سبيل املثال التعرض لكوابيس متكررة، اإلتيان بسلوك يتسم ضغوطا ا

العدوانية أو العكس أي اإلتيان بسلوك انطوائي حاد، فغالبا ما يكون  بدرجة عالية من
العالج النفسي باللعب وسيلة الطبيب الرئيسية يف الكشف عن مصدر مشكالت الطفل 

 .    2"وبالتايل معاونته يف التغلب عليها

فهي نفس أنواع اللعب اليت ترافق طفولة اإلنسان،  ما بالنسبة ألنواع اللعب العالجيأ
ل النفسي أن يرتك احلرية للطفل يف اختيار نوع وحىت يكون العالج فع اال وناجحا على احملل  

 . اللعب بدنيا، تركيبيا أو فنيا إيهاميا سواء كان همكبوتاتاللعبة اليت تساعده على اإلفراج عن 

 

 

   

                                            
 . 797ص ،للطفل واالنفعايلفيصل عباس، علم نفس الطفل، النمو النفسي  -1
  .29ماريا بريس، اللعب ومنو األطفال، ص -2
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 :نماذج انفعالية شائعة: خامسا

   :الغيرة -1

الغرية حالة من احلاالت االنفعالية الشائعة اليت يشعر هبا الطفل، حياول يف غالب 
وهي سلوك وانفعال طبيعي ما مل يتعدى احلد  ،األحيان إخفاءها لكنها تظهر يف سلوكاته

ذا تعدت هذا اإلطار تصبح غرية ز الطفل على املنافسة والتفوق إالالزم، فالقليل من الغرية حيف
 .جيب استشارة خمتص ألهنا تضر بنمو الطفل  Jalousie maladiveمرضية 

هي انفعال مركب من الكره واحلقد واحلسد، يتوجه إىل أي فرد يعتدي على "والغرية 
لديه، وعادة ما يكون العدوان على مصدر الغرية هي السلوك الذي اامتيازات الطفل لدى و 

لطفل، وإذا منعه الكبار من العدوان يلجأ إىل طريقة أخرى هي النكوص إىل سلوك خيتاره ا
والعدوان يكون سلوكا تلقائيا واملقصود بالنكوص إىل سلوك طفلي هو  .1"طفلي سابق

والدة أخ جديد جيعله حيس بأن له  داالرتداد والعودة إىل سلوك طفلي، وهذه احلالة تكون عن
بع واحلبو بدل املشي مص األص: منافسا يف عالقته مع والديه فريجع الطفل إىل عادات مثل

     . نتباه الوالدين هبدف احلصول على اهتمامهموهذا ليلفت ا

 االثننيعلى كره شخص لشخص آخر من أجل عالقة "تنطوي الغرية يف جوهرها 
طلب مسرح األحداث النفسية ثالثة أشخاص حلدوث ظاهرة وهكذا يت. بشخص ثالث

والشخص الذي يغار  الشخص الذي يغار والشخص الذي يغار عليه أو من أجله: الغرية
 .2"منه

                                            
 .560صاحل حممد علي أبو جادو، علم النفس التطوري، الطفولة واملراهقة، ص -1
  .729فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، ص -2
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وقد تصبح الغرية مصدر أمل ومعاناة للطفل خاصة حني تشتد، فالطفل ال يفقه جيدا 
رافقة الطفل در بالوالدين ممعىن هذا الشعور ويدخله يف حالة من احلزن والغضب واألج

إىل مشاعر أخرى أقل إيالما وهذا بطمأنة الطفل أن خماوفه من منافسيه وحتويل هذه املشاعر 
 .غري صحيحة وأهنا ال تؤثر على عالقته مع من حتب

يف التعامل مع الطفل هو أكثر دعامة خللق جو من الثقة املتبادلة بينه "الصدق  ولعل  
األسرة، وعموما فإن التنافس بني األخوة ليس كله أمرا سيئا فهو يعمل على وبني سائر أفراد 

توثيق عالقة الطفل بوالديه، وينمي شخصيته، ويساعده يف إثبات ذاته كما أن التنافس 
لطفل بأقرانه، إذ يتعلم كيف حيظى بالفوز عن ينطوي على أمهية اجتماعية من حيث عالقة ا

 .1"ح رياضيةجدارة واستحقاق وكيف خيسر برو 

فإذا متت العناية بالطفل وموافقته للتغلب على هذا النوع من الشعور ميكن أن نعكس 
سلوكه من سليب إىل اجيايب خاصة إذا مت التخفيف من خماوفه وتوطيد ثقته بنفسه، ومن 

     :   أسباب الشعور بالغرية يف نفوس األطفال

 .درسةيف األسرة أو امل إيثار طفل على طفل آخر سواء -

يف حق ما مث فقدانه أو فقدان البعض منه وحصول شخص آخر  بامتيازالشعور  -
 .عليه

 .اإلخفاق يف احلب أو اإلخفاق يف التفوق الدراسي أو الرياضي -

 . مقارنة الطفل بأقرانه أو أقاربه ومدحهم أمامه -

                                            
  .567صاحل حممد علي أبو جادو، علم النفس التطوري، الطفولة واملراهقة، ص -1
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يف بعض والشجار أو العدوان وتتجلى الغرية يف مظاهر خمتلفة قد تتمثل يف الغضب 
وخاصة الذين و الشعور بالغرية عند طفل املرحلة األوىل إىل زمالئه وقد ينح"األحيان، 

يستمتعون بشهوة واسعة أو بنجاح مرموق يف التحصيل أو يف النشاط الرياضي فيكثر شجاره 
ليشعرهم  ماإلشاعات عنهم لينال من مسعتهم ويتجاهله معهم ويسخر منهم ليغيظهم، ويروج

م، وقد يلجأ الطفل إىل الكذب أو للغش كوسيلة للتنفيس عن مشاعره مبدى حقارهت
 .1"الدفينة

وقد ختتلف مظاهر الغرية كلما زاد عمر الطفل فهو يتعلم كيف خيفيها وخيفي املظاهر 
 ا تستبدل مبظاهر أخرى تبدي عدم الغرية إال أن  املباشرة، كالشجار والسب والعدوان إال أهن  

دى اإلطار الطبيعي يف غرية شعور إنساين طبيعي ما مل تتعفال ،الشعور الدفني يعكس ذلك
 .املعامالت

   :الغضب -2

فله أيضا القدرة على الغضب وله احلق  ،نفعاالتل الراشد معرض لالالطفل مثله مث
يعرب عنه يعاين إحباطا   إنكاره أو كتمانه غري صحي فالطفل عندما أيضا يف التعبري عنه، ألن  

بشكل نوبة من الغضب احتجاجا على أسباب اإلحباط أو األشخاص الذين كانوا السبب 
حالة االستشارة اليت يعيشها الفرد عندما حتول بعض املعيقات بينه "والغضب هو  .يف إحباطه

 .2"أو عندما يشعر باإلحباط بسبب فشله يف إشباع حاجاتهوبني حتقيق أهدافه، 

ال تقبل ة اإلنسان يف مرحلة الطفولة خاصة الطفولة املبكرة وتفسري ذلك أن نفسي
فبعض " بعدة تعابري الفشل، والطفل يغضب ويثور ألتفه األشياء ويتم التعبري عن الغضب

من خالل تعابري الوجه أو البكاء أو العبوس أو الكالم ولكنهم األطفال يعربون عن الغضب 
                                            

  .722فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، ص -1
  . 572صاحل حممد علي أبو جادو، علم النفس التطوري، الطفولة واملراهقة، ص -2
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والبعض اآلخر يعربون عن رفضهم . مل اليت تثريهايفعلون القليل حلل املشكلة ومواجهة العوا
ملوقف معني عن طريق االستجابة اللفظية أو اجلسدية بطريقة غري عدوانية ومع ذلك فهناك 

 .1"األطفال الذين يصرون على مهامجة مصادر الغضب والتوتر بطريقة عدوانيةبعض 

والتعبري عن الغضب خيتلف من طفل إىل آخر فمنهم من يكون مساملا ويعاتب فقط 
نفسه، وهذا النوع من ردة الفعل يؤثر يف نفسية الطفل وجيعله تعيسا وحزينا ومنطويا على 
نفسه وهناك من مييل إىل العدوان اللفظي كالسب والشتم ومنهم من يعرب عن غضبه 

 . إذا كان من أقرانه اجلسدي على مصدر الغضببالعدوان 

وعقابه بغرض  وال جيوز مواجهة غضب األطفال بالضرب والصراخ أو تأنيب الطفل
إسكاته، ألنه يف هذه احلالة ويف حدة الغضب يكون الطفل متوترا وأية حماولة إلسكاته 

أثناء غضبه ال يكون مستعدا لالستماع، وعليه  الطفل أنذلك  ه تكون غري جمدية،وهتدئت
يظل اآلباء هادئون، وان يقرتبوا من الطفل بروية وهدوء ويتحدثوا إليه باحلسىن، مما  يفضل أن

 .  2يكون له اثر يف هتدئته

حول ملكية األشياء مثل  ينتج عنها الغضب الصراع الذي ينشأومن بني العوامل اليت 
البدين الذي يسبب حاالت حادة من الغضب والرد يف  االعتداء، اللعب، أو قطع احللوى

عند األطفال السب والشتم أيضا غالب األحيان يكون باملثل، ومن أسباب الغضب 
والسخرية واالستهزاء، وما يسبب الغضب يف غالب األحيان هو منع الطفل وعدم السماح 

 .له باللعب أو الضغط عليه بالقيام بشيء ال يرضاه

وهي خمتصة يف علم نفس األطفال   Elaine Gibsonسونهيالن جيبوترى 
ماسة لضبط األفعال احلاجة  منه وأن   التعبري عن الغضب أمر البد   وعالقتهم بالوالدين، أن  

                                            
  .  579صاحل حممد علي أبو جادو، علم النفس التطوري، الطفولة واملراهقة، ص -1
  .59النمو النفسي واالنفعايل للطفل، صينظر، فيصل عباس، علم نفس الطفل،  -2
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األطفال بارعون يف التعبري عن الغضب ولكن ليس دائما  ويالحظ أن   اليت تعرب عن الغضب،
 ري عن املشاعر والسلوكات الغاضبة،بطرق مناسبة، ويستطيع األطفال أن يتعلموا كيفية التعب

من الوالدين أو املعلمني أو من يقومون  أن يسمعوا العبارات التالية سواءهنم حباجة إىل إ
 :برعايتهم

بشيء منه ولكن ميكننا أن نتعلم طرقا مقبولة للتعبري ال بأس أن تشعر بالغضب أو  -
 .عن الغضب

              .1استخدام كلماتك عندما تشعر بالغضب ولكن ال تستخدم يديك -

وله كامل  ،ه مركز اهتماموهبذا النوع من معاملة الراشدين لألطفال حيس الطفل بأن  
احلقوق يف إبداء رأيه وحىت التعبري عن ما ال يرضيه، وهكذا نساعد الطفل على تنظيم وتوجيه 

      .مشاعر الغضب إدارةمكن من توتقومي انفعاالته لي

  :واإليهاماالندماجية  -3

يتمي ز الطفل باندماجية مفرطة نلمحها أثناء اهنماكه يف اللعب، وخباصة إذا غاب عن 
حالة "األنظار واختلى مبكان لوحده مع لعبه، فينعزل عن اآلخرين ويستمتع بعامله، فاالندماج 

من حاالت اإلخالص يف أداء مهمة خمتارة وحمبوبة إذ يستمتع فيها املندمج استمتاعا بعزله 
وال يفرق ... احمليط فرتة اندماجه وهو حالة من حاالت اإلخالص للمهمة نفسها عن العامل

بني االندماج واالهنماك حيث يرى االهنماك هو االندماج الكامل فيما يقوم به  بيتر سليد

                                            
 .560ينظر، صاحل حممد علي أبو جادو، علم النفس التطوري، الطفولة واملراهقة، ص -1
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الفرد،  ويظهر عند الطفل يف عملية الرفيق اخليايل بدليل أن الطفل ميتنع عن اللعب إذا شعر 
 .1" أو حماولة تدخل يف اللعب مبراقبة من الكبري

ميتنع الطفل عن اللعب إذ أفسدنا عليه خلوته، فهو ال حيب أن يقحم أي غريب عامله، 
حىت وإن كان هذا الغريب من أعز  الناس إليه، فعندما يكون مع لعبه فهو مع شخصيات 

يف عدم تدخل الكبار يف  سوزان ميلرومهية يعريها صوته وحركاته وعواطفه، وهذا ما تؤكده 
الطفل أثناء اللعب اإليهامي ال يرحب بتدخل " إن  امل اإليهامي للطفل، حيث تقول الع

الكبار، إن األطفال يؤدون وهم مقتنعون وهذا االقتناع نابع من صدق وعمق التخيل، 
 ، وعليه لألولياء 2فالتخيل له وظيفته مباشرة يف إكساب األطفال خصائص سلوكية مالئمة

مسؤولية احرتام خلوة أطفاهلم، وإن كان واجبا عليهم مراقبتهم فليفعلوا ذلك من بعيد دون 
 .إشعار الطفل بقيود الرقابة

وعادة ما خيتار لعبة واحدة من بني كل  ،خيال الطفل واسع واندماجه مع لعبه أكيدف
ر ر معه نفس ما لعبه يقر هبا إليه، ويتخذ منها رفيقا خياليا يتحاور معه ويشكو إليه، ويك

يعانيه، فإذا أن به أحد عامل لعبته بنفس ما عومل به، وإن كان سعيدا يشركها يف أفكاره 
فالطفل يتحاور مع رفيقه اخليايل ويشكو إليه ما يعانيه ويهمس يف أذنيه ويتكل م بصوته عرب "

عه وكثريا ما ينهره صوته أو يأمره بتنفيذ أمر ما أو ينهاه عن أمر ما متاما مثل ما يفعل والديه م
 . 3"أو يضر به، أو حياول متزيق ذلك الرفيق وخباصة إذا كان دمية

                                            
أبو احلسن سالم، مسرح الطفل، النظرية، مصادر الثقافة، فنون النص، فنون العرض، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  - 1

 29، ص 6001، 7اإلسكندرية، ط
احللقة الدراسية حول مسرح  التمثيلي عند األطفال، ، واألداءقائية األداءلورة، الرفيق اخليايل وتني عبد احلميد حصر م - 2

 20ص، 7922الطفل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 .707ص ،النظرية، مصادر الثقافة، فنون النص، فنون العرضأبو احلسن سالم، مسرح الطفل،  - 3
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وال ينحصر االندماج عند الطفل مع لعبه فقط بل هناك ما هو أخطر عندما يتعلق 
االندماج مبا يراه الطفل على شاشة التلفاز من أفالم املغامرات، فيمكن للطفل خصوصا يف 

أن يضع ستارا حول عنقه ويرمي بنفسه من األعلى ظنا منه أنه  السنوات األوىل من عمره
Super Man  أوBatman  كل   ، فالطفل يتعامل بصدق مع كل ما حييط به ويعتقد أن

جيد متعة يف تقليد اآلخر سواء كان مجادا أو حيوانا أو إنسانا، فهو "ما حييط به صادق، فهو
حلركات الشخصية وكلماهتا، واألطفال حيبون يرى بوفاء شديد  يتبىن تصرفاته ويقل د كل ما

هذه األلعاب اليت أساسها التقليد ملا يرون سواء على الشاشة أو يف الطريق أو يف العائلة أو 
 .1"يف املدرسة 

فعلى األولياء احرتام اإلشارات اليت غالبا ما توضع يف أسفل الشاشة، واليت حتدد السن 
خاصة وحنن يف زمن انتشرت فيه أفالم ( 76-)، (70-)بيعة وحمتوى الفلم املالئم لط

السرعة، واألفالم احلربية وأفالم الرعب واخلوف بل مس  هذا التيار حىت ألعاب الفيديو اليت 
 .هبا عنف ومشاهد رهيبة، ال تتماشى مع احلس الرهيف للطفل

 :الخوف ورهاب األطفال -4

الطفل خبربة  الرتباط األساس توقعا أو الشعور خبطر أو حدث مؤمل وهذا يفاخلوف  يعد  
وتنمو  ،سابقة غري سارة، ومن أهم خماوفه اخلوف من الغرباء ومن األماكن الغريبة الشاذة

 .صل باملخاوف املعنوية كاخلوف من الفشل والفضيحة واللوماملخاوف حىت تت

ويسرع تنفسه "ات قلبه اليت تزيد وتظهر مالمح اخلوف على الطفل من خالل نبض
وجيف لعابه ويرتعد جسمه وتتقلص عضالت وجهه، وقد يصيح أو يصرخ وترجتف الكلمات 

                                            
1- Hélène Beauchamp, apprivoiser le théâtre, les éditions logiques  p 200,201    
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وال يكاد يدري ما يقول، وتؤدي به هذه التغريات إىل اجلري هربا أو  على شفتيه ويتلعثم
 .1"أو مواجهة املوقف املخيف بأية طريقة حيافظ هبا على حياته االختفاء

تقل عدوى اخلوف بني األطفال بطريقة مذهلة كما تنتقل أيضا من الوالدين إىل وتن
دهم، حيب ما حيبونه ويكره ما األطفال مبخاوف الكبار، تؤثر مباشرة يف الطفل ألنه يقل  

اليت  F.R.Hagmain هاجمانوهذا ما أظهرته دراسات  ،يكرهونه ويفزع مما خيافون منه
أن مثريات اخلوف عند الطفل فيما بني الثانية "ختصت يف خماوف الطفل قبل املدرسة بشأن ا

والسادسة من سين حياته تتلخص يف اخلوف من اخلربات املاضية املؤملة كاخلوف من عالج 
األطباء واخلوف من األشياء الغريبة كاحليوانات اليت مل يألفها الطفل من قبل، واخلوف مما 

 ف والظالم والشياطني، أي أن  فهم من العواصر، فهو يقلد أهله وذويه يف خو الكبا هخيشا
 .2"الطفل خيضع يف خماوفه ألمناط الثقافة اليت هتيمن على بيئته وتؤثر فيها

الطفل يتعلم  العالقة وثيقة بني خماوف الوالدين وخماوف األطفال، ألن   وهنا نرى أن  
يبدي استعداداا قويا وقابلية لتمثل خماوف والديه، اخلوف مما خيافه الكبار يف أسرته، فهو 

دورا هاما يف  تؤديضف إىل ذلك قدرة الطفل يف هذه املرحلة على التخيل والتصور اليت أ
 .خلق خماوف من أخطار ومهية

وهناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل تطور انفعال اخلوف، فالصراعات 
ج كما أن مشاهد العنف يف الربام"كن أن تسبب اخلوف الداخلية على سبيل املثال مي
ر لألطفال صورا مروعة تزيد من قلق الطفل وخوفه ويف بعض التلفازية واألفالم ميكن أن توف

، التخلي عنه أو مهامجته من قبل أسدة الطفل من ألحيان تؤدي هذه التخيالت إىل خشيا
حقيقية كالعض من كلب أو من أحداث حقيقية كما تنتج عن خماطر ولكن معظم خماوفهم 

                                            
  .  727ص فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، -1
  .726، صاملرجع نفسه -2
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هو احلال عندما يصدم الطفل من قبل إحدى السيارات فيصبح خوفه شديدا من قطع 
 .1"الشارع

جيب مراقبة ما يشاهده األطفال من برامج تلفزيونية واحرتام إشارات حتديد  ،وعليه
املستقبل فعندما ، اليت قد تكون مصادر خوف حىت يف (72-)، (76-)، (70-)السن 

يفزع الطفل من مشهد معني فإنه يرتبط يف عقله وخيزن كذكرى تكون يف املستقبل منبع 
 .للخوف والرهاب واليت قد تؤدي فيما بعد إىل اخلوف املرضي الذي قد يالزم منو الطفل

ضف إىل ذلك القلق الدائم الذي يرافق الطفل ويعيق منوه السليم ويعرقل تعامله مع أ
اجلديدة فينعزل الطفل ويرتدد يف فعل أو القيام بأي شيء دون الشعور باخلوف،  اخلربات
خوف مرتبط ببعض الدوافع الذاتية دون وعي من الفرد بذلك، مثل الدافع للعدوان "فالقلق 

وحيث أن هذه الدوافع والرغبات موضوع حترمي وقصاص، لذلك فإن . اإلتكاليةوالرغبات 
عنها، فهي تبقى قابعة يف ال شعوره، وقابلة للظهور كلما وجدت الطفل ال يستطيع أن يعرب  

ولذلك فإن الطفل يف ظروف معينة يبدي مشاعر اخلوف والقلق من . ما حيركها من مثريات
 .2"دون وعي ملصدر اخلوف الذي يبديه

فحري بالوالدين جتنب مثريات اخلوف والقلق بل بالعكس تعزيز ثقة الطفل بنفسه 
خلوف اليت يف الغالب تكون ومهية، وجتنب قدر املستطاع إظهار مصادر لتبديد مظاهر ا

خوف الوالدين أمام األطفال فكلما تكررت مشاهدته خلوف أمه وأبيه ترسخ شعوره 
   .باخلوف

                                                      

                                            

 Anne charlet-debray, la psychologie de L’Enfant, p85.-1
  

  .51-55للطفل، ص واالنفعايلفيصل عباس، علم نفس الطفل، النمو النفسي  -2
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 :اللذة واأللم -5

اللذة واألمل شعوران أساسيان يالزمان اإلنسان طفال كان أم راشدا، ويشعر اإلنسان 
اللذة حالة تريد البقاء فيها، واألمل " Richer ريشرإما باللذة أو باألمل كما عرفهما العامل 

اللذة حالة تنبع من إشباع "، وهناك من يعرف اللذة واألمل على أن "حالة ال تريد البقاء فيها
ة هو شعور مريح بتحقيق اللذ   ومعىن هذا أن   .1"ل واألمل حالة تنبع من عدم إشباع امليلاملي

ة، أما الرسوب والفشل غاية مت الوصول إليها بالنجاح يف مشروع عمل أو دراسة حيقق اللذ  
ة واألمل عند الطفل هو الشعور املسيطر واملهيمن، ولكن هناك اختالف يف اللذ   جيعل األمل
  . ختالف غالبا يف كيفية التعبري عنها أو شدهتا وحد هتاويكمن اال

 2:وتتميز صفات اللذة واألمل عند الطفل بــــ

  :الكثرة -أ

وكثرة األمل وهذا راجع لطبيعة نفسية  ،ةنلمح عند الطفل كثرة اللذ  مقارنة بالراشد 
إىل حب غري معتدل، املائل يتحكم يف شعوره عكس مزاج الطفل الراشد الذي ميكنه أن 

 .اللذات والشعور السريع باألمل ألتفه األسباب

 :واالضطرابالسرعة والتغير  -ب

وينتقل من أقصى الشعور  ،ة واألمل عند الطفل بالقصرتتميز مدة الشعور باللذ  
مورا ة باللعب فيكون مغ، والطفل مثال حيقق اللذ  ذ إىل قمة الغضب واألملبالسعادة والتلذ  

أو أخذ لعبه ينتقل إىل شعور آخر فتمتزج بسمته بالدموع ويتأمل كثريا  ،بالسعادة ومبجرد منعه
 .عند توقفه عن اللعب

                                            
 .719طارق كمال، النشأة النفسية للطفل، ص -1
 .711-712ينظر، املرجع نفسه، ص -2
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 : الشدة -ج

طاقة الطفل املدخرة واملهيأة لإلفالت بتأثري أي منبه مهما كان بسيطا أو تافها يف 
 .يد وقوي بشكل شدنفعاالته شديدة فتتجلى لذاته وآالمه ابعض األحيان جتعل من 

 : ميمالتع -د

ة والفرح جتد الطفل وهذا جيسد طبيعة إظهار االنفعاالت عند الطفل فعند شعوره باللذ  
يضحك وجيري إىل أمه أو إىل إخوته ليظهر فرحه عكس الراشد الذي إذا ضحك تبسم أو 

 . ، وإذا تأمل الطفل فإنه يبكي ويرفس األرض بقدميهفهمه دون إشراك بقية أعضائههقه نق

أو باألحرى العوامل والظروف اليت حتققها بتطور ومنو الطفل، ففي ة وتتطور اللذ  
واللعب  ،والشرب ،السنوات األوىل تتحقق مبجرد التوفري للطفل احلاجات الضرورية كاألكل

فهو يتمتع بأخذ لعبته بيده ويفككها لريى ما بداخلها وحيبط ويتأمل عندما يفشل يف إعادة 
 .تركيبها

جيد لذته يف إظهار قوته أو ذكائه  تمركز حول الذات نراهه من مرحلة الوعند خروج
ومعىن كل ذلك أن اللذة واألمل "أمام اآلخرين أو سعادته بالفوز يف اللعب اجلماعي مع أقرانه 

 .1"جتماعيةألولية أصبحا يف إشباع نزعاته االبينما كانا يف إشباع ميول الطفل الفطرية ا

كل شيء يف احلياة وواجب علينا أن ندرب   وعلى الطفل أن يفهم أن اللذات ليست
جتهاد ق عن طريق العمل واالة احلقيقية هي اليت حتق  الطفل وجنهزه ومنرنه على العمل فاللذ  

وحىت إذا مل يٌوفق فعليه أن يتجاوز شعوره باألمل الذي يتسبب فيه الفشل وعدم النجاح، بل 
األمل ليس هدفا يف ذاهتا بل نتيجة عمل ة و على املريب مرافقة الطفل حىت يفهم ويعي أن اللذ  

 . وفعالية
                                            

  .719طارق كمال، النشأة النفسية للطفل ، ص -1
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  :العدوان والعنف -6

يتصر ف األطفال يف بعض األحيان بصفة عدائية جتاه مواقف يشعرون فيها باألمل أو  
فالعدوان سلوك إما يدفعه اإلحباط أو "ة يف رؤية غيظ اآلخرين باإلحباط أو جملرد اللذ  

بالتعلم أو يدفعه التلذذ يف إيذاء اآلخرين وهو نوع من الغضب وهو رد فعل غريزي يتهذ ب 
العنف يتسبب باألمل لفرد آخر أو التلف ألشياء ختص املعتدي أو ختص غريه، وميكن 

، أو تعديا (سبا)للعدوان أن يصدر يف واحدة من عدد من الصور كأن يكون ألفاظا عدوانية
  .1"جسميا أو سخرية 

ويغلب عليها العنف خباصة إذا كان الطفل  ،عند الطفل والعدوان ظاهرة كثريا ما نراها
الهلم بكل ألفاظ السب والشتم، كما ذى أترابه وإقوي البنية، فيمكن أن يعتدي جسميا عل

قد يكون العدوان هدفه املعتدي نفسه، فقد يضرب الطفل يده بقوة على الطاولة أو ميتنع 
عنفا داخليا وكبتا يف نفس املعتدى عليه، عن األكل والشرب، وقد يسبب العدوان االعتداء 

إن الطفل إذ حيطم "فتخلق لديه رغبة يف التحطيم، وغالبا ما يت جه مباشرة إىل أغراضه ولعبه 
لعبته يسقط بداخله من كبت على هذه اللعبة اليت قد تتخذ شكل ولد أو رجل فيكون يف 

بته يف االنتقام من شخص قد فعله املندمج هذا تنفيس عن رغبة دفينة يف التعبري مثل رغ
يكون أحد والديه أو إخوته الكبار وهو بذلك يتطهر من عاطفة القصوى على غري إرادة منه 

 .2"أو إدراك

أن انتشار " والعنف موجود بني األطفال على اختالف أعمارهم وجنسهم فلقد وجد
، وقد وجدت إحدى متساو تقريبا فيما بني األوالد والبنات( اللفظية واجلسمية) العدوانية

من األطفال يف عمر عشر سنوات لديهم عدوانية زائدة بشكل  %70الدراسات أن حوايل 

                                            
 .27، ص7992ألفت حقي، سيكولوجيا الطفل، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية،  - 1
 .776ص ،النظرية، مصادر الثقافة، فنون النص، فنون العرض أبو احلسن سالم، مسرح الطفل ، - 2
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، وقد ختتلف درجة العدوان والعنف على حسب البنية اجلسمية للطفل وذكائه، 1"ملحوظ
اللذ ة يف له، حبثا عن املتعة يف السخرية و فقد يبتكر الطفل طرقا وخططا لالعتداء من خيا

 .أترابهإيالم 

   

 

       

  

 

 

  

                                            
 .761ماريا بريس،جنفيف الندو، اللعب ومنو األطفال، ص - 1
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أو الكبار  ،كان العمل املسرحي موجها جلمهور األطفال  يعتمد املخرج الناجح سواء
حتما على عديد التجارب اليت خاضها رواد اإلخراج يف العامل ليتعرف على األفكار اليت 
سبقته وسبقت عصره، وعلى طرق املعاجلة اليت صاغتها كل مدرسة إخراجية ليبين رؤيته 

اإلخراج من أهم املراحل اليت ترافق النص املسرحي من نص به، إذ يعد اإلخراجية اخلاصة 
مكتوب إىل عمل فين جدير باملشاهدة، فظهور املخرج قاد املسرح إىل مرحلة جديدة من 

 .  مراحل تطوره

والذي يعطيه لونا خاصا حبسب ميوالته وذوقه الفين، لذا املخرج هو مهندس العرض 
باقي الفنون كالسينما والرسم، واملدارس التشكيلية، وهذا ما جيب أن يكون املخرج مشبعا ب
ويوفر للنقاد مادة جديرة بالدراسة إذا ما واكب العمل  ،يعطي للرؤية اإلخراجية عمقا

 .املسرحي عمال نقديا موازيا

 د العملية أكثر، ألن  ه لألطفال فهذا يعق  ق األمر باإلخراج لعمل مسرحي موج  وإذا تعل  
 املتلقي خراجية ليختار أنسبها لذوق بأن يكون على دراية بأغلب املدارس اإل املخرج مطالب

ل عليه الولوج ضف إىل ذلك درايته باجلانب النفسي للطفل الذي ميكن أن يسه  أ، وطبيعته
 .تهق لذ  إىل العامل الطفويل حىت خياطب مجهوره مبا يليق به وما حيق  

معظم األعمال املسرحية  اجلزائر أن  ب لألسف ما نشاهده يف مسرح الطفللكن 
أو ناقصي خربة، واط الع  لألطفال تسند يف الغالب إىل فرق هاوية، إىل خمرجني غري متمكنني

على جمال اإلخراج العاملي وهذا ما جيعل مسرح الطفل ال يرقى إىل املستوى املطلوب وال 
ايل للطفل وهذا ال يتحقق إال إذا  حيقق الغايات املرجوة منه، واليت من بينها ترقية الذوق اجلم

 .كان العمل مشبعا جبماليات مستوحاة من مدارس فرضت وجودها يف اجملال الفين
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وسنتطرق يف هذا الفصل إىل بعض قامات اإلخراج املسرحي العاملي ومدى تأثريهم 
 :على بعض األعمال املسرحية اجلزائرية املوجهة للطفل

فسكي وتأثيرها على المسرح الطفل المدرسة الواقعية لستانسال: أوال
  :بالجزائر

ريا على تطور أداء املمثل، اليت ا من أهم املدارس اإلخراجية وأكثرها تأثتقدم على أن  
وبتحويل أدائه من أداء منطي مليء بالكليشيهات إىل أداء واقعي مليء  ،هتمت به كثرياا

 ، وهوربته اإلخراجيةجتسيده من خالل جت *ستانسالفسكيباإلحساس، وهذا ما حاول 
مهمة يف تاريخ املسرح وعالقته باجملتمع، ومل يقتنع بدراسته اليت قدمت له الذي كتب مرحلة 

هذه  يف مدرسة الدراما واليت مل يكن حىت مواظبًا على حضور احملاضرات فيها القتناعه بأن  
املدرسة ال تعطي إجابات شافية ودقيقة لتساؤالته وال تصل به إىل األداء التمثيلي الذي 

 .   يفضله

 ففي مدرسة الدراما وجد نفسه يؤدي بالطريقة الرومانسية اليت ال حتاول دراسة وسائل
يسعى إىل الوصول إىل طريقة أداء  ستانالتنفيذ اليت تؤدي إىل نتائج مصطنعة بينما كان 

طبيعية، وهذا لغرض واحد وهو خلق مسرح شعيب حيقق املتعة والبهجة يف ق له الصدق والحتق  
عند افتتاحه " مسرح الفن"نفوس الطبقات الفقرية، وهذا ما جاء على لسانه يف خطابه لفرقته 

إن ما حنن بصدد اجنازه اآلن ليس مسألة خاصة ولكنه " 8181ملومسه املسرحي اجلديد سنة 

                                            
اإلسم األصلي ألحد رواد : Sergeyvich Alekseyv  Konstantine كونستانتني سريجفيتش الكسيف  - *

املسرح املعاصر وإسم شهرته ستان سالفسكي من كنية جدته ألمه وتدعى فاريل ستان سالفسكي، ولد يف مدينة موسكو يف 
لم صاحب نظرية هامة يف فن التمثيل اليت من مبوسكو، عرف أنه ممثل وخمرج ومع 7/81/8811وتويف  8891يناير  5

 خالهلا ابتكر أساليب وطرق جديدة تساعد املمثلني على األداء بطريقة واقعية وصادقة واليت ال زالت تشكل إىل يومنا هذا
سرحي، شكري عبد الوهاب، األسس العلمية والنظرية لإلخراج املينظر، . أساسا جوهريا ملدارس التمثيل يف كل أحناء العامل

 .78-78، ص7887مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
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عي، فال تنسوا مطلقا أننا حناول أن نشيع البهجة والنور يف حياة الطبقات واجب اجتما
كآبة والعتمة حلظات من السعادة والسمو اجلمايل، وخنفف عنهم تلك ال الفقرية كي نوفر هلم

ننا ندف إىل خلق مسرح أخالقي، شعيب وذكي يف نفس الوقت وحنن اليت تغلف حياهتم، أ
     .8"يةنكرس حياتنا لتحقيق هذه الغا

 ،اهتمامه البالغ باجلمهور وبالطبقة العاملة خصوصا ستانيظهر جليا من خطاب 
هو  مبسرح ذكي وجبماليات راقية وما يلفت االنتباه وغايته واضحة هي إمتاع اجلمهور، لكن

ه مسرح فغالبا ما حيكم الناس على املسرح الشعيب على أن  " مسرح شعيب ذكي"عبارة 
، فاملسرح الشعيب الناجح هو "اجلمهور عايز كده"العبارة املصرية الشهرية التفاهات أو مسرح 

  .الذي يعىن بقضايا اجملتمع اليت هتم الشعب، وتقدميها بطريقة فنية راقية ومعاجلتها بذكاء

أحد رواد املسرح الشعيب يف فرنسا عندما قال أنه  أنطوان فيتازهذا ما دعى إليه أيضا 
رؤية تبناها أيضا " un théâtre d’élite pour tous" لجميعيصبو إىل مسرح خنبوي ل

أين قدم مسرحا شعبيا ذكيا،  "احلركة الثقافية للعمال"يف مسرحه مع فرقته  ياسين كاتب
، فإسهامات فيه بقضايا شغلت بال الطبقة العاملة والطبقة املثقفة على حد سواء اهتمأيضا 

باقرتاحه ملسرح اجملتمع كان مبثابة القوة الدافعة لفتح الطرق أمام املسرح  ستانسالفسكي
 .االجتماعيةاجلديد يف عامل متغري، وسريع التطور من أجل تطوير تقنياته اليت ختدم أهدافه 

وإذا مت تبين هذا التصميم يف مسرح الطفل قد يكون األثر إجيابيا وفعاال، فمسرح الطفل 
وما سنحاول تقدميه يف هذا  ،وضروري أن يقدم كماليات عالية ضروري أن يكون ذكيا

على بعض األعمال املسرحية املوجهة جلمهور سالفسكي ستاناملبحث إسقاطات لطريقة 
كان العرض موجها لألطفال أم   املسرحي خيضع لنفس املراحل سواء األطفال، فاإلخراج

                                            
ويل للمسرح مهرجان القاهرة الد صداراتإأمني الرباط، القاهرة، وزارة الثقافة : ادوارد برون، مريهولد ثورة يف املسرح، تر -8

 .81ص، 7887، 81التجرييب 
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طريقة التعامل مع النص وبذلك حتدد ما خيلق الفارق هو طبيعة املتلقي اليت تفرض  ،للكبار
  .الرؤية اإلخراجية

  :سالفسكيالتقمص في منهج ستان -1

كل جهوده واهتماماته على أداء املمثل حىت يرتقى به إىل أداء   سالفسكيستانز رك  
واقعي مقنع بعيد عن التصنع واالبتذال، مهه الوحيد كان الوصول إىل التلقائية يف التمثيل 

املتعة واللذ ة يف مشاهدة مسرح غين بالعواطف  وتتحقق لدى اجلمهور ،حىت يتحقق اإليهام
مرة إىل أحد أصدقائه  سالفسكيستانهذا الصدد كتب الصادقة النابعة من الطبيعة، ويف 

إجعل الطبيعة دائما نصب عينيك، حاول أن تدخل حتت جلد الدور الذي تؤديه " :املمثلني
لو صح التعبري، أدرس اإلطار االجتماعي للشخصية، وال تنسى دراسة ماضي حياهتا، هكذا 

 .1"اجملتمعستدرس كل طبقات 

باجلانب السيكولوجي للشخصية وهذا ما  ستانتمام يظهر من هذه الفقرة جليا اه
ق هبا اتصاله الوجداين ف على الشخصية ودراستها دراسة عميقة حيق  ميكن املمثل من التعر  

ليبين أدائه انطالقا من الداخل ليتوصل يف األخري إىل الصدق يف األداء، وغالبا ما يفهم 
خلشبة ويكتفي بردود فعل عفوية وأداء تلقائي، األداء الطبيعي التلقائي باخلطأ فيعتلي املمثل ا

إال أن اخلطر يكمن يف تكرار املمثل لنفس األحاسيس واألداء مهما اختلفت األدوار 
ل كيف تضحك، كيف ويتخي   ،والشخصيات، لذا فاألصح أن يدرس املمثل الشخصية

إىل غريه من األحاسيس اليت يطلبها الدور ويتقمصها ...وكيف تكره ،تغضب، كيف حتب
ة التمثيل ومتعته يف اكتشاف طرق ويؤديها بطريقة تلقائية بعيدة عن التصنع وهذا ما يوفر لذ  

يف جديدة للتعبري عن العواطف، فمثال بكاء الفقري يف مأمت مع الفقراء خيتلف عن بكاء الغين 
                                            

فاروق عبد القادر، هال للنشر والتوزيع، : سالفسكي إىل بيرت بروك، ترجيمس روس ايفانز، املسرح التجرييب من ستان  -1
 .77، ص7888، 8ط
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ا ختتلف من العاطفة واحدة وهي البكاء على امليت، إال أن   م من أن  فبالرغ .مأمت أرسطوقراطي
على معرفة الطبقة االجتماعية ستان طبقة إىل طبقة يف طريقة األداء لذا حيرص أيضا 

  .للشخصية حىت يصدق األداء وخيلق اإليهام

ة كلمة اإليهام املسرحي يف اللغات األوروبية احلديث"تعاريف اإليهام جند  بني ومن
(illusion ) جاءت من الفعل الالتيين(illudese ) ومعناه اللعب بالشيء واستخدمه

وله أيضا معىن التالعب أو السخرية، وهذا الفعل ( التسلي بالكتابة)مبعىن  هوراسيوس
ومعناه ألعب لعبة معينة، ألعب بشيء ( luder)نسق يف الفعل البسيط فراغ الالتيين املركب م  

 .8"أو أتسلى، أرقص، أخدعما، أسلي اآلخرين 

وهو املعايشة أو االندماج أو " سالفسكيستانهذا التعريف يأخذ بعدًا خاصا عند  
التقمص املسرحي، الذي يقوم على نظرية احملاكاة عند أرسطو، واليت فسرها كخلق وإبداع 

اة ، أي حماولة تقليد وحماك7"من خالل عرض ألفعال بشرية وإنسانية تكون مشاهبة بالواقع
 :، واحملاكاة يف تعريفها جندومضمونا شكالهذا الواقع من مجيع النواحي 

 :المحاكاة لغة-أ

د ـــنقول قل  " مبعىن( قلد)جاء مفهوم مصطلح احملاكاة يف معجم لسان العرب يف مادة
   .1"فالنا عمال

 

                                            
، 1، ع7، مج فصول،الكالسيكية إىل فروعه األصليةأمحد عثمان، قناع الربيشتية، دراسة يف املسرح امللحمي من جذوره  -8

 .77، ص8817أبريل، مايو، يونيو، 
 . 118، صحياملسر  ماري إلياس، حنان قصاب حسن، املعجم -7
 .178، ص(مادة قلد)8ابن منظور لسان العرب، دار املعارف كورنيش النيل، القاهرة، ج - 1
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شاهبته : حكيت فالنا أو حاكيته: "يلي اكم" القاموس احمليط" وجاء تعريفه يف معجم
 .8"وفعلت فعله أو قوله

  :المحاكاة اصطالحا-ب

وحاكموه  اقشوهـون ونانــفكرون اليـمفهوم عام أطلقه امل" :هـ  عرفه ماري إلياس على أنــ  ت
أساس أنه يشكل جوهر عالقة العمل الفين واألديب بالواقع، وقد شكل هذا املفهوم  علـــى

والنقدية اليت ظهرت يف تاريخ الفنون واآلداب يف على مدى العصور معيارا مييز املدارس الفنية 
 .7"الغرب وكل ما تأثر به

واحملاكاة عند منظري فن التمثيل هي التقليد الفين عن طريق التقمص الفعال 
واإلحساس الصادق بالشخصية، مبعىن اندماج وتقمص املمثل لدوره وفق منهج 

  :ه، أما بالنسبة للتقمص فيعرف على أن  ستانسالفسكي

 : التقمص لغة1-1

 قميصا من مــصدر تقمــص، أي لبــس( "تـََقمص)جـــاء يف املعـــجم الوسيط يف مـــادة 
 .1"وهيئتهوحماكاته يف سلوكه  وهو ارتداء شخصية الغري وتقليده

قم صت ه تقميصًا أي ألبسته فتقمص، أي لبس، وروى ابن األعرايب عن : "ويقال أيضا
إن اهلل سيقمصك قميصا، وإنك ستالص : عثمان، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال له

                                            
 .178جمد الدين يعقوب الفريوز أبادي، القاموس احمليط، املؤسسة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ص -8
 .187ماري إلياس، حنان قصاب حسن، املعجم املسرحي، ص -7
 .758، ص7881، 1الوسيط، معجم اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، طاملعجم  -1
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اخلالفة يف هذا احلديث وهو من أحسن على خلعه، فإياك وخلعه، قال أراد بالقميص 
   .8"اإلستعارات

         :اصطالحاالتقمص 1-2

التمثيل يف هذا املستوى  وحيقق فن"غري سلوكيا وانفعاليا ومعرفيا ويقصد به حماكاة ال
التقمص من خالل عملية ذوبان ذات املمثل اإلنسان وانصهارها بذات املمثل  فِـــعل

الشخصية، وهذا الذوبان حيتاج إىل توظيف عالمايت حتويلي تتحول فيه صفات وسلوك 
وما يتعلق بعناصر التعبري الداخلية واخلارجية من عالمات املمثل اإلنسان إىل ومشاعر 

، إذن هو عبارة عن دمج شخصية 7"عالمات املمثل الشخصية عندها حيدث فعل التقمص
الدور اإلبداعي الذي يطمح املمثل يف الوصول إليه، بشخصية املمثل ذاته حىت تظهر  

     . كاخلليط اجلديد واملركب

ل أن ــمثـــامل ىادات اليت علــالحظات واإلرشــــض املـــبع كيــسالفس ستانوضع  قدـول
    1:يأخذها بعني االعتبار إذا أراد أن يصل إىل التقمص ونذكر منها

 :الحالة الذهنية للممثل -أ

وهي اليت تشكل إحدى أهم العقبات للممثل، فإذا كان مشوشا ذهنيا سيعرض من 
اخلارج ما ال يشعر به باطنيا وهذا منايف لألداء الصادق وهي حالة يعاين منها املمثلون معظم 

معاجلة هذه املعضلة بواسطة االسرتخاء التام للعضالت مما  ستانحياهتم الفنية لذا أوجد 

                                            
 .1711، ص(مادة تقمص)، لسان العرب ،ابن منظور - 8
 .1، ص7888عودة، اجتاهات ومفاهيم تلقي األداء التمثيلي، كلية الفنون اجلميلة، البصرة،  عبد الكرمي عبود - 7
اإلخراجية احلديثة وعالقتها باملنظر املسرحي، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  االجتاهاتأمحد سلمان عطية، ينظر،  -1

 .11-11-17، ص7887، 8مؤسسة دار الصادق الثقافية، طبع، نشر، توزيع، ط
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سره حتت إرادة املمثل وطوع أمره، وهبذا يستطيع أن يعرب عما يشعر به جيعل جسم املمثل بأ
 .بكل حرية

  :نتباه والتركيزاال -ب

أو ما يعرف أيضا بدوائر الرتكيز فاملمثل يشعر باالرتياح حينما يركز اهتمامه على 
وينشغل عن اجلمهور وهذا يوصله إىل حالة العمل اخلالق على خشبة  ،أحاسيس جسمه

املسرح، وحىت ال يتشتت انتباه املمثل جيب عليه أن خيلق لنفسه دائرة تركيز صغرية تساعده يف 
 .خلق حركة حرة ألحاسيسه جتعله ينسى مدرجات اجلمهور

  :موعد حضور الممثل -ج

سرح مبكرا على األقـل ثـالث أو ى املــاملمثل بالقدوم إل ان سالفسكيــستينصح 
ويتوصل بذلك إىل الصدق يف  ،ني قبل العرض وهذا يساعده على البناء الداخلي للدورسـاعتــ

 ،إىل املسرح مبكرا يسمح للممثل باالنقطاع واالنعزال على العامل اخلارجي القدوماألداء، ألن 
 سالفيني توماسثل ماملثل بامل يف هذا الصدد ستانويتوغل يف أعماق الشخصية، ويضرب 

