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تنمية الذوق الفني وحس االبتكار في مدرح الطفل
د.أحالم بن الذيخ

مخبر المدانيات النرية وتحميل الخطاب
جامعة قاصدي مرباح ورقمة

الممخص:

إن التعخيف بفشػن السدخح ،وتجريب الصفل عمى تقشياتيا بجاية مغ اإللقاء إلى التجرب عمى فشػن األداء والحخكة ...تكفل

ارتباشا بسذاىجة العخوض السدخحية وتحوقيا وتقييسيا ،ليشتقل الصفل مغ مخحمة السذاىجة والسسارسة ثع التحوق إلى االبتكار

في اختيار الشز وتكييف األداء وتحديغ العخض .إن ىحه السخاحل جسيعا سبيل يكفل شفال متػازنا فكخيا وروحيا وأخالقيا،
إذ تداعجه قخاءة الشز السدخحي وحفطو عمى تشسية ذكائو وتعديد ممكتو المغػية ،ويكفل لو العخض أمام الجسيػر تشسية
قجراتو الذخرية عمى التكيف وتقػية شخريتة ثع االرتجال ..وما إلى ذلظ مغ التعديدات الشفدية السكتدبة والتي تعج وسائل
ميسة مغ االضصخابات الشفدية التي قج يعانييا الصفل في ىحه السخحمة العسخية .وفق ىحا الدياق تيجف ىحه
عالجية ّ
السجاخمة إلى تقجيع أىع اآلليات الستبعة والػاجبة لتحريل الحوق الفشي مغ خالل السدخح السكتػب لمصفل والبحث في أدوات
تحقيق االبتكار السسكشة مغ خالل مشيج فشي يخبط بيغ الشز والعخض.
الكممات المفتاحية :الصفل -السدخح – الفغ  -االبتكار
Summary:
Child training on theatrical performance is important... These stages are all a way to ensure
a balanced child intellectually, spiritually and morally, helping him in reading theatrical texts
and keeping it on the development of intelligence and enhance the linguage. In this context,
the aim of this intervention is to provide the most important mechanisms that are required to
collect artistic taste through the written theater of the child and to research tools to achieve the
possible innovation through a technical approach linking the text and presentation.
Keywords: child - theater - taste - art - innovation

إشكاالت الدراسة:
السػجو والػاقع تحجيجا ضسغ اإلشار التعميسي ،وذلظ
ال بج مغ التفخيق قبل الذخوع في شخح إشكاالت البحث بيغ السدخح
ّ
الحخ الحي ال يعتسج عمى أسذ واضحة مغ حيث تعاممو مع الطػاىخ السقرػدة بالجراسة ،ومشو نحيل القارئ إلى أن
ّ
السذخوع السدخحي السدتيجف ىػ الخاضع تساما لمػضعيات البيجاغػجية والشفدية واالجتساعية التي تؤشخ الصفل ،وبشاء
عمى ذلظ أشخح اإلشكاالت التالية:
 -ما ىػ السذخوع السدخحي ،وكيف يعسل في كال جدأيو (السجرسة  /الصفل)؟
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 ما الحي يقجمو السدخح لمصفل ،وكيف؟ ما ىي القيسة التعميسية التي تجفع الصفل لمحىاب إلى السدخح؟ ما الفائجة التخبػية واإلندانية لسسارسة الصفل األنذصة الجرامية ؟ ما ىي العالقة بيغ الشز والعخض (الشز كشػع أدبي ،واالستعخاض كأداء) ؟منهج الدراسة:
تعتسج الجراسة شخيقة دراسة الحالة مدتعيشة بالسشيج الػصفي وكحا التحميل التدامشي لمطػاىخ مغ خالل متابعة وضعيات
تعميسية لمشز السدخحي في اإلشار السجرسي.
مدخل:
تعدزت السكتبات خالل الدشػات الخسديغ األخيخة بجراسات فمدفية وفكخية ونفدية تؤكج قيسة العسمية التػاصمية في تشسية

نسػه ،لحا تع تػجيو االنتباه إلى
الفخد ،ال سيسا الصفل الحي يعاني تعث اخ في مدألة االنجماج الدمذ مع أتخابو عبخ مخاحل ّ
األنذصة التي يسارسيا األشفال خالل مخحمة الشسػ ىحه ،والتي تدسح بخمق فخد صالح في السجتسع ال يعاني أي شكل مغ
أشكال االضصخاب الشفدي أو االجتساعي مسا يدسح لو بتقػية اكتدابو العمسي أو تحريمو الجراسي بجون أي معيقات تحكخ.

