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كتبها :عبد الفتاح رواس قلعه جي

كلمة أولى

كان الم�س��رح ف��ي العهود الكال�سيكي��ة اليونانية نظاما للحياة و�ضرب ًا من �أ�ض��رب التعبد؛ فهو نظام
يحم��ل مفاهي��م الجم��ال وال�سلط��ة والحك��م والدين .وقد بل��غ ع�صره الذهب��ي هذا بتمثل��ه للتراث
الإن�س��اني بما تحمله الأ�س��اطير والمالحم وال�شخ�ص��يات التاريخية والمو�ض��وعات من ر�ؤى و�أفكار
وجماليات.
والم�س��رح �أغ��رى بع���ض مل��وك الهن��د �ش��ودراكا باالقتبا���س والكتابة للم�س��رح «عربة ال�صل�ص��ال
ال�ص��غيرة» وهي م�سرحية �سن�سكريتية ،وم�س��رحية «�شاكونتاال» ،لل�شاعر والكاتب الهندي كاليدا�س
كما دفع �إلى ابتداع �أ�شكال جديدة في التعبير �إلى جانب
الكلمة كما في عرو�ض الكاتاكالي الهندية.
�أما العرب فكان لهم �ش���أن �آخر بعيدا عن م�س��رح العلبة
الإيطالي��ة ف��ي عرو���ض �أو ظواه��ر م�س��رحية حافل��ة
بالح��وارات والأحداث كم��ا جاء في تغريب��ة بني هالل
�أو بع���ض �أ�ش��كال الفرج��ة الم�س��رحية ف��ي بالد ال�ش��ام
كعرو���ض الحما�ش��ي ف��ي البادي��ة ال�س��ورية ورق�ص��ة
الدح��ة ،حيث �آ َثروا الف�ض��اءات المفتوحة ،ولم يبد�ؤوا
العر�ض في المكان الم�س��رح المغلق �إال مع والدة الم�سرح
العربي على يدي النقا�ش والقباني .ومثل تلك العرو�ض
ال�س��ورية ف��ي الف�ض��اءات المفتوح��ة كل��ون م��ن �أل��وان
الفرجة ال�ش��عبية تعيد طرح ال�س�ؤال الذي طرحه كبار
النق��اد العالميين والمنظرون لم�س��رح ما بعد الم�س��رح:
«هل تاريخ الم�س��رح هو تاريخ الن�ص الم�سرحي �أم تاريخ
إن المسرح
العر�ض الم�سرحي؟»
من الطبيعي �أن تكون �س��ورية �سباقة في ريادة الوالدة
كان وال يزال له
الأول��ى للم�س��رح ق��ي الوط��ن العرب��ي بمفهوم��ه الغربي
المعا�صر فالح�ضارة ال�سورية �ش�أنها كغيرها من
ح�ضارات الدور الكبير في
ال�ش��عوب �سل�س��لة مت�ص��لة ،فمنذ العه��د الروماني عرفت
�شخ�صيات �سورية في الفكر والفل�سفة والقانون والفنون
بنيان الحضارة
وبخا�ص��ة في عهد ال�س�لالة ال�س��ورية في حكم روما منذ
م�ؤ�س�س��ها �س��يفيرو�س �س��بتيمو�س وجولي��ا دومن��ا ،وكان
اإلنسانية
الكات��ب ال�س��وري الفراتي ال�س��اخر لقيان ال�سمي�س��اطي
(180-125م) ق��د ت��رك لن��ا مجموع��ة م��ن الح��وارات
الم�س��رحية ال�ساخرة بعنوان م�س��امرات الموتى ،قدمها
�إيليا قجميني عر�ضا قي م�سرح حلب القومي.
غير �أن الم�س��رح كبيان فكري ونه�ض��وي ،وفعل قا�صد للك�ش��ف والتغيير االجتماعي كان على يد �أبي
خليل القباني الدم�ش��قي حين قدم بيانه الم�س��رحي �أمام الجمهور لأول مرة (الم�سرح جالء الب�صائر
وم��ر�آة الغاب��ر ..الخ) ،وكان قبله عر���ض مارون النقا�ش (البخي��ل) قي بيروت � 1848إيذان ًا ُّ
بتو�ض��ع
الم�سرح في لوحة الح�ضارة العربية.
�إن الم�س��رح كان وال يزال له الدور الكبير في بنيان الح�ض��ارة الإن�س��انية �ض��من الأن�ساق المعرفية
والثقافي��ة الأخ��رى ،ويتف��رد عل��ى �أتراب��ه من فن��ون الدرام��ا ب�أنه فن االجتم��اع وت�ش��خي�ص الحياة
والأف��كار ب�ش��كل حي مم��ا ال يتوفر ف��ي العر���ض ال�س��ينمائي �أو الرواي��ة التلفزيونية �أو الم�س��رحية
التلفزيوني��ة فه��ذه فنون طيفية .والم�س��رح ت�ش��خي�ص حي تالم�س��ك فيه �أنفا���س الممثلين ومناخات
الإ�ض��اءة والمو�سيقا .كما �أن الم�سرح يثير �إ�شكاليات وق�ض��ايا اجتماعية وقومية و�إن�سانية م�صيرية
ت�ستدعي حوار ًا حي ًا بعد العرو�ض ومتابعات نقدية.
ويتمي��ز الم�س��رح ب�أنه فن مركب فهو ب�ش��قَّيه الن�ص��ي والت�شخي�ص��ي ،يحتوي ويوظ��ف ،مختلف �أنواع
الفن��ون والآداب م��ن �ش��عر وق�ص ور�س��م وعمارة ومو�س��يقا وغناء و�أزياء و�إ�ض��اءة ،يجتم��ع �أغلبها في
�س��ينوغرافيا متخيل��ة للم�ؤل��ف �أو ف��ي �س��ينوغرافيا العر�ض الم�س��رحي ،وهذا يتطلب عم� ً
لا جماعيا
تفاعلي ًا م�شتركا يقوم به �أف�ضل االخت�صا�صيين.
�إذا كان الم�س��رح �أح��د �أه��م عناوي��ن ح�ض��ارة ال�ش��عوب ،وو�س��يلة تطهيري��ة �أو عالجي��ة للمجتم��ع
والأنف���س ،و�ص��فحة بي�ض��اء تخط فيها ال�ش��عوب �أمجادها و�إبداعاته��ا ومنجزاتها ،فه��ذا يدعونا �إلى
زرعه على خارطة التنمية الثقافية منذ ال�صغر ،مما يعني االهتمام بم�سرح الطفل.
غير �أن الكتابة للطفل �أمر �ص��عب ..م�ست�س��هل؛ �إذ يتطلب الموهبة والخيال الطفولي واالطالع على
عل َم ْي نف�س الطفل والتربوي ،والقدرة على التفاعل والت�شارك مع الأطفال.
وال بد في الن�ص الم�س��رحي �أو العر�ض �س��واء �أكان للكبار �أم ال�ص��غار �أن يتوفر فيه عن�ص��ر �أ�سا�س��ي
وهو ال�س��حر� :سحر الحكاية ،الفكرة ،البناء الم�شهدي ،بناء ال�شخ�صيات والعالقات الإن�سانية� ،سحر
التقنيات والعنا�ص��ر الم�س��رحية ،حتى ليت�س��اءل القارئ �أو الم�ش��اهد� :أي �س��حر في الم�سرح يجذبك
�إليه؟