متيز بالصدق يف أدائه التمثيلي، كان يتقمص ( 8889-8178)وهو ممثل إيطايل 
والذي كان حيضر إىل املسرح قبل ثالث ساعات، وما يعنيه  ،الشخصيات جسدا وروحاً 

لدافع اإلبداعي صدق مشاعر املمثل وأحاسيسه، صدق ا"بالصدق هو  ستانسالفسكي
 .8"هد التعبري عن نفسهجيالداخلي، الذي 

                                            
، 8819، 7يوسف عبد املسيح ثورت، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط: إريك بنتلي، نظرية املسرح احلديث، تر –8

 .778ص
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والبناية تساهم يف خلق جو خاص لتقمص املمثل لدوره، ويندمج  ،فاملسرح له طقوسه
يف اجلو العام للمسرحية ويتجول يف الفضاء ويتعود عليه، وهذا ما يسهل عليه االندماج يف 

 .الدور ويف اجلو العام

   :التدريب والمران -د

األداء الصادق والطبيعي التدريب الصارم والدائم ميكن املمثل من الوصول إىل 
ضرورية يف عمل املمثل اخلالق،  سالفسكيستانوللوصول إىل حالة الصدق اليت يراها "

السحرية اخلالقة، ألن العمل اخلالق على املسرح ال يبدأ يف الواقع امللموس ( لو)أوجد 
( لو)يستطيع املمثل أن يؤمن به، لكن إميان املمثل ينبع من والصدق امللموس، وهذا ما ال 

، 8"السحرية اليت يكتشف املمثل أن باستطاعته اإلميان هبا كحقيقة ملموسة وحبماس شديد
 . هذا الصدق الذي يؤمن به املمثل ستانفاملسرح املؤثر والناجح يف نظر 

وانتباهه الشديد يف حياته اليومية وخيزن  ،على ذكاء املمثل ستانسالفسكيكما يصر 
أكرب قدر ممكن من احلاالت اليت يستقيها من الطبيعة ليوظفها فيما بعد يف أدائه ملختلف 

املمثل الناجح هو ذاك الذي مر بتجارب حياتية عديدة تشكل  ن  دائما يقول إاألدوار، وكان 
ا كان يسميه بالذاكرة العاطفية، فيما بعد خزان للعواطف اليت يقدمها على اخلشبة وهذا م

خاصة ملا  ،ن اآلن هو حماكاهتم ألداء املمثلني العاملينييقع فيه املمثلو واخلطأ الذي ميكن أن 
وصلت إليه السينما اآلن من تطور واستثمار املمثلني يف شخصياهتم وأدائهم األقرب إىل 

ا من االستديو وتوجهوا إىل الطبيعة، والتوجه اجلديد إىل كبار خمرجي هوليود الذين خرجو 
الديكورات الطبيعية حىت يكون أداء املمثلني واقعيا وصادقا، كما هو احلال بالنسبة للفيلم 

على أوسكار أحسن ممثل، فأداؤه ممكن  ديكابريوأين حتصل " the revenant" "العائد"

                                            
 .11اإلخراجية احلديثة وعالقتها باملنظر املسرحي، ص االجتاهاتأمحد سلمان عطية،  - 8
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هو أن حياكي املمثل فاألصح " حماكاة احملاكاة"أن يغري املمثلني الناشئني إىل حماكاته مبعىن 
 .الطبيعة حىت يكون أداؤه أقرب بدرجة واحد أفضل من درجتني

   :فلسفة المنظر المسرحي في منهج ستان سالفسكي -2

للمنظر املسرحي ال ميكن هلا أن ختتلف مع املنهج الذي تبناه يف  ستانسالفسكيرؤية 
واملبين على األداء الطبيعي، والفضاء عنصر مهم يف العملية اإلخراجية وحىت  ،إدارة ممثليه

كان لزاما على مصممي الديكور الذين تعامل   ،خيلق اإليهام للمتلقي ويتقمص املمثل دوره
أن ينقلوا عن الواقع نقال فوتوغرافيا الفضاءات اليت تدور فيها الشخصيات واليت ستان معهم 

 .دها الكاتبحيد  

اب نقلوا الواقع يف دعوته لألداء الصادق هو أيضا بروز كت   ستانا أثبت جناعة منهج وم
يفرض أداء واقعي ونذكر على سبيل " واقعي"و" طبيعي"بطريقة ذكية بدون مغاالة، فالنص 

وغريهم من كتاب العصر الذين  "مرتلينك"، و"ابسن"و "تشيكوف"املثال ال احلصر نصوص 
مع املنظر املسرحي فيمكن تقسيمه إىل مرحلتني  ستانعامل ، أما تستانتعامل معهم 

 :   زمنيتني

  :1091مرحلة ما قبل  -أ

يف هذه املرحلة كان متشددا يف انتهاجه للطبيعة كمرجع أساسي يف تصميم املنظر مع   
وكان يطالب من مصممي املناظر املسرحية الدقة يف نقل الواقع حىت  ،كثري من املغاالة

اإلكسسوارات، فإذا كان يف املشهد ممثل حيتسي كوبا من الشاي الساخن كان لزاما على 
املكلف باإلكسسوار أن يقدم الشاي ساخنا، ومن أهم املصممني الذين تعاملوا معه يف هذه 

صمم العديد من املناظر املسرحية اليت أخرجها  Victor simov" فيكتور سيموف"املرحلة 
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 "غوركي" ــــل" احلضيض"، 8888 "لتشيكوف"" الشقيقات الثالث: "منها ستانسالفسكي
 8."8887تولستوي" ـــــل" سلطان الظالم"، 8887

 وإحدى "سيموف"قام برفقة زوجته ومصمم املناظر "ستانسالفسكي ونظرا لتشدد 
" سالفسكي -روستوف يارد"مدينة  إىلس، وعدد كبري من املمثلني برحلة بخياطي املال

للبحث عن املالبس واإلكسسوارات اليت حيتاجونا ألحد عروضهم املسرحية والتقوا 
فرحب به يف هذا القصر وعاشوا فيه عدة " الكرميان"الذي أعاد إعمار قصر " شلياكوف"

وز، واشرتوا يف طريق عودهتم عددا آخر من أيام فرمسوا وصوروا ما يف هذا املتحف من كن
 .7"العباءات واملعاطف، واألحذية

على سفر املمثلني ومصممي املناظر إىل األماكن احلقيقية  ستانسالفسكيإصرار 
الواقعية يسهم بشكل فعال يف اندماج كل فريق العمل يف روح احلكاية املسرحية ويتفاعلون 

 .   معها بوجدانم مما يضمن جناح العمل املسرحي يف األخري

 :1091مرحلة ما بعد  -ب

اسة علمية دقيقة، وأعطى اجلانب وفيها انتهج الواقعية النفسية بشكل مدروس در 
اجلمايل مساحة اكرب وحرر مصممي املناظر لكن دون أن جييدوا كليا عن املنهج الواقعي 

" ايكوروف"الطبيعي، ومن أهم من تعاملوا معه يف هذه املرحلة يف تصميم املناظر هو 
"Egorov " يد من للعد ستانسالفسكيوالذي صمم عددا من املناظر املسرحية حتت إدارة

                                            
 .17ينظر،أمحد سلمان عطية، اإلجتاهات اإلخراجية احلديثة وعالقتها باملنظر املسرحي، ص -8
، 8811املوصل، عقيل مهدي يوسف، نظرات يف فن التمثيل، املوصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة  -7

 .879ص
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الطائر "، ومسرحية 8887 "هامسون.ك"-لـ" لعبة احلياة"مسرحية : األعمال نذكر منها
 .88881 "مرتلينك"لــ " األزرق

 :  للمنظر املسرحي يف نقاط هي ستانسالفسكيوميكن أن نلخص نظرة وفلسفة 

 .بناء املنظر املسرحي يأخذ شكال معماريا مقاربا للواقع -

اليت تدخل ضمن املنظر املسرحي تأخذ الشكل الواقعي  امللحقات واإلكسسوارات -
  .أو تستعمل نفسها دون تغيري أو حتويل

 .الصوت واإلضاءة ضروريان ليتحقق اإليهام املطلوب وكله مستوحى من الطبيعة -

حياته أمامه فوق اخلشبة معتمدا على املمثل اجليد واملنظر  إظهار للمشاهد أن   -
 .املسرحي الواقعي اجليد

متثلت يف بيوت ضخمة، حدائق واسعة  ستانسالفسكياغلب ديكورات أعمال  -
 .وأسوار عالية

 7.وحىت نربة صوته اهتمامه حبركة املمثل يف الفضاء املسرحي وبشكله العام وملبسه ، -

 :إمكانية توظيف منهج ستان سالفسكي في مسرح الطفل -3

ه قدم عرضا جلمهور األطفال أن   ستانسالفسكي يرد يف الدراسات اليت ع نيت بتجربة مل
وإذا درسنا جيدا هذا ال يعين استحالة توظيف ما دعا إليه يف مسرح الطفل،  إال أن  

سيكولوجيا الطفل بتمعن لوجدنا إمكانية استعمال منهج الواقعية النفسية يف العملية 
ا يوظفه يف خمتلف أنواع الطفل ميلك خياال جاحم اإلخراجية ملسرح الطفل، ومن املعروف أن  

                                            
 .17ينظر، أمحد سلمان عطية، االجتاهات اإلخراجية احلديثة وعالقتها باملنظر املسرحي، ص - 8
 .18-11صينظر، املرجع نفسه،  – 7
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علماء النفس األطفال األذكياء جيدون لذة أكرب يف اللعب ألن خياهلم واسع  يرىلعبه وكما 
لعبته أو رفيقه اخليايل يسمع ويرى،  وسرعة االندماج شديدة عند الطفل، فهو يؤمن بأن  

 .  ويتحرك مع استيقانه أيضا بأنا جمرد لعبة

اجلمهور األكثر قابلية لتلقي عروض مبنهج الواقعية النفسية لذا تعد هذه الشرحية من 
 ،واليت ميكن أن تسهم يف ترقية الذوق اجلمايل للطفل، وحىت املسامهة يف منوه السوي

حيث ممثليه على عدم التصنع يف األداء، فإذا كان التمثيل صادقا آمن  فستانسالفسكي
يها وحياكي انفعاالهتا، وإذا قدم مشهد وصد ق الشخصية وميكن أن يتأثر هبا وحياك ،الطفل

انفعال شخصية البطل ومت معاجلته بطريقة مدروسة ميكن أن تساهم يف منو الطفل االنفعايل، 
تنمية السلوك العدواين عند الطفل هي التقليد والتدعيم،  ىاليت تساعد عل"فمن العوامل 

شتم والصراخ عندما يثور، فإنه فالطفل الذي يرى والده حيطم ما حوله، أو يبدأ بالصراخ وال
 .8"يقوم بتقليد هذا السلوك العدواين

ا على منو الطفل وهذا ال يتحقق ل على اخلشبة ميكن أن تؤثر اجيابطريقة انفعال املمث
 ،ندماجًا تاما مع العرض وهذا ما ين ص عليه منهج الواقعية النفسيةاندمج الطفل ا إال إذا

 لكن قد يتساءل البعض عن ميوالت مجهور األطفال اليت ختتلف عن ميوالت الكبار
وهذه شخصيات  ،، فما يستهوي الطفل هو قصص األبطال واألساطري وعامل احليوانوذوقهم

أن يتقمص دورا غري واقعي يف  سالفسكي ستانال جندها يف الواقع فكيف ملمثل مبنهج 
 ".لو السحرية"ملمثليه هي  ستانيوفرها  األصل، لكن من بني األدوات اليت

عامل افرتاضي يعتربه نقطة  إىلينتقل من عامل الواقع الذي يعيش فيه  أنفاملمثل حياول 
الفين بصورة تلقائية وطبيعية، فهذا العامل يكمن يف وجود كلمة صغرية واحدة  إبداعهانطالق 

واليت تساند املمثل ومتده بالصدق  ،وهي من الكلمات املهمة اليت مت اكتشافها" لو"هي كلمة 
                                            

 .19فيصل عباس، علم نفس الطفل، النمو النفسي واالنفعايل للطفل، ص –8
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عن طريق خلق فعل داخلي  موقف، أيوالصراحة بل وتشجعه على الشعور بالثقة يف 
أنا جتعل كل شيء يف الفن ممكنا فإذا ما "، وفعالية هذه التقنية واألداة 8وخارجي على املسرح

كل شيء بسهولة   حىت يتم" لو"استعصى الدور أو املشهد على الفنان يكفي أن يقول كلمة 
 .7"ويسر

إذا  ويطلب منه  ستانقد يستغرب املمثل الثاين إذا تعامل مع خمرج ملسرح الطفل مبنهج 
، لكن متعة اإلبداع تكمن يف حتقيق على الركح ما أسدًا ماذا ستفعل يف هذا املوقف؟كنت 

مل احليوان وأداها كبار وقدمت أعمال كثرية للطفل مستوحاة من عا ،هو مستحيل على الواقع
أو فرقة املسرح " la comédie française"املمثلني، كالفرقة الدائمة للكوميديا الفرنسية 

ضم خرية املمثلني املسرحيني اجلزائريني على " الدويرة"الوطين اجلزائري الذي قدم عرضا مبهرا 
حممد بن "ب، ويف دور الثعل" صراط بومدين"يف دور الديك، " عزالدين جمدويب"غرار 
 .يف دور األسد" قطاف

يعتمد أيضا على خيال املمثل الواسع، فهو  ستانسالفسكيون أن ننسى منهج د
رئية فنية على خشبة املسرح، حيث يساهم يف ترمجة كلمات وتصورات الكاتب إىل صورة م

 . سرحإىل صورة مرئية على خشبة امل حتولصيالت اليت ن الكاتب ميده بكافة املعلومات والتفإ

الكاتب ملسرح الطفل غالبا ما يستقي مواضيعه من الواقع مث حيبكها وحيكيها بكثري و 
موظفا شخصيات ومهية عرفها الطفل عن طريق حكايات اجلد ات والرتاث من اخليال 

الشعيب، أو عن طريق الكتب واألفالم، واملمثل هنا عليه أن يستكمل وبعمق ما ابتدعه 
عندئذ فقط ينتعش ما أعطانا إياه الشاعر وغريه من مبدعي العرض ويهز حنايا "الكاتب 

                                            
 .11ص، لإلخراج املسرحيعلمية والنظرية ينظر، شكري عبد الوهاب، األسس ال –8
، 8887شريف شاكر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : تراملمثل يف املعاناة اإلبداعية،  إعدادكونستانتني ستانسالفسكي،   –7

 .889ص
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روح املبدع على اخلشبة واملتفرج يف الصالة على السواء، عندئذ فقط يستطيع املمثل نفسه أن 
يعيش بنظم حياة الشخصية املصورة وعمقها الداخلي، وأن يفعل كما يطلب املؤلف واملخرج 

 .8"ليويأمر به شعورنا الداخ

فإن كان ميلك خياال  ،والطريق إىل هذا العمل هو اخليال الذي جيب أن يتمتع به املمثل
املمثل يف هذا املنهج حيتاج إىل خيال  ن  اإلبداعية ألحمدودا وغري ناضج فهذا يعقد العملية 

ن هذا النوع من اخليال ال حيتاج إىل بذل جهد اكرب بل إ متطور وميلك عنصر املبادرة، حيث
لذا ينبغي عليه أن  ،بصورة تلقائية عند املمثل، فاخليال هو أساس اإلبداع عند املمثل أيت ي

ينميه حىت ال يسقط بني أيدي املخرجني الذين يستبدلون خياله غري النامي والناقص خبياهلم 
 .وعندئذ يصبح املمثل بيدقا يف يدهم

ن يتخيل، فاخليال خيلق إن اخليال مرتبط بالتخيل، بوجود اخليال يستطيع املمثل أ
وهي " الفانتازيا"األشياء اليت نعرفها يف الواقع وما ميكن أن يوجد، أما التخيل أو ما يسمى 

 .7من اليونانية ختلق ما ليس له وجود وال نعرفه يف الواقع

فكلما كان العرض مبهرا واملمثل صادقا يف األداء يتحقق اإليهام ويندمج الطفل يف 
وحيس نفسه جزءا منها وهذا ما يصبو إليه مسرح الطفل، فإذا آمن الطفل عامل املسرحية 

واندمج من الشخصية تأثر هبا وحذا حذوها، وهنا يدخل اجلانب الرتبوي والذي يعد هدفا 
 .من أهداف مسرح الطفل

 

                                            
8- Constantine stanislavski,an actor prépares, transiated, Elizabeth reynolds, 
published by rantledge theatre arts books, new york, 1989, p50.  
7-  Voir, Constantine stanislavski,an actor prepares,p55. 
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 :إرهاصات البريختية والديداكتيك الطفولي :ثانيا

 :ظهور المسرح الملحمي -1

 يف بدايات القرن العشرين مسرح يعتمد علىطغى على املسرح األوريب و  ساد هجند أن  
 احملاكاة األرسطية واليت هتدف إىل إصالح الواقع عن طريق اإلضافات واجلماليات مبدأ

بعض املخرجني والكتاب على هذه املدرسة وأوجدوا خماطبة األحاسيس ال العقل، انتفض 
هبا قواعد أرسطو املعروفة  اخمرج إىل آخر خالفو  نظرية جديدة يف املسرح تطورت وتبلورت من

األرسطية تبلور يف مسرح االنقالب على القواعد ف. سرح األوريببتدهور امل ابعد أن أحسو 
املضمون أهم من الشكل واحلقيقة أهم من  يعترب" مسرحباملسرح امللحمي وهو  جديد مسي

اجلديد من املسرح املدرسة التعبريية وما مهد لظهور هذا النوع  ،8"اجملاز واإليهام املسرحي
من أولوياهتا إنقاذ حياة البشرية والتعبري عن مشاعر الفنان اليت تدعو إىل اختاذ طرائق جديدة 

" املسرح امللحمي"يف تناقضاهتا وصراعاهتا حيث مثلت هذه املدرسة الرتبة املالئمة لنشأة 
التغيري الشامل عن طريق الثورة، وهناك الذي يعد من أكرب االجتاهات الفكرية اليت تدعو إىل 

من يذهب إىل أن املدرسة التعبريية أنا كانت جمرد عامل ثانوي يف نشأة تيار املسرح 
 .امللحمي، خاصة بعد أن تأثرت بنتائج احلرب العاملية األوىل

الذاتية املفرطة حيث يلجأ بعض  :"وأن أهم ما مييز هذه املدرسة عن سابقتها وهي
تشويه الواقع عن طريق التبسيط واملبالغة والتفتيت وخلط الواقع ما التعبريية إىل كتاب الدرا

دائما باحللم والرمز، حيث تتحول أي رؤية موضوعية إىل رؤية بالغة الذاتية وبالغة الغرابة ويف 
لديهم هبا التعبرييون إال أنه كان أحيان كثرية متيل إىل القبح وبالرغم من الذاتية اليت كان يتميز 

والذي  ،7"وعي اجتماعي عميق ال يرضى بالتشاؤم واملعاناة اإلنسانية فهو قريب من الثورة
                                            

 .857شكري عبد الوهاب، األسس العلمية والنظرية لإلخراج املسرحي، ص –8
 .71، ص8881ناد صليحة، التيارات املسرحية املعاصرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -7
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واملخرج األملاين   اتبو الكعرف هبذا التيار من املسرح ونظ ر له واستمر فيه حىت نسب إليه ه
الذي شهدت مسرحياته انتشارا واسعا يف بقاع العامل خاصة بعد موته،  *"تبرتولد بريخ"
املخرج االجنليزي ذي  بروك بيترناول أعماله املسرحية العديد من كبار املخرجني مثل وت

للجمهور  تيخبر األصول الروسية صاحب نظرية الفضاء الفارغ والذي ساهم بتعريف 
                   .  االجنليزي

لكن هناك من يذهب إىل أن احلراك الفين املسرحي آنذاك هو الذي مهد الطريق لنشأة 
املسرح امللحمي خاصة من حيث الكتابة املسرحية، وأهم املسرحيات اليت قام بإخراجها 

وحتديد وجهته املستقبلية هي مسرحية  وسامهت بشكل كبري يف تغيري رؤيته للمسرح تخبري
واليت قام بإخراجها " ست شخصيات تبحث عن كاتب" نديلوبرا لويجيالكاتب الكبري 

.   Distanciation ولقد مكن برخيت من اكتساب إدراك قوى للتغريب"، 8871عام 
إننا ندرك األمهية احملورية هلذه املسرحية التأسيسية يف تاريخ الدراما، حبكم أنا تدعوا إىل وضع 

الفرتة، حيث يتمظهر الصراع اجلديل بني  املسافة وقلب القيم الدرامية السائدة يف هذه
السردي والدرامي بطريقة إجرائية على املستويني الشكلي والتيمايت من خالل الفصل احلاصل 

 "تيخبر  بيرانديلو"لقد زجت عملية إخراج مسرحية . الوهم/الشخصية، والواقع/بني املمثل
بأمهية تأثري جتديدات بريانديلو عرتاف ومن هنا، يلزم اال. ظاهرة التغريبيف عملية جتريب 

 . 8"على نظريته يف األثر التغرييب

                                            
كاتب وخمرج مسرحي أملاين وضع نظرية املسرح امللحمي، وأسس فرقة برلني املسرحية يف (: 8859-8181)ت خيبرتولد بر  *

مع زوجته الثانية هيلني فيجل يف أملانيا الشرقية، أوىل كتاباته كانت متيل إىل املذهب التعبريي أكثر مما تنتمي إىل  8818عام  
ة واستقر فيها لفرتة طويلة بعد اجناب عددا من الدول األوربية املختلفة بسبب املاركسية، هاجر إىل الواليات املتحدة األمريكي

وأعطى مسرحا من قبل الدولة، كتب للمسرح ما  8811عدائه للنازية قبل اندالع احلرب العاملية الثانية، عاد إىل برلني عام 
، وكتب العديد من (غاليلو غاليلي)،(م الشجاعةاأل)،(االستثناء والقاعدة)،(أوبرا القروش الثالثة)مسرحية أبرزها 18يقارب 

      .القصائد لكن عايشها مل تنشر
 .9، ص8889خالد أمني، مابعد برشت، تر، عبد املنعم الشنتوف، مراجعة وتقدمي املؤلف،مطبعة سندي، مكناس،  –8
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إرهاصات املسرح امللحمي مل تكن مستوحاة من رؤى إخراجية بل  يظهر جليا أن  
أساسها كان طريقة الكتابة املغايرة للنظم األرسطية، واليت أدت إىل ظهور أمناط أخرى من 

ة، ومن بني من ساهم يف نشأة املسرح امللحمي املسرح كالعبث وغريها من األمناط املسرحي
، الذي اشتغل Max Reinhart(8171-8811)  راينهارت ماكساملخرج االسرتايل 

مساعدا وجمموعة أخرى من املخرجني الذين كانوا ينشطون يف برلني وكانوا  عنده تيخبر 
 Leopoldليوبولد جسنر "أحد أعمدة التيار التعبريي يف املسرح ومن بينهم أيضا 

Jessner(8171-8815 .)الذي  ،"راينهارت"ــــــ لقد كان هذا املخرج األملاين املتأثر ب
هيمن على مسرح برلني خالل عقد العشرينات، أحد الوجوه الرائدة يف االجتاه التعبريي يف 
املسرح، إذ كان كشفه القناع عن نصوص املسرح الكالسيكي ومقاربتها وفق طريقة تنفي 

السمو ولية عنها، ونزوعه، عالوة على ذلك، إىل انتزاع هاته النصوص من موضع صفة البط
( برشت)الشاب، واقتباساته تيخبر ، ذا وقع قوي على -األثري واملقاييس األسطورية

 .8"الالحقة من النصوص الكالسيكية

الغليان الفكري والصراعات اإليديولوجية اليت عرفتها أوروبا يف بدايات القرن العشرين و 
خاصة يف برلني سامهت يف دفع احلركة املسرحية إىل تقدمي ما هو أفضل واألزمات السياسية 

 نفسه من الطرح السياسي، ويف السياقفرضت نفسها على املسرح، فكان املسرح ال خيلو 
خمرجا أملانيا آخر من بني Erwin Piscator(8181-8899 )كاتور يعترب إروين بيس"

حتديدا، فإنه وجه اهتمامه " ئيةالدادا"بعد مرحلته التعبريية أو  لكن،. الالحقني على راينهارت
، apolitical commitmentلتزامه الالسياسي ختلصه من ا هلدف تسييس اجلمالية بعد

عدمية ومست املرحلة اليت تلت احلرب العالية  ؛ وهيartistic anarchyوعدميته الفنية 
بكل نفسه امللحمي  social orderميثل فن بسكاتور النظام االجتماعي . األوىل بكاملها

                                            
 .9خالد أمني، مابعد برشت، ص -8
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ومشوليته، ويتيح له أن يسرد علينا حكايته؛ ويف احلقيقة، يعد بسكاتور احملفز الرئيسي وراء 
 .8"ديثانتقال مكونات ومفاهيم لفظ امللحمي إىل املسرح احل

مؤمن بالعدمية الفنية للمسرح الذي ال  "بسكاتور"وما يظهر جليا يف هذه الفقرة أن 
غري ملتزمة سياسيا، وهذا مبدأ من بني املبادئ األساسية يعىن بالسياسة وطلق كل األعمال 

 .تيخبر اليت يدعو إليها مسرح 

خمرجي تلك احلقبة كانوا ميلكون وعيا  افغالب ،هذا فيما خيص اجلانب اإليديولوجي
، لذا سامهوا يف توضيح الرؤية لـ  "كارل ماركس"بالثورة متشبعني بأفكار  سياسيا ومؤمنني

إليه  رح الذي دعا، وأما من جانب العرض وتقنياته، فاملسرح امللحمي تأثر كثريا باملستيخبر 
، خاصة Vesvold Myerhold(8171-8818) مايخولد فيسفولداملخرج الروسي 

من اجلانب اجلمايل وطريقة استعمال الفضاء ورؤيته لتوجيه املمثلني الذي تعتمد كثريا على 
احملاكتية للجسد وكان تدريبه للممثلني يتضمن كم ا ال يستهان به  حركة املمثل، واإلمكانات

يف تركيز األول على  برشتو مايرهولدوتتمثل أوجه االئتالف بني "من التمارين الرياضية 
من حيث إنه بديل للتطور السيكولوجي  Social Maskمبدأ القناع االجتماعي 

، الذي جيلي انفصاما أصليا يف تيخبر  Gestus، وهو ما مياثل جستوس للشخصية
اجلسد، وتقوم بالرتكيز على الطبيعة اجلدلية اليت تؤكد على جستوس اجلسد من حيث إنه 

 .7"عالقة

 تيخبر من أكثر املخرجني يف صنع الفرجة يف مسرح  ولدمايرخاعتبار  من هنا ميكن
وكليهما يدعوا إىل  سالفسكي لستاندون أن ننسى أن كليهما رفضا النزعة السيكولوجية 

عرف به ليس  تيخبر خنلص إىل أن املسرح امللحمي الذي نظر له  بالتايلو ، تثوير املسرح
                                            

 .9خالد أمني، مابعد برشت، ص -8
 .1املرجع نفسه، ص – 7



 الفصل الثاين              على بعض مسرحيات الطفل     اإلخراجيةأثر املدارس  إسقاطات

 

990 
 

وعديد األنواع حكرا عليه، بل ساهم يف نضجه وتطويره العديد من الكتاب املخرجني فقط 
  .البانتوميمو الكابوكيالذي اثر أيضا يف مسرح  الّنواملسرحية األجنبية كمسرح 

   :مبادئ الملحمية عند بريخت -2

بعالقة إن املنطلقات الداللية اليت تؤكدها مجاليات املسرح امللحمي تتبلور فيما يتصل 
أن يكون  لقد تعني على املسرح"،العرض املسرحي باجلمهور ومن مث بالتنظيم االجتماعي

بل تغري معها احلياة مل تتغري وحدها  أنتشخيصات أخرى للحياة االجتماعية ذلك 
 .8"تشخيصها أيضا

ومن بني املبادئ األساسية للمسرح امللحمي اهتمامه بالعالقات االجتماعية وفصله 
ما  بأن   هوإيهام لذهين ملتفرجه دون إغراقهعن املشاهد فهو مسرح يهدف إىل التأثري اللممثل 

ال مسرح املسرح امللحمي مسرح للتضامن وإبداء وجهات النظر  يقدم له هو احلياة، بل أن  
بأنا متثل وجاء بينها وبني الوعي واألفكار  تيخبر خياطب املشاعر واألحاسيس اليت يرى 

يف هذا املسرح هو  األمر الرئيسيف ض أن يتلقاها اجلمهور ويعمل هبا،املطروحة اليت من املفرو 
أنه ال يستهلك املتفرج كليا وال يدجمه يف العرض بل حيتفظ له ببعد قليل يسمح له برؤية "

 .7"نفسه معانيا وحمتارا

الذي ال  ة السياسة هو الغاية املوجودة من هذا التيار املسرحيتسييس املسرح أو مسرح
يويل أمهية للمسرح املقدم من أجل فقط التسلية واملتعة، أو املسرح العاطفي الذي يتطهر يف 

 املسرح عند برخيت يقدم عروضا حية ألحداث بني البشر املنقولة أو املتخيلة"آخره املتلقي،

                                            
 .781، ص8871مجيل نصيف التكرييت، عامل املعرفة، بريوت، : برتولد برخيت، نظرية املسرح امللحمي، تر - 8
، ص 8819سهى بشور، منشورات املعهد العايل للفنون املسرحية، دمشق، : روالن بارت، مقاالت نقدية يف املسرح، تر - 7

887. 
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 أداة إىل للتسليةيد، وحىت يتحول هذا املسرح من مسرح اجلد وذلك ألنه يهتم باإلنسان
وأن ...بأسلوب علمي منظم، مع حماولة إسقاط احلائط الرابع تنويرية اجتماعية لتغيري الواقع

    .8"أسلوب امللحمة هو الوحيد الذي يساعده على إجياد صورة للعامل

فاملسرح امللحمي يقوم أساسا على اجلمع بني الدراما وامللحمة يف إطار واحد، وعبقرية 
تتجلى ليس يف تناوله للمواضيع السياسية بل بإضفائه الطابع يف املسرح امللحمي  تيخبر 

سم ألن السياسة طبق دوهنا يكون قد سي س اجلمالية ومج ل السياسة، السياسة،  على اجلمايل
تلقي هضمه لكن إذا متت معاجلته بطريقة فنية ميكن للمواطن البسيط أن يفقه ال ميكن ألي م

يف السياسة ويكون على دراية باملستجدات السياسية وهبذا يكون املسرح امللحمي وسيلة 
 : لنشر الوعي ومن بني أهدافه أيضا

 حلظة اإلدراك واالنتشاءمتعة اكتشاف احلقيقة  -

 التعليم أكثر من التسلية -

 التوعية السياسية املاركسية -

ال حبكة قصصية، بل مشاهد تتواىل وتؤدي كل منها دورا فلسفيا أو سياسيا  -
 7 .مستقال، وال رابطة بني ما قبلها وما بعدها

املسرح امللحمي مسرح ثوري ذو نزعة حتررية مشبع باإليديولوجية املاركسية ويعترب 
لذا كان يعتمد على اجلانب الذهين يف عملية اجلمهور كاملناضلني يف األحزاب السياسية، 

التلقي وأن يشركه يف العمل ال باإليهام بل يكسره حىت يكون عنصرا فعاال يف العرض وهنا 
حتقيق دعوة "ة واملتعة يف اكتسابه وعيا ال يف تأثره بعاطفة ما وكل هذا يرمي إىل تتحقق اللذ  

                                            
 .851لإلخراج املسرحي، صشكري عبد الوهاب، األسس العلمية والنظرية  - 8
 .857ينظر، املرجع نفسه، ص – 7
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يعين وضع شيء يف حزمة الضوء، يعين  يعين التدخل،اجلمهور لكي يتوقف وهو يعين القطع 
أن يعاد النظر يف األشياء وهو فوق كل هذا دعوة للمتفرج لكي يعمل بنفسه حبيث يكون 

 .8"مسؤوال عن تقبله ما يراه وامتناعه عنه باعتباره شخصا ناضجا

البالغ بالتلقي وكلمة ومصطلح املتلقي ال يليق هبذا املسرح  تيخبر ومن هنا نرى اهتمام 
رها عرب نصوصه اليت كان مير   تيخبر خطابات  بل اجلمهور واألصح هو الشعب، ألن  

م بالثورة ال املتلقي وأعماله كانت موجهة بالدرجة األوىل للشعب كون الشعب هو من يقو 
اء املمثل الطبيعي الصادق الذي يلتزم بأد سالفسكي ستانوعلى عكس التقليدي، 

ومعايشته للدور الصادقة يلتزم املسرح امللحمي حبرفية النص الدرامي باعتباره نصا اجتماعيا، 
 .واملمثل فيه جمرد وسيلة تعمل على إبراز األبعاد االجتماعية

مسرحيا حباجة إىل قدرة املمثل على  وبوصفي كاتبا أين" يف هذا الصدد تيخبر ويقول 
 ستان سالفسكيمعايشة كاملة وعلى إعادة التجسيد الكاملة، هذه القدرة اليت يقوم عليها 

ألول مرة بفك رموزها على حنو منتظم، لكن باإلضافة إىل ذلك وقبل كل شيء فإنين حباجة 
، 7"أنه ميثل اجملتمع إىل البعد عن الشخصية هذا البعد يتعني على املمثل حتقيقه من حيث

مل يدعو إىل الالمتثيل أو إىل الالجتسيد بالعكس لكن كان يصر على اجلانب  تيخبر فــ
ة يف وهو أراد أن ميزج بني املتعة والتعلم ويصل إىل اللذ   ،التعليمي أكثر من اجلانب العاطفي

ل مسرحه جيمع ب ،التعلم، فهو ال يعتمد على األسلوب الديداكتيكي ويهمل اجلانب الرتفيهي
بني احملاضرات اليت حيضرها الناس ليستفيدوا من معلوماهتا، نراه يقرتب أيضا من ساحة 

الشخصيات، إال أن الفارق بني  السريك حيث يستمتع املشاهدون مبا يرونه دون أن يتقمصوا
املسرح والسريك وبني قاعة احملاضرات هو أن املسرح امللحمي يقدم عرضا إنسانيا ألحداث 

                                            
 .81، ص8811سامي عبد احلميد، أكادميية الفنون اجلميلة، بغداد، : بيرت بروك، املكان اخلايل، تر -8
 .817برتولد بريشت، نظرية املسرح امللحمي، ص -7
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ارخيية أو متصورة جرت يف املاضي وال يرمي إىل وعظ الناس بقدر ما يرمي إىل تعليمهم ت
أن اهلدف من أحباثنا يركز على إجياد الوسائل الكفيلة بإزالة :"أيضا تيخبر واستفزازهم، يقول 

 .8"الظروف االجتماعية املذكورة اليت يصعب حتملها

أن يتعود اجلمهور على احلضور لقاعات املسرح  تيخبر إذن كان اهلدف األمسى لـ 
ويغريه بكل أنواع املتعة والرتفيه اليت استقاها من تقنيات السريك وتوظيف املوسيقى احلية 
وجسد املمثل لكن يف مقابل ذلك يتعلم ويغرس يف ذهنه أجبديات النضال السياسي والوعي 

                       . الفكري

ميثل خالصة األحباث الربخيتية لنظريته املسرحية، وإحلاحه على " الصغرياآلرغانون "إن 
مطالب باختاذ موقف من دوره كفكرة " اآلرغانون الصغري"د بكل عناصرها، فاملمثل يف التقي  

إيديولوجية، وعليه أن ينبذ كل أشكال ومقومات الربط بينه وبني الشخصية لتقمصها، 
األحوال عرض الشخصية من جديد وال حماكاهتا، أي حال من بال ميكن  تيخبر فحسب 

أن برخيت انتقد املسرح الدرامي القائم على " إمنا دورنا هو إيضاح املوقف منها،  بالرغم من
احملاكاة واإليهام، إال أنه مل يبتعد متاما عن احملاكاة وتصوير الواقع، بل تعامل معها بشكل 

هذا الواقع واقعا جامدا يؤثر اجملتمع عل الفرد خمتلف ومن منظور ماركسي، فبدال من اعتبار 
فيه كما يف املسرح الطبيعي، أو يتجابه فيه الفرد مع اجملتمع، كما يف املسرح التعبريي، طرح 

، وذلك بإعادة النظر يف وسائل وكتابات أرسطو 7"برخيت جدلية العالقة ما بني الفرد واجملتمع
طلب العصر احلاضر إلجياد الوسائل الكفيلة وعصره، والتفسريات اليت قدمت له، وما يت

  .بتحقيق مسرح يهدف إىل التعليم واملتعة

                                            
 .17، صبرتولد بريشت، نظرية املسرح امللحمي -8
 .157قصاب حسن، املعجم املسرحي، صماري الياس، حنان  -7
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ترمي إىل حتديد وحتقيق متطلبات اجتماعية واحملافظة على  تيخبر وكانت جهود 
إن مسرح برخيت اعتمد "املسرح كعامل اجتماعي، حمرك يف ظل الظروف التارخيية اجلديدة،

واملضمون والشكل، ومن غري  ن غري جفاف يف األداءعلى مادة جديدة وتصميم جديد م
تنصل عن التسرية والرتفيه والتسلية، إن برخيت يوقن بأن على املسرح منذ البداية القيام 

، 8"بالرتفيه عن الناس كما يف كل الفنون وهذا العمل هو يضفي على املسرح وقاره اخلاص
رح، من خالل اسرتجاع الوظيفة هذا هو البديل الذي طرحه برخيت فيما خيص دور املس

 . التعليمية عن طريق إدخال أداة تنوير وتعليم اجتماعية على كل املستويات

 :التغريب عند بريخت وتقنياته -3

، وقد جاء هذا املصطلح يف لسان (غرب)التغريب من الناحية اللغوية مأخوذة من مادة 
، " بـََعدَ : َغَرَب ف اَلن  "العرب الَغْرب  الذهاب والتنح ي عن الناس، وقد َغَرب "ومصدره الَغْرب 

َغرََّب يف :"ويقال( َغرَّبَ )فأصبح الفعل" حنَّاه  : عنَّا يـَْغر ب  َغْربًا، وَغرََّب، وَأْغَرَب، وَغرَّبَه ، وَأْغَربه  
أن النيب  صلى اهلل عليه "وهذا ما يتوافق مع احلديث حيث ورد يف اللسان  7"األرض وَأْغَربَ 

 . 1"أَمر بتَـْغرِيِب الزَّاين َسنَة إذا مل حي َْصْن، وهو نـَْفي ه  عن بـََلِدهْ  م،وسل  

املصطلح الشائع "ه ويعرف التغريب اصطالحا يف معجم املصطلحات الدرامية على أن  
وهو اإلبعاد الذي أطلقه الشكالين " Distanciation"يف اللغة العربية كرتمجة لتعبري 

 Priem"واستخدم لذلك يف اللغة الروسية تعبري " Chklovskiشكلوفسكي "الروسي 
Ostranenija " الذي يعين تعديل إدراك الشيء املألوف من خالل إبراز الشاذ  فيه، استند

                                            
 .711عقيل مهدي يوسف، أسس نظريات فن التمثيل، ص - 8
 .1775ابن منظور، لسان العرب، ص -7
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها – 1



 الفصل الثاين              على بعض مسرحيات الطفل     اإلخراجيةأثر املدارس  إسقاطات

 

999 
 

 نفس املفهوم واستعمل تعبري تأثري اإلبتعاد إىل"برتولت برخيت"األملاين  املسرحي
"Verfremdungseffekt "8"يف نظريته حول املسرح امللحمي. 