إن السسارسة السدخحية تدتشج في السقام األول عمى التعبيخ الجرامي الحي يعصي الصفل الفخصة لمتعبيخ عغ نفدو بحخية

خالل التساريغ االستكذافية وألعاب االرتجال .ولكغ ىل يسكغ أن تكػن السجرسة راضية عغ ذلظ؟ أال يشبغي ليا أن تفكخ
في السدخح ككل؟

في الػاقع إن السدخح ىػ فغ بمغات متعجدة ،يحسل عجة أنساط مغ التعبيخ ،وإن اكتذاف كل ىحه المغات  -الكمسات
واإليساءات والسػسيقى واألزياء والسقاشع والرػر والشرػص والديشػغخافيا  -ال يسكغ إال أن يعدز اإلث اخء الجسالي والثقافي
تساما مثل التعبيخ الجرامي أو العخض السدخحي الحي وقخاءتو ،يجب أن يجج الخبيع السدخحي أو الذخاكة مع
لمصفل ،وىػ ً
السسثميغ السحتخفيغ مكانيع في ىحا التخرز الفشي .ليحا الدبب قست بتجسيع كل ىحه السكػنات في عبارة "السدخح في

تػحيجا واألقخب مغ القانػن االجتساعي و"األكثخ إفادة" لؤلشفال.
السجرسة" والتي يبجو لي أنيا األكثخ
ً
ألجل ذلظ أوليت األىسية لمسدخح الحي يحطى بذعبية كبيخة لجى األشفال –والسخاىقيغ عمى وجو التحجيج -ويقرج بسدخح

األشفال " ذلظ السدخح البذخي الحي يقػم عمى االحتخاف مغ أجل األشفال والشاشئة ،وحّجدت وضيفتو االجتساعية بأنيا
وضيفة مداىسة عغ شخيق العسل الفشي في التخبية وبشاء األجيال الراعجة .ويشصبق عمى مدخح األشفال كل ما يشصبق عمى
مدخح الكبار مغ عشاصخ أدبية وفشية ،فيػ يحتاج إلى كاتب مػىػب مبجع مثقف دارس لعشاصخ السدخحية ومقػماتيا،

ولخرائز األشفال ومخاحل نسػىع .كسا يحتاج إلى مخخج خالق متسيد"(.)1

و تتعمق أىسية السدخح بالتحػل الحي يسثل فخصة ليع لتغييخ لػن بذختيع وعير تجخبة مختمفة ،والتداؤل حػل العالقة بيغ
الجدع واآلخخ ،والجسال والقبح ،واأليجيػلػجية والقيع ،وىي مػاضيع ميسة لمغاية في ىحا العرخ بالشطخ إلى االترال
والتجاخل الحاصل بيغ الثقافات ،حيث يجج الذباب في السدخح مجسػعة مغ السػاقف والعػاشف التي يعيذػنيا كل يػم ألن

-1العشاني ،حشان عبج الحسيج ،الدراما والمدرح ،دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ،7991،.ص.62:
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"السدخح مطيخ حزاري يختبط بتقجم األمع ورقييا ،وىػ ليذ وسيمة تخفيو أو متعة بقجر ما ىػ أداة تشػيخ ووسيط ىام لشقل

الفكخ وبث الػعي والشيزة االجتساعية والدياسية والفكخية")2(.

إن السدخح ىػ المعب والمعب ضخوري في حياة الصفل" ،إذ يشحػ الصفل في فتخة سشية سابقة عمى السجرسة األولية نحػ
البحث عغ رفيق ،يذاركو لعبو وسخوره ،يبث فيو ما يعتسل في نفدو ،أو ىػ يفخغ بيغ يجي ذلظ الخفيق الحي يبتكخه ذىغ

الصفل ،فكثي اخ ما يتسثل عشجه في صػرة الصفل نفدو في السخآة أو في حيػان أليف يحبو ،أو دمية يتعمق بيا ،ويذكػ إلييا ما
يعانيو ،... ،وذلظ كشػع مغ التخمز مغ الكبت ،وتعبيخ عغ رفزو لمقدػة التي قج تكػن واقعة عميو مغ شقيقو أو شقيقتو

الكبخى أو أحج والجيو"(.)3إنو عشرخ يداىع في تصػيخه ورفاىيتو ،بل إن المعب والسذاركة في شيء جساعي يسكغ أن

أيزا عمى تصػيخ ثقتو بشفدو وإيجاد مكانو ،شخيصة أال يػصف ىحا الشذاط كػسيمة لمعالج ،فسغ الزخوري أن
يداعجه ً
يفيع الصفل أىسية السدخح ويصػر الخغبة في السذاركة فيو ،وال يسكغ إجباره بحريعة أنو خجػل ،ألن إجباره يعشي وضعو في

مػقف صعب.

