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كان الم�ض��رح ف��ي العهود الكال�ضيكي��ة اليونانية نظاما للحياة و�ضربًا من اأ�ض��رب التعبد؛ فهو نظام 
يحم��ل مفاهي��م الجم��ال وال�ضلط��ة والحك��م والدين. وقد بل��غ ع�ضره الذهب��ي هذا بتمثل��ه للتراث 
الإن�ض��اني بما تحمله الأ�ض��اطير والمالحم وال�ضخ�ض��يات التاريخية والمو�ض��وعات من روؤى واأفكار 

وجماليات.
والم�ض��رح اأغ��رى بع���س مل��وك الهن��د �ض��ودراكا بالقتبا���س والكتابة للم�ض��رح »عربة ال�ضل�ض��ال 
ال�ض��غيرة« وهي م�ضرحية �ضن�ضكريتية، وم�ض��رحية »�ضاكونتال«، لل�ضاعر والكاتب الهندي كاليدا�س 

كما دفع اإلى ابتداع اأ�ضكال جديدة في التعبير اإلى جانب 
الكلمة كما في عرو�س الكاتاكالي الهندية.

اأما العرب فكان لهم �ض��اأن اآخر بعيدا عن م�ض��رح العلبة 
الإيطالي��ة ف��ي عرو���س اأو ظواه��ر م�ض��رحية حافل��ة 
بالح��وارات والأحداث كم��ا جاء في تغريب��ة بني هالل 
اأو بع���س اأ�ض��كال الفرج��ة الم�ض��رحية ف��ي بالد ال�ض��ام 
ورق�ض��ة  ال�ض��ورية  البادي��ة  ف��ي  الحما�ض��ي  كعرو���س 
الدح��ة، حيث اآَثروا الف�ض��اءات المفتوحة، ولم يبدوؤوا 
العر�س في المكان الم�ض��رح المغلق اإل مع ولدة الم�ضرح 
العربي على يدي النقا�س والقباني. ومثل تلك العرو�س 
ال�ض��ورية ف��ي الف�ض��اءات المفتوح��ة كل��ون م��ن األ��وان 
الفرجة ال�ض��عبية تعيد طرح ال�ضوؤال الذي طرحه كبار 
النق��اد العالميين والمنظرون لم�ض��رح ما بعد الم�ض��رح: 
»هل تاريخ الم�ض��رح هو تاريخ الن�س الم�ضرحي اأم تاريخ 

العر�س الم�ضرحي؟« 
من الطبيعي اأن تكون �ض��ورية �ضباقة في ريادة الولدة 
الأول��ى للم�ض��رح ق��ي الوط��ن العرب��ي بمفهوم��ه الغربي 
المعا�ضر فالح�ضارة ال�ضورية �ضاأنها كغيرها من ح�ضارات 
ال�ض��عوب �ضل�ض��لة مت�ض��لة، فمنذ العه��د الروماني عرفت 
�ضخ�ضيات �ضورية في الفكر والفل�ضفة والقانون والفنون 
وبخا�ض��ة في عهد ال�ض��اللة ال�ض��ورية في حكم روما منذ 
موؤ�ض�ض��ها �ض��يفيرو�س �ض��بتيمو�س وجولي��ا دومن��ا، وكان 
الكات��ب ال�ض��وري الفراتي ال�ض��اخر لقيان ال�ضمي�ض��اطي 
)125-180م( ق��د ت��رك لن��ا مجموع��ة م��ن الح��وارات 
الم�ض��رحية ال�ضاخرة بعنوان م�ض��امرات الموتى، قدمها 

اإيليا قجميني عر�ضا قي م�ضرح حلب القومي.
غير اأن الم�ض��رح كبيان فكري ونه�ض��وي، وفعل قا�ضد للك�ض��ف والتغيير الجتماعي كان على يد اأبي 
خليل القباني الدم�ض��قي حين قدم بيانه الم�ض��رحي اأمام الجمهور لأول مرة )الم�ضرح جالء الب�ضائر 
��ع  وم��راآة الغاب��ر.. الخ(، وكان قبله عر���س مارون النقا�س )البخي��ل( قي بيروت 1848 اإيذانًا بتو�ضُّ

الم�ضرح في لوحة الح�ضارة العربية. 
 اإن الم�ض��رح كان ول يزال له الدور الكبير في بنيان الح�ض��ارة الإن�ض��انية �ض��من الأن�ضاق المعرفية 
والثقافي��ة الأخ��رى، ويتف��رد عل��ى اأتراب��ه من فن��ون الدرام��ا باأنه فن الجتم��اع وت�ض��خي�س الحياة 
والأف��كار ب�ض��كل حي مم��ا ل يتوفر ف��ي العر���س ال�ض��ينمائي اأو الرواي��ة التلفزيونية اأو الم�ض��رحية 
التلفزيوني��ة فه��ذه فنون طيفية. والم�ض��رح ت�ض��خي�س حي تالم�ض��ك فيه اأنفا���س الممثلين ومناخات 
الإ�ض��اءة والمو�ضيقا. كما اأن الم�ضرح يثير اإ�ضكاليات وق�ض��ايا اجتماعية وقومية واإن�ضانية م�ضيرية 

ت�ضتدعي حوارًا حيًا بعد العرو�س ومتابعات نقدية. 
يه الن�ض��ي والت�ضخي�ض��ي، يحتوي ويوظ��ف، مختلف اأنواع  ويتمي��ز الم�ض��رح باأنه فن مركب فهو ب�ض��قَّ
الفن��ون والآداب م��ن �ض��عر وق�س ور�ض��م وعمارة ومو�ض��يقا وغناء واأزياء واإ�ض��اءة، يجتم��ع اأغلبها في 
�ض��ينوغرافيا متخيل��ة للموؤل��ف اأو ف��ي �ض��ينوغرافيا العر�س الم�ض��رحي، وهذا يتطلب عم��اًل جماعيا 

تفاعليًا م�ضتركا يقوم به اأف�ضل الخت�ضا�ضيين.
اإذا كان الم�ض��رح اأح��د اأه��م عناوي��ن ح�ض��ارة ال�ض��عوب، وو�ض��يلة تطهيري��ة اأو عالجي��ة للمجتم��ع 
والأنف���س، و�ض��فحة بي�ض��اء تخط فيها ال�ض��عوب اأمجادها واإبداعاته��ا ومنجزاتها، فه��ذا يدعونا اإلى 

زرعه على خارطة التنمية الثقافية منذ ال�ضغر، مما يعني الهتمام بم�ضرح الطفل.
غير اأن الكتابة للطفل اأمر �ض��عب.. م�ضت�ض��هل؛ اإذ يتطلب الموهبة والخيال الطفولي والطالع على 

علَمْي نف�س الطفل والتربوي، والقدرة على التفاعل والت�ضارك مع الأطفال.
ول بد في الن�س الم�ض��رحي اأو العر�س �ض��واء اأكان للكبار اأم ال�ض��غار اأن يتوفر فيه عن�ض��ر اأ�ضا�ض��ي 
وهو ال�ض��حر: �ضحر الحكاية، الفكرة، البناء الم�ضهدي، بناء ال�ضخ�ضيات والعالقات الإن�ضانية، �ضحر 
التقنيات والعنا�ض��ر الم�ض��رحية، حتى ليت�ض��اءل القارئ اأو الم�ض��اهد: اأي �ض��حر في الم�ضرح يجذبك 

اإليه؟
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مسرح الطفل 
في ظل األزمة السورية 

 د�ئم���اً وعن���د �لحدي���ث ع���ن م�س���رح �لطف���ل �أرك���ز عل���ى 
�لثو�ب���ت �لأ�سا�س���ية لمفه���وم �لم�س���رح ي�س���قيه �لموج���ة 
للكب���ار و�ل�سغار قبل �لدخول �إلى و�قع �لم�سرح وما �آلت 

�إليه �أموره من تباينات ) ت�ساعد �أو تر�جع ( �أ�سابه.
- فالم�س���رح ف���ٌن �سرط���ٌي �أوًل ، ولأن���ُه يتطل���ٌب �لإلم���اَم 
وفني���ٍة  وتربوي���ٍة  وعلمي���ٍة  �أدبي���ٍة   ، ع���دٍة  بتخ�س�س���اٍت 
وبيولوجي���ة . فه���و يعتم���ُد عل���ى مجموعٍة م���ن �لو�سائل 
بالب�س���ري  �ل�سمع���ي  فيه���ا  ي�ست���رُك  �لت���ي  �لتعبيري���ِة 
بالحرك���ي بال�سيكولوج���ي بالحد�س���ي . �أي �ن���ه ل يعتم���د 
على �للغة �لأبجديِة فح�سب ول على  �ل�سورة �لتعبيرية 
�أو �لت�سكيل فقط ، ول يعتمد على �للغة �لمنطوقة و �إنما 
ي�ستمد �سمولية خطابه من هذ� �لتعدد �للغوي بمختلف 

ف�سائله �لتعبيرية .
-ثاني���اً هو ف���ن �سرطي لأن���ه يتعامل مع �لعالم���ات ، �إذ 

يعتب���ر كل ما فوق خ�سب���ة �لم�سرح عالمة د�لة . وهذ� يعني �أن 
�لمتلق���ي كبي���ر �أو �سغي���ر ) �لطف���ل ( مطالب في ه���ذه �لحالة 
، وهن���ا تكم���ن مهم���ة �لمب���دع �لم�سرح���ي  بتفكي���ك �لعالم���ة 
�لتربوي���ُة و�لجمالي���ُة ، لأن���ه مطال���ب بتهيئ���ة �لمتلق���ي لف���ك 

،وفهم تلك �لرموز. 
-ثالث���ا.. ه���و فن �سرط���ي .. لأن �لمبدع �لم�سرح���ي يجب �أن 
يك���ون موؤه���اًل معرفي���اً وتربوي���اً وعلمياً ليتعامل م���ع �لمتلقي 
�أن  �لم�سرح���ي  �لمب���دع  عل���ى  ينبغ���ي  �أي   .. �لطف���ل  وخا�س���ة 
يتو��س���ل م���ع �لبر�م���ج �لتعليمي���ة �لجدي���دة وف���ق �أح���دث م���ا 
و�سل���ت �إلي���ه ، وخا�س���ة تلك �لت���ي تخ�ص �لجان���ب �لجتماعي 
و�لتاريخ���ي ، و�لقت�س���ادي ، و�أخ����ص �أي�س���اً �لجان���ب �لتربوي 
�لمعرف���ي ، وهذ� يعزز ويقوي م���ن �سخ�سية �لمتلقي ،وخا�سة 

�لطفل ونوعية نموه. 

م�ضرح الطفل في �ضورية .. واقع وتطلعات
-م�س���رح �لطفل في �سورية حدي���ث �لن�ساأة �ساأن مبدعات �أدب 
�لأطف���ال �لأخ���رى . فق���د كان حت���ى مطل���ع �ل�سبعيني���ات يتبع 
للموؤ�س�س���ة �لتربوي���ة �لتعليمية، ولم يح���َظ باهتمام �لأدباء �إل 
ف���ي وق���ت متاأخر ، وعل���ى �لرغم من م���رور �أكثر م���ن خم�سين 
�سن���ة م���ن �لزمن ل���م يلَق م�س���رح �لطفل في �سوري���ة حتى �لآن 
�لهتم���ام �لكاف���ي ، و�لعناية ، م���ع �أن وز�رة �لثقافة على �لرغم 
م���ن قلة عرو����ص م�سرحها �لطفلي وعرو����ص م�سرح عر�ئ�سها 

�لخا����ص بالأطفال دون �ل�ساد�سة  ، ورغم �ن�سغالها 
بعث���ر�ت م�س���رح �لكب���ار ، ومعه���ا منظم���ة طالئ���ع 
�لبع���ث �أ�س�ست���ا  له���ذ� �لم�سرح ، وقدمت���ا �لإمكانات 
�لمتاح���ة لهم���ا �إل �أن ه���ذ� لم ينت���ج م�سرحاً يتمتع 
بكل مقومات م�س���رح �لطفل على م�ستوى �لعر�ص 
و�لن����ص ، وم�ستويات �أخ���رى ../ �لممثل � �لمتلقي 
� �لم���كان و �لبيئ���ة � �لزم���ان � �لمو�سيق���ى � �لغن���اء � 
�لرق����ص � �لديك���ور � �لمالب����ص / ..و�أي�س���اً ح���اول 
�لقطاع �لخا����ص في �سورية ركوب موجة �لهتمام 
بم�سرح �لطف���ل بغية تحقيق �أكبر ربح على ح�سابه 
، فق���دم جمل���ة من �لعرو����ص �لهابطة ف���ي �سالت 
وقاع���ات �لفن���ادق �لكب���رى ، وف���ي �أماك���ن ل ت�سلح 

�أ�س���اًل لإقامة مثل هذه �لعرو�ص �لمخ�س�سة ، ومع هذ� عزف 
ه���ذ� �لقط���اع عن خو�ص ه���ذه �لتجربة ثانية لأن���ه غير موؤهل 

لها . 
-�إ�سكالي���ات م�س���رح �لطفل في �سورية :على �لرغم من مرور 
�أكثر من خم�سين �سنة من �لزمن على �لبد�يات �لأولى لم�سرح 
�لطف���ل ف���ي �سوري���ة �إل �نه ماز�ل يحب���و على �أر����ص وعرة ، لم 
ي�ستطع �سالكوه���ا ت�سهيلها بوعي طبيعة 2هذ� �لفن �لجماعي 
�لخ���الق . وم���ع  �لح���رب على �سوري���ة �لتي �أدت فيم���ا �أدت �إليه 
م���ن �أزمات طالت �أغلب �لقطاعات » �لقت�سادية و�لجتماعية 
و�لثقافي���ة حت���ى طال���ت �لبن���ى �لتحتي���ة لكثير م���ن �لمر�فق ، 
وكذل���ك �أزم���ات �أخ���رى تلك �لت���ي  كان لها �لتاأثي���ر �لكبير كما 

�أ�سرنا ومنها �لفنون عامة و�لم�سرح خا�سة .
-   يعان���ي ه���ذ� �لم�س���رح م���ن �إ�سكالي���ات عدي���دة ، ت���كاد تكون 

�أقرب �إلى �إ�سكاليات م�سرح �لكبار في �سورية �لذي يعاني 
م���ن �أزم���ة �ألمت ب���ه وخا�سة �أثن���اء �أزمة �لح���رب �لكونية 
عل���ى �سوري���ة ../ �أزم���ات عل���ى م�ست���وى �لن����ص وق�ساياه 
م���ن تاأليف و�إع���د�د، و�قتبا�ص ولغة وح���و�ر ،و �أخرى على 
م�ست���وى �لعر����ص �إخر�ج���ا ،و �إع���د�د �لممث���ل ، و�لتقنيات 
و�لعم���ل عليه���ا � �لديك���ور � �أماك���ن �لعر����ص وتجهيز�ته���ا 
� جه���ة �لإ�س���ر�ف و�لدعم �لم���ادي ..�لخ �س���وف �أكتفي هنا 
بدر��س���ة بع����ص �أزم���ة �لن����ص و�لعر����ص ف���ي ظ���ل �لأزم���ة 

�ل�سورية  . 
-� �أزم���ة �لن�ص :  �أغل���ب �لن�سو�ص �لم�سرحية �لمكتوبة 
للطف���ل تخف���ي عيوبه���ا �لدر�مي���ة و�لمعرفي���ة لجهله���م 
بعل���وم �لدر�م���ا �لمكون���ة �أ�س���اًل للن����ص م���ن لغ���ة وح���و�ر 
و�سخ�سيات ، ومكان وزمان ونتيجة . وبالتالي وفرة مثل 
هذه �لن�سو�ص توؤكد ندرة �لن�ص �لناجز و�لمكتمل  �لذي يعي 

عالم �لطفل تربوياً ومعرفياً وقيماً . 
-� �أزم���ة �لعر����ص : )8 ( وهنا �أقتب�ص من مقال �لدكتور �سمر 
�لفي�سل.. )) ..�إن و�ساية �لكبار على م�سرح �لطفل وعرو�سه 
�أكث���ر خط���ر�ً في �لو�قع �ل�س���وري �لر�هن من ن���درة �لن�سو�ص 
�لم�سرحي���ة . ذل���ك �أن هذه �لو�ساية �سرعان م���ا تغدو فكرية ، 
تترج���م م�سرح �لطفل عل���ى �نه و�سيلة لنق���ل �لمعارف و�لقيم 
خالل �لعر�ص ، و�سمن هذه �لو�سيلة ل �أهمية لر�أي �لأطفال 
وم�ساركته���م ومر�قبته���م �أثن���اء �لعر����ص ، ومالحقته���م بعده 
لمعرف���ة �أث���ره فيهم . و�سيئ���اً ف�سيئاً يغدو ه���ذ� �لم�سرح منبر�ً 
لنق���ل �أفكار �لكبار �إلى �لأطف���ال ، �سو�ء كان هذ� �لكبير موؤلف 
�لم�سرحي���ة �أم مخرجه���ا �أم �لجه���ة �لم�سرف���ة عل���ى  ) �لثنين 

معاً ( هنا يجب فعل ما يلي :
1- �لتهي���وؤ حاج���ة �سرورية تربوي���ة �سيكولوجي���ة �جتماعية 

فنية تعني بال�سرورة �إ�سباع حاجات �لطفل �لنف�سية. 
2- �إذ� كان���ت �لغاي���ة م���ن �لعر����ص �لم�سرح���ي تدريب �لطفل 
على بع����ص �لتقنيات �لمركبة �لتي تخاط���ب �لذ�كرة �لذهنية 
بغر����ص تنمي���ة �لمه���ار�ت �لعقلي���ة عن���د �لطف���ل ف���اإن �لعر�ص 
�لم�سرح���ي ينبغ���ي �أن ين�سب على تحقي���ق �لفرجة ) �لمتعة ( 
وذل���ك بتوفير �أ�سباب �لمرح و�لنب�ساط لتفكيك �لرتابة لديه 

 .
�لم�سحك���ة  �لم�ساه���د  �أن  �لتج���ارب  �أبان���ت  3-لق���د 
�أو �لمثي���رة ه���ي �أكث���ر �لم�ساه���د �إغ���ر�ء بالن�سب���ة �إلى 
�لت�سلي���ة  يعن���ي  �ل�سح���ك هن���ا ل  ، ولك���ن  �لأطف���ال 
�لمجاني���ة. �إذ كلم���ا كان���ت �أ�سب���اب �ل�سح���ك معقول���ة 
و�لت�ساق���اً  �أكث���ر قرب���اً  وهادف���ة . كلم���ا كان �لطف���ل 

بالم�سرح . ..((
-�أخي���ر�ً نق���ول :  �لطري���ق �لوع���رة �لت���ي ي�سلكه���ا 
م�س���رح �لأطفال في �سوري���ة ماز�لت مفتوحة ويمكن 

�أن يركن �لمرء �إليها ماد�مت هناك موؤ�س�سة ناظمة
 ) مديري���ة �لم�س���ارح و�لمو�سيق���ا ( ومعه���ا فئة من 
�لم�سرحيين تذللها، وتنظر �إلى عملها بجدية ووعي 

ورغبة في �لقتر�ب من عالم �لأطفال.