بل يعترب فقط حمطة بارزة يف  شكلوفسكيتأثر كثريا بـــ بريختوهذا ال يعين أن 
، وأعلن قطيعة مع د عن القيم اجلمالية السائدةالذي متر   بريختجنيالوجيا التغريب عند 

تلك احلقبة وليس التغريب هو املقصود بل األثر منه وانعكاسه،  املسرح األرسطي السائد يف
 .وتأثريه على املتلقي

يعين ببساطة ختليص تلك احلادثة إن تغريب حادثة أو شخصية، ": بريختويقول 
، 7"الشخصية مما فيهما ظاهر، معروف أو بديهي، وإيقاظ الدهشة أو الفضول بدال منهاو 

حيث جند اإلنسان نفسه غريبا داخل  الماركسيةو لهيغليةاهذا الطرح مستوحى من الفلسفة 
خمتل للعالقات اليت يتوجب وجودها بني أفراده فتحكمه قواعد وقوانني عادلة  جمتمع إنساين

تعين ذلك الذي جيد نفسه  ماكس كارلو هيغليف نظرية االغرتاب عند  ومقبولة، فاإلنسان
بالرغم من عدم قبوله هلا كقاعدة يف عالقاته ضات وحتميات جمرب على العمل هبا وسط تناق

غري طبيعية من منظور ىل االغرتاب لعرض هذه العالقات إ بريختاالجتماعية، وهلذا جلأ 
فاملمثل عند برخيت ميثل موقفا سياسيا واحلوار الدرامي الذي يؤديه هو  ،، وعليهحبتسياسي 

  . نسانيةيف ناية املطاف وجه آخر لصراع األفكار السياسية واإل

التغريب يقتل اإلبداع وهذا  يذهبون إىل أن   ،بريختيفهموا جيدا فلسفة الكثري من مل 
وباإلضافة إىل متسكه باجلانب السياسي  بريختطرح خاطئ ومعاكس متاما ملا دعا إليه 

همل اجلانب اجلمايل الذي يف نظره أساس رؤيته، لذا كان يدعو يف املسرح مل ي  واإليديولوجي 

                                            
 .818ماري إلياس، وحنان قصاب حسن، املعجم املسرحي، ص -8
 .898، ص8871ابراهيم العريس، دار ابن خلدون، بريوت، : فردريك أوين، برتولت برخيت، حياته، فنه، وعصره، تر -7
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 مامه بتقنيات السريك وجسد املمثل، والسياسة يف نظرهوخري دليل اهت" تسييس اجلمالية"إىل 
وأزيلت عنها الشحوم وقدمت  قدمت يف طبق إذالكن " الشعب"طبق دسم ال يثري شهية 

تستقطب اجلمهور، يتمتع بالعرض وخيرج أن العقول ميكن ومجالية راقية ختاطب  بطريقة فنية
ا حيدث وهذا املراد املبتغى من طريقة التغريب وهذا هو تأثري االبتعاد تساؤالت وأفكار عن مب

 .الذي يرتكز عليه املسرح امللحمي الربخييت

 :لتحقيق التغريب يف العرض املسرحي جند بريختومن بني التقنيات اليت اعتمدها 

 :الطابع السردي والروائي3-1

يف صورة قصة من املاضي " برخيت القالب السردي يف عرضه لألحداث، استخدملقد 
تروى أمام املشاهدين كما يروي شاهد عيان ملن مل يروه بأنفسهم، وبدل أن تكون املواقف 
املتوترة احلافلة بالصراع هي حمور العمل املسرحي، كما يف املسرحية التقليدية، تصبح القصة 

ل النص املسرحي ، وهذا ما جيع8"االجتماعيةوتسلسلها، املعرب األول عن جتربة املسرحية 
أكثر متيزا، قد يغيب فيه الفعل أحيانا، وال تروى القصة عن طريق القص مبفهومه القدمي، بل 
عن طريق خطاب مسرحي موجه بطريقة غري مباشرة إىل اجلمهور، يدرك من خالهلا املشاهد 

، ليستخلص يف األخري الدروس من هذا 7"ليس ما حدث، وإمنا كيف حدثملهم " أن  
 . لذي وقع يف املاضياحلدث ا

 

 

 
                                            

  .177-178ص ،8881الشركة املصرية العلمية للنشر، لوجنمان، القاهرة، عبد القادر القط، فن املسرحية،  -8

 .151ماري إلياس، وحنان قصاب حسن، املعجم املسرحي، ص - 7
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 :القطع أو التقطيع3-2

الشكل الذي ينتظم فيه العمل املسرحي حبيث تتحد د املفاصل "يقصد بالتقطيع 
التقطيع يعد من أمهم عناصر  ، مبا أن  8"الرئيسية للحدث من خالل تقسيمه إىل وحدات

د نوعية التلقي الشكل املسرحي، ألنه ذو عالقة وثيقة باملعىن اجلمايل للعمل، فهو حيد
إىل هذه الوسيلة لتحقيق األثر التغرييب،  بريخت، فقد عمد (كسر إيهام/إيهام)املطلوبة 

بإرشاد املؤلف املسرحي إىل تقطيع احلدث إىل أجزاء، حىت تغيب احلبكة وال حيدث تسلسال 
ال تقدم يف تسلسل منطقي ومتصاعد كاليت جندها  بريختمنطقيا لألحداث، فاحلكاية عند 

 املسرح الدرامي التقليدي، وإمنا تقدم ونروى على شكل شرائح،  وعناوين تعرض على يف
 . شاشات، وأغنيات

وفيها "... رجل لرجل"مسرحية برخيت "وظهرت وسيلة التغريب هذه ألول مرة يف
، باألحداث إىل شخصية متعطشة للدماء، يلفت إليها نظر "غايل غاي"تتحول شخصية 

ه إىل دوافع هذا التغيري، سيجعلون منه جزارا يف غمضة عني إذا مل اجلمهور، ويوجه تفكري 
، حيث "أن اإلنسان قابل للتغيري"، وظهر يف هذه املسرحية وألول مرة مبدأ التغيري 7"نلحظه

، "غايل غاي"إذ يذهب مبشر إرلندي بائس هو "أحداث هذه املسرحية دارت يف اهلند، ن  إ
كانوا قد  جنود انكليز ةثيف الطريق يوقفه ثال. وجتهذات يوم ليشرتي مسكة طعاما له ولز 

والواقع . فقدوا العضو الرابع يف فريقهم، وبات عليهم العثور على بديل له مهما كلف األمر
سرقة أحد املعابد الدينية، فقد جزءا من  أن رفيقهم، جيب، الذي كانوا قد حاولوا برفقته

آلن وإال مت التعرف عليه كواحد من اجملرمني، شعره خالل املغامرة، وال جيب أن يراه أحد ا
ومن جهة ثانية أسر هذا التاعس مقبل الراهب الذي حوله إىل إله لكي يغش املؤمنني، يف 

                                            
 .818ماري إلياس، وحنان قصاب حسن، املعجم املسرحي، ص -8
 .891، ص8817، بريوت، 8حممد غنيمي هالل، يف النقد املسرحي، دار العودة، ط -7
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الوقت نفسه حتدث عملية حتويل غريبة قصد إحالل غايل غاي حمل جيب، حيث يسلم 
إىل حد إنكار زوجته،  االيرلندي نفسه، طوعا، للمغامرة اليت يرى أنه سيستفيد منها، ويصل

ويف سبيل إغراقه أكثر وأكثر وربطه هبم مزيدا من الربط، يقنعه رفاقه ببيع فيل مزيف مصنوع 
وحيكمون عليه باملوت، ويزعمون تنفيذ احلكم  باالحتيالمن عتاد عسكري، مث يتهمونه 

، بالفعل، اجلندي "غايل غاي"وهكذا يصبح . واضعينه يف موقف يتلو معه صلواته األخرية
، وحني يعود "الدشوار"جيب، وحيقق أعماال عسكرية باهرة إىل حد أنه حيتل، مبفرده، حصن 

، فلقد كانت 8"إىل غايل غاي جيب احلقيقي، ال يتعرف إليه أحد، وينتهي به األمر للتحول
احلبكة يف هذه املسرحية تشكل نوعا من القطع، باستخدام العناوين الداخلية، ومقاطع من 

 . األغاين تقطع كل حدث يصل إىل ذروته

 :التكرار3-3

يعمد املؤلف لتحقيق األثر التغرييب أن يدخل يف بناء املسرحية ذاهتا، ويف لغتها، فقد 
الذي ينتج عنه بعض التضاد " دواجية الشخصيات واألحداث يف البناء،جلأ إىل التكرار واز 

، حىت لنجد السيد 7"لكي يلفت انتباه املشاهد إىل وجود إمكانيات أخرى للقضية الواحدة
" بونتيال"ق بالتلميح، وهو يف نشوء السكر الفياضة على شخصية السيد يعل  " بونتال"

تتكرر املناقشة " طبول يف الليل"النسبة إىل مسرحية املتعصب يف حالة اليقظة، ونفس النقطة ب
 ، إن  1اليت جتري بني اثنني، عن طريق سفرجي يعيد حكايتها إىل زبون جديد حلظة وصوله

الغرض من هذا األسلوب، هو إعطاء فرصة للمشاهد أن يرجع إىل الوراء و إعادة التفكري يف 
 .نقد سلوك الشخصية بدل أن يتماهى معها

                                            
 .11، ص (حياته، فنه، وعصره) فردريك اوين، برتولت برخيت  -8

7 - Gray Ronald- Bertolt Brecht, grove press, new York, 1961, p67. 
 .717عقيل مهدي يوسف، أسس نظريات فن التمثيل، ص: ينظر -1



 الفصل الثاين              على بعض مسرحيات الطفل     اإلخراجيةأثر املدارس  إسقاطات

 

999 
 

 :وفراغ الفضاء ةاإلضاء3-4

 :يقول برخيت     

 على املسرح أي مهندس اإلضاءة، أعطنا ضوءا

 فكتاب املسرح واملمثلون يقدِّمون تصوُّرنا للحياة

 وضوء الغسق يهدهدنا..يف جو نصف مْعِتم

 لكنا نريد أن يكون النظارة..إىل النوم

 فلندعهم. واالنتباهدائمي اليَقظَة 

      8حيملوا يف الضوء الباهِر 

من املخرج املسرحي أن يستعني باإلضاءة القوية على  بريختهذا ما كان يطالبه 
خشبة املسرح، حىت ال تتيح الفرصة إىل املشاهد بأن يشعر بتوهم احلقيقة ويستغرق يف 

يستعمل اإلضاءة عن طريق استخدام مصابيح  بريختأحالمه، وحىت يف مشهد الليل كان 
بعدم االندماج مع  واالنتباهذا  يبقى املمثلون دائمي اليقظة كأنا قرص القمر، وهك تبدو

إن أحًدا ال ميكن أن يتوقع أن ختفى املصابيح ":، مؤيدا ذلك بقولهالشخصية اليت يصورونا
 .7"الكاشفة يف َحْلقة املالكمة، فلماذا خنفيها فوق خشبة املسرح؟

 

 

                                            
 .177ينظر، عبد القادر القط، يف فن املسرحية، ص -8
 .171-177املرجع نفسه، ص –7
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  :التعليمية أو الديداكتيك في مسرح الطفل-4

املتفرج يف العرض مفردة أساسية ومسامهة مكونة له وبدونه تسقط املعادلة املسرحية، 
يتعامل يف مسرحه مع اجلمهور لتوعيته وترشيده فمن املمكن استعمال  بريختفإذا كان 

" الديداكتيك"منهجه واستثماره يف املسرح الطفويل، فربخيت كان يدعو إىل املسرح التعليمي
بدأ ال خيتلف كثريا عن املسرح املدرسي إذا نزعنا منه اإليديولوجيات وكل السياسي لكنه يف امل

الطفل ليس بإمكانه استيعاب مثل هذه األمور، لكن بإمكانه أن  الشوائب السياسية ألن  
 .ما يهمه وما يفيده إذا استطعنا أن منزج بني املتعة والتعلم ميتعل  

ملسرح الكبار فيمكن يف مسرح الطفل " تسييس اجلمالية"يدعو إىل  بريختفإذا كان 
حىت ولو كان مغايرا يف املضمون لكن  ه،نفساهلدف أن نستفيد من بعض تقنياته لنصل إىل 

كان مهتما   بريخت ، ومبا أن  "اللذة يف التعلم"أو " مجالية التعلم"الشكل يبقى نفسه وحنقق 
ب مسرح الطفل أيضا أن يهتم تا، فعلى كيف نصوصه بالشؤون االجتماعية وهذا ما جنده

االتصال باألطفال خيضع يف مضمونه وأساليبه " ذلك أن  ، باجملتمع الذي يعيش فيه الطفل
وهم يستدجمون الثقافة يكتسبون  ولذلك فاألطفال .جملتمع وطرق التفكري السائدة فيهملعايري ا

اليت ينبغي أن يضعها االتصال الثقايف  فاألهداف. مفهومات كثرية عما هو سليب أو اجيايب
هو تشكيل ثقافة للطفل تكون متوافقة مع ما يناسب الطفل واحتياجاته وما يتوافق مع 

  .8"تطلعات اجملتمع

فاملنتوج الثقايف املوجه للطفل ضروري أن يكون مبطن مبا ينفعه ويفيده وضروري أيضا 
بذلك املستوى اإلدراكي للمتلقي الصغري  أن ال يكون خمتلفا عن بيئة الطفل وحميطه مراعني

كمنتوج ثقايف وسيلة اتصالية بالغة التأثري يف   حىت يتمكن من استيعابه وهنا يكون املسرح
                   . الطفل، وجتعل من عملية اكتسابه للثقافة عملية سريعة ومفيدة ملعىن أخر

                                            
 .811فيصل عباس، علم نفس الطفل، النمو النفسي واالنفعايل للطفل، ص -8
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هدف االتصال الثقايف املتمثل يف املسرح ينبغي أن يوجه الطفل إىل اكتساب  إن  
وأن ميارس طرق التفكري اليت "اليت تتيح له استيعاب الثقافة بصفة عامة الوسائل واألساليب 

وهلذا كان هدف االتصال الثقايف . يستطيع هبا حل  ما يعرتض حياته من مشكالت ومواقف
وإحالل قيم ومثل وأهداف تقوم على احلقائق ستنارة، العقل واال على هو إشاعة ثقافة تقوم
 .8"وعلى أسس موضوعية

هذا رأي املختصني يف علم نفس الطفل وتصورهم للثقافة اليت ميكن أن يستهلكها 
وهذا ما يدعو إليه املسرح امللحمي أيضا " ستنارةالعقل واال"فيصل عباس على الطفل واستند 

، 7"فجوهر نظرية التغريب هو إحالل نشاط فكري ثاقب ونقدي"وما حيققه التغريب 
األفكار اليت قد يطرحها العرض والسؤال الذي يطرح نفسه هل بإمكان الطفل أن يستوعب 

وأي مرحلة عمرية تكون مناسبة هلذا النوع من  ؟وهل هذا مناسب لسن الطفل ؟املسرحي
 أن الطفل" "piaget" بياجيهق يرى ويف هذا السيا عقول؟العروض اليت ختاطب األذهان وال

يوسع تدرجييا من آفاقه العقلية حىت يستطيع أن يكون خلفية للتجريدات الواسعة واملعقدة، 
يف تفكريه ويصبح أكثر  االستنباطوباقرتاب الطفل من سن السابعة يصبح أكثر قدرة على 

 .1"ومنذ هذه السن يصبح تفكريه شيئا فشيئا شبيها بتفكري الراشد الكبري. موضوعية ودقة

يشجع إمكانية االستثمار يف مسرح للطفل خياطب عقوهلم بال مزايدة  بياجيهحتليل  إن  
يف ديننا  حىت وإدراكها األمور استيعابصار بإمكانه  وال استخفاف، والطفل إذا بلغ السابعة

الصالة على سبع،  على تعليم الطفلعليه الصالة والسالم احلنيف حيثنا ويوصينا نبينا الكرمي 

                                            
 .811، صفيصل عباس، علم نفس الطفل، النمو النفسي واالنفعايل للطفل  -8
كامل يوسف حسني، دار الشؤون : السياسية واملمارسة األدبية، ترابرينج نيتشر، برتولت برشت والسياسة، النظرية  -7

 .71، ص8819الثقافية العامة، بغداد، 
 .51عبد الرمحن عيسوي، سيكولوجية النمو، دراسة يف منو الطفل املراهق، ص -1
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ر حسب عرض مسرحي مشف   فهذه الشرحية من األطفال فما فوق بإمكانا استيعاب
 .مستواهم اإلدراكي

من املستحيل أن نكتفي فقط باملسرح كوسيلة تعليمية لكن بإمكانه املسامهة يف 
تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة اليت تتسرب عرب الثقوب والفتحات اليت أحدثتها وسائل 
اإلعالم ومواقع االنرتنيت اليت أصبحت يف متناول األطفال وذلك حرصا على احملافظة على 
قيم الطفل العليا ومثله السامية، ومن خالل مسرح الطفل ميكن أن نغرس بعض القيم 

  8:ومنها

     :يةالقيم النظر  -أ

اس ــى أســيق التوازن بني األشياء علـعارف من أجل حتقــثل يف اكتشاف احلقائق واملــتتم
 .ماهيتها، وهذه القيم تتسم باالجتاه الفكري العقلي والتجرييب والنقدي

     :القيم االقتصادية -ب

يتميز األطفال هبذه القيم من ناحية االهتمام النفعي فيحرصون على مجع األلعاب 
  .  املركبة بالنسبة للطفل واعتبارها ملكا خاصا هبم

    :القيم الجمالية -ج

م األطفال بالناحية اجلمالية فيما حييط هبم، فهم ينظرون إىل ما حوهلم نظرة التنسيق يهت  
ويتذوقون كل ما هو مجيل، وترسيخ هذه القيمة ال تقتصر فقط على  ،والتأليف الشكلي

 .املعلمني واملتذوقني للفن واملهتمني بهالفنانني بل جيب أن ميتد كل 

                                            
 .71، ص7887، القاهرة، 8ينظر، زينب حممد عبد املنعم، مسرح ودراما الطفل، عامل الكتب، ط - 8
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والقيم االجتماعية اليت جيب أن توىل أمهية بالغة، وشرط  ،ضف إىل ذلك القيم الدينيةأ
ة، وهذا ة املسرحية واملتعة واللذ  حصول كل هذا إذا اعتمدنا مسرح الطفل كوسيلة هو الفرج

أيضا يف مسرحه والدليل على ذلك اهتمامه البالغ جبسم املمثل  بريختما حرص عليه 
واستعماله للقناع واحلركة، باإلضافة إىل املوسيقى واألغاين وكل هذه العوامل تساهم يف خلق 

السريع، فحركة املمثل الفرجة املسرحية اليت تناسب أيضا ذوق الطفل وطبعه املتسم بامللل 
 .  بإمكانا شد انتباه الطفل وهنا بإمكاننا استعمال طريقة املسرح امللحمي لرتقية مسرح الطفل

مسرح حركي أو مبعىن أدق أن احلركة تعترب مادة املسرح امللحمي "واملسرح امللحمي 
ملسرح وتشكل عنصرا أساسيا فيه من حيث االستخدام والتوصيل ومبا أن احلركة مادة ا

، لذا 8"األساسية ينبغي استخدامها حبذق وذكاء لكي حتقق الركائز األساسية لقدرهتا التغريبية
ية التغريب، هذا الطفل املعروف عن إمكانية متتع الطفل مبسرحية بتقنميكن أن نتساءل 

ندماجيته وقابليته لإليهام والغوص يف مغامرات القصة باندماجه يف شخوص املسرحية حىت با
املسرحية  ه إذا أحس بأن  ة، إال أن  ق اللذ  ل نفسه مكان بطل املسرحية وهنا تتحق  ل إىل ختي  يص

انتباهه ويشارك يف املسرحية وكأنا  تعنيه وتستثري فضوله ميكن أن تشد   بريختاملقدمة بطريقة 
لعبة، ومعروف أيضا أمهية اللعب يف حياة الطفل واملتعة اليت حيققها له وثبت أيضا تأثر 
برخيت مبسرح النو واملسرح الصيين الذي مبين أساسا على األقنعة اليت تعترب أيضا وسيلة 

 .تغريبية، وهذه التقنية اجلمالية أيضا تستهوي الطفل

                                            
للطباعة والنشر والتوزيع،  واآلدابعبد الكرمي عبود، احلركة على املسرح بني الدالالت النظرية والرؤيا التطبيقية، دار الفنون  – 8

 .777، ص7881، 8العراق، ط
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البد للمخرج املسرحي يف إطار التصور امليزانسيين أن يستثمر األقنعة الدرامية " ومن هنا
أو الوظيفية بطريقة كلية أو جزئية أو بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، أو بشكل تقريري حريف 

 .8"جمازي استعاري ومن األحسن أن يشرك املخرج األطفال يف انتقاء أنواع األقنعة

يف نظريته للمسرح امللحمي والتقنيات اليت  بريختما دعا إليه  ومن هنا خنلص إىل أن  
نرقى وظفها يف عمليته اإلخراجية ميكن أن تلهم املخرجني املسرحيني املهتمني بالطفل حىت 

يتحقق هذا يف غياب  ومن املستحيل أن ،إىل أعمال ذات  قيمة فنية مجالية رفيعة املستوى
نصوص مسرحية للطفل تتناسب مع هذه الرؤية واجلانب التعليمي، جيب أن يكون أوال يف 

إىل مسرحة  بريختفإذا دعا  ،النص وأن يدرج بطريقة ذكية وسلسة حىت ال ينفر الطفل
إىل مسرحة املناهج الدراسية أو مسرحة القيم  االسياسة فعلى رواد مسرح الطفل أن يدعو 

تماعية والثقافية وحىت الدينية فالقرآن الكرمي به زخم كبري من القصص الرائعة واملؤثرة اليت االج
ميكن أن متسرح، وإذا قدمت بطريقة فنية وبتقنيات العرض احلي الذي حيقق املتعة يكون 

وهنا يتمتع الطفل ويتعلم ونكون قد جتنبنا الفن من أجل الفن أو كما  ،التأثري حتصيال حاصل
، وعليه إذا اعتمدنا "juste pour amuser la galerie"باللغة الفرنسية  يقال

              .   املدارس اإلخراجية املبنية على أسس أكادميية ميكن أن نصل إىل مسرح طفل ذكي ومؤثر

                                  :      ولد والتجديد في المسرحمايرخ: ثالثا

على تكوين جيل مهم من املمثلني واملخرجني منهم  سالفسكي ستانأسفرت جتربة 
د على أسسها ونادى مبسرح آخر متر   الذين واصلوا يف نفس مبادئ املدرسة الواقعية ومنهم

ة املسرحية وتدهورها، ومن بني هؤالء اجملددين ومتجدد وذلك إلحساسهم بركوض احلرك
 8171فرباير  71املولود يف خازمير  تيودور كارلوهو  ولدمايرخسم املخرج املعروف با

 فسفولد"الروسية، وهو من أصول أملانية اعتنق الديانة األرثودكسية وكىن نفسه  بنزامبدينة 
                                            

8
 .17ص، 7888، الرباط، 8مكتبة املعارف، طمجيل محداوي، مسرح الطفل بني التأليف واإلخراج،  - 
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بكلية احلقوق جبامعة موسكو، ولكنه ترك الدراسات القانونية، والتحق  لتحقا" إميليفيتش
 .8م8181ثل فور تأسيسه عام مبعهد الفيلهارمونيا مث التحق بعدها إىل فرقة مسرح الفن كمم

يكن مناصرا لنقل الواقع   ومل ،ومنذ بداياته مع مسرح الفن مل يكن مقتنعا بطريقة عملهم
يعرتض على االهتمام بالشكل واجلمال، "كما هو على املسرح، والطبيعية يف األداء فهو

، ليبدأ نشاطه من 8887ونادى باالهتمام بالفكرة، لذا ترك العمل مع فرقة مسرح الفن عام 
، انطباعيخالل رئاسته جلمعية الدراما اجلديدة، وتوليه إخراج مسرحياهتا بأسلوب رمزي 

، مث عاد إىل موسكو ومسرحها 8885، املقاطعات الروسية حىت عام وجاب هبذه الفرقة
 .7"الفين، لريأس االستديو التجرييب الذي أنشأه ستانسالفسكي

بأعمال  يشيد ستان جيعل منه عدوا له بل كان مل ستانوهذا التمرد على منصب 
: ةمقتضب ل رؤيته يف كلماتملمثلني فص   ولدخماير وحيرتمها، ويف إحدى تدريبات  ولدخماير 

األول هو أن نكتشف فكر : دائما إن هناك شيئني أساسيني إلخراج مسرحيات قلت لكم"
 .1"لعبة املسرح"املؤلف، مث نقدم هذا الفكر يف شكل مسرحي، هذا الشكل أمسيه 

وهذا يعين االلتزام وهذا " فكر املؤلف"عن اهتمامه بالفكر  ولدمايرخيتضح من مما قاله 
هو اآلخر خياطب الفكر ال العواطف مث توظيفه  يتأثر مبا دعا إليه الذيبريخت ما جعل 

، فاملمثل وهذا يتضمن يف طياته بوادر التغريب واالبتعاد عن االندماج" لعبة املسرح"لكلمة 
لقد حان وقت الالواقعية يف "، ستانيلعب وي ظهر بأنه يلعب وهذا خمالف متاما ملا دعا إليه 

                                            
 . 811شكري عبد الوهاب، األسس العلمية والنظرية لإلخراج املسرحي، ص: ينظر -8
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها –7
 .18إيفانز، املسرح التجرييب من ستانسالفسكي إىل بيرت بروك، ص -جيمس روس -1
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حتدث يف واقع كل يوم لكن كما حنسها املسرح من الضروري أن نصور احلياة ال كما 
 .8"إحساسا غائما يف أحالمنا ورؤانا وحلظات مسونا الروحي

ورفضه ملا كان سائدا آنذاك يف املسرح الروسي ومل يكتف بنقد يف مترده  ولدمايرخوقوة 
ت املسرح بل اشتغل على تطوير نظرة جديدة يف املسرح، وكان ت وخنر عششل اليت وإبراز العل  

إن مل تنجح يف نظره قد تساهم وتكون لبنة أساسية ملا قد يليه من و بنجاعتها حىت  مؤمنا
وقد نسقط ...قد ال تنجح يف حتقيق فكرة املسرح اجلديد" :رواد مسرح جدد، وقد كان يقول

 ولدمايرخ، فمسرح 7"مجيعا، ونكون جسرا لآلخرين ليمروا فوق أجسادنا حنو مسرح املستقبل
خرين بل مدرسة أثرت وال زالت تؤثر حىت اليوم يف املسرح العاملي فهو مل يكن فقط جسرا لآل

اعتمد على فيزياء اجلسد يف عمل املمثل وأن هذه املفاهيم ختتلف عن مفاهيم 
لكنها ال تقل أمهية يف قيمتها الفنية واجلمالية والفكرية، فاملمثل كان يف  ستانسالفسكي

املنهج الواقعي النفسي يبدأ بتخيله يف خلق الشخصية اليت متثلها من األحاسيس الداخلية أما 
   .الداخلية للوصول إىل املشاعر وإيقاعهااملمثل يبدأ باحلركة  إن   ولدلمايرخبالنسبة 

   :ولدعند مايرخالبيوميكانيك  -1

 :وهي امليكانيكا احليوية أو علم حركة اجلسم ويتكون هذا املصطلح من جزأين

 ويعين حياة أو إحياء Bioبيو : األول

                                            
 .787، ص7887للكتاب، القاهرة، جالل الشرقاوي، األسس يف فن التمثيل واإلخراج املسرحي، اهليئة املصرية العامة  -8
 .8، ص8878، بريوت، 8دار الغاريب، ط ،7جشريف شاكر، : فيسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، تر - 7
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الرباعة اليدوية وقد تكون هذه امليكانيكا ذات  وتعين Mechanicaميكانيكا : الثاين
أنه عمل أوتوماتيكي، ال إرادي أي  عالقة باآلالت، أي ارتباطها باآللية، أي ذاتية احلركة،

 .8"منجز من غري تفكري

وهذا التعريف العلمي للبيوميكانيك، لكن ما يهمنا هو توظيف هذه النظرية الفيزيائية 
، فالعامل ينظم وقت عمله عامال ولدمايرخيف العمل اإلخراجي وعمل املمثل الذي يعتربه 

، فاملمثل أيضا عليه تنظيم وقته على املسرح وحركته، فالعامل أوقات راحته وينتج يف املصنعو 
عنده االقتصاد يف احلركة وعدم وجود حركات إضافية جمانية، وغري جمدية  ولدايرخميف نظر 

وإذا ما راقبنا احلركات اليت يقوم هبا عامل ما "وهذا رصده عند مالحظته للعمال يف املصانع، 
 :  يتوهو أثناء عمله فإننا نالحظ اآل

 عدم وجود حركات إضافية غري منتجة -8

 قاعيةياإل -7

 توافر مركز صحيح للجسم -1

  7"الثبات -1

غري منتجة وهنا نتحدث عن اإلنتاج املادي لعامل يتفادى احلركات اإلضافية فإذا كان ا
أن يتجنب أيضا احلركات اليت ال حتمل معىن وال تنتج،  املصنعي، فعلى املمثل البيوميكانيكي

وهذا التجديد الذي دعا إليه  ولدمايرخالتصور الذي جاء به  ، فهذاوال تعرب عن حالة معينة
مل يكن خمالفا للنظام السياسي الذي كان سائدا يف تلك احلقبة، وكثريا ما كان يستشهد 

إىل املصانع واالستلهام من عامل العمال،  وتوجهه" لينني"يف خطاباته بأقوال  ولدمايرخ
                                            

 .818شكري عبد الوهاب، األسس العلمية والنظرية لإلخراج املسرحي، ص –8
 .78فيسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، ص -7



 الفصل الثاين              على بعض مسرحيات الطفل     اإلخراجيةأثر املدارس  إسقاطات

 

999 
 

وقادة " لينني"وتقديس العمل والطبقة العاملة هو فلسفة الشيوعيني، ومل يكن يستشهد بأقوال 
وكي ميرر خطابه ومنهاجه، "أو متجيدا له بل لتمرير خطاباته وتعزيز منهجه  مالثورة حبا فيه

فحول  -ليكون يف السكة، ال خارجها -ورةفإنه يستشهد مبا يقول كمبتكرات ما أهلمته به الث
وبعبارة أخرى أنه . الفعل من مضمون وجهتنا إىل الفعل يف جانبه احلركي، وليس فيما حيمله

حول وجهتنا إىل املمثل باعتباره منفذ الفعل، ليوازي بني حركته وحركة العامل يف املصانع، ما 
 .8"نتاج خصوصا يف نظام الربوليتاريادام العامل هو الوحدة األساس املعتمد عليها يف اإل

فاختار طريقا ملنهجه موازيا  ،بالواقع الروسي ومتطلباته ولدخماير هذا ما يؤكد معرفة 
ومدعما ملطالب اجملتمع الروسي، فاعتماده وتقديسه للممثل يطابق تقديس العامل عند 

واعتماده على جسم املمثل هو مبثابة تفضيل، فكما العامل هو األساس يف  ،السياسيني
املصنع فاملمثل يف املسرح هو األساس وميكن أن يكتف فقط حبركة جسمه وأن يستغىن يف 

على املالبس والديكور  ولدخماير بعض املشاهد عن الكلمة وعن النص، كما مل يكن يعتمد 
 .نتاج املسرحيفاملمثل عنده هو مصدر أساسي يف اإل

–جيب استخدام قوانني جديدة وأدوات إبداعية تساعده يف تنظيم مادته  ،وعليه
اإلبداع وبالتايل توظيف أعضاء جسمه بصورة صحيحة معربة معتمدا على قوانني  -جسمه

يلزم املمثل اقتصاد أكرب يف الزمن، وذلك أن الوحدات الزمنية املخصصة "البيوميكانيكي، لذا 
للفن تشغل يف حدود التوزيع العام ساعة ونصف أو ساعتني يف وضع املاكياج أو إعداد 
املالبس، إن ممثل املستقبل سوف يعمل دون ماكياج مرتديا مالبس إنتاجية خاصة تتالءم مع 

                                            
، الدر البيضاء، 8دار النشر املغربية، ط ،8اإلخراج املسرحي، دراسة يف إشكالية املفهوم، جأمحد أمل، نظرية فن  -8

 .817، ص 7888
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ركات واملهمات اليت يقوم بأدائها على خشبة املسرح، وميكنه استخدامها يف الوقت نفسه احل
     .8"يف حياته اليومية

ولد خماير ممثل املستقبل أو ممثل اآللة هي املصطلحات اليت جندها دائما يف خطابات 
ق املتعة اليت حتق  اليت القت نقدا الذعا من طرف النقاد كونا جترد املمثل من إنسانيته، وقد ال 

فإن كان  معادا للمتعة والفرجة يف املسرح؟ ولدخماير يبىن عليها أي عرض مسرحي، فهل كان 
استلهم نظريته من املصانع ومعروف أن املصانع ختلو من عناصر الفرجة واملتعة لكن 

ئما أن الطريقة اليت يعمل هبا العامل املاهر تذكرنا دا"كان يرى عكس ذلك، وجيد   ولدخماير 
الذي ينقلنا إىل مشارف الفن، وتصبح مشاهدة إنسان يعمل بصورة سليمة سببا يف ( الرقص)

 .، فاملمثل عامل خملص ومتقن لعمله7"املتعة، وينطبق هذا على فنان املستقبل

توازي قدسية العمل والعمال عند  ولدخماير قدسية احلركة يف البيوميكانيك ومسرح 
ه مستوحى من نظرية على هذا املذهب والتيار املسرحي هو أن  الشيوعية، لكن ميكن أن يعاب 

مهندس ميكانيكي أمريكي خبري يف اإلدارة العلمية، ( 8885-8159) تايلور شفريدير 
معروف بسعيه لتحسني الكفاءة الصناعية واإلنتاجية، وكان حماربا من طرف النقابات العمالية 

أن يستق فنه من أعداء الشيوعية اليت ينتمي إليها،  ولدخلماير األمريكية، فكيف 
، ومن بني ما  فالبيوميكانيك ميكن أن يستنزف جهد العامل املمثل لتستفيد منه جهة أخرى

حنن ال نطلب منك أن تفكر "وإحدى عباراته الشهرية ألحد العمال " تايلور"كان يقوله 
وهذا يعين أن العامل ال يفكر  "فهناك أناس مأجورون، هلذا إذن قم إذهب لعملك واعمل

وليس من حقه التفكري بل العمل فقط وهذا يتشابه نوعا ما مع املمثل البيوميكانيك أو 
   .املمثل اآللة الذي يدرب جسده ويهديه خلدمة العرض

                                            
 .18فيسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، ص –8
 .78املرجع نفسه، ص –7
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رغم رفض النقابات األمريكية هلا، ( فريديرش تايلور)يتبىن نظرية " ولدمايرخفإذا كان 
فهمنا ال ميكن أن ينجرف مع تبنيه هلذه النظرية باعتبارها تضرب عرض احلائط بإنسانية  فإن  

فالرفض احلاصل من النقابات األمريكية رفض . اإلنسان، وجتعل من قواه آلة ميكانيكية
للنظرية ليس إال لبناء منهج يهتم باحلركة اجلسمانية وكيفية  مايرخولدسياسي، وقبول 

، فمن روج هلذه 8"هبذه الطريقة سوف نربئ ساحة مايرخولد. هذه القوةاالقتصاد يف تفريغ 
مل يكن رجل أعمال أو مالكا ملصانع أو مروجا  ولدمايرخهم أعداء النجاح ألن  االهتامات

يف املسرح "يستنزف فيه جهد املمثلني ليجين الثروة، وقوله أن الطريقة التايلورية  ملسرح جتاري
 .7"ي يف ساعة واحدة ما يتطلب أداءه يف أربع ساعاتسوف تعطي إمكانية أن نؤد

معناه االقتصاد يف احلركة واالقتصاد يف النص، فهذا مترد على الواقعية النفسية وعن 
العروض اليت كانت تدوم أكثر من أربع ساعات واليت يتخللها امللل، وهذا راجع نظره إلعادة 
متثيل الواقع كما هو، وهذا ال يعطي صورة مجالية بل صورة مطابقة للواقع بينما هو يرى أن 

من " تايلور"تبنيه لنظرية ليس هو احلياة بل كما نراه يف صور األحالم، إذن الفن شيء 
هو  ،فاستخدام البيوميكانيك أو ميكانيكية اجلسم"اجلانب التطبيقي وأخذ فقط ما يناسبه، 

تطويع نظرية امليكانيك إىل نظريات التمثيل، وتفرتض أن جسم املمثل عبارة  حماولة يف احلقيقة
وأن مشكلة املسرح اجلديدة هي كيفية الوصول إىل  .ؤلفة من مكائن عدةعن ماكنة عجيبة م

العضالت والغضاريف والعظام )ع أجزائها جلميحبيث تصبح هذه املاكنة حبركة كاملة و  ،صيغة
 .1"(واألعصاب

                                            
 .818أمحد أمل، نظرية فن اإلخراج املسرحي، ص -8
 .18فسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، ص -7
 .99أمحد سلمان عطية، اإلجتاهات اإلخراجية احلديثة وعالقتها باملنظر املسرحي، ص -1
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فاملمثل هو العامل، واجلسم هو اآللة فتدريب ممثل املستقبل يكمن يف حتكمه التام يف 
داء كل عضو يف اجلسد ملهمة خاصة به ترتافق مع مهام األعضاء جسمه حىت يصل إىل أ

 .األخرى

ولد جند بعض النقاد يسمونا البالستيكية، لبيوميكانيك اليت دعا إليها مايرخوتقنية ا
واليت كانت تتغدى من عديد أنواع العروض كالغروتسك والسريك، واألوبرا، واألوركسرتا، ففي 

إىل االقتداء بفن السمفونية، ويف نظره الكلمة  ولدمايرخدعا البالستيكية يف املسرح  جمال
ظهور مهمة ضرورية يف وعليه وجب "ليست األداة الوحيدة اليت بإمكانا التعبري عن املشاعر، 

ابتكار وسائل للتعبري عن األشياء واألفكار اليت ال تستطيع الكلمة الوصول إليها واخلاصة 
عندما كان يعطي جماال لألوركسرتا أن تتكلم ( فاجرب)عمل  وكما. بالدواخل الدقيقة لإلنسان

 .8"البالستيكية جماال لكي تتكلم( مايرخولد)عن املعاناة الداخلية، فقد أعطى 

مد على القدرة تعت ،والبالستيكية تعطى أمهية للجانب البصري أكثر منه للسمعي
املدروسة، لذا جيب على املمثل عن طريق حركة جسده املضبوطة و  هبا حتية اليت يقومالن

أن تتكلم لتأخذ موضعها احلقيقي كوسيلة تعبريية يف الفضاء املسرحي  احلركات البالستيكية
عن طريق اإلمياءة واإلشارة املدروسة بعيدا عن األلفاظ والكلمات، واألفضل يف نظر 

يال املتلقي فيما خيص عالقة الكلمة باإلمياءة وحىت تكون هناك مجالية واستشعار خل مايرخولد
فمثال احلركة العنيفة وهي عبارة عن صفعة خلد املمثل املقابل "جيب أن ختالف الكلمة اإلمياءة 

وبذلك حتمل احلركة معناها األصلي املطابق للكلمة، أما إذا استخدمنا حركة . داللة الغضب
اهرية للحركة غري مطابقة فان التأثري سيكون داللة أخرى يف ذهن املتفرج، وهبذا حنقق بنية ظ

 .7"غري املطابقة للكلمة

                                            
 .817عبد الكرمي عبود، احلركة على املسرح، ص - 8
 .811صاملرجع نفسه،  – 7
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وهبذا يكسر اإليهام ويكسر األداء الواقعي الطبيعي الذي ميكن للمتفرج أن يندمج معه 
البيوميكانيك مبىن  أن  ومبا ، أيضا بريختو مايرخولدبأحاسيسه وعواطفه، األمر الذي قاطعه 

التمتع بلياقة بدنية وكان يعتمد يف  مايرخولدأساسا على فيزياء اجلسد فكان لزاما على ممثلي 
 :تدريب فريقه على

  :الجمباز السيركي -أ

ية اليت باإلضافة إىل اجلانب اجلمايل الذي ميكن أن يوفره اجلمباز السريكي واملتعة البصر 
فعلم البيوميكانيك "ساهم أيضا يف تنمية القوة العضلية للممثل، ي خيلقها يف العرض املسرحي

للممثل هو الذي جعل النتائج اليت توصل إليها املمثلون ملواظبتهم على الذي البد منه 
، فإذا متكن 8"احلواة نتائج غري متوقعة التدريب يف صاالت املبارزة واجلمباز السريكي وفن

املمثل من تقنيات اجلمباز صار بإمكانه مأل الفراغ فقط جبسده عن طريق احلركة واملبارزة 
"L’ESCRIME " من خالهلا املمثل الرشاقة والدقة يف التحرك، واملبارزة اليت يكتسب

  . حلد اآلن تدرس يف أكرب معاهد التمثيل باختالف توجه املدارس اإلخراجية

  :الجمناستيك -ب

يف ترسيخ منهجه وإلثبات جناعته كان قاسيا مع ممثليه،  مايرخولدرياضة أخرى أدرجها 
اجلمناستيك اإليقاعي، : ز على األنواع الثالثفاجلمناستيك يتطلب جهدا كبري وطاقة، ورك  

واجلمناستيك األكروبايت ومجناستيك الرتامبولني، حيث هذا النوع من الرياضة املسرحية 
 .األساس عند فن املمثل مايرخولديساعد على تشكيل الليونة البالستيكية اليت يراها 

 

                                            
 .78فيسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، ص -8
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  :األلعاب البهلوانية -ج

العرض املسرحي اجلديد واليت حتقق صفات كثرية واملتمثلة واليت يراها لبنة أساسية يف  
يف السرعة والذوق الرفيع واللياقة، والدقة وعدم املبالغة واإلفراط يف احلركة ليتم التوصل يف 

 .النهاية إىل صورة تعبريية مجالية مشكلة جبسد املمثل

 :البيوميكانيك في اإلخراج المسرحي -2

توحيد عملية اإلخراج والدفع به إىل االحرتافية، ففي  إن اهلدف من البيوميكانيك هو
إذا مت االعتماد على املمثل وتدريبه حىت يتمكن من السيطرة التامة والدقيقة  مايرخولدنظر 

عملية اإلخراج تسهل وتطبق نفس التقنية على الكوميديا كما على  على جسده فإن  
والذي استلهمه من العامل " املسرح الشرطي"مبا أطلق عليه  مايرخولدالرتاجيديا ونادى 

 مايرخولد، وهو عامل بيولوجي استقى منه (8819-8118" )إيفان بافلون"الروسي 
 : الشرطية ويعتمد املسرح الشرطي على مبادئ أساسية

 الشرطي حيرر املمثل من الديكورات املسرح -

 لساحات العموميةالبساطة يف العروض وإمكانية تقدميها يف ا -

 حذف الفصل بني القاعة واخلشبة -

ترك اجملال إلبداع املمثل فمهمة املخرج يف املسرح الشرطي تصبح جمرد جسر يصل  -
 .روح املؤلف بروح املمثل
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إستشعار خيال املتلقي، فهو خالق رابع إضافة إىل املؤلف واملخرج واملمثل فهو  -
 8 .مها العرض على خشبة املسرحيكمل إبداعيا رسم التلميحات اليت يقد

فاملخرج يف املسرح الشرطي لزام عليه أن يصنع عرضا بسيطا مادته اخلامة جسد املمثل 
الذي خيلق املتعة واإلثارة عن طريق احلركات األكروبانية املتقنة، وأن جيعل املتفرج ال ينسى 

اهدة لوحة فنية فاملشاهد عند مشبأنه يشاهد عرضا أمام ممثلني يؤدون أدوارهم كما هو احلال 
إن "خيش وريشة رسام، فاملسرح الشرطي يكسر اإليهام ال ينسى أنا لوحة من ألوان و 

 .7"التكنيك الشرطي يناضل ضد الطريقة اإليهامية، أنه ليس حباجة إىل الوهم

نفس مراحل العملية اإلخراجية العادية لكن طريقة التعامل ختتلف  مايرخولديتبع 
 :فنجد

 : التعامل مع النص2-1

قد يهمل النص وال  ،حبكم اهتمامه باجلسد ال الكلمة مايرخولد يذهب الكثري إىل أن  
يف عمليته اإلخراجية لكن الواقع عكس ذلك حىت وإن كان متشددا مع الكتاب،  يوليه أمهية

، النص عنده حلقة أساسية يف العرض املسرحي وضروري على املخرج أن يتعمق فيه إال أن  
 مايرخولدوأن يفك شفراته قبل توزيع األدوار وبداية التدريبات، فاملرحلة اإلخراجية عند 

 :مقسمة إىل مرحلتني

  : المرحلة األولى*

 .تتمثل بالعمل املستقل الذي يدرسه مع نفسه 

                                            
 .888-881أمحد أمل، نظرية فن اإلخراج املسرحي، ص ينظر، –8
 .17مايرخولد، يف الفن املسرحي، صفيسفولد  -7
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   :المرحلة الثانية*

املرحلة األوىل، بذل املخرج جهدا أكرب يف "مع املمثلني والفنيني، وكلما  العمل املشرتك 
   8"متكن من إجناز العمل بطريقة أسهل يف املرحلة الثانية

والكشف عن نقاط قوته  ،فاملرحلة األوىل هنا هي تعرف املخرج على النص والتعمق فيه
إخراجية ونقاط ضعفه، والقيام بالتقطيعات الالزمة وتصور الكاستينج الالزم، ووضع خطة 

ه ليس من يرى أن   مايرخولد ص قابلة للتغيري أثناء التدريبات ألن  مبدئية وأولية انطالقا من الن
فالعرض "حق املخرج إعداد خطته بكل تفاصيلها وبوقت يسبق فيه التمارين مع املمثلني 

، 7"املسرحي ال يولد إال عندما نقبل على الفرقة املسرحية، ونواجه مبادرات املمثلني العديدة
ي اقرتاحاهتم وإضافاهتم يف الرؤية اإلخراجية وحىت يف احلوارات وما يعنيه مببادرات املمثلني ه

ويتم اعتمادها من طرف املخرج إن كانت ختدم املعىن  االرجتالاليت يقدمونا عن طريق 
 .للمشهد

أن "عدم حصول املمثلني على النص قبل املخرج فهو حيذر من  على مايرخولدويصر 
سبب  ويعود. املخرج بالدراسة والتحليل أن يتناوله يقع النص املسرحي يف أيدي املمثلني قبل

 ذلك إىل أن الكاتب املسرحي يوزع اهتمامه على مجيع الشخصيات، أما املخرج، فيقوم
بعمل حتضري حيول فيه النص إىل جمموعة أفكار يطرحها املمثلني، وهذه األفكار ال متتلك 

، 1"مون، بل متتلك أشكاال متعددةشكال واحدا ميكن اعتباره الشكل الوحيد املعرب عن املض
بتقدمي النص حرفيا كما جاء بل كان يعدله وحيذف ما ال يراه نافعا،  مايرخولدفلم يكن يلتزم 

اجلمهور عندما يأيت إىل القاعة يأيت ملشاهدة  فقد كانت له السلطة يف التعامل مع النص ألن  

                                            
 .91أمحد سلمان عطية، اإلجتاهات اإلخراجية احلديثة وعالقتها باملنظر املسرحي، ص -8
 .777-779فيسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، ص -7
 .98أمحد سلمان عطية اإلجتاهات اإلخراجية احلديثة وعالقتها باملنظر املسرحي، ص -1
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الكتفى بقراءة النص يف بيته دون أن يكلف  عرض ال لسماع نص مسرحي، فلو أراد هذا
 مايرخولدنفسه عناد القدوم إىل املسرح وهذا ما يعطي سلطة للمخرج على الكاتب، فلسفة 

تنبع من إميانه بأن املخرج أقرب إىل أن يكون كاتبا مسرحيا من أن يكون الكاتب املسرحي 
 .خمرجا

شاركة يف إخراج أعماهلم، كتاب املسرح من امل( مايرهولد)أن ال حيرم "فمن أجل 
دعاهم للمشاركة عن قرب مع املخرج واملمثل، والعدول عن الوقوف على بعد، ومراقبة 

، وهذا 8"نصوصهم املسرحية وهي تتمزق، لتعاد صياغتها من جديد وبطريقة املخرج اخلاصة
ص يتغري خمربي مبعىن الكلمة يشارك فيه الكل، فالنمايرخولد معناه أن العمل اإلخراجي عند 

ويتطور ما دام ورشة التدريبات مل تنته، والكاتب اجليد واملالئم للمسرح الشرطي هو ذاك 
  .الذي يكون يف خدمة املخرج والفريق

جيب عليهم أن يدركوا أن ما يطلب منهم هو تقدمي مسودات " :مايرخولدويقول 
ن، وجيب عليهم ليعمل صوغها املخرجون واملمثلو  وفصول مسرحية ال تتخذ صورة نائية

مادامت الكلمات مل تلفظ بعد أن يصغوا إىل رغبة املمثل ويقدموا له اجلمل الضرورية، جيب 
 .7"عليهم أن يعملوا باالشرتاك مع املخرج واملمثل

الكتاب املسرحيني هم  هذا ال يعين طمس شخصية الكاتب أو التقليل من شأنه ألن  
أيضا سامهوا يف جتديد املسرح والذين قدموا نصوصا خمتلفة عن النص الطبيعي، وهذا النوع 

وهو شاعر  موريس ميترلينكومن بينهم الكاتب  مايرخولدهبم  لكتاب الذين أشادمن ا
 ويف ،م8888ومؤلف مسرحي فرنسي ولد يف بلجيكا، متحصل على نوبل لآلداب عام 

فالرتاجيديا حسب "ن مييل إىل التلميح وكانت أيضا تفتقد للحركة يف كيفية بنائها نصوصه كا
                                            

 .91، صاإلجتاهات اإلخراجية احلديثة وعالقتها باملنظر املسرحيأمحد سلمان عطية  -8
 .787فيسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، ص -7
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ال تتبدى يف أكرب تطور للفعل الرتاجيدي، وال يف الصرخات اليت متزق  -أي ميرتلنك -رأيه
نياط القلوب، بل العكس يف الشكل األكثر هدوًء وسكونا، ويف الكلمة اليت تقال بصوت 

يتماشى ونظرية املسرح الشرطي  ميترلينكاملفصح عنه يف نصوص  ، والتقليل من8"منخفض
تبقى فراغات يف العرض ميألها املتلقي خبياله، والتعبري الصامت يلعب دورا أساسيا يف  اليت

يف الزمان، أي أنه صمت ممتد "حوار زمين  ميترلينكالتعبري أكثر من الكالم، والصمت عند 
 .7"املوسيقىله قياس اإلمتداد كما يف 

قد ينفر املخرجني من هذا النوع من النصوص لصعوبته جتسيدهم على اخلشبة يف حني 
أن الصمت والسكون املطبق يف نصوصه حيتاج يف تشخيصه للبساطة ال غري،  ميترلينكيرى 
أنه أول من أشار إىل طرق جديدة يف التصوير : "بــــ ميترلينكفريى تلميحات  مايرخولدأما 

من احلقيقة الغري الضرورية يف املسارح احلديثة إىل الشرطية  لالنتقالوهو يدعو الدرامي 
 .1"الواعية

معروف يف املسرح أن الصمت ليس زمنا ميتا بل هو تعبري عن حركة أو عن حالة 
واألصل  قدر املستطاع عن الواقعية يف األداء االبتعاد مايرخولدانفعالية وهذا ما كان يريده 

ديد املسرحي الذي بلور معظم املدارس اإلخراجية، كانت إرهاصاته دائما تأيت دائما يف التج
عن طريق الكتاب املسرحيني اجملددين ويبقى النص إحدى اللبنات األساسية يف اللعبة 

 .املسرحية

 

 
                                            