بشاء عمى السػاقف التي يجج فييا الصفل نفدو مغ خالل إعادة تذغيل
إن المعبة ليا تأثيخ ىائل ،لكشيا تدسح ً
أيزا بالترخف ً
السذيج في ذىشو بصخيقة أخخى أو في دور آخخ ،فيترخف الصفل أو السخاىق وفق مقتزيات ىحه المعبة والػضائف التي
تتصمبيا ،وىي مخحمة ميسة لمغاية ألنيا تتيح ابتكار حل لمتغييخ .ومشو تخمق السداحات السصمػبة لقبػل التمقي أو التػاجج أو
السذاركة في العسل السدخحي.

 - 1طبيعة المذروع المدرحي:

تشصمق تعميسية الشز السدخحي السكتػب والسعخوض مغ ترشيف الشرػص السدخحية حدب شبيعة العخض إلى:
 مدخح العخائذ مدخح القشاع مدخح الطل -ألعاب االستكذاف المفطي والمفطي

أيزا باسع ألعاب التطاىخ أو األلعاب الخمدية
 لعب األدوار ،والسعخوفة ً -األألعاب السثيخة

فالشذاط الجرامي إذا كأداة تعميسية " مكػنة مغ مكػنات وحجة التخبية الفشية والتفتح التكشػلػجي"( )4وتسثل مجسػعة األنذصة

السدخحية بالسؤسدات التعميسية التي تحخص عمى تذكيل فخقة مجرسة لتقجيع أعسال مدخحية أمام جسيػر يتكػن مغ الدمالء

واألساتحة وأولياء األمػر ،إشباعا لميػايات السختمفة لمتالميح كالتسثيل والخسع والسػسيقى ..الخ ،وكل ذلظ تحت إشخاف مجرب
التخبية السدخحية 5.حيث يسكغ أن يربح أداة إلعادة التعميع ،ويشصػي المعب الجرامي عمى مػاقف ومجسػعات تتجو إلى

سية .وبذكل أكثخ تحجيجاً تسثل أىسية السدخح إحجى قزايا التعميسية التي
تحديغ سمػك التالميح وإدماجيع في العسمية التعمي ّ
نذأت مشو ،حيث يعتبخ السدخح في جػانبو السختمفة أداة دعع تعميسي لمسعمع ،وىػ في آن واحج فغ درامي قػامو الشز
األدبي السكتػب.

 -2عيدی ،فػزي ،أدب األطفال (الذعر ،مدرح الطفل ،القرة) ،مشذأة السعارف باالسكشجري ،القاىخة ،7991 ،ص19 :
 -3سالم ،أبػ الحدغ ،مقدمة في نظرية مدرح الطفل ،مخكد األبحاث العمسية ،اإلسكشجرية ،7991.،ص.777 :
-4أكػيشجي ،سالع ،ديداكتيك المدرح المدرسي ، ،دار الثقافة ،السغخب .ط ،7991 ،76ص.17:
-5يشطخ :مخعي ،حدغ ،المدرح المدرسي ،دار مكتبة اليالل ،بيخوت ،7991 ،ص.71 :
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النص المدرحي المكتهب:

إن القخاءة الذفيية البديصة لمشز السدخحي ،والسخترخة لسحتػاه الجاللي تعتبخ قخاءة رديئة لمغاية عشج مقارنتيا بمدان

السسثل ،لحا يسثل المعب لغة كاممة بتعابيخىا وإيساءاتيا وتقميجىا وخاص ًة ليجة الرػت ،والتجػيجات ،والرست ،ىي وسائل
تعبيخية يتع امتالكيا عشج االنتقال مغ المغة السكتػبة إلى السشصػقة بالشطخ إلى السيارات التي يدتيجفيا العخض السدخحي
وتديخىا األىجاف التي ألجميا تست كتابة الشز.
إن صػت السسثل ىػ الحي يسيل إلى إعصاء الكمسات كل معانييا ،وكل قػتيا السثيخة ،إذا كانت سيمة ،ال لبذ فييا،

غالبا ما يفقج الصفل الخجػل قجرتو عشجما يتكمع أمام زمالئو أثشاء آداء
فيدتخجم الصفل صػتو دون معخفة كل االحتساالت ،و ً
األلعاب الرػتية  ،حيث يداعجه الخاشج عمى اكتداب شالقة لفطية مغ شأنيا تعديد عالقاتو مع السجسػعة ،وإعجاده لمشذاط
السدخحي ،وعمى السجى الصػيل ،تثبيتو بذكل مخيح في الحياة.

ويسثل االنتقال الدميع بيغ مخاحل قخاءة الشز السكتػب في االنتقال مغ مدتػى تعانق الكمسة في شكميا السصبػع بالحخكة

السؤداة ،إلى مدتػى األداء الكامل بالرػت والحخكة والسػسيقى أو اإلنذاد والتشقل بيغ السذاىج بصالقة وسالسة وال يتأتى

ذلظ إال مغ خالل:

-1القراءة والحفظ:

تحفد جاذبية القصعة السدخحية الصفل وتداعجه عمى حفطو بديػلة أكبخ ،ويدسح لو السدخح باستخجام ذاكختو لجعمو أكثخ

يتػشح الشز السدخحي بالمغة البديصة السقتخنة بالسعشى السباشخ والػاضح ،الحي يرل
قجرة عمى السشافدة ،لحلظ يجب أن ّ
إلى العقل مباشخة ،نط اخ الرتباط األداء بالحخكة التي تخبط ذىغ الستمقي بزخورة متابعة الحجثيغ معا ،اإللقاء والحخكة وحتى
الخقز وكميا تحتاج إلى تخكيد لزسان أداء الشز لغخضو وتػصيل دالالتو.