سحر
المسرح
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مسرح الطفل
في ظل األزمة السورية
كتب :د .حمدي موصللي1
�أقرب �إلى �إ�شكاليات م�سرح الكبار في �سورية الذي يعاني
دائم� �اً وعن ��د الحدي ��ث ع ��ن م�س ��رح الطف ��ل �أرك ��ز عل ��ى
الثواب ��ت الأ�سا�س ��ية لمفه ��وم الم�س ��رح ي�ش ��قيه الموج ��ة
م ��ن �أزم ��ة �ألمت ب ��ه وخا�صة �أثن ��اء �أزمة الح ��رب الكونية
للكب ��ار وال�صغار قبل الدخول �إلى واقع الم�سرح وما �آلت
عل ��ى �سوري ��ة � /..أزم ��ات عل ��ى م�ست ��وى الن� ��ص وق�ضاياه
�إليه �أموره من تباينات ( ت�صاعد �أو تراجع ) �أ�صابه.
م ��ن ت�أليف و�إع ��داد ،واقتبا�س ولغة وح ��وار ،و �أخرى على
 فالم�س ��رح ف � ٌ�ن �شرط � ٌ�ي �أو ًال  ،ولأن� � ُه يتطل � ٌ�ب الإلم ��ا َمم�ست ��وى العر� ��ض �إخراج ��ا ،و �إع ��داد الممث ��ل  ،والتقنيات
بتخ�ص�ص ��اتٍ ع ��د ٍة � ،أدبي� � ٍة وعلمي� � ٍة وتربوي� � ٍة وفني� � ٍة
والعم ��ل عليه ��ا ـ الديك ��ور ـ �أماك ��ن العر� ��ض وتجهيزاته ��ا
وبيولوجي ��ة  .فه ��و يعتم� � ُد عل ��ى مجموع ٍة م ��ن الو�سائل
ـ جه ��ة الإ�ش ��راف والدعم الم ��ادي ..الخ �س ��وف �أكتفي هنا
التعبيري� � ِة الت ��ي ي�شت � ُ
�رك فيه ��ا ال�سمع ��ي بالب�ص ��ري
بدرا�س ��ة بع� ��ض �أزم ��ة الن� ��ص والعر� ��ض ف ��ي ظ ��ل الأزم ��ة
بالحرك ��ي بال�سيكولوج ��ي بالحد�س ��ي � .أي ان ��ه ال يعتم ��د
ال�سورية .
على اللغة الأبجدي ِة فح�سب وال على ال�صورة التعبيرية
ـ �أزم ��ة الن�ص � :أغل ��ب الن�صو�ص الم�سرحية المكتوبة�أو الت�شكيل فقط  ،وال يعتمد على اللغة المنطوقة و �إنما
للطف ��ل تخف ��ي عيوبه ��ا الدرامي ��ة والمعرفي ��ة لجهله ��م
ي�ستمد �شمولية خطابه من هذا التعدد اللغوي بمختلف
بذرة الأجا�ص -ت�أليف حمدي مو�صللي – �إخراج فائز �صبوح  -الم�سرح القومي  -الالذقية بعل ��وم الدرام ��ا المكون ��ة �أ�ص�ل ً�ا للن� ��ص م ��ن لغ ��ة وح ��وار
ف�صائله التعبيرية .
و�شخ�صيات  ،ومكان وزمان ونتيجة  .وبالتالي وفرة مثل
�أ�ص�ل ً�ا لإقامة مثل هذه العرو�ض المخ�ص�صة  ،ومع هذا عزف
ثاني� �اً هو ف ��ن �شرطي لأن ��ه يتعامل مع العالم ��ات � ،إذيعتب ��ر كل ما فوق خ�شب ��ة الم�سرح عالمة دالة  .وهذا يعني �أن ه ��ذا القط ��اع عن خو�ض ه ��ذه التجربة ثانية لأن ��ه غير م�ؤهل هذه الن�صو�ص ت�ؤكد ندرة الن�ص الناجز والمكتمل الذي يعي
عالم الطفل تربوياً ومعرفياً وقيماً .
المتلق ��ي كبي ��ر �أو �صغي ��ر ( الطف ��ل ) مطالب في ه ��ذه الحالة لها .
بتفكي ��ك العالم ��ة  ،وهن ��ا تكم ��ن مهم ��ة المب ��دع الم�سرح ��ي �-إ�شكالي ��ات م�س ��رح الطفل في �سورية :على الرغم من مرور -ـ �أزم ��ة العر� ��ض  ) 8( :وهنا �أقتب�س من مقال الدكتور �سمر
التربوي� � ُة والجمالي� � ُة  ،لأن ��ه مطال ��ب بتهيئ ��ة المتلق ��ي لف ��ك �أكثر من خم�سين �سنة من الزمن على البدايات الأولى لم�سرح الفي�صل�.. (( ..إن و�صاية الكبار على م�سرح الطفل وعرو�ضه
الطف ��ل ف ��ي �سوري ��ة �إال انه مازال يحب ��و على �أر� ��ض وعرة  ،لم �أكث ��ر خط ��راً في الواقع ال�س ��وري الراهن من ن ��درة الن�صو�ص
،وفهم تلك الرموز.
ثالث ��ا ..ه ��و فن �شرط ��ي  ..لأن المبدع الم�سرح ��ي يجب �أن ي�ستطع �سالكوه ��ا ت�سهيلها بوعي طبيعة 2هذا الفن الجماعي الم�سرحي ��ة  .ذل ��ك �أن هذه الو�صاية �سرعان م ��ا تغدو فكرية ،يك ��ون م�ؤه�ل ً�ا معرفي� �اً وتربوي� �اً وعلمياً ليتعامل م ��ع المتلقي الخ�ل�اق  .وم ��ع الح ��رب على �سوري ��ة التي �أدت فيم ��ا �أدت �إليه تترج ��م م�سرح الطفل عل ��ى انه و�سيلة لنق ��ل المعارف والقيم
وخا�ص ��ة الطف ��ل � ..أي ينبغ ��ي عل ��ى المب ��دع الم�سرح ��ي �أن م ��ن �أزمات طالت �أغلب القطاعات « االقت�صادية واالجتماعية خالل العر�ض  ،و�ضمن هذه الو�سيلة ال �أهمية لر�أي الأطفال
يتوا�ص ��ل م ��ع البرام ��ج التعليمي ��ة الجدي ��دة وف ��ق �أح ��دث م ��ا والثقافي ��ة حت ��ى طال ��ت البن ��ى التحتي ��ة لكثير م ��ن المرافق  ،وم�شاركته ��م ومراقبته ��م �أثن ��اء العر� ��ض  ،ومالحقته ��م بعده
و�صل ��ت �إلي ��ه  ،وخا�ص ��ة تلك الت ��ي تخ�ص الجان ��ب االجتماعي وكذل ��ك �أزم ��ات �أخ ��رى تلك الت ��ي كان لها الت�أثي ��ر الكبير كما لمعرف ��ة �أث ��ره فيهم  .و�شيئ� �اً ف�شيئاً يغدو ه ��ذا الم�سرح منبراً
والتاريخ ��ي  ،واالقت�ص ��ادي  ،و�أخ� ��ص �أي�ض� �اً الجان ��ب التربوي �أ�شرنا ومنها الفنون عامة والم�سرح خا�صة .
لنق ��ل �أفكار الكبار �إلى الأطف ��ال � ،سواء كان هذا الكبير م�ؤلف
المعرف ��ي  ،وهذا يعزز ويقوي م ��ن �شخ�صية المتلقي ،وخا�صة  -يعان ��ي ه ��ذا الم�س ��رح م ��ن �إ�شكالي ��ات عدي ��دة  ،ت ��كاد تكون الم�سرحي ��ة �أم مخرجه ��ا �أم الجه ��ة الم�شرف ��ة عل ��ى ( االثنين
الطفل ونوعية نموه.
معاً ) هنا يجب فعل ما يلي :
 -1التهي� ��ؤ حاج ��ة �ضرورية تربوي ��ة �سيكولوجي ��ة اجتماعية
م�سرح الطفل في �سورية  ..واقع وتطلعات
فنية تعني بال�ضرورة �إ�شباع حاجات الطفل النف�سية.
أكثر
مرور
من
الرغم
على
م�س ��رح الطفل في �سورية حدي ��ث الن�ش�أة �ش�أن مبدعات �أدب� -2إذا كان ��ت الغاي ��ة م ��ن العر� ��ض الم�سرح ��ي تدريب الطفل
على بع� ��ض التقنيات المركبة التي تخاط ��ب الذاكرة الذهنية
الأطف ��ال الأخ ��رى  .فق ��د كان حت ��ى مطل � َ�ع ال�سبعيني ��ات يتبع من خمسين سنة من الزمن على
للم�ؤ�س�س ��ة التربوي ��ة التعليمية ،ولم يح ��ظ باهتمام الأدباء �إال
بغر� ��ض تنمي ��ة المه ��ارات العقلي ��ة عن ��د الطف ��ل ف� ��إن العر�ض
في
الطفل
لمسرح
األولى
البدايات
ف ��ي وق ��ت مت�أخر  ،وعل ��ى الرغم من م ��رور �أكثر م ��ن خم�سين
الم�سرح ��ي ينبغ ��ي �أن ين�صب على تحقي ��ق الفرجة ( المتعة )
�سن ��ة م ��ن الزمن ل ��م يل َق م�س ��رح الطفل في �سوري ��ة حتى الآن
سورية إال انه مازال يحبو
وذل ��ك بتوفير �أ�سباب المرح واالنب�ساط لتفكيك الرتابة لديه
االهتم ��ام الكاف ��ي  ،والعناية  ،م ��ع �أن وزارة الثقافة على الرغم
.
على أرض وعرة..
م ��ن قلة عرو� ��ض م�سرحها الطفلي وعرو� ��ض م�سرح عرائ�سها
-3لق ��د �أبان ��ت التج ��ارب �أن الم�شاه ��د الم�ضحك ��ة
الخا� ��ص بالأطفال دون ال�ساد�سة  ،ورغم ان�شغالها
�أو المثي ��رة ه ��ي �أكث ��ر الم�شاه ��د �إغ ��راء بالن�سب ��ة �إلى
بعث ��رات م�س ��رح الكب ��ار  ،ومعه ��ا منظم ��ة طالئ ��ع
الأطف ��ال  ،ولك ��ن ال�ضح ��ك هن ��ا ال يعن ��ي الت�سلي ��ة
البع ��ث �أ�س�ست ��ا له ��ذا الم�سرح  ،وقدمت ��ا الإمكانات
المجاني ��ة� .إذ كلم ��ا كان ��ت �أ�سب ��اب ال�ضح ��ك معقول ��ة
المتاح ��ة لهم ��ا �إال �أن ه ��ذا لم ينت ��ج م�سرحاً يتمتع
وهادف ��ة  .كلم ��ا كان الطف ��ل �أكث ��ر قرب� �اً والت�صاق� �اً
بكل مقومات م�س ��رح الطفل على م�ستوى العر�ض
بالم�سرح )).. .
والن� ��ص  ،وم�ستويات �أخ ��رى  /..الممثل ـ المتلقي
�أخي ��راً نق ��ول  :الطري ��ق الوع ��رة الت ��ي ي�سلكه ��اـ الم ��كان و البيئ ��ة ـ الزم ��ان ـ المو�سيق ��ى ـ الغن ��اء ـ
م�س ��رح الأطفال في �سوري ��ة مازالت مفتوحة ويمكن
الرق� ��ص ـ الديك ��ور ـ المالب� ��س .. /و�أي�ض� �اً ح ��اول
�أن يركن المرء �إليها مادامت هناك م�ؤ�س�سة ناظمة
القطاع الخا� ��ص في �سورية ركوب موجة االهتمام
( مديري ��ة الم�س ��ارح والمو�سيق ��ا ) ومعه ��ا فئة من
بم�سرح الطف ��ل بغية تحقيق �أكبر ربح على ح�سابه
الم�سرحيين تذللها ،وتنظر �إلى عملها بجدية ووعي
 ،فق ��دم جمل ��ة من العرو� ��ض الهابطة ف ��ي �صاالت
وقاع ��ات الفن ��ادق الكب ��رى  ،وف ��ي �أماك ��ن ال ت�صلح
ورغبة في االقتراب من عالم الأطفال.
 -1باحث وكاتب ومخرج م�سرحي معروف له الكثير من البحوث والدرا�سات والم�سرحيات للكبار وال�صغار
 -2د � .سمر روحي الفي�صل  /م�سرح الطفل في �سوريا  /مجلة الموقف الأبي ال�سورية لعام  / 1986العددان  178 /ـ � / 179شباط ( فبراير ) و �آذار ( مار�س ) .