 .97فيسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، ص -8
 .888أمحد أمل، نظرية فن اإلخراج املسرحي، ص -7
 .91فيسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، ص -1
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               :      العالقة بالسينوغرافيا والمنظر المسرحي 2-2

منحصرة على طريقة األداء الذي طغى عليه اجلانب الواقعي مايرخولد ثورة مل تكن 
الطبيعي، أو النص الذي يفصح عن كل شيء وال يرتك أي جمال الستشعار خيال املتفرج بل  
كانت على مجيع مكونات العرض املسرحي، والسينوغرافيا أيضا مسها التجديد والتغيري يف 

ا فال ضرورة إلدخال أشياء زائدة، وإذا ال الواقع، إذاملسرح الشرطي، فخشبة املسرح فن 
تكلمنا عن السينوغرافيا فهي مصطلح يشمل الديكور واملالبس واملاكياج واإلكسسوارات، 

كان يرى يف املالبس املنمقة واملاكياج مضيعة للوقت لذا اعتمد فقط على   مايرخولدلكن 
مم املناظر املسرحية أن عمل مص" ويرى. تأثيث املكان ملا ينفع املمثل وال يعيق حركته

. بني أجسام املمثلني، واألرضية اليت تتحرك عليها هذا االنسجام االنسجاماحلقيقي هو خلق 
ويف املقابل، فأن عمل املخرج . وأن يكون التصميم ركيزة جيدة إلظهار حركة جسم املمثل

يتمثل يف خلق خطوط وزوايا من أجسام املمثلني تنسجم مع خطوط وزوايا التصميم 
 .8"الديكوري

وليس بالضرورة إعادة  ،إذن الديكور جيب أن يكون يف خدمة املمثل ورؤية املخرج
للواقع كما هو الذي يعرقل عمل املمثل ويشوش على الرؤية اإلخراجية بتأثريه على ذهن 

فيجب على الوظيفة الديكورية أن تندمج بوظيفة العمل الدرامي احملرك ألداء "املتفرج، 
، مبعىن أن أي مادة أخرى تدخل على اخلشبة جيب أن تكون هلا وظيفة درامية توازي 7"املمثل

وظيفة املمثل، بل جيب أن يندجمان وحيركان معا العمل الدرامي، وهذه الرؤية اجلديدة أثارت 
حفيظة بعض احلرفيني الذين كانوا يعملون على صنع الديكورات الضخمة، وبعض املخرجني 

                                            
 .78اإلجتاهات اإلخراجية احلديثة، صأمحد سلمان عطية،  –8
 .788فيسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، ص –7
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راب الذي ميكن أن حيدث للمتفرج الذي اعتاد على نوع من املناظر أيضا ختوف من االضط
 .املسرحية اليت كانت سائدة آنذاك

إىل البقع األكثر من الديكورات الفخمة واملصورة لدقائق التفاصيل  النزول السريع"إن 
تألقا، واالستغناء عن الكثري من التفاصيل، رمبا جعل احلرفيني أكثر اضطرابا يف 

هذا النزول رمبا سيحدث اضطرابا لدى املتفرج، الذي ترىب على األشياء بشكلها ...ورشتهم
 .8"يف الطبيعة إىل وحدات تلخص له الطبيعة

م ركز للواقع، وهذا هو تلخيص للحياة وهو صورة ومستخلص  مايرخولدإذن الفن عند 
النوع وارد، ولكن  حتدي ومغامرة لرو اد التجديد يف املسرح، ألن إمكانية نفور املتفرج من هذا

بتبنيه هذا التوجه يف تصميم الديكور مل يكن ي همل مكانة املتفرج يف العملية  مايرخولد
فقبول املتفرج للزوايا "،"اخلالق الرابع"اإلبداعية بل كان يعتربه شريكا أو كما كان يسميه 

فع أحيانا املتفرج واألشكال التزيينية يف ديكوراته، قد تكون يف بادئ األمر مستحيلة لكنها تد
، وهو َدْفع املتفرج بأن يتمم ما مايرخولداليت يسعى إليها  وهذا أساس العملية التواصلية

تبقى، أي ال ميكن للفنان أن يقول كل شيء، فاملتفرج مبدع أخر يف سلسلة اإلبداع  
 .7"ككل

الغرض رؤية إخراجية شاملة ومكتملة ملسرح جديد، لمايرخولد وهذا يظهر أنه كانت 
منه التأثري على املتفرج وخماطبة ذهنه وفكره، وهذا ال ميكن أن يتحقق فقط باختيار النص 
املناسب ومعاجلته وتوجيه املمثلني وتدريبهم على الطريقة البيوميكانيكية، بل بإعادة صياغة 

ليت هو الصورة والقارة ا فالديكور"الديكور كونه هو الصورة األوىل اليت يتلقاها اجلمهور، 

                                            
 .889أمحد أمل، نظرية فن اإلخراج املسرحي، ص - 8
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها – 7
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يتعرف هبا املتفرج عن املكان والزمان، وما ميكن أن خيمن من الشخصيات اليت ستتحرك فيه 
 .8"فلهذا يعترب الديكور أكرب مؤثر يف املتفرج. وتنفعل داخله

وعمل على تغيري الديكور مما خيدم  ،ذا العامل املهم يف العملية اإلبداعيةهبف  يكتمل
وجلأ إىل استعمال جمموعة من األحجام  ،خاصةرؤيته وتوجهه الفين واإليديولوجي 

ه استخدم يف بعض مسرحياته الستائر بدال عن ، باإلضافة إىل أن  قابلة للتحرك( براتيكابالت)
وبىن ممرات وسالمل بني اخلشبة والصالة وجعل "الديكورات وسعى إىل ربط املتفرج باخلشبة، 

 .7"املمثلني يتحركون يف املمرات بني اجلمهور

وخللق ديناميكية وحركة مل يكتف فقط بتحريك جسد املمثل بل عزَّز عالقة الديكور 
  :باحلركة ولتحقيق هذا استند إىل

   استند إىل الكتلة املتغرية -

أي مبعىن أن الكتلة يف  استعمل العجالت والكتل اليت تتحرك بواسطة العجالت -
 1 .حركة دائمة

ديكور واقعي ثابت يرافق املتفرج من بداية العرض يكسر اإليهام الذي قد يفرضه  وهبذا
حتقيق متعة دائمة باحلركة أي بتحريك كل ما هو  مايرخولدحىت نايته، فعمل املخرج يف نظر 

اخلشبة، وحركة الكتلة ليست فقط استعراض للعضالت بل هلا مهمة إبداعية  موجود على
 ،معربة، واستعمل العجالت الضخمة اليت تسهل حركة الديكور مبرونة دون إعاقة املمثل

                                            
 .889أمحد أمل، نظرية فن اإلخراج املسرحي، ص -8
 .78أمحد سلمان عطية، اإلجتاهات اإلخراجية احلديثة، ص -7
 .881عبد الكرمي عبود، احلركة على املسرح، ص -1
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ودون أن يظهر بأنه يقوم بعناء كبري أثناء حتريكه لألجسام، فهو يضرب دائما املثال بالراقص 
 .بطريقة سلسة وفنيةحيمل رفيقته   املاهر الذي

املبدأ الرئيسي املستخدم يف طريقة اإلخراج، حركة املمثلني، حركة "هيفاحلركة 
جلأ إىل استخدام أقراص دائرية كبرية ( الزوج الرائع املخدوع)اخل، وخالل عرضه...اجملاميع

 خذتأفعندما كان الزوج يثور . تتحرك عندما متر شخصيات املسرحية بأزمة عاطفية أو انفعال
وما  .8"باحلركة والدوران وبالعكس جتمد حركتها خالل حلظات اهلدوء واالسرتخاء األقراص

ه بإمكان حركة الديكور التعبري عن حالة انفعالية ما، وهذا ما يسعى أن  نستخلصه من هذا 
والذي ي عترب قطيعة عن ما كان يقدم يف املسرح الطبيعي مع أنه كان من  مايرخولدإليه 

والعالقة اليت كانت جتمع بني عروض شكسبري ومجهوره وحىت  "املسرح اإلليزابيثي"ـاملعجبني ب
  .طبيعة القاعات وطريقة جلوس املتفرجني الذين كانوا يشاهدون العرض من مجيع اجلهات

  :التعامل مع الممثل 2-3

على املمثل كونه احللقة األساسية اليت هبا  مايرخولدلتحقيق نظريته يف املسرح اعتمد 
منهجه يعتمد على حركة اجلسد كان لزاما على املمثل  ينجح العرض أو يسقط، ومبا أن  

وأن يتمتع بلياقة بدنية عالية اليت جيب أن  ،البيوميكانيكي أن يكون سليم اجلسم واألعصاب
ليصل به إىل القدرة على القيام  للممثل مايرخولدت طو ر بالتدريبات الص ارمة اليت وضعها 

باأللعاب البهلوانية والرشاقة يف األداء اليت تعطيه احليوية الداخلية لتجسيد انفعاالت 
 .  الشخصية دون املبالغة أو اإلفراط

ذره من استنساخ "املمثل مايرخولدويوصي  بدراسة طبيعة دوره قبل بدايته يف العمل وحي 
شخصيته على حنو فوتوغرايف دون أية إضافة إبداعية من عنده، ويؤكد عليه أن ي تقن تنظيم 

                                            
 .881عبد الكرمي عبود، احلركة على املسرح، ص - 8
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كما ي وصيه باحرتام الوقت احملدد لكل مشهد، وعدم جتاوزه لسببني يرامها غاية . حركات يديه
 :يف األمهية

 . م زمن العرض املسرحياحرتا: األول

             .  8"عدم إضافة حركات قد تدمر العرض املسرحي: الثاني

مع ممثليه، فغالبا ما ينفعل املمثلون أكثر من اللُّزوم  مايرخولدصرامة  هنايظهر لنا 
 فهذا قد يفتح شهية املمثل ،ويرجتلون عبارات زائدة، خاصة إذا تفاعل اجلمهور مع العرض

هذه اإلضافات ميكن أن ت دمر  ألن   مايرخولدلالرجتال إلطالة املتعة، لكن هذا ما مينعه 
وخَتلق خلال يف اإليقاع العام للعرض املسرحي، أو يف عالقة املمثلني فيما بينهم الذين  العرض

مينع  مايرخولدقد يفاجئهم، لكن هذا ال يعين أن  واالرجتالاعتادوا على شيء يف التدريبات 
مع املمثل يف جلسات التدريب "عمل املخرج   العملية اإلخراجية بل يرى أن  إشراك املمثل يف

األوىل  يتلخص بتعرفه على اخلطة اإلخراجية اليت أعدت، ولكن ليس بكل تفاصيلها، من 
 .7"أجل أن يرتك له فرصة لإلبداع واملبادرة لتطوير العرض املسرحي

 مايرخولدألن  ،وحىت النصاحاته إلثراء الرؤية اإلخراجية يسمح للممثل باملسامهة باقرت 
يطور النص واحلوارات أثناء التدريبات، وكان ينظم بطاقات عمل لكل ممثل حىت يتمكن 

العرض والتعرف على منو شخصيته يف العرض، لكن ال يسمح باالرجتال أثناء  ،مراقبة تطوره
التدريبات، وهذا ما مينح املمثل القدرة على رجتاالت ت ضبط يف دون استشارة املخرج فكل اال

السيطرة على أدائه، ونعين باالرجتال االرجتال الصويف املتمثل يف اإلضافات الن صية واالرجتال 
احلركي املتمثل يف اإلمياءات اجلسدية اليت قد تظهر أثناء العرض إذا اندمج املمثل مع 

 .نهى عنه املنهج البيوميكانيكيما ي  شخصيته وفقد السيطرة والتحكم على عواطفه وهذا 
                                            

 .97أمحد سلمان عطية، اإلجتاهات اإلخراجية احلديثة وعالقتها باملنظر املسرحي، ص –8
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها – 7
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ممثليه على حسب بعض اخلصائص وامليزات الذي جيب أن تتوفر مبا مايرخولد وينتقي 
                                               :أمساه ممثل املستقبل ونذكر منها

 .أن يتمتع مبوهبة موسيقية وأن يكون قادرا على الغناء بشكل صحيح - 

والدقة يف ( جسمه)سرعة االستجابة لألدوار وإلرشادات املخرج وهذا بتطويع مادته - 
 .حركته

 .التمتع مبزاج جيد -

 .دراسة وضبط احلركات واإلمياءات واحلرص على عدم التلقائية -

 .ن يكون مثل آلة فاحلركة تعرب عن االنفعالاستبعاد كل املشاعر اإلنسانية وأ -

الشخصية انطالقا من احلركة اخلارجية للوصول إىل الفعل القدرة على جتسيد  -
  .الداخلي وهذا عكس منهج الواقعية النفسية

الرياضة الدائمة والتدريب الذي يهدف إىل تطوير فن املمثل وينظم االستجابات  -
 8. االنفعالية والعضلية

لتقليد احلياة املنتمون إىل الواقعية النفسية عبيدا  كان املمثلونمايرخولد ويف نظر 
الواقعية وهذا ما يقتل اإلبداع املسرحي، فممثل املستقبل ينقل الواقع بطريقة فنية ختتلف عن 

متأثرا بفن املوسيقى  مايرخولدولقد كان  احلياة العادية عن طريق السيطرة التقنية الرفيعة،
فقد درب "وجتسد يف طريقة توجيهه ملمثليه وكيفية إلقائهم للحوارات املسرحية  ،وانعكس هذا

                                            
 .818املسرحي، ص  ينظر، شكري عبد الوهاب، األسس العلمية والنظرية لإلخراج - 8
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ممثليه على أن تكون طريقة إلقائهم للحوار ملحنة وحركاهتم بطيئة أشبه حلركات رجال الدين 
 .8("الكهنوت)

كثريا على تقنيات املسرح القدمي واملسرح الشرقي يف عالقته مع ممثليه   مايرخولدواعتمد 
إضافة إىل " النو"و" الكابوكي"واملسرح الصيين ( املسرح اهلندي الراقص" )كاتاكايلكال"
الذين كانوا " ديالريت"وهو األداء الصامت، وكان متأثرا مبمثلي الكوميديا " البانتوميم"

دون ديكور أو إكسسوارات  ،يعرضون مسرحياهتم يف الساحات العمومية وبأبسط األشياء
مل يغفل عن الفرجة يف العرض املسرحي كان مييل إىل تقنية الفن ولد مايرخ ضخمة، ومبا أن  

يف الفن :"الذي يعتمد على املبالغة وحتطيم أبعاد الواقع، وقد كان يقول "الغروتسك"الغرائيب 
الغرائيب حني يتحقق انتصار الشكل على املضمون فإن روح الغرائبية وروح املسرح ستصبحان 

ة سابه اخلاص وستتم إعادة اكتشاف فرجسيوجد على اخلشبة حلالشيء نفسه وما هو خيايل 
 .7"واءاحلياة فيما هو تراجيدي وكوميدي على السَّ 

والتزامه الثوري ميكن أن نفهم أيضا جانبا من عالقته باملمثل الذي   لمايرخولدوبفهمنا 
د ليعي تطبيق منهجه يف كل املسارح،ق كان يعتربه جنديا يثور به عن ما ال يوافقه وحيق  

مكانته وهذا ما جعل كل اهتمامه صوب هذه الكتلة اللحمية، وكانت أمنيته أن  للجسد
َلَكم حنرتق شوقا إىل والدة جيش حريب جديد متقن التدريب لنبدأ معه "يتحقق مشروعه، 

 .1"بداية جديدة يف جمال الرتاجيديا والرتاجيكوميديا، والبانتميم والباليه والفعل اجلماهريي

 

 
                                            

 .97أمحد سلمان عطية، اإلجتاهات اإلخراجية احلديثة وعالقتها باملنظر املسرحي، ص –8
 .15جيمس روس إيفانز، املسرح التجرييب من ستانسالفسكي إىل بيرت بروك، ص -7
 .8فيسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، ص -1
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    :وظيف البيوميكانيك في مسرح الطفلت -3

يف اإلخراج وإسقاطها على طبيعة الطفل  مايرخولدمن دراسة التقنيات اليت يعتمدها 
احتمالية توظيف هذا املنهج اإلخراجي يف مسرح الطفل واردة جدا وجديرة باحملاولة،  جند أن  
هل مسرح الطفل : والسؤالأن تأت بثمارها، فضروري على رجال املسرح التجريب وميكن 

املخصص لألطفال حيتاج إىل إجراء عدة جتارب حىت "نعم فاملسرح  أيضا معين بالتجريب؟
إىل أفضل طريقة حملاكاة األطفال الصغار لنتمكن من بناء جيل ثوري سيصبح يف يوم من 
األيام قائدا للمجتمع وهذا اجليل هو الذي سيجرب وجيدد ويقدم األفضل للمسرح 

تمع، مث ال تلبث هذه أن تصبح أصوال وهذه األصول اجلديدة ستصبح يوما أصوال وللمج
 .8"قدمية سرعان ما هتب رياح ثورة جديدة عليها

كان أيضا فمايرخولد  ،عبارة تتماشى مع الروح الثورية للمسرح الشرطي" جيل ثوري"
وميكانيكي ليس يسعى إىل والدة جيش حريب جيدد به املسرح لكن ما يهمنا من املنهج البي

اإليديولوجي ألن هذا ال يتماشى مع املستوى اإلدراكي للطفل، بل اجلانب الفين اجلانب 
واعتمد يف ذلك على لغة اجلسد، لغة  ،وطريقة تدريب املمثلني لتحقيق متعة املشاهدة

وحتقق له املتعة  ،أحاسيسه وانفعاالتهويستهويها وميارسها يف التعبري عن يفهمها جيدا الطفل 
تشبه لغة الطفل اليت تغلب عليها احلركة "يف الل عب، فلغة اجلسد يف املسرح البيوميكانيكي 

كلما كان عمره أقل، ورمبا ألن اللغة تكتسب يف حني أن اجلسدية، أكثر من لغة الكالم  
سال ويف يف حني تكون احلركة أساس وأقرب إىل التلقائية يف اإلر ...احلركة غريزة تولد معه

االستقبال وفهم رموزها سهل ومتاح كما أنا تطابق املقابل املعنوي للتجريد الذي 
 .7"يستهدفه

                                            
 .71للطباعة والنشر والتوزيع، سورية، دمشق صمسري قشوة، مسرح الطفل احلديث، دار الفرقد  -8
 .881أبو احلسن سالم، مسرح الطفل، ص -7
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 وضمان فهمها من طرف ،إلرسال رموز فنية الطريقة األسهل واألجنع من هنا جند أن  
وهذا ينطبق متاما على  ،الطفل، جيب االعتماد على احلركات اجلسدية املوحية واحلاملة ملعىن

التهذيب اجلسماين، فالتهذيب الرفيع للتعبري " الذي يعتقد جزما بأن   مايرخولدلسفة ف
، لكن الفرق الطفيف الذي ميكن أن ال خيدم  8"اجلسماين هو الوسيلة الوحيدة خللق املمثل

ال يستعمل كثريا احلركة اليت توافق الكلمة يف  مايرخولدكثريا مسرح الطفل يكمن يف أن 
ينهى ممثليه عن القفز فرحا وهو  فمايرخولداملعىن، فمثال إذا كان االنفعال هو شد ة الفرح 

التعبري اجلسدي الشائع، بل يطلب من املمثل أن يكون أكثر إبداعا ولكن هذا يطبق على 
لرمزية والغموض لذا جيب أن مييل مسرح مجهور الكبار، لكن الطفل قد يتوه إذا أكثرنا من ا

 .الطفل إىل البساطة ال السذاجة

 مايرخولدعلى أنواع املسرح القدمي اليت تأثر هبا كثريا ومبا أن البيوميكانيك تعتمد أيضا 
كتقنية البانتوميم واليت اعتمدها إليصال التعابري عن األفعال واملشاعر باإلحياء واحلركة املعربة، 

أنواع لعب األطفال وضروري أن نستثمر من لعب األطفال يف مسرحهم وهذا  وهذا نوع من
وفلسفة مسرح الطفل، وإذا عدنا  مايرخولدأيضا نقطة تضاف إىل أوجه التشابه بني فلسفة 

 1أو  1بأنه لعبة اخلرس، ويشرتك يف اللعبة يعرف بني األطفال "إىل التمثيل اإلميائي فهو
فل األول بدور حمدد له يعرب عنه حركيا بإمياءات يدوية أطفال على األكثر، ويقوم الط

وإشارات وتعبريات وجهه ويقوم باقي األطفال باستنباط معاين احلركات واإلشارات وتفسريها 
 .7"وتأويلها لكشف مضمون الرسالة اليت يعرب عنها األداء احلركي للطفل األول

نناقشهم أثناء العرض الختبار مدى وميكن أيضا إشراك الطفل يف التمثيل الصامت وأن 
عب واملتعة وهذا أيضا يندرج استيعاهبم لألفكار املطروحة ويتم هذا بإدخال الطفل يف جو الل  

                                            
 .8فيسفولد مايرخولد، يف الفن املسرحي، ص -8
 .718زينب حممد عبد املنعم، مسرح ودراما الطفل ، ص -7
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وأن املتلقي يكون اخلالق  مايرخولدضمن تكسري اجلدار بني اجلمهور واملمثل الذي دعا إليه 
فاملسرحية هنا "ح أكثر كحبه للعب الرابع يف العملية اإلبداعية، وهذا جيعل الطفل حيب املسر 

يف حياة ترجع نوع من اللعب اإليهامي وما من أحد يستطيع أن ينكر دور اللعب اإليهامي 
 .8"األطفال فهو ظاهرة نفسية وصحية وفيه عالج لكثري من مشاكل األطفال

على السَّواء هو ومن بني اخلصائص اليت متيز املسرح البيوميكانيكي وطبيعة الطفل 
قة وعدم اإلخالل جد صارم يف حركة ممثليه وحيثهم على الد فمايرخولد ،اإليقاع احلركي
للعرض، وهذا ينطبق على طبيعة الطفل النشطة وكثرة حركاته حىت ولو كانت باإليقاع العام 

الطفل على  مايرخولد وقد تساعد تدريبات .تلقائية فهي املنطلق األساسي لتعبريه اإليقاعي
كته واإليقاع، وميكن جتسيدها يف مسرحياته املدرسية أو يف املخيمات الصيفية الربط بني حر 

 :وتظهر أمهية اإليقاع احلركي لألطفال يف"وقد تكون هلا فائدة، 

 هتذيب اإليقاع احلركي التلقائي لألطفال -8

تربية أذن الطفل على اإلنصات لألصوات واالستماع لألحلان املوسيقية والتمييز  -7
 .بينها

مواءمة بني إيقاع اللحن واإليقاع التفاعل مع اللحن املوسيقي أو الكالم املنغم لل -1 
 .احلركي ألجسامهم

 .7"مساعدة األطفال على التعبري الفردي باحلركات اإليقاعية مث التعبري اجلماعي -1

                                            
طارق مجال الدين عطية، حممد السيد حالوة، مدخل إىل مسرح الطفل، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع،  -8

 .885، ص7881اإلسكندرية، 
 .711زينب حممد عبد املنعم، مسرح ودراما الطفل، ص -7
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م األطفال مسرحهم يعين أن يكون املمثلون وهذا التدريب ميكن أن يكون فعاال إذا قد  
فاال فتعبريهم باجلسد يكون ممتعا وواضحا أكثر مع تعبريهم بالكلمة، فقد نرى يف الكثري أط

هة لألطفال االعتماد على اإلمياءات واحلركات اجلسدية لكنها يف من العروض املسرحية املوج  
مجالية العرض يف األخري،  ىالغالب متيل إىل السذاجة وتنقصها الدقة، وهذا ينعكس سلبا عل

دى تأثريه على املتلقي ويرجع هذا إىل ضعف تكوين املمثلني وإمهال املخرجني وعلى م
للمبادئ األولية واألساسية لفن اإلخراج، فإذا كان مايرخولد يدعو إىل مسرح مؤثر فمسرح 
الطفل أيضا من أهدافه التأثري على أفكار الطفل وتغذيتها مبا ينفعه واملسامهة يف نضجها 

                        .     ا ومالكا لذوق مجايل رفيعن جيال واعيحىت ن كو  
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 :"الفصول األربعة"دراسة تطبيقية على مسرحية :أوال

   :ملخص المسرحية-1

مضموهنا يظهر جليا من عنواهنا، فهي عبارة عن قصة  "الفصول األربعة"مسرحية 
يغرسوهنا ويتابعون  ،جمموعة أطفال عددهم مخسة، أربع بنات وولد، كل منهم حيمل شجرية

 .وحيرصون على منوها

عن طريق هته اخلمس الشجريات ينقلنا الكاتب يف جولة عرب الفصول يستهلها 
أوراقها  ،بينها أين تلمح اصفرار باخلريف، حيث يظهر ذلك يف حوار األشجار فيما

وبني مشهد وآخر تظهر  -أنشودة اخلريف-وتساقطها مث خيتم مشهد اخلريف بأغنية 
شخصية الشمس اليت تربط بني الفصول وتراقب منو الشجريات، واستعمل الكاتب شخصية 
الشمس للتعريف باجملموعة الشمسية يف مشهد عن دوران األرض حول الشمس، ويتواصل 

وتعاين الشجريات الصغرية من أهوال فصل الشتاء من رياح ورعود وأمطار  ،ول الفصولتدا
 .غريزة اليت كادت أن تقتلع جذور الشجريات الصغرية

وتتزين الشجريات  تشرق الشمس من جديد على الشجرات وتطمئنهم بأشعتها الدافئة
وصفية للمشهد،  ب أغنيةبأوراق الربيع، وللربط بني املشاهد والفصول دائما يستعمل الكات

واملشهد األخري هو مشهد لفصل الصيف أين تظهر معاناة األطفال والشجريات على حد 
سواء من حرارة الشمس، ولكن سرعان ما تتبدد هذه املعاناة وتتالشى بوضوح هذه 

 .الشجريات ومنوها وفرحة األطفال بقطعهم للثمار اليت طاملا انتظروها

 : نص الفصول األربعة-2

يعتمد جناح العرض املسرحي املوجه للطفل يف كثري من األحيان بنسبة كبرية على 
صوصية املتلقي فإن خلاحرتافية النص املراد عرضه، فإذا كان متقنا ومراعيا ملقاييس الدراما و 

هذا يسهل عمل املخرج ويضمن له نسبة من النجاح، ويف نص الفصول األربعة جند العكس 
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من التشويق مجالية للنص الذي جاء بسيطا للغاية خاليا  ضفى روحافإن العرض هو الذي أ
    .فن الكتابة املسرحيةوالصراع الذي ميتاز به 

سب وهذا حيُ  ،مشهد ثالثة عشربل تضمن على األكثر  ،والنص هنا مل يأت طويال
لكن ما  ،للكاتب، فمراعاة طول املسرحية أمر مهم لضمان شد انتباه الطفل وعدم ملله

مبا سيحدث مسبقا، فتسلسل الفصول  الطفل أن خيلق رطانة يف العرض هو أن يتنبأ نميك
كاتب النص املسرحي   وعليه فإن   لديهوهذا ميكن أن خيلق نفورا  ،أمر معروف عند الطفل

      :للطفل عليه أن يراعي

 أن ال تكون املسرحية بعيدة عن تصورات الطفل -

 .أن يتالءم النص مع قدرات الطفل -

مألوفة ميكن للطفل أن يتوقعها ُمقدما وكأهنا سلسلة من  ال تكون مشاهده أن -
 .األفكار النمطية

  1 .تلفيقات أو جمرد آراء َيُصبها املؤلف يف قالب مسرحي أن ال تكون جمرد -

مضمون النص سهال مبسطا إىل حد التسطيح، لكن الرؤية اإلخراجية القريبة من جاء 
. الطفل يتجاوب مع العرض الذي كان بلغة عامية يف متناول األطفالاملسرح الغنائي جعلت 

حكيم، رميسة، وحياة والطفلني الباقيني : أطفال ةالنص حيوي إحدى عشر شخصية، مخس
ا شجرات تني وعنب مل يذكر امسهما يف العرض، ومخس شجرات يف هناية العرض نعرف بأهن  

 .ي واليت تربط بني املشاهدوشخصية الشمس اليت وظفها املخرج كأهنا الراو 

يف شخصية طفل  ها، فمجموعة األطفال كان ميكن ضم  الشخصيات جاهزةجاءت 
واحد لعدم اختالفها إال يف كلمة أو اثنتني، عند وصف حكيم من طرف صديقته بالعالَّمة 

                                            
 .421، مسرح ودراما الطفل، صنعمحممد عبد املينظر، زينب  -1
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أو حياة باألنانية واألمر نفسه بالنسبة لألشجار اليت ُوض فت كأهنا كورس ميكن أن نعتربها 
ا تكون يف بداية العرض شجريات لتنتهي بأشجار مثمرة، لكن منو شخصيات نامية حبكم أهن  

الشخصيات مل تنمو يتصاعد األحداث أو تأزمها بل جاءت بطريقة ميكانيكية متوقعة من 
 .طرف الطفل الذي يعرف عملية منو األشجار بتداول الفصول

ن األطفال لكن يصعب متعة هذا النوع من العروض ميكن أن ميتع شرحية عمرية م
يق يعيق متعة األطفال املراهقني من هذا النوع من النصوص، فُخلوه من الصراع والتشو 

والصراع يثري انفعال األطفال ، فالصراع يولد احلركة ويقضي على اجلمود"واندماجهم، 
 .4"هيج عواطفهم، وجيذهبم حنو خشبة املسرحاملشاهدين وي

ة أقرب إىل حملي   ا بينها بلغة عامية يف بعض األحيانالشخصيات تتحاور فيمكانت 
طبيعة  خيدملتها بعض اجلمل والكلمات باللغة العربية الفصحى وهذا هلجة املمثلني، وختل  

 .النص الذي جاء تعليميا بالدرجة األوىل

  :"الفصول األربعة"المنظر المسرحي في عرض  -3

يظهر الفضاء فارغا يف بداية العرض مع وجود جمموعة أكياس زينت على شكل حفر 
وجدارية من قماش أبيض وظفها املخرج لعرض صور صغرية خمصصة لغرس الشجريات، 

مة للعرض، ووظف وفيديوهات يف بعض األحيان تكون واقعية ويف مشاهد تكون صور مصم  
صية الشمس وهذه التقنية تعتمد على الفيديو، املخرج اجلدارية اخللفية أيضا يف إظهار شخ

يصور املخرج مع املمثل قبل العرض مث يعرضه مع املمثلني املتواجدين على اخلشبة واملمثل 
يف إلقاء النص حىت ال يقع تفاوت زمين وهناك من  املسجل بالفيديو، وهذا يعتمد على الد قة

اجلدارية يف آن واحد، وهذا سهل نظرا ال خياطر وجيهز املمثلني على اخلشبة واملمثل على 
 .لتطور الوسائل التقنية

                                            
 .35مسري قشوة، مسرح الطفل احلديث، ص –4
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يف املشهد الثالث يتغري املنظر املسرحي بطريقة فنية تفاجئ األطفال وتزيد من مجالية 
 واليت جيسدها املمثلون إلثراء الفضاء وقامة املمثلني الفضاء املسرحي، وهي حلظة منو األشجار

 .داملتساوية زادت من مجالية املشه

للفضاء املسرحي الذي  مايرخولدهذا التصميم للمنظر املسرحي يتوافق من جهة ونظرة 
إىل خلق االنسجام بني أجسام املمثلني واألرضية اليت تتحرك عليها هذه "يدعو فيه 

كان يدعو إىل البساطة يف املنظر املسرحي وقوة التعبري، فالسينوغرافيا   فمايرخولد، 4"األجسام
يف عرض الفصول األربعة كانت بسيطة أساسها إحساس املمثلني لكن مع تداول املشاهد ال 

 بنمو األشجار مرة واحدة ألن   نفسه حيدث تغيري كبري يف املنظر ويتعود الطفل على التشكيل
وال ميكن خلق حدث سينوغرايف آخر، وتشابه األشجار  ،اقهيكون املخرج قد لعب كل أور 

نا إال أن  ( التني والعنب)ه يف النص جند تنوع األشجار أيضا يعيق نوعا ما إبداع املخرج مع أن  
 .  يف الزي واملالبس االختالفال نشاهد 

الذي أعطى للمنظر حياة وحيوية هو حركة املمثلني والرقصات الكوريغرافية وبعض 
سسوارات اليت كانت تدخل الفضاء من حني إىل آخر كاألغصان اليت يضعها املمثلون اإلك

فوق رؤوسهم، واليت تتغري من فصل إىل آخر، من مزهرة فصل الربيع إىل عارية من األوراق يف 
واملظالت اليت استعملها الكوريغراف يف رقصة الشتاء واملستوحاة من املسرح الشرقي  ،اخلريف

 (.عاملشهد الساب)

دت دور الشمس احملاط بأشعة الشمس واملعروض على الشاشة اليت جس   وجه املمثلة
اخللفية يف وسط السماء الزرقاء أعطى بعدا وعمقا على اخلشبة، وميكن أن جند أيضا مالمح 

يف اختيار املالبس اليت ظهرت واقعية يف ستانسالفسكي الواقعية النفسية اليت دعا إليها 
شخصيات األطفال الذين يلعبون أدوارا قريبة من شخصياهتم، وهذا املزج يف الفضاء بني 

                                            
 .07اإلخراجية احلديثة، ص االجتاهاتأمحد سلمان عطية،  –4



 الفصل الثالث                                        املسرحيات تطبيقية على بعض ةدراس

 

951 
 

متوازنا به بعض  سد يف شخصيات األشجار خلق فضاءالواقع املَمثل يف األطفال واخليال اجمل
 . الغرابة اليت تستهوي نفوس األطفال

   :توجيه الممثلين-4

ال خيتلف كثريا يف املبدأ عن التمثيل يف  ،اهلنيباألمر التمثيل يف مسرح الطفل ليس 
ة الطفل تفرض على املمثل الوضوح والد قة، وكما كان يرى مسرح الكبار لكن خصوصي  

على أن يكون بصورة  الكبار األطفال يشبه التمثيل أمام أن التمثيل أمام" ستانسالفسكي
 .4"بعيد الحتفال، حيث يقبل األطفال على مسرحهم وكأهنم ذاهبون قىنأفضل واضح وأ

املخرج ارتأى اختيار املمثلني من شرحية األطفال األقل من  "الفصول األربعة"ويف عرض 
سنة يف أدوار األشجار مما يعقد عملية  41سنة يف أدوار األطفال، واملراهقني األقل من  45

 .ملية املسرحية على أهنا لعبةتوجيه املمثلني فالطفل يستوعب الع

دون الوصول باألطفال إىل جتسيد شخصيات العرض،  لكن سطحية النص آلت
بل كان التمثيل يف أغلب املشاهد  ،فاملخرج مل يركز على شخصية واحدة أو الطفل البطل

كان يف آن واحد وخروجهم كذلك، وكان متثيلهم أقرب إىل   اخلمسة طفالاألمجاعيا، فدخول 
ل نوعا ما عمل املخرج يف التعامل مع املمثلني، فاألداء اجلماعي متثيل الكورس وهذا يسه  

ل من قلق شبيه باللعب اجلماعي الذي يفضله الطفل، وبالتايل يقل   وهو ،يغطي ضعف املمثل
 .فهو حيس باألمان مع األطفال الذين يف مثل سنه ،أكرب ثقةالطفل على اخلشبة ويعطيه 

هذا مل خيلق عائقا هو الطفل الذكر الوحيد و " حكيم" يف العرض املمثل الذي أدى دور
وهذا طبيعي بالنسبة لألطفال األقل  ،مرتاحا بداعقدة كونه الوحيد يف وسط البنات، بل  أو

وأداؤه كان طبيعيا وعفويا، ويظهر سنة الذين جيدون ارتياحا يف اللعب مع البنات،  42من 
يا "أين نلمح عفويته يف ردة فعله " حياة"املشهد األول يف احلوار الذي بينه وبني  ذهذا من

                                            
 .15ص، (النظرية، مصادر الثقافة، فنون النص، فنون العرض)أبو احلسن سالم، مسرح الطفل،  –4
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، طبيعة املشهد والذي يبدو وكأنه لعبة 4"على رميسة يقلنروحي ت...دوك هنبل...حياة
منسجمني  جعل جمموعة األطفال ،مجاعية، لعبة من األول الذي ينهي غرس الشجرة

 .ومندجمني يف أدوارهم وهذا ما جعل العفوية، واألداء الطبيعي هو الذي يظهر

ب النوع توجيه املمثلني وإدارهتم تكون حسف ،ومبا أن العرض استعراضي، غنائي راقص
يف الرقصات  خاصا يعتمد فيه املخرج على جسد املمثل املسرحي الذي يفرض أداء

 .املسجلة بصوت األطفال قة باألغاينالكوريغرافية املرف

 الدقيقة األوىل : الرقصة األوىل

 ثواين47و 1الدقيقة : الرقصة الثانية 

 ثانية 13و 0الدقيقة : الرقصة الثالثة

 ثانية 57و 44الدقيقة : الرقصة الرابعة

 ثانية 17و 41الدقيقة : الرقصة اخلامسة

 ثواين 3و 27الدقيقة : الرقصة السادسة

 ثانية 57و 24يقة الدق: الرقصة السابعة

  54الدقيقة : الرقصة الثامنة

مشاهد يف العرض ما يعادل تقريبا  ةأغاين مع رقصات كوريغرافية من أصل عشر  مثاين
د كزمن إمجايل 57د غناء ورقص، يف 41أغنية يف كل مشهد، ومدة األغاين تقريبا دقيقتني، 

مة، واملزج بني املوسيقى واحلركة ع ى الكلمب اللعرض جيعل من هذا عرضا غنائيا استعراضيا تام
نعه من العرض من طرف األطفال وتشد انتباهه ومتل استيعاب اإليقاعية املضبوطة يسه  

                                            
 .ثا5:72، د األربعةعرض الفصول  – 4
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وهذا تصرف متداول عند األطفال  ،كالمه مع رفاقه يف القاعةالتشويش وإثارة الضوضاء ب
للموسيقى اليت تعد عامال ، وهذا ما يتفاداها املخرج عند استعماله لباملل   او خاصة إذا أحس  

فاملوسيقى حتيط باملتلقي من مجيع اجلهات، وتعزله "ولبنة أساسية يف العروض االستعراضية 
عن كل عناصر التشويش والضوضاء، ليبدأ دور التلقي البصري والتوغل العميق يف التجربة 

 .4"املعروضة

غرافية كانت مدروسة الرقصات الكوري أن   "الفصول األربعة"واجلدير بالذكر يف عرض 
على استعانة املخرج  وهذا يدل ،وكانت حتمل قيمة مجالية ،وخمتلفة باختالف املشاهد

د األداء على بكوريغراف حمرتف الذي اعتمد على حركات بسيطة لكن متقنة حىت ال يُعق  
ا استعمله كانت تتوسط اخلشبة يف املقدمة، األطفال، واملمثلة اليت كانت بزي الشجرة واليت

املخرج يف املقدمة خصيصا ألناقتها وقدرهتا على جتسيد احلركات بدقة وسالسة دون عناء، 
جمموعة من  االستعراضيويستوجب املسرح "، ا جيعل املشهد مقنعا وأكثر إحياءوهذا م

الشروط األساسية كاعتماد الرشاقة اجلسدية، وتفضيل بساطة احلركات، واالستعانة بشعرية 
 .2"ان إىل روعة احلوارات الدراميةالكلمات، واالرتك

انقسم إىل لوحات   محمد عباس إسالمملخرجه  "الفصول األربعة"عرض  مبا أن  
كوريغرافية غنائية، وإىل لوحات حوارية درامية جعل اإليقاع العام للعرض خيتلف من لوحة إىل 

 ،اهلنات غري راقصة جعل العرض يقع يف بعضاكة احلوار الدرامي يف املشاهد ، وركلوحة
حمبكة، وهذا ما  وجعل اإليقاع يسقط نوعا ما، فاحلوارات مل تكن قوية واملشاهد مل تكن

 .أدى إىل التباين يف املستوى اجلمايل للمشاهد

                                            
، السنة 2779، 98، جريدة الفنون، الكويت، العدد (وزير اإلعالم افتتح مهرجان الكويت املسرحي العاشر)احلسيين،  –4

 .217، نقال عن مجيل محداوي، مسرح الطفل بني التأليف واإلخراج، ص9الثامنة، ص
 .211مجيل محداوي، مسرح الطفل بني التأليف واإلخراج، ص -2



 الفصل الثالث                                        املسرحيات تطبيقية على بعض ةدراس

 

951 
 

املزج بني املشاهد احلوارية واملشاهد الراقصة أمر جائز يف املسرح االستعراضي خاصة 
لطفلية إىل لوحات ومشاهد استعراضية فالبد للمخرج أن يقسم مسرحيته ا"املوجه للطفل 

مجاعية، فيخصص البعض منها كلوحات درامية حمبكة، ولوحات أخرى للرقص الكوريغرايف، 
أي البد أن يتداخل يف النص االستعراضي احلوار . ولوحات أخرى للموسيقى والغناء

 .4"الدرامي، والرقص الشاعري، واملوسيقى النابضة

بني الشمس واألشجار يف املشهد الرابع جاء تعليميا سهال فاملشهد احلواري الذي كان 
األشجار الصغرية باملطر  قريبا نوعا ما من السذاجة، فتخصيص مشهد كامل للقول بأن  

سوف تكرب فهذه معلومة ال تستدعي ختصيص مشهد كامل هلا خاصة وأن املشهد خايل من 
ما إىل ضعف املشهد وهذا ما احلركة يعتمد فقط على احلوار، إذن ضعف احلوار يؤدي حت

 ينعكس سلبا على اإليقاع العام للعرض، أما املشهد السادس ضم يف طياته بعض املعلومات
، معلومات الشمس هي مصدر احلرارة والضوء عن اجملموعة الشمسية ودوران األرض وأن  

 .ى اجلمودة تفضل احلركة واإليقاع علق املتعة عند بعض األطفال لكن األغلبي  ميكن أن حتق  

 محلت العرض، واليت أما بالنسبة للموسيقى يف العرض فكانت الركيزة األساسية اليت
ع املوسيقي كان ذكيا أغاين كلها متقنة خمتلفة عن بعضها البعض، واملوز   جتسدت يف مثاين

وأعطى لكل أغنية لون موسيقي معني يتماشى واملشهد الذي ُوض فت فيه، وتراوح زمن 
جاءت بإيقاع غريب  2"4،2،5"فمثال األغنية األوىل  .دقيقة ونصف إىل دقيقتنياألغاين بني 

معاصر محاسي لشد انتباه الطفل من أول العرض كون األغنية كانت يف املشهد األول ومثلْت 
 .بداية العرض

                                            
 .215الطفل بني التأليف واإلخراج، صمجيل محداوي، مسرح  -4
 .ثا4:17: عرض الفصول األربعة، د -2
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إيقاع هادئ يشبه أغاين جاءت على شكل  4"يا الن و صيب صيب"األغنية الثانية 
، وكانت األغنية بطابع كالسيكي ( berceuse)الطفل قبل أن ينام  األمهات اليت يسمعها

 .ركات الباليه ملرافقة هذه األغنيةحب جاءتحىت الكوريغرافيا 

أبدع امللحن يف هذه األغنية اليت امتزج فيها  2"حزينة الفرحة حزينة"األغنية الثالثة  
، وكان يتخلل األغنية صوت "البندير"اإليقاع والنوتات الغربية باإليقاع البدوي احمللي بصوت 

وهذا جيعل الطفل يندمج مع األغنية ألهنا ختاطب أحاسيسه " القصبة"الناي احمللي أيضا 
 .بإيقاعات وأصوات أصلية يكون قد مسعها من قبل

هذو "وأغنية  من العرض 44يف الدقيقة  "األرض، األرض هي اللي دور"ألغنية الرابعة ا
 .جاءت بإيقاع متشابه وبآالت غربية 43يف الدقيقة " حملاين هذو

 عن فرح األشجار بالربيع بإيقاع أغنية احتفالية تعرب   5"مرحبا بالربيع"األغنية السادسة 
 .اإلسبانية" الصالصا"كات رقصة الفالمينكو، والرقصة كانت أقرب إىل حر 

وجاءت مع مشهد فصل الصيف، واستعمل امللحن  1"قطرة قطرة ما"األغنية السابعة 
اإليقاع الصحراوي والعيطات القناوية اليت تبعث بالطفل إىل جو الصحراء والرمال، وهذا 
يتماشى وحمتوى املشهد وجيعل الطفل حيس بعطش األشجار مبجرد استحضاره لصور 

 .حراءالص

األغنية األخرية كانت بنفس إيقاع األغنية األوىل واستعملها املخرج كمشهد ختامي 
 .يلتقي فيه األطفال مع األشجار يف رقصة مجاعية، واستعملها أيضا لتحية اجلمهور

                                            
 .ثا3و 5، د الفصول األربعةعرض  -4
 .ثا13و 0، د  الفصول األربعة عرض -2
 .ثا47و 27، د  الفصول األربعةعرض  -5
 .27، د  الفصول األربعةعرض  -1
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وهذا التنوع املوسيقي الذي محله العرض ضمن األغاين الثمانية، غطى على ضعف 
باإليقاعات واأللوان املوسيقية  واالستعانةوجعل من العرض حمل اهتمام األطفال،  ،النص

العاملية مهم لرتقية الذوق السماعي للطفل، فتعويده على املوسيقى العاملية منذ صغره جيعله 
يف املستقبل يتذوق كل األنواع وحبس مرهف، فمن بني أهداف مسرح الطفل هو ترقية الذوق 

 .عيا كان أو بصريااجلمايل لديه مس

املسرح  املخرج استعمل تقنيات نلخص إليه بعد مشاهدتنا للعرض هو أن  ما 
، واستعان بفريق عمل إلجناز العرض من مغنيني وكوريغراف وموسيقيني، كلهم  االستعراضي

 .كانوا يف خدمة جمموعة من األطفال الذين جسدوا أدوارهم بعفوية وتلقائية

ه محل وإن سقط يف بعض األحيان يف السهولة املفرطة إال أن   والعرض كان تعليميا حىت
اته بعض املعلومات اليت قد تعني الطفل، والفرجة كانت مضمونة حبكم أن نصف يف طي  