وتتسثل خرػصية الشز السدخحي السكتػب في ما يمي:

 -شكل النص ونمط الكتابة :يتع تعخيفو أوالً بتخصيصو .حيث يكػن ألسمػب الخصػط أىسية قرػى في فيع السكان في

الرفحة وعمى الخط ،وسسظ الحخوف ،ودور الحخوف الكبيخة ،وتعتبخ األشكال "السائمة  /السعيارية" بيانات أساسية لتحجيج

أسساء الذخريات والشدخ الستساثمة  ،وذلظ لخرػصية الشز .فقبل أن يبجأ الصفل في قخاءة السحتػى ،يجب أن يتعمع
استكذاف الشز بأكسمو ،لمتعخف عمى األنػاع السختمفة مغ السعمػمات السصمػبة ،فسغ وجية الشطخ المغػية ،إنيا كتابة تشتسي
إلى عائمة كتابات الحػار.
-فهم ما ال يقال :إنو أسمػب قخاءة يعتسج بذكل أساسي عمى السشصق ،والحي يتع استبعاد أي آلية مشو.

يدسى "السشاقذة التفديخية" السقتخحة ألي نز أدبي .مغ خالل
فقخاءة مدخحية تعشي تخيل التجريج وتذغيمو عقمياً ضسغ ما ّ
أيزا
مذاكل التجريج يسكغ لمسخء أن يرل إلى الفيع الحقيقي لمقرة .كسا أن معخفة السدخحية ال تتحقق بسعخفة مؤلفيا ،بل ً

معخفة الجراسات الذييخة التي ألفت حػليا ،وشبيعة السسثميغ الحيغ جدجوا الذخريات فسغ السدتحيل اليػم الحجيث عغ
Tartuffeفي  ، Molièreدون ذكخ  Louis Jouvetأو  Roger Planchon Antoine Vitezأو Ariane

ويدسى ذلظ الفيع الثقافي الحقيقي لمشز.
،Mnouchkine
ّ
-2استثمار المكتهب:

إن السشطػر في الفرل الجراسي لؤلداء السدخحي ىػ أنو حافد عمى القخاءة ،لحا فإن ما ىػ أكثخ إثارة لالىتسام مغ

اكتذاف نز يدتثسخ فيو القارئ بالكامل :سيكػن البصل ،الطيػر ،الجعائع ،الجيكػر ،حتى السػسيقي ،السخخج ...واعتسادا
عمى نزج األشفال ،فإن نيج ىحه الكتابة سيكػن مختمفا شكال ومزسػنا.
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تخيل
لفطيا ،رسع األحجاث السختمفةّ ،
في مخاحل تمقيغ قرة السدخحية يق أخ السعمع القرة عجة مخات ،ثع يصمب مغ األشفال ً
الذخريات ،واألزياء التي تختجييا ،ووفًقا لسدتػى القخاءة يعيج األشفال قخاءة ىحه القصعة قخاءة صامتة وعشجما يتع استيعابيا

جيجا ،يتع اختيار الذخريات في مجسػعات صغيخة تتبادل األدوار فيسا بيشيا وبيغ بقية السجسػعة التعميسية وقج تتكػن ىحه
ً
ٍ
السجسػعة مغ الفرل السجرسي كامال ، ،يق أخ التالميح برػت عال وفي حػار الشرػص السختارة حتى يتسكغ األشفال بعج
ذلظ مغ تكخارىا حخفيا ويدتعيغ السعمع بيع لكتابة كل جسمة (خاصة بالحػار أو السقاشع الدخدية القريخة) في سصخ واحج

بحيث ال يػجج في السعشى أي انقصاع.

ٍ
كتابيا .كل شخز يختار
إذا كان مدتػى القخاءة ً
جيجا ،بعج قخاءة الشز برست ،يمخز األشفال القرة برػت عال أو ً
شخرية وتتع القخاءة شفييا مغ خالل متابعة الحػارات ومع مختمف القخاء ،حيث يعج تعجد القخاءات ضخوريا لمسذاركة في
الفرل بأكسمو.