مسرح الطفل
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في واقع مسرح
الطفل السوري
كتب :جوان جان3
م�س ��رح الطفل مو�ض ��وع قديم
ُيط ��رح ف ��ي الن ��دوات واللق ��اءات
الإعالمي ��ة كج ��زء م ��ن الحركة
الم�سرحية ال�سورية ،وهو م�سرح
عريق ف ��ي بالدنا ،فف ��ي الن�صف
الأول م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن
ظه ��رت تج ��ارب متفرق ��ة
ومتفاوت ��ة الم�ست ��وى ،لكن هذه
التجارب لم تنتظم �إال بعد العام
 1960عندما تم ت�أ�سي�س الم�سرح
القوم ��ي والم�س ��ارح الرديف ��ة
ل ��ه ،وكان م�س ��رح العرائ� ��س ف ��ي
حيلة العنكبوت  :اقتبا�س جوان جان� :إخراج غ�صان دب�س
مقدم ��ة ه ��ذه الم�س ��ارح ..وف ��ي
ت�شجيع التجمعات الم�سرحية الخا�صة .
ال�سن ��وات الالحق ��ة ات�سع ن�شاط
م�س ��رح الطف ��ل لي�شم ��ل المهرجان ��ات الت ��ي كان ��ت وفيم ��ا يتعل ��ق بنق ��د م�س ��رح الطف ��ل فق ��د كان ف ��ي
تقيمه ��ا منظم ��ة طالئ ��ع البع ��ث ومهرج ��ان م�س ��رح ال�ساب ��ق مطروح� �اً ب�ش ��كل �أكبر مم ��ا هو علي ��ه حالياً،
الطف ��ل الخا� ��ص ب ��وزارة التربي ��ة ال ��ذي �أ�صب ��ح يقام حيث كانت المنابر متعددة بوجود ال�صحافة اليومية
م�ؤخراً .
المطبوعة ،واليوم تناق�ص عدد هذه المنابر.
وال �ش ��ك �أن الحرك ��ة الم�سرحي ��ة بالعم ��وم ،وم ��ن �إن ما يري ��ده الطفل من العر�ض الم�سرحي ي�شمل
�ضمنه ��ا م�س ��رح الطف ��ل ،مرتبط ��ة
كاف ��ة عنا�ص ��ر العر� ��ض م ��ن
دائماً بالفعالية االجتماعية ،فعندما
ديك ��ور و�أزي ��اء ومو�سيق ��ا
تك ��ون هناك بيئ ��ة اجتماعية منا�سبة
و�أغ ��انٍ و�إ�ض ��اءة وممثلي ��ن
وم�شجع ��ة للفن ��ون عموم� �اً وللم�سرح
قريبي ��ن م ��ن قل ��ب الطف ��ل
خ�صو�ص� �اً يزده ��ر الم�س ��رح ،وم ��ن عندما تكون هناك بيئة
ي�ستطيع ��ون �إي�ص ��ال �أف ��كار
�ضمن ��ه م�س ��رح الطف ��ل ،وعندم ��ا ال اجتماعية مناسبة ومشجعة الم�سرحي ��ة ب�أي�س ��ر ال�سب ��ل،
تك ��ون هناك بيئة م�ساع ��دة وم�سانِدة
وبذل ��ك ف� ��إن تقدي ��م العم ��ل
تتراجع الفنون ،بما في ذلك الم�سرح
الموج ��ه
وم ��ن المالح ��ظ �أن م�س ��رح الطف ��ل للفنون عموماً وللمسرح الم�سرح ��ي
ف ��ي دم�ش ��ق تحديداً متط ��ور عما هو خصوصاً يزدهر المسرح ،ومن للأطف ��ال لي� ��س بالأم ��ر
ال�سه ��ل ،فه ��و بحاج ��ة �إل ��ى
علي ��ه في بقي ��ة المحافظ ��ات باعتبار
ضمنه مسرح الطفل..
ت�ضاف ��ر جه ��ود عدي ��دة..
�أن معظ ��م الفناني ��ن الم�سرحيي ��ن
والي ��وم تب ��دو مديري ��ة
متواج ��دون ف ��ي العا�صم ��ة ،وبالتالي
الم�س ��ارح والمو�سيق ��ا ج ��ادّة
ف� ��إن الفعالي ��ة الم�سرحي ��ة المتعلقة
في النهو�ض بم�سرح الطفل
بالطف ��ل �أكث ��ر ازده ��اراً ف ��ي دم�ش ��ق
بالمقارن ��ة مع بقية المحافظ ��ات ،ونحن بحاجة �إلى من خ�ل�ال �إقامتها لمهرجان م�سرح الطفل ال�سنوي
�أعمال م�سرحي ��ة طفلية على مدار العام لأن جمهور الذي يقام في العطلة االنت�صافية المدر�سية من كل
هذا الم�سرح متواجد دائماً ،وهذا الجمهور يت�أثر بما ع ��ام ،وت�شم ��ل عرو�ض ��ه كاف ��ة المحافظ ��ات ال�سورية،
يقدم له ،والي ��وم هناك مناخ اجتماعي متقبل لفكرة بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى تظاه ��رة ف ��رح الطفول ��ة الم�سرحي ��ة
وج ��ود م�س ��رح للأطف ��ال ،ولكن هذا المن ��اخ ال يمكن التي تقام في عيدَي الفطر والأ�ضحى ،عدا العرو�ض
�أن نق ��ول عن ��ه ب�أن ��ه
الم�سرحي ��ة الت ��ي تقدم
مثال ��ي ،فنحن م ��ا زلنا
ب�ش ��كل دوري �ضم ��ن
بحاجة �إلى التو�سع في
المو�س ��م الم�سرحي في
مج ��ال م�س ��رح الطف ��ل
دم�ش ��ق والمحافظ ��ات،
و�إل ��ى تجمع ��ات ف ��ي كل
دون �أن نن�س ��ى الور�شات
مدر�س ��ة وح � ّ�ي لم�س ��رح
الدائم ��ة الت ��ي تقيمه ��ا
الطف ��ل ،وبحاج ��ة
المديري ��ة لتدري ��ب
للتو�س ��ع �أي�ضاً في ن�شر
الك ��وادر المتخ�ص�ص ��ة
الن�صو� ��ص الم�سرحي ��ة
في م�سرح الأطفال .
الخا�ص ��ة بالطفل و�إلى
 - 3كاتب وناقد م�س���رحي �س���وري مع���روف رئي�س تحرير مجلة الحياة الم�س���رحية ال�ص���ادرة ع���ن وزارة الثقافة
ال�سورية  ..كتب بالنقد و م�سرح الكبار واالطفال
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كتبها :منير خلف
ال َّ
�ش��ك �أنَّ
الطف��ل يُع��دّ م��ن
م�س��رح
ِ
َ
�أب��رز ما يمكن �أن ُيثي َر انتبا َه الأطفال
ُ
وي�شغل ح ِّيز ًا مه َّم ًا في ِّ
�سجل حياتهم،
وهو م��ن �أقرب الأنم��اط الأدبية �إلى
م�س ُ
عالمِه��م ُّ
��ك ب�أيدي
الز ُم ُّ��رديّ �إذ ُي ِ
قلوبهم وينقلهم م��ن واقعهم المعي�ش
َ
المتعة
�إل��ى عالم خيال��ي يح ّق ُق له��م
والفائد َة مع ًا.
وكون��ه �أدب�� ًا مكتوب�� ًا للأطف��ال
وموجه�� ًا �إليه��م ال ب��د م��ن مراع��اة
ّ
طبيع��ة المرحل��ة العمري��ة ليك��ون
ق��ادر ًا عل��ى تح ُّمل م�س���ؤوليته ب�أمانة
بي�ض��اء �أمام الأطفال ،يم ّثل ما يعتور

ذة أبي
فِ ْل ُ
الفنون
يُعدُّ مسرحُ خيال
الظ ِّل من أبرز
ِّ
أصناف المسرح
الممتدّ عمره حتى
أيامنا هذه