بذرة الأجا�ص- تاأليف حمدي مو�سللي – اإخراج فائز �سبوح - الم�سرح القومي - الالذقية

على الرغم من مرور أكثر 
من خمسين سنة من الزمن على 

البدايات األولى لمسرح الطفل في 
سورية إال انه مازال يحبو 

على أرض وعرة..

1- باحث وكاتب ومخرج م�سرحي معروف له الكثير من البحوث والدرا�سات والم�سرحيات للكبار وال�سغار
2-  د . �سمر روحي الفي�سل / م�سرح الطفل في �سوريا / مجلة الموقف الأبي ال�سورية لعام 1986 / العددان / 178 ـ 179 /  �سباط ) فبراير ( و اآذار ) مار�ص ( .



ل �ض��كَّ اأنَّ م�ض��رَح الطف��ِل ُيع��ّد م��ن 
اأب��رز ما يمكن اأن ُيثيَر انتباَه الأطفال 
ًا في �ضجلِّ حياتهم،  زًا مهمَّ وي�ضغُل حيِّ
وهو م��ن اأقرب الأنم��اط الأدبية اإلى 
دّي اإذ ُيم�ِض��ُك باأيدي  ُم��رُّ عالِمه��م الزُّ
قلوبهم وينقلهم م��ن واقعهم المعي�س 
اإل��ى عالم خيال��ي يحّقُق له��م المتعَة 

والفائدَة معًا. 
لالأطف��ال  مكتوب��ًا  اأدب��ًا  وكون��ه 
مراع��اة  م��ن  ب��د  ل  اإليه��م  وموّجه��ًا 
ليك��ون  العمري��ة  المرحل��ة  طبيع��ة 
ل م�ض��وؤوليته باأمانة  ق��ادرًا عل��ى تحمُّ
بي�ض��اء اأمام الأطفال، يمّثل ما يعتور 
اأ�ض��دق  واإح�ضا�ض��اتهم  م�ض��اعرهم 

تمثي��ل والتحلي��ق به��م نح��و عوالَم تكفل له��م حرية النتق��ال من م��كان اإلى اآخر 
وتنمية مداركهم لي�س باللغة والر�ض��م فح�ض��ب واإنما باإغناء هذين العن�ضرين بما 
يطّع��م كاّلً منهما بفعل الحكاية والمو�ض��يقا والألوان والأ�ض��واء ليثير ذلك الفعل 
الم�ضرحي خيال الطفل ويزرع في نف�ضه روح الحما�ضة موؤّهلة كل ما في كيانه على 
متابعة الأحداث بوجدانه من جهة وليكون م�ضاركًا فيها من جهة اأخرى ومندمجًا 
م��ع ال�ضخ�ض��ية )القدوة( البط��ل الذي يثير اإعج��اب الطفل ليقلِّ��دُه فيما بعد في 
اأدواٍر تروي ظماأُه وت�ضفي غليله وكاأنه يمار�س في مخياله ما يلّبي في نف�ضه رغبته 
التواق��ة اإلى اكت�ض��اف الحقيقة وقطف ثمراِت الجمال بو�ض��ائل تحوم في ف�ض��اء 

اللعب والت�ضلية والمرح. 
ياٍت اأخرى كا�ض��م )م�ضرح الدمى( اأو  لعلَّ تاريَخ م�ض��رح الطفل الذي يتمتَّع بُم�ض��مَّ
)م�ضرح العرائ�س( يعود اإلى اأربعة اآلف عام واأن اأّول م�ضرح للعرائ�س ولد في م�ضر 
على �ض��فاف نهر النيل ح�ض��ب ما يوؤّكده الكاتُب والباحُث الم�ض��ريُّ جمال اأبو رّية 
لِّ من اأبرز اأ�ضناف  في كتابه: )ثقافة الطفل العربي(، ورّبما ُيعدُّ م�ضرُح خيال الظِّ
الم�ض��رح الممت��ّد عمره حتى اأيامنا هذه م�ض��تثمرًا التقني��اِت الحديثَة في تطوير 

هذا الفّن العريق القريب من متناول القلب واليد والل�ضان.  
ورغ��م كّل ما يدّون عن الأطفال وكل م��ا يكتب لهم وفيهم فاإن هذا الكم الهائل ل 
لم  ي�ض��ّدد فاتورَة ابت�ض��امة �ضفافة ير�ضلها التاأّمُل في عيَني طفل تفي�س بركات ال�ضِّ
�ض��رقًا ومغربًا كرمى عيون الأطفال في هذا العالم المتخم باأنانيٍة �ض��وداَء واأفول 
�ض��مو�س غيرّية كانت يومًا ما ت�ضرُق النفو�ُس لأجلها ويع�ضو�ضب ظامئ الرمل اإذا ما 

هّبْت ن�ضماُت طفولٍة خ�ضراَء على بيادر قحٍط و�ضواطَئ من يبا�س. 
ف��اإذا كان الم�ض��رُح اأبًا للفنون جميِعها فاإنَّ م�ض��رَح الطفِل �ض��يحلُّ ب��ال منازع محلَّ 
��و رعاية ه��ذا الب��ن الحميم  ��َق متبنُّ فل��ذة كب��د اأب��ي الفن��ون، فاإل��ى اأيِّ م��دى حقَّ
ين  ��امية؟ واإل��ى اأيِّ مدى بدا اأطفالنا و�ض��بابنا الي��وم مهتمِّ غاياِته��م التربوية ال�ضَّ
بمدر�ضتهم الم�ضرحية الأبلغ تاأتيرًا في بناء �ضخ�ضيتهم وتنمية مداركهم والرقيِّ 
�ض��ْع اإل  به��م وقلوُبه��م واأدمغُتهم هائم��ٌة على وجهها في �ض��جون اأيديهم التي لم تتَّ
لأجهزتهم )الخلوية( التي قيَّدْت ُروؤاهم وحب�َض��ْت اأفئدتهم، وربما خَلْت من كلِّ ما 

ي�ضمو بهم ويزيدهم قربًا من اأنف�ضهم وتاريخهم وح�ضارتهم؟
باق��ة �ض��كر ل بدَّ من اإهدائه��ا للباحث الم�ض��رحي د. حمدي مو�ض��لي الذي بذَل 
غيَر قليِل جهٍد من اأجل اإنجاز هذا الملف وتقديمه ثمرة يانعة لمن تنه�س نف�ُض��ُه 
ى دوُره في بناء الإن�ضان برفع م�ضتوى من�ضوب هذا القوت في ذاته.  بالم�ضرح ويتقوَّ

 كتبها: منير خلف

ِفْلذُة أبي 
الفنون

 ُيعدُّ مسرُح خيال 
لِّ من أبرز  الظِّ

أصناف المسرح 
الممتّد عمره حتى 

أيامنا هذه

 كتب: جوان جان3

في واقع مسرح 
الطفل السوري

م�س���رح �لطفل مو�س���وع قديم 
ُيط���رح ف���ي �لن���دو�ت و�للق���اء�ت 
�لإعالمي���ة كج���زء م���ن �لحركة 
�لم�سرحية �ل�سورية، وهو م�سرح 
عريق ف���ي بالدنا، فف���ي �لن�سف 
�لع�سري���ن  �لق���رن  م���ن  �لأول 
متفرق���ة  تج���ارب  ظه���رت 
ومتفاوت���ة �لم�ست���وى، لكن هذه 
�لتجارب لم تنتظم �إل بعد �لعام 
1960 عندما تم تاأ�سي�ص �لم�سرح 
�لرديف���ة  و�لم�س���ارح  �لقوم���ي 
ل���ه، وكان م�س���رح �لعر�ئ����ص ف���ي 
وف���ي  �لم�س���ارح..  ه���ذه  مقدم���ة 
�ل�سن���و�ت �لالحق���ة �ت�سع ن�ساط 

كان���ت  �لت���ي  �لمهرجان���ات  لي�سم���ل  �لطف���ل  م�س���رح 
تقيمه���ا منظم���ة طالئ���ع �لبع���ث ومهرج���ان م�س���رح 
�لطف���ل �لخا����ص ب���وز�رة �لتربي���ة �ل���ذي �أ�سب���ح يقام 

موؤخر�ً .
ول �س���ك �أن �لحرك���ة �لم�سرحي���ة بالعم���وم، وم���ن 

مرتبط���ة  �لطف���ل،  م�س���رح  �سمنه���ا 
د�ئماً بالفعالية �لجتماعية، فعندما 
تك���ون هناك بيئ���ة �جتماعية منا�سبة 
وم�سجع���ة للفن���ون عموم���اً وللم�سرح 
وم���ن  �لم�س���رح،  يزده���ر  خ�سو�س���اً 
�لطف���ل، وعندم���ا ل  �سمن���ه م�س���رح 
تك���ون هناك بيئة م�ساع���دة وم�ساِندة 
تتر�جع �لفنون، بما في ذلك �لم�سرح 
وم���ن �لمالح���ظ �أن م�س���رح �لطف���ل 
ف���ي دم�س���ق تحديد�ً متط���ور عما هو 
علي���ه في بقي���ة �لمحافظ���ات باعتبار 
�لم�سرحيي���ن  �لفناني���ن  معظ���م  �أن 
متو�ج���دون ف���ي �لعا�سم���ة، وبالتالي 
ف���اإن �لفعالي���ة �لم�سرحي���ة �لمتعلقة 
دم�س���ق  ف���ي  �زده���ار�ً  �أكث���ر  بالطف���ل 

بالمقارن���ة مع بقية �لمحافظ���ات، ونحن بحاجة �إلى 
�أعمال م�سرحي���ة طفلية على مد�ر �لعام لأن جمهور 
هذ� �لم�سرح متو�جد د�ئماً، وهذ� �لجمهور يتاأثر بما 
يقدم له، و�لي���وم هناك مناخ �جتماعي متقبل لفكرة 
وج���ود م�س���رح لالأطف���ال، ولكن هذ� �لمن���اخ ل يمكن 

باأن���ه  عن���ه  نق���ول  �أن 
مثال���ي، فنحن م���ا زلنا 
بحاجة �إلى �لتو�سع في 
مج���ال م�س���رح �لطف���ل 
و�إل���ى تجمع���ات ف���ي كل 
مدر�س���ة وح���ّي لم�س���رح 
وبحاج���ة  �لطف���ل، 
للتو�س���ع �أي�ساً في ن�سر 
�لن�سو����ص �لم�سرحي���ة 
�لخا�س���ة بالطفل و�إلى 

ت�سجيع �لتجمعات �لم�سرحية �لخا�سة .
وفيم���ا يتعل���ق بنق���د م�س���رح �لطف���ل فق���د كان ف���ي 
�ل�ساب���ق مطروح���اً ب�س���كل �أكبر مم���ا هو علي���ه حالياً، 
حيث كانت �لمنابر متعددة بوجود �ل�سحافة �ليومية 

�لمطبوعة، و�ليوم تناق�ص عدد هذه �لمنابر.
�إن ما يري���ده �لطفل من �لعر�ص �لم�سرحي ي�سمل 
كاف���ة عنا�س���ر �لعر����ص م���ن 
ومو�سيق���ا  و�أزي���اء  ديك���ور 
وممثلي���ن  و�إ�س���اءة  و�أغ���اٍن 
قريبي���ن م���ن قل���ب �لطف���ل 
�أف���كار  �إي�س���ال  ي�ستطيع���ون 
�ل�سب���ل،  باأي�س���ر  �لم�سرحي���ة 
وبذل���ك ف���اإن تقدي���م �لعم���ل 
�لموج���ه  �لم�سرح���ي 
بالأم���ر  لي����ص  لالأطف���ال 
�إل���ى  بحاج���ة  فه���و  �ل�سه���ل، 
عدي���دة..  جه���ود  ت�ساف���ر 
مديري���ة  تب���دو  و�لي���وم 
�لم�س���ارح و�لمو�سيق���ا ج���اّدة 
في �لنهو�ص بم�سرح �لطفل 
من خ���الل �إقامتها لمهرجان م�سرح �لطفل �ل�سنوي 
�لذي يقام في �لعطلة �لنت�سافية �لمدر�سية من كل 
ع���ام، وت�سم���ل عرو�س���ه كاف���ة �لمحافظ���ات �ل�سورية، 
بالإ�ساف���ة �إل���ى تظاه���رة ف���رح �لطفول���ة �لم�سرحي���ة 
�لتي تقام في عيَدي �لفطر و�لأ�سحى، عد� �لعرو�ص 
�لم�سرحي���ة �لت���ي تقدم 
�سم���ن  دوري  ب�س���كل 
�لمو�س���م �لم�سرحي في 
و�لمحافظ���ات،  دم�س���ق 
دون �أن نن�س���ى �لور�سات 
تقيمه���ا  �لت���ي  �لد�ئم���ة 
لتدري���ب  �لمديري���ة 
�لمتخ�س�س���ة  �لك���و�در 

في م�سرح �لأطفال . 

عندما تكون هناك بيئة 
اجتماعية مناسبة ومشجعة 

للفنون عمومًا وللمسرح 
خصوصًا يزدهر المسرح، ومن 

ضمنه مسرح الطفل..

مسرح الطفل 
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3 - كاتب وناقد م�ســـرحي �ســـوري معـــروف رئي�ص تحرير مجلة الحياة الم�ســـرحية ال�ســـادرة عـــن وزارة الثقافة 
ال�سورية .. كتب بالنقد و م�سرح الكبار والطفال    



مسرح الطفلشعر
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  كتب: محمد الحفري4

البناء المسرحي لألطفال
بين الواقع والمأمول 

من �لمع���روف �أن �لكتابة �لم�سرحية عموماً و�لكتابة 
لالأطفال خا�سة   هي من �أ�سعب �لأجنا�ص �لأدبية، لأن 
هذ� �لف���ن يحتاج �إلى جهد خا�ص ومختلف في �لكتابة 
وم���ن �لمع���روف �أي�س���اً �أن �لكتابة تحتاج �إل���ى �لموهبة 

�لتي يمكن تطويرها بو�سائل وطرق �ستى. 
تب���د�أ ه���ذه �لكتاب���ة عادة م���ن �لب���ذرة �لأ�سا�سي���ة �لتي 
نطل���ق عليه���ا ��س���م �لفك���رة �لت���ي يمك���ن �لعم���ل عليها، 
لتكون ق�سة، و�إن لم تكن كذلك فيجب �أن تكون حكاية 
ت�س���كل عمود�ً فقرياً �أ�سا�سياً للبن���اء �لدر�مي. بعد ذلك 
يمك���ن تحدي���د نقط���ة �ل�س���ر�ع و�لو�سول �إل���ى �لذروة. 
وتحدي���د �سخ�سي���ات �لعم���ل، ومن ثم �لح���و�ر �لمتقن، 
ول���كل نقطة من ه���ذه �لنقاط تف�سي���الت كثيرة يمكن 

�لحدي���ث عنها مط���وًل، وعلى �سبي���ل �لمث���ال، فالحو�ر يعد 
�أه���م م���ا ف���ي �لبن���اء �لم�سرح���ي، وكل جمل���ة في���ه يج���ب �أن 
ت���وؤدي �لغر�ص �لذي ر�س���دت لأجله. وكذلك �لأمر بالن�سبة 
لل�سخ�سي���ات �لت���ي يج���ب �أن تكون كل و�ح���دة منها مختلفة 
ع���ن �لأخ���رى وله���ا منطوقه���ا �لخا����ص، ومن ه���ذه �لنقطة 
بالذ�ت تاأتي �سعوب���ة �لكتابة �لم�سرحية، ويبرز دور �لكاتب 
�لمح���ب للم�س���رح و�لذي يع���رف دق���ة وتفا�سي���ل �لعرو�ص، 
وكي���ف ينتقل بر�ساقة بي���ن �لعامية و�لف�سحى . �إ�سافة �إلى 
ذل���ك يج���ب �أن يعرف قو�ع���د �للغة �لتي يكت���ب بها ومعاني 

�لكلمات ودللتها. 
يتبن���ى �لم�س���رح �لقوم���ي ع���ادة وبع����ص �لجه���ات �لأخ���رى 
كالتح���اد�ت و�لمنظمات �لعرو�ص �لمقدمة لالأطفال ، كما 
�أن هناك بع�ص �لفرق �لخا�سة �لتي يمكن �أن تقدم عرو�سها 
تح���ت رعاي���ة بع����ص �لجهات ، وحت���ى ل نبتعد ع���ن مو�سوع 
�لكتاب���ة لالأطف���ال نقول �إن تبني هذه �لجه���ات لعمل معين 
�أو موؤل���ف م���ا، لي����ص هو �لقاعدة ، وهو ل يت���م �إل في حالت 
قليل���ة قيا�س���اً �إلى �لنت���اج �لعام ، وما يتم ع���ادة هو مجموعة  
توليف���ات يق���وم به���ا �لمعد �أو �لمخ���رج �لذي يق���وم بتركيب 

مجموعة م�ساهد يقدمها على �أنها عر�ص 
م�سرح���ي ، و�أحيان���اً يك���ون �لعتماد على 
ن�سو����ص عالمية غ���ادر �أ�سحابها �لحياة 
من���ذ وقت غي���ر قليل وه���ذ� �لفعل غايته 
لي����ص �لبح���ث ع���ن �لج���ودة د�ئم���اً، و�إنما 
�لح�سول على مكافاأة �لموؤلف وحرمانه 
م���ن هذ� �لحق، وغالباً ما يحتج �لمخرج 
�أن ه���ذ� �لعم���ل �لكتاب���ي �أو ذ�ك ل ي���روي 
ظم���اأه ول يتو�فق م���ع توجهاته �لفكرية 
، ولنعت���رف في ه���ذ� �ل�ساأن �أن هناك هوة 

�سحيقة بين �لتاأليف و�لإخر�ج.
 م���ن ناحي���ة �أخرى وم���ن وجهة نظري 
�أرى �أن هناك م�سكلة بين ما يقدم عموماً  
لالأطف���ال في �لوقت �لر�هن، وبين و�قع 
�لح���ال ، بمعن���ى �آخ���ر �أن علين���ا �أن نكت���ب 

لالأطف���ال بطريق���ة مختلفة نتج���اوز فيها م�ساأل���ة �لفر��سة 
و�لزه���رة ، و�لذئ���ب و�لغنم وغير ذلك، وه���ذه �لكتابة يجب 
�أل ت�ستغب���ي �لطف���ل �أو تقل���ل م���ن قدر�ت���ه ومهار�ت���ه �لت���ي 
ما�س���ت �لتقني���ات و�لأجه���زة �لحديث���ة ، ول نن�س���ى �أن كثير�ً 
من���ا يلجاأ �إلى ه���وؤلء �لأطفال حين تو�جهنا م�سكلة ما على 