أيزا أن تتع القخاءة في مجسػعات تتكػن مغ أكبخ عجد مسكغ مغ التالميح بقجر األدوار السػجػدة في الشز .كل
ويسكغ ً
مجسػعة تعدل نفديا في زاوية مغ الرف ،السسخ ،أوفشاء السجرسة ،ثع يقػم األشفال بتػزيع األدوار فيسا بيشيع و أداء
السدخحية..
أما في السدخح ،فيتزاعف التعبيخ اإليسائي أو يعدز أو يحل محل التعبيخ المفطي .حيث يدسح بإعصاء العسل إيقاعو

وقػتو ،ومشو يجب عمى "الصفل السسثل" أن يعخف مجسػعة واسعة مغ السػاقف الجدسية التعبيخية التي تسكشو مغ األداء

الجيج.
فائدة المدرح التعميمي:

أيزا سسحت لبعس األشفال بزبط
إن السسارسات السدخحية ال تؤدي فقط إلى تحديغ استيعاب السعخفة ،ولكغ ً
عػاشفيع وسمػكاتيع مع السػاقف السجرسية ..فمع يعج السدخح مجخد تدمية ،و سيذارك في التشسية الذخرية لمصفل .لحلظ
الرفية.
فإن الشرػص الخسسية تمدم السعمسيغ بإدخال ىحه السسارسة في مذاريع األنذصة
ّ

 .1المدرح والبيداغهجيا:

رغع مغ أن السسارسة السدخحية قج اكتدبت مكانة معتخفا بيا في عمع التخبية عمى مجى العقػد القميمة الساضية ،إال أنيا لع

تكغ إلدامية حتى ذلظ الحيغ في السشاىج الجراسية في العجيج مغ دول العالع ،ومع ذلظ تصػر االىتسام بالسدخح مغ خالل:

 .1االهتمام التربهي بمعبة الدراما.

 .2مداهمة المعبة هي تعميم الحياة :تع إدراك أىسية المعبة في عمع التخبية مشح زمغ بعيج ،ففي المعبة يعبخ الصفل عغ أكثخ
أو أقل مغ الخغبات الػاعية ،ويسكشو أن يشفق الصاقة الدائجة التي تجفعو ،ومع قػاعج المعبة سػف يتحكع في فائس الصاقة ىحا

دون أن يتحسمو.

.3نمهذج المعبة في مجمهعة من الفرل( نمهذج العقدة) :يجب عمى األشفال في ىحا الشسػذج تحػيل الجائخة إلى عقجة

كبيخة ،ولتحقيق ذلظ يترخف الجسيع كسا يخيج :يسكشو أن يتقجم ،ويحىب تحت ذراعيو ،ويمتف حػلو .ولكغ ال يشبغي ألحج
التخمي عغ أيجي اآلخخيغ..

 .4المدرحية عامل إثراء من حيث التهاصل:

شػعا
دائسا مع السػاقف التي يقتخحيا اآلخخ ،حيث تحّقق االتراالت األكثخ ت ً
ويتحقق ذلظ مغ خالل تكيف الالعب ً
وضعيات ججيجة غيخ التي يتػقعيا الصفل أثشاء المعب التقميجي ،دون أن نشدى الشيج الحي تع التخصيط لو لسقابمة لعبة

اآلخخ أو مػاجيتيا أو الخد عمييا بسا ىػ أحدغ.
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وتقبل
يجب أن يجرك كل شفل أثشاء التجرب عمى التػاصل الجيج ضخورة االستعجاد لمخد وكحا ضخورة االنتباه واالستساع ّ

االختالفات .ويسكغ العثػر عمى متعة المعب في ىحا التبادل .وبيحه السذاركة سيتع التػاصل بعجة شخق :أوالً بيغ الالعبيغ
ثع بيغ الالعبيغ والسذاىجيغ .لحلظ مغ السيع أن نكػن مسثميغ ومذاىجيغ أثشاء التخدب عمى أبججيات التػاصل الجيج
 .3العمل مع الجدم وأهمية المناخ المطمئن

ال يتعمق األمخ في السدخح بتقميج الػاقع بل باالختخاع ،فالصفل يدتصيع التقميج بالصبع لكشو بعتبخ فعل التقميج في ذاتو

لعبة أخخى فال يشطخ إلى التقميج عمى أنو رفس لمعسل حيث يسكغ لمسخء أن يقمج حيغ ال يكػن حاض اخ عقميا ،كسا يسكغ

تساما عشجما
لمصفل أن يشدخ إذا لع تكغ لجيو أفكار ،وإذا كان ً
خائفا مغ االستفادة مغ خيالو ،حيث لغ تكػن لعبتو ىي نفديا ً
سيؤدي حخكات بجدجه فتقميج السدخح ليذ "ندخ السطاىخ ولكغ إعادة إنتاج القػى اإلبجاعية الجاخمية التي تشتج ىحه
السطاىخ )6(".ويسكغ اقشاع الصفل في ىحه السخحمة أنو يسارس المعب في جدع إندان آلي لتجشب التقميل مغ أىسية الشدخ أو
التقميج ،ويجب القػل ىشا أن ىحه االختيارات ليا أسبابيا ،حيث لغ يكػن مغ الزخوري فخض مذاركة الصفل .يجب أن