م�ش��اعرهم و�إح�سا�س��اتهم �أ�ص��دق
عوالم تكفل له��م حرية االنتق��ال من م��كان �إلى �آخر
تمثي��ل والتحلي��ق به��م نح��و
َ
وتنمية مداركهم لي�س باللغة والر�س��م فح�س��ب و�إنما ب�إغناء هذين العن�صرين بما
يط ّع��م كلاّ ً منهما بفعل الحكاية والمو�س��يقا والألوان والأ�ض��واء ليثير ذلك الفعل
الم�سرحي خيال الطفل ويزرع في نف�سه روح الحما�سة م�ؤهّ لة كل ما في كيانه على
متابعة الأحداث بوجدانه من جهة وليكون م�شارك ًا فيها من جهة �أخرى ومندمج ًا
م��ع ال�شخ�ص��ية (القدوة) البط��ل الذي يثير �إعج��اب الطفل ليق ِّل��د ُه فيما بعد في
�أدوا ٍر تروي ظم�أ ُه وت�شفي غليله وك�أنه يمار�س في مخياله ما يل ّبي في نف�سه رغبته
ثمرات الجمال بو�س��ائل تحوم في ف�ض��اء
التواق��ة �إلى اكت�ش��اف الحقيقة وقطف
ِ
اللعب والت�سلية والمرح.
َّ
لعل َ
يات �أخرى كا�س��م (م�سرح الدمى) �أو
بم�س�� َّم ٍ
تاريخ م�س��رح الطفل الذي يتم َّتع ُ
(م�سرح العرائ�س) يعود �إلى �أربعة �آالف عام و�أن �أ ّول م�سرح للعرائ�س ولد في م�صر
ُ
والباحث الم�ص��ريُّ جمال �أبو ر ّية
الكاتب
على �ض��فاف نهر النيل ح�س��ب ما ي�ؤ ّكده
ُ
م�سرح خيال ِّ
الظ ِّل من �أبرز �أ�صناف
في كتابه( :ثقافة الطفل العربي) ،ور ّبما يُعدُّ
ُ
َ
الحديثة في تطوير
التقني��ات
الم�س��رح الممت��دّ عمره حتى �أيامنا هذه م�س��تثمر ًا
ِ
هذا الفنّ العريق القريب من متناول القلب واليد والل�سان.
ورغ��م ّ
كل ما يد ّون عن الأطفال وكل م��ا يكتب لهم وفيهم ف�إن هذا الكم الهائل ال
ال�سلم
ي�س��دّ د فاتور َة ابت�س��امة �شفافة ير�سلها الت�أ ّم ُل في عي َني طفل تفي�ض بركات ِّ
�س��وداء و�أفول
أنانية
�ش��رق ًا ومغرب ًا كرمى عيون الأطفال في هذا العالم المتخم ب� ٍ
َ
ُ
النفو�س لأجلها ويع�شو�شب ظامئ الرمل �إذا ما
ت�شرق
�ش��مو�س غير ّية كانت يوم ًا ما
ُ
َ
ُ
ه ّبتْ
و�شواطئ من يبا�س.
قحط
طفولة
ن�سمات
خ�ضراء على بيادر ٍ
ٍ
َ
�س��يحل ب�لا منازع َّ
ُّ
الم�س��رح �أب ًا للفنون جمي ِعها ف�إنَّ
محل
الطفل
م�س��رح
ف���إذا كان
ِ
َ
ُ
فل��ذة كب��د �أب��ي الفن��ون ،ف�إل��ى �أيِّ م��دى ح َّق َ
��ق متبنُّ��و رعاية ه��ذا االب��ن الحميم
ال�س��امية؟ و�إل��ى �أيِّ مدى بدا �أطفالنا و�ش��بابنا الي��وم مهت ِّمين
غايا ِته��م التربوية َّ
والرقي
بمدر�ستهم الم�سرحية الأبلغ ت�أتير ًا في بناء �شخ�صيتهم وتنمية مداركهم
ِّ
ٌ
هائم��ة على وجهها في �س��جون �أيديهم التي لم ت َّت�س�� ْع �إال
به��م وقلوبُه��م و�أدمغ ُتهم
وحب�س��تْ �أفئدتهم ،وربما خ َلتْ من ِّ
لأجهزتهم (الخلوية) التي ق َّي ْ
كل ما
دت ُر�ؤاهم
َ
ي�سمو بهم ويزيدهم قرب ًا من �أنف�سهم وتاريخهم وح�ضارتهم؟
باق��ة �ش��كر ال بدَّ من �إهدائه��ا للباحث الم�س��رحي د .حمدي مو�ص��لي الذي َ
بذل
نف�س��هُ
غي َر ِ
قليل ٍ
جهد من �أجل �إنجاز هذا الملف وتقديمه ثمرة يانعة لمن تنه�ض ُ
بالم�سرح ويتق َّوى دو ُره في بناء الإن�سان برفع م�ستوى من�سوب هذا القوت في ذاته.