  . العرض كان غنائيا راقصا وهذه التقنية تسهل عملية التلقي

 :"ثورة البراءة"أو " بتي عمر"دراسة تطبيقية على مسرحية :ثانيا

 ملخص مسرحية  -1

مركزا " معركة اجلزائر"العرض أحداث مرحلة مهمة يف تاريخ الثورة اجلزائرية وهي يروي 
كما  " ْبيت عمر"أو " عمر ياسف"عن طريق شخصية على دور الطفولة يف احلركة الوطنية 

 .كان يسمى أبان الثورة

اللعب  املسرحية بنا إىل أجواء احلرب وتقص لنا حكاية الطفل الذي طل قتعود 
الذي جن ده " هخال"مع واختار طريق النضال  ،والدراسة مع أقرانه وفضل اللعب مع الكبار

حرب "معه كفدائي وعون اتصال بني أفراد اجلبهة الوطنية للتحرير يف القصبة اليت احتضنت 
بعائلته خاصة أمه اليت عارضت يف البداية " بيت عمر"، ونشاهد يف املسرحية عالقة "اجلزائر

 .  وإرادتهرغبته  إىل األخرينيده والتزامه بالقضية الوطنية لكن استسلمت يف جت
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على اجلو الذي كان سائدا بني الفدائيني والفدائيات الذين  يف املسرحية أيضا نتعرف
علي "وأحد أكثر الفدائيني شهرة " بيت عمر"فج روا معركة اجلزائر كاللقاء الذي مجع بني 

حسيبة بن "بكاريزم ومجال " بيت عمر"، يف أحد املشاهد أيضا نلمح إعجاب "البوانت
العريب بن "عمدة الثورة اجلزائرية الشهيد ، ويف مشاهد أخرى يسلط الضوء على أحد أ"بولعي

 .  ط واملسؤول األول يف منطقة اجلزائرالذي كان املخط  " مهيدي

ومدى " بيت عمر"ال وتتواىل أحداث املسرحية إىل أن نصل إىل إلقاء القبض على خ
مع " بيت عمر"وتنتهي املسرحية مبشهد درامي يلخص استشهاد  ،هبذه الفاجعةتأثره 

الرفقاء الذين اختارهم برغم صغر سنه مع حممود، علي وحسيبة، وخيتم العرض األصدقاء و 
 .بزي أبيض اخلشبةالذي يتوسط " بيت عمر"بأغنية و

 ":ثورة البراءة"نص -2

على شكل جمموعة من املشاهد القصرية متصلة خبط " ثورة الرباءة"النص يف عرض جاء 
سرحية مستوحاة من تاريخ اجلزائر، درامي يربط فيما بينها، والقصة املستعملة يف امل

والشخصيات هي شخصيات كانت موجودة يف حقبة مضت، والقصص التارخيية هي مصدر 
م نبيلة ميكن أن تغرس يف نفس الطفل عن طريق من مصادر مسرح الطفل ملا قد حتمله من قي  

عند الطفل،  هو إرضاء نزعة البطولة وعشق الشجاعة"املسرح، فاهلدف من املسرحية التارخيية 
وكذلك تنمية حس االنتماء إىل الوطن، فإن كانت القصة عن أبطال ينتمون إىل قوميات 

والتعريف بطريف غناء اخليال يكون اهلدف هو تنمية املعلومات وإوتاريخ غري تارخينا فس
الصراع، وموقع املعركة، وظروفها، وكيفية التخطيط هلا، وتنفيذها كل هذا مما يضيف إىل 

 .4"الصغري معلومات قيمة القارئ

                                            
 .01ص، 2774دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، حممد حسن عبد اهلل، قصص األطفال ومسرحهم،  – 4
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أحد أبطال " بيت عمر"والقصة املستعملة يف النص معروفة عند عامة الناس قصة 
النص مل يكن مبعثرا بل ببداية  القصبة، والكاتب اعتمد البساطة يف سرد األحداث أي أن  
ج على بعض مث عر  " بيت عمر"ووسط، وهناية، استعمل حكايته مبيالد الشخصية البطل 

 .أعماله الفدائية واختتمها باستشهاد البطل

ه يروي قصة بطل يف صراع مع قوة استعمارية هلدف نبيل ويفدي النص تراجيدي ألن  
، 4هي حماكاة األخيار يف كالم موزون" أرسطو"فها قضيته بنفسه، والرتاجيديا كما يعر  

مجالية إيقاعية للنص واستعمل الكاتب يف كثري من األحيان مجل موزونة ومقفاة، وهذا أعطى 
لكن هذه اجلمل ال يتس ى جلميع األطفال فهمها نظرا لتعقيدها، فاجلمل املركزة اليت حتوي 

 .بني األطفال املعروفة ببساطة الرتاكيب عدة كلمات ال تتماشى وطبيعة اللغة املتداولة

 وتظهر طبيعة النص منذ أول مشهد على لسان الر اوي الذي ارتأى املخرج أن يكون
وهذا " وال هي معاين لغازأما هي طالسم وال :"يبدأ العرض بصوت الراوي ،موسيقيا ومغنيا

اليت قد تكون " طالسم"حيوي كلمة ه باإلضافة إىل أن   ،الرتكيب معقد مقارنة برتكيب الطفل
قة بتعبري ا غري مرفللطفل، فقد يغرق يف فهم معناها خاصة وأهن  غريبة على املعجم اللغوي 

يساعد الطفل على فهمها، وهذا ال يكون يف صاحل جناح العمل، وحىت شخصية جسدي 
 :األم يف املشهد الثاين من العرض اليت كانت وراء الستار فقط خياهلا ظاهر، وتكلم جنينها

            "وكتبت يف الْشقا ديوان....أنا شفت من الويل ألوان"

ون مفهومة عند بعض األطفال لكن فهذه العبارة هي جمموعة من الكلمات اليت قد تك
فأدب "التعقيد يكمن يف طريقة الرتكيب اليت ختالف طريقة الطفل الذي مييل إىل اإلجياز،

األطفال يعمد إىل اإلجياز والسرعة واستخدام اجلمل القصرية الواضحة اليت ميكن أن يفهمها 

                                            
 .421ينظر، ماري إلياس، وحنان قصاب حسن، املعجم املسرحي، ص -4
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 جيدون فيها السرعة األطفال دون عناء، وإن أكثر األساليب تأثريا يف األطفال تلك اليت
 .4"والرشاقة واخلفة، واليت تنهج هنج الكلمة املنطوقة

مفردات سياسية فرضتها طبيعة احلكاية التارخيية، فنجد  وبالغ الكاتب يف استخدام
، فهذه "ONUيلزم نوريوها لــ "،"الشعوب تتحرر بالدم"،"ن بالسياسةأمَ العدو ما عاد يْ "

سنة، فهي مصطلحات ال يتعامل  42تفوق بكثري املستوى اإلدراكي لطفل ال يتجاوز  مجل
 به وقصصه، فباستعمال حوارات مبثل هذاهبا يف حواراته اليومية وال جيدها يف لعبه، وال يف كت

  .تعقيد نقصي الطفل من عملية التواصل اليت ينبغي أن تكون بني القاعة واخلشبةال

اليت " زردي"باللغة العامية تتخللها مفردات حملية مثل مفردة  النص يف غالبيتهجاء 
، فهذه املفردة مثال ال ميكن جلميع ه ذكي  بأن  " بيت عمر"رت يف عدة مشاهد لوصف تكر  

أيضا بعض  العرض ضم   األطفال فهمها إال إذا كانوا من اجلزائر العاصمة وضواحيها، كما أن  
وار املستعمل فيها مل يكن طويال، وجلأ املخرج إىل هذه من املشاهد باللغة الفرنسية لكن احل

 .أكثر من احلقبة االستعمارية هباملشاهد إلعطاء العرض ملسة واقعية تقر  

دة واليت ختاطب أساس جناح احلوار يف مسرح الطفل هو احليوية وحركيته املتجد  ولعل 
كنايات اليت تصرف ذهن عن الرمزية واجملازات والبتعاد قدر اإلمكان دواخل الطفل، واال

هناك بعض التجاوزات حملدودية الطفل  الطفل عن املع ى األساسي، ويف هذا النص جند أن  
اللغوية، وإذا كانت احلوارات تفوق املستوى اإلدراكي للطفل فهذا ينعكس على النظام العام 

الذي يعكس ( الدال)فاحلوار احلي اهلادف بالنسبة للطفل املشاهد هو "للعبة املسرحية،
الشخصيات عرب أحداث مع انسجامه مع احلركة واملنظر املسرحي لدى ( املدلول)الصورة 

 .2"املسرحية ومنو فضائها الزمكاين وعقدهتا

                                            
 .14حسن مرعي، املسرح املدرسي، دار ومكتبة اهلالل، الطبعة األخرية، ص -4
 .219القاهرة، صشكري حممد عياد، مكتبة األجنلو مصرية، : تشارلز مورغان، الكاتب وعامله، تر -2
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قه احلوار املنطقي الذي جيب أن يكون ومن مثة فإن التواصل فيما بني الشخصيات حيق  
صعوبة  مناسبا لكل شخصية، ونفس احلوار حيقق التواصل بني املشاهد واملسرحية إال أن  

، وتُرك ز على شرحية عمرية قصيأو تُ  ل دون ذلكو الرتاكيب املوجودة يف احلوار ميكن أن حتَ 
سنة فما فوق، فالنص أقرب إىل املراهقني الذين حيبون  43األطفال الذي يفوق سنهم 

 .قصص البطولة

  :المنظر المسرحي -3

باالقتصاد يف الديكور، حيث جند أن " ثورة الرباءة"اتسم املنظر املسرحي يف عرض 
اخلشبة جيلس عليه عازف املوسيقى، يف عمق اخلشبة شاشة ، كرسي يف مقدمة اخلشبة فارغة

يف شكل ظرف بريدي استعملت لعرض بعض الصور، وبراتيكابل يف شكل صندوق استعمله 
 .املمثلون يف بعض املشاهد للجلوس عليه واستغنوا عنه يف مشاهد أخرى

ملخرج جند تقريبا نفس الديكور وهذا ما جيعل ا" الفصول األربعة"مقارنة مع عرض 
الصور الواقعية مييل إىل الفضاء الشاغر، وإىل استعمال تقنية بث  إسالم عباس محمد
بيت "على الشاشة للتعريف باألماكن اليت تتطور فيها الشخصيات، فمثال إذا كان  هاوعرض
وهو الشخصية احملورية يف العرض خارج البيت جند على الشاشة صورة حلي من أحياء " عمر

ان يف البيت فصورة الفناء اليت تعرض، وهذا ميكن أن يعجب الطفل الذي القصبة، وإذا ك
 .حيب اخلدع البصرية والتبديالت السريعة للديكور واملناظر

لكن طريقة عرض صور جامدة على الشاشة تبقى طريقة بدائية قيمتها اجلمالية ضعيفة  
واليت مجعها من الطبيعة وألعاب الفيديو واألفالم ثالثية  ،مقارنة بالصور املخزنة عند الطفل

فالديكور على املسرح ليس لوحة، كما أنه ليس بالدرجة األوىل زخرفة، وال ريب أن "األبعاد، 
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، فإذا كان املتفرجون بصفة عامة يفضلون املناظر 4"املتفرجني حيبون املناظر اجلميلة أو اجلليلة
 .يعة الطفل وميوله تستدعي اإلهبار البصري لشد انتباههطب اجلميلة على اخلشبة فإن  

االعتماد على الفضاء الفارغ وعلى بعض الصور ينقص من القيمة اجلمالية للمنظر 
املتفرج هو املنظر الذي يعطي اجلو العام  املسرحي، فعند رفع الستارة أول ما جيذب انتباه

الشخصيات، ويف عرضنا هذا الديكور تقريبا ف باملكان الذي ستتطور فيه للمسرحية ويعر  
فمن الالزم أن حيقق العمل املسرحي ومن ضمنه املنظر "ل من متعة املتلقي، مغيب ما يقل  

تلذذ العني، وتوفري عنصر القيم اجلمالية كلما دعت الضرورة إىل ذلك، لكن شريطة االبتعاد 
عاد عن االنتباه ملوضوع املسرحية عن خالبة املنظر ملا له من خطورة يف شغل األنظار واإلب

 .2"وهدفها

مصم م الديكور عليه أن يكون عارفا ومضطلعا على شىت الفنون ليخلص يف األخري و 
بتصور لفضاء مسرحي يعطي للمخرج جماال أوسع لتجسيد رؤيته، ويزيد يف القيمة اجلمالية 

ملقدم يف ترقية ذوقه للعرض يف األخري، وإذا كان املتلقي طفال فضروري أن يسهم العمل ا
 .الفين

رج الذي االكتفاء بظرف بريدي يف عمق اخلشبة ال يعطي حلوال كثرية للمخ ،وعليه
( PROJECTEUR" )بروجيكتور" خلفه مصدر إضاءةاستعمل الظرف كستار ووضع 

، أو كشاشة عادية لعرض صور قدمية للقصبة، (تقنية خيال الظل)لُيظهر خيال الشخصيات 
 .ذ ومتعة الطفلمستهلكة تُنقص من فرص تلذ  تقنية بسيطة و 

وهذا التغري الوحيد يف الديكور " بيت عمر"يف املشهد األخري يفتح الظرف ليخرج منه 
إذا استثنينا دخول الرباتيكابل مرة واحدة، وهذا أيضا غري كاف خللق املتعة والفرجة البصرية 

 .اليت تدعو إليها جل املدارس اإلخراجية العاملية
                                            

 .10، ص4899، دمشق، 4ممدوح عدوان، دار دمشق للطباعة والنشر، ط: هارولد كلريمان، اإلخراج املسرحي، تر –4
 .19املرجع نفسه، ص –2
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بالنسبة للمالبس واليت تعترب مكمال للديكور فكانت واقعية مطابقة نسبيا ملا كان أما 
للجنود الفرنسيني، اللباس  سائدا يف احلقبة االستعمارية، فشاهدنا مثال الز ي العسكري

يف املشهد " علي البوانت"اليت ظهرت هبا شخصية " اجلالبة"عند املرأة و" احلايك"التقليدي 
حسيبة بن "العاشر، أما اللباس العصري على طريقة األوربيات الذي ظهرت به شخصية 

أبعاد وهذا التنوع أضفى بعض األلوان على املنظر املسرحي، وساهم يف إظهار " بوعلي
العريب بن "أو شخصية " بيت عمر"الشخصيات، أما بالنسبة لباقي الشخصيات كخال 

  .الضرورة إىل احلقبة االستعماريةفظهرت بلباس عادي ال يوحي ب" مهيدي

وهذا يظهر يف آخر  ، املالبسالوحيد الذي يغري  " بيت عمر"وارتأى املخرج أن يكون 
، وهذا يض بعد انفجار القنبلة وكأنه عريسمشهد عند خروج الشخصية البطل بطاقم أب

حيمل داللة ورمزية هي الشهيد يوم استشهاده هو يوم بشراه، وهذه الصورة جندها أيضا يف 
أين يرى  4813ماي  9عندما يصف جمزرة العدو " اجلثة املطوقة"، "كاتب ياسني"نص 

ميكن أن ال قراءة  .ة املوتى يرقصون من حوله فرحني باستشهادهمالشخصية الرئيسي" خلضر"
خيرج بطاقم أبيض مصحوبا بزغاريد النساء حتمل " بيت عمر"يستوعبها الطفل لكن صورة 

 .قيمة مجالية ميكن أن تؤثر يف نفس الطفل، وتبعث فيه احلماس وهذا كاف

االهتمام باملالبس يف مسرح الطفل أمر أساسي وبديهي ألهنا تبعث  فإن   ،وعليه
شخصية اليت تؤدي دورها على اخلشبة، وتساهم يف فك شفرة باملتفرج التفاعل مع ال

 .الشخصية وتقريبها من الطفل ليستوعبها ويفهم حكايتها

 ":ثورة البراءة"إدارة الممثلين في عرض  -4

فرضت طبيعة الشخصيات املسرحية اليت كانت موجودة واقعيا يف حقبة مضت على 
املخرج التعامل مع ممثليه بتقنية الواقعية النفسية اليت تدعو إىل األداء الطبيعي التلقائي، فمن 
الصعب جتسيد الشخصيات التارخيية بطريقة أخرى غري الواقعية خاصة إذا كانت هذه 
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لة املتلقي بصورة أقرب إىل املثالية، فهم أبطال ضحوا حبياهتم وهذا الشخصيات راسخة يف خمي
 .الثقل التارخيي خيلق حساسية وارتباكا عند أداء هذا النوع من األدوار

وتوجه املخرج يظهر منذ املشهد األول الذي تظهر فيه األم ظاهرا محلها تتكلم 
األم بل يف لباسها يظهر انتفاخ  ، ومل يستعمل املخرج الرمزية أو اإلحياء يف مظهر4وتتوجع

الشخصية تتأمل واآلهات اليت  البطن دليل على احلمل، وطريقة التحرك أيضا توحي بأن  
 .فيها نوعا ما واليت كان مبالغا ،لت خطاهباختل  

واألب أيضا مل يكن األداء مقنعا " بيت عمر"ويف املشهد الذي يلي والذي جيمع بني أم 
سيدها تستدعي براعة األداء، حبكم أن هدف املشهد هو نقل حالة مع أن احلالة املراد جت

القلق والرعب اليت كانت تعيشها العائلة اجلزائرية أثناء االستعمار خصوصا العائالت اليت كان 
أحد أفرادها جمندا يف صفوف جبهة التحرير، واكتفى املمثلني بردود فعل بسيطة على 

رج كمؤثرات صوتية إلعطاء املشهد أكثر مصداقية الطلقات النارية اليت استعملها املخ
 .وواقعية

حواري ظهر مرتبكا يف أول مشهد " بيت عمر"أما بالنسبة للطفل الذي أدى شخصية 
له يف الدقيقة التاسعة من العرض، لكن أداؤه كان أقرب إىل التلقائية نظرا لقرب الشخصية 

أ اجلو للطفل املمثل حىت ال حيس نه هي  وتصرفاهتا من طبيعة الطفل، واملخرج هنا كان ذكيا أل
ه يؤدي يف دور بل أنه الشخصية نفسها، وهذا اإلحساس بالراحة واالطمئنان، وعدم بأن  

 بيتراخلوف ضروري كشعور يبعثه املخرج يف نفس املمثل أثناء التدريبات، شيء يراه املخرج 
بحر مع عائلته يصرون على ه عندما يكون يف البديهيا ويضرب املثل بنفسه ويقول أن   بروك
يسبح معهم، فعند دخوله إىل املاء يتغري وجهه وتظهر عليه تعابري القلق، وعدم االرتياح أن 

وكل هذا نتيجة خلوفه من البحر، كذلك األمر بالنسبة للممثل وقبل دخوله إىل اخلشبة أثناء 

                                            
 .ثا57و2ثورة الرباءة، د عرض  –4
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دور املخرج هو طمأنته التدريبات، ويف بداية عالقته مع الشخصية يكون خائفا وغري مرتاح، و 
 .4وتعزيز ثقته بنفسه

الباهت  ورؤيته للعالقة بني املمثل واملخرج جند أن األداء بروكانطالقا من فلسفة 
جنح يف " بيت عمر"لبعض املمثلني راجع خلوفهم وعدم ارتياحهم، لكن الطفل الذي أدى دور 

إقناع اجلمهور يف عديد املشاهد، وهذا راجع إىل نفسية الطفل الذي مييل إىل االندماجية 
 .وحب تقمص األدوار فهذا يندرج ضمن أنواع اللعب اليت ميارسها مع أترابه

وهي شخصية أداها " حممود"، "بيت عمر"إقناعا هي تلك اليت جتمع واملشاهد األكثر 
، فالتفاهم والتناغم بني املمثلني على "بيت عمر"ممثل تقريبا بنفس سن املمثل الذي أدى دور 

   .اخلشبة ُيضفي على العرض مصداقية ومجالية

ض خر، فبعمتفاوتا من مشهد آلخر وخمتلفا من ممثل آل األداء أثناء العرضجاء 
بعض اكتفى باألداء السطحي واعتمدوا على الكليشيهات خاصة املمثلني بذلوا جهدا و 

األدوار الثانوية مثل شخصيات اجلنود الفرنسيني الذين ظهروا يف مشهد باهت يتظاهرون 
اكتفى فيها املمثلون بإلقاء  غالبية املشاهد بالسْكر، لكن األداء كان غري مقنع، كما أن  

النص، ومل يعتمد املخرج على التعابري اجلسدية لتغذية مشاهده وإعطائها أكثر ديناميكية 
 .وهذا جعل العرض بطابع سردي أكثر منه فرجوي

ألداء  لستانسالفسكيغالبا ما خيطئ املمثلون الذين ينتهجون املدرسة الواقعية و 
واقعي هو فقط أن تكون طبيعيا وهنا املغالطة، واألصح هو أن األداء ال أن   ظنا منهمأدوارهم 

إن الصدق "وبصدق كبري، الشخصية جيدا يتقمصها ويؤديها بطريقة طبيعية  ساملمثل يدر 
واإلميان صنوان ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر، إذ ال ميكن أن يوجد أحدمها دون وجود 

                                            
4-film documentaire, “Brook by Brook, portrait intime”, Arte video, france, 
2001.  
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تحيل عليك أن ختلق شيئا بدوهنما، إن كل الثاين، ويستحيل عليك أن حتيا يف دورك، كما يس
 .4"ما حيدث على املسرح جيب أن يكون مقنعا للممثل نفسه، ولزمالئه واجلمهور

املمثل هو أول من عليه أن يؤمن ويصدق دوره حىت يستطيع التعامل أوال مع املمثلني 
بتقنيات  ومن مث التواصل مع القاعة، وهذا يتطلب جمهودا وتدريبا صارما ودراية واسعة

وهذا " بيت عمر"ُوفق إىل قدر كبري املمثل الذي أدى دور " ثورة الرباءة"التقمص، ويف عرضنا 
راجع إىل سن املمثل املتقارب مع سن الشخصية الذي ساهم يف إعطاء ملسة واقعية، 

 .باإلضافة إىل وزن الشخصية التارخيي الذي يعطي رغبة يف تقمصها وهذا ملواقفها البطولية

فاللعب ضرورة "كله دون أن ننسى سيكولوجيا الطفل وحبه للعب، وتعلقه به،   وهذا
مهمة للطفل وأن التمثيل هو أحد مالمح هذا اللعب فقد ثبت أن هؤالء األطفال وظيفية 

الذين يتميزون بظهور الرفيق اخليايل يف جماهلم النفسي، هلم نفس اخلصائص اليت يتمتع هبا 
 .2"على االندماج واملرونة العقلية املمثل اجليد من حيث قدرته

توزيع األدوار مرحلة مهمة يف العملية اإلخراجية فإذا متت بدقة، تضمن نسبة كبرية من 
الذي وفق إىل قدر كبري يف  عباس إسالممحمد جناح العرض وهذا ما حيسب للمخرج 

إىل طفل مغامرة لكنها أتت بثمار إجيابية، واحرتام " بيت عمر"اختيار املمثلني، فإسناد دور 
تسهل  بنفس أعمار الشخصيات مت إسنادها إىل ممثلني عمر الشخصيات األخرى اليت أيضا

مع جد ه كان ه املشهد الذي أدا، "بيت عمر"للطفل الذي أدى دور  بالنسبة .عملية التقمص
مقنعا وواقعيا، واملشهد األكثر إقناع واألكثر تأثري هو ذاك الذي أداه مع أمه حني يعلن هلا 

 . فر باجلنة، ورغبته الشديدة يف الشهادة للظانتماءه يف صفوف جبهة التحرير الوطين

                                            
دريين خشبة، دار النهضة العربية : حممد زكي العشماوي، حممود مرسي، مر: قسطنطني ستانسالفسكي، إعداد املمثل، تر – 4

 .414، ص4894للطباعة والنشر، بريوت، 
 .00ص ،النظرية، مصادر الثقافة، فنون النص، فنون العرضأبو احلسن سالم، مسرح الطفل،  – 2
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يا ميا  املوت حق، والفراق صعيب، واملوت يف سبيل الوطن ما عندوش عمر: بيت عمر"
 ..نا اخرتتوأ

 ؟واش اخرتت يا وليدي، سرك يف بري يا وليدي: األم

 .4"اخرتت نروح للجنة، ياك الشهداء يروحو للجنة ميا، ما حترمينيش منها: بيت عمر

 _موسيقى_

نقال احلالة إىل اجلمهور بصدق واندجما مع " بيت عمر"ويف هذا املشهد كل من األم و
رفيقهم املوسيقي الذي ذرف الدموع يف هناية  ا جعل العاطفة تنتقل إىلالشخصيتني مم

 .املشهد، وإىل القاعة فيما بعد اليت جتاوبت مع املشهد بالتصفيق

ز املخرج على وسط بالنسبة إىل حركة املمثلني على اخلشبة واستعمال الفضاء، رك  
والستار ف املخرج عمق اخلشبة اخلشبة للمشاهد املؤثرة، واليت متركز فيها املمثلون، كما وظ  

الذي كان مبثابة شاشة، ووضع خلفه مصدر إضاءة مما مكننا من رؤية خيال املمثلني الذي 
جسدوا بعض املشاهد اليت اعتمدت على احلركة ،كمشهد التفتيش، ومشهد إلقاء القبض 

ومشاهد املطاردة، وهبذا يكون املخرج وظف بطريقة جزئية تقنية خيال " بيت عمر"على خال 
ومبا أن خيال الطفل لعبة طفولية كما يعرف اجلميع، لذا فهي "من عامل الطفل، الظل لقرهبا 

ومن . قريبة من عامل الصغار، ينبهرون هبا أميا انبهار، وذلك لسحرها األخاذ ومجاهلا الفتان
من خيال الظل يهنا، يفضل تشغيل خيال الظل يف مسرح الطفل إما بطريقة كلية حيث يه

                        .2"وإما يستخدم بطريقة جزئيةعلى املسرحية بأكملها، 

ويف املشهد ما قبل األخري ارتأى املخرج أن يستعمل مقدمة اخلشبة، وأجلس شخصية 
 .يف الدرج الذي يفصل القاعة عن اخلشبة، وهذا أعطى للمشهد محيمية" بيت عمر"

                                            
 .55، د عرض بيت عمر، ثورة الرباءة – 4
 .05مجيل محداوي، مسرح الطفل بني التأليف واإلخراج، ص - 2
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 .توحشت ميا، زقاها، ضحكها، ضرهبا وحناهنا: بيت عمر"

 .توحشت دارنا، خاويت، القصبة ورحيتها           

 .توحشت منشي يف دزاير ونعيط، توحشتك يا دزاير          

 .4"توحشتك يا ميا          

وهبذا يكون املخرج استعمل مجيع أجزاء اخلشبة إلعطاء حيوية للعرض، لكن هذا يبقى 
    .غري كايف نظرا لثقل النص وجتاوزه للمستوى اإلدراكي له

للنوع املوسيقي حىت املوسيقى مل تساهم يف ختفيف العرض وتقريبه من الطفل، نظرا 
الذي اختاره املخرج، الذي ال يستهوي بالضرورة املتلقي الصغري، وارتأى املخرج أن تكون 

ة غري مسجلة واستدعى لذلك عازفا موسيقيا رافق املمثلني منذ بداية العرض املوسيقى حي  
 .وتارة أخرى بالعزف والغناءتارة باآللة، 

كنوع موسيقي لقربه من اجلو العام للمسرحية، فأحداث القصة " الشعيب"اختار املخرج 
واملتداول، لكن بة باجلزائر العاصمة، وهذا النوع املوسيقي هو الشائع صتدور يف أحياء الق

لى املتلقي عند مجهور البالغني فهو يعتمد على القصائد املشفرة، ومفردات يصعب حىت ع
 .الكبري يف بعض األحيان أن يفهمها، إن مل يكن متتبعا وفيا هلذا النوع املوسيقي

يف مسرح الطفل ومنذ بداية العرض حىت هنايته، قد املوسيقى  هذه فإن توظيف ،وعليه
ل يف نفس الطفل، وهذا يرجع إىل صعوبة اجلمل واملفردات املستعملة يف خيلق نوعا من املل  

غياب اإليقاع ألن العازف مل يستعمل ومل يستعن بآالت إيقاعية بل اكتفى األغاين، و 
، وهذا ما انعكس سلبا على اإليقاع العام ملوسيقى "القيتارة"، و"املوندولني"باآلالت الوترية 

ه مبين أساسا على قوة الكلمات، وتراكيب فهذا النوع ميكن أن يتذوقه الكبار ألن   .العرض
                                            

 .11عرض ثورة الرباءة، د  - 4
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فاة، لكن بالنسبة للطفل الذي يفضل بساطة الرتاكيب قد ال تدغدغ اجلمل املنمقة واملق
مييل إىل وقع األغنية واألنشودة، عندما تكون إيقاعية "أحاسيسه هته املوسيقى، هو الذي 

كان األجدر باملخرج أن . 4"بالدرجة األوىل فتدعوه إىل احلركة والتفاعل عن طريق الرقص
 موسيقى الشعيب حىت خيلق تنوعا يف اإليقاع ويكسر يستعني بقطع موسيقية أخرى إضافة إىل

  .اليت تبعثه املوسيقى" Mélancolique"الرتابة واجلو احلزين 

فيجب أن تعاجل بطريقة ذكية إن كان املتلقي  ،القصة تعرب عن مأساة فحىت وإن كانت
املوسيقي ه راشد صغري ومع هذا املقطع هو الطفل، واخلطأ هو أن نعامل الطفل على أن  

األخري كان موفقا إىل قدر بعيد لتجاوب القاعة مع األغنية، ومالئمة املشهد الذي كان 
ه باللباس األبيض تعبريا عن طهارة الشهيد وفرح عائلته به ألن  " بيت عمر"يظهر فيه  ،احتفاليا

معربة  ة، وبكلماتراح العاصمي  مفخرة، واألغنية كانت مناسبة ألهنا بلحن يذكرنا بأغاين األف
 .قة بالزغاريدمرف

 يف الدنيا واألبدية... راجع يا عدويا راجع"

 يف ترايب مع احلرية.... راجع نغين ونرقص 

 _زغاريد_ 

 مسي يف كل لسان قصيةا.....راجع يا عدويا راجع

 "وما تبكيش عليا....ونقول يا ميا زغردي

 2_زغاريد_ 

                                            
 .572، ص4887غازي مكداشي، موسيقى األطفال، سلسلة ثقافتنا القومية، اجمللس القومي للثقافة العربية، الرباط،  -4
 .34عرض ثورة الرباءة، د  -2
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فهي تساهم يف توطيد التواصل بني اجلمهور  ،وهذا هو دور املوسيقى يف العرض
 .واملمثلني، وتسهم يف تلطيف مشاعر األطفال وترقية ذوقهم السمعي

سنة، وميكن أن  42لألطفال األقل من " ثورة الرباءة"ميكن أن يصعب استيعاب عرض 
ممثليه ووفق حيقق املتعة للمراهقني وحىت الراشدين، فاملخرج استعان باملدرسة الواقعية إلدارة 

أخفق املمثلون يف مشاهد أخرى عند ظهورهم بأداء باهت، وكان تعامله يف بعض املشاهد و 
الذي يعتمد على املمثلني فقط  بروك بيترمع الفضاء أقرب إىل فلسفة الفضاء الشاغر لــــ

 .وحركتهم

 العائق لتوصيل العرض إىل مجهور األطفال عامة هو النص الذي خياطب الراشدين قبل
         . األطفال

 :"أرنوب والذئب"على مسرحية  ةدراسة تطبيقي:ثالثا

 :ملخص مسرحية -1 

ريفة واملتكونة من عيش فيها جمموعة من احليوانات الطيف غابة ت تدور أحداث املسرحية
مههما الوحيد إهناء االخرتاع املتمثل يف آلة السفر عرب " فرفور"و" عبقور"الفأرين الظريفني، 

" أرنوبة"الشجاع الذي حيمي أصدقائه من املخاطر، " أرنوب"وتضم الغابة أيضا  الزمن،
كل هذه احليوانات تعيش يف أمان إال أن " الديك"و" القنفذ"، "الغزال"اللطيفة باإلضافة إىل 

على النهر اجملاور للغابة ليحرم باقي احليوانات من املاء وهذا ما جيعلهم " الذئب"يستويل 
 .هم من بطشه وظلمهخيلص  يفكرون يف حل 

" أرنوب"ه إن مل يسلمه بأن  " عبقور"لـــ" الذئب"تتعقد أحداث املسرحية بتهديد 
وعزم احليوانات على  ،يف مهلة يومني يقضي عليهم مجيعا، وعند تأزم األوضاع" أرنوبة"و

الذي ضاع أثناء " جنم الدين"يتفاجأ اجلميع بدخول شخصية الطفل  ،"الذئب" مواجهة
 .مع عائلته جولة
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ي أثره يف الغابة وكله أمل بأن جيده ساملا خيرج والد الطفل ليقتف" جنم الدين"حبثا عن 
وباقي احليوانات، ويتفقون على أن يتعاونوا " أرنوب"ليعيده إىل البيت، ويلتقي أثناء حبثه مع 

 القضاء عليهوكفريق واحد متكنوا من ليتوجه اجلميع إىل وكره  " الذئب"مجيعا للقضاء على 
 .ووضعه يف آلة السفر عرب الزمن للتخلص منه إىل األبد

   :  التعامل مع النص -2

خيتلف عن العرضني السابقني " أرنوب والذئب"عالقة املخرج مع النص يف عرض   
هو املخرج نفسه، وهنا العالقة تكون أكثر ليونة وسهولة ألنه " لصفر خبالد"كاتب النص ألن   

نصه برؤية ركحية، باإلضافة إىل انعدام احلساسية اليت " املخرج -الكاتب" غالبا ما يكتب
 .ميكن أن تنشب بني املخرج والكاتب عند ضرورة حذف أو إضافة بعض املقاطع

ة ظهرت بساطتها يف تعامل املمثلني عامية حملي   بلغة بسيطة" أرنوب والذئب"جاء نص 
املمثل هو  ىت يف بعض األحيان يتهيأ لنا أن  معها، حيث مل جيدوا صعوبة يف إلقائهم للنص ح

 ":فرفور"و" عبقور"من ارجتل النص، فمثال يف املشهد األول جند احلوار بسيط بني 

 "88"هذه التجربة : عبقور"

 بوم" 88"بيم، " 89"كما مضاري : فرفور

 باش تنجح التجربة يلزمين طاقة كبرية يا صاحيب: عبقور

 وهاهذا الطاقة منني جنيب: فرفور

 الطاقة جنيبوها من الشمس والريح واملا: عبقور

 راك متأكد من التجربة: فرفور

 %477راين متأكد : عبقور
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 است ى أرنوب راح جييب املا: فرفور

 ما عنديش الوقت جنرب جتربيت اآلن: عبقور

 التجربة اأيا جنربو : فرفور

 الزر األخضر يا فرفور: عبقور

 حاضر: فرفور

 4"الزر األصفر :عبقور

يف هذا املقطع اعتماد الكاتب على مفردات سهلة يف متناول مجيع يظهر جليا 
حىت ال خيلق امللل واحلوارات القصرية تفرض إيقاعا معينا للعرض، األطفال، وحوارات قصرية 

 وهذا املشهد يعطينا فكرة عن طبيعة النص الذي جند فيه الشخصيات يف حركة دائمة وكأن  
حيضران لبداية " عبقور"و" فرفور"افق حركة املمثلني، فاملشهد يظهر احلوارات جاءت فقط لرت 

الكاتب الذي هو املخرج نفسه فكر يف املشهد بصريا ب ، وكأن  "آلة السفر عرب الزمن"جتربة 
 .على اخلشبة ورك ب عليه حوارات فيما بعد

ل العملية اإلخراجية ألنه مكتوب لُيعرض، طابع السرد فيه هذا النوع من النصوص يسه  
طالع كاتب املسرح على أجبديات اخلشبة ومقومات العرض شبه منعدم ما حييلنا إىل ضرورة ا

ني كانوا خمرجني أو مدراء فرق مثل الكاتب الفرنسي ب املسرح الناجعاحلي، فمعظم كتا
ا العملية اإلبداعية مع الفرقة الفنية مثل أو كتاب عايشو " برخيت"، "شكسبري"أو " موليري"

 ".مسرح الفن"وفرقة " ستانسالفسكي"مع " تشيكوف"جتربة 

ما ما ابتعد النص عن الطابع السردي وركز على املشاهد اليت متيل إىل احلركة كل  كل  
فال بد للعمل "زادت نسبة جناح العرض املوجه للطفل الذي يفضل التسلية بطابعها اجلمايل، 

                                            
 .0: عرض أرنوب والذئب، د –4
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جتعله يشُد الطفَل إليه، ويأخذ بيده إىل عامل التسلية والفرح  من مجالية خاصة املسرحي
 .4"والبهجة، كي يدخَل من خالل ذلك إىل املعرفة واملعلومة

الضحك يسهل عملية بريفة فيف كثري من األحيان باحلوارات الطواستعان الكاتب 
   .التلقي ونزرع الراحة النفسية للطفل

على احلكاية الواضحة ببداية  االعتمادعند بعض كتاب مسرح الطفل  دكما هو معهو 
" أرنوب والذئب"ب، واحلكاية يف عرض ية مربوطة خبيط واحد واضح غري متشعوسط، وهنا

وهذا ما دفع حبيوانات الغابة إىل التفكري  على النهر الوحيد يف الغابة" الذئب"تبدأ باستحواذ 
آلة "املتمثل يف " عبقور"، فرصتهم الوحيدة هي اكتمال اخرتاع "الذئب"من  ينجيهمحبل 

وأصدقائه، " عبقور"ستحيل على يلكن لتحقيق ذلك يلزم املاء األمر الذي " السفر عرب الزمن
تتواصل أحداث املسرحية إىل أن يقحم الكاتب شخصية جديدة لزيادة اإلثارة، جتسدت يف 

يف الغابة، واحلبكة هنا تتفرع ونتابع قصة الطفل كيف ضاع عن  الذي تاه" جنم الدين"الطفل 
وحماولة احليوانات إلجياد وسيلة متكن الطفل من العثور على أهله، وتتصاعد األحداث  ،أهله

والطفل، وبعدها " أرنوبة"لـــ " الذئب"حىت تصل إىل الذروة واليت ملسناها يف مشهد سجن 
باملاء الالزم واحليوانات للقضاء " عبقور" لطفل الذي أمدعقدة باحتاد والد امباشرة ُحلت ال

 ".جنم الدين"و" أرنوبة"على الذئب وحترير 

هذا التفرع الطفيف يف احلبكة كان بإمكانه إحداث خلل يف تركيز الطفل على احلكاية 
 ، والكاتب املتمكن هو الذي"آلة السفر عرب الزمن"ـــــب" الذئب"األساسية، وهي القضاء على 

فاحلبكة املسرحية ال تعمل على التنظيم فحسب وإمنا تتابع املوقف من "يضبط حبكته، 
احلدث وداللة ذلك املوقف ونتائجه، أهنا ترسيمة احلدث وأشعته وهي ليست حكاية 
األحداث أو قصتها، بل هي القيمة الفنية لتلك األحداث اليت تتكشف من خالل املواقف، 

                                            
 .458زينب حممد عبد املنعم، مسرح ودراما الطفل، ص -4
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ة اخلطوط الدرامية املتمثلة حبركة الفكرة والشخصيات واألفعال ومن خالل الواقعة، أهنا حرك
 .4"والزمن

وعمل املخرج هو تسخري مكونات العرض املسرحي خلدمة القصة ألن الطفل جيد متعة 
إذا أمسك خبيوط احلبكة، وتزداد لذته كلما اندمج يف غمار احلكاية، وهذا له عالقة مباشرة 

اختار الكاتب شخصياته من عامل احليوان ملا حتمله من بلعبه اإليهامي، ولضمان املتعة 
تشويق وإثارة فكثرية هي الرسوم املتحركة واألشرطة الوثائقية، وحىت أفالم الرسوم ثالثية األبعاد 

"les film d’animation 3d " اليت أظهرت سحر عامل احليوانات وجنحت يف شد انتباه
 .الطفل

 :هي" أرنوب والذئب"وشخصيات عرض 

فأر ذكي متهور نوعا ما، يقضي معظم وقته يف خمربه، هدفه إمتام جتربته، : بقورع
لكن يف األخري خيتار أصدقائه " أرنوب"مه ه ويف له وسيسل  ويومهه بأن  " الذئب"يل على حايت

، وبتعقيده للشخصية جند نوعا من املغامرة من طرف الكاتب ألن "الذئب"ويقضي على 
املواقف املتناقضة للشخصية، لذا يفضل الوضوح واجتناب الطفل قد يتوه إذا تعددت 

 .الصراعات الداخلية واالضطرابات داخل الشخصية نفسها

وميدي على املسرحية فأر مشاغب متهاون استعمله الكاتب إلضفاء طابع ك: فرفور
 .األطفال تفاعلوا مع طرائفه يف أكثر من مشهد ن  وكان موفقا أل

كلما " الذئب"لكاتب ليكون البطل فهو الذي يواجه أرنب شجاع اختاره ا: أرنوب
اقتضت الضرورة، وفكرة البطل تثري الطفل وتزيد من محاسه، حىت وإن كان البطل خياليا ألنه 

ال يهم اختالط الواقع باخليال، ألن الطفل يف هذه املرحلة يكون قادرا على الفصل بينهما، "

                                            
جميد محيد احلبوري، البنية الداخلية للمسرحية، دراسات يف احلبكة املسرحية، عربيا وعامليا، منشورات ضفاف، بريوت،  – 4

 .11، ص2745، 4ط
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ولة، والشجاعة واملغامرة الشيقة، إال أن هذه لذلك يشرتط أن تبقى املسرحية على فكرة البط
 .4"أن تكون هادفة، ويكون منطلقها تربويا وتعليمياالفكرة ال بد 

اآلخر الشخصية السلبية الوحيدة يف العرض واليت مثلت الطرف  :شخصية الذئب*
كشخصية خميفة راجع ملا ميثله هذا احليوان يف خميلة الطفل "الذئب"من الصراع، واختيار

اليت أسندت " صاحبة الرداء األمحر"املغذاة بقصص اجلدا ت وبعض القصص العاملية، كقصة 
جلأ الكاتب إىل اخليار " والذئب أرنوب"، ويف مسرحية "الذئب"إىل  اجلانب املظلم والسيئ

األسهل واستعمل الذئب بكل ما ميثله ليكون الشخصية اليت تتصارع معها باقي الشخصيات 
إىل احليوانات للقضاء على " جنم الدين"ون الصراع متكافئا انضم والد اخلرية، وحىت يك

ليس من املنطقي تقدمي شخصية مرتددة وجبانة وهي جتهز على شخصية "الذئب ألنه 
شجاعة مقدامة يف مبارزة علنية مكشوفة، إال إذا مت افتعال حيلة ما، ال تنسجم مع 

 .2"إمكانيات وقدرات الشخصية احلقيقية

ويزيد يف  ،طفل صغري يتوه يف الغابة يدخل يف وسط العرض :نجم الدينشخصية *
ا مرجعية يف ضأي ندهف للطفل يف وسط عامل احليوانات عوهذا التوظي ،تصاعد األحداث

حي بن "الذي ترىب يف األدغال أو يف الريربتوار العريب قصة " موغلي"الريربتوار العاملي، كقصة 
 ".يقظان

واملقربة من الطفل " أرنوب"األرنب وهي الصديقة املقربة من أنثى : شخصية أرنوبة*
 .بعد دخوله" جنم الدين"

هذه هي الشخصيات األساسية يف العرض واليت حتمل غالبية احلوار يف املشاهد، واليت 
حترك األحداث، واستعمل الكاتب شخصيات أخرى ملرافقة الشخصيات األساسية وهي 

                                            
 .222، ص2744-2747 نقاش، مسرح الطفل يف األشكال واملضامني، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، ملغا –4
 .472جميد محيد احلبوري، البنية الداخلية للمسرحية، ص -2
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الذي يظهر يف هناية املسرحية " جنم الدين"باإلضافة إىل والد " الديك"، "القنفذ"، "الغزال"
 ".الذئب"، والقضاء على "جنم الدين"و" أرنوبة"ويساهم يف حل عقدة العرض وهي حترير 

    :التعامل مع الفضاء -3

واليت تظهر على تفتح الستارة على فضاء فارغ ببعض الكرات املعلقة خمتلفة األحجام 
مشهد موسيقي راقص يقوم املمثلون بإدخال عناصر الديكور واملقسمة إىل أهنا كواكب، ويف 

أجزاء، وهذا التصميم فسح اجملال للمخرج وأعطاه فرصة تغيري املنظر املسرحي بتغري أمكنة 
 .املشاهد، فمثال يف املخرب جند تركيب مغاير ملشهد الغابة مثال

ثل حمرتف، وخمرج مسرحي أن الذي هو أيضا مم حعبد اإلله مربو وارتأى السينوغراف 
بدرج باجلهة اليم ى ودرج آخر " passerelle"، "شاةاملجسر "يكون الديكور عبارة عن 

باجلهة الُيسرى، وميكن فصل األجزاء الثالثة وتوزيعها على الفضاء مبا خيدم املشهد والرؤية 
تعاملوا مع بعض ملدة سنوات يف  لصفر بخالدواملخرج  عبد اإلله مربوحاإلخراجية، ومبا أن 

 .فإن التواصل كان سهال وأقرب إىل العمل اإلخراجي اجلماعي" كاتب ياسني"فرقة 

واملنظر املسرحي غري ثابت وهذا توجه  املتغري جيعل العرض يف حركة دائمةالديكور 
ائمة الذي  شكاللكن اإل مايرخولدأمثال  شائع عند املخرجني الذين مييلون إىل احلركة الد 