معيغ كسا
تكػن لجيشا ثقة كاممة بأن الصفل الحي يعدل نفدو يدتسع ويذعخ ويخى اآلخخيغ ،وىػ بحلظ يحتفظ باترال ّ
يتحكخ(.)7
إن لعبة الجدع تذغل الالعب في الفزاء والحخكة واإليقاعات وتصػر ردود الفعل ،فممتحخك ندتخجم مخصط أجدامشا،
وعيا نتذكل مغ أجدامشا ،وىحا ما يفدخ أن الصفل الحي يمعب يطيخ لآلخخيغ أكثخ مغ السعتاد ،أو
وبرػرة أكثخ أو أقل ً
أيزا ألنو تحتػي عمى كل األحاسيذ ،وبالتالي يعير
أنو تحت دائخة السخاقبة دائسا ،فالكمسة تكذف الجواخل ولكغ الجدع ً
جسيع األحاسيذ.

و ال يسكغ لمصفل مسارسة المعب دون أن يذعخ باألمان ،وبػجػد كل ما يشعذو حػلو ،فأيا كان اإلعجاد ،يجب أن نفكخ في

مشاخ آمغ ،ولمحرػل عمى ىحا السشاخ يشبغي أوالً وقبل كل شيء اكتداب ثقة الصفل في المعبة ،حيث يزع في حدبانو
الفخق العسخي بيشظ وبيشو إلى درجة يخسغ فييا نتيجة المعبة قبل بجئيا وكسا ال يجب أن تكػن ىحه المعبة خصيخة بالشدبة لو.
حخفيا بعس
كسا يدتجعي ضػر السشاخ اآلمغ رورة التفكيخ في حجود إشخاك الجدع حيث " تعشي الحخكة العقمية الجيشية
ً
الستعمسيغ (حتى البالغيغ) مجى مدتػى الصاقة لجى بعس التالميح وعمى وجو الخرػص أولئظ الحيغ يػاجيػن صعػبات،

حيث يجب أن نتحخك مغ أجل تحفيد التفكيخ أو التػاصل "( )8بغس الشطخ عمى السدتػيات التي مغ السسكغ أن يبمغيا
الجدع بعج التحفيد الحي يخمقو الفعل التذاركي ،وىشا يتساثل دور السعسل في كبح درجات التعاشي الجدجي مع الػضعيات
السصمػبة.
 .4المناخ العالئقي يحدن التعمم والتنذئة االجتماعية

أثشاء لعب السجسػعات ،ستكػن التفاعالت مختمفة سػاء كان األشفال أصجقاء أم ال ،حيث يجب أن يدػد مشاخ ىادئ

إلقامة التػاصل ولتبادل اآلراء والتعاون ،لحلظ سيكػن مغ الزخوري التحكيخ بقػاعج ىحا "التطاىخ"(- )إن استجعت
الزخورة -وتػجيو األشفال بالتعميسات التالية

- ARISTOTE cité par D.MEGRIER "100 jeux de théâtre à l'école maternelle". 91° Congrès
Nationsdes classes Maternells publiques,France, 4-6 juillet 2018.
6

- voir J.-C. LANDIER et G. BARRET "Expression dramatique - Théâtre" HATIER, 1999, page 182
ème
- H. TROCME-FABRE "J'apprends donc je suis" E.d'ORGANISATION 3 édition, 1997/

7

8

 -يزسغ المعب بالتطاىخ خمق وضعيات ججيجة في المعب قج تكػن ساخخة فتشقل المعبة مغ وقع جاد إلى مزحظ أو
العكذ...وىكحا بحدب قجرة األشفال عبى التكيف و اإلبجاع.
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ال تؤذي اآلخخيغ جدجيا أو نفديا.يسكششا أن نفيع بديػلة إيساءات اآلخخالمعب مع بعزشا البعس ،أمام بعزشا البعس.إن لع تدتصع المعب فاستستع بسذاىجتو . .5المعبة المدرحية والعمل عمى المذاعر

يسكغ لمسخء الػصػل إلى العػاشف مغ خالل الخيال ،بل حتى إلى ذاكخة العػاشف بفزل المعبة السدخحية حيث تعير

السذاعخ حًقا رغع اختالفيا عغ الػاقع .في الػاقع ،فعشجما نؤدي دور شخرية تخاف ،ال يعشي ىحا أنشا خائفػن حًقا ،وإذا