�أجهزتنا �لمحمولة �أو غيرها . 
�لدع���وة �إل���ى كتاب���ة جدي���دة موجه���ة لالأطف���ال يتحم���ل 
م�سوؤوليته���ا كت���اب �لأطف���ال قب���ل غيره���م، وه���ذ� �لم�سروع 
يق���ع على عاتق وز�رة �لثقافة و�لتربية و�تحاد �لكتاب وغير 

ذلك، لأن طفل �ليوم يختلف جذرياً عن طفل �لأم�ص. 
لن�س���األ �أنف�سن���ا �أي���ن ه���و جديدن���ا �لفن���ي و�لفكري في 
تقدي���م �لمك���رور و�لمع���روف؟ �أي���ن ه���ي ذ�تيتن���ا ف���ي 
تقديم ذ�تنا؟ وماذ� �أ�سفنا لها من جديد يالئم جيلنا 
وتوجهاتنا �لتربوية وما تتعر�ص له بالدنا كي نحرك 
ما �سكن خالل �سنو�ت �لحرب �لبغي�سة �لتي �سنت على 
�سوري���ة ، ونحن ندع���و  ل�ستنها�ص �لجه���ود و�لقدر�ت 
و�لقامات �لإبد�عية لإعادة �لن�ص �لم�سرحي �إلى �ألقه، 
وع���ودة �لعم���ل �لم�سرح���ي �إل���ى م���ا كان علي���ه ، ولعلن���ا 

نطمح باأف�سل من ذلك.
ف���ي �لتعري���ج عل���ى عم���ل �لم�س���رح �لمدر�س���ي �أق���ول 
وح�س���ب م���ا ر�أي���ت �أنه �عتم���د في عرو�س���ه على طالب 
�لمد�ر����ص ، وهو يمزج فيها بين م���ا يقدم لالأطفال �عتماد�ً 
على ن�سو�ص تخ�سهم ، وبين �أخرى يت�سدون فيها لق�سايا 
محلي���ه وعالمية وهي موجهة من �ل�سغار �أي �لطالب، �إلى 
�سريح���ة �لكبار ، وق���د ل ي�سعر بع�سهم بوجود هذ� �لم�سرح 
، وق���د ي�س���األ ه���ل هو موج���ود �أ�س���اًل؟ ربما يك���ون �لحق مع 
م���ن ي�س���األ، لأن �لم�س���رح �لمدر�س���ي ف���ي �سوري���ة كان يعمل 
بالتع���اون م���ع �تحاد �سبيب���ة �لثورة، وقد ت���م �لف�سل بينهما 
من ناحية �لتعاون �لم�سرحي قبل �لأحد�ث ب�سنة �أو �سنتين 
، لذل���ك ل يمكننا �لحكم عل���ى تجربته �لتي تعد وليدة بعد 
ه���ذ� �لف�س���ل و�لح���رب �لت���ي حدثت وم���ا ز�لت ، م���ن ناحية 
�أخ���رى يج���ب �لف�س���ل بي���ن عم���ل جه���ات يعط���ل �أو يبط���ئ 
�لروتي���ن �لمقيت عمله���ا، وبين �أخرى تعتب���ر ذ�ك �لروتين 
م�ساأل���ة يمك���ن تجاوزه���ا ب�سهول���ة ، وخا�س���ة ف���ي �لم�ساأل���ة 

�لمالية وتغطية نفقات �لعر�ص �لم�سرحي.     
د�ئم���اً �أح���ب �أن �أذكر �أننا كنا في بد�ي���ة حياتنا مع �لم�سرح 
نقدم �لعرو�ص �لم�سرحية في �ساحات �لقرى وفي �ل�سو�رع 
�لعام���ة حي���ث ن�ستعم���ل �لأقم�س���ة لنعمل ذل���ك �ل�سكل �لذي 
يقربن���ا م���ن �لم�س���رح، وق���د قدمن���ا ف���ي تل���ك  �لمرحل���ة ما 
يخط���ر ف���ي بالن���ا م���ن �أف���كار ب�سيط���ة تتعلق 
بالبيئ���ة �لمحلي���ة وم���ا يو�جه���ه �لنا����ص من 
�أفكارن���ا  وكان���ت  �سعب���ة،  وظ���روف  م�س���اكل 
تمت���د �إلى �لحلم �لبعي���د في تحرير �لأر�ص 

و��ستعادة �لحقوق �لمغت�سبة.
لي����ص هناك �أجم���ل من �لطفول���ة وخا�سة 
حين نكت�سف �أننا �أطفال  مع �لم�سرح  �لذي 
ي�ستف���ز �لخي���ال ويحف���ز �لذه���ن ويحر�س���ه 
عل���ى �لتفكير  وهو تل���ك �لعو�لم �لتي يمكن 
�أن نكت�سفه���ا م���ن خ���الل �لعر����ص و�لن����ص 
و�لر�سائ���ل  �لم�سرح���ي  و�لممث���ل و�لف�س���اء 
�لمتالحق���ة �لت���ي يمكن بثه���ا لمتلق محب. 
نق���ول مح���ب وح���ب  لأن �لم�س���رح ل يمك���ن 
�أن يعطين���ا �إل بمق���د�ر م���ا نعطيه من بحث 

وجهد.

ليس هناك أجمل من الطفولة وخاصة 
حين نكتشف أننا أطفال  مع المسرح  

الذي يستفز الخيال ويحفز الذهن 
ويحرضه على التفكير
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مسرح الطفل ودوره 
اإلعالمي في التربية

 دور الإعالم والم�ضرح في تربية الطفل 
- يحظ���ى �لإع���الُم باأهميٍة كبي���رٍة في حياة �لنا����ص �ليومّية؛ 
ل���دوِره �لمهّم و�لفّعال في بناء �لمجتم���ع وتاأ�سي�سه على �أ�س�ٍص 
ح�سارّي���ٍة وعلمّي���ٍة، بالإ�ساف���ة �إل���ى �أن���ه مرتب���ٌط ب�س���كٍل ق���وٍيّ 
بالأنظم���ة �لجتماعّي���ة �ل�سائدة ف���ي �لمجتم���ع، كذلك م�سرح 
�لطف���ل �ل���ذي ل يقل �أهمية في ذلك ، وذلك من خالل تاأثيره 
ب�سّل���م �لمعرف���ة و�لتط���ّور �لمجتمع���ّي م���ن خالل ��ستم���ر�ره ، 
لذل���ك ه���و لي����ص حال���ًة �آني���ًة �أو ظرفّي���ًة موؤّقتة، بل ه���و و�سيلٌة 
لنق���ل �لأف���كار و�لمعتقد�ت م���ن جيٍل لآخ���ر، وتنمية �لعالقات 
و�لرو�ب���ط بينه���ا، و�لتاأثي���ر ب�سلوك �لإن�س���ان ووعيه في جميع 
مر�ح���ل حيات���ه، �سو�ء �أكان طف���اًل �أم بالغاً �أم كبي���ر�ً في �ل�سن، 
وف���ي هذه �لمقالة �سنتحّدُث ع���ن تاأثير م�سرح �لطفل كو�سيلة 
�عالمي���ة �أ�سا�سي���ة م���ن و�سائ���ل �لإعالم عل���ى �لطف���ل، �إيجابّياً 

و�سلبّياً.
- قب���ل �لحدي���ث ع���ن تاأثي���ر �لم�س���رح وو�سائ���ل �لإع���الم على 
�لطف���ل، �إيجابّي���اً و�سلبّياً. ل ب���د من �لتمهيد و�ل�س���ارة �إلى �أن 
ًيا ل���دور �لأ�سرة ودور �لمربين، وكالهما  كليهم���ا ي�سّكالن تحدِّ
�إذ� م���ا ��ستخدم���ا ب�س���كل �سحي���ح ف���ي �ط���ار �ع���ادة بن���اء حالت 
�لوع���ي �لأ�سا�سي���ة ل���دى مختل���ف �ل�سر�ئ���ح �لمجتمعي���ة  ؛ �إذ 
ت�سي���ر �إحدى �لإح�سائيات �لعربي���ة  �إلى �أن �لطفل في �لوطن 
�لعرب���ي ) وه���ي در��س���ة ن�سبي���ة تختل���ف من دولة لأخ���رى ( �أن 
�لطف���ل يق�سي وقتاً يعادل �لوقت �لذي يق�سيه في �لمدر�سة. 
ف���ي ��ستط���الع لأه���م �لأولوي���ات �لت���ي ي�سعه���ا �لط���الب ف���ي 
�هتماماته���م �أثناء �لإجازة �لمدر�سي���ة جاءت �لنتيجة: �أن %30 
ي�سع���ون �لتلف���از في �أول���ى �هتماماتهم، و11% فق���ط للقر�ءة ، 
فيم���ا ت�سي���ر در��سة �أخرى �إلى �أنه عندم���ا ُيِتمُّ �لطفل �لمرحلة 
�لثانوي���ة يك���ون قد ق�سى 22 �ألف �ساع���ة �أمام �لتلفاز، و11 �ألف 
�ساع���ة ف���ي �لمدر�س���ة ، ف���اإذ� �أ�سفنا و�سائ���ل �لإع���الم �لأخرى: 
)�إنترن���ت، �سح���ف، مجالت، �أقر��ص مدمج���ة، �لإذ�عة، م�سرح 

..�إلخ (؛ فلن يكون هناك وقت لن�ساط �آخر.
- �لتربية وم�سرح �لطفل �لموجه

- م�سرح �لطفل �لموجه كو�سيلة �إعالمية مهمة ، و�أثره على 
�لتربية �ت �آلة مدمرة تخدم �أهد�ًفا معينة.

- �لم�سرح �لطفولي  وتاأثيره على �ل�سلوك و�لتفكير
- م�س���رح �لطف���ل مثل���ه مث���ل �أي و�سيل���ة �عالمي���ة �أخ���رى بل 
ي�سب���ق �لعدي���د منه���ا في نم���ط و�آلية تاأثي���ره �لمبا�س���ر �أو غير 

�لمبا�س���ر فه���و : �بت���د�ًء من نم���ط �لتفكير ي���ودي  �إلى تغير�ت 
�ل���ذي ر�سم���ه  �لخ���ط  �لع���ام. لأن  �لمظه���ر و�ل�سل���وك  طال���ت 
�لإعالم �لم�سلل من مثل “�لمقايي�ص �لخا�سة حول �لمظهر 
“ �أ�سبح���ت قاع���دة ي�سي���ر عليه���ا معظ���م �لأبن���اء، مث���ل ر�ساقة 
�لفتيات و�أناقة نجوم �ل�سينما. كما �أن �لنحر�ف عن �لمعايير 
���ا فيه من خالل �لفيديو كليب،  �لأخالقي���ة نجده و��سحاً جليًّ

و�أفالم �ل�سينما �لإباحية و غيرها    
- ف���ي م�س���رح �لطفل ل مكان لمثل ذلك م���ن �لمقايي�ص ، بل 
على �لعك�ص هناك مقايي�ص تربوية �أخالقية �سابطة من مثل 
 ، �لكذب  ، �ل�سدق ونبذ  ، حب �لآخرين  �لنظافة   ، “ �لتعاون 
�لوفاء و�لإيثار ، ....�لخ “ لالأ�سف �ليوم ما تقدمه �لف�سائيات 
�لعربي���ة من ح�س�ص موجهه لالأطف���ال �سئيل جد� هي �أقرب 
للوجبات �ل�سريعة فال تغني عن جوع بل �أن بع�سها بعيد�ً جد� 

عن عالم �لطفولة .    
- �سحي���ح �أن هن���اك قنو�ت جي���دة لكنها 
قليل���ة، ويقع �ل���دور على �أ�سح���اب روؤو�ص 
قن���و�ت  ف���ي  ��ستثماره���ا  ف���ي  �لأم���و�ل 
متخ�س�سة، وتربوية، بدل قنو�ت �لأفالم 

و�لغناء �لمنت�سرة بكثرة.
- �ل���دور �لإيجابي لو�سائ���ل �لإعالم في 

تربية �لأبناء
- يوج���د �لعدي���د م���ن �لأدو�ر �لإيجابية 
لو�سائ���ل �لإع���الم �لجتماعية ف���ي تربية 

�لأبناء، ومن بينها ما ياأتي:
ومنه���ا  �لإع���الم  و�سائ���ل  ُتعتب���ر   -1
للكب���ار   ( �لموجهي���ن  ب�سقي���ه  �لم�س���رح 

و�لطف���ال �لنا�سئة ( طريقة للتو��سل مع �لمجتمع �لمحيط، 
فه���ي ت�ساعد �لأبن���اء على �لتفاع���ل، و�لإب���د�ع، و�لتعّلم، فمثال 
�ل�سب���كات �لجتماعّي���ة تج���ذب �لأبن���اء كونه���ا جدي���دًة، وغي���ر 
تقليدي���ة، وت�سهم ف���ي ت�سجيع �لخجولين منه���م على �لتعبير 
عن �أنف�سهم �أكثر، كما �أّن بع�ص �ل�سخ�سيات �لفّعالة و�لمحّببة 
لل�سب���اب عل���ى مو�ق���ع �لتو��س���ل �لجتماع���ي تمتلك ف���ي كثير 
���ًة �ل�سخ�سّيات �لتي  م���ن �لأحيان تاأثي���ر�ً قوّي���اً و�إيجابّياً، خا�سّ
تعر����ص ق�س����ص �لنجاح، و�لعمل �لجاد. من هنا يمكن ت�سخير 
�لم�سرح �لموجه كجزء من �لتو��سل �لمتمم للعملية �لتربوية 

�لو�عية.   
2- ُتعل���م و�سائ���ل �لإع���الم ومنه���ا �لم�س���رح �لموج���ة لالأبن���اء 
بع����ص �لمه���ار�ت �لعملية �لتي �أ�سبح���ت �سروريًة في مو�جهة 
�لتحدي���ات �لع�سري���ة، حي���ث يتعّل���م �لأبن���اء كيفّي���ة ��ستخ���د�م 
�لتقني���ات �لحديث���ة بكف���اءة، مّم���ا ُيع���زز قدر�ته���م �لإبد�عي���ة، 
ومه���ار�ت �لت�س���ال لديه���م، كم���ا �أ�س���ارت بع�ص �لدر��س���ات �إلى 
�أّن بع����ص �ألع���اب �لفيدي���و �لم�ستخدم���ة ف���ي تفعي���ل �لم�ساهد 
�لب�سري���ة ف���ي �لم�س���رح وغيره���ا ت�ساع���د عل���ى تعزي���ز �لطاقة 

�لإيجابّية لالأبناء.
�لإع���الم �لجتماعّي���ة و�لم�س���رح و�ح���ٌد  3- تخّف���ف و�سائ���ل 
منه���ا م���ن �سع���ور �لأبن���اء بال�سغ���ط و�لتع���ب، و�لتوت���ر، بحيث 
ُيمكنهم �لتعبير عن م�ساعرهم من خاللها، وتلّقي �لدعم من 

�لآخرين.
الدور ال�ضلبي لو�ضائل الإعالم في تربية الأبناء

- بعيد� عن �لدور �لإيجابي للم�سرح .. يمكن �أن نبين �لدور 
�ل�سلبي لو�سائل �لعالم ويتمثل بما يلي : 

1- ع���دم �ل�سيط���رة عل���ى محت���وى �لمعلوم���ات �لت���ي يتلّقاها 
�لمتط���ورة  �لتكنولوجي���ا  له���ذه  ��ستخد�مه���م  ج���ّر�ء  �لأبن���اء 
لو�سائ���ل �لإع���الم  مّم���ا ق���د يعر�سه���م لُم�ساه���دة مو�ق���ع ذ�ت 
ُمحتوي���ات موؤذي���ة وُمخّلة ب���الآد�ب، �لأمر �لذي ق���د يوؤثر على 

نمط تفكيرهم. 
2- يتعّر�ص بع�ص �لمر�هقين لما ُي�سّمى بالتنّمر �لإلكتروني 
يتعّر����ص  حي���ث   ،)Cyberbullyingg  : بالإنجليزي���ة 

�لطفل للتهديد، و�لتهّكم مّما ُيعّر�سه لالأذى �لنف�سي. 
3- �إه���د�ر وق���ت �لأبن���اء، و�لت�سّب���ب بالإدم���ان عل���ى ��ستخد�م 
وم�ساه���دة ه���ذه �لو�سائ���ل �لإعالمّي���ة �لجتماعّية، مّم���ا يوؤثر 

على �سحتهم �لج�سدّية.
4-  عدم قدرة �لأبناء على ك�سب عالقات �سخ�سّية قوّية. �أحبُّ 
�أن �أن���وه �إل���ى �أن لو�سائل �لإع���الم دور�ً كموؤ�س�سة تربوية �سمن 
بقية موؤ�س�سات �لتربية �لأخرى �إل �أن و�سائل �لإعالم �لخا�سة 
وكذل���ك �سبك���ة �لنترنت تهدم م���ا تبنيه �لموؤ�س�س���ات �لتربوية 
ويمك���ن معرفة �لمزيد لف�سل موؤ�س�سات �لتربية �لتقليدية في 

تربية �لأطفال في ع�سر �لنترنت عبر ) �ليوتيوب ( .
-عل���ى �لرغ���م م���ن �أن �سر جاذبي���ة و�سائل �لإع���الم �لمتنوعة 
�أ�سرن���ا  ل���م تتول���د م���ن ف���ر�غ، فهن���اك  ومنه���ا �لم�س���رح كم���ا 
ف���ي  ومتخ�س�س���ون  �لتربوي���ة،  �لهند�س���ة  ف���ي  متخ�س�س���ون 
�لإع���الم و�لتربي���ة وعل���م �لنف����ص، كله���م يعمل���ون مع���اً لجع���ل 

و�سائل �لإعالم �أكثر جاذبيًة و�إغر�ًء.