مسرح الطفل
شعر
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البناء المسرحي لألطفال
بين الواقع والمأمول
كتب :محمد الحفري4
من المع ��روف �أن الكتابة الم�سرحية عموماً والكتابة
ذلك ،لأن طفل اليوم يختلف جذرياً عن طفل الأم�س.
للأطفال خا�صة هي من �أ�صعب الأجنا�س الأدبية ،لأن
لن�س� ��أل �أنف�سن ��ا �أي ��ن ه ��و جديدن ��ا الفن ��ي والفكري في
هذا الف ��ن يحتاج �إلى جهد خا�ص ومختلف في الكتابة
تقدي ��م المك ��رور والمع ��روف؟ �أي ��ن ه ��ي ذاتيتن ��ا ف ��ي
وم ��ن المع ��روف �أي�ض� �اً �أن الكتابة تحتاج �إل ��ى الموهبة
تقديم ذاتنا؟ وماذا �أ�ضفنا لها من جديد يالئم جيلنا
التي يمكن تطويرها بو�سائل وطرق �شتى.
وتوجهاتنا التربوية وما تتعر�ض له بالدنا كي نحرك
تب ��د�أ ه ��ذه الكتاب ��ة عادة م ��ن الب ��ذرة الأ�سا�سي ��ة التي
ما �سكن خالل �سنوات الحرب البغي�ضة التي �شنت على
نطل ��ق عليه ��ا ا�س ��م الفك ��رة الت ��ي يمك ��ن العم ��ل عليها،
�سوري ��ة  ،ونحن ندع ��و ال�ستنها�ض الجه ��ود والقدرات
لتكون ق�صة ،و�إن لم تكن كذلك فيجب �أن تكون حكاية
والقامات الإبداعية لإعادة الن�ص الم�سرحي �إلى �ألقه،
ت�ش ��كل عموداً فقرياً �أ�سا�سياً للبن ��اء الدرامي .بعد ذلك
وع ��ودة العم ��ل الم�سرح ��ي �إل ��ى م ��ا كان علي ��ه  ،ولعلن ��ا
يمك ��ن تحدي ��د نقط ��ة ال�ص ��راع والو�صول �إل ��ى الذروة .م�سرح حلب القومي  – 2016عودة الأ�صدقاء – ت�أليف حمدي مو�صللي – �إخراج حكمت ناذر عقاد نطمح ب�أف�ضل من ذلك.
وتحدي ��د �شخ�صي ��ات العم ��ل ،ومن ثم الح ��وار المتقن،
ف ��ي التعري ��ج عل ��ى عم ��ل الم�س ��رح المدر�س ��ي �أق ��ول
ول ��كل نقطة من ه ��ذه النقاط تف�صي�ل�ات كثيرة يمكن
وح�س ��ب م ��ا ر�أي ��ت �أنه اعتم ��د في عرو�ض ��ه على طالب
المدار� ��س  ،وهو يمزج فيها بين م ��ا يقدم للأطفال اعتماداً
الحدي ��ث عنها مط ��و ًال ،وعلى �سبي ��ل المث ��ال ،فالحوار يعد
�أه ��م م ��ا ف ��ي البن ��اء الم�سرح ��ي ،وكل جمل ��ة في ��ه يج ��ب �أن
على ن�صو�ص تخ�صهم  ،وبين �أخرى يت�صدون فيها لق�ضايا
وخاصة
الطفولة
من
أجمل
هناك
ليس
ت� ��ؤدي الغر�ض الذي ر�ص ��دت لأجله .وكذلك الأمر بالن�سبة
محلي ��ه وعالمية وهي موجهة من ال�صغار �أي الطالب� ،إلى
لل�شخ�صي ��ات الت ��ي يج ��ب �أن تكون كل واح ��دة منها مختلفة حين نكتشف أننا أطفال مع المسرح �شريح ��ة الكبار  ،وق ��د ال ي�شعر بع�ضهم بوجود هذا الم�سرح
ع ��ن الأخ ��رى وله ��ا منطوقه ��ا الخا� ��ص ،ومن ه ��ذه النقطة
 ،وق ��د ي�س� ��أل ه ��ل هو موج ��ود �أ�ص�ل ً�ا؟ ربما يك ��ون الحق مع
الذهن
ويحفز
الخيال
يستفز
الذي
بالذات ت�أتي �صعوب ��ة الكتابة الم�سرحية ،ويبرز دور الكاتب
م ��ن ي�س� ��أل ،لأن الم�س ��رح المدر�س ��ي ف ��ي �سوري ��ة كان يعمل
المح ��ب للم�س ��رح والذي يع ��رف دق ��ة وتفا�صي ��ل العرو�ض،
بالتع ��اون م ��ع اتحاد �شبيب ��ة الثورة ،وقد ت ��م الف�صل بينهما
ويحرضه على التفكير
وكي ��ف ينتقل بر�شاقة بي ��ن العامية والف�صحى � .إ�ضافة �إلى
من ناحية التعاون الم�سرحي قبل الأحداث ب�سنة �أو �سنتين
ذل ��ك يج ��ب �أن يعرف قواع ��د اللغة التي يكت ��ب بها ومعاني
 ،لذل ��ك ال يمكننا الحكم عل ��ى تجربته التي تعد وليدة بعد
الكلمات ودالالتها.
ه ��ذا الف�ص ��ل والح ��رب الت ��ي حدثت وم ��ا زالت  ،م ��ن ناحية
يتبن ��ى الم�س ��رح القوم ��ي ع ��ادة وبع� ��ض الجه ��ات الأخ ��رى للأطف ��ال بطريق ��ة مختلفة نتج ��اوز فيها م�س�أل ��ة الفرا�شة
�أخ ��رى يج ��ب الف�ص ��ل بي ��ن عم ��ل جه ��ات يعط ��ل �أو يبط ��ئ
كاالتح ��ادات والمنظمات العرو�ض المقدمة للأطفال  ،كما والزه ��رة  ،والذئ ��ب والغنم وغير ذلك ،وه ��ذه الكتابة يجب الروتي ��ن المقيت عمله ��ا ،وبين �أخرى تعتب ��ر ذاك الروتين
�أن هناك بع�ض الفرق الخا�صة التي يمكن �أن تقدم عرو�ضها �أال ت�ستغب ��ي الطف ��ل �أو تقل ��ل م ��ن قدرات ��ه ومهارات ��ه الت ��ي م�س�أل ��ة يمك ��ن تجاوزه ��ا ب�سهول ��ة  ،وخا�ص ��ة ف ��ي الم�س�أل ��ة
تح ��ت رعاي ��ة بع� ��ض الجهات  ،وحت ��ى ال نبتعد ع ��ن مو�ضوع ما�ش ��ت التقني ��ات والأجه ��زة الحديث ��ة  ،وال نن�س ��ى �أن كثيراً المالية وتغطية نفقات العر�ض الم�سرحي.
الكتاب ��ة للأطف ��ال نقول �إن تبني هذه الجه ��ات لعمل معين من ��ا يلج�أ �إلى ه� ��ؤالء الأطفال حين تواجهنا م�شكلة ما على دائم� �اً �أح ��ب �أن �أذكر �أننا كنا في بداي ��ة حياتنا مع الم�سرح
�أو م�ؤل ��ف م ��ا ،لي� ��س هو القاعدة  ،وهو ال يت ��م �إال في حاالت �أجهزتنا المحمولة �أو غيرها .
نقدم العرو�ض الم�سرحية في �ساحات القرى وفي ال�شوارع
قليل ��ة قيا�س� �اً �إلى النت ��اج العام  ،وما يتم ع ��ادة هو مجموعة الدع ��وة �إل ��ى كتاب ��ة جدي ��دة موجه ��ة للأطف ��ال يتحم ��ل العام ��ة حي ��ث ن�ستعم ��ل الأقم�ش ��ة لنعمل ذل ��ك ال�شكل الذي
توليف ��ات يق ��وم به ��ا المعد �أو المخ ��رج الذي يق ��وم بتركيب م�س�ؤوليته ��ا كت ��اب الأطف ��ال قب ��ل غيره ��م ،وه ��ذا الم�شروع يقربن ��ا م ��ن الم�س ��رح ،وق ��د قدمن ��ا ف ��ي تل ��ك المرحل ��ة ما
يق ��ع على عاتق وزارة الثقافة والتربية واتحاد الكتاب وغير
مجموعة م�شاهد يقدمها على �أنها عر�ض
يخط ��ر ف ��ي بالن ��ا م ��ن �أف ��كار ب�سيط ��ة تتعلق
م�سرح ��ي  ،و�أحيان� �اً يك ��ون االعتماد على
بالبيئ ��ة المحلي ��ة وم ��ا يواجه ��ه النا� ��س من
ن�صو� ��ص عالمية غ ��ادر �أ�صحابها الحياة
م�ش ��اكل وظ ��روف �صعب ��ة ،وكان ��ت �أفكارن ��ا
من ��ذ وقت غي ��ر قليل وه ��ذا الفعل غايته
تمت ��د �إلى الحلم البعي ��د في تحرير الأر�ض
لي� ��س البح ��ث ع ��ن الج ��ودة دائم� �اً ،و�إنما
وا�ستعادة الحقوق المغت�صبة.
الح�صول على مكاف�أة الم�ؤلف وحرمانه
لي� ��س هناك �أجم ��ل من الطفول ��ة وخا�صة
م ��ن هذا الحق ،وغالباً ما يحتج المخرج
حين نكت�شف �أننا �أطفال مع الم�سرح الذي
�أن ه ��ذا العم ��ل الكتاب ��ي �أو ذاك ال ي ��روي
ي�ستف ��ز الخي ��ال ويحف ��ز الذه ��ن ويحر�ض ��ه
ظم� ��أه وال يتوافق م ��ع توجهاته الفكرية
عل ��ى التفكير وهو تل ��ك العوالم التي يمكن
 ،ولنعت ��رف في ه ��ذا ال�ش�أن �أن هناك هوة
�أن نكت�شفه ��ا م ��ن خ�ل�ال العر� ��ض والن� ��ص
�سحيقة بين الت�أليف والإخراج.
والممث ��ل والف�ض ��اء الم�سرح ��ي والر�سائ ��ل
م ��ن ناحي ��ة �أخرى وم ��ن وجهة نظري
المتالحق ��ة الت ��ي يمكن بثه ��ا لمتلق محب.
�أرى �أن هناك م�شكلة بين ما يقدم عموماً
نق ��ول مح ��ب وح ��ب لأن الم�س ��رح ال يمك ��ن
للأطف ��ال في الوقت الراهن ،وبين واقع
�أن يعطين ��ا �إال بمق ��دار م ��ا نعطيه من بحث
الح ��ال  ،بمعن ��ى �آخ ��ر �أن علين ��ا �أن نكت ��ب
وجهد.
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مسرح الطفل ودوره
اإلعالمي في التربية
كتبت :أسيل موصللي5
دور الإعالم والم�سرح في تربية الطفل
 يحظ ��ى الإع�ل�ا ُم ب�أهمي ٍة كبي ��ر ٍة في حياة النا� ��س اليوم ّية؛أ�س�س
ل ��دورِه المه ّم والف ّعال في بناء المجتم ��ع وت�أ�سي�سه على � ٍ
�وي
ح�ضار ّي� � ٍة وعلم ّي� �ةٍ ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى �أن ��ه مرتب � ٌ�ط ب�ش ��كلٍ ق � ٍّ
بالأنظم ��ة االجتماع ّي ��ة ال�سائدة ف ��ي المجتم ��ع ،كذلك م�سرح
الطف ��ل ال ��ذي ال يقل �أهمية في ذلك  ،وذلك من خالل ت�أثيره
ب�س ّل ��م المعرف ��ة والتط� � ّور المجتمع � ّ�ي م ��ن خالل ا�ستم ��راره ،
لذل ��ك ه ��و لي� ��س حال� � ًة �آني� � ًة �أو ظرف ّي� � ًة م�ؤ ّقتة ،بل ه ��و و�سيل ٌة
لنق ��ل الأف ��كار والمعتقدات م ��ن جيلٍ لآخ ��ر ،وتنمية العالقات
والرواب ��ط بينه ��ا ،والت�أثي ��ر ب�سلوك الإن�س ��ان ووعيه في جميع
مراح ��ل حيات ��ه� ،سواء �أكان طف�ل ً�ا �أم بالغاً �أم كبي ��راً في ال�سن،
وف ��ي هذه المقالة �سنتحد ُّث ع ��ن ت�أثير م�سرح الطفل كو�سيلة
اعالمي ��ة �أ�سا�سي ��ة م ��ن و�سائ ��ل الإعالم عل ��ى الطف ��ل� ،إيجاب ّياً
و�سلب ّياً.
 قب ��ل الحدي ��ث ع ��ن ت�أثي ��ر الم�س ��رح وو�سائ ��ل الإع�ل�ام علىالطف ��ل� ،إيجاب ّي� �اً و�سلب ّياً .ال ب ��د من التمهيد واال�ش ��ارة �إلى �أن
كليهم ��ا ي�ش ّكالن تح ِّد ًيا ل ��دور الأ�سرة ودور المربين ،وكالهما
�إذا م ��ا ا�ستخدم ��ا ب�ش ��كل �صحي ��ح ف ��ي اط ��ار اع ��ادة بن ��اء حاالت
الوع ��ي الأ�سا�سي ��ة ل ��دى مختل ��ف ال�شرائ ��ح المجتمعي ��ة ؛ �إذ
ت�شي ��ر �إحدى الإح�صائيات العربي ��ة �إلى �أن الطفل في الوطن
العرب ��ي ( وه ��ي درا�س ��ة ن�سبي ��ة تختل ��ف من دولة لأخ ��رى ) �أن
الطف ��ل يق�ضي وقتاً يعادل الوقت الذي يق�ضيه في المدر�سة.
ف ��ي ا�ستط�ل�اع لأه ��م الأولوي ��ات الت ��ي ي�ضعه ��ا الط�ل�اب ف ��ي
اهتماماته ��م �أثناء الإجازة المدر�سي ��ة جاءت النتيجة� :أن %30
ي�ضع ��ون التلف ��از في �أول ��ى اهتماماتهم ،و %11فق ��ط للقراءة ،
فيم ��ا ت�شي ��ر درا�سة �أخرى �إلى �أنه عندم ��ا ُيت ُِّم الطفل المرحلة
الثانوي ��ة يك ��ون قد ق�ضى � 22ألف �ساع ��ة �أمام التلفاز ،و� 11ألف
�ساع ��ة ف ��ي المدر�س ��ة  ،ف� ��إذا �أ�ضفنا و�سائ ��ل الإع�ل�ام الأخرى:
(�إنترن ��ت� ،صح ��ف ،مجالت� ،أقرا�ص مدمج ��ة ،الإذاعة ،م�سرح
�..إلخ )؛ فلن يكون هناك وقت لن�شاط �آخر.
 التربية وم�سرح الطفل الموجه م�سرح الطفل الموجه كو�سيلة �إعالمية مهمة  ،و�أثره علىالتربية ات �آلة مدمرة تخدم �أهدا ًفا معينة.
 الم�سرح الطفولي وت�أثيره على ال�سلوك والتفكير م�س ��رح الطف ��ل مثل ��ه مث ��ل �أي و�سيل ��ة اعالمي ��ة �أخ ��رى بلي�سب ��ق العدي ��د منه ��ا في نم ��ط و�آلية ت�أثي ��ره المبا�ش ��ر �أو غير

ت�أليف جوان جان  :مغامرة في مدينة الم�ستقبل� -إخراج  :مديم �سليمان

مسرح الطفل مثله مثل أي وسيلة
اعالمية أخرى بل يسبق العديد
منها في نمط وآلية تأثيره المباشر
أو غير المباشر
المبا�ش ��ر فه ��و  :ابت ��دا ًء من نم ��ط التفكير ي ��ودي �إلى تغيرات
طال ��ت المظه ��ر وال�سل ��وك الع ��ام .لأن الخ ��ط ال ��ذي ر�سم ��ه
الإعالم الم�ضلل من مثل “المقايي�س الخا�صة حول المظهر
“ �أ�صبح ��ت قاع ��دة ي�سي ��ر عليه ��ا معظ ��م الأبن ��اء ،مث ��ل ر�شاقة
الفتيات و�أناقة نجوم ال�سينما .كما �أن االنحراف عن المعايير
الأخالقي ��ة نجده وا�ضحاً جل ًّي ��ا فيه من خالل الفيديو كليب،
و�أفالم ال�سينما الإباحية و غيرها
 ف ��ي م�س ��رح الطفل ال مكان لمثل ذلك م ��ن المقايي�س  ،بلعلى العك�س هناك مقايي�س تربوية �أخالقية �ضابطة من مثل
“ التعاون  ،النظافة  ،حب الآخرين  ،ال�صدق ونبذ الكذب ،
الوفاء والإيثار .... ،الخ “ للأ�سف اليوم ما تقدمه الف�ضائيات
العربي ��ة من ح�ص�ص موجهه للأطف ��ال �ضئيل جدا هي �أقرب
للوجبات ال�سريعة فال تغني عن جوع بل �أن بع�ضها بعيداً جدا
عن عالم الطفولة .
 �صحي ��ح �أن هن ��اك قنوات جي ��دة لكنهاقليل ��ة ،ويقع ال ��دور على �أ�صح ��اب ر�ؤو�س
الأم ��وال ف ��ي ا�ستثماره ��ا ف ��ي قن ��وات
متخ�ص�صة ،وتربوية ،بدل قنوات الأفالم
والغناء المنت�شرة بكثرة.
 ال ��دور الإيجابي لو�سائ ��ل الإعالم فيتربية الأبناء
 يوج ��د العدي ��د م ��ن الأدوار الإيجابيةلو�سائ ��ل الإع�ل�ام االجتماعية ف ��ي تربية
الأبناء ،ومن بينها ما ي�أتي:
ُ -1تعتب ��ر و�سائ ��ل الإع�ل�ام ومنه ��ا
الم�س ��رح ب�شقي ��ه الموجهي ��ن ( للكب ��ار