يُطرح يف هذا النوع هو مراعاة زوايا النظر عند اجلمهور، وأن ال يكون تغيري الديكور جملرد 
ننظر نظرة عريضة إىل "التغيري أو خلق حركة على اخلشبة بل أن يكون ذا داللة، فعندما 

التصميم املسرحي فإن املشكلة األساسية تكمن يف معاجلة النواحي البصرية من ناحية 
ويعمل املصمم واملخرج يف كل حلظة من حلظات العرض بأشكال ممثليه اهليئات  .الصورة

 .4"اجلسمانية واحلركات اليت ترمز إىل الرغبة الداخلية باإلضافة إىل أشكال البيئة والديكور

                                            
سامي عبد احلميد نوري، مطبوع على اآللة الكاتبة، وحمفوظة لدى املرتجم، : ساموئيل سيلدون، املسرح والعمل، تر – 4

 .14، نقال عن عبد الكرمي عبود، احلركة على املسرح، ص22ص
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وهذا النوع من التصاميم السينوغرافية تفرض على املخرج رؤية تتجاوب مع احلركة 
فتارة يغري  ق العمل على أن يكون التغيري جزءا من اللعبة املسرحيةالدائمة للديكور، وفضل فري

مبوسيقى، ويف أحيان أخرى يغري يف الظالم ويكتشف  فقةأمام اجلمهور حبركات إيقاعية مر 
 .اجلمهور التشكيل اجلديد عند إنارة األضواء

   4:وميكن تقسيم الديكور إىل ثالث تشكيالت

    :"عبقور"تشكيل مخبر  -أ

آلة السفر "الذي ُوظف على أساس أنه منفصلة، اجلزء الكبري يف الوسط الثالثة أجزاء 
واستعمله املمثلون خللق مستويات فيمكن األداء فوقه ويف جوفه، واجلزأين مها " عرب الزمن

 .عبارة عن سالمل وضعت يف مقدمة اخلشبة على اجلانب األمين واأليسر

      (: 1)تشكيل الغابة -ب

هذا التشكيل األجزاء الثالثة تركب مع بعضها لتجسد جسرا يف وسط اخلشبة ويف 
 .يعتليه كل املمثلني ويقفزون منه حبركات أكروباتية

    :(2)تشكيل الغابة -ج

وهو املشهد الذي يذهب فيه احليوانات للبحث عن عائلة الطفل الضائع، وهو تشكيل 
ت ال يتحرك، السالمل على اليمني وعلى يشبه نوعا ما تشكيل املخرب فاجلزء الكبري ثاب

ق اإلضافة املرجوة من حتريك الديكور إلعطاء اليسار، وهو التشكيل الوحيد الذي مل حيق  
 .منظر جديد ومغاير

 

                                            
 والذئبينظر، عرض أرنوب  – 4
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 :  "الذئب"تشكيل وكر  -د

ظهر ولي" diagonal"فيه أيضا األجزاء الثالثة ملتصقة ببعضها لكن يف خط مائل 
ملسة بسيطة لكن كانت هلا فعالية، قام بإلصاق قطع قماش  االختالف أضفى السينوغراف

تماشى وطبيعة املشهد واملكان الذي ميثل وكر أعطت منظرا رهيبا ي ن تظهر كأشالءة اللو بني  
 .املخيف" الذئب"

ميكن القول بأن السينوغرافيا بكل مكوناهتا تكون ناجحة إذا جاءت مكملة لرؤية 
كان مثرة تعاون بني كل أفراد الفريق الفين، فاملخرج استعمل   جند أن العمل املخرج، ويف عرضنا

فالسينوغرافيا فن قدمي قدم فن املسرح، "التشكيالت اليت اقرتحها السينوغراف وتعامل معها، 
 .4"حيث هتدف إىل جتسيد الفضاء املسرحي، بصوره ومناظره وفق نص املؤلف ورؤية املخرج

نص، متثيل، )االنسجام بني كل الفنون على اخلشبة العرض املتكامل هو الذي يظهر و 
 رض إذا اشتغل كل الفاعلني على حدة، فمن املستحيل أن ينجح الع(موسيقى وسينوغرافيا

دها املخرج مع فريق عمله، ضاربني عرض احلائط الرؤية اإلخراجية والوحدة الفنية اليت حيد  
 .فكلما زاد االنسجام زادت نسبة جناح العرض

السيارة الصغرية املتحركة جبهاز حتكم  ،اإلكسسوارات اليت وظفت يف العرضمن بني 
، "عبقورة"، والكل يناديها "الذئب"واليت تدخل الفضاء لتنبأ احليوانات خبطر  ،عن بعد

واستعمال السيارة الصغرية كإكسسوار وشخصية يغذي الفضاء واملنظر املسرحي، ويربز جانبه 
وتوظيف لعب األطفال يف املسرح له وقع  ،ون سيارة بني لعبهمفمعظم األطفال ميلك الطفويل

مينح "متعته وهنا السينوغراف و  ،تهق لذ  خاص يف نفس املتلقي الصغري الرتباطه املباشر مبا حيق  

                                            
محادة، وزارة الثقافة، مهرجان القاهرة للمسرح  هيماإبر : مارسيل فريدفون، سينوغرافيا اليوم، معامل على الطريق، تر – 4

 .79التجرييب، ص
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املنتجة للداللة والرتباطها بسيكولوجية املتلقي وما يعاجله من ذكريات  الصور األيقونية
 .4"وأحالم

 ،على الديكور هو اللون األخضر الذي كان مبالغا فيه نوعا ماما يعاب نوعا ما 
اخلشبة  مجيع األجزاء مما خلق نوعا من االختالل يف توازن األلوان، ألن   مغطىوالذي كان 

 . أيضا لوحة فنية تشكيلية جيب مراعاة قواعد الرسم للوصول إىل مستوى مجايل راقي

اليت كانت موفقة إىل قدر بعيد رغم صعوبة ما جيدر اإلشادة به هو املالبس واألزياء و 
السينوغراف مل خيرت الز ي احليواين  الشخصيات اليت كانت غالبها من عامل احليوان إىل أن  

 "سراويل"، "معاطف"، "قمصان"إىل التلميح فقط، فاستعمل ألبسة عصرية  بل جلأ املباشر
 .نوع احليوانوللتفريق بني احليوانات استعمل قبعات حتيلنا مباشرة إىل 

 .األذنان الطويلتان فوق القبعة: أرنوب وأرنوبة

 .القرنان: الغزال

 .األشواك يف القبعة والكتفني: القنفذ

 .األذنان الطويلتان: الذئب

للمالبس  ق أيضا يف األزياء جلود احليوانات للتذكري وإعطاء ملسة واقعيةلصكما أ
وان أكثر مما يتأثرون بالز ي، ويتجاوبون مع يتأثرون باألل فاألطفال"واستعمل ألوانا زاهية 

األلوان الزاهية املزركشة يف املالبس اليت تبهر األطفال ولذلك فإن مصمم األزياء الناجح يف 
مثل هذه العروض، هو الذي يصمم هذه األزياء بشكل يالئم جو املسرحية وزماهنا 

 .2"ومجهورها

                                            
 .293 نقاش، مسرح الطفل يف اجلزائر، دراسة يف األشكال واملضامني، صملغا -4
 .418، ص2772، األردن، 2يف تعلم الطفل، دار الفكر للنشر، طحنان عبد احلميد العناين، الفن الدرامي واملوسيقي  -2
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تغطي كامل الوجه لكن فضل هو كان باإلمكان أن خيتار املخرج األقنعة اليت 
والسينوغراف أن يبقى وجه املمثلني ظاهر ليتمتع املتلقي بتعابري وجههم، وهذا يف حد ذاته 

الذي أمامه ممثلون يؤدون يف أدوار حيوانات ويأخذ األمر  عامل تغرييب جيعل الطفل حيس بأن  
رط ما يسهل عملية تلقي ه لعبة فيتفاعل مع حركاهتم وحواراهتم دون االندماج املفعلى أن  

واليت تعترب أيضا هدفا من أهداف  بريختقيق الديداكتيك اليت دعا إليها ، وحتاملعلومات
  .مسرح الطفل

    :إدارة الممثلين -4

 la mise" )اإلخراج املعاصر"صاحب كتاب  باتريس بافيسالناقد املسرحي  يرى
en scène contemporaine) لني، وتوجيه املمثلني يف أن اإلخراج هو توجيه املمث

الذي كان ضمن املمثلني، " لصفر خبالد"مل يكن هينا على املخرج " أرنوب والذئب"عرض 
يف العرض لكن روح العمل اجلماعي " عبقور"فهو من أدى إحدى الشخصيات احملورية 

 عبد اإللهعني السينوغراف " عبقور"رت األمر، فحني يعتلي املخرج اخلشبة ألداء دور َيس  
الذي قام بإخراج مسرحيات هو اآلخر حاضرة لتحرير كل املالحظات واالقرتاحات  مربوح

اليت تتم مناقشتها أثناء التدريبات، وهذا ما الحظته أثناء حضوري لعدد من الربوفات باملسرح 
 .اجلهوي لسيدي بلعباس أين مت تركيب العرض

احليوان وليكون األداء فالشخصيات من عامل  ،ضف إىل ذلك صعوبة طبيعة األدوارأ
مقنعا ضروري أن يكون خمتلفا يف أدق التفاصيل، فطريقة مشي األرنب ختتلف عن الغزال، 
وجلسة الذئب مغايرة جللسة القنفذ، وجتسيد هذه الشخصيات يتطلب تدريبات جسدية 

ني من األدوار إىل ممثل صارمة واحرتافية كبرية من طرف املمثل، فمن الصعب إسناد هذا النوع
 .هاوين وإن حدث ذلك فمن الطبيعي أن تسقط القيمة اجلمالية للعرض

 بإنتاج عرض مسرحي مستوحى "الكوميديا الفرنسية"فمثال يف فرنسا قام املسرح العريق 
، وضم كاستينغ العرض خرية " les fables de la fontaine" الفونتينمن عامل 
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عندما يقوم الطفل بدور طائر، أو " .احليوانيةاملمثلني الفرنسيني نظرا لصعوبة أداء األدوار 
حيوان يف مسرحية بشرية، على املخرج أن خيتار الس مة املميزة لذلك احليوان مع املالبس 

فحركة الفراشة خبفتها وتذبذهبا يف اجتاهات خمتلفة، ختتلف عن حركة ...واملاكياج، واألقنعة
فإن  الس مة املميزة للحركة واكتشافها يف  ، لذلك..احلصان لرشاقته ومجاله وانسيابية حركاته

احليوان، وقدرة املمثل على التعبري عنها من خالل جسمه هو النجاح احلقيقي لتوصيل 
 .4"الشخصية للمتفرج الطفل

األمر امللفت لالنتباه والذي كان إجيابيا هو الكاستينغ أو اختيار املمثلني الذي كان 
حمكما، وأعطى مصداقية للعرض ومجالية، حيث اعتمد فريق العمل على املواصفات اجلسدية 

امة مما أعطى هيبة للشخصية، قيف توزيع األدوار، فمثال دور الذئب أسند إىل املمثل األطول 
متت تأديته من طرف ممثلني قصار القامة، وما أعطى خصوصية فوفور و عبقورن دور الفأري"

والذي يعترب من أقصر املمثلني قامة، والذي ال تبلغ قامته املرت، عقال للعرض مشاركة املمثل 
 خياراتوفر ، هذا التنوع أضفى مجالية على العرض و 2"برباعة نجم الدينوأدى دور الطفل 

 .تخدامه التشكيالت اجلسديةمتعددة للمخرج عند اس

التنوع مل يكن فقط يف فوارق القامة، لكن حملناه أيضا يف نربات الصوت فنجد الصوت و 
الذي كان موفقا إىل حد بعيد، لكن ما يعاب  القنفذالفأر، واخلشن عند  فرفورالرقيق عند 

مة إما لضعف عند املمثلني هو اإللقاء الرديء، ففي بعض املشاهد كانت احلوارات غري مفهو 
األداء "الصوت أو لعدم النطق السليم، وهذا اخللل ميكن أن يتسبب يف نفور الطفل، ألن 

التمثيلي يرتكز يف مسرح الطفل، على فن اإللقاء، حيث يتطلب األمر من املمثل أن يكون  
كالمه واضحا، وصوته جهوريا مسموعا، وتكون نربات صوته مناسبة للدور الذي يؤديه، 

لى األفكار واملشاعر اليت يعيشها املمثل على الركح وجيلب من خالهلا انتباه ومعربا ع
                                            

النظرية، مصادر الثقافة، فنون النص، )حممد حامد أبو اخلري، مسرح الطفل، نقال عن أبو احلسن سالم، مسرح الطفل،  –4
 .87، ص(فنون العرض

 عرض أرنوب والذئب –2
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ويكون أحد الوسائل التعبريية العامة إليصال فكرة العرض، ورسالته إىل  ،املتفرجني
 .4"املتفرجني

كان األجدر باملخرج، أن يضاعف تدريبات اإللقاء مع ممثليه أو اإلطالة يف   ،وعليه
التمارين أثناء القراءة اإليطالية للنص، وهي مرحلة مهمة من مراحل تصميم العرض، واليت 
جيتمع فيها املمثلون مع املخرج وكاتب النص إن وجد حول طاولة، ويقرؤون النص مرات 

 .غل يف أعماق النص، ومتكنهم أيضا من ضبط خمارج احلروفعديدة متكنهم من احلفظ والتو 

العروض اليت قدمها، فهو ممثل  ال ختتلف يف باقي لصفر بخالدطريقة أداء املمثل 
اشتغل كثريا يف عروضه على تقنية املهرج، واحتكاكه الدائم جبمهور األطفال أعطاه خربة، 

فمثال يف . أو نربة صوته الطريفةوملكة جتعل املتلقي يتفاعل مع حركات جسده الطريفة 
صوته على طرية أفالم الكرتون، وبدون  لصفر بخالداستعمل  نجم الدينمشهد مع الطفل 

اللجوء إىل كلمات مفهومة أو حوارات، فقط نربة الصوت واإلمياءة جعلت القاعة تنفجر 
  .لصيفية، وهذا راجع خلربته الطويلة يف جمال التنشيط يف املدارس واملخيمات ا2ضحكا

ارتكزت كثريا على اجلانب اجلسدي " أرنوب والذئب"الرؤية اإلخراجية يف عرض 
بن عبد اهلل لضمان الفرجة، ولتحقيق ذلك استدعى فريق العمل املمثلني والراقصني احملرتفني 

يف دور الغزال، واللذان ميارسان أيضا الفنون القتالية،  زوقاغ محمديف دور األرنب و محمد
ورشاقتهما كانت واضحة من خالل حتركاهتما مقارنة باملمثلني اآلخرين، وبني احلني واآلخر 

لكن املشهد الذي سخر فيه املمثلني طاقتهما وجتربتهما  . يفاجئون القاعة بقفزات أكروباتية
ضد الذئب أين قدموا لوحة كوريغرافية بدون  كان مشهد املواجهة بني الغزال وأرنوب

ممثله إىل  وحيث"مايرخولد ، وهذا ما يدعو إليه 5حوارات، اكتفوا فيها فقط بالتعابري اجلسدية

                                            
 .30-31حسن مرعي، املسرح املدرسي، ص -4
 .21والذئب، د عرض أرنوب  -2
 .54، دعرض أرنوب والذئب – 5
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من الرقص اإليقاعي، الذي يعين  لالقرتاب يف أدائه التمثيلي ،اجلسدية طاقتهالتمكن من 
حركة مهما كانت صغرية داللة إحيائية  لكل حلاالت اجلسدية، بدقة ومهارة تعطيالتحكم يف ا

  .4"معربة

اجلمالية  احلركات املتقنة من طرف املمثلني، ألن   واملشهد كان موفقا ليس جلمالية
وحدها ال تكفي بل جيب على احلركات أن تكون حاملة لدالالت ختدم املع ى العام للعرض 
واخلاص للمشهد، فباستدعاء فنانني غري معتادين على خصوصية مسرح الطفل، وإسناد 
إليهم أدوار قد يكون مغامرة، ففي العرض عدا املشاهد اجلسدية اليت كانت موفقة وجد 

هذا أيضا  يف نطق احلوارات بدقة، وبإلقاء سليم واستحضار العواطف، ألن  الراقصون صعوبة 
كان األجدر باملخرج أن يعفيهم من احلوارات ويكتفي . مكمل أساسي لتجسيد الشخصية

 .بتعابريهم اجلسدية أو أن يكون صارما يف التدريبات معهم حىت يصلوا إىل عمق الشخصية

ني هو احللقة الضعيفة، فاملمثل هو الذي يبقى على العموم ضعف التكوين للممثل
، وهو الذي خيلق التواصل بني القاعة حيمل على كاهله العرض، هو من يقابل اجلمهور

ه، ويف هذا الشأن أدواته املسرحية، وأن يغذي خيال لذا جيب أن يكون متمكنا من. واخلشبة
خياله  يلته وإيقا صفات، عليه تنشيط خم أن  املمثل فضال عما تقدم من" مايرخولديرى 

 :بطرق عديدة لتدريب خيال املمثل ومنها مايرخولدبالتدريب املستمر، ويوصي 

 دراسة سرية الناس العظماء -

 الرحالت -

 دراسة مؤلفات الفن -

 
                                            

ا، التواصلية يف أداء املمثل املسرحي، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، هنعلي عبد احلسني احلمداين، عبود حسن امل – 4
 .448، ص2741، 4ط
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 .4"القوي تكوينيا دراسة األدب -

تدريب خيال املمثل وتوسيع ثقافته، جيب أن تكون أيضا من أولويات املخرجني، 
الفرق، فمثال كان مبقدور املخرج أن حيضر جمموعة من األعمال اليت قدمت من قبل، ومدراء 

حية، أو حىت وثائقية، وحىت الكتب وعاجلت عامل احليوان سواء كانت سينمائية أو مسر 
ل عليهم فيما بعد تقمص ليعرضها على املمثلني لتهيئتهم نفسيا، وتغذية خياهلم ليسه  

 .ألخري أفضل بال شكأدوارهم لتكون النتيجة يف ا

اإلضاءة عنصر مهم من عناصر العرض احلي، واليت جيب أن تكون موافقة للرؤية و 
اإلخراجية، وروح النص ناهيك عن اجلانب اجلمايل اليت حتققه اإلضاءة املدروسة يف املسرح، 

من  ، أم"les projecteurs fixeالربوجيكتور الثابت، "سواء أكانت من مصدر ثابت 
بروجيكتور "، "torcheمصابيح اليد، "رك إذا اقتضت الضرورة الفنية، ذلك مصدر متح

جلأ املخرج إىل اإلضاءة " أرنوب والذئب"يف عرض ". projecteurs mobileمتنقل، 
، وتارة "plein feu"املعتمدة على الربوجيكتورات الثابتة، فتارة جند كل الفضاء مضاء 

ط الضوء على جهة معينة يكون فيها حركة ل  أخرى حيجب جزء من اخلشبة والديكور ليس
 .املمثل أو مشاهده احلوارية، وهذا لرتكيز انتباه الطفل على زاوية معينة من اخلشبة

متت إضاءة وسط " جنم الدين"، و"أرنوبة"الذي حيتجز فيه الذئب فمثال يف املشهد 
أعطى للمشهد هيبة اخلشبة فقط، واليت كانت مسلطة على اجلزء الثابت من الديكور، الذي 

ختدم مع ى وروح احلالة اليت كانت فيها الشخصيتني احملتجزتني، فعزهلما عن باقي الفضاء 
باإلضاءة والظالم، صورة مجالية أعطت للمنظر املسرحي تشكيال جديدا بدون حتريك 

 .2"فاإلضاءة والظالم تساهم كثريا يف خلق اإلحساس بالعمق الفراغي"الديكور، 

                                            
 .427علي عبد احلسني احلمداين، عبود حسن املهنا، التواصلية يف أداء املمثل، ص –4
 .449سلمان عطية، االجتاهات اإلخراجية احلديثة وعالقتها باملنظر املسرحي، صأمحد  –2
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ينوغراف بعض اإلكسسوارات ألصقها بالديكور، واليت تبعث بعض واستعمل الس
الزمن، األضواء امللونة، استخدمها لإلحياء باجلانب اإللكرتوين والرقمي آللة السفر عرب 

ها مساحة أكرب يف املنظر املسرحي، كما وظف هذه اإلكسسوارات لتقريبها من الواقع وإعطائ
ليخلق جو املرح والفرح، والذي يقتضيه أيضا  "أرنوب"يف مشهد االحتفال بعيد ميالد 

 .املشهد

يتفاعل مع اخلدع فاإلنارة يف مسرح الطفل حلقة أساسية، ألن هذا النوع من اجلمهور 
البصرية، واأللعاب الضوئية اليت حتقق له املتعة واللذ ة، وتعزله عن عامله الواقعي لرتحل به إىل 

يبعث يف نفسيته الشعور "ظيفي يف مسرح الطفل، إن  االستعمال الو . عامل العرض اخليايل
باملرح واالرتياح، حيث يستطيع مهندس اإلضاءة، أن يشكل من خالهلا العديد من اخلدع، 
اليت تنمي ذكاء الطفل، ويستطيع من خالهلا رؤية املادة املكشوفة يف اخلشبة، أو أي منظر 

 .4"من املناظر اليت يراها الطفل يف حياته الواقعية

واملؤسف يف عروضنا املسرحية املقدمة للكبار والصغار على حد سواء، إمهال تصميم 
اإلضاءة واليت تعد اختصاصا وفنا مستقل بذاته، فيجب أن ال حنصرها فقط يف إنارة الفضاء، 
واملمثلني بل أن نستغل وظيفتها التعبريية لتصبح عنصرا فاعال من عناصر األداء يف العرض، 

اللغة اليت ختاطب إحساس ووجدان وعقل املتفرج من خالل إدراكه  فلغة الضوء هي"
 .2"البصري، وهلا القدرة على التأثري السريع يف نفس اإلنسان

ويف عرضنا مل نسجل لألسف إضاءة مدروسة بل اكتفت على الظالم والضوء، حىت يف 
وجهه  حيس بأن   خربة املمثل الذين خارج اإلضاءة، وهذا أيضا راجع إىل مشاهد كان املمثلو 

فتعابري وجه املمثل جيب أن تكون مضاءة جيدا حىت  ،وهذه أيضا نقطة مهمةمضاء أم ال، 
 .وإن استعملنا إضاءة خافتة يف الفضاء، فوجه املمثل هو حلقة االتصال بني املتلقي والعرض

                                            
 .293 نقاش، مسرح الطفل يف اجلزائر، دراسة يف األشكال واملضامني، صملغا – 4
 .594، ص4807كامل يوسف وآخرون، دار املعرفة، القاهرة، : هوايتنج، املدخل إىل الفنون املسرحية، تر.فرانك م – 2
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أما بالنسبة لتعامل املخرج مع املوسيقى، جند أن  العرض يضم قطعا موسيقية مت 
ل الذي اشتغل كثريا مع املسرح هو من تكف   عمر عسوها خصيصا للعرض، وامللحن إعداد

كما ضم العرض أيضا قطعة موسيقية يف بداية املشهد مأخوذة من فيلم . باجلانب املوسيقي
هلا ملرافقة الرقصة الكوريغرافية، اليت ارتأى املخرج أن تكون بداية عرضه، هندي مت استعما

يعاد خلق بعض الرتابة واإلزعاج  نفسه ، املقطع(د1)الشيء  لكنها جاءت طويلة بعض
السمعي، فكان مبقدور املخرج أن يكتفي بدقيقتني على األكثر يف املشهد الكوريغرايف حىت 

 .يفرض اإليقاع منذ بداية العرض

يف العرض مضبوطة، ومراعية لذوق الطفل عمر عسو أمضاها املوسيقى اليت جاءت 
يف املخرب إذا أغمضت عينك، واكتفيت " عبقور" فمثال املقطع الذي رافقوطبيعة املشاهد، 

، وهذا خيدم املشهد ويعطيه عمقا بالسمع حتيلك املوسيقى إىل عامل الرقميات والتكنولوجيا
إعداد موسيقى " واختيار اآلالت املوسيقية كانت مالئمة، ألن  وحىت طريقة التلحني . أكرب

وأحداث املسرحية، ن يراعي فيه املخرج مواقف الشخصيات العرض املوجه للطفل، البد أ
وأكثر من ذلك هو مراعاة املراحل العمرية لنمو الطفل، حيث جند أن  كل شكل من أشكال 

 .4"حسب عمر الطفلاملوسيقى يستعمل 

االستعانة مبلحن حمرتف نقطة حتسب للمخرج، فنجاح العرض املسرحي مربوط و 
ها كل العناصر من نص، متثيل، إخراج، سينوغرافيا البسيطة اليت حتقق  ومرهون بكل التفاصيل 

هة للطفل ضعف األعمال املسرحية املوج وموسيقى أيضا، لذا جيب أن تسند إىل احملرتفني ألن  
الكفاءة الالزمة  إىلهذه املسرحيات، واليت تفتقر يف الغالب  كل إليهاراجع إىل الفرق اليت تو 

   .واخلربة

                                            
ثقافة، النظرية، مصادر ال)، نقال عن أبو احلسن سالم، مسرح الطفل، 01-04حممد حامد أبو اخلري، مسرح الطفل، ص – 4

 ، (فنون النص، فنون العرض
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رؤية إخراجية معاصرة مستوحاة من األسس اليت دعا " أرنوب والذئب"عرض جيسد 
إليها املسرح البيوميكانيكي، الذي يعتمد على اجلسد والفرجة، وهذا ما أعطى للعمل جانبا 

   .استعراضيا وفرجويا تفاعل معه مجهور األطفال

وهران حول تجربة المسرح الجهوي لمدينة " غوتي عزري"لقاء مع السيد : رابعا 
 .14:99في الساعة  22/90/2912 :يوم فيما يخص الطفل

 كيف كانت البداية مع مسرح الطفل؟*

، كانت تقوم (4801)مع سلك التعليم وزارة الرتبية أنذاك  باالحتكاكالتجربة بدأت 
بدورات تكوينية للمدرسني أثناء العطل الشتوية والصيفية، وكان املسرح اجلهوي لوهران على 

    .مديرية الرتبية لذا متت دعوتنا للمشاركة يف تأطري بعض الورشات املسرحيةعالقة مع 

    ؟يعين تكوين املعلمني وتلقينهم املبادئ األولية يف املسرح*

محمود نعم، نعم خاص باملعلمني وحتسيسهم بدور املسرح، وكنت أنا األول مع 
، مامل ميكنه الذي كان فنانا ومكلف باجلانب اإلداري للمسرح بسايحلتأطري الورشة،  بسايح

عبد القادر من البقاء حىت هناية الورشة، أنا واصلت التأطري حىت النهاية أين فاجأنا سي 
الذي كان مدير املسرح، والذي جاء بسيارة املسرح وقدمنا له بعض املشاهد اليت أداها 

 .ها نقاش حول املسرحاملعلمون تال

 ؟كانت خالصة النقاش وذكرنا بالسنة  ماذا*

، 4801اخلالصة كانت هي ضرورة االهتمام أكثر بالطفل، ومسرح الطفل هذا سنة 
وجد روحك أنت غادي تتكفل "أخربين  عبد القادرويف طريق العودة يف السيارة أنا وسي 

وحدة مسرح "، أنت الذي سوف تشرف على مسرح الطفل، علينا تشكيل "مبسرح الطفل
، حبلم أنك قمت بتأطري الورشة عليك "section théâtre pour enfant"،"فلالط

سوف يتكفلون باإلنتاج خصيصا ملسرح بتشكيل فرقة مصغرة، ومستقلة من املمثلني الذين 
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اجلمعية املسرحية ملسرح الطفل " ATEJ"بدأت البحث حىت دخلت يف اتصال مع . الطفل
جانب البحث يف مسرح الطفل، واليت كانت تراسل  والشباب بفرنسا، اليت كانت متقدمة يف 

 .كل املهتمني هبذا اجملال يف العامل بأسره

 ؟عبد القادر علولةيعين مت توظيف ممثلني خصيصا ملسرح الطفل بطلب من املدير *

وأنا كنت املسؤول على هذه الوحدة، ومن ، "وحدة مسرح الطفل"نعم، ومتت تسميتها 
روي، لكعبد القادر ب، بلعروسي، حمودة: "ضمن الفرقة جندبني املمثلني الذين كانوا 

 .إىل غريهم من املمثلني "فضيلة حشماوي

 ؟مبا بدأت أعمال الورشة أو الوحدة*

نكون أوال كان لزاما علينا أن ندرس طبيعة هذا اجلمهور وخصوصيته يف اجلزائر، وأن 
جمموعة من األسئلة وقدمناها  قدم يف هذا اجملال يف أحناء العامل، ورصدناعلى دراية مبا ي

 .جملموعة من األطفال

 ؟يعين دراسة طبيعة اجلمهور أمر أساسي يف املسرح*

نعم، فجمهور األطفال يف حد ذاته خمتلف من شخص إىل آخر، واملستوى املعيشي 
فقرية ال يعرف أيضا العائلة الخيتلف، فهناك طفل يعرف السيارة، وطفل ال يعرف، طفل 

جيب أن ال ننسى ذلك وعليه قمنا ببحث  4801سنة  حنن ،كة يف التلفازالرسوم املتحر 
 .ات ملدة ثالثة أشهر، رصدنا فيها معلومات مهمةيوحتر 

هل يف اجملموعة اليت قامت بالبحث اكتفيتم بالفنانني أم استعنتم مبختصني يف جمال *
 ؟الطفل

قدموا لنا املساعدة نعم، طلبنا نصائح من معلمني ومن خمتصني يف علم النفس الذين 
 .للطفل اوأطرونا، مل نكن وحدنا بل مع أناس أقرب من
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  ؟هل كانت هناك ميزانية خمصصة للبحث*

مل يكن هناك ميزانية بل كانت قناعات فردية، واستعداد خلدمة الطفل، كانوا مناضلني 
عمل ، وأول جيب أن يقدم من مسرح للطفل ما ايف الثقافة، وقدمنا خالصة يف األخري هب

هو الذي آتانا بفكرة النص  حفيظي محمد صالح، "النحلة"أمثرت به التجربة كان مسرحية 
 .وقمنا بكتابته مجاعيا، وحىت اإلخراج كان مجاعيا

إعجاب الطفل، ولقي رواجا كبري ومل تكن هناك ميزانية خمصصة  نالعرض " النحلة"
، ومبجرد رحيله إىل األمام الطفلسرح مبيف الدفع  عبد القادر علولةلوحدة الطفل بل رغبة 

عن مسرح وهران متت مدامهة املسرح اجلهوي لوهران من طرف املناضلني ضمن جبهة التحرير 
   .ومت توقيف التجربة علولةالوطين باملسدسات مطالبني برحيل املمثلني املقربني من 

" النحلة"عرض مل تتم مواصلة التجربة املخصصة للطفل، مت إعادة  كاكيحىت مبجيء 
لكن مل تدم طويال  4808، مت االتصال يب جمددا سنة لكن مت تشويهها، وفشلت احملاولة

 ".البحرية"وكان آخر عرض 

هل متت مواصلة البحث يف جمال مسرح الطفل من طرفكم خارج إطار املسرح *
 ؟اجلهوي لوهران

تقدمنا كثريا على سيناريو مسرحية موجهة للطفل، و  بلقايدنعم، اشتغلت أنا واملمثل 
يف جمال  عبد القادر علولةجمموعة من الشباب طلبوا بعض التوجيهات من وكان هناك 

فوجههما وطلب مين أن أتكفل عبد القادر بوقطاية، ، ومراد سنوسي :ومها املسرح
، وقدمنا معهم بلقايدو أنابتكوينهم، وأسندنا إليهم السيناريو الذي كنت اشتغلت عليه 

 ".السحريةالنغمة "عرض 

 ؟مت تقدمي هذا العمل مع فرقة حرة*
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على النص، مث  بلقايديعين يف البدء اشتغلت أنا و" محو بوتليليس"نعم، مع تعاونية 
الذي مراد سنوسي الشباب، ومتت كتابة النص من طرف  بضرورة إعانة هؤالء بلقايدأقنعت 

إىل أن  املالحظات، مث الثانية مث الثالثة، مث متت مراجعتها وقدمنا له بعض قدم النسخة األوىل
   .4890-4891استوى النص وقمت أنا باإلخراج املسرحي سنة 

 ؟4891حىت  4808مدة طويلة بني املرحلتني يعين من *

عليكم أننا كنا حماصرين فنيا، ومت إبعادنا عن كل فعل فين، األمر الذي خيفى ال : نعم
  . ري املسرح اجلهويأدى بنا إىل البحث عن فضاءات أخرى غ

هل تظنون أن هذا التهميش راجع إليديولوجيا معينة اليت كانت ممكن أن تشكل *
  ؟خطرا على الطفل

 الطفل مل يكن من اهتماماهتم عن املسرح،مههم كان إبعاد الشيوعيني  ،أظن ذلك ال
طردنا كليا من العمل لكن قاموا بإبعادنا عن احلركة الفنية ملسرح وهران،  ، مل يستطيعواأصال

أول "وكانوا مساندين من طرف حمافظة احلزب آنذاك، وهذا ما أدى إىل تأسيس تعاونية 
مل تقدم أعمال الطفل، لكن متت مواصلة العمل والتكوين مع  ، لكنها4899سنة " ماي
ا نقل كل اخلربات واملعلومات اليت اكتسبناها جملموعة ، وكان من واجبن"محو بوتليليس"فرقة 

  .من الشباب

فما  قدمتم جتربة كمدير مسرح وهران وفتحتم القاعة أثناء العطلة فقط لألطفال*
 اجلمهور  تقييمكم لطلب

التجربة كانت ناجحة، ومل نستطع تلبية كل حاجيات الطفل الذي يأيت ويدفع مثن 
قرار بفتح املسرح أثناء العطلة فقط لألطفال، وتنويع العروض حىت جيد التذكرة، وأخذنا 

الطفل مكانا ملتعته والرتفيه عنه، وأثناء العروض األوىل شاهدنا طلب اجلمهور مكثف فطلبت 
من الفرق أن تقدم عرضني يف اليوم، ووضعنا خمطط تنظيمي الستقبال األطفال مث كيفية 
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 ةهور الثاين يدخل إىل القاعة، ووصلنا إىل معدل ثالثبينما اجلم خروجهم عرب باب آخر
  .كنا مغمورين باألطفال  ،عروض يف اليوم نظرا لطلب اجلمهور

 ؟ ما هي قدرة استيعاب املسرح*

 مقعد 377املسرح به حوايل 

 طفل يف اليوم4277يعين على األقل 

    على األقل نعم على األقل

ية، ومل تنتبه إىل ضرورة صإليها الوزارة الو  هذه الظاهرة اليت تعترب مهمة مل تنتبه*
   .  الذي يدفع التذكرة االستثمار يف مسرح الطفل الذي له مجهور مضمون

مل يكن هناك ردة فعل أو اهتمام، حىت يف املرحلة اليت كان فيها املسرح يف أوج عطائه، 
ر وحدة مسرح آذانا صاغية، ويف إطا لكن مل نلق" املسرح الوطين للطفل"قدمنا مشروع 

زيارة بعض دولية ملسرح الطفل والشباب، قمت باجلمعية ال" ASSITEJ"الطفل ومع مجعية 
 .املسارح املخصصة للطفل حىت البناية مهيأة الستقبال الطفل

يف إطار التظاهرات املسرحية هل كانت توجه لكم ميزانية خمصصة ملسرحيات *
 ؟األطفال

 من اهتمام املنظمني كل التظاهرات مل تكن مسرحيات الطفل

 ؟إذن أنتم تؤكدون عدم اهتمام املؤسسات املسرحية بالطفل رغم أنه مجهور ويف*

نعم، اجلمهور موجود وينتظر األعمال لكن وال مؤسسة ثقافية أعطت أمهية للطفل، 
الذي هو فنان وخمرج مسرحي كان إطار يف وزارة الثقافة، مسؤول  سليمان بن عيسىحىت 

 .    ته فيما خيص مسرح الطفل لكن مل يظهر اهتماما باألمرعن املسرح راسل
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هل أنتم كمدراء مسارح كانت لكم القدرة على خلق فرق مسرحية خمتصة بالطفل، *
 ؟أم امليزانية مل تكن كافية

 امليزانية ال تكفي وحىت الفنانني مل يقدموا مشاريع ميكن أن يتبناها املسرح

 ؟بون الطفل عن أولوياهتمإذن حىت الفاعلني يف املسرح يغي  *

نعم، اآلن الذين يقدمون أعمال للطفل لغرض جتاري حبت، واحلقيقة أن الفنانني  
 .األقل موهبة هم من يتوجهون إىل مسرح الطفل ألن اجلمهور موجود ويدفع التذكرة

 ؟الرداءة وضعف األعمال املوجهة للطفل راجعة إىل ماذا يف رأيكم*

 .ضعف التكوين وانعدامه

هل تظنون أن اإلخراج يف مسرح الطفل جيب أن تكون لديه قاعدة ترتكز على *
 ؟املدارس اإلخراجية العاملية

هذا أكيد مع احرتام خصوصية الطفل الثقافية، لألسف ال حنرتم الطفل يف بلدنا، 
املؤسسة الوحيدة اليت حاولت تقدمي مشروع فين خمصص للطفل هي املسرح  وميكن القول بأن  

لوهران، واحلقيقة هي أننا قدمنا مسرح الطفل يف اجلزائر فقط للقول بأننا نعتين اجلهوي 
 .  بالطفل أو لكسب بعض املال، مل نقدم مسرحا للطفل احرتاما منا للطفل بل العكس

الساعة  في 20/90/2912 :عباس إسالم يوممحمد المخرج حوار مع :خامسا      
21:99. 

 ؟باهت وسيط، كيف تعاملتم مع النصعرض الفصول األربعة ظهر بنص *
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غالبية أعمايل املسرحية أرك ز فيها على الفكرة والنص ما هو إال سبب، يف البداية مل 
 .يكن لدينا النص أردنا أن حنكي حكاية عن الفصول األربعة

 ؟هل النص متت كتابته على اخلشبة*

ا من الفكرة اليت  الذي اشتغل على النص انطالقال، طورنا الفكرة واستخدمنا كاتب 
كانت عندنا منذ البداية، أردنا فيها إبراز مزايا كل فصل، اهلدف هو الدرس عن طريق 

الثمار اليت جتهز يف الربيع، وما هي اليت جتهز يف  ونالعرض، فكثري من األطفال ال يعرف
 .الصيف

ند من التشويق والصراع أال تظنون بأن هذا ميكن بأن خيلق ملال ع الكن جاء خالي*
  ؟األطفال

يل ليس احلكاية بل كيفية احلكي، فإذا نضمن اجلانب  املهم يف العرض بالنسبة
 .البصري، واالستعراضي نضمن جناح العرض

 ؟الكاستينغ كان مشكال من أطفال، هل يتم إشراك الطفل يف العملية اإلخراجية*

ض ر الكبار أن نفضروري، فهو عنصر فعال يف العملية اإلبداعية فحرام علينا حنن 
 ؟.للطفل للولوج يف عامله نصغيأمورنا، بل جيب أن 

املنظر املسرحي يف عرض الفصول األربعة اتسم باالقتصاد، واكتفيتم جبدارية خلفية *
 .املمثلني سادجوأ

املمثل هو الذي حيمل خاصية املسرح، فيمكن أن تبدع يف السينوغرافيا واملوسيقى، 
 .نفخ الروح على اخلشبة بدونه تكون باقي العناصر ميتةلكن يبقى املمثل هو الذي ي

 ؟هل جسد املمثل كايف خللق الفرجة*
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أنا ممثل قبل أن أمتهن اإلخراج، كنت ممثال إذن فبالنسبة يل املمثل هو أساس اللعبة 
املسرحية، هناك بعض املخرجني الذين يتخفون وراء السينوغرافيا، واملوسيقى، واملالبس، يف 

ل األربعة رفعت التحدي واخرتت أن أعتمد فقط على املمثل، رك زت على عرض الفصو 
اجلانب البصري، واملوسيقى فمثال عندما أتكلم عن فصل الشتاء أحاول أن أقرب املتلقي من 

 .جو الشتاء حىت يتفاعل أكثر

 ؟الحظنا يف اختيارك للممثلني أهنم كانوا تقريبا بقامة واحدة، هل هذا كان مقصودا*

املمثلني أعرفهم منذ الصغر، قمت بتكوينهم منذ البداية، ويف العرض هناك كل 
الفريق الذي أدى أدوار األشجار هم يف سنتهم الثالثة معي، واألطفال هم الدفعة : جمموعتني

ضروري أن يقدم األطفال نفسهم مسرحهم، ألين أحس بأننا نكذب عليهم إذا  .اجلديدة
 .قدمنا مسرح الطفل من دوهنم

  ؟ذن أنتم من دعاة مسرح الطفل الذي يقدمه األطفالإ*

نعم، جيب أن يكون البطل يف العرض طفل ألن اجلمهور يف القاعة هم أطفال يتمنون 
 أن يكونوا مكان البطل

كيف تتعاملون مع املمثل الطفل، هل بطريقة جادة ألن املسرح عمل جاد، أم خلق *
 ؟جو اللعب حىت يطمئن الطفل

عندما اشتغل مع األطفال أعود إىل طفوليت، وخبلق جو اللعب حىت أصدقك القول، 
يتحرر الطفل ويقدم لك األفضل، ممكن هذا راجع إىل شخصييت وذكريات طفوليت ألنين مل 

 .ألعب كثري، فأعيش هذه املرحلة اإلبداعية مع األطفال إلشباع غريزة اللعب لدي أيضا

 ؟الروية اإلخراجية أيضا تب ى مع األطفال*
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ال، تكون لدي الرؤية اإلخراجية لكن أقرتحها بطريقة سلسة يتبناها الطفل، وأفسح هلم 
 .اجملال حىت يف تغيري احلوارات ألن الطفل إذا ارجتل نصا يتبناه ويدافع عنه، ويلقيه بصدق

 ؟إذن خلق جو اللعب ضروري عند العمل مع األطفال*

 ة اللعب والتقليد، ألنه يف مرحل"َمثِّل"من املشني أن نقول للطفل 

 ؟لكن املسرحية جيب أن تضبط يف األخري*

معك حق، عندما تنتهي من التدريبات ويتشكل العرض حنسس الطفل مبسؤولية 
 .العرض، ونضبط األمور بصرامة

معظم " الفصول األربعة"قدمتم عروض لألطفال أغلبها مشاهد حوارية، ويف عرض *
ق متعة باملشاهد احلوارية أم الراقصة، وأيهما حيق   املشاهد غنائية راقصة، هل التلقي َيسهل

 ؟الطفل

املسرح لعبة ويبقى احلوار هو العمود الفقري للمسرحية، لكن جيب أن نتفادى الثرثرة، 
وهذا حييلنا إىل مشكلة قلة ذوي االختصاص يف الكتابة املسرحية، ما أحوجنا إىل كتاب 

عل، معظم الكتاب يتوجهون إىل كتابة أدبية، أنا خمتصني يف الكتابة الركحية اليت تتحول إىل ف
 . أميل إىل مسرح الصورة

 ؟وهذا أقرب إىل متعة الطفل*

متعة الطفل تتحقق أوال عندما يوفقون يف تقدمي عرض، فهذا يعترب إجناز، وأثناء 
 .التدريبات ألقنهم بعض املبادئ األساسية يف فن املسرح

 .مجهورا ذواقا وعارفا بأجبديات املسرحهذا ما جيعل منهم يف املستقبل *
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هذه قناعايت، ألن هؤالء األطفال هم رجال الغد، هم ممثلوا وخمرجوا الغد، أضعف 
ذواقا سيقصد قاعات املسرح، ويفرق بني العرض اجليد والعرض ربح مجهورا ناإلميان سوف 

 .الرديء، والذي سيصحب أبناءه معه إىل قاعات العرض

هو التنوع املوسيقي، هل كان عندكم تصور " الفصول األربعة"من إجيابيات عرض *
 ؟للموسيقى أم امللحن هو من اقرتح ومتت موافقته

أنا أؤمن بأن املسرح عمل مجاعي، لكن املخرج هو يبقى القائد واملنظم للعملية 
اإلبداعية، اشتغلت كثري على املوسيقى أنا وامللحن الذي هو زميلي يف املعهد، وأردنا أن 

كون هبوية جزائرية، وعمل املخرج هو إقناع الفريق الفين برؤيته اإلخراجية وهذا ما مل يكن ت
 .سهل يف غالب األحيان، وهذا عادي أثناء العملية اإلبداعية

 ؟حىت الكوريغرافيا كان عندكم فيها تصور* 

نعم، كنت أؤدي احلركات وأطلب من الكوريغراف تطويرها وكنت حاضرا أثناء 
التدريبات ألتدخل عندما أرى بأن التعبري اجلسدي ال يالئم طبيعة املشهد، املوسيقى اليت ال 

 .حترك وجدان القاعة هي موسيقى ميتة

 ، هل تظنون أن  ، وهنا جند نص مبين دراميا" عمربيت"ننتقل إذا مسحتم إىل عرض *
 حمتواها كان مالئما لسن األطفال؟

إىل أطفال أبطال، ويف العرض الشخصية احملورية هي أنا أظن أنه مالئم ألننا حباجة 
 .طفل

 ؟النص تراجيدي، إذن ميكن أن توظف تقنية الكتابة الرتاجيدية يف مسرح الطفل*
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مبين بالسرد ما يعيق العملية النص هنايته تراجيدية وهو اقرب إىل امللحمية، النص كان 
اإلخراجية، حاولت اختصار النص وحتويل اجلانب السردي إىل فعل حىت أين  وظفت 
شخصية املوسيقى كراوي، وتدخل من حني إىل أخر يف أحداث املسرحية، والعرض هو سرد 

 .   السرية الذاتية لبطل من أبطال اجلزائر الذي ال يعرفه غالب األطفال

ود يف النص هو صعوبة الرتاكيب، واأللفا  اليت ال تتناسب واملعجم اخللل املوج*
 .اللغوي احملدود للطفل

استعملنا لغة بسيطة،  "بيت عمر"نعم أوافقك الرأي، لكن يف املشاهد اليت يكون فيها 
ألن مجهور األطفال كان مرك زا على حكاية البطل فقط، حقيقة يف املشاهد اليت مل يكن فيها 

 .كانت احلوارات صعبة، وأهم شيء هي أفعال الشخصية احملورية" بيت عمر"

، وإلغاء املشاهد احلوارية املعقدة، "بيت عمر"إذن كان من األفضل الرتكيز على مشاهد *
للكبار فقط،  اكان مشهدا موجه" سعديياسف "مع " العريب بن مهيدي"مثال مشهد 

لسياسية، واألمم املتحدة، وهذا يربك فمستحيل أن  الطفل يفقه يف أمور الثورة واألحزاب ا
 .الطفل وينعكس على اإليقاع العام للعرض

، ألن العرض ليس موجه لألطفال فقط، اللغة صعبة، أنا أوافقك اهذا كان خيار  
واإليقاع كان ثقيال حىت امللل الذي قد يشعر به اجلمهور، كان مقصودا مع أنين حاولت 

 .اختصار املشاهد

 ؟جند أيضا اجلدارية، ملاذا دائما هذا اخليار يف املنظر "بيت عمر"يف عرض *

، والثانية  (القصبة، املنزل الداخلي)هلا وظيفتني، األوىل لعرض الصور اجلدارية كانت 
" بيت عمر"كانت رمزية ألهنا على شكل ظرف بريدي، وهذا لطبيعة مهنة الشخصية احملورية 
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التحرير، وأنا أقول دائما كفانا من الديكورات الذي كان ينقل الرسائل بني أفراد جبهة 
 .الضخمة اليت ختنق املمثل

حيب اإلهبار الطفل  لكن االقتصاد يف الديكور جيب أن تكون فيه ملسة مجالية، ألن  *
طفل اليوم ميلك رصيد مجايل اكتسبه من الوسائل احلديثة، كالسينما، وألعاب  البصري، ألن  

       . الفيديو، واالنرتنيت

زرت مؤخرا مهرجان يف بلجيكا، أغلب العروض جاءت بديكورات بسيطة، األهم هو 
هو لعبة، اآلن أنا  ألن الطفل يعرف بأن ما يقدمكيفية إدخال اجلمهور يف اللعبة املسرحية، 

 .ء الشاغرأميل إىل الفضا

 .إذن هذا خيار ليس لنقص اإلمكانيات*

 .، أنا أغامر، أنا ال أخاف التجريبنعم، أنا أفضل هذا النوع من الفضاء املسرحي

اعتمدمت يف توجيه ممثليكم على تقنية الواقعية النفسية، هل هذا اخليار راجع إىل طبيعة *
درسة عن باقي املدارس القصة اليت هي واقعية كما هو معروف، أم هو تفضيلكم هلذه امل

 اإلخراجية؟

ألنه يدعوا إىل  ستانسالفسكيأنا أفضل كمخرج خاصة يف مرحليت األوىل مدرسة 
 .األداء الصادق، وهذا ما أطلبه من املمثلني، جيب أن يكون األداء صحيحا وطبيعيا

لكن هذه الطريقة يف األداء تتطلب تدريبات صارمة، حىت يتم تفادي الكليشيهات، *
اليت تضع  األمالسطحي يف بعض املشاهد، مثل مشهد  األداءفمثال سقط املمثلون يف فخ 

الذي ظهر " وانتبعلي ال"دها على ظهرها لتوهم بأهنا حامل أو املمثل الذي أدى دور ي
 ".  معركة اجلزائر"مقلدا ملا جاء من قبل يف فيلم 
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 .نعم، أوفقكم الرأي وهذا راجع إلمكانيات احملدودة لبعض املمثلني

فل الطفل املتلقي ال يتفطن ملثل هذه التفاصيل، ما يهمين كيف متت هتيئة الط*
 "بيت عمر"بسيكولوجيا الذي أدى دور 

يف بداية التدريبات وقراءة النص مع املمثلني، مالحظة عندما أشرع يف قراءة النص مع 
املمثلني معناه أنين ضبطت العرض، ألين أكون قد اشتغلت على النص مع السينوغراف 

لبداية هو من واملوسيقي، املمثل هو آخر مرحلة، والطفل الذي أدى الدور مل يكن يف ا
، كنت قد أسندت الدور إىل طفل آخر ويف التدريبات قلبت األدوار بني "بيت عمر"سيؤدي 

للعرض، وكان املمثل مالئما  ا، وأعطى هذا دفعا إجيابي"بيت عمر"و" حممود"من كان يؤدي 
 .أكثر للشخصية

 ؟توجيهه كان صعبا، أم جتاوب مع توجيهاتكم بسهولة*

أثناء التدريبات وخبته، وكنت قاسيا حىت حيس مبسؤولية الدور، حىت أنين مل يكن سهال 
ومل يكلمين ملدة يومني، لكن النتيجة يف آخر العرض كانت جد مرضية، وبكيت يوم العرض 

  .عندما شاهدت اجلمهور يث ى على أدائه

" حممود"كانت تلك اليت مجعت بني األطفال فقط، خاصة بني   ااملشاهد األكثر إقناع*
 ؟، هل هذا راجع إىل سنهم املتقارب "عمربيت "و

نعم ممكن وهم أصدقاء أيضا، وقلت لباقي املمثلني أن األطفال كانوا أكثر صدقا منكم 
 .يف العرض

 ؟استغرقت التدريبات من وقت كم *
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يوم، حاولت أن أتقرب من جو  43التدريبات كانت على شكل تربص مغلق ملدة 
نظرا ملا مثله هذا الفيلم يف املخيلة اجلماعية للجمهور " زائرمعركة اجل"الثورة، واستعنت بفيلم 

 .اجلزائري

 ؟الكاستينغ احرتمتم فيه سن الشخصيات*

نعم، وهذا إلضفاء ملسة واقعية للعرض وإدماج الطفل يف احلكاية فمستحيل أن أسند 
 .لطفل ميثل سنه، هذا سيثري سخرية الطفل املتلقي" بيت عمر"دور أب 

وهي موسيقى تعتمد على " الشعيب"وسيقى واألغاين جاءت بطابع يف األخري امل*
 .قصائد الشعر امللحون املشفر، واإليقاع الثقيل

نعم ميكن أن  املوسيقى املختارة ليست هي األمثل لعامل الطفل، لكن األمثل لروح 
         . األحداث جرت يف القصبة واليت معروفة مبوسيقى الشعيب املسرحية، ألن  

الساعة  في 39/90/2912لقاء مع المخرج لصفر بخالد يوم : سادسا
19:99.   