مسرح الطفل مثله مثل أي وسيلة 
اعالمية أخرى بل يسبق العديد 

منها في نمط وآلية تأثيره المباشر 
أو غير المباشر

5- كاتبة وباحثة �سورية ..لها العديد من الدرا�سات المن�سورة في علم الجتماع وتربية الطفل
6 - مجلة المعرفة التابعة لوزارة المعارف ،المغرب العدد 24 ربيع الأول 1428هـ، �ص: 54.
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النص المسرحي 
الموّجه لألطفال
سمات ومالمح

مسرح الدمى 

اأوًل : الدراما
ب�سكله���ا  �لدر�م���ا  توف���ر  م���ن  ب���ّد  ل 
�لتعقي���د  ع���ن  بعي���د�ً   .. �لخفي���ف 
و�لت�سعي���د �لعالي .. بحيث ت�سد �لطفل 
وتحاك���ي �نفعالت���ه �لغ�س���ة ..م���ن غير 
تعمي���ق لل�س���ر�ع وتاأجي���ج ل���ه كم���ا ف���ي 
ن����ص �لكبار…  و�إنم���ا �أن يكون �ل�سر�ع 
متو�زناً م���ع �ل�سريحة �لعمرية لمتلقيه 
م���ن ) �أطف���ال ويافعي���ن ( ..و�ن يك���ون 
ف���ي ح���دود م���ا ي�ستطي���ع �لطف���ل تقّبل���ه 

و�لتفاعل معه .ثانيًا : المو�ضوع
اً  - ل ت�سلح كل �لمو�سوعات لتكون ن�سّ
م�سرحياً موّجه���اً لالأطفال .. و�إنما يتم 
�نتق���اء �لمو�سوعات �لتي ته���م �لأطفال 
�لأ�س���رة   : محيطه���م  م���ن  ..�لنابع���ة 
و�لمدر�سة و�لمجتمع و�لبيئة بما تعنية 
من طبيع���ة وجمالي���ات وغيرها ..وعلى 
بعده���ا  تحم���ل  �أن  �لمو�سوع���ات  ه���ذه 
�لجمالي و�لفني بالتو�زي مع منظومة 
�لقي���م �لتربوية �لتي ل ب���ّد من توفرها 
ف���ي �أّي كتاب���ة لالأطف���ال .. وعل���ى وج���ه 
�لخ�سو����ص �لن����ص �لم�سرح���ّي �لُموّجه 
�إليه���م وقابلّيت���ه للعر����ص عل���ى خ�سب���ة 
للعر����ص  �لن����ص  قابلّي���ة  و�إن  �لم�س���رح  
و�لفرجة هي ما تعطي هذ� �لن�ّص بعده 

�لم�سرحّي كجن�ص �أدبّي م�ستقل .

-   ثالثًا : اللغة
�لم�س���رح  �أه���م عنا�س���ر  م���ن  لع���ّل     -
�لموّج���ه لالأطفال  هو �لم�ساألة �للغوية 
لتقري���ب  و�لو��سط���ة  للن����ص  �لجامع���ة 
�لأف���كار و�لأحد�ث من متلقيها .. وذلك 
يتّم عبر �ختيار �للغة �ل�سهلة �لف�سيحة 
�لمب�سط���ة �لت���ي تنا�س���ب �لأطف���ال وف���ق 
�ل�سر�ئ���ح �لعمري���ة ..�للغ���ة �لت���ي ت�سّكل 
جذر�ً لكل كتابة �أدبية ..يتّم �لبناء عليها 
ب�س���كل  �لمرج���ّو  �لتو��س���ل  عملّي���ة  ف���ي 

وج���ه  عل���ى  �لم�سرح���ّي   وبالن����ص  ع���ام 
�لخ�سو����ص حيث يتم تحويل هذه �للغة 
من ن����صّ �أدبّي مكتوب �إل���ى ن�ّص ب�سرّي 

�أّي ) �لعر�ص و�لفرجة (

رابعًا : الأغاني والأنا�ضيد
- يعتمد م�سرح �لطفل �عتماد�ً ��سا�سياً 
على �لأغاني و�لأنا�سيد فهي �لتي تدخل 
ف���ي قل���وب �لأطف���ال �لبهج���ة و�لإيق���اع 
�أو  عر����ص  لأّي  �لالزمي���ن  �لمحّببي���ن 
فرجة لالأطفال .. و�سرط هذه �لأغاني 
و�لأنا�سيد �أن تك���ون من�سجمة ومتو�زنة 
د�خل �لن�ص بحيث ل تطغى عليه ..و�ن 
تك���ون مدرو�س���ة ب�س���كل جيد م���ن ناحية 
مكانه���ا ف���ي �لن����ص وتوقيته���ا وتوزيعها 
ب�س���كل مالئم م���ع �لم�ساهد .. و�ن تكون 
د�خل���ة ف���ي ن�سي���ج �لن����ص بحي���ث تكم���ل 
فك���رة �أو م�سه���د�ً.. و�أن تك���ون متر�بط���ة 
مرتك���ز�ت  ت�س���كل  و�أن   .. مع���ه  ع�سوي���اً 
�أ�سا�سّية د�خله ..ومن �لمالحظ عموماً 
ُتق���ّدم  �لت���ي  �لم�سرحي���ات  معظ���م  ف���ي 
�لأطف���ال  �أنا�سي���د  ع���ن  بع���ٌد  لالأطف���ال 
و�أغانيه���م .. من حيث �للغة و�ل�ساعرّية 
و�لإيق���اع و�لخي���ال .. فق���د ج���اءت ف���ي 
باهت���ة  منظوم���ة  مقاط���ع  معظمه���ا 
بعي���دة ع���ن تلقائّي���ة �لأغني���ة و�سفافّي���ة 
�ل�سع���ر .. وغالب���اً م���ا ج���اءت بعي���دة عن 
  : هدفه���ا  تمام���اً  وخارج���ه  �لن����ص  روح 
�لوع���ظ و�لإر�س���اد و�لدلل���ة عل���ى قي���م 
�لمكت���وب  �لن����ص  خ���ارج  ه���ي  تربوي���ة 
�أ�س���اًل يت���ّم �قحامه���ا بفجاج���ة..  وه���ذ� 
مقت���ل لرحابة �لأغان���ي و�لأنا�سيد �لتي 
يرغبها �لأطف���ال ..وكان من �لمفتر�ص 
�أن ت�س���ّكل ع�سباً رئي�ساً ف���ي كتابة �لن�ص 

�لم�سرحّي �لموّجه لالأطفال 

�سغلن���ا،  ه���و  طفلن���ا 
�إخوتن���ا  ه���م  و�أطفالن���ا 
و�أولدن���ا، ه���م م�ستقبلن���ا 
و�أملنا �لو�عد، هم مر�آتنا 
للعال���م وبكل م���ر�رة و�ألم 
فق���د عا�ص طفلن���ا خالل 
�لع�س���ر �سن���و�ت �لأخي���رة 
�أيام �سي���اع وجهل و رّد�ت 
فعل �نعك�ست على علومنا 
وتاريخن���ا وح�سارتنا لما 
ح�سل م���ن ت�سويه، ولكي 
نع���ود �إل���ى  تقويم���ه م���ن 

جدي���د بالم�سرح، فهو �لمنبر �لأقوى و�لأجدى حيث 
ط���رح �لمعلوم���ة بطريق���ة م�سوق���ة وممتع���ة وم�سلية 
 ، و�لإن�ساني���ة  و�لتربي���ة  �لوع���ي  وتحم���ل  ومفرح���ة 
فم�س���رح �لطف���ل و��س���ع وفيم���ا يخ����ص م�س���رح �لدمى 
و�لعر�ئ����ص �ل���ذي يغي���ب عن���ه �لكثير عل���ى �لرغم من 
�أهميت���ه �لكبرى لما له من تاأثير في نفو�ص �أطفالنا، 
فه���و م���ن �أق���دم �أنو�ع �لم�س���رح ويمزج بي���ن عدة فنون 
م���ن تاأليف وت�سميم وت�سكيل وتنفيذ و�إخر�ج وتمثيل 
وتحريك ون�ص وقد �سمي بهذ� �ل�سم لأن بطله دمية 
و�لمح���رك �سخ����ص ب�سري متخف���ي ور�ء �ل�ستار يقوم 
بتحريكه���ا، وق���د حمل �لتجار نماذج م���ن تلك �لدمى 
من �ل�سرق �لأق�سى �إلى م�سر و�ليونان وغد� م�سرحاً 
�سعبي���اً و��سع���اً في �لق���رن �لتا�سع ع�س���ر ولقى نجاحاً 
بتعبي���ره ع���ن تر�ث���ه ووجد�نه وقيمت���ه �ل�سامية ومن 
تل���ك �لأ�سم���اء �ل�سهي���رة نذك���ر” جوجين���ون” فرن�سا 
و”هاتر�س���ت” �ألماني���ا، وفي �لب���الد �لعربية “كركوز 

وعيو�ظ” 
ع���رف �لإن�سان �لدمي���ة قبل ظهورها عل���ى �لم�سرح 
ووج���دت في �لآث���ار �لقديم���ة فا�ستخدمه���ا لأغر��ص 
طقو�س���ه �لديني���ة ، ولالأطف���ال عل���ى �س���كل حيو�ن���ات 
و�سخ�سي���ات ملوكية للهو و�للع���ب و�لت�سلية، و�أطفال 
�لي���وم �أ�س���د تعلق���اً بالدمى  بعد �أن تط���ورت و�أ�سبحت 
باأ�س���كال كثي���رة وجذ�بة وهذ� �لتعل���ق يجعله ي�ستمتع 
بح���ركات �لدمي���ة ورق�ساته���ا وم���ن هنا يت�س���ح �لأثر 
�لنف�سي لم�س���رح �لدمى لأن �لطفل يرى دميته كائناً 

حياً فالدمية على �لم�سرح كائن خارق يفكر ويخطط 
ويتكل���م ويجيب عن �لأ�سئلة وقد �أدت دور�ً كبير�ً �أمام 
�لجن���ود �لرو����ص ف���ي �لقت���ال م���ن خ���الل �لم�سرح���ي 
“ �سيج���ي �ي���ر�زوف” وم�س���رح �لدم���ى يق���دم �لعلوم 

و�لآد�ب و�لهند�سة.   
  للدم���ى ع���دة �أ�س���كال، فمنه���ا �لمحمول���ة �لقفازية 
�لم�سنوع���ة م���ن �لأ�سفنج و�لتي تلب����ص باليد ، ومنها 
خي���ال �لظ���ل �أو ما ي�سم���ى بال�سيطان وه���ي م�سنوعة 
�سري���ط  �أ�سفله���ا  ف���ي  ويو�س���ع  �لمق���وى  �ل���ورق  م���ن 
حديدي يحركها وتو�سع خلف �ستار �أبي�ص مع وجود 
م�سب���اح يعطي �لدمية �سخ�سية محببة، ومنها �أي�ساً 
ذ�ت �لقائ���م و�أجز�ئه���ا قابل���ة للحرك���ة وفيه���ا تتج�سد 
و�لإقب���ال  معه���ا،  يتعاط���ف  �لطف���ل  وتجع���ل  �لحي���اة 
عل���ى م�س���رح �لدم���ى جعل���ه م���ن �أق���در �لو�سائ���ل على 
تحقي���ق �لأه���د�ف �لمن�س���ودة ومنه���ا تر�سي���خ �لقي���م 
�لإن�سانية وخا�س���ة حين تر�فقها �لموؤثر�ت �ل�سوتية 
و�لمو�سيقي���ة، فه���ي تخاط���ب عق���ل �لطف���ل وحو��س���ه 
وتق���دم ل���ه �لخب���رة و�لمه���ارة �إ�ساف���ة �إل���ى �ل�ستمتاع 
و�لت�سلي���ة، لأن �لدم���ى �متلك���ت �سل���ة وثيق���ة بخي���ال 
�لإن�س���ان و�إبد�عه و�أول �لبالد �لتي عرفت �لدمى هي 
�لع���ر�ق من���ذ �آلف �ل�سني���ن وق���د �سنعت م���ن �لطين 
�لح�س���ار�ت  �ت�س���ال  عب���ر  تنتق���ل  وب���د�أت  و�لجل���ود 
�إل���ى مناط���ق �أخ���رى ولما لم�س���رح �لطفل م���ن �أهمية 
و�أخ����ص هن���ا م�س���رح �لدم���ى ف���ي ظ���ل ه���ذه �لظروف 
فمن �ل�س���روري تن�سيط هذ� �لفن بما يخدم �لتنمية 

�لجمالية و�لفكرية و�لنف�سية و�ل�سلوكية.  

الم�سرح الغنائي ) المدر�سي (  

7 - �ساعـــر �ســـوري معروف له عدد كبير من المجموعات ال�سعريـــة المخ�س�سة لالأطفال بالإ�سافة 
 8 - اإعالمي وكاتب ومخرج ومدرب فنون �سعبية �سوري يكتب لالأطفاللعدد من الم�سرحيات 
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مسرح الطفل في سورية
قبل وبعد الحرب على سورية

�أك���د �لباحثون و�لد�ر�سون منذ ن�سوء م�سرح �لطفل وحتى ع�سرنا 
�لحا�س���ر عل���ى �أهمي���ة م�س���رح �لطف���ل ، باعتب���اره �س���ورة م���ن �سور 
ح�س���ارة �لأم���م وتطوره���ا، ولم���ا يت�سمنه م���ن فنون تفي���د �لطفل ، 
ولأن���ه يلع���ب دور�ً مهم���اً وموؤثر�ً في بن���اء �سخ�سي���ة �لطفل وتعميق 
فك���ره ، ولما يوفره من فر�ص مهم���ة في �لتعليم و�لرتقاء بالإبد�ع 
و�لبت���كار وتعدي���ل �ل�سلوك وتنمية �لثقة بالنف����ص وتلبية �لحاجات 

�لعقلية و�لعاطفية و�لنف�سية .
وق���د �أولت �سوري���ا �لم�سرح �هتمام���اً خا�ساً من���ذ �أن �لبد�ية وحتى 
ع�سرن���ا �لحا�س���ر، و�لدليل على ذلك �أنه ومن���ذ عام 1950 على وجه 
�لتقري���ب، ل �لح�س���ر ب���د�أ �لم�سرح �لمدر�سي ياأخ���ذ مكانته �لالئقة 
ويتط���ور عام���اً بعد عام �إل���ى �أن و�سل �أوجه زم���ن �لوحدة بين م�سر 
و�سوري���ا ب�سب���ب �لخطط �لت���ي ر�سمت لها ، فقد �أعل���ن عن مهرجان 
�لعرو����ص  في���ه  تتناف����ص  ع���ام  كل  نهاي���ة  ف���ي  �لمدر�س���ي  للم�س���رح 
للح�س���ول عل���ى جائ���زة �أف�سل عر����ص ، و�أف�سل ممث���ل و�أف�سل ن�ص 

، و�أف�سل �سينوغر�فيا . 
و�إذ� كنا نعترف باأن من �سمات هذ� �لم�سرح �سعف بع�ص �لن�سو�ص 

ب�سبب �لخطابية و�لمبا�سرة
�إل �أن �لم�س���رح �لمدر�س���ي �أث���ر ف���ي بن���اء �لطف���ل وتعمي���ق ثقافت���ه 
ومعرفت���ه، خا�س���ة و�أن مو�سوع���ات ه���ذ� �لم�س���رح تمح���ورت ح���ول 
�لجو�ن���ب �لوطني���ة و�لجتماعي���ة و�لإن�سانية.. ويكف���ي �أن �أذكر هنا 
ما قدمه ن�سرة �سعيد ور�سا �سافي، ودريد يحيى �لخو�جة، ونجيب 
�لدروي����ص ومحم���ود طليم���ات وعب���د �لحفي���ظ �لإخ���و�ن ومحم���ود 

�لملوحي وغير هوؤلء �لكثير 
وف���ي هذه �لفترة ل نعدم وجود بع����ص �لم�سرحيات �لطفلية �لتي 
قدمتها �لفرق �لم�سرحية في �لأندية ولكنها لم ت�سكل حر�كاً ب�سبب 
قلتها وعدم �نتظامها وعدم وجود ��ستر�تيجيات وخطط لم�سيرتها 
ب�سب���ب ع���دم وجود �لدع���م، وعدم تبل���ور فكرة �سرورة وج���ود م�سرح 

�لطفل في �لفرق �لم�سرحية و�لأندية 
و�إذ� كان �لقط���اع �لخا����ص بع���د �ل�ستين���ات �هت���م بم�س���رح �لطف���ل 
فقدم���ت بع����ص �لفرق �لم�سرحي���ة �لتجارية م�سرحي���ات تتوجه �إلى 
�لطف���ل، فاإنه���ا لم تحق���ق �أهد�فها ف���ي �ل�ستمر�ر، ب�سب���ب مناه�سة 
�لم�س���رح �لج���اد و�لجمه���ور ، وب�سب���ب �لج�س���ع �لم���ادي �ل���ذي يعجز 
عن���ه ق�س���م كبير من �لجمهور ، وب�سبب تفاهة �لعرو�ص �لتي قدمها 

�أي�ساً.
وللحقيق���ة و�لتاري���خ نوؤك���د عل���ى دور �سوري���ا �لر�ئد ف���ي �لهتمام 
بم�س���رح �لطف���ل على م�ساح���ة �لوطن �لعرب���ي، وبرهان ذل���ك هو �أن 
وز�رة �لثقاف���ة من���ذ ع���ام 1960 �أن�س���اأت م�س���رح �لعر�ئ����ص، وم�س���رح 
وف���ي  دم�س���ق  �لعا�سم���ة  ف���ي  لل�سغ���ار  �لكب���ار  وم�س���رح  �لطالئ���ع 
�لمحافظ���ات �أي�س���اً، ويكفي �لقول �إنه منذ �أن �فتتح م�سرح �لعر�ئ�ص 
�لتاب���ع ل���وز�رة �لثقافة ف���ي �أو�خ���ر �ل�ستينيات وحتى ع���ام 1990 قدم 
تقريب���اً حو�ل���ي �أربعي���ن م�سرحي���ة هذ� ع���د� ما قدم م���ن م�سرحيات 

�أخرى في �لمحافظات �ل�سورية 
عندم���ا تاأ�س����ص م�سرح �لكب���ار لل�سغار ف���ي وز�رة �لثقافة عام 1984 
تر�سخ نظام �لريبرتو�ر وقدم عدنان جودة عرو�ساً مهمة في م�سرح 
�لأطف���ال كما قدمت م�سرحيات طفلية لها قيمتها �لفكرية و�لفنية 
عل���ى م�ست���وى �لمحافظات، فمن ل يذك���ر �ل�سيد �لثمي���ن و�لعديد 
م���ن �لم�سرحي���ات لنور �لدي���ن �لها�سمي، و�لقا�س���ي �ل�سغير وقرية 
�لأحالم لهيثم يحيى �لخو�جة ، وعالء �لدين و�لم�سباح �ل�سحري ، 
وخطيبة �لأمير ، و�لقط �أبو �لجزمة ، وبدور و�لأقز�م �ل�سبعة وعلي 
باب���ا و�لأربع���ون حر�م���ي لعدنان ج���ودة  ؟ ومن ل يذك���ر م�سرحيات 
فرح���ان بلب���ل و�س���الم �ليمان���ي ومحمد ب���ري �لعو�ني وعب���د �لفتاح 
قلعة جي وحمدي مو�سللي ومحمد �أبو معتوق  ومحمد �سيخ �لزور 

، وحو�ن جان ، وغيرهم �لكثير �لكثير 
وه���ذ� ل يمك���ن �أن نغفل دور وز�رة �لثقافة ف���ي دعم م�سرح �لطفل 
من���ذ �ل�سبعين���ات وحت���ى �لآن وكي���ف وجه���ت باإن�ساء ف���رق م�سرحية 