 -5كاتبة وباحثة �سورية ..لها العديد من الدرا�سات المن�شورة في علم االجتماع وتربية الطفل
 - 6مجلة المعرفة التابعة لوزارة المعارف ،المغرب العدد  24ربيع الأول 1428هـ� ،ص.54 :

واالطف ��ال النا�شئة ) طريقة للتوا�صل مع المجتمع المحيط،
فه ��ي ت�ساعد الأبن ��اء على التفاع ��ل ،والإب ��داع ،والتع ّلم ،فمثال
ال�شب ��كات االجتماع ّي ��ة تج ��ذب الأبن ��اء كونه ��ا جدي ��د ًة ،وغي ��ر
تقليدي ��ة ،وت�سهم ف ��ي ت�شجيع الخجولين منه ��م على التعبير
عن �أنف�سهم �أكثر ،كما � ّأن بع�ض ال�شخ�صيات الف ّعالة والمح ّببة
لل�شب ��اب عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي تمتلك ف ��ي كثير
خا�ص� � ًة ال�شخ�ص ّيات التي
م ��ن الأحيان ت�أثي ��راً قو ّي� �اً و�إيجاب ّياًّ ،
تعر� ��ض ق�ص� ��ص النجاح ،والعمل الجاد .من هنا يمكن ت�سخير
الم�سرح الموجه كجزء من التوا�صل المتمم للعملية التربوية
الواعية.
ُ -2تعل ��م و�سائ ��ل الإع�ل�ام ومنه ��ا الم�س ��رح الموج ��ة للأبن ��اء
بع� ��ض المه ��ارات العملية التي �أ�صبح ��ت �ضروري ًة في مواجهة
التحدي ��ات الع�صري ��ة ،حي ��ث يتع ّل ��م الأبن ��اء كيف ّي ��ة ا�ستخ ��دام
التقني ��ات الحديث ��ة بكف ��اءة ،م ّم ��ا ُيع ��زز قدراته ��م الإبداعي ��ة،
ومه ��ارات االت�ص ��ال لديه ��م ،كم ��ا �أ�ش ��ارت بع�ض الدرا�س ��ات �إلى
� ّأن بع� ��ض �ألع ��اب الفيدي ��و الم�ستخدم ��ة ف ��ي تفعي ��ل الم�شاهد
الب�صري ��ة ف ��ي الم�س ��رح وغيره ��ا ت�ساع ��د عل ��ى تعزي ��ز الطاقة
الإيجاب ّية للأبناء.
 -3تخ ّف ��ف و�سائ ��ل الإع�ل�ام االجتماع ّي ��ة والم�س ��رح واح� � ٌد
منه ��ا م ��ن �شع ��ور الأبن ��اء بال�ضغ ��ط والتع ��ب ،والتوت ��ر ،بحيث
ُيمكنهم التعبير عن م�شاعرهم من خاللها ،وتل ّقي الدعم من
الآخرين.
الدور ال�سلبي لو�سائل الإعالم في تربية الأبناء
 بعيدا عن الدور الإيجابي للم�سرح  ..يمكن �أن نبين الدورال�سلبي لو�سائل االعالم ويتمثل بما يلي :
 -1ع ��دم ال�سيط ��رة عل ��ى محت ��وى المعلوم ��ات الت ��ي يتل ّقاها
الأبن ��اء ج� � ّراء ا�ستخدامه ��م له ��ذه التكنولوجي ��ا المتط ��ورة
لو�سائ ��ل الإع�ل�ام م ّم ��ا ق ��د يعر�ضه ��م ل ُم�شاه ��دة مواق ��ع ذات
مُحتوي ��ات م�ؤذي ��ة ومُخ ّلة ب ��الآداب ،الأمر الذي ق ��د ي�ؤثر على
نمط تفكيرهم.
 -2يتع ّر�ض بع�ض المراهقين لما ُي�س ّمى بالتن ّمر الإلكتروني
بالإنجليزي ��ة  ،)Cyberbullyingg :حي ��ث يتع ّر� ��ض
الطفل للتهديد ،والته ّكم م ّما ُيع ّر�ضه للأذى النف�سي.
� -3إه ��دار وق ��ت الأبن ��اء ،والت�س ّب ��ب بالإدم ��ان عل ��ى ا�ستخدام
وم�شاه ��دة ه ��ذه الو�سائ ��ل الإعالم ّي ��ة االجتماع ّية ،م ّم ��ا ي�ؤثر
على �صحتهم الج�سد ّية.
أحب
 -4عدم قدرة الأبناء على ك�سب عالقات �شخ�ص ّية قو ّيةُّ � .
�أن �أن ��وه �إل ��ى �أن لو�سائل الإع�ل�ام دوراً كم�ؤ�س�سة تربوية �ضمن
بقية م�ؤ�س�سات التربية الأخرى �إال �أن و�سائل الإعالم الخا�صة
وكذل ��ك �شبك ��ة االنترنت تهدم م ��ا تبنيه الم�ؤ�س�س ��ات التربوية
ويمك ��ن معرفة المزيد لف�شل م�ؤ�س�سات التربية التقليدية في
تربية الأطفال في ع�صر االنترنت عبر ( اليوتيوب ) .
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن �سر جاذبي ��ة و�سائل الإع�ل�ام المتنوعةومنه ��ا الم�س ��رح كم ��ا �أ�شرن ��ا ل ��م تتول ��د م ��ن ف ��راغ ،فهن ��اك
متخ�ص�ص ��ون ف ��ي الهند�س ��ة التربوي ��ة ،ومتخ�ص�ص ��ون ف ��ي
الإع�ل�ام والتربي ��ة وعل ��م النف� ��س ،كله ��م يعمل ��ون مع� �اً لجع ��ل
و�سائل الإعالم �أكثر جاذبي ًة و�إغرا ًء.
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النص المسرحي
الموجه لألطفال
ّ
سمات ومالمح

كتب :محمد وحيد علي7

الم�سرح الغنائي ( المدر�سي )

ع ��ام وبالن� ��ص الم�سرح � ّ�ي عل ��ى وج ��ه
�أو ًال  :الدراما
ال ب� � ّد م ��ن توف ��ر الدرام ��ا ب�شكله ��ا الخ�صو� ��ص حيث يتم تحويل هذه اللغة
ن�ص ب�صريّ
أدبي مكتوب �إل ��ى ّ
الخفي ��ف  ..بعي ��داً ع ��ن التعقي ��د من ن� � ّ�ص � ّ
والت�صعي ��د العالي  ..بحيث ت�شد الطفل �أيّ ( العر�ض والفرجة )
وتحاك ��ي انفعاالت ��ه الغ�ض ��ة ..م ��ن غير
تعمي ��ق لل�ص ��راع وت�أجي ��ج ل ��ه كم ��ا ف ��ي رابع ًا  :الأغاني والأنا�شيد
ن� ��ص الكبار… و�إنم ��ا �أن يكون ال�صراع  -يعتمد م�سرح الطفل اعتماداً ا�سا�سياً
متوازناً م ��ع ال�شريحة العمرية لمتلقيه على الأغاني والأنا�شيد فهي التي تدخل
م ��ن ( �أطف ��ال ويافعي ��ن ) ..وان يك ��ون ف ��ي قل ��وب الأطف ��ال البهج ��ة والإيق ��اع
ف ��ي ح ��دود م ��ا ي�ستطًي ��ع الطف ��ل تق ّبل ��ه المح ّببي ��ن الالزمي ��ن لأيّ عر� ��ض �أو
والتفاعل معه .ثانيا  :المو�ضوع
ً فرجة للأطفال  ..و�شرط هذه الأغاني
ن�صا
 ال ت�صلح كل المو�ضوعات لتكون ّموجه� �اً للأطفال  ..و�إنما يتم والأنا�شيد �أن تك ��ون من�سجمة ومتوازنة
م�سرحياً ّ
انتق ��اء المو�ضوعات التي ته ��م الأطفال داخل الن�ص بحيث ال تطغى عليه ..وان
..النابع ��ة م ��ن محيطه ��م  :الأ�س ��رة تك ��ون مدرو�س ��ة ب�ش ��كل جيد م ��ن ناحية
والمدر�سة والمجتمع والبيئة بما تعنية مكانه ��ا ف ��ي الن� ��ص وتوقيته ��ا وتوزيعها
من طبيع ��ة وجمالي ��ات وغيرها ..وعلى ب�ش ��كل مالئم م ��ع الم�شاهد  ..وان تكون
ه ��ذه المو�ضوع ��ات �أن تحم ��ل بعده ��ا داخل ��ة ف ��ي ن�سي ��ج الن� ��ص بحي ��ث تكم ��ل
الجمالي والفني بالتوازي مع منظومة فك ��رة �أو م�شه ��داً ..و�أن تك ��ون مترابط ��ة
القي ��م التربوية التي ال ب� � ّد من توفرها ع�ضوي� �اً مع ��ه  ..و�أن ت�ش ��كل مرتك ��زات
ف ��ي �أيّ كتاب ��ة للأطف ��ال  ..وعل ��ى وج ��ه �أ�سا�س ّية داخله ..ومن المالحظ عموماً
الخ�صو� ��ص الن� ��ص الم�سرح � ّ�ي ال ُم ّ
وجه ف ��ي معظ ��م الم�سرحي ��ات الت ��ي ُتق� �دّم
�إليه ��م وقابل ّيت ��ه للعر� ��ض عل ��ى خ�شب ��ة للأطف ��ال بع� � ٌد ع ��ن �أنا�شي ��د الأطف ��ال
الم�س ��رح و�إن قابل ّي ��ة الن� ��ص للعر� ��ض و�أغانيه ��م  ..من حيث اللغة وال�شاعر ّية
والفرجة هي ما تعطي هذا ّ
الن�ص بعده والإيق ��اع والخي ��ال  ..فق ��د ج ��اءت ف ��ي
أدبي م�ستقل .
الم�سرحي كجن�س � ّ
ّ
معظمه ��ا مقاط ��ع منظوم ��ة باهت ��ة
بعي ��دة ع ��ن تلقائ ّي ��ة الأغني ��ة و�شفاف ّي ��ة
 ثالث ًا  :اللغةال�شع ��ر  ..وغالب� �اً م ��ا ج ��اءت بعي ��دة عن
 لع� � ّل م ��ن �أه ��م عنا�ص ��ر الم�س ��رحالموج ��ه للأطفال هو الم�س�ألة اللغوية روح الن� ��ص وخارج ��ه تمام� �اً هدفه ��ا :
ّ
الجامع ��ة للن� ��ص والوا�سط ��ة لتقري ��ب الوع ��ظ والإر�ش ��اد والدالل ��ة عل ��ى قي ��م
الأف ��كار والأحداث من متلقيها  ..وذلك تربوي ��ة ه ��ي خ ��ارج الن� ��ص المكت ��وب
يت ّم عبر اختيار اللغة ال�سهلة الف�صيحة �أ�ص�ل ً�ا يت� � ّم اقحامه ��ا بفجاج ��ة ..وه ��ذا
المب�سط ��ة الت ��ي تنا�س ��ب الأطف ��ال وف ��ق مقت ��ل لرحابة الأغان ��ي والأنا�شيد التي
ال�شرائ ��ح العمري ��ة ..اللغ ��ة الت ��ي ت�ش ّكل يرغبها الأطف ��ال ..وكان من المفتر�ض
جذراً لكل كتابة �أدبية ..يت ّم البناء عليها �أن ت�ش� � ّكل ع�صباً رئي�ساً ف ��ي كتابة الن�ص
ف ��ي عمل ّي ��ة التوا�ص ��ل المرج� � ّو ب�ش ��كل
الموجه للأطفال
الم�سرحي
ّ
ّ
� - 7شاع���ر �س���وري معروف له عدد كبير من المجموعات ال�شعري���ة المخ�ص�صة للأطفال بالإ�ضافة
لعدد من الم�سرحيات