أول سؤال أنتم اشتغلتم كثري على مسرح الطفل، منذ مىت وأنتم يف هذا االختصاص، *
 ؟وملاذا عامل الطفل خصيصا

أين قدمت مع فرقة فولكلورية  4882رمبا هذا راجع ألول صعود يل على اخلشبة عام 
وكان اجلمهور غالبه األطفال، هناك أحسست بتواصل قوي مع هذه  فيا،عرض كوريغرا

عظيم "الشرحية من اجلمهور، وكنت أتردد على الفرق اليت كانت تنشط آنذاك، مثل فرقة 
وكنت أحضر التدريبات، وكان هذا بالنسبة يل تكوين يف حد ذاته، " الكلمة"، فرقة "فتيحة

 .إدريس قرقوة، من تأليف 4885عام  "حط، بط، نط"أول عرض قدمناه لألطفال كان 
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 ؟أنتم عرفتم لدى مجهور األطفال باملهرج*

، كان املهرج وأحببت كثريا هذا "حط، بط، نط"نعم، أول دور يل وكان يف مسرحية 
الدور، وأدركت أن  هذا اللون األدائي سيفجر طاقايت التمثيلية، أحسست كثري بدور املهرج 

 .لفرتة يف تقدمي عروض املهرج لألطفالوأديته بصدق وواصلت منذ تلك ا

 ؟هل شاركتم يف تربصات أو ورشات تكوين يف هذا النوع من األداء*

إلبداعية، بالنسبة لنا نلتقي يف بداية األمر مل نكن ندرك أو نفقه يف مراحل العملية ا
إذن . ونؤديه، وبالتجربة واملمارسة أدركنا أنه جيب أن يكون هناك سينوغراف وخمرج انص نقرأ

تكويين كان ميدانيا، وأثناء املشاهدة للعروض الورشة الوحيدة اليت أفادتين كممثل كانت رفقة 
، أضف إىل ذلك الورشات اليت كانت تنظم أثناء 2775عام  فضيلة عسوسالفنانة 

دويلة نورالدين، ورشة دامت يوم واحد مع املؤطر املهرجانات، فمثال أنا تعلمت املاكياج يف 
 .وهذا يف مهرجان مسرح املمتاز بسيدي بلعباساني، وعبدو مد

، قمتم بكتابة النص، واإلخراج والتمثيل أيضا، أوال  "أرنوب والذئب"بالنسبة لعرض *
 ؟كيف انتقيتم بفكرة النص

وأردت أن أحكي قصة عن خمرتع جيرب يف خمربه، " التجربة"عنوان النص األول كان 
واستوحيت هذا من حب الطفل للتجريب واملغامرة، فالطفل ال خياف عندما يراوده شيء أو 

 س، والنص كان يضم مخاالنطالقةأمر يف ذهنه حياول جتريبه، وجتسيده، هذه كانت 
، عبد اإلله مربوحمع فريق العمل خاصة السينوغراف  شخصيات، يف البداية مت بعد لقائي

احليوانات والذئب طورنا النص وأضفنا باقي الشخصيات، وحىت الصراع الذي وضعته بني 
 .ركة اليت يلعبها األطفال بني األحياءعبة امليشبه نوعا ما لع

 ؟إذن ضروري أن يكون النص قريب من عامل الطفل وطريقة لعبه*
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 .ضروري، حىت يتم التجاوب مع العرض جيب أن نقرتب من الطفل نعم، هذا أكثر من

ما أثار إعجايب يف العمل اخلالصة اليت خيرج هبا الطفل، وحتمل قيمة معرفية ومجالية، *
للقضاء على أشد األشرار " آلة السفر عرب الزمن"وهي ضرورة العلم، واملمثل يف عرضكم 

   ". الذئب"واألعداء 

بني املتعة والتعليم، والفضل أيضا يرجع إىل فريق العمل الذي  لنا أن جنمعو نعم، حا
 .طور النص

 ؟كيف رمستم رؤيتكم اإلخراجية*

اإلخراج بالنسبة يل حتصيل حاصل نابع من مشاهديت لعديد املسرحيات، والحتكاكي 
اشتغلت أنا والسينوغراف ملدة شهر كامل رمسنا فيها  "بئأرنوب والذ"مبخرجني ويف عرض 

 .اخلطوط العريضة للعرض

السينوغرافيا مل تكن ثابتة، وظهرت بعدة تشكيالت، الديكور املتحرك، كانت *
  ؟فكرتكم أم اقرتاح السينوغراف

 .السينوغراف هو من اقرتح على هذا التصميم، ووجدت أن ه مناسب لروح العرض

 .اعيا، وكنتم منفتحني على أراء فريق العملإذن العمل كان مج*

 .هذا طبيعي يف املسرح الكل يساهم يف إطار رؤية مضبوطة

شاهدنا يف الكاستينغ أن ه ضم ممثلني يتمتعون بإمكانيات جسدية فائقة، هل كان *
 ؟خياركم أم خيار الكوريغراف
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كات األكروباتية من كان خيارا مشرتكا وهذا ملا قد يضيفه املمثلني الذين يتقنون احلر 
مجالية، وحركة يف العرض، فاملمثل جيب أن يكون متقنا لكل فنون العرض من غناء ورقص، 
وهذا ما قد حيقق املتعة يف مسرح الطفل، واختيار هذا النوع من املمثلني يسهل العملية 

 .اإلخراجية

احليوان وهي ماذا اعتمدمت يف توجيهكم ملمثليكم، خاصة وأن  األدوار كانت من عامل *
 ؟من أصعب األدوار

قبل التوجيه جيب على املمثل أن جيري أحباث عن دوره، وجيمع جمموعة من املعلومات 
حول طبيعة الشخصية، مث بعد ذلك يأيت دور املخرج لتأطريه، كما أننا قمنا بعرض بعض 

   .حول عامل احليوان عبد اهلل بن عبد اهللالشرائط الوثائقية اليت آتانا هبا 

كنتم أيضا ضمن املمثلني، كيف حققتم التوازن بني عملكم كممثل وخمرج يف آن *
 ؟واحد 

رمبا هذا راجع أيضا للخربة، وملعرفيت اجليدة بروح النص، أضف إىل ذلك الفريق املرافق 
 .يل كان حاضرا يف كل التدريبات وكما قلتها من قبل املسرح عمل مجاعي

 ؟املشاهد اليت ترون أهنا ميكن أن حتذف بعد مشاهدتكم للعرض هل هناك بعض*

نعم هناك بعض املشاهد اليت  " أرنوب والذئب"كل عرض قابل للتعديل، ويف عرض 
ا ال تضيف شيئا كبريا للعرض بالعكس قد تؤثر على اإليقاع كان باإلمكان حذفها، ألهن  

حناول أن نبالغ يف  أحيانا ،عند الطفلهي اللوحات الطويلة اململة . لالعام للعرض وختلق املل  
تبسيط العرض فنضيف مشاهد دون جدوى، فمثال يف العرض املشهد الذي يبحثون فيه عن 

 .والد الطفل جنم الدين كان ميكن أن يقدم دون حوار وحبركات قليلة إميائية تؤدي املع ى

 .إذن االقتصاد ضروري يف مسرح الطفل*
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جيب أن ال نقطع هذا التواصل إذا أمسك الطفل برأس اخليط، واندمج مع احلكاية 
 .لبطول املشاهد ما يسبب له املل  

 ؟هل هو موجه ملرحلة عمرة معينة أم لكل األطفال" أرنوب والذئب"عرض *

األطفال والشباب معا، فالعرض اجليد املوجه للطفل ال يقصى مجهور الكبار بل حيقق 
متعتهم أيضا، وبشهادة العائالت الذين أتوا مرافقني ألطفاهلم، يف هناية العرض يصعدون 
لتهنئتنا ويؤكدون أهنم متتعوا أيضا بالعرض، جيب أن ال نستخف بعقل الطفل، وأن ال نزين له 

  .  يتفاجأ فيما بعدالواقع حىت ال 

هذه االستنتاجات انتم أدركتموها باطالعكم على كتب سيكولوجيا الطفل، وجتارب *
 ؟املخرجني العامليني يف مسرح الطفل والشباب، أم نابعة من جتربة شخصية

سنة وأنا أقدم عروض  27أكون غري صادق إن قلت عن طريق الكتب، منذ أكثر من 
خيمات الصيفية، ويف املدارس وحىت دور احلضانة هذا ما جعلين األطفال بكل األعمار يف امل

 .  أكتسب معارف من احتكاكي الدائم مع الطفل
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يف من خالل دراستنا ملوضوع املدارس اإلخراجية العاملية وأثرها على مسرح الطفل 
 :توّصلنا إىل جمموعة من النتائج جنملها فيما يلياجلزائر 

ف يف مسرح الطفل إذا راعينا املناهج واملدارس اإلخراجية ميكن هلا أن توظّ  أغلب إنّ  -
وضبط اإليقاع العام للمسرحية  ،حساسية املتلقي الصغري خاصة يف توجيه املمثلني

 .ل السريع من املشاهد الطويلةاملوجهة للطفل املعروف بامللّ 
 خمرجنياملخرجني ملسرح الطفل على جتارب من سبقوهم من  وإطالعأمهية دراسة  إنّ  -

 .اإلخراجيةويفتح هلم جماال أوسع يف اإلبداع ويقوي رؤاهم  ،ل عملهمني يسهّ يعامل
 وإخراج ملسرح الكبار هي فكرة غري مؤسسة ألنّ  ،ملسرح الطفل خرجإفكرة وجود  إنّ  -

يكون مع النص الذي يكون مقيدا بالشرحية املوجه  فاالختالفعلم اإلخراج واحد، 
 .إليها أما اإلخراج فهو واحد يف املكونات

ضعف التكوين أو انعدامه يقف حاجزا أمام الرقي باحلركة املسرحية بصفة عامة،  -
وهو  ماناأل خرج هو من يصل بالعمل إىل برّ امل ألنّ  ،بصفة خاصة واملوجهة للطفل

 .منها و حيطأمن يرفع من قيمته اجلمالية 
يف تكوين كل  ومرحلة ضرورية ،اجلانب النفسي وسيكولوجي للطفل يعد شطرا مهما -

عامل الطفل  ألنّ  ،من يشتغل على مسرح الطفل سواء كان كاتبا، خمرجا أو حىت ممثال
وغموضه لذا كان لزاما على العاملني يف هذا اجملال  ،تهله خصوصيّ  عامل خمتلف

ص يف علم نفس الطفل يواكب سات النفسية أو حىت إقحام خمتّ ااالطالع على الدر 
 .العملية إبداعية حىت نتقرب أكثر من عامل الطفل

وهذا ما جيب اجتنابه يف مسرح  اإليديولوجيةاملدارس اإلخراجية العاملية ال ختلوا من  -
 .الطفل واالكتفاء فقط بالتوجيهات الفنية اليت ختدم العرض واملخرج
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انعدام اهتمام مسارح الدولة والوزارة بصفة عامة باألعمال املوجهة للطفل على الرغم  -
مجهور األطفال هو الوحيد الذي مازال يقصد قاعات املسرح، ويدفع مثن  من أنّ 

ضع تأسف له العقول، فالطفل هو مجهور الغد فإذا قدمنا له أعماال تذكرته، وهذا و 
مجالية ترافقه يف كل مراحله العمرية، وتوطد  يف ذهنه قيم ترسخزة وأهبرناه هبا مميّ 

 .يتذوق أعماال مسرحية للراشدين وهكذا جنده مستقبال ،عالقته باملسرح يف الغد
ل الشروع يف العمل الفين، فكل ضرورة األخذ بعني االعتبار التحديد العمري قب -

 األعمارمرحلة هلا خصوصياهتا لكن تبقى األعمال الراقية واملدروسة جتمع بني خمتلف 
األطفال األقل من مخس سنوات صعب  نّ من مخس سنوات فما فوق، أل انطالقا

 .وما ميتعهم عدا اللعب ،جدا التكهن مبا يستهويهم
ن يثمر مها يف رؤية إخراجية موحدة ميكن أوض املزج بني املدارس اإلخراجية العاملية -

يتماشى مع نفسية الطفل بنتيجة، ألن اإليهام الذي ينص عليه ستان سالفسكي 
إليه برخيت أيضا من اهتمامات مسرح  دعاومع طبيعة لعبه، واجلانب التعليمي الذي 

هذه  داء والتعامل مع الفضاء خاصة أنّ البيوميكانيك ملريخولد وطريقة األالطفل، و 
ذة ق اللّ ن حيقّ أت وتقنية السريك وهذا أيضا ميكن املدرسة تعتمد كثريا على األكروبا

 .واملتعة لدى الطفل
مسرح الطفل ملا ميكن أن يذره هذا املسرح من أرباح أثناء  إىلتوجه اجلمعيات الثقافية  -

 .اجلوالت عرب املدارس
، فلما ال الوزارة املعنية برتبية النشءغياب نظرة ثقافية حىت يف وزارة الرتبية اليت تعترب  -

تكون هناك فرقة حمرتفة تابعة لوزارة الرتبية تتكفل بتقدمي عروض لألطفال، وتكوين 
فرق الناشئة لضمان مستوى راق ملسرح الطفل وهذه املبادرة مثال، قامت هبا وزارة 

كاتب تقدم  ، أين اسالسعيد معزوزيالعمل اليت كان على رأسها اجملاهد الراحل حممد 
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يف املصانع لصاحل وجوالت  ،لتقدمي عروض "احلركة الثقافية للعمال"مع فرقته  ياسني
 العمال

نوا بعد تقريب من بعض املخرجني الذين ينتجون ملسرح الطفل أدركت أن غالبيتهم تكوّ  -
 .أثناء ممارستهم امليدانية

 .امليداين مع األطفال باالحتكاكيكون مرفقا  أنواليت جيب  األكادمييضرورة التكوين  -
جتربة لصفر خبالد يف اإلخراج ملسرح الطفل أساسها االحتكاك الطويل واملتواصل مع  -

األطفال، واليت أعطت مثارها لكنها تفتقر إىل تكوين أكادميي واطالع على أسس 
 .ونظريات العاملي

خربة حممد عباس إسالم يف اجملال املسرحي ودراسته العليا يف معهد الفنون طّورت رؤاه  -
 . اإلخراجية، وأعطتها بعدا أكادمييا

نوا فرقة مسرح لوا وكوّ املخرج حممد عباس إسالم من املخرجني القالئل الذين شكّ  -
الدائم مع  أعضاؤها أطفال، وقّدم معهم العديد من األعمال املسرحية يف إطار تعامله

 .مجعية أشبال عني البنيان باجلزائر العاصمة
إمهال كل من لصفر خبالد وحممد عباس إسالم إىل دور املستشار املختص يف علم  -

نفس الطفل الذي ميكن أن يقّدم إضافات قيمة إذا متت االستعانة بنصائحه فيما 
 .خيص سيكولوجية الطفل

زارة الثقافة واملسارح اجلهوية فضاء أوسع لتطوير أن تعطي الدولة ممثلة يف و هو متناه أوما 
ش، وأن تساهم يف إشراك النقاد ذا النوع من املسرح املهمّ هلأمهية مسرح الطفل وأن تويل 

   .الذين من واجبهم مواكبة كل عملية إبداعية
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 السيرة الذاتية والمهنية

80/80/0798 :تاريخ الميالد  محمد :االسم   عباس :اللقب    

 الدراسات العليا

0777/0888دفعة  .(سابقا)ببرج الكيفان ’ حاصل على دبلوم دراسات عليا تخصص تمثيل من المعهد الوطني العالي للفنون الدرامية  

 الوظائف الرسمية

ممثل و مخرج-  

.الجزائر, بالمعهد العالي لمهن فنون العرض و السمعي البصري ببرج الكيفان مستشار ثقافي -  

 الهاتف :

80 99 97 8000  

 Abass.islam2012@gmail.com   :البريد اإللكتروني 

 العنوان 

,المعهد العالي لمهن فنون العرض و السمعي البصري  

شارع العربي تبسي برج الكيفان 80   

الجزائر. 07088. ب.ر  

 التربصات, المشاركات و االنتماءات العضوية

......................................فرنسا , متربص في فن التمثيل بورشة التمثيل ضمن رزنامة المهرجان الدولي للمسرح بأفينيون -0778  

...........................................................................................فرنسا ’ المشاركة في ورشة مسرح الشارع بأورياك -0770  

.......................................................................تحت إدارة و إشراف السيد بوانو , متربص بالمركز الثقافي الفرنسي -0770  

...............................................................................................مخرج و مستشار فني بجمعية أشبال عين البنيان  -0779  

.................  ...(سابقا)ببرج الكيفان ’ المشاركة في مهرجان المسرح الجامعي ببلجيكا المعهد الوطني العالي للفنون الدرامية -0777  

............................................................................................................عضو بلجنة التحكيم بمهرجان القليعة  -0880  

........................مؤطر ورشة تفعيل النشلط الثقافي بالمؤسسات التربوية بالتنسيق مع اليونيسيف و وزارة التربية الجزائرية  -0880  

......................................................................................رح الروو بألمانيا مسرح وطني المشاركة في ورشة مس -0880  

................................................................................لجزائر العاصمة عضو بلجنة التقييم بالمعهد البلدي للمسرح ل -0880  

........................................................الجزائر , بمستغانمعضو بلجنة التحكيم في المهرجان الوطني للمسرح المدرسي  -0880  

.............................................................................المشاركة في مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة مسرح وطني -0880  

.................................................................................سوريا مسرح وطني, المشاركة في مهرجان المسرح بدمشق -0880  

.................................................................ساعة مسرح دون انقطاع بتونس مسرح وطني 00المشاركة في مهرجان  -0889  
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........................................................اإلمارات العربية المتحدة مسرح وطني, المشاركة في مهرجان المسرح بالشارقة -0880  

.......................................................................................................فن التمثيل بوهران , مؤطر بورشة تكوينية -0808  

................................................................................................فن التمثيل بأم البواقي , مؤطر في ورشة التكوين -0808  

الصحراء الغربية مسرح , مؤطر في ورشة التكوين -0808

.....................................................................................وطني  

.........................................................................................................المشاركة في مهرجان قطر مسرح وطني -0808  

......................................................................................................................افي الثق رئيس تعاونية الفضاء -0800  

 

 

 األعمال المسرحية و التلفزيونية المنجزة 

 

 

 1- أثناء الدراسات العليا :

 

........................................... ................................أداء دور بمسرحية مسيسيبي عن نص للكاتب فدريك دورينمات  - 0779  

........................................................................أونوان تشيكوف أداء دور بمسرحية أضرار التبغ عن نص للكاتب  -0770  

.................................................................نص للكاتب أنطوان تشيكوف  أداء دور بمسرحية تراجيديا رغم أنفه عن -0770  

تركيب و اخراج محمد شرشال ’ أداء دور بعرض فسيفساء -0770

....................................................................................  

...........................................................لك و المهرج عن نص للكاتب ميشال دي قال دي رود أداء دور بمسرحية الم -0777  

......................................................................أداء دور بمسرحية ترويض الشرسة عن نص للكاتب وليام شكسبير  -0888  

.......................................................................رحية طلب الزواج عن نص للكاتب أنطوان تشيكوف أداء دور بمس -0880  

 

 

 2- بالمسرح الوطني الجزائري من أهمها :

 

..............................................................................أداء دور بمسرحية الجثة المطوقة من إخراج دريس شقروني  -0888  

محمد بن قطاف  أداء دور البطولة بمسرحية التمرين من إخراج -0880

..............................................................................  

..............................................................................أداء دور البطولة بمسرحية بدون تعليق إخراج عمار معيوف  -0880  

.............................................................................أداء دور بمسرحية سليمان الملك من إخراج عبد العزيز قردة  -0880  

..........................................................................................أداء مسرحية رحلة حظ من إخراج دريس شقروني  -0880  

.............................................. (إنتاج مشترك)أداء دور البطولة بمسرحية سفينة األلحان من إخراج سمية بن عبد ربو  -0880  

.............................................................................إخراج أحمد خودي أداء دور البطولة بمسرحية إيبو الملك من  -0880  

.......................................................أداء دور بمسرحية الشهداء يعودون هذا األسبوع من إخراج زياني شريف عياد  -0880  

...............................................................................المنتحر من إخراج مالك العقون أداء دور البطولة بمسرحية  -0880  
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.....................................................................أداء دور البطولة بمسرحية بيت الحدود من إخراج بلقاسم محمد عمار  -0887  

..................................................ء دور و مساعد مخرج بمسرحية الحكواتي األخير من إخراج المنجي بن براهيم أدا -0889  

......................................................................................................مساعد مخرج لمسرحية بيت برناردا ألبا  -0889  

..............................................................................................إخراج مسرحية غوتية عن نص لحسين طايلب  -0880  

..........................................................................................................................إخراج لو كنت فلسطينيا  -0887  

.........................................................................................................أداء دور مسري إخراج فاضل عباس  -0887  

..............................................................................................................إخراج مسرحية الفصول األربعة  -0800  

..............................................................................................................................إخراج مسرحية للبيع -0800  

....................................................................................مسرحية معاق و لكن   مساعد مخرج و سينوغرافيا في -0800  

 

 3- المسرحيات المنجزة في إطار التكوين والفعل الجمعوي : 

ISMAS .مساعد مخرج في مسرحية ليلة الملوك عن نص لوليام شكسبير -  

ISMAS .مساعد مخرج في مسرحية إكترا عن نص صوفو كليس -  

ISMAS .مساعد مخرج في مسرحية ليلة الشك عن نص ألزرق مترف -   

ISMAS .مساعد مخرج في مسرحية ليونس و لينا عن نص بوشنار -   

.أداء دور و مساعد مخرج بمسرحية هملت عن نص لوليام شكسبير بجمعية أشبال عين البنيان -  

.وزارة المجاهدين, ي ملحمة العقيد لطفيمساعد مخرج ف -  

.جمعية قوس قزح, أداء دور في مسرحية الخطابة عن نص لقوقول -  

.جمعية مصطفى كاتب, أداء دور في مسرحية حالق بغداد أللفريد فرج -  

.الكشافة اإلسالمية’ باللهجة الميزابية عن نص اصالح ترشين (نشين دايت ماس)إخراج مسرحيو األناني  -  

.الهالل األحمر الجزائري’ باللهجة الميزابية عن نص اصالح ترشين (رنآأمان أرنان )إخراج مسرحية الماء أغلب الدقيق  -  

 

......................................................................إخراج مسرحية محفظة نجيب عن نص ألحمد بوشيشة و اقتباسي  -0880  

..................................................................................ية كوري بوان كوم عن نص لحسين نذير إخراج مسرح -0880  

.................................................................................. (إبداع جماعي)إخراج مسرحية روضة النور عن نص  -0887  

.......................................................................... إخراج مسرحية أطفال و ألوان الطبيعة عن نص لعمر شتيوي -0889  

............................................................................................مع أشبال عين البنيان  -ستراتاج-إخراج و تمثيل -0880  

..............................................................................إخراج مسرحية عرس المحروسة عن نص لحسين طايلب  -0880  

...............................................................................إخراج مسرحية أبواب المحروسة عن نص لحسين طايلب  -0808  

............................................................................................................................إخراج صبيان و لكن  -0808  

...........................................................................................ح الجهوي وهران إخراج النافذة لروبالس المسر -0808  

.............................................................................................تمثيل و إخراج هو و هي مع أشبال عين البنيان -0800  

...............................................................................................  -مع النوارس البليدة-إخراج نساء بال مالمح -0800  

..............................................................................................................-أم البواقي-إخراج صاحبة الكنز  -0800  

................................................................................نيان مع أشبال عين الب    Petit omar إخراج ثورة البراءة  -0800  

............. .......................................... .........................................براقي-إخراج بني كلون مع أوفياء المسرح -0800  

........................... ................... ................... ............ .......................مع الفضاء الثقافي-إخراج أول مكرر  -0800  
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.............................................................................................-مع أشبال عين البنيان-إخراج الجنود الصغار  -0800  

..........  ..................................................................إخراج مسرحية زهرة الوادي مع مسرح أم البواقي الجهوي  -0800  

................................................  -مع النوارس البليدة-إخراج أحمد مداح -لويليام شكسبير-ممثل في مسرحية عطيل -0800  

................................................... .......................إخراج مسرحية جيل األنترنيت مع جمعية أشبال عين البنيان  - 0807  

 

 4- األدوار التلفزيونية :

................................................................................لح أداء أدوار متنوعة بالسلسلة الفكاهية مع الفكاهي صوي -0880  

..................................................................أداء دور بالمسلسل التلفزيوني حنان امرأة من إخراج مسعود العايب  -0880  

................................................................من إخراج محسن عمار  0ا الجزء أداء دور بالمسلسل التلفزيوني جح -0880  

..............................................................أداء دور بالمسلسل التلفزيوني مفترق الطرق من إخراج حسين ناصر   -0887  

..................................................................ج محسن عمارني ناس الحومة من إخراأداء دور بالمسلسل التلفزيو -0889  

...............................................................من إخراج محسن عمار  0أداء دور بالمسلسل التلفزيوني جحا الجزء  -0808  

...................................................... لسل التلفزيوني أوالد الحومة من إخراج محسن عمار أداء دور مقيدش بالمس - 0800  

.............................. ...................أداء دور جموعي بالمسلسل التلفزيوني بساتين البرتقال من إخراج محسن عمار  - 0800  

..................................... ...................." .............................ابن باديس"سل التاريخي مساعد مخرج في المسل -0807  

 

 

 5- الجوائز المحصلة :

...............................................................................................جائزة أحسن ممثل األيام المسرحية بغرداية  -0778  

...............................................................جان مستغانم جائزة أحسن عرض متكامل مسرحية محفظة نجيب مهر -0770  

..........................................................................COURI.COM مستغانم مسرحية  الجائزة الكبرى مهرجان -0880  

.............................................................................جائزة البرنوس الذهبي بمهرجان المسرح الممتاز ببلعباس  -0880  

........................ ............... ...............................................COURI.COM جائزة الكبرى بالعلمة مسرحية ال -0880  

.........................................................................................COURI.COM الجائزة الكبرى بأفلو مسرحية  -0880  

.......................................................................جائزة أحسن ممثل بمهرجان الفكاهي بالمدية بمسرحية الخطابة  -0887  

..............................................................................جائزة أحسن عرض متكامل مسرحية روضة النور بباتنة  -0887  

..............................................الطبيعة بخنشلة جائزة القناع الذهبي ألحسن عرض متكامل مسرحية أطفال و ألوان  -0889  

.....................................................................بخنشلة ... جائزة القناع البرونزي لعرض مسرحية صبيان و لكن -0887  

........................................................................جائزة أحسن عرض متكامل مسرحية الفصول األربعة بخنشلة -0800  

..................................................................... الجائزة األولى مهرجان سيدي بلعباس مسرحية نساء بال مالمح  -0800   

............................................................ ................... ............. جائزة  لجنة التحكيم مسرحية نساء بال مالمح  -0800 

 بالمهرجان النسوي بعنابة 

....................... ...................................................... ..........  0 . جوائزمسرحية نساء بال مالمح بمهرجان بغداد  -0800   

......... ............... .................................... ........... جان سيدي بلعباس مسرحية أبواب البهجةالجائزة الثانية  مهر -0800   

.. .................. .............................. ...... ... .............حية األول مكررالجائزة الثانية  مهرجان سيدي بلعباس مسر -0800  

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة الثقافة

 ــري ـــــــــرح الوطنـــــــي الجزائـــــالمس

 الجمـــــعـــــــية المســــــــــــرحــــــــــــــية أشبال عين البنيان  

 ـورة البـــــــــــــــراءة ــــــــــــث

   ( بوتي عمر)

 البطاقة الفنية 

  :مسرحيةملخص ال

واستقراء لسيرته الذاتية، إنّه صبي من " عمر ياسف" بطلالطفل لبورتريه لثورة البراءة 

انخرط في عمليات ذهب انخرط في مسالك الكبار واستشهد خالدا ليظل حيا بيننا، بعدما 

 كبرى مع الفدائيين رغم حداثة سنه، وارتبط مع أبطال كبار على منوال علي عمار

ف ملحمة استكشمرحبا بكم في رحلة ا، فة بن بوعلي، ياسف سعدي وغيرهمحسيب، (البوانت)

 ".بوتي عمر"الكبير /الصغير

عن أمجاد رجال صنعوا التاريخ ، اعتدنا أن نبحث في تاريخنا : كلمة الكاتب حسين طايلب

كم من مرة استدرجنا إلى رقعة  الركح، سيرهم و مالحمهم ، لكن لم يخطر ببالنا و لو مرة و

، و كأن األطفال ''أطفال'' ميط اللثام عن سير أبطال صنعوا نفس المالحم رغم أنهم أن ن

 .'' خارجون عن التاريخ'' دون وعي منا و

بكل المقاييس العمرية، رمى المحفظة ورفض أن تكون  الشهادة  ''طفل''هذه السيرة ، بطلها 

دخل التاريخ مع من  و البطولة ملكية للكبار دون غيرهم، و تبنى عن وعي الثورة ، و

 .بالمعنى التاريخي للكلمة ...كبيرا ... ''بوتي عمر '' و أضحى ... صنعوها 

وا شهدت الثورة قبل نصف قرن بطوالت أفذاذ صنع: كلمة المخرج محمد إسالم عباس

" بوتي عمر"إنّه لحضور الجزائـري األصيل ضّد احتالل غاشم سعى لوأد اآلخر وتغييبه، ا

 .مسخ، وال يزال نابضا في قلوبنالاالبراءة ضّد  الذي فّجر ثورة

ألّن المسرح الثوري متألق دائما بمالحم صانعيه، ارتضينا : كلمة األستاذ مصطفى علوان

، الجزائري الخالدتحرر موز المقاومة في مسار ال، لتلمس أحد ردروب الماضيالسفر في 

 .العدم رغم الويالتطفال من ذهب تحدوا ألالذي يعد نموذجا " بوتي عمر"إنّه 

  .ة العظيمةالجزائريمة عتزاز بالجذور األصيلة لألإّن عملنا هذا احتفاء بالهوية وا

 



 طاقم ثورة البراءة 

 حسين طايلب : الكاتب*

 محمد إسالم عباس  :المخرج*

   سيد أحمد مّداح : جمخرمساعد ال *

 بدري مبروك : السينوغرافيا *

 عبد الرحمان إكروان   :موسيقى  *

   راربو  رابح: إنجاز الديكور* 

 شاكر يحياوي : إضاءة *

  عمامرة  محسن: تركيب الشريط السمعي البصري* 

 هشام منادي : تنفيذ الشريط* 

 نادية العالم  : خياطة *

سايح  سمير-أحمد مّداح  سيد-كافي  فتحي-علوان  مصطفى- عبد الحكيم حراث: تمثيل

أمين حراث   - قايدي  شهرزاد -ماريا عمارة  -عبد الغني علوان  -ر بن حليلو جعف -تواتي 

 .سارة بطوش -عادل معروف  -طارق طايبي  -رشيد بلمختار  -عالء صايفي  -

 تخطو الجمعية المسرحية ألشبال عين البنيان بثبات عقدها الثالث : تنويه

      1991تأسست في أوت 

 :هرهاأنجزت الجمعية عدة عروض، أش

  - أطفال وألوان الطبيعة –هاملت  –لكن ... صبيان  –روضة النور  -محفظة نجيب 

  هو وهي  –أبواب المحروسة  –أوالد الحومة  –البسمة المحرومة  –الفصول األربعة 

 وأحرزت هذه األعمال جوائز عديدة في مختلف المهرجانات  

 ونيالتواصل مع جمعية عين البنيان على البريد االلكتر

achbalainbenian2008@yahoo.fr  

 



 وزارة الثقافة

 إلبداعالوطني لدعم ا صندوقالوبدعم من 

  شبال عين البنيانألالجمـــــعـــــــية المســــــــــــرحــــــــــــــية 

 

 دعوة

 مسرحية الفصول األربعة

 فنيةالبطاقة ال

 عمر شتيوي : نص

 ية العالممساعدة ناداسماعيل ميموش ب: سينوغرافيا

  إيدامي  نوارة: كوريغرافيا

 مصطفى علوان : مساعد المخرج

 محمد إسالم عباس: إخراج

، عبد سارة معروف، ليندة أكدي، ماريا عمارة، منال صافي، سارة ابراهيمي، سارة بطوش: الممثلون

 . الحكيم حراث

ن األطفال إلى من خالل عرض استعراضي غنائي راقص، يتطرق عشرات الممثلي: ملخص المسرحية

 .  حركية فصول الشتاء والربيع والصيف والخريف

ويظهر الممثلون بشكل تجريدي في العمل، إذ يتمظهرون كأشجار وشموس وغيم وتالل وفسائل، 

بالتزامن مع انخراطهم كجوقة طفولية تتغنى بفضائل وحكم الفصول، وتعنى المسرحية باطالع المتلقين 

جمالية لكل فصل وما ينطوي عليه من مميزات، وسط أجواء حوارية على الخصوصيات المناخية وال

" األربعة فصول"بديعة بين الشمس واألشجار، الرعد والبرق، األطفال والصيف لُيختتم العرض بأغنية 

 .  الداعية إلحياء الكون والتملي في أيقوناته
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هذه المسرحية الملحمية كتبت على شكل لوحات، يمتزج فيها الحوار الشاعري 
 .والتعبير الجسماني 

 الراوي : اللوحة األولى
 .عتمة 

هو ...غارقة يف سود اجنال مكفوف...ماهي معاين...ماهي طالسم وال ألغاز: الصوت 
 ... و يتنهد من مشقة السفر ...الوقت اللي حب يرتاح...الوقت 
ماشي ...قبل موعد الرحيل...رحلت ...على بساط الزمان ...املسافر ...أنا ...أنا : الطفل 
 ...حكمة لقدار ...غرضي

حممد ...عمر ...اهلادي...مولود...لياس...حممود ...محيد...صحايب وحشت ت:الطفل 
 ...ياسف   بوعالم...سيد علي...شيبان

 .يدخل أربعة أطفال 
 .لى كتفه مبتسما يقرتب من الطفل األول و يربت ع

 ...وليد عمي ...ياسف حممود ...حممود: الطفل 
 .يبدي الطفل األول دهشة كبرية يتمعن فيه مث برتدد ينطق اسم الطفل متقطعا 

 ...عمر : الطفل األول 
 ...يلتفت الطفل حنو الطفل الثاين 

 ...بوبول ...سيد علي: الطفل 
 .ره على الطفل الثالث مبتسما يندهش الطفل الثاين من كالم الطفل ،يعرج بنظ

 ...عمر قاصد...عمر: الطفل 
 ...ptit omar..عمر.....ر...مـــ....عـــ...أنت....انت: الطفل األول 

 .  حبرارة كبرية حيضن األطفال الثالثة الطفل عمر
كوريغرافيا تعكس ظهور املكان و الزمان، حيث يظهر ديكور يبني العمران التقليدي للقصبة، 

 .  صغرية الواحدة قرب األخرى تنتهي بشرفة صغرية  خيتفي القرببيوت 
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 .يف خضم الكوريغرافيا يقال كالم و من األفضل يغىن 
رجعنا نلمو اشواقنا ...غربة النسيان ...و غلبنا بقوة الذكرى...رجعنا للمكان : األطفال 

و رجعنا ...هنا متنا  و...هنا تعذبنا...ضحكنا و بكينا...هنا عشنا... تارخينا ...حياتنا...
 .... قوتنا ...حنكو....من جديد 

 .يظهر عمر جالسا فوق درج و حوله األطفال الثالثة 
القصبة داري ...ي شفت فيه النورو طين و الرتاب الل...أعز ما حنب ...املكان : عمر 

اللي هي ...ما حبيت الثورة و ال  طلبتها ...ما نسعى من كنز مثيل...قربي...و ... حيايتو 
 .هليه ميا يسموها ذهبية ... و اختارتين من بني ألف و ألفني ...عشقت فيا

 .عتمة مث ضوء خافت يف مؤخرة اخلشبة 
 .امرأة حامل تتعصر من األمل 

 .نور ينبعث من األعلى ، ترافقه موسيقى  
 

 ...يا اللي جاي مين أنا ...يا هو ...وينك يا أنت ...و آه...آه: ...املرأة 
 

 .أسها عاليا ترفع ر 
نقدر ...ما عدت ...يا كبدي...طال غيابك ...يا ضنايا...طال غيابك: املرأة 
    ...لوان...شفت من الويل أنا أنا...حبار عليا...نرحل أنا ...و خلي...أجي...نستىن

 ...معروفة من زمان ...قصيدة...نغنيلك...أجي ...أجي ...ديوان...كتبت يف الشقا و 
 

 .ا تغين قصيدة مطلعه
 ارسلي مع الريح سالم  –يا الغايب يا اللي جاي 

 شوقك تعدى حد الكالم  –ياللي جاي  يا الغايب
 عذابك ما خطوه قالم    -يا الغايب يا اللي جاي 
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 و زهرك تلحف لون الظالم   –صوتك قرحة ناي 
 

 .صراخ امرأة و هي تلد خلف ستار عازل   
دين حاملتني مولود جديد و هو يصرخ، يقدم إىل يظهر خيال امرأة  مستلقية، بينما متتد ي

 .أمه اليت حتتضنه حبنان 
 .يرفع الستار فتظهر املرأة و هي تالعب مولودها 

 ...يا الثالث األولني ...يا قرة العني...يا الزين ( : و هي تنظر إليه :) املرأة 
 .صوت الرضيع و هو يصدر أصوات 

 
 ...ك دميا عساسةعاله عيني...عاله ما تنعس  : املرأة 

 حتضنه و تباشر الكالم  و هي ترقص متنقلة من اليمني إىل اليسار 
 

 ...يا رقاد ذراري...باري يا باري : املرأة 
 

 .تطل من النافذة كأهنا تنتظر أحدا ...تقوم ...ينام الطفل، تضعه املرأة جانبا 
 .تستدير 

قرة ...و كيف احليلة ...أش ندير ...  اهلل جيعل اخلري...العيشة فاتت و هو ال خرب : املرأة 
خنرج من ذايت ...حابة ...أش ندير...هاملة ما تعرف الراحة ...و الثانية تايهة ...العني نامية 

 ... يا خويا ...وينك أنت...الذايبة يف بركة القنطة
 .يقرتب منها زوجها 
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ة نقرا الفاحتة على كل ما نسمع طلق...قتل اخلوف اللي فيهو ...خوك طلق حلياة : الزوج 
ريب حنني  ...ما يكون غري اخلري )يلتفت إليها (...لكن يف اللخر يبان من جديد...روحو
 (.ينظران إليه  (الربكة يف اللي جاء للدنيا ...كرمي 

 
احلكاية ...السالح و مشيت رحية البارود و أنا ملفوف يف القماطة تتوسد: الطفل عمر 

 ...  44عام ...للي جيت فيه للدنيا العام ا...بدات من ذاك العام 
 

 .البداية : اللوحة الثانية 
 .تضاء اجلهة اليت جيلس فيها الطفل عمر رفقة األطفال الثالثة 

 .يقوم عمر من مكانه يتبعه األطفال الثالثة 
 .ينزع الثوب األبيض و يظهر ثوبه األصلي 

الثالثة يف لعب لعبة الكريات يستند على حائط و يضع يديه يف جيبه  بينما يشرع األطفال 
 .يصرخون متفاعلني مع اللعبة ... les billesالصغرية 

 .عمر مشغول البال ال يكرتث ألصحابه 
يظهر شاب يف العشرين من عمره مرتديا بدلة أنيقة سوداء، يستدير ، يف تلك اللحظة يلمح 

 .عمر آثار سالح يف ظهر الشاب الذي كان متأهبا ملغادرة املكان 
 .ادره عمر بعفوية يب

 ...راهي قريب تطيح ...رد بالك على املشوارة انتاعك...عمو: عمر 
 .يستدير الشاب، يلمح طفل حنيف ذو شعر أسود 

بالتايل و  قبل اإلجابة يضع الشاب يده متحسسا سالحه، فيجد أن حاملة السالح مفككة
هو يتمعن يف الطفل جعلت السالح يربز مما يعرضه للخطر ، خيبئ الشاب سالحه جيدا و 

 .الواقف ثابتا يف مكانه منتظرا ردة فعل الشاب 
 .يقرتب الشاب من الطفل و يعزله عن األطفال مث يبادره 



222 
 

 ...باين عليك زردي من الكبار أنت : الشاب 
 ...ما راكش بعيد : عمر 

 .يبتسم الشاب 
 كي مسا اهلل ؟...قويل : الشاب 

 ...مر بويت ع...و عند حلباب...عمر : عمر 
 ...قويل عمر : الشاب 

راسي راه ...و ثاين ...اللي يرفدو ملشاور كامل حبايب ...بويت عمر ( : مقاطعا ) عمر 
 ...و حمتاج مساعدة...يقويل بلي راك مبحر 

 تقدر توريلي هذ العنوان ؟...املهم ...راك خالعين و ليدو: الشاب 
كاينة ...على كل حال ...جييب نعرف القصبة كي ...ما تقدرش تلقى خري مين : عمر 
 ...يقولو هايل بزاف ...أنا زردي ...منها 

يبتسم الشاب و يضع الطفل فوق كتفيه و يغادران املكان دون أن ينتبه هلما باقي األطفال   
. 