تتوجه للطفل في �لمحافظات باإ�سر�ف �لمر�كز �لثقافية فيها، 
كم���ا ل يمك���ن �أن نتح���دث ع���ن م�س���رح �لطفل ف���ي �سوري���ة دون �أن 
نتح���دث ع���ن م�س���رح �لطالئ���ع ودوره �لكبي���ر و�لمه���م ف���ي تفعي���ل 
م�سي���رة �لم�س���رح �لمدر�س���ي وم�س���رح �لطف���ل ودفعهم���ا �إل���ى �لأم���ام 
ب�سب���ب �لمنهجي���ة و�ل�ستر�تيجي���ات و�لخط���ط �لت�سكيلية من جهة 
وب�سب���ب �لدعم �لكبير لتطوره وب�سبب ��ستقطابه لأهم كتاب م�سرح 
�لطف���ل ف���ي �سوري���ة، �إ�سافة �إلى �لفناني���ن �لت�سكيليي���ن و�لملحنين 

و�لمو�سيقيين.. �إلخ 
�إن ظاه���رة م�س���رح �لطالئ���ع في �سوري���ة تحتاج �إلى كت���ب وبحوث 
معمق���ة حق���اً، وبالعودة �إلى م���ا �أ�سدرته منظم���ة �لطالئع من كتب 
وبح���وث نتع���رف لي����ص فق���ط �إلى م���دى �لهتم���ام و�إنم���ا �أي�س���اً �إلى 
م�ست���وى �لوعي بهذ� �لفن و�لمر�حل �لتي قطعها و�لم�ستوى �لذي 

و�سل �إليه �لم�سرح �لمدر�سي وم�سرح �لطفل �أي�ساً.
ويكف���ي �أن �أ�سي���ر �إل���ى �أن �لن�سو����ص �لم�سرحي���ة �لت���ي عر�ست في 
مهرج���ان م�سرح �لطالئع للطفل تقارب �ل )300( ثالثمائة عر�ساً 
ق�س���م كبير من هذه �لعرو�ص كتب���ه مبدعون حقيقيون في �لم�سرح 

ولهذ� حقق �أهد�فه في �لنجاح و�لتاأثير.
�أم���ا �لم�سارك���ون م���ن �لكت���اب ف���ي مهرج���ان �لطالئ���ع ف���ال يمكن 
ح�سره���م ف���ي هذه �لعجال���ة ويمك���ن �أن �أذكر من ه���وؤلء على �سبيل 
�لمث���ال ل �لح�سر: عي�سى �أيوب، عب���د�هلل �أبوهيف ، خيري عبد ربه 
، فرح���ان بلب���ل ، نور �لدين �لها�سمي ، حم���دي مو�سلي ، محمد �أبو 
معت���وق ، محم���د ب���ري �لعو�ني ، هيثم يحيى �لخو�ج���ة ، عبد �لفتاح 
قلع���ه ج���ي ، �س���الم �ليمان���ي ، محم���د �سي���خ �ل���زور ، �سمي���ر �لحكيم ، 
مع�سوق حمزه ، �سالح هو�ري ، عبدو محمد ، �أكرم �سريم ، وغيرهم 

.
و�ل���ذي ل ب���د من �لإ�س���ارة �إليه هو مهرجان م�س���رح �لطالئع قدم 
م�سرحي���ات مدر�سية وم�سرحيات طفلية، كذل���ك فاإن م�سرح �لطفل 
في �سورية كان يتطور �سنة بعد �سنة ب�سبب �لوعي باأهميته و�لإ�سر�ر 
عل���ى دعمه وتقدمه، فقد تطور �لمهرج���ان وتنوعت �أ�ساليب �لدعم 
�لمعن���وي و�لم���ادي وبق���ي م�س���رح �لطفل ف���ي �سورية ي�سم���خ بر�أ�سه 

م���ن خ���الل �لمهرجانات و�لفرق �لم�سرحي���ة و�لجو�ئز و�لم�سابقات 
و�لدعم �لإعالمي و�لمادي و�لمعنوي �إلى �أن وقعت �لو�قعة وقامت 

�لحرب �لظالمة فما �لذي حدث بعد ذلك؟
ل �س���ك ف���ي �أن حرباً تجاوزت عقد�ً من �لزم���ان �أثرت تاأثير�ً كبير�ً 
عل���ى تط���ور وتق���دم م�س���رح �لطف���ل ف���ي �سوري���ة، فعل���ى �لرغ���م من 
�لجه���ود �لت���ي تب���ذل �لآن لكي ي�ستعي���د �خ�سر�ره فاإن ه���ذه �لجهود 
تبق���ى لي�س���ت كافية لم���ا يحتاجه م�س���رح �لطفل م���ن ��ستر�تيجيات 
وخط���ط تت���الءم م���ع �لو�ق���ع �لمعا�س���ر �لمفع���م بالأزم���ات و�لمليء 
بالمخترع���ات �لت���ي تبع���د �لطف���ل ع���ن م�سرح���ه، ولم���ا يتطل���ب من 

ميز�نيات ودعم على �ل�سعيدين �لمادي و�لمعنوي 
و�إذ� كان طف���ل م���ا قب���ل �لح���رب قد ��ستف���اد من م�سرح���ه ب�سكل �أو 
باآخ���ر، ف���اإن طف���ل �لحرب وم���ا بعد �لح���رب ظل ق�سياً ع���ن م�سرحه 

�لذي ظل معتماً مظلماً لأكثر من عقد 
�لمخترع���ات  توظي���ف  �إل���ى  – يحت���اج  �لي���وم  �لطف���ل  م�س���رح  �إن 
وتطويعه���ا و�إل���ى كت���اب يدر�سون �آم���ال و�آلم �لطف���ل �لمعا�سر، كما 
�أنن���ا بحاجة �إل���ى دعم كتاب م�سرح �لطف���ل وت�سجيعهم، خا�سة و�أننا 
نحت���اج �إلى ن�سو����ص لها خ�سو�سيتها لالأطفال �لذين عا�سو� ماآ�سي 

�لحرب و�أهو�لها.
�إن م�س���رح �لطف���ل بحاجة �إل���ى كتابة در�مية متاألق���ة وبحاجة �إلى 
م�سرفي���ن تربويي���ن وعلم���اء نف����ص وخب���ر�ء به���ذ� �لم�س���رح ب�سب���ب 
خ�سو�سي���ة �لن����ص �لم�سرح���ي �لطفل���ي �لذي يمزح بي���ن �لكوميديا 

و�لتر�جيديا ويهتم بالفرجة �لب�سرية و�للعب و�لت�سويق 
�أث���ق باأن م�سرح �لطفل في �سورية �سي�ستعيد �ألقه ويعود �إلى �سابق 
عه���ده، وه���ذ� �ل���ر�أي لم ين�س���اأ من ف���ر�غ ل�سببين �لأول ع���دد �لكتاب 
�لمبدعي���ن له���ذ� �لم�سرح كم���اً ونوعاً، و�لثاني �إ�س���ر�ر وز�رة �لثقافة 
و�لجه���ات �لمعني���ة على دع���م �لم�سرح �ل���ذي ي�سكل من���ارة ح�سارية 

تدعم فكر �لطفل وت�سهم في بناء �سخ�سيته.
�إن تاأل���ق �لم�س���رح �لمدر�سي مرهون بخط���ط وز�رة �لتربية – بعد 
�أن غ���د� �لم�سرح ج���زء�ً ل يتجز�أ من �لعملي���ة �لتعليمية، و�إن �زدهار 
وتاأل���ق م�سرح �لطفل مرهون ب���وز�رة �لثقافة و�لجهات و�لموؤ�س�سات 
ليك���ون ح�س���وره فاع���اًل وحقيقي���اً لك���ي يخ���دم �لأه���د�ف �لتربوي���ة 

و�لجتماعية و�لوطنية و�لقومية و�لثقافية.
و�إن غي���اب �أو �سع���ف م�س���رح �لطف���ل �سينعك�ص �سلباً عل���ى م�ستقبل 
�لطفول���ة وفكره���ا و�سلوكه���ا وثقافته���ا، وما يجب �لتاأكي���د عليه هو 
�أن �لعرو����ص �ل�ساذج���ة �أو �لت���ي تعتمد �لخطابية �لفج���ة �أو �لبعيدة 
ع���ن �لفن �لحقيقي و�لبتكار �ل���ذي يو�كب فكر �لطفل �لمعا�سر ل 
ت�س���كل ف���ي حركة م�سرح �لطفل �سوى فقاع���ات �سرعان ما تزول بعد 

�أن تترك �سو�ئب ي�سعب �إز�لتها ب�سهولة.
نموه���م،  ومح���دد�ت  �لأطف���ال  يالئ���م  م�س���رح  �إل���ى  بحاج���ة  �إنن���ا 
وحاجاته���م �ل�سيكولوجي���ة وبحاج���ة �إل���ى م�س���رح �لخي���ال �لعلم���ي 
و�إل���ى م�س���رح يخ����ص �أ�سح���اب �لحتياج���ات �لخا�س���ة، وعلي���ه ف���اإن 
�إقام���ة ور�س���ات ون���دو�ت ومحا�سر�ت تخ����ص �لموؤلفي���ن و�لممثلين 
و�لمخرجين على �ل�سو�ء مهم جد�ً ، كما لبد من تخ�سي�ص م�ساق 
متكام���ل لم�س���رح �لطفل في �لجامع���ات �ل�سورية، ولب���د من �لعمل 
عل���ى توثي���ق تاري���خ م�س���رح �لطف���ل ف���ي �سوري���ة وزي���ادة �لم�سابقات 
�لنوعي���ة �لتي تحفز �لمخرج و�لموؤل���ف و�لممثل ون�سر �لمطبوعات 
م�سرح �لطفل ن�سو�ساً ونقد�ً ودر��سات ول يمكن �أن نن�سى �أي�ساً دور 

�لإعالم في دعم هذ� �لم�سرح.

إن مسرح الطفل اليوم – يحتاج 
إلى توظيف المخترعات وتطويعها 

وإلى كتاب يدرسون آمال وآالم 
الطفل المعاصر

9- باحث وكاتب وناقد م�سرحي �سوري معروف له عدد كبير من الن�سو�ص الم�سرحية المخ�س�سة لالأطفال والكبار.

الم�سرح المدر�سي الفلكلوري – الالذقية
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مسرح األطفال .. 
نشأته .. أهدافه

تفي���د �لدر��س���ات �لمتع���ددة �أن �لح�س���ار�ت �لقديم���ة عن���د معظ���م 
�لأم���م عرف���ت م�س���رح �لأطف���ال ، ولكن ب�س���كل مح���دود ، و�لذي كان 
يعتم���د �أ�سا�س���اً عل���ى م�س���رح �لدم���ى ، وخي���ال �لظل ، وق���د �حتل هذ� 
�لف���ن مكان���اً مرموقاً بي���ن �لفنون �لأخ���رى ، لكنه �لع�س���ر �لحديث 
�أخ���ذ طابع���اً جدي���د�ً ، ولم يع���د و�سيل���ة للت�سلية و�لترفي���ه فح�سب ، 
ب���ل �أ�سب���ح و�سيلة فعال���ة للتعليم و�لتثقي���ف ، ون�سر �لأف���كار ، و�سار 
ي�ستخ���دم �أد�ة فاعل���ة ف���ي م�ساع���دة �لمعلمي���ن في ت�سهي���ل وتدري�ص 
كثير من �لمو�د �لعلمية و�لمنهجية ، ونقلها �إلى �لأطفال باأ�سلوبي 
�لت�سوي���ق و�لتب�سي���ط بم���ا يع���ود بالنف���ع و�لفائدة عل���ى �لأطفال في 
مر�حل طفولتهم �لمختلفة ، وقد عّد �لم�سرح: »�أد�ة تربوية ممتازة 
بالن�سب���ة للطفل، وهو عملية تثقيفي���ة وتعليمية وتهذيبية متكاملة 
�لبنيان، متعددة �لأبعاد، فم�سرح �لطفل يكت�سي خ�سو�سيات وفو�ئد 

و�نعكا�سات تربوية ونف�سية ل يوفرها له ل �لتلفاز ول �ل�سينما« .
�أم���ا ن�س���اأة م�س���رح �لأطفال وتط���وره ، فقد كان ف���ي فرن�سا )1784( 
، بعر����ص لم�سرحي���ة )�لم�سافر( ، وق���ام بتمثي���ل �لأدو�ر فيها �أبناء » 
�لدوق �سارتر » ،  ثم عر�ست م�سرحية )عاقبة �لف�سول( �لتي ركزت 

على تقديم �لمو�عظ �لأخالقية .
لك���ن �ل�سيني���ون �سبق���و� �لفرن�سيون ف���ي مجال م�س���رح �لأطفال ، 
و��سته���رو� برق�ساته���م بال�سي���وف ، كما ��ستهرو� باحتف���الت �لأعياد 
�لدينية ، وظهر عندهم �أي�ساً م�سرح » خيال �لظل وم�سرح �لعر�ئ�ص 
» ، وظه���ر ه���ذ� �لف���ن ف���ي �لهن���د و�لياب���ان و�ليون���ان ، وف���ي رومانيا 
حي���ث  كان م�س���رح �لأطف���ال يتمي���ز بالمناظر �لجميل���ة ويركز على 
�لحتف���الت �لدينية ، �إ�سافة �إلى �لرق�ص و�لغناء ، وظهر هذ� �لفن 

في �إنكلتر�، و�إيطاليا و�ألمانيا ورو�سيا و�أمريكا .
�أم���ا ف���ي �لب���الد �لعربي���ة فق���د كان �أول ظه���ور لم�س���رح لالأطف���ال 
ب�س���كل و��س���ح ومعروف ، ف���ي م�سر »  عام 1964 » ثم تو�لى �لهتمام 
بم�س���رح �لأطفال باأ�سكاله �لمختلفة ف���ي م�سر، �أما في �سورية وهنا 
بي���ت �لق�سيد فقد بد�أ �لهتمام بم�سرح �لأطفال من خالل �لم�سرح 
�لمدر�س���ي ، وم�س���رح �لعر�ئ����ص ، وظه���رت ف���رق فني���ة مدرب���ة عل���ى 
تحري���ك �لعر�ئ����ص في م�س���ارح » �لأرج���و�ز وخيال �لظ���ل » ، وبعدها 
�نت�سر هذ� �لفن �لم�سرحي في لبنان وفي �لعر�ق و�لكويت و�لمغرب 

�لعربي و�لأردن .
يلخ�ص )مارك توين( �أهمية �إن�ساء �لم�سرح وقيمته فيما يلي :

» فق���د كت���ب �إل���ى �أح���د �لمعلمين : �أعتق���د �أن م�س���رح �لأطفال من 
�أعظ���م �لختر�ع���ات ف���ي �لق���رن �لع�سري���ن، و�أن قيمت���ه �لتعليمي���ة 
�لكبي���رة �لت���ي ل تب���دو و��سح���ة، �أو مفهوم���ة ف���ي �لوق���ت �لحا�سر، 

�سوف تتجلى قريباً » .

اهمية م�ضرح الأطفال واأهدافه :
ع���ادة م���ا توؤخذ  م���ادة �لن����ص �لم�سرح���ي لالأطف���ال ومو�سوعاتها 

من: 
» �لأ�ساطي���ر ، و�لتاري���خ ، و�لحي���اة �لو�قعي���ة ، و�لخيال ، و�لتجارب 
�ل�سخ�سي���ة للكاتب » ، و�لكات���ب �لم�سرحي �لذي يكتب للطفل عليه 

�أن ي�سع ن�سب عينيه �لمالحظات �لتالية :
1����� يجب �أن توؤكد �لمو�سوعات وتركز على غر�ص �لأفكار و�لعاد�ت 
�لجي���دة وتنمي���ة �أذو�ق �لأطف���ال وحبه���م للخي���ر، وكذل���ك �لهتمام 
بالمو�سوع���ات �لت���ي تحفز �لأطف���ال �إلى �لإب���د�ع و�لتفكير �لخالق، 
و�لهتمام بالمو�سوعات �لتي تحارب �لأوهام و�لخر�فات و�لتقاليد 
�ل�س���ارة، و�أن تعب���ر �لمو�سوعات عن �ل�سر�ع م���ن �أجل حياة �أف�سل، 
ول يح���ب �لطف���ل �لم�سرحي���ات ذ�ت �ل�سم���ة �لغر�مي���ة و�أن ل يبال���غ 
ف���ي �لعن���ف في �لعم���ل �لم�سرح���ي لأنه ي�سب���ب �لخ���وف للطفل من 

م�ساهد�ت عملية قتل �أو م�ساهد�ت �لدم.

2����� يج���ب �أن تنته���ي م�سرحيات �لأطف���ال نهايات عادل���ة تدعو �إلى 
�لتفكي���ر ، لأن �لأطف���ال يرتاح���ون وي�س���رون للم�سرحي���ة �لتي يوزع 

فيها �لثو�ب و�لعقاب بالت�ساوي .
3����� �أن يكون مو�سوع �لم�سرحي���ة متنا�سباً مع عمر �لأطفال �لذين 
كتب���ت له���م �لم�سرحية تالفياً لمل���ل �لأطفال �ليافعي���ن ، ير�عى �أن 
يك���ون طول �لم�سرحية �لمكتوب���ة لالأطفال ما بين )45 � 75( دقيقة 
، �أم���ا �لأطف���ال بي���ن )3 �5( �سن���و�ت يجب �أن تك���ون ب�سيطة ، و��سحة 
م�سوق���ة ، وتعتمد على �لمح�سو�س���ات وتعتمد على �لحركة �أكثر من 
�عتماده���ا عل���ى �ل���كالم ، وت�ستخ���دم �لر�س���وم �لمتحرك���ة و�لعر�ئ�ص 

وخيال �لظل .

اأهداف م�ضرح الطفل :
اأهداف اجتماعية :

تعوي���د �لطف���ل على �لتع���اون ، و�حتر�م �لو�لدي���ن. و�لعتماد على 
�أنف�سهم. وتحّمل �لم�سوؤولية �تجاه �أنف�سهم و�تجاه �لآخرين ، وحب 
�لعم���ل، و�ل�سبر و�لمثابرة ، وتعريفه���م بتقاليد �لمجتمع وعاد�ته ، 
وتقدي���ر قيم���ة �لوق���ت ، ويقوي �لعالق���ات �لجتماعي���ة بين �لطلبة 

و�لمعلمين.

اأهداف معرفية :
�ك�ساب �لأطف���ال �لمهار�ت �لأ�سا�سية للغة �لعربية كو�سيلة �ت�سال 

��ستماعاً ونطقاً وقر�ءة وكتابة .
�للغوي���ة  �لث���روة  زي���ادة   ، �ل�سليم���ة  �لمروري���ة  �لتربي���ة  وقو�ع���د 
ل���دى �لأطف���ال و�ليافعي���ن وتبي���ان �أهمية �حت���ر�م �لعم���ل �ليدوي ، 

و�لمحافظة على �لأر�ص و�لثرو�ت �لموجودة فيها.