مسرح الدمى
كتب :زياد دمارة8
طفلن ��ا ه ��و �شغلن ��ا،
و�أطفالن ��ا ه ��م �إخوتن ��ا
و�أوالدن ��ا ،ه ��م م�ستقبلن ��ا
و�أملنا الواعد ،هم مر�آتنا
للعال ��م وبكل م ��رارة و�ألم
فق ��د عا�ش طفلن ��ا خالل
الع�ش ��ر �سن ��وات الأخي ��رة
�أيام �ضي ��اع وجهل و ردّات
فعل انعك�ست على علومنا
وتاريخن ��ا وح�ضارتنا لما
ح�صل م ��ن ت�شويه ،ولكي عودة الأ�صدقاء – ت�أليف حمدي مو�صللي � -إخراج حكمت نادر عقاد  -م�سرح حلب القومي  2019 -م
نع ��ود �إل ��ى تقويم ��ه م ��ن
حياً فالدمية على الم�سرح كائن خارق يفكر ويخطط
جدي ��د بالم�سرح ،فهو المنبر الأقوى والأجدى حيث ويتكل ��م ويجيب عن الأ�سئلة وقد �أدت دوراً كبيراً �أمام
ط ��رح المعلوم ��ة بطريق ��ة م�شوق ��ة وممتع ��ة وم�سلية الجن ��ود الرو� ��س ف ��ي القت ��ال م ��ن خ�ل�ال الم�سرح ��ي
ومفرح ��ة وتحم ��ل الوع ��ي والتربي ��ة والإن�ساني ��ة � “ ،سيج ��ي اي ��رازوف” وم�س ��رح الدم ��ى يق ��دم العلوم
فم�س ��رح الطف ��ل وا�س ��ع وفيم ��ا يخ� ��ص م�س ��رح الدمى والآداب والهند�سة.
والعرائ� ��س ال ��ذي يغي ��ب عن ��ه الكثير عل ��ى الرغم من للدم ��ى ع ��دة �أ�ش ��كال ،فمنه ��ا المحمول ��ة القفازية
�أهميت ��ه الكبرى لما له من ت�أثير في نفو�س �أطفالنا ،الم�صنوع ��ة م ��ن الأ�سفنج والتي تلب� ��س باليد  ،ومنها
فه ��و م ��ن �أق ��دم �أنواع الم�س ��رح ويمزج بي ��ن عدة فنون خي ��ال الظ ��ل �أو ما ي�سم ��ى بال�شيطان وه ��ي م�صنوعة
م ��ن ت�أليف وت�صميم وت�شكيل وتنفيذ و�إخراج وتمثيل م ��ن ال ��ورق المق ��وى ويو�ض ��ع ف ��ي �أ�سفله ��ا �شري ��ط
وتحريك ون�ص وقد �سمي بهذا اال�سم لأن بطله دمية حديدي يحركها وتو�ضع خلف �ستار �أبي�ض مع وجود
والمح ��رك �شخ� ��ص ب�شري متخف ��ي وراء ال�ستار يقوم م�صب ��اح يعطي الدمية �شخ�صية محببة ،ومنها �أي�ضاً
بتحريكه ��ا ،وق ��د حمل التجار نماذج م ��ن تلك الدمى ذات القائ ��م و�أجزائه ��ا قابل ��ة للحرك ��ة وفيه ��ا تتج�سد
من ال�شرق الأق�صى �إلى م�صر واليونان وغدا م�سرحاً الحي ��اة وتجع ��ل الطف ��ل يتعاط ��ف معه ��ا ،والإقب ��ال
�شعبي� �اً وا�سع� �اً في الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر والقى نجاحاً عل ��ى م�س ��رح الدم ��ى جعل ��ه م ��ن �أق ��در الو�سائ ��ل على
بتعبي ��ره ع ��ن تراث ��ه ووجدانه وقيمت ��ه ال�سامية ومن تحقي ��ق الأه ��داف المن�ش ��ودة ومنه ��ا تر�سي ��خ القي ��م
تل ��ك الأ�سم ��اء ال�شهي ��رة نذك ��ر” جوجين ��ون” فرن�سا الإن�سانية وخا�ص ��ة حين ترافقها الم�ؤثرات ال�صوتية
و”هاتر�س ��ت” �ألماني ��ا ،وفي الب�ل�اد العربية “كركوز والمو�سيقي ��ة ،فه ��ي تخاط ��ب عق ��ل الطف ��ل وحوا�س ��ه
وعيواظ”
وتق ��دم ل ��ه الخب ��رة والمه ��ارة �إ�ضاف ��ة �إل ��ى اال�ستمتاع
ع ��رف الإن�سان الدمي ��ة قبل ظهورها عل ��ى الم�سرح والت�سلي ��ة ،لأن الدم ��ى امتلك ��ت �صل ��ة وثيق ��ة بخي ��ال
ووج ��دت في الآث ��ار القديم ��ة فا�ستخدمه ��ا لأغرا�ض الإن�س ��ان و�إبداعه و�أول البالد التي عرفت الدمى هي
طقو�س ��ه الديني ��ة  ،وللأطف ��ال عل ��ى �ش ��كل حيوان ��ات الع ��راق من ��ذ �آالف ال�سني ��ن وق ��د �صنعت م ��ن الطين
و�شخ�صي ��ات ملوكية للهو واللع ��ب والت�سلية ،و�أطفال والجل ��ود وب ��د�أت تنتق ��ل عب ��ر ات�ص ��ال الح�ض ��ارات
الي ��وم �أ�ش ��د تعلق� �اً بالدمى بعد �أن تط ��ورت و�أ�صبحت �إل ��ى مناط ��ق �أخ ��رى ولما لم�س ��رح الطفل م ��ن �أهمية
ب�أ�ش ��كال كثي ��رة وجذابة وهذا التعل ��ق يجعله ي�ستمتع و�أخ� ��ص هن ��ا م�س ��رح الدم ��ى ف ��ي ظ ��ل ه ��ذه الظروف
بح ��ركات الدمي ��ة ورق�صاته ��ا وم ��ن هنا يت�ض ��ح الأثر فمن ال�ض ��روري تن�شيط هذا الفن بما يخدم التنمية
النف�سي لم�س ��رح الدمى لأن الطفل يرى دميته كائناً الجمالية والفكرية والنف�سية وال�سلوكية.