 .فجأة يتبه األطفال لغياب عمر، مما جيعلهم يصرخون 
 ...طفوه خ...عمر خطفوه ...خاليت ذهبية ...خاليت ذهبية: األطفال 

 .تظهر ذهبية من خالل شرفة 
 ...خري ان شاء اهلل يا لوالد : ذهبية 

 ...واحد الراجل خطف عمر و هرب بيه ...خاليت ذهبية : الطفل األول 
من مصيبة ...عمرو ما يقعد ترانكيل ...يا ريب واش ندير مع هذ لولد ...يا ريب : ذهبية 
 ...ليه درك نقول خلوه لكبري يروح حيوس ع...خلتها 

 ...خطفو عمر قدام عينينا و  احنا نلعبو : الطفل األول 
 ...الزم نديرو حاجة: الطفل الثاين 

 ...خنربو ناس احلومة ...هيا : الطفل الثالث 
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 .هيا : الطفل األول و الثاين 
 .يغادر األطفال املكان و هم يصرخون 

 ...عمر ياسف خطفوه ...خطفو عمر : األطفال 
 .باس أبيض فوق املدرج يظهر الطفل بل

راه يلعب ...بالعكس...ما عاد بويت...بويت عمر ...عمر ...ما خطفوه و ال شي : الطفل 
لكن يف دواخل ...و عشق يف شي ما فهم معناه...طلق الطفولة...يف درب الكبار

ما عادت تامن بلي ...و خاليت ذهبية ...واعي بيه و حد ما قادر يقنعو بالعكس ...نفسو
 ...وال فدائي ...بويت عمر ...عرفت السر...بعدما ...والت متثل ... دها خيطفوه عمر ول

 .يقرتب منه األطفال الثالث 
 من وقتاش يا عمر ؟: الطفل األول 

 ...ذاك الراجل ...و السبة ...من زمان : الطفل 
صغرية يشري عمر باصبعه إىل اجلهة اليمىن أين يقف رجل يف اخلمسني حامال على كتفه زربية 

 . دليل على حرفته 
 .يضع الرجل زربيه جانبا و يقرتب من طاولة حوهلا ثالثة رجال، ينضم إليهم رفقة بويت عمر 

 ...ما نفعت مع هذ العدو...السياسة...يا رجال : الرجل األول 
 . يدور بويت عمر حول الطاولة متمعنا يف الرجال اجملتمعني 

 ...خاطيه...بلي احنا ...الزم يفهم هذ العدو : الرجل الثاين 
 ...ماشي بالسياسة...الشعوب تتحرر بالدم...يف العامل: الرجل الثالث 
 ...و الزم نتحملو مسؤليتنا ...ساعة الصح قربت يا مجاعة : الرجل الرابع  

 .يظهر بويت عمر قرب مدخل البيت حامال حمفظة صغرية   
 ...صباح اخلري بابا : عمر 

باين عليها حتتاجك ...مياك راهي حتوس عليك ...وين زدت مهلت قول مس اخلري : األب 
... 



224 
 

 ...كنت مع صحايب حنوسو: عمر 
 .يبتسم األب 

 ...عندنا اجتماع ...أنا راين رايح للحزب...روح ترتاح و كول حاجة : األب 
 .يبتسم عمر فرحا 

 ...تعيش ...تعيش با ...حنب نسمع كالم ذو الرجال ...جني معاك با : عمر 
 .بصاح  لوكان تسمع مياك راهي تزعف ...صح : األب 

 .عمر حيضن والده 
 ...تعيش با تعيش : عمر 

 .يسمع عمر صراخ أمه و هي تتوعده 
 ...استنا  ترجع و من بعد نتفامهو ...تدير رايك...هكذا عمر : صوت ذهبية 

 ...تزعف ...قلتلك : االب 
 و عاله حرقت جوامع ...يت خلرين تلتعى شوية خباو ...و هي تلتهى غري بيا: عمر 
 .عمرو ما دار املشاكل ...شوف خلوك موح أكلي...راك حرقت الوقت...وليدي : األب 
 ...و يشبه ملن حيب  ... كل واحد فينا حر: عمر 
 ...و أنت ملن حتب تشبه: األب 
 ...لروحي : عمر 

 .ينظر األب البنه بفخر يالمس شعره 
بلي حىت أنت ما ...بصاح توعدين...اك باش ختليك ترانكيلكي نرجعو هندر مع مي: األب 

 ...تزيدش فيها 
 ...يصمت عمر منهيا احلوار الذي دار مع والده 

 .كوريغرافيا تعكس بداية احلرب يف القصبة 
 .يرافق هذه الكوريغرافيا كالم يردده الراقصون 
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العدو قهرنا ...ا بارود و كالمن...أحنا عزمنا...حد ما يقول ال...حد ما يوقفنا: الكالم 
... ويسكن جلبال...ينسف النار ... الفحل...خيرج ...لكن من صلبنا ...و دفنا  قتلنا ...

امسع ياللي ...كلمتنا خرجت من فم املدفع...يعود ...يف حلظة...وكي يطيح...ويبقى واقف 
 ...تشبع ...نزيدوك حىت ...و إذا طرشت...ما حبيت تسمع

 .ملدرج رفقة األطفال الثالثة يظهر الطفل عمر يف ا
 ...هذ الناس ...و نروى من عني الثورة ...نكرب قبل الوقت ...اللي خالين و : الطفل عمر 

يظهر يف جانب من املكان الذي يسكن فيه الطفل عمر، متسولون و أناس فقراء متسكعني 
 .يف كل مكان، و أطفال ينظفون أحذية األوروبيني 

و إال ...يستناو لقمة من يد الكلب...مزروعني يف كل مكان...هذ الناس: الطفل عمر 
ما ...و حنلف بيمن ...نرمي احملفظة...اللي أمروين...هذ الناس مها ...خوه...املوت من يد
هذ الناس بيهم اللي حرقت الزمان و هربت للوقت ... يف قليب ...بالدي ...نزيد نرفد إال 

 ...راجل ...و رجعت يف غمضة عني...
 و اشكون ثاين ؟: ل األول الطف

 ...قلنا يا عمر : الطفل الثاين 
 ...شوقتنا يا عمر : الطفل الثالث 

 .ينزل الطفل عمر من املدرج ، ينظر إىل السماء كأنه اشتم شيء 
 ...قصبة ذاك الزمان...كانت تعبق بيها ...مبهاها رحية...ما راكمش تشمو: الطفل عمر 

 .يتبادل األطفال النظارات 
 ...هليه...كان يف كل ليلة ...اخلباز ...احلاج حممد ياسف...رحية جدي : فل عمر الط

 .يظهر يف زاوية شيخ بربنوس أبيض و شاشية محراء متكئا جبانبه مشعة موقدة 
ما تقدرش تعرف اشحال راين فرحان يا عمر كي تعشيت معايا : احلاج حممد ياسف 

 لوك؟هو ماكلة امل...على بالك بلي سكسو...اليوم
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كي كون طايب باللحم و مرقة اهلل اهلل ...بصاح يا جدي راك تاكلو بالش: الطفل عمر 
 .بصاح يا جدي أنت دميا  مستقنع بالقليل و فرحان . اللي يويل ماكلة امللوك 

 ...أقعد يا املكراش و احكيلي واش اللي راه غابنك ...أقعد : احلاج حممد ياسف 
...                   رة مسعت تقول بلي االسالم دين حيرتم كرامة الشعوب قداه من م...جدي : الطفل عمر 

اهلل : على زوج حوايجو الزم ميوت ...و الراجل الزم يدافع على حقو و حياتو 
 ....الزم تدافع على كل هذ الشي ...باش تكون مسلم انتاع الصح و ...وبالدو

ألهنا هدية ...زم حنافظو على هذ احلريةو ال...ريب خلقنا احرار ...صح: احلاج حممد ياسف 
 ...كيف األرض و الكرامة و شرف الراجل ...كيفها...من السما

 ...حسبوه كلوشار...اليوم شفت العسكر يضربو يف شيخ كبري ...جدي: الطفل عمر 
لكن ...هذا الشي ولينا نشوفوه كل يوم ...واش حتب نقولك يا وليدي : احلاج حممد ياسف 

... ما والوش يقبلوهم ...ا أنت اجلزايريني و الذراري اللي كيم...يحة و اللي تفرح احلاجة املل
 ...ثورة ...ترجع ...و ما تبطاش ...احلرية راهي تغلي يف دواخلهم ... هذا يبني بلي و 

 .يقوم الطفل عمر من مكانه 
هم دميا تلقا...نظفو ديور القور و مدينتهم ...نصلحو ...أحنا اجلزايريني: الطفل عمر 

 ...و هذ الشي كامل يف بالدنا أحنا...خيار اخلدمة ...البسني أحسن لباس و خيدمو 
 . يلفت جلده

 ...ياك هذي بالدنا جدي : الطفل عمر 
جاء جارو ...صراتنا كي ذاك اللي عندو دار كبرية ...معلوم يا وليدي : احلاج حممد ياسف 

 ...حناهالو و خدمو وصيف عندو
 ول الشي عالش ما ينوضش يرجع حقو؟و م: الطفل عمر 

 على خاطر ماهوش قوي كي جارو السراق اللي راه مسلح : احلاج حممد ياسف 
 ...باش حناربو عدونا...و إذا ما تسلحناش : الطفل عمر 

 ...باالرادة  يا وليدو : احلاج حممد ياسف 
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 ..و أنا عندي هذ اإلرادة : الطفل عمر 
 .يبتسم اجلد و يرد 

 ...أنت الزم تقرا و تنجح ...خلي هذ الشي للكبار : مد ياسف احلاج حم
على ...القراية ما هتمنيش ...حىت الصغار من واجبهم يدافعو على بالدهم : الطفل عمر 

 و دميا يدو النقاط املليحة ...عندهم حق يف كل شي...خاطر القور الصغار 
 قادرين حناوزو العدو من بالدنا  باحلكمة...حىت القراية حرب يا وليدو: احلاج حممد ياسف 

 .يقرتب الطفل عمر من األطفال و يعود إىل املدرج 
 ...هكذا...اشكون رجعك...و اشكون ثاين يا عمر: الطفل األول 
 ...كنا أصغر من األطفال...قدامك يا عمر: الطفل الثاين 

 ...اشكون ...قلنا ...أحكينا : الطفل الثالث 
و بال شك ...اللي عشقتها...اللي متنيتها ...ات الثورةبد...و أخريا: الطفل عمر 

 ...حبيتو تعرفو اشكون ...عشقتين
 ...ماذا بيك : الطفل األول 
و ترجعين ما حنس غري ...تدخل كياين...حاجة...كنت حنس بالقوة...قدامو: الطفل عمر 

 ...بيه  و ما نسمع غري كالمو 
 ...راك شوقتنا نعرفوه : الطفل الثاين 

 ...اشكون غريو ...معلوم تعرفوه: ل عمر الطف
 

 .تضاء جهة و يظهر جمموعة من الرجال جمتمعني حول طاولة 
 يظهر رجل ذو شارب  يوزع األسلحة عليهم 

 .يظهر الطفل عمر 
القطرات األوىل ...جرعت على يدو ...خايل...اهلادي جعفر ...هو: الطفل عمر 

 ...بابا ...هلادي جعفر بال نقاشا...هي ميا ...إذا كانت الثورة ...للثورة



228 
 

 .يقرتب منه اهلادي جعفر  مسلحا 
دير روحك تلعب مع ...توقف قدام الباب و ما تتحركش...عمر : اهلادي جعفر 

عيط ...إذا شفت العسكر و إال واحد تشك فيه ...بصاح بالك تنسى مهمتك...صحابك
 ...ينيك مليح حل ع...بامسك  و السيد اللي يف السطح يشرنا نبدلو املكان

 ...بال ما توصي خايل : الطفل عمر 
 .يصمت مث يبادر الطفل عمر  اهلادي جعفر 

 ...جنيبلك اجلرانن خايل...إذا حبيت : الطفل عمر 
 .يبتسم اهلادي جعفر و هو يتحسس رأس الطفل عمر 

ماراكش ...زعمة ... كنت رايح نطلب منك هذ الشي ...سبحان اهلل: اهلادي جعفر 
 ...يف خمي يا واحد الزردي  تقرايل

 .يبتسم عمر مث يغادر املكان 
كوريغرافيا احلرب ، جمموعة من األطفال حاملني السالح بينما يظهر الطفل عمر رفقة خاله 

 .الذي يدربه على فك و تنظيف السالح 
 .يرافق الكوريغرافيا كالم 

ت اهلدرة فات وق...تو ما بقاش قد اللي فا...خالص وقت الكالم : الكالم 
خالص وقت ...خالص وقت الوعود...و األحالم...األفيون والكالم املعسول و ...الزايدة

خالص وقت ...و بقيناها بالسالم ... دفناها ...ماتت السياسة  غسلناها ...السياسة
و قشعنا ...و كتبنا نشيدنا ...خيطنا عالمنا...و قلنا أخر كالم ...سلمنا أمرنا هلل ...الكالم
هذي لغة عمرك ...أمسع                     و زيد امسع...جات نوبتنا...يا عدو... الظالم

 ...خالص وقت الكالم ...فيق من املنام...و رايح ما تسمع غريها... ما مسعتها
 .يقف الطفل عمر مقابال خاله اهلادي جعفر و بعض رفاق  السالح 

حنلف باهلل و ...الفدائيني و ال وين يتخباو  اقسم باهلل ما خنرج لسرار و ال امساء: الطفل عمر 
 .ما نشرك حىت واحد يف هذ السر 
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تأكذ بلي كالمك و فعايلك مها السبة اللي ...موقفك هذا يزيد من قوتنا: اهلادي جعفر 
و أنت يا عمر ...عمر الزم حنرو البالد من يد العدو...خالتنا نثيقو فيك و نشدوك معانا

 ...و الوذن اللي نسمعو بيها ...بيها  راح تكون العني اللي نشوفو
  
 .يعود الطفل عمر إىل جملسه  

 ....la bataille d’algerو : الطفل األول 
وال  ... ptit omar...وين احللم ضحى حقيقة ...بيمات...فكرتين ...ياه: الطفل عمر 

و كل عملية مهما كانت متشي ...  agent de liaison...كيما يقول العدو
الثورة كربت   و ناسها ...و صهدها ما يقدرلوغري ناسو...اح احلرب محات نارهابص...بيه

 ...دم جديد...خصها ...و على هذا...حمتم يكربو معاها 
 .يظهر رجل يف زاوية من زوايا الركح يقوم حبركات إمحائية للمالكمة 

 .يقرتب الطفل عمر من الرجل 
 .ينظر إليه الرجل بنظرة حادة

 ب ؟واش حت: الرجل 
 ...الطفل عمر ال يرد 

 ...طري ...أمشي ...أيا : الرجل 
 ...واحد يبكي و خلر يضحك...الراجل عندو زوج وجوه: الطفل عمر 

 ...أنت املرسول ...ايه اماال : الرجل 
 .يرد عمر هبز رأسه، يسلم الرسالة للرجل و يهم باملغادرة 

 .يبادره الرجل 
 .أرواح هلنا  ! حبس: الرجل 
 .طفل عمر أدراجه يعود ال
 تعرف تقرا ؟: الرجل 
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 .معلوم : الطفل عمر 
 .جيلسان عند مدخل ضريح سيدي حممد شريف 

 ...هيا أقرا : الرجل 
 .يفتح الطفل عمر الورقة و يقرأ حمتواها 

مول القهوة عرب اللي جاي يف القصبة التحتانية يسموه مغريب، انديكاتور : الطفل عمر 
يقعد معاه شي ...جيي ليه بوليس باش يشوفو ...على اخلمسة قدقد كل يوم...انتاع لبوليس 

ما الزمش ...الزم تقتل البوليس...الوقت اللي يهدرو مع بعض و يشربو قهاوي...دقايق 
اقرص ...تبع البوليس و يف الوقت الالزم ... قدام القهوة تلقى مرا رافدة قفة ...ختطيه
 ...عليه

هو ...اللي الزم ميوت هو مغريب ... alors... غريبماشي م...نقتل البوليس : الرجل 
 ...اخلاين...لنديكاتور

و ما الزمش ...اللي الزم تقتل هو البوليس ...اهلدرة ماكانش...أمر طبق: الطفل عمر 
 ...ختطيه

 كي مساك اهلل ؟...حقا...أعطيين الربية و طري ...فهمت خالص : الرجل 
     ptit omar...و حلباب يسموين ...عمر: الطفل عمر 

 ...زيد فيه درك: الرجل 
 ...علي البوانت ...يسموك علي...و أنت : الطفل عمر 

 .خيتفي الطفل عمر 
 .يقرتب منه الطفل الثاين متسائال 

 ...هذا هو علي البوانت: الطفل الثاين 
 ...سلمنا الروح...يف زوج و يف نفس املكان ...صاحيب الروح بالروح...علي: الطفل 
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الطفل عمر ثانية من علي البوانت يالكمه و يالعبه مث ينتقل إىل مكان يتناوالن  يقرتب
أسلحة حياوالن فكها و تنظيفها مع بعض، كما يلقن علي البوانت الطفل عمر مسك 

 .السالح  و اطالق النار 
 .يف خضم هذه التعابري اجلسمانية يسمع صوت 

Voix off  ذات ...هو أنا و أنا هو...و ال عقلية أنا و علي ما يفرقنا عمر: للطفل عمر
و طول عمرو كان حيوس ...عاش امليزيرية ...اللي مجعنا ما يفرقنا... انقسمت على زوج 

كان غايب ...لكن وجه الثورة ...كان ثاير...قلب يذوب بيه يف كف الثورة...على قلب 
 ...اهلادي جعفر...حىت طاح يف حضن ثاير الثوار...فيه

 .لثالثة فوق املدرج يظهر األطفال ا
 .يبادر الطفل الثالث اجلميع 

 ...كان يلعب مع لكبار...و أحنا ال خرب...كل هذا  دارو عمر: الطفل الثالث 
 ...واش من لعب : الطفل األول 
 ...حاب نعرف اكثر... وين راه عمر : الطفل الثاين 

 .يظهر الطفل عمر ميشي هبدوء 
قريت على يدهم معناها و رمست ...ا اللي عرفت رجالبيه...الثورة يا حبايب: الطفل عمر

و زدت ...زاد فتاهنا...و كل ما عرفت واحد من عشاقها ...كانت تفنت...بوصافهم صورهتا
 ...و اللي وصلين حلضرهتا...أنا يف عشقها

 .يظهر رجل حنيف يرتدي بدلة متواضعة و يضع نظارات ماسكا جريدة 
 .                                       جبانبه الطفل عمر يقف الرجل بالقرب من خمبزة يظهر 

 .يقرتب منه الطفل عمر ينظر اليه متمعنا  
 .يف تلك اللحظة ينطلق حوار داخلي منفرد يتساءل فيه الطفل عن هذ الرجل 

هو من الصباح و ...هلادي جعفراللي وصاين عليه ا...يادرا اشكون هذ الرجل : الطفل عمر 
توامل راين مع ...واش السر اللي رافدو...واش اللي زايد فيه على خلرين ...ود يوصي و يعا
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األمري عبد القادر ...توامل بعد عوام يرجع من طينة ...ثاير من قيمة خايل 
 ...قادر نويل من طينة هاذو ...زعمة أنا ...الشيخ بوعمامة ...املقراين...

 .يبادره الرجل 
 ...وليدي : الرجل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تبعين                                                                                                                        : الطفل عمر 
 .خيتفي االثنان  

 .يظهر اهلادي جعفر و هو يسلم على الرجل الذي أتى به الطفل عمر 
 .يتمعن الرجل يف الطراز املعمار للحي 

 ...هي القصبة القصبة : الرجل 
 ...جاء الوقت باش جنوزو للخطوة الثانية...سي العريب : اهلادي جعفر 

يقرتب الطفل عمر من اهلادي جعفر و الرجل و يبقى األطفال الثالثة يتابعون احلوار باهتمام  
 .كبري

 
تفقد ...و إذا ما احتضنهاش الشعب...يصنعها الشعب...الثورة يا السي اهلادي: الرجل 
 ...الزم نرمو بالثورة  للشارع ...و اال نفخة يف رماد...تويل صرخة يف واد...ورةذوق الث

راهم مسبلني باش خيرجو العدو من ...و حىت الصغار...نسا و رجال : اهلادي جعفر 
 ...بالدنا

ما ختتارال قيادها و ...التاريخ علمنا بلي الثورة...و أملنا فيهم كبري...قوتنا يف هؤالء: الرجل 
و ما يكفر هبا اال ...ثورتنا عادلة... بيبان الثورة مفتوحني لكل املومنني هبا ...نودهاال ج

 ...جاحد
يلتفت    A.L.Nخيرج الرجل من جيب سرتته شعار مكتوب عليه جيش التحرير الوطين 

 .إىل اهلادي جعفر 
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هبم حاول تصنع منو كمية تكفي باش نومسو ...هذ الشعار قيمتو كبرية ...خويا: الرجل 
 .خاوتنا الفدائيني 

 .يبتسم اهلادي جعفر و هو ينظر إىل الطفل عمر 
 .أصغر جندي يف جيشنا ... ptit omarعالش ما نبداوش ب : اهلادي جعفر 

 .يقلد له الشعار 
 .حيضن الرجل الطفل عمر حضنة حارة 

 ...أعطيين هذ الطفل يا السي اهلادي : الرجل 
 .يبتسم اهلادي جعفر 

 ...نعطيك مسعي و بصري ... واش يبقايل كي :  اهلادي جعفر
 .يبتسم اجلميع 

 .يقرتب األطفال الثالثة من الطفل عمر 
 ...عرفتو : الطفل األول 
 ...أنا ثاين عرفتو : الطفل الثاين 
 ...كان معانا ...لكن كيفاه عمري ما شفتو : الطفل الثالث
لثورة و رقصت يف رقعتها على حضانو كانت أوسع باب دخلت منها حلضرة ا: الطفل عمر 
والت على بعد خطوتني ...مع الوقت قصارت املسافة اللي فصلت بينا...إيقاع احلرية

و كل ما ...ما رويت...رشفات ...شربت من كفوفها ...قداه من مرة متدت يدي ليها...
ريب عاله يا السي الع...يا عمر ...أصرب ...أصرب ...كانت تصربين و تقول ...طلبت املزيد

كانت وحدة منهم ...و غريتين باحلرية...عاله طمعتين بالثورة ...عاله يا بن مهيدي...
 ... تكفيين ...تكفيين

                يف زاوية من زوايا الركح اهلادي جعفر و رجلني يتحدثون فيما بينهم و هم ينظفون األسلحة 
 .و يتبادلون األظرفة اليت هبا رسائل يف غاية األمهية 

 .قرتب الطفل عمر من اهلادي جعفر ي
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 .حاب نشارك يف العمليات كي باقي اخلاوة ...خايل: الطفل عمر 
 .يبتسم اهلادي جعفر 

 .كي حتلنا الطريق راهي حاجة كبرية ...يا ولد دير يف بالك : اهلادي جعفر 
باقي حسيبة و ...كي علي...نكون فدائي  بصاح يا خايل راين حاب...بصاح: الطفل عمر 

 اخلاوة 
. اخلدمة اللي راك تدير فيها واحد منا ما يقدر يديرها يف مكانك...وليدي: اهلادي جعفر 

 ...روح تريح ...و بس...الزم تتعلم تدير واش اللي مطلوب منك
 .ينصرف الطفل عمر مطأطأ الرأس مرددا كالم غري مفهوم 

 .يبادره اهلادي جعفر ثانية 
  .أرواح هنا  ! عمر: اهلادي جعفر 

 .يعود الطفل و يقرتب من اهلادي جعفر 
راك تعهدت بلي تسبل عمرك يف جال بالدك، و حتفظ السر و ما تناقش : اهلادي جعفر 

 .األوامر 
 ...صح خايل : الطفل عمر 

 .ايه اماال ما تناقش األوامر : اهلادي جعفر 
 .صمت 

بالنسبة ليا أنا ...اشكون قالك بلي ما راكش فدائي...حاب تكون فدائي: اهلادي جعفر 
كل يوم راك تتحدى العدو ...دائيو ماشي أي ف...أنت فدائي...و باقي اخلاوة...

 .واش راك حاب تزيد فوق هذ الشي ...املوتو 
 .يبتسم الطفل عمر فرحا من كالم خاله 

 .يستلقي فوق فراش ، يقرتب منه األطفال الثالثة 
 ...أحنا ال خرب وليت فدائي و ...صح فيك يا عمر : الطفل األول 
 ...عالش ما قلتناش: الطفل الثاين 
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 ...راه حلف و تعهد ...ما مسعتوش: الطفل الثالث 
 .ينهض الطفل عمر و جيلس فوق فراشه 

الثورة حتتاج أكثر من هذ ...لكن بالنسبة ليا ...كالم خايل أثر فيا: الطفل عمر 
 ...التضحية ...التضحية ...الشي

 .علي البوانت اهلادي جعفر يف اجلهة األخرى يبادر 
 .الوليد معمر إرادة عاله ما ختليهش خيدم معانا : علي البوانت 
الشي اللي ...و بالزيادة ...ما نقدرش حنطو يف فم املدفع ...راه صغري علي: اهلادي جعفر 
 ...راه مساعدنا كثري ...راه يدير فيه 

هذا الطفل حاجة خمالفة ...ادة ما كانتش عندي هذا اإلر ...كي كنت قدو : علي البوانت 
... 

تقدر ...و ال راجل ...ما فرا ذري ...راه يف الوسط...عندك احلق: اهلادي جعفر 
و كيما ...و حيسب حساب كل حاجة...فايق و قافز ...ذري راجل ...تقول
عاهدهتا بلي ...اخيت...لكن اللي خموفين ...قبل ما تطري ...يفهمها و هي يف عشها...يقولو
 ...حتت محاييتراه 

يساعدنا كثري يف هذ احلرب ...ذري هبذ القوة...عمر عندو ما ميد ...جعفر:  علي البوانت 
 ...   مازالت بعيدة ...راك تعرف...و احلرية ...                 

 .ينظر الطفل األول إىل الطفل عمر كأنه ينتظر ردة فعله 
 ...خالك ...واش ردلو...و: الطفل األول 

راحيني  ...العسكر ...ش نتحركو اللي ما نقدرو ...جيي النهار ... قال: عمر الطفل 
ما يكونش بعيد ... ptit omarديال ...يوم النصر ...هبذ السرية ...حياصرو القصبة و 

... 
 

 ...و قرايتك يا عمر : الطفل الثاين 
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 .يبتسم عمر من سؤال الطفل الثاين، يلتفت إليه و يربت على كتفه 
يف ...اخرتت قراية أخرى ...و ما نرجعش يف كالمي ...من عاديت خنتار : ر الطفل عم

ما عادش ...العلم ...حيبلك باش جتالسهم و تتعلم منهم ...و شياخ أخرين...مدرسة أخرى
 ...الشي اللي راين حنوس عليه تعرفوه ...و ال يوقفلي يف املنام...يغريين

 ...احلرية : الطفل الثالث 
 ...و من بعد نتعلم ...نتحرر...ما حنتاجوش...م بال حرية عل: الطفل عمر 

 .يتناول الطفل عمر حمفظته و يغادر إىل زاوية من زوايا الركح أين جتلس أمه 
 .يفتح الطفل عمر حمفظته و خيرج كراريسه و يرميها أرضا 

 .تقوم األم ذهبية و تقرتب إليه متسائلة 
 عالش رميت كتابتك؟: األم دهبية 

حب يقول ...حىت ليما ...حلفت قدام اخلاوة بلي ما نفشي حىت سر ...ميا : مر الطفل ع
 ...غري ماكله تطمعي 

 .تنظر إليه األم ذهبية متمعنة 
و الزم تلتهى ...ماراكش تشوف بلي مازلت صغري على هذ الشوفات : األم ذهبية 

 ...بقرايتك
 .بسرعة يلتفت إليها و يرد 

ألوان عالم ...المارسياز...م يقرونا يف املسيد؟ تاريخ فرنسايف ميزك واش راه: الطفل عمر 
و عالمي ...و أنا جدادي ماشي قور ...قور صغار...حب يقول يعلمونا باش نولو...فرنسا 

 ...ماهو ال زرق و ال بيض و ال أمحر
 .ميسك الطفل عمر أمه من ذراعيها 

و الذزاير ...أبطاهلا اللي حرروها أنا فرنسا فخورة ب...اللي تعلمتو يف املسيد : الطفل عمر 
الذزاير ...أنعام ايه ميا ...ثاين عندها أبطاهلا اللي راحيني اليوم و اال غدوة حيرورها من العدو

 ...راحية تفخر برجاهلا
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 .ميشي الطفل عمر خطوات 
               ...     و كيفاه حبيتيين نقرا ...ما عندوش عمر يا ميا ...املوت يف سبيل الوطن: الطفل عمر 

 ...و مها عافسني علينا
 .يقرتب منها 
 ...راحية حترر الذزاير...و اجلبهة ...فرنسا هي عدونا يا ميا: الطفل عمر 

 .تالمس األم ذهبية خد ابنها عمر حبنان 
 

 ...بصاح لوكان كاش ما يصرالك...سرك يف بري يا وليدي : األم ذهبية 
 ...و أنا أخرتت يا ميا ...لفراق صعيبو ا...املوت حق يا ميا: الطفل عمر 
 واش اللي اخرتت يا وليدي ؟: األم ذهبية 

 .تنحين إليه و هي تداعب شعره 
 ...ميا... يروحو للجنة...ياك الشهداء ...نروح للجنة ... اخرتت: الطفل عمر 
 .حتضنه حبرارة 

 ...كلهم يروحو للجنة ...معلوم يا بين : األم ذهبية 
 .ا يقبلها من جبهته

 ...اهلل حيفظك...روح يا وليدي : األم ذهبية 
كلهم يتهالو ...حسيبة و اخلاوة ...علي ...راين مع خايل...ما ختافيش ميا: الطفل عمر 

 ... فيا
 .ينصرف الطفل عمر و تبقى األم ذهبية لوحدها مستغربة و متأثرة من كالم ابنها

فداك ...فداك الوجع ...ديفداك كل شي يا ولي...اليوم نقدر نقول: األم ذهبية 
مشيت يا اللي توسدت السالح و ...العني يا قرة...فداك اجلمرة اللي راين داركة عليها...احلسرة

 ...فداك كل شي يا ضنايا ...عبق البارود و أنت ماليكة
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 .يقرتب الطفل عمر من الطفل األول و هو حممود ياسف مبتسما 
 ...تشفى حممود : الطفل عمر 
 ...فكرين : ل الطفل األو 

 ...سركالو العسكر القصبة من مخس بيبان ...هنار : الطفل عمر  
 ...هنار استنيتين قدام املسيد : الطفل األول 

 .يتناول الطفل األول حمفظة 
 .يستلمها الطفل عمر و ميسك ابن عمه حممود من يده 

 ...صح حممود: الطفل عمر 
 وين بيها ؟...واش عمر : الطفل األول 

 ...واش رايك نروحو حنوسو: ل عمر الطف
 ...هيا ...تعرفين نقول ال ال : الطفل األول 

 .يهما مبغادرة املكان
 .يضع الطفل عمر رسالة داخل احملفظة خفية دون أن ينتبه له الطفل األول

 حممود...les grenadesكارطابك تقول فيه ...امسحلي : الطفل عمر 
     .لطفل عمر ينفجر الطفل األول ضحكا مث يتبعه ا

 .يقرتبان من حاجز عسكري أين يقف ثالثة جنود حاملني أسلحة خلفهم سياج حريب 
 venez ici petits voyous.ou allez –vous comme: اجلندي األول 

ça ? qu’est-ce qu’il y a dans le cartable ? 
 ,nous rentrons chez nous,mon petit frère et moi: الطفل عمر 

c’est son cartable, regardez, il y a ses cahiers et ses livres … 
 .يفتح الطفل عمر احملفظة مظهرا ما بداخلها، لكن اجلندي يصرخ يف وجهه 

 ! allez fichez-moi le camp d’ici sales voyous: اجلندي األول 
 ..الفوايو أنت : الطفل األول 
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 .ت ضحكة ينظر الطفل األول إىل عمر هذا األخري يكب
 .ميشيان خطوات مث ينفجران ضحكا 

  .يقفان بالقرب من باب منزل ، يدخل عمر و يبقى حممود يف اخلارج 
 .خطوات ( حممود)ميشي الطفل األول 

جوزتين على خيط النار و أنا ال خرب حمال يا ...اشحال كبري سرك يا عمر: الطفل األول 
الشي اللي ما ...نت كبري على ذاك الشي أ...حمال انت ذاك الذري اللي عرفناه...عمر 

 ...نقدر نوصفو             و ال نقول فيه كثر ملي شفت 
 ( .حممود ياسف) من الطفل األول ( عمر قاصد ) يقرتب الطفل الثالث 

 ...أنا عندي سر : الطفل الثالث 
 ...الدنيا هنا والت أسرار : الطفل الثاين 
 واش من سر عمر ؟: الطفل األول 

 ...عمري ما قلتو حلد : لطفل الثالث ا
 ...و اال خليه سر ...قوهلنا : الطفل الثاين 

كان   ptit omarذاك الوقت ... la rue Catonالسر انتاع : الطفل الثالث 
 ... 44كانو يف الـ... rue caton 3اخلاوة ما كانوش يف ...روشارشي 

  ...وقتاش يلحق هذ السر ...و من بعد : الطفل الثاين 
 ...يف الدار اللي مقابلتها...حب يقول: الطفل األول 

دخلو ... 40و هذا بعدما كشفو العسكر املخبأ اللول  يف ...هي بالذات : الطفل الثالث 
الزم اخلاوة يديرو ...و باش خيرجو العسكر ...و قعدو يستناو يف اخلاوة باش حيكموهم 

 ...لفكرةو هنا جات ا...حاجة تبني بلي راهم خارج القصبة 
 واش من فكرة ؟: الطفل الثاين 

و يشكرو مول الدار اللي سكنهم و يقولولو بلي  40الزم  يبعثو برية لـ : الطفل الثالث 
 ...و معلوم خيلصوه ... راحو من القصبة بعدما صعابت عليهم احلالة 
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 ...اشحال طويل هذ السر ؟ و من بعد : الطفل الثاين 
 rue desو مع سطوح وصل للحومة  44عمر خرج من الـ ...راين جاي: الطفل الثالث 

abderames ... بدا حيوس على واحد من صحابو... 
 ...لقاك أنت ...و معلوم : الطفل الثاين 

فهمين واش ندير و قصدت ...أنتاع مثن ايام  la greveكيما صابين يف : الطفل الثالث 
 ...فتيحة...املكان و وصلت الربية لواحد املرا يسموها

 .تضاء حوله حلقة 
 ( أصحاب القبعات اخلضراء ) يقرتب منه جندي بزي املظليني 

 .خيطف الرسالة من يده و ميسكه بقوة 
 Ou se trouve-t-il ? parle ou tu le regretteras Qui t’a:اجلندي 

remis cet enveloppe ? 
 .ينهال اجلندي عليه بالضرب 

 .ختتفي حلقة الضوء 
 و من بعد ؟ :الطفل الثاين 

 ...و لقيتها ...و فكرت مليح ...فكرت : الطفل الثالث 
 واش لقيت ؟: الطفل الثاين 
 ...خليه يكمل بوبول : الطفل األول 

هنرب ...و من بعد ... نوريلهم الدار اللي جتي يف طريقي ...خنرجهم لربا : الطفل الثالث 
... 

 .تضاء احللقة ثانية 
 .نه يسقط أرضا و يطلق عليه اجلندي النار يهم الطفل الثالث باهلرب لك

 .تضاء احللقة على الطفل عمر و هو جالسا رأسه بني كفيه يبكي 
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أنا اللي كان الزم ميوت بذاك ...كيفاش أعطاين قليب و بعثت صاحيب للموت : الطفل عمر 
 ...ماشي ثورتو...هذي ثوريت أنا ...الرصاص ماشي هو

 .ة و يهم باخلروج يعرتضه خاله، ميسكه من قميصه يرفع رأسه مث ينهض يتناول بندقي
 ...خيدمو منك فريسة ...حاب تروح لفم الذيب...هدن روحك عمر: اهلادي جعفر 

 .يلتفت إىل علي البوانت 
 .شد الروالف ...علي : اهلادي جعفر 

 .يقوم علي من مكانه و خيرج 
 .ميسك اهلادي جعفرعمر من كتفيه 

احلرب راحية تشعل                          ...مر بلي راحيني يندمو على واش دارو نعاهدك يا ع: اهلادي جفر 
حىت ...واحدة مور ختها ...و يبداو يطيحو كي الذبان...نزعزعوهم من كل جهة ...و تزيد

 ...خيرجو من بالدنا و يديهم فوق ريساهنم 
 

يلة شقراء ، جيلس جبانبها متسح ينتابه اهلدوء و الطمأنينة يقوم من مكانه و يقرتب من فتاة مج
 .دموعه و تداعب شعره

راه سلك ...سرت ريب ...كيما احنا...صاحبك ما دار غري واجبو...ماشي ذنبك : الفتاة 
... 

 ...حسيبة : الطفل عمر 
 واش ؟: الفتاة 

 اشحال يف عمرك ؟: الطفل عمر 
 عالش ؟: الفتاة 

 ...حبيت نعرف برك : الطفل عمر 
 .و حتضنه تبتسم الفتاة 

 . موسيقى احلرب: كوريغرافيا 
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 يرافق هذه الكوريغرافيا كالم
و النواح كان ... نضنا نغنو بالشهقة ...و ال متتعنا بأحلان ...ما عرفناش املوسيقى: الكالم 

و رجعت قنبالكم لينا ...قنابلكم صمت مساعنا ...ساحمونا ما نعرفوش املوسيقى...لينا ميزان
هذي ...ساحمونا...يا درا عرفت سر العدوان...واش امسعنا...يا عدو مسعناك...أمجل أحلان

غابت يف غربة ... يف امليدان... و مدافع...رصاص... مينات...قنابل...هي املوسيقى
ما نعرفوش من غريها ...و  عويل الكمان...و تنهيدة الفحل...رنة العود... احلرب

 ...       موسيقى
 .ة يبكي يظهر الطفل عمر وحده يف زاوي

أنت يا سبع القصبة فديت ...و لوان من عذاب ذوقوك...شدوك و ربطوك: الطفل عمر 
خديتها يف روحك باش حتمي رواحنا ...أنت يا سيد الرجال...نفسك يف جالنا

و ...غابت ثوريت بغيابك...يا سعدي...أنت...يا ...ما نويف حقك...واش نقول...أنت...
و أطلق سراح ...و رجعلي ثوريت...أرجع ...عرفتها ما...تلحفت حورييت بلون الظالم

 ...نروح فداهم ...و خلي أنا...حورييت
 .     جيهش بالبكاء 

 (.حممود) يقوم و يظهر الطفل عمر حامال حمفظة رفقة الطفل األول 
 ...وين بيها ثاين : الطفل األول 
 ...حنوسو كي العادة : الطفل عمر 

 ...كمو خايل سعديبعدما ح...حنوسو: الطفل األول 
 ...تبعين و اسكت : الطفل عمر 

 .يقرتبان من حالق و يبادره 
 .الشيخ ماجاش ليوم : الطفل عمر 

 .يتناول احلالق احملفظة يأخد الرسالة  يرد احملفظة للطفل عمر، ينظر إليه 
 .راهم معمرين لبالد   les mouchards...رد بالك...وليدي: احلالق 
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 .ادر املكان رفقة الطفل األول يومئ عمر برأسه و يغ
 ( حممود) يلمح الطفل عمر وراءه جنديني، يلتفت إىل الطفل األول 

 .غري نشرلك أجري قد ما تقدر ...راهم يتبعو فينا ...حممود: الطفل عمر 
 .ميشيان خطوتني مث يرفع الطفل عمر يده و ينطلقان بسرعة

 .يتبعهما اجلنديني و يطلقان النار 
 .جلهة األخرى يتوقفان ينظر الطفل عمر إىل صديقه، ميد يده يدخالن من ا
و من اليوم ما ...أنا نروح ...حابك تعاهدين بلي تتهال يف روحك...حممود: الطفل عمر

 ...نزيدوش نتشاوفو
 .حيضنه و خيتفي 

 .يبقى حممود واقفا، يلتفت وراءه مث ينصرف 
 .      يظهر الطفل عمر واقفا 

توحشت ضرهبا ...زقاها و ضحكتها توحشت...ميا توحشت : الطفل عمر 
توحشت حىت ...توحشت كل شي...دارنا...توحشت...توحشت خاويت...حناهناو 

توحشت نشوفها ...توحشت القصبة و رحيتها...توحشت احلرية...توحشت الثورة...روحي
حتوشتك يا ...و نعيط ...توحشت منشي يف الذزاير...فارغة غري من والدها

 ...توحشتك يا ميا ...الذزاير
 .يتقدم الطفل الثاين رفقة األم دهبية

 .األمانة وصلت عمر : الطفل الثاين 
 .ميا : الطفل عمر 
 .حيضنها بقوة 

 .حتضنه وهي تبكي 
 ...حبيت نبات يف الدار ليوم ...ميا: الطفل عمر 
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ما ... لوكان حيكموك...راهم داخلني خارجني ... les para...ال يا وليدي: األم ذهبية 
 ...تقدرش تعرف واش يديرو فيك 

 ...حنضنهم ...حاب نبوس خاويت : الطفل عمر 
 .حتضن األم ذهبية ابنها حبرارة 

 .يقرتب من مكان به صندوق متوسط، خيرج بدلة بيضاء أنيقة مث يعود إىل أمه 
 واش هذا وليدي ؟: األم ذهبية 

 ...كوستيم ميا : الطفل عمر 
 ليدي ؟عاله يا و : األم ذهبية 

 ...و عاهديين تتهالي فيه ...خبيهويل ميا : الطفل عمر 
 ...بصاح قويل عاله ...نعاهدك يا وليدي : ذهبية 
 ...الذزاير...و نطوف بيه القصبة ... يوم االستقالل ...حاب نلبسو : الطفل 

 خيتفي الكفل عمر
 .و تظهر األم ذهبية حاضنة البدلة حبرارة 

 
 الوداع : كوريغرافيا 

 .ود فرنسيني حياصرون بيت و يسيجونه جن
 .يرافق هذا الكوريغرافيا كالم 

رحبت ...و قول...و طوف السواحل...أركب السما...راحل يا عدوي راحل: الكالم 
لكين راحل يا عدويا ...يف الرتاب و الوحل...و كركرت عدويا                   ...احلرب 

و أنا املنصور بضعفي ...أنت املهزوم بقوتك...و مهما قلت...كتبت...مهما...راحل ...

نلقى ... و ملروج العاليل مسافر                ...راحل و باقي ...راحل يا عدويا راحل ...

ومها بيا ...أنا ليهم ونيس...و اللي رحلو معايا...و حرييت...ثوريت ...اللي متنات روحي ...
 ...احل راحل يا عدويا ر ...ضاوين تقول شواعل...دايرين
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 يظهر الطفل عمر بلباس أبيض فضفاض يقرتب من الطفل األول و الثالث 
حيضنهم مث يلبس الثاين لباس أبيض فضفاض، ميسكه من يده و يصعد معه حنو مؤخرة الركح 

. 
 .العودة: كوريغرافيا 

 .جيلس الطفل األول و الثالث يف املقعد العمومي و يباشر األطفال الكوريغرافيا 
 .خان كثيف من األرضية بالقرب منهم مخسة قبور يتصاعد د

 .خلفية لصورة الطفل عمر تتوسط علي البوانت و حسيبة بن بوعلي و حممود بوحاميدي 
 .يتعاىل الصوت 

راجع نغين و نرقص ...راجع يف موكب اخللد و األبدية ...راجع يا عدويا راجع : الصوت 
زغريت ...و نقول ليما ...راجع منسح الدموع ...أغنية...راجع نكتب مبا الورد ...فوق ترايب

و امسي على كل لسان ...راين رجعت...و نقولك ...راجع يا عدويا ...و ال تبكي عليا...

راجع يا ....كية   .... و  يف  وجهك...نبقى يف قلوب ناسي وشام... و حمال منوت ...
 ...عدويا راجع 

 انتهى 
 حسني طايلب 
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