اأهداف الجمالية والثقافية :
للتع���رف على مي���ول �لأطفال �ل�سخ�سية ومو�هبه���م �لفنية ،  كما 
يعّرف �لأطفال على �لألو�ن ، وتن�سيقها وتمييزها ، ويتذوق �لطلبة 
�لجم���ال في �لأعم���ال �لفنية ، وي�ساعدهم على �إتقان بع�ص �لأعمال 

�ليدوية باأ�سكالها �لمختلفة .
اأهداف نف�ضية :

تنمي���ة �لثقة بالنف�ص لدى �لأطفال ، وف�سح �لمجال لهم بالتعبير 
عن �آر�ئهم ، وتعليمهم �لتركيز و�لنتباه و�لإ�سغاء جيد�ً وتعويدهم 

على �لجر�أة �لأدبية .
وم���ن هنا يتاأكد لنا �أن م�سرح �لأطفال يعمل على �لتنفي�ص لديهم 
م���ن خ���الل م���ا يعر����ص �أمامه���م ، فه���م يج���دون �أنف�سه���م يفّرغ���ون 
كل طاقاته���م ب���كل م���ا يرون���ه ، ويعب���رون ع���ن عو�طفه���م �لمكبوت���ة 
ورغباتهم �لتي يخفونها ، وهذ� ما يعرف في علم �لنف�ص ب� )�لتز�ن 
�لنف�سي( ، ويعرف كذلك في فن �لم�سرح ب� )�لتطهير( فالطفل من 
خ���الل م�ساهدت���ه لما يرى في �لم�سرح يطل���ق �لعنان لعو�طفه لكي 
يعب���ر عم���ا في د�خل���ه ، ويح�ص ب���اأن غي���ره ��ستطاع �لتعبي���ر عما في 
نف�س���ه ، كما ويحقق �لم�س���رح �لمتعة و�ل�سرور باعتباره يحتوي على 
�لعنا�س���ر �لفني���ة �لمختلف���ة : )) �لديك���ور ، �لإ�س���اءة ، �لمالب����ص ، 

�لمو�سيقى ((
ويتي���ح للطف���ل �أي�ساً فر�س���ة و�إمكاني���ة �لتقم����ص لأدو�ر ومحاكاة 
�ل�سخ�سي���ات �لمختلف���ة �لت���ي تحق���ق �لمتع���ة ف���ي نف�سه وف���ي نف�ص 

�لطفل �لمتلقي �أي�ساً .
و�لفن �لم�سرحي يق�سي على بع�ص �لمظاهر �ل�سلوكية و�لنف�سية 
عن���د بع�ص �لأطفال ، مث���ل �لخجل و�لخوف و�لرتب���اط و�لنطو�ء 
�لنف�س���ي ، فيعم���ل عل���ى �إز�لته���ا م���ن خ���الل ��ست���ر�ك �لطف���ل ف���ي 
�لعرو����ص �لم�سرحي���ة وم�ساهدته���ا و�لتع���ود على مقابل���ة �لجمهور 
دون خ���وف �أو خج���ل ، ويتي���ح �كت�س���اب خب���ر�ت جدي���دة ف���ي �لتمثيل 

و�لإخر�ج و�لديكور و�لإ�ساءة وجميع عنا�سر �لعر�ص �لم�سرحي .
وهو �أقوى معلم لالأخالق، وخير د�فع �إلى �ل�سلوك �لطيب �هتدت 
�إلي���ه عبقرية �لإن�سان، لأن درو�س���ه ل تلقن بالكتب بطريقة مرهقة 
�أو ف���ي �لمن���زل بطريق���ة ممل���ة، بل بالحرك���ة �لمنظ���ورة �لتي تبعث 

�لحما�ص وت�سل مبا�سرة �إلى قلوب �لأطفال .

اأنواع م�ضرح الطفل :
هن���اك �لعدي���د من �نو�ع م�سارح �لطفال ولي����ص من �لمر �ل�سهل 
�لف�س���ل بي���ن �نو�عه���ا وتتق�سم لأن���و�ع مختلف���ة وهناك �أربع���ة �نو�ع 

للم�سرح : 
1 – الم�ضرح الذي يعده الكبار ويقدمه الكبار .

2 – الم�ضرح الذي يعده الكبار ويقدمه ال�ضغار .
٣ – الم�ض��رح التلقائ��ي تح��ت ال�ض��راف ويع��ده ال�ض��غار 

ويقدمه ال�ضغار .
4 �� م�ضرح الدمى والعرائ�س وخيال الظل : 

يع���ود تاأ�سي����ص �أول فرقة لم�سرح �لعر�ئ�ص ف���ي �سورية �إلى �لن�سف 
�لثان���ي م���ن ع���ام 1960 حي���ن ��ستقدم���ت مديري���ة �لفنون ف���ي وز�رة 
�لثقاف���ة ثالث���ة م���ن �لخبر�ء �ليوغ�س���الف بفن �لعر�ئ����ص ؛ و�أجرت 
م�سابقة لنتقاء لعبي دمى تقدم �إليها عدد من �ل�سباب �لهو�ة؛ تم 
�ختي���ار �لأف�س���ل منهم لتك���ون �لنو�ة �لأولى لم�س���رح عر�ئ�ص دم�سق 
ف���ي ح���ي �لمهاجري���ن ب���اإد�رة �لفن���ان �لر�حل عب���د �للطي���ف فتحي، 
�لأ�سم���اء �لت���ي ��ستغل���ت ف���ي ه���ذ� �لن���وع م���ن �لم�س���رح كان���ت �أ�سماء 
كبي���رة بحق، ومنهم يو�سف دهني ؛ محمد عدنان �ليغ�سي ؛ محمود 
�لمعلم ؛ تيريز ��سقر؛ يا�سين بقو�ص ؛ �أحمد جيجكلي ، نادرة مل�ص 
، �نت�سار �سما؛ توفيق �لع�سا ، علي �لقا�سم ،  فاطمة �لزين ،  يو�سف 
ح���رب ،  حي���ث قدم هوؤلء عدد�ً كبير�ً م���ن �لم�سرحيات �لمبنية على 
�لن�سو����ص �لمحلي���ة و�لمقتب�س���ة بالعتم���اد عل���ى �أ�سالي���ب جدي���دة 
ومتنوع���ة ف���ي تقني���ات �لم�س���رح ؛ منه���ا عر�ئ����ص �لقف���از و�لع�س���ي 
و�لأقنع���ة و�لخيوط و�لدمى �لكبي���رة و�لم�سرح �لأ�سود �لذي يعتمد 

على �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية �إ�سافة للم�سرح �لإيمائي .

يعود تأسيس أول فرقة لمسرح 
العرائس في سورية إلى النصف 

الثاني من عام 1960

10 - مخرج وم�سمم دمى لم�سرح الطفل وممثل درامي معروف
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الحاجة إلى مسرح الدمى 

- ت��ع��ت��ب��ر �ل��ظ��اه��رة �ل��م�����س��رح��ي��ة م���ن �أج��م��ل 
�لظو�هر �لفنية �لمحببة �إلى قلب �لطفل  لما 
 ( �لجمالي  �لطق�ص  �إيقاظ  لها من قدرة على 
عبر  �لفنية  �لمتعة   وتقديم   ) �لفرجة  طق�ص 
ع��ن��ا���س��ر �ل��ع��ر���ص �ل��م��ت��ن��وع��ة . وب��ال��رغ��م من 
و�لمحطات  �لتو��سل  لو�سائل  �لهائل  �لنت�سار 
ظل  �لدر�مية  �لأع��م��ال  تقدم  �لتي  �لإعالمية 
�لأط��ف��ال  لقلوب  �لأه���م  �لجامع  ه��و  �لم�سرح  
�سالت  �م��ت��الء  خ��الل  م��ن  ذل��ك  على   ن�ستدل 
�لعر�ص و�لإقبال �لكبير على م�ساهدة �لأعمال 

�لم�سرحية بمختلف �أنو�عها . 
وم����ع �لأ�����س����ف ب��ق��ي��ت �لأع����م����ال �ل��م�����س��رح��ي��ة 
ن��ادرة ومقت�سرة على  بع�ص  �لمقدمة للطفل 
�لطفل  ���س��اه��ده��ا  �ل��ت��ي  �لكال�سيكية  �لأع���م���ال 
�أن  م��ر�ر� وتكر�ر� في و�سائل  �لإع��الم بالرغم 
�لكتابة للطفل �أ�سبحت ظاهرة لفتة لالإنتباه 
م�سابقات  ���س��ي��وع  ب�سبب  �لأخ���ي���رة  �لآون�����ة  ف��ي 
.وع��ل��ى  �ل�����س��خ��ي��ة  �ل��ك��ت��اب��ة للطفل وج��و�ئ��زه��ا 
في  �لفنانين  نقابة  م�ساهمة  من  �أي�سا  �لرغم 
�لطفل  لم�سرح  �أعمال  بتقديم  حم�ص  مدينة 
م��ت��م��ث��ل��ة ب��اأ���س��م��اء ل��ه��ا ت��ج��رب��ت��ه��ا �ل��غ��ن��ي��ة مثل 
�ل��ف��ن��ان خ��ال��د �ل��ط��ال��ب  و�ل��ف��ن��ان �أف����ر�م د�فيد 
قدمها  �لكبيرة  �لم�ساهمة  �أن  .�إل  ونوعا  كما 
�ل��م�����س��رح  �ل��م��در���س��ي رغ���م ���س��ع��وب��ات �لإن���ت���اج 
و�لمتخ�س�سة  �لمدربة   �لكو�در  �إلى  و�لفتقار 
�لحياة  م��ن  م�ستمدة  ن�سو�ص  على  باعتماده 
تثير  �ل��ت��ي  �لمعا�سرة  و�لم�سكالت  �ل��ي��وم��ي��ة  
 خ���ي���ال �ل���ط���ف���ل وت����ج����ذب �ن���ت���ب���اه���ه وت��ج��ع��ل��ه 
�أك�����ث�����ر ق���������درة ع����ل����ى ت���������ذوق �ل����ع����م����ل �ل���ف���ن���ي 
و�ل���ت���ف���اع���ل م���ع���ه و�إع����������د�ده ل���ي���ك���ون م�����س��اه��د 
 �ل����غ����د �ل����ف����اع����ل و�ل���م���ن���ف���ع���ل ب����ه����ذ� �ل����ف����ن . 
وقد يقول قائل �أن �لأزمة في �سورية �نعك�ست 
وبالتالي  وكيفا  كما  �لم�سرحي  �لإن��ت��اج  على 
�سو�ء  �لم�سرحية  للظاهرة  تو�سيف  �أي  ف���اإن 
و�أن  ب��د  ل  �لآن  ���س��وري��ة  �أو  حم�ص  مدينة  ف��ي 

ياأخذ بعين �لعتبار �لظروف 
�لفني  ل��الإن��ت��اج  �لمو�سوعية 
�سحيحة  نظر  وجهة  وه��ي   .
�لأزم��ة  �أن  �أي�سا  و�ل�سحيح   .
�لأعمال  كل  فيخلفية  تكمن 
�لأدب�����ي�����ة و�ل���ف���ن���ي���ة. ف��ال��ف��ن 
 �رتباط وثيق بتربته وظروفه 
ت���ك���ون  وق������د   . �ل���ت���اري���خ���ي���ة 
م���ي���زت���ه �لأه��������م ه����ي ق���درت���ه 
�إل��ى  ظ��اه��رة  �أي  تحويل  على 
ف��ن ، �إل����ى ج��م��ال ، �إل����ى فكر 
و�لملهاة  �لماأ�ساة  دفتي  بين 
�أح���وج ما  ه��و  �ل��ي��وم  .وطفلنا 
يكون �إلى �لم�سرح �لقادر على 
عبر  �لد�خلي  عالمه   محاكاة 
و�أهمها  �لجمالية  عنا�سره 
�ل��ت��م��ث��ي��ل �لح���ت���ر�ف���ي �ل���ذي 
يتمتع بال�سدق �لفني . وكما 

هو معروف �أن �سدق �لممثل وتمكنه من �لأد�ء 
قادر�ن على نقل �لأحا�سي�ص و�لم�ساعر و�لمعاني 
�إل����ى �ل��م��ت��ل��ق��ي ب��ع��ك�����ص �لإف���ت���ق���ار �إل����ى �ل�����س��دق 
�لعملية  �أم���ام  عائقا  ي�سبح  و�ل���ذي  �لأد�ء  ف��ي 
�ستان�سالف�سكي  ل��ر�أي  �أن  �سك  ول   . �لتفاعلية 
نعطي  كما  لالأطفال  نمثل  �أن  علينا   (  �لقائل 
،وع���دم  �أه��م��ي��ة  �أف�����س��ل  بطريقة  ول��ك��ن  للكبار 

�ل�ستهانة بذ�ئقته �لفنية(.. 

- فمن �ل�سروري �لهتمام 
بكافة جو�نب �لعر�ص وعدم 
�لق��ت�����س��ار ع��ل��ى �ل��رق�����س��ات 
لأن  و�ل���ل���ب���ا����ص  و�لأغ������ان������ي 
�لتاأ�سي�ص للذ�ئقة �لجمالية 
ق����د ي����وؤث����ر م�����س��ت��ق��ب��ال ع��ل��ى 

عالقة �لطفل بهذ� �لفن .
�ل����ط����ف����ل  ف������م�������������س������رح   -
م��ط��ال��ب ب��ت��زوي��د �لأط���ف���ال 
وتحريك   ، جديدة  بخبر�ت 
م�������س���اع���ره���م ن���ح���و �ل��ق��ي��م 
�لإيجابية ، وتنمية قدرتهم 
على �لتخل�ص من �ل�سغوط 
�ل���ت���ف���ك���ي���ر  و  �ل����ن����ف���������س����ي����ة 
�لخيال  وتحرير  �لبتكاري 
دون �لإخالل ب�سرط �لمتعة 
�لمتاأتية  و�لب�سرية  �لفنية 
من جمال �لأ�سكال و�لألو�ن 
في �لألب�سة و�لأقنعة و�لإ�ساءة وقطع �لديكور 
 . و�لأغ��ان��ي  ،و�ل��ر�ق�����س��ات  بالخيال  �لم�سغولة 
ومن �لمهم �أي�سا لتطوير عالقة �لطفل بالفن 
وم�سرح  �لظل  خيال  م�سرح  �إح��ي��اء  �لم�سرحي 
�إلى عالم  �لأق��رب  �لأغر��ص  �لعر�ئ�ص وم�سرح 
�لعر�ئ�ص  �أن عرو�ص م�سرح  �سك  . ول  �لطفل 
�ل���ن���ادرة �لآن ق�����ادرة ع��ل��ى ����س��ت��ق��ط��اب �ه��ت��م��ام 
�ل�سغار �أكثر من �لعرو�ص �لأخرى لما لها من 
خ�سو�سا   . عليهم  �سحري  تاأثير 
بظاهرة  �ل��م��ت��ز�ي��د  �له��ت��م��ام  �أن 
�ل��در����س��ات  عبر  �لعر�ئ�ص  م�سرح 
يعك�ص  و�ل�سحافة  و�لمهرجانات 
�أه��م��ي��ة ه���ذ� �ل���ن���وع �ل��م�����س��رح��ي ، 
وي���وؤك���د ع��ل��ى ����س���رورة �إح���ي���اء ما 
�ن���دث���ر م���ن �أ����س���ك���ال���ه �ل��م��ت��ن��وع��ة 
�ل����ق����ف����از  ع�����ر�ئ�����������ص  ف�����ه�����ن�����اك   .
و�لإ�سبع  و�لع�سا  و�لماريونيت 
وع���ر�ئ�������ص خ���ي���ال �ل���ظ���ل و�ل�����ورق 
�لمقوى و�لأرج���وز .. �ل��خ  وهذه 
تقت�سي  �ل��م�����س��رح��ي��ة  �لأ����س���ك���ال 
ب���ال�������س���رورة ت��اأ���س��ي�����ص �ل��ف�����س��اء 
�ل��م�����س��رح��ي ب��ط��ري��ق��ة �إب���د�ع���ي���ة 
�لمناظر  ع��ل��ى  �ع��ت��م��اد�  مختلفة 

و�للوحات و�لألو�ن و�لت�سميم لربط �سخ�سية 
�لدمية بالمكان مما ي�سفي جو� جماليا �ساحر� 
على �لعر�ص وي�سد �نتباه �لطفل �إلى عالم من 

�لده�سة و�لجمال و�لخيال .
�أو  �لعرو�سة  �أن  على  »برنارد�سو«  �أك��د  وق��د   -
�لدمية ب�سكلها �لمميز وطريقتها في �لتج�سيد 
�لدر�مي �لذي يحاكي �لحركة �لإن�سانية يحقق 
 . �لب�سري  للممثل  يتي�سر  ل  �لتفوق  من  نوعا 
ف��ال��ط��ف��ل ي��ت��خ��ي��ل �ل��دم��ي��ة �أو �ل��ع��رو���س��ة وه��ي 
ت��ت��ح��رك �أم���ام���ه ع��ل��ى �أن��ه��ا ك��ائ��ن ح��ي م��األ��وف 
�ل��خ��ي��ال  ب�����س��ا���س��ة  �ل��ك��ب��ي��رة  ل��دي��ه رغ���م �سلتها 
�لتي  �لدر�مية  �لأ�سكال  جمال  على  �لمفتوحة 
�لإن�سانية  �ل�سخ�سية  خلق  �إع���ادة  �إل���ى  ت��ه��دف 
هنا  م��ن   . �أ���س��ط��وري  �أو  طق�سي  م��ن��اخ  ���س��م��ن 
عن  �لبحث  �لطفل  م�سرح  م��خ��رج  على  يجب 
خ�سو�سا  �لعنا�سر  مكتمل  �لم�سرحي  �لن�ص 
�لم�سوقة  �لحكاية  �أو  �لناجحة  �لأق�����س��و���س��ة 
�لإقت�سار  وع���دم   ، �لطفل  لعالم  بمخاطبتها 
ع��ل��ى ����س��ت��خ��د�م �ل��ح��ي��و�ن��ات و�ل��ط��ي��ور ك��رم��وز 
لإي�������س���ال ف��ك��رة �ل��ن�����ص �لأ���س��ا���س��ي��ة .ح��ت��ى �أن 
و�لحمامة  و�لع�سفور  و�لثعلب  كالذئب  رموز� 
مخاطبة  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ع��د  ول���م  ��ستهلكت  ق��د 
.وبالتالي وجب  و�إثارته  خيال �لطفل �لخالق 
�أ�سكال  ع��ن  �لبحث  و�لمخرجين  �لكتاب  على 
�لمعرف  �لطفل  تطور  تو�كب  جديدة  ورم��وز 
ي و�ل��ع��ق��ل��ي و�زدي������اد وع��ي��ه �ل��ج��م��ال��ي . وم��ن 
�ل�سروري بمكان �لنتباه �إلى �أن �لطفل ينظر 
وكاأنه  وده�سة  باإعجاب  حوله  من  �لأ�سياء  �إلى 
ير�ها للمرة �لأول��ى . و�إذ� ما ��ستطاع �لعر�ص 
تقديم �لأق�سو�سة بهذ� �لم�ستوى من �لتخييل 
�سيقع على �سر نجاح �لعمل �لمقدم للطفل ، مع 
مالحظة �أن �لكثير من �لأعمال تولي �هتماما 
عنا�سر  ح�����س��اب  ع��ل��ى  �ل��ت��رب��وي��ة  للقيم  ك��ب��ي��ر� 
�لإده��ا���ص  �إن   . �لم�سرحية  و�ل��ف��رج��ة  �لمتعة 
و�لت�سويق ، و�إث��ارة �لخيال ، وتفريغ �ل�سحنات 
و�ل��ج��دي��د من  �لمبتكر  و�ل��ح��دث  �لن��ف��ع��ال��ي��ة 
فالن�ص  وبالتالي   . �لطفل  م�سرح  ميز�ت  �أه��م 
ب��اإي��ج��اد  م��ط��ال��ب  للطفل  �ل��م��وج��ه  �لم�سرحي 
بكلمات   ، نف�سه  �لطفل  عالم  من  م�ستقاة  لغة 
وحو�ر�ت ر�سيقة ،من�سابة ،ممو�سقة ، مترقرقة 
ف��ي��ه��ا �ل��ك��ث��ي��ر م��ن �ل�����س��ع��ري��ة �ل��در�م��ي��ة . دون 
 ، و�لتعليم  و�ل��ت��ح��ذي��ر  �لإر����س���اد  �إل���ى  تجنح  �أن 
�لتعليمي  �لطابع  على  �لحر�ص  معنى  فلي�ص 
و�لتربوي �أن تفتقر �لعرو�ص �إلى �لحد �لأدنى 
من �لمتعة و�لت�سويق �ل�سمعي و�لب�سري رغم 

�أهمية هذه �لقيم .