� - 8إعالمي وكاتب ومخرج ومدرب فنون �شعبية �سوري يكتب للأطفال
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مسرح الطفل في سورية
قبل وبعد الحرب على سورية
كتب :د .هيثم يحيى الخواجة9
�أك ��د الباحثون والدار�سون منذ ن�شوء م�سرح الطفل وحتى ع�صرنا
الحا�ض ��ر عل ��ى �أهمي ��ة م�س ��رح الطف ��ل  ،باعتب ��اره �ص ��ورة م ��ن �صور
ح�ض ��ارة الأم ��م وتطوره ��ا ،ولم ��ا يت�ضمنه م ��ن فنون تفي ��د الطفل ،
ولأن ��ه يلع ��ب دوراً مهم� �اً وم�ؤثراً في بن ��اء �شخ�صي ��ة الطفل وتعميق
فك ��ره  ،ولما يوفره من فر�ص مهم ��ة في التعليم واالرتقاء بالإبداع
واالبت ��كار وتعدي ��ل ال�سلوك وتنمية الثقة بالنف� ��س وتلبية الحاجات
العقلية والعاطفية والنف�سية .
وق ��د �أولت �سوري ��ا الم�سرح اهتمام� �اً خا�صاً من ��ذ �أن البداية وحتى
ع�صرن ��ا الحا�ض ��ر ،والدليل على ذلك �أنه ومن ��ذ عام  1950على وجه
التقري ��ب ،ال الح�ص ��ر ب ��د�أ الم�سرح المدر�سي ي�أخ ��ذ مكانته الالئقة
ويتط ��ور عام� �اً بعد عام �إل ��ى �أن و�صل �أوجه زم ��ن الوحدة بين م�صر
و�سوري ��ا ب�سب ��ب الخطط الت ��ي ر�سمت لها  ،فقد �أعل ��ن عن مهرجان
للم�س ��رح المدر�س ��ي ف ��ي نهاي ��ة كل ع ��ام تتناف� ��س في ��ه العرو� ��ض
للح�ص ��ول عل ��ى جائ ��زة �أف�ضل عر� ��ض  ،و�أف�ضل ممث ��ل و�أف�ضل ن�ص
 ،و�أف�ضل �سينوغرافيا .
و�إذا كنا نعترف ب�أن من �سمات هذا الم�سرح �ضعف بع�ض الن�صو�ص
ب�سبب الخطابية والمبا�شرة
�إال �أن الم�س ��رح المدر�س ��ي �أث ��ر ف ��ي بن ��اء الطف ��ل وتعمي ��ق ثقافت ��ه
ومعرفت ��ه ،خا�ص ��ة و�أن مو�ضوع ��ات ه ��ذا الم�س ��رح تمح ��ورت ح ��ول
الجوان ��ب الوطني ��ة واالجتماعي ��ة والإن�سانية ..ويكف ��ي �أن �أذكر هنا
ما قدمه ن�صرة �سعيد ور�ضا �صافي ،ودريد يحيى الخواجة ،ونجيب
الدروي� ��ش ومحم ��ود طليم ��ات وعب ��د الحفي ��ظ الإخ ��وان ومحم ��ود
الملوحي وغير ه�ؤالء الكثير
وف ��ي هذه الفترة ال نعدم وجود بع� ��ض الم�سرحيات الطفلية التي
قدمتها الفرق الم�سرحية في الأندية ولكنها لم ت�شكل حراكاً ب�سبب
قلتها وعدم انتظامها وعدم وجود ا�ستراتيجيات وخطط لم�سيرتها
ب�سب ��ب ع ��دم وجود الدع ��م ،وعدم تبل ��ور فكرة �ضرورة وج ��ود م�سرح
الطفل في الفرق الم�سرحية والأندية
و�إذا كان القط ��اع الخا� ��ص بع ��د ال�ستين ��ات اهت ��م بم�س ��رح الطف ��ل
فقدم ��ت بع� ��ض الفرق الم�سرحي ��ة التجارية م�سرحي ��ات تتوجه �إلى
الطف ��ل ،ف�إنه ��ا لم تحق ��ق �أهدافها ف ��ي اال�ستمرار ،ب�سب ��ب مناه�ضة
الم�س ��رح الج ��اد والجمه ��ور  ،وب�سب ��ب الج�ش ��ع الم ��ادي ال ��ذي يعجز
عن ��ه ق�س ��م كبير من الجمهور  ،وب�سبب تفاهة العرو�ض التي قدمها
�أي�ضاً.
وللحقيق ��ة والتاري ��خ ن�ؤك ��د عل ��ى دور �سوري ��ا الرائد ف ��ي االهتمام
بم�س ��رح الطف ��ل على م�ساح ��ة الوطن العرب ��ي ،وبرهان ذل ��ك هو �أن
وزارة الثقاف ��ة من ��ذ ع ��ام � 1960أن�ش� ��أت م�س ��رح العرائ� ��س ،وم�س ��رح
الطالئ ��ع وم�س ��رح الكب ��ار لل�صغ ��ار ف ��ي العا�صم ��ة دم�ش ��ق وف ��ي
المحافظ ��ات �أي�ض� �اً ،ويكفي القول �إنه منذ �أن افتتح م�سرح العرائ�س
التاب ��ع ل ��وزارة الثقافة ف ��ي �أواخ ��ر ال�ستينيات وحتى ع ��ام  1990قدم
تقريب� �اً حوال ��ي �أربعي ��ن م�سرحي ��ة هذا ع ��دا ما قدم م ��ن م�سرحيات
�أخرى في المحافظات ال�سورية
عندم ��ا ت�أ�س� ��س م�سرح الكب ��ار لل�صغار ف ��ي وزارة الثقافة عام 1984
تر�سخ نظام الريبرتوار وقدم عدنان جودة عرو�ضاً مهمة في م�سرح
الأطف ��ال كما قدمت م�سرحيات طفلية لها قيمتها الفكرية والفنية
عل ��ى م�ست ��وى المحافظات ،فمن ال يذك ��ر ال�صيد الثمي ��ن والعديد
م ��ن الم�سرحي ��ات لنور الدي ��ن الها�شمي ،والقا�ض ��ي ال�صغير وقرية
الأحالم لهيثم يحيى الخواجة  ،وعالء الدين والم�صباح ال�سحري ،
وخطيبة الأمير  ،والقط �أبو الجزمة  ،وبدور والأقزام ال�سبعة وعلي
باب ��ا والأربع ��ون حرام ��ي لعدنان ج ��ودة ؟ ومن ال يذك ��ر م�سرحيات
فرح ��ان بلب ��ل و�س�ل�ام اليمان ��ي ومحمد ب ��ري العواني وعب ��د الفتاح
قلعة جي وحمدي مو�صللي ومحمد �أبو معتوق ومحمد �شيخ الزور
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إن مسرح الطفل اليوم – يحتاج
إلى توظيف المخترعات وتطويعها
وإلى كتاب يدرسون آمال وآالم
الطفل المعاصر
 ،وحوان جان  ،وغيرهم الكثير الكثير
وه ��ذا ال يمك ��ن �أن نغفل دور وزارة الثقافة ف ��ي دعم م�سرح الطفل
من ��ذ ال�سبعين ��ات وحت ��ى الآن وكي ��ف وجه ��ت ب�إن�شاء ف ��رق م�سرحية
تتوجه للطفل في المحافظات ب�إ�شراف المراكز الثقافية فيها،
كم ��ا ال يمك ��ن �أن نتح ��دث ع ��ن م�س ��رح الطفل ف ��ي �سوري ��ة دون �أن
نتح ��دث ع ��ن م�س ��رح الطالئ ��ع ودوره الكبي ��ر والمه ��م ف ��ي تفعي ��ل
م�سي ��رة الم�س ��رح المدر�س ��ي وم�س ��رح الطف ��ل ودفعهم ��ا �إل ��ى الأم ��ام
ب�سب ��ب المنهجي ��ة واال�ستراتيجي ��ات والخط ��ط الت�شكيلية من جهة
وب�سب ��ب الدعم الكبير لتطوره وب�سبب ا�ستقطابه لأهم كتاب م�سرح
الطف ��ل ف ��ي �سوري ��ة� ،إ�ضافة �إلى الفناني ��ن الت�شكيليي ��ن والملحنين
والمو�سيقيين� ..إلخ
�إن ظاه ��رة م�س ��رح الطالئ ��ع في �سوري ��ة تحتاج �إلى كت ��ب وبحوث
معمق ��ة حق� �اً ،وبالعودة �إلى م ��ا �أ�صدرته منظم ��ة الطالئع من كتب
وبح ��وث نتع ��رف لي� ��س فق ��ط �إلى م ��دى االهتم ��ام و�إنم ��ا �أي�ض� �اً �إلى
م�ست ��وى الوعي بهذا الفن والمراحل التي قطعها والم�ستوى الذي
و�صل �إليه الم�سرح المدر�سي وم�سرح الطفل �أي�ضاً.
ويكف ��ي �أن �أ�شي ��ر �إل ��ى �أن الن�صو� ��ص الم�سرحي ��ة الت ��ي عر�ضت في
مهرج ��ان م�سرح الطالئع للطفل تقارب ال ( )300ثالثمائة عر�ضاً
ق�س ��م كبير من هذه العرو�ض كتب ��ه مبدعون حقيقيون في الم�سرح
ولهذا حقق �أهدافه في النجاح والت�أثير.
�أم ��ا الم�شارك ��ون م ��ن الكت ��اب ف ��ي مهرج ��ان الطالئ ��ع ف�ل�ا يمكن
ح�صره ��م ف ��ي هذه العجال ��ة ويمك ��ن �أن �أذكر من ه� ��ؤالء على �سبيل
المث ��ال ال الح�صر :عي�سى �أيوب ،عب ��داهلل �أبوهيف  ،خيري عبد ربه
 ،فرح ��ان بلب ��ل  ،نور الدين الها�شمي  ،حم ��دي مو�صلي  ،محمد �أبو
معت ��وق  ،محم ��د ب ��ري العواني  ،هيثم يحيى الخواج ��ة  ،عبد الفتاح
قلع ��ه ج ��ي � ،س�ل�ام اليمان ��ي  ،محم ��د �شي ��خ ال ��زور � ،سمي ��ر الحكيم ،
مع�شوق حمزه � ،صالح هواري  ،عبدو محمد � ،أكرم �شريم  ،وغيرهم
.
وال ��ذي ال ب ��د من الإ�ش ��ارة �إليه هو مهرجان م�س ��رح الطالئع قدم
م�سرحي ��ات مدر�سية وم�سرحيات طفلية ،كذل ��ك ف�إن م�سرح الطفل
في �سورية كان يتطور �سنة بعد �سنة ب�سبب الوعي ب�أهميته والإ�صرار
عل ��ى دعمه وتقدمه ،فقد تطور المهرج ��ان وتنوعت �أ�ساليب الدعم
المعن ��وي والم ��ادي وبق ��ي م�س ��رح الطفل ف ��ي �سورية ي�شم ��خ بر�أ�سه
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م ��ن خ�ل�ال المهرجانات والفرق الم�سرحي ��ة والجوائز والم�سابقات
والدعم الإعالمي والمادي والمعنوي �إلى �أن وقعت الواقعة وقامت
الحرب الظالمة فما الذي حدث بعد ذلك؟
ال �ش ��ك ف ��ي �أن حرباً تجاوزت عقداً من الزم ��ان �أثرت ت�أثيراً كبيراً
عل ��ى تط ��ور وتق ��دم م�س ��رح الطف ��ل ف ��ي �سوري ��ة ،فعل ��ى الرغ ��م من
الجه ��ود الت ��ي تب ��ذل الآن لكي ي�ستعي ��د اخ�ضراره ف�إن ه ��ذه الجهود
تبق ��ى لي�س ��ت كافية لم ��ا يحتاجه م�س ��رح الطفل م ��ن ا�ستراتيجيات
وخط ��ط تت�ل�اءم