تسكغ الصفل مغ تحقيق ذلظ اإلحداس ،إحداس الخػف والتطاىخ بالخػف والفخق بيشيسا فإنو سيستمظ خاصية نفدية
نسػذجية في تجاوز العقبات التي تػاجيو في الحياة عسػما ،فالعاشفة تأثخ في الجدع بصخيقة معقجة ،ويطيخ ىحا التحػلي
حدي حخكي مغ خالل:
الشفدي إلى ّ
 ردود الفعل الجدجية (التغيخات في معجل ضخبات القمب والتعخق)... -التسثيل العقمي

 واالستجابات الحخكية السحجدة (التجيع واالبتدامات والتػتخات.)...أيزا ،وليذ
ويتعمع اإلندان تجريجياً التحكع في عػاشفو إلى حج ما ألنيا تؤثخ عمى نذاشو العقمي بصخيقتيغ إيجابية وسمبية ً
أصميا عمى العػاشف وذاكخة العػاشف ،مغ خالل
عسال
ىشاك تعمع أو إبجاع بجون حالة عاشفية لحا يقتخح التعبيخ الجرامي ً
ً

التعخيف بالذخرية ،و أثشاء األلعاب البجنية واإليساءات الجساعية التي تسكغ الصفل مغ الديصخة عمى العػاشف تجريجيا مغ

خالل مخاقبة العجيج مغ األشفال.
.6وضع الممثل في إطار العمل:

ويقرج بو مخاعاة األشخ الدمشية والسكانية التي يحتػييا الشز السكتػب والتعاير معيا في اإلشاريغ الدماني والسكاني

الحاضخيغ مغ خالل تييئة:
 إشار زمشي ومكاني يتيح لمصفل أن يذعخ بالثقة. إشار نفدي مالئع ال تطيخ فيو أدنى مطاىخ الزغط أو مساسة الدمصة والقيج. -قػاعج الدالمة الستيعاب التأثيخات والقمق.

ثع نزيف قاعجة ميسة لزسان جػدة األداء والستسثمة في السدافة بيغ المعبة وغيخ المعبة ،فسغ الزخوري تجشب االندالق

بعيجا أو ال يذخك
والغدو الػىسي فال يسارس الدمصة عمى الصفل لتجريبو عمى التػاصل مع اآلخخيغ بأي ثسغ إذا بقي شفل ً
رد فعمو واضح وتسثل ىحه العشاصخ مؤشخات إيجابية لمتػاجج
معيغ :يدسع ،يذعخّ ،
جدجه ،ويكفي أن يبقى عمى اترال ّ
ضسغ إشار العسل السدخحي ،وىي كافية ججا عشج بعس الفئات الخاصة ،كاألشفال دون سغ الدادس أو السعاقيغ

حخكيا...،

ومغ األىجاف السؤشخة سمفا ،يسكششا القػل بأنيا ال تسثل أىجافا نيائية بقجر ما تكػن فكخة عمى سبل تحديغ السشيج التخبػي
لكل معمع يخيج أن يخمق نسصا خاصا في تعميع األداء انصالقا مغ استيعاب السكتػب وصػال إلى السشصػق ،ورغع اختالف

الػسائل فإنو مغ الزخوري أيزا التشػيو باختالف الحجود التي نزعيا ،واليياكل التي نقتخحيا ،وشخق اإلعجاد والتأشيخ
والتسكغ ،إن لع نقل االحتخاف الحي تدبقو السػىبة حيث تبقى لمعسمية التخبػية خرػصيتيا دون إىسال عشرخ السػىبة.

ومغ جانب الجراما الشفدية أو التشسية الذخرية لغ يتسكغ السعمع غيخ السحتخف مغ تجريب السسثميغ ،ألنو ال يقجم مداعجة
عالجية ،كسا ىػ الحال في أي عسل مجرسي سيفيج التالميح في ىحا الدياق مغ اآلثار السصمػبة عشج ضعف االكتداب
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السجرسي ،بل إن التصػيخ الذخري لمتمسيح وتحديغ الخغبة في التعمع ستغمب عمى مسارسة المعب الجرامي ،وبيغ الخعاية
والتخبية والتسثيل معالع غيخ واضحة ،حيث يحتاج كل شخز بالغ معخفة وقت التػقف في الػقت السحجد ،باستخجام أىجاف
جيجا.
جيجا ،وحجود محجدة ً
محجدة ً
 .7الهساطة:

أساسا عمى مدتػى الجدج والكالم والفكخ ،ويسكغ أن
الػساشة ىي دعع العسل ،وبالشدبة لمػساشة السدخحية ،يكػن العسل
ً
السجرب في االختيار كي ال يكدخ
يقتخح الصفل الػساشة التي يحتاجيا دون تػجيو بعج حفظ الجرو ،وال يجب أبجا أن يتجخل
ّ
عج ذلظ أحج عػامل االبتكار
اإلشار الشفدي الحاضخ في نفذ الصفل السسثل .وكمسا استصاع الصفل تحقيق واسصة مسيدةّ ،
مخ الدمغ
يحػل الجالالت الخاسخة في الشز السكتػب ،وقج الحطشا جسيعا عمى ّ
في العسل السدخحي والحي مغ شأنو أن ّ