أكد »برناردشو« على 
أن العروسة أو الدمية 

بشكلها المميز وطريقتها 
في التجسيد الدرامي 
الذي يحاكي الحركة 

اإلنسانية يحقق نوعا من 
التفوق ال يتيسر للممثل 

البشري

11 - �ساعر وكاتب �سوري  ويعمل م�سرف بالم�سرح المدر�سي غي مدينة حم�ص ال�سورية، وله عدة اأعمال م�سرحية ُمخرجة لالأطفال

جحا والمرابي .. تاأليف حمدي مو�سللي ..  الم�سرح القومي - الح�سكة 2019م
ان�سودة الزمان – اإخراج طالب هّما�ص 
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مسرح الطفل في الالذقية
 بين فكي » الجهل« و»االرتزاق«

معروف لدى �لجميع �أن عالم �لطفولة معقد، ويعد حجر 
�لن�سان في  بناء  وبالتالي  �لطفل  بناء �سخ�سية  �لأ�سا�ص في 
كبير  ق��در  على  ت��رب��وي��ة  و�سيلة  �لم�سرح  ويعتبر  �لمجتمع، 
لم�سرح  فالت�سدي  ��ستعمالها،  يح�سن  لم  �إذ�  �لخطورة  من 
كما  �ل�سهل  بالأمر  لي�ص  و�إخ��ر�ج��اً  وتمثياًل  تاأليفاً  �لأط��ف��ال 
يظن �لبع�ص، فهو �أد�ة ن�ستطيع من خاللها �أن نح�سن تربية 

�لأطفال ج�سديا ونف�سيا وعقليا. 
ب�سورة  �لأط��ف��ال  يلقاه م�سرح  �ل��ذي  �لهتمام  رغ��م  �أن��ه  �إل 
�لتربوية  حياتنا  ف��ي  �أ�سا�سية  رك��ي��زة  �إل���ى  يتحول  ل��م  ع��ام��ة، 
و�لثقافية و�لفنية، على �لرغم من �لتفاق، »ولو نظرياً«، على 
�لفنون  �أق��رب  باعتباره  �لأطفال  على  وتاأثيره  ودوره  �أهميته 
�لتربوية  �لقيم  تر�سيخ  على  وت��اأث��ي��ر�ً  ق��درة  و�أكثرهم  �إليهم 
�سخ�سية  ب��ن��اء  ف��ي  ت�سهم  �ل��ت��ي  و�لأخ��الق��ي��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لطفل وتنمية قدر�ته وتطور بنيته �لد�خلية؛ فهو يلعب دور�ً 
�أكثر متعة  تعليمية  نتائج  �إلى  للو�سول  د�فعة  كقوة  جوهرياً 
و�لأفكار  �لحقائق  عر�ص  خالل  من  مبا�سرة  غير  وبطريقة 
بحيث يختار منها �لطفل ما ي�ساء، فالم�سرح ُيمكننا من طرح 
جميع �لمو��سيع في �لم�سرحيات، ويمكن للطفل �أن ي�ستوعب 
من  نف�سه  ع��ن  �لتعبير  كيفية  منها  ويتعلم  �لمو��سيع  تلك 
�ليومية  حياته  في  يو�جهها  �لتي  للمو�قف  معالجته  خالل 
م�سافاً  �لم�سرح.  على  حلها  وكيفية  �لم�ساكل  م�ساهدة  عبر 
�إليها توفر �لمتعة و�لفر�سة للم�ساركة ب�سكل مبدع، وبالتالي 

يكون حافز�ً للتطور �لنف�سي و�ل�سالمة �لفكرية. 
�أعظم  �لطفل من  �أن م�سرح  )�أعتقد   « توين  م��ارك   « يقول 
�لختر�عات في �لقرن �لع�سرين، و�أن قيمته �لتعليمية �لكبيرة 
�لتي ل تبدو و��سحة في �لوقت �لحا�سر �سوف تتجلى قريباً. 
�إنه �أقوى معلم لالأخالق وخير د�فع لل�سلوك �لطيب �هتدت 
بطريقة  بالكتب  تلقن  ل  درو�سه  لأن  �لن�سان،  عبقرية  �إليه 
بالحركة  ت��ق��دم  ب��ل  م��م��ل��ة،  �ل��م��ن��زل بطريقة  ف��ي  �أو  م��ره��ق��ة 
قلوب  �ل��ى  مبا�سرة  وت�سل  �لحما�ص  تبعث  و�لتي  �لمتطورة 

�لأطفال(. 
�أن يكون لدينا  �إن��ه يجب  �ل�سهل �لقول  �أي نظرياً: من       

م�سرح �أطفال وتقاليد فنية، �إل �أن �لو�قع يناق�ص ذلك.  
�لأط��ف��ال  م�����س��رح  م��ج��ال  ف��ي  م��م��ن يعملون  �لكثير  ف��ه��ن��اك 
يعتبرون �لعمل فيه » مريحاً« �و » �سهاًل »، وهذ� ما ت�سبب في 
خلق جو من �لفو�سى عّمت �لن�ساط �لم�سرحي في �لالذقية، 
و�أهمية م�سرح  ودور  بماهية  و�لثقافة  �لمعرفة  ب�سبب �سعف 
�ل�سلوك  تنمية  �ل��ى  تهدف  فاعلة  تربوية  كو�سيلة  �لأط��ف��ال 
�لفكري و�لحركي عند �لأطفال وبطريقة تن�سجم مع �لمبادئ 

و�لحاجات �لأ�سا�سية لهم. 
يلعب  �ن  �لالذقية  في  �لأط��ف��ال  م�سرح  ي�ستطع  لم  وبذلك 
مع متطلبات  �سكاًل ول م�سموناً  يتبلور  ولم  �لحقيقي  دوره 
ب��ذل��ك ع���ن �لأ����س�������ص �لعلمية  �ل��ط��ف��ول��ة ورغ��ب��ت��ه��ا م��ب��ت��ع��د�ً 
�ل�سحيحة �لتي تدخل في �سلب تكوين �سخ�سية �لمتفرج، » 

�لطفل«. 
�لعاملين  من  �لكثير  ق�سد«،  بغير  �أو  بق�سد   « ينتبه،  فلم 
في م�سرح �لأطفال �إلى خ�سو�سيته �لمتميزة، وبذلك جاءت 
تعاني  �لتي قدمت لالأطفال وهي  �لم�سرحية  �لأعمال  �أغلب 
عن  وبعيدة  بل  �لطفولة،  ن�سارة  من  خالية  كبير،  خلل  من 

�لم�سرح  با�ستثناء�ت قليلة قدمها  �لأطفال وم�سرحهم،  عالم 
�لقومي في �لالذقية. 

ت��ق��دم تعاني م��ن �سعف ف��ي �لن�ص  �ل��ت��ي  ف��اأغ��ل��ب �لأع��م��ال 
�لبع�ص،  يلجاأ  �لجيد  �لن�ص  ُوجد  ما  و�إذ�  �لجيد،  �لم�سرحي 
�إذ� لم يكن �لأغلب من �لعاملين في م�سرح �لأطفال، �إلى ما 
ي�سمونه » �لإعد�د« بما يتنا�سب و�سروطهم و�لتي في كثير من 
�لأحيان تكون �سروطاً تجارية، وذلك على ح�ساب �لمنظومة 
�لفكرية و�لتربوية و�لثقافية و�لتعليمية �لمت�سمنة في �لن�ص 
�لم�سرحي، فيلجوؤون �لى �ل�سطب و�لحذف بطريقة ع�سو�ئية 
�سطحياً  ن�ساً  وي�سبح  �لم�سرحي  �لن�ص  بنية  بذلك  لتنهار 
مفككاً تطغى عليه لغة �لوعظ و�لإر�ساد، فتغيب بذلك �لمتعة 

�لتي هي جوهر �لم�سرح عموماً وم�سرح �لأطفال خ�سو�ساً. 
تجعل  �لتي  �لأ�سا�سية  �لمقومات  �أحد  غياب  �أي�ساً  ُيالحظ 
�لجمهور  �حتر�م  وهو  ناجحاً،  م�سروعاً  �لأطفال  م�سرح  من 
و�حتر�م �لعمل �لفني �لذي ُينجز، �إل �أن �لتب�سيط و�ل�ست�سهال 
�لفاح�ص في م�سرح �لأطفال في �لالذقية يجعل من مجمل 
�إلى رقابة �سارمة من  للفن و�سعوذًة تحتاج  �لعرو�ص تزييفاً 
�أ�سحاب �ل�ساأن لتقويمها و�إيقاف �لكثير منها، لأنها ل تعتبر 
�أقرب  بهلو�نية  ��ستعر��سات  بل عبارة عن  م�سرحية،  عرو�ساً 
�سوى  تقدم  ولكن بطريقة م�سوهة، ل  �ل�سيرك  �إل��ى عرو�ص 
بد�ئية  و�لمكررة بطريقة  �لممجوجة  �لخفة  و�ألعاب  �ل�سحر 
م��ت��ر�ف��ق��ة م��ع �لأغ���ان���ي �ل��ه��اب��ط��ة و�ل��ت��ي تعمل ع��ل��ى تخريب 
�لذ�ئقة لدى جمهور �لأطفال وُت�سعف، بل تهدم، دور �لم�سرح 
�لم�سرح  �سيء يجري على  ما من  لأنه  �ل�سليمة،  �لتربية  في 
بالرغم من وجود �لمو�سيقا و�لغناء و�ل�ستعر��ص �ل�ساخب. 

     �أما على �سعيد �لبنية �لمرئية؛ و�لتي تعتبر �سيئاً هاماً 
في  �لكبار، نجدها  م�سرح  في  منها  �أكثر  �لأطفال  م�سرح  في 
�سكاًل  �لفنية  �لعتبار�ت  �لى  وتفتقر  م�ستتة  �لعرو�ص  �أغلب 

وم�سموناً و�تجاهاً جمالياً. 
و�لُم�ساهدة  للروؤية  مكاناً  و�سيبقى  وم���از�ل  ك��ان  فالم�سرح 

و�لأح���د�ث  و�لفرجوية  �لحركية  �لأ���س��ك��ال  �أن  �أي  و�ل��ف��رج��ة، 
تقوم  �لتي  �لأ�سا�ص  �ل�سخ�سيات هي  بها  تقوم  �لتي  و�لأفعال 
�أق���وى  ُتعتبر  �ل��ح��رك��ة  لأن  �لأط���ف���ال،  م�����س��رح  ع��رو���ص  عليه 
فالأطفال  �لمتفرج،  عقل  في  وثباتاً  تاأثير�ً  و�أكثر  �للغة  من 
ومجموعة  و�سلوكها  �ل�سخ�سيات  �أفعال  خالل  من  يتعلمون 
�لقيم و�لأهد�ف �لتي ي�سعى �لعر�ص لتقديمها. هذ� يعني �أن 
�أن تعتمد على �لحركة و�للعب  عرو�ص م�سرح �لأطفال لبد 
�للذين لهما �سلة وثيقة بميل �لأطفال �إلى �لن�ساط �لبدني. 

م�سرحي  عمل  بتقديم  �سيقوم  �ل���ذي  للمخرج  لب��د  �إذن: 
�ساأقدم  �لعر�ص، وماذ�  �ساأقدم  نف�سه لمن  ي�ساأل  �أن  لالأطفال 
له » �لحكاية �سكال وم�سمونا “، و�أين ومتى �ساأقدم �لعر�ص 
�أي �سكل   « » تحديد �لمكان و�لزمان » وكيف �ساأقدم �لعر�ص 
�لعر�ص �لب�سري �ل�سوري »، ويعتبر هذ� �لأخير �أهم �لأ�سئلة 

�لتي يجب على �لمخرج �أن يجيب عنها. 
�أغ��ل��ب  فن�ساهد  �لأ���س�����ص،  ه���ذه  ك��ل  ي��خ��ال��ف  �ل���و�ق���ع  �ن  �إل 
�لعرو�ص �لتي تقدم خالية من كل ما �سبق وتمت مالحظته، 
بل وت�ساهم �لى حد كبيرقي ت�سويه �لفكر و�لذ�ئقة �لتي يجب 

�أن تكون في بوؤرة �لهتمام. 
�أما �لنقطة �لأخيرة �لتي يمكن �لتحدث عنها، وهي �لنقطة 
في  و�ل�ستهجان  بل  �ل�ستغر�ب  تثير  و�لتي  خطورة  �لأك��ث��ر 
كثير من �لأحيان، فهي �أن �لكثير من �لعرو�ص �لتي تقدمها 
�إل  م��اه��ي   « �لأط��ف��ال  م�سرح   « م�سمى  تحت  �لعاملة  �ل��ِف��رق 
��ستعر��سات هزيلة ُتقدم بناًء على تر�خي�ص ومو�فقات �إد�رية 
في  �لثقافة  �لى مديرية  بالإ�سافة  �لثقافة  وز�رة  ت�سدر عن 
�لمحافظة، فتقدم هذه �لِفرق عرو�سها دون رقيب، بل وتتعمد 
تغييب �للجان �لُم�سكلة من ِقبل وز�رة �لثقافة نف�سها، كلجنة 
قر�ءة �لن�سو�ص ولجنة م�ساهدة و�إجازة �لعرو�ص �لتي تقرر 
�أمام  للعر�ص  و�ل�ستعر��سات  �لعرو�ص  هذه  �سالحية  مدى 
�سريحة ُتعتبر من �أخطر �ل�سر�ئح، و�لتي يجب �لتعامل معها 
بطريقة �أكثر جدية وعلمية وم�سوؤولية، ل �أن نتعامل معهم، 
�أي جمهور �لأطفال، وكاأنهم فقط �أرقام تدر �لمال، فنجد هذه 
�لِفَرق ومديروها ي�سرحون ويمرحون على خ�سبات �لم�سارح 
في �لمحافظة بعد دفعهم لبدلت ��ستثمار �لمر�كز �لتي تقدر 
بحو�لي �لربع مليون ليرة �سورية للعر�ص �لو�حد، وذلك على 
مكاناً  تجد  ل  �لتي  �لحقيقية  �لم�سرحية  �لعرو�ص  ح�ساب 
لعر�ص نتاجها با�ستثناء�ت قليلة منها تتلقى بع�ص �لدعم من 

مديرية �لم�سارح و�لمو�سيقا . 
لبد من �تخاذ موقف جاد وم�سوؤول لت�سويب هذ� �لو�قع، 
ولبد من تعاون كافة �لجهات لقمع ظاهرة �لعرو�ص �لتجارية 

�لتي تعمل على �لهدم ل �لبناء. 

ُيالحظ غياب أحد المقومات 
األساسية التي تجعل من مسرح 

األطفال مشروعًا ناجحًا

�سندريال – اإخراج ون�ص مجد يون�ص اأحمد - الم�سرح القومي الالذقية – 2020 م 

12- ممثل ومخرج م�سرحي -ع�سو نقابة الفنانين في الجمهورية العربية ال�سورية فرع الالذقية.  له العديد من الم�سرحيات تاأليفًا وتمثياًل واخراجًا.” اأطفال – كبار “
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مسرح الطفل

11 األحد2022/4/17م-   »1771« العدد: 

16رمضان 1443هـ

 كتب: وليد عمر 13

 وليد عمر  مسرحي يستنطق تجربته ..
أخرجت أكثر من عشرين عرضًا مسرحيًا لألطفال .. 

مسر ح الطفل أهم مخترعات القرن العشرين ..
- عالم وليد عمر الم�ضرحي ..