ترػر في بعس القرز برػرة الغبي ،وفي قرز أخخى برػرة الحكيع
التحػالت التي شابت شخرية جحا حيث ّ
الفصغ ...وما إلى ذلظ ،لكشيا أبجا لع تخاوح في االتفاق العام صػرة الذخرية الداخخة في مختمف مطاىخىا.
تذػه شبعا الجاللة العامة لمحبكة
وتطيخ استفادة الصفل مغ ىحه التغيخات في تحػيخ الجالالت الستختبة عغ العسل دون أن ّ
مجربػ السدخح الػساشات إلى المعب السراحبة التي قج تكػن حيػانات يحسميا األشفال أثشاء العخض ،ليا
السدخحيةّ .
ويعجد ّ
يعػض حزػر الػالجيغ أو أحج الحيػانات السشدلية األليفة ،أو أنيا
عالقة مباشخة بيع ويدتسجون مشيا الجعع الشفدي الحي قج ّ
حج تجييد غخف الكارتػن أو مجدسات
أزياء يرسع األشفال عمى ارتجائيا ...وغيخىا مغ الػسائط التي قج ترل إلى ّ

األشجار التي ال يدتجعييا الجور بقجر ميل الصفل السسثل ليا ورؤيتو بأنو واجبة ليتسكغ مغ تأدية دوره .وعشجما نقػل أنشا

نقتخح وساشة فشية ،فشحغ نجعػ الصفل لجخػل الثقافة .داخل األلعاب الجرامية التي تسكغ مغ اكتذاف عشاصخ المغة
السدخحية.
خالصة

تحتػي السسارسة السدخحية عمى أبعاد مثيخة ججا وميسة في آن ،مثل الفكاىة والزحظ في مػاقف المعبة ،ومشو ندتتشتج:

 أن لمعبة وضيفة شبيعية ويػمية .لحلظ فإن االعتساد عمى ألعاب االستكذاف واالرتجال أمخ أساسي في عسمية التكػيغىحه.
-يسكغ لمتػجيو الحي يقتخحو السعمع مغ تحػيل المعبة األولية لؤلدوار ومشحيا السديج مغ اإلبجاع كاالرتجال وفدح السداحات

أو الذخريات أو تغييخ اإليقاع أو الستصمبات الجدجية أو مشصق الكذف.

أثشاء عسمية تبادل األدوار يتعمع الصفل تحميل اإلنتاج الجساعي والسداىسة في كل إنتاج ججيج.جيجا.
يدسح االترال السحتسل والس َّذجع بطيػر مسثل يعتبخ ثسخة شخاكة مجروسة ً

-يعير الصفل حالة مغ االستيعاب الكامل لمسذيج السدخحي الحي يقخؤه و يؤديو وفق العػامل السحكػرة .وعميو يبجو أن

لمسدخح القجرة عمى تحقيق الػقاية الكاممة لمتكػيغ الشفدي والبيجاغػجي لمصفل الستعمع ،وإن تغييخ الشطخة العامة ألىسية
أحيانا أولياء األمػر )...السذاركيغ في
أيزا بالخاشجيغ (السعمسيغ الستخرريغ ،و ً
السدخح ال يتعمق باألشفال فقط ،بل ً
عسمية التخبية والتكػيغ والتعميع ،..حيث يداعج السدخح الصفل عمى تغييخ الػاقع ،تحت أنطار السذاىج ،أوالً بجدجه ثع بجعل

فكخه يعسل بحخية .وبالتالي يسكغ أن يكػن جدًءا مغ ثقافة السجرسة مع تػفخ الجيشاميكية والخوابط االجتساعية السشاسبة لحلظ.
ويتحّقق بحلظ االنفتاح عمى العالع الحي يتجاوز االنفتاح عمى ثقافة السجرسة.
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جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث  ،جملت علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق (2102)2

قائمة المرادر والمراجع:

-أكػيشجي ،سالع ،ديداكتيك المدرح المدرسي ، ،دار الثقافة ،السغخب .ط.7991 ،76

 سالم ،أبػ الحدغ ،مقدمة في نظرية مدرح الطفل ،مخكد األبحاث العمسية ،اإلسكشجرية.7991.، -عيدی ،فػزي ،أدب األطفال (الذعر ،مدرح الطفل ،القرة) ،مشذأة السعارف باالسكشجري ،القاىخة ،7991 ،ص19 :

العشاني ،حشان عبج الحسيج ،الدراما والمدرح ،دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ،7991،.ص.62:
 -مخعي ،حدغ ،المدرح المدرسي ،دار مكتبة اليالل ،بيخوت.7991 ،
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