 - ولي���د عمر ب�سطور .. �س���وري من �لقام�سلي 
بالهند�س���ة  �ج���ازة   .. 1957م  مو�لي���د  م���ن 
�لزر�عي���ة جامع���ة حل���ب .. تف���رغ للم�س���رح من���ذ 
مطل���ع �لثمانين���ات ول���م يمار�ص مهن���ة �لهند�سة 
�ل���ز ر�عي���ة .. �خ���رج لم�س���رح �لكب���ار و�لنا�سئ���ة 
و�لأطف���ال م���ا ين���وف ع���ن �س���ت وثماني���ن عر�سا 
م�سرحي���ا .. �سارك في �لعدي���د من �لمهرجانات 
�لم�سرحي���ة �ل�سورية و�لعربي���ة و�لدولية ..  نال 
جو�ئ���ز كثيرة و�سه���اد�ت تقدير  عربي���ة و�سورية 
.. كرمت���ه موؤ�س�س���ات ثقافية منه���ا وز�رة �لثقافة 
�أن  ل���ي  ��سمح���و�   .. م���رة  م���ن  �أكث���ر  �ل�سوري���ة 
�أحدثك���م ع���ن تجربت���ي �لم�سرحي���ة م���ع �لطفل 
حيث �ساركته �أكث���ر من ع�سرين عر�سا م�سرحياً 
طليعي���اً و�سبابًي���ا وعرو�س���اً خا�س���ة  ،وقد تّوجت 
معظمها بالجو�ئز  على عدة م�ستويات من مثل 
) �أف�س���ل عر�ص - �أح�س���ن �إخر�ج ، و�أف�سل ممثل 
و ممثل���ة  وديك���ور ...�ل���خ ( حاولت ف���ي تجربتي 
م���ع م�س���رح �لطف���ل �أن �أك���ون طف���ال ل مخرج���ا 
عندم���ا �أتن���اول ن�سا ما ، و�أق���وم باإعد�ده ومن ثم 
�إخر�ج���ه فاإن���ي �أعي����ص مقارب���ة و�قعي���ة حقيقية 
عل���ى م�ستوي���ات عدة من مثل �لنم���وذج �لتربوي 
و�لتعليم���ي و�لتاأثي���ر�ت �لأخ���رى م���ن عالق���ات 
�جتماعية وتاريخية و�قت�سادية وبيئية وغيرها 
.. تل���ك  �لعالقات ذ�ت �لتاأثي���ر �لو��سح وخا�سة 
على ف���ن �لم�سرح �لطفلي �لذي ه���و بامتياز فن 
مركب بطبيعته يقول عنه �لمو�سللي: ) ... �أنه 
م���كان �للعب و�لت�سلي���ة و�لتعّل���م و�لتربية ، وهو 
�لمالذ �لثالث بعد �لبيت و�لمدر�سة يق�سي فيه 
�لطف���ل �أوقات���ا حيوي���ة مثم���رة ت�سهم ف���ي ��سباع 
رغبات���ه وتلبي���ة �لكثير من متطلبات���ه �لمتنوعة 
�لتي ت�ساعده في بناء وتنمية  مختلف �لخ�سال 
، و�لجو�ن���ب �لمعرفي���ة و �لثقافية  وغيرها ... ( 
و باخت�س���ار  م�س���رح �لطفل كما قال عنه �حدهم 
: ه���و �أعظ���م �خت���ر�ع ف���ي �لق���رن �لع�سري���ن لأنه 
ف���ن مرك���ب و�سامل يتطل���ب �لإم���ام بتخ�س�سات 
ع���دة .. �أدبي���ة وعلمي���ة وتربوي���ة وفني���ة وحيوية 
) بيولوجي���ة( بال�ساف���ة �إل���ى مختل���ف �لو�سائل 
�لتعبيري���ة �لت���ي ي�ست���رك فيه���ا �ل�سم���ع و�لب�سر 
و�لحركة و�لحد�ص .. �أي �أنه ل يعتمد على �للغة 
�لمنطوق���ة ) �لأبجدي���ة ( فح�س���ب ، و�إنم���ا عل���ى 
�ل�سورة �لتعبيرية و�لت�سكيل و�لغناء و�لمو�سيقا  
.. �أي �أن���ه يعتم���د على �سمولي���ة كل ما ذكرت من 
�لو�سائ���ل بالإ�ساف���ة لل���دللت و�ل�س���ار�ت .. ) 

�ل�سيمياء ( 

�لطف���ل   عرو����ص  بع����ص  ف���ي  ق���ر�ء�ت   _
�ل�سن���و�ت  خ���الل  �أنجزته���ا  �لت���ي  �لم�سرحي���ة 

�لطويلة .. �أذكر منها :
ه���ذه    / �لحي���اة  م�ستقب���ل   / م�سرحي���ة   -1
�لم�سرحي���ة تعالج و�قعا ي�سغ���ل �لإن�سان وحياته 
وحياة �لكائنات �لحية �لخرى �لتي تعي�ص معنا 

على �لر�ص ، �أل وهو �لتلوث 
�لبيئي �لذي بات خطر� على 
وم���ن   ، �لحيات���ي  �لت���و�زن 
خالل �لم�سرحية �لتعليمية 
ه���ذ�  خط���ر  تبي���ن  �لت���ي 
�لتل���ّوث ، و�لتي تعلم �لطفل 
�ل�س���رور�ت �ل�سا�سي���ة �لت���ي 
بموجبه���ا ن�ستطيع �لحفاظ 

على �لبيئة
�لب���ذ�ر   / م�سرحي���ة    -2
ل�سال���ح  قدمته���ا   / �لأ�س���ود 
دم�س���ق  طالئ���ع  منظم���ة 

�لتج���ار  بع����ص  ج�س���ع  �لم�سرحي���ة  وتعال���ج   ،
�لنا����ص  بق���وت  يتحكم���ون  �لذي���ن  �لفا�سدي���ن 
ومعي�سته���م م���ن خ���الل �لم���و�د �لفا�س���دة �لت���ي 
يطرحونه���ا بالأ�س���و�ق وباأ�سعار غالي���ة .. تنتهي 
وتحويله���م  �لفا�سدي���ن  بمحا�سب���ة  �لم�سرحي���ة 
تربوي���ة  �لم�سرحي���ة  ه���ذه  �ي�س���ا   .. للعد�ل���ة 

تعليمية ذ�ت طابع �أخالقي .

م�سرحي���ة  مدر�س���ة   ) لل�سغ���ار  �لكت���اب   (  -3
تعليمية تربوية مّوجهة لالأطفال لكي ي�ساركو�  
ف���ي �لتاألي���ف و�لبتكار من خ���الل ممار�سة فعل 
�لكتاب���ة م�سحوبة بالتخي���ل  ، وكما تحث وتبرز 
وكتاب���ة  �لق�س����ص  وخا�س���ة  �لمطالع���ة  �أهمي���ة 

�ل�سعار و�لم�سرحيات �لطفلية وغيرها ..
 ( م�سرحي���ة    -4
 ..  ) �ل�سغي���ر  �لحا�س���وب 
تربوي���ة  م�سرحي���ة  �أي�س���ا 
فائ���دة  تبي���ن  تعليمي���ة 
�لكومبيوت���ر  و�همي���ة   ،
ف���ي �لتط���ور و�لتق���دم ف���ي 
مختلف �لمجالت �لعلمية 
 ، و�لقت�سادي���ة  و�لإد�ري���ة 
�لخاط���ئ  �ل�ستعم���ال  و�أن 
غي���ر  ف���ي  للكومبيوت���ر 
محله ي���وؤدي �إل���ى �لتر�جع 

و�لتخلف  و�لتردي بالأخالق . 
 ..  ) �لقبان���ي  خلي���ل  �ب���و   ( م�سرحي���ة   -   -5
م�سرحي���ة للتعري���ف �لأطف���ال بتاري���خ �لم�س���رح 
�لر�ئ���د  عل���ى  �لتع���رف  خ���الل  م���ن  �ل�س���وري 
�لم�سرح���ي �لغنائ���ي �لول  �بن �ل�س���ام �أحمد �أبو 
خليل �لقباني من خالل ��ستعر��ص �سيرة حياته 
ومخ���رج  و�ساع���ر  مو�سيق���ي  كفن���ان  �لبد�عي���ة 

وكات���ب م�سرح���ي قدم ه���ذ� �لنموذج م���ن �لفن ، 
وقد حاربه �لرجعيون  تحت �ستار �لدين ..

وه���ي   ..  ) �لنائم���ة  �لأمي���رة   ( م�سرحي���ة   -6
�لم�سرحي���ة  ه���ذه  تبي���ن  تعليمي���ة  م�سرحي���ة 
�أهمية بع����ص �لأع�ساب �لطبية في مدو�ة بع�ص 
�لأمر�����ص �لم�ستع�سي���ة كحال���ة �لأمي���رة . هذه 
عل���ى  بتج�سيده���ا  �لأطف���ال  ق���ام  �لم�سرحي���ات 
خ�سب���ة �لم�س���رح �أي �أن �لطف���ال ه���م ي�سنع���ون 
وه���م   ) لل�سغ���ار  �ل�سغ���ار  م�س���رح   ( م�سرحه���م 
يقدمون���ه لزمالئهم �لأطفال . كما �أنني قدمت 

م�سرح ) �لكبار لل�سغار( و�ذكر بع�سها :
م�سرحي���ة   .. زعف���ر�ن  و�لمل���ك  جح���ا    -  -7
تربوي���ة تق���وم عل���ى فك���رة  �ل�سد�ق���ة و�لتعاون ، 
ونب���ذ طرق �ل�سعوذة ، و�لعمل بال�سدق و�لتعاون 

و�لمحبة بين �لنا�ص .
8- م�سرحي���ة ) كر�كوز و�ل�سندوق �لعجيب(.. 
م�سرحي���ة تربوي���ة تعليمي���ة ذ�ت بع���د �جتماع���ي 
و�ن�سان���ي وفكرته���ا تقوم على ح���ث �لنا�سئة على 
�لعم���ل  ، وتبي���ان �أهميت���ه ف���ي �لبن���اء و�لتط���ور  
وتحقي���ق �ل�سع���ادة ، و�لو�سيل���ة �لتي تم���د �لنا�ص 
بالمادة ، من �جل ��ستمر�ر �لعي�ص وعدم �ل�سوؤ�ل 
و�لحاج���ة ، و�لعم���ل قيم���ة و مقيا����ص  للفرد في 
مجتمع���ه . بالإ�ساف���ة لم�سرحي���ات م���ن مث���ل ) 
بهل���ول  وم�سرحي���ة  �لذهب���ي  و�لطائ���ر  �لن�ّس���اج 
و�لأمي���ر �لك�س���ول .. وغيره���ا ( م���ن م�سرحي���ات 
تعليمي���ة تربوي���ة ��سهم���ت ف���ي تعلي���م �لأطفال . 
وع���ن �لم�س���رح �لطف���ل ف���ي �سورية �ثن���اء �لأزمة 
و�لع���دو�ن عل���ى بلدن���ا �لحبي���ب .. يمك���ن �لقول 
�أن م�س���رح �لطف���ل  ف���ي محافظ���ة �لح�سك���ة .. ل 
�أ�ستطي���ع �لقول �أن���ه قد تر�ج���ع ب�سبب �لظروف 
،ولكن لي�ص هو بالماأمول �لذي د�أب عليه قباًل .. 
م���ن حيث عدد �لعرو�ص وكذل���ك قلة �لن�سو�ص 
�لمكتوبة و�لموجهة للطفل ، وهجرة بع�ص �أهم 
كّت���اب هذ� �لم�سرح، وعزوف �لبع�ص عن �لكتابة، 
بالإ�ساف���ة �إلى �سع���ف �لإمكانات وغيرها .. ربما 
و�رجو �أن يعود م�سرح �لطفل قريبا �لى م�ستو�ه 
�ل�ساب���ق ف���ي محافظ���ة �لح�سك���ة ،و ه���ذ� يتوقف 
عل���ى جه���ود �لقائمي���ن عل���ى �لم�سرح ب�س���كل عام 

وم�سرح �لطفل ب�سكل خا�ص .

 باختصار  مسرح الطفل 
كما قال عنه احدهم : هو 

أعظم اختراع في القرن 
العشرين ألنه فن مركب 

وشامل

13- مخرج م�سرحي متميز ومعروف له عدد كبير من العرو�ص الم�سرحية للكبار والنا�سئة وال�سغار .. كثير من اأعماله ح�سلت على جوائز �سورية وعربية يعمل في الم�سرح المدر�سي بالقام�سلي..

جحا والمرابي – تاأليف حمدي مو�سللي - -م�سرح الح�سكة القومي  الحا�سوب ال�سغير – اإخراج وليد عمر – الم�سرح المدر�سي بالقام�سلي
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ف���ي بد�ي���ة هذه �لز�وية �لخا�سة من ه���ذ� �لعدد �لخا�ص من 
جريدة �لأ�سبوع �لأدبي �لمخ�س�ص لم�سرح �لطفل في �سورية، 
�أ�سك���ر �سديقن���ا �لكاتب و�لمخ���رج �لم�سرح���ي �لدكتور حمدي 
مو�سللي على جهوده بالتح�سير و�لمتابعة لإنجاز هذ� �لعدد، 
و�أ�سك���ر �أي�س���اً �ل�س���ادة �لذي���ن �ساهم���و� باإنج���از �لع���دد؛ �لكاتب 
و�لناق���د ج���و�ن ج���ان، و�لرو�ئ���ي و�لقا�ص و�لكات���ب �لم�سرحي 
محم���د �لحف���ري، و�لكاتبة �أ�سيل مو�سلل���ي، و�لكاتب و�ل�ساعر 
محم���د وحي���د عل���ي، و�لباح���ث و�لكات���ب و�لناق���د �لم�سرح���ي 
�لدكت���ور هيث���م يحيى، �لخو�ج���ة و�لممثل و�لمخ���رج وم�سمم 
و�لمخ���رج  و�ل�ساع���ر  �ساك���ر،  �ساك���ر  �لطف���ل  لم�س���رح  �لدم���ى 
�لم�سرح���ي طال���ب هما����ص، و�لمخ���رج و�لممث���ل مج���د يون����ص 
�أحم���د، و�لكات���ب و�لمخ���رج �لم�سرح���ي ولي���د عم���ر، و�لمخرج 
وم���درب �لفنون �ل�سعبية زياد دم���اره.. �أ�سكر كل هوؤلء �لأخوة 
�لأع���ز�ء �لذين �ساهمو� بالتن�سيق �لكامل مع د. حمدي باإنجاز 
ه���ذ� �لعدد �لذي نعتب���ره �سرورياً ل�سرح مفهوم �لم�سرح ب�سكل 
ع���ام وم�س���رح �لطف���ل ب�س���كل خا����ص.. ه���ذ� �لم�س���رح �لقدي���م 
م���ن جمي���ع  كبي���ر�ً  �هتمام���اً  ين���ال  �أن  يج���ب  �ل���ذي  �لجدي���د 
�لمعنيي���ن لم���ا له م���ن �أهمي���ة كبرى في بن���اء �لأف���كار وتنمية 
�لذوق �لع���ام وزرع مفاهيم �لخير و�لعاد�ت �ل�سليمة و�لتحفيز 
عل���ى �لطم���وح و�لإب���د�ع و�لج���د و�لجته���اد و�لإخال����ص ف���ي 
�لعم���ل.. ومحارب���ة �لذهنيات �لخر�في���ة و�لتم�سك بقيم �لعلم 
و�لمعرف���ة و�لأخ���الق، و�لبتع���اد ع���ن �لعنف وط���رد �لخوف.. 
كل ه���ذ ه���و �أه���د�ف ح�ساري���ة و�جتماعي���ة ووطني���ة.. كم���ا �أّن 
م���ن و�ج���ب و�أه���د�ف ه���ذ� �لنوع م���ن �لم�س���رح، ُحري���ة �لتعبير 

بالنف����ص..  و�لثق���ة  و�لت���درب  �لق���درة  تنمي���ة  عل���ى  و�لتركي���ُز 
و�لبتع���اد ع���ن �لنط���و�ء و�لخج���ل �ل���ذي ي���وؤدي �إل���ى خلل في 

�لوظيفة �لم�ستقبلية للطفل..
لي����ص م���ن �خت�سا�س���ي �لخو�ص ف���ي تفا�سيل و�أن���و�ع م�سرح 
�لطف���ل وتاريخ���ه ف���ي �سوري���ة و�لعال���م، �إنم���ا نح���ن ف���ي �تحاد 
�لكت���اب �لعرب ��ستطعن���ا بالتعاون مع د. حم���دي �لو�سول �إلى 
ه���ذ� �لع���دد لعّلن���ا نحقق من جدي���د ت�سليطاً لل�س���وء على هذ� 
�لنوع من �لم�سرح �لهام، كما �أنني �أ�سكر �لعزيز �لغالي �لباحث 
و�لكات���ب و�لمخ���رج �لم�سرح���ي �لكبي���ر �لأ�ست���اذ عب���د �لفت���اح 
قلعج���ي لتلبي���ة طلبن���ا بكتابت���ه �لكلم���ة �لأولى عل���ى �ل�سفحة 
�لأول���ى في هذ� �لع���دد �لخا�ص، كما �أ�سك���ر �ل�ساعر منير خلف 

�لذي �أ�سهم باإ�ساءة طيبة في هذ� �لعدد.
�لمل���ف،  ه���ذ�  �أغلقن���ا  �أنن���ا  ه���ذ�  يعن���ي  و�أق���ول للجمي���ع: ل 
فالمج���ال مفت���وح في �لأع���د�د �لقادمة لهذ� �لن���وع وغيره من 
�أن���و�ع �لأدب و�لمعرفة �لأخ���رى على �سفحات جريدة �لأ�سبوع 
�لأدب���ي وذل���ك لتتمك���ن م���ن �إغن���اء �سفحاتن���ا ب���اآر�ء وخب���ر�ت 
ووجه���ات نظ���ر كتابن���ا �لأع���ز�ء �لذي���ن ُنك���ّن له���م ُكلَّ �لحتر�م 
وندعوه���م للم�ساهم���ة �لكريم���ة بم���ا ي�س���اوؤون م���ن مقترح���ات 
�إ�سافي���ة لأن �لأدب و�لعل���وم �لمعرف���ة ل تع���رف �لرك���ود مهم���ا 
ق�س���ت بن���ا �لأيام و��ست���دت �لظ���روف، لأن �لهدف �أ�سم���ى و�أكبر 
من كّل �ل�سطر�بات �لمرحلية، بل و�إّن �لأدب من �أهم مهماته 
عبور كّل �لظروف بنجاح.. وتحليلها و�لبناُء عليها لغٍد �أف�سَل 

�أمناً و��ستقر�ر�ً و�سالماً و�إبد�عاً.

دعوة مفتوحة

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�ضوؤون الأدب والفكر والفن
 ت�ضدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�ضق
 اأ�ض�ضت و�ضدرت ابتداًء من عام 1986

املرا�ضالت
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص .ب)3230( - هاتف 6117241-

التحرير.  رئيس  باسم  المراسالت  جميع   -6117244 -فاكس   6117240
هاتف االشتراكات 6117242

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

E-mail : alesboa2016@hotmail.com
www.awu.sy

 يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.

• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم، وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة /800/ ثمانمئة كلمة.

• يرفق مع المادة CD أو ترسل عبر البريد االلكتروني 
hotmail.com@alesboa2016

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي

املدي���ر امل�ض��������وؤول:
د.حممد احلوراين
رئي�ص �حتاد �لكتاب �لعرب

رئي����س التحري��ر: 
اأ. توفيق اأحمد

مدي���ر التحري��ر: 
منيـر خلف

اأمينا  التحرير: 
عيد الدروي�س، اأو�س اأحمد اأ�سعد

هيئ�ة التحري�ر:
طالب هما�ص - د.جودت �إبر�هيم - 
د.نز�ر بني �ملرجة - نظري جعفر - 
معاوية كوجان - حممد �حلفري

الإ�ض�راف الفني: 
ن�ســـال فهيـم عيـــ�سى

رئي�س الق�ضم الفني:
 مهـــا ح�ســـن

16رمضان 1443هـ

العدد: »1771« األحد2022/4/17م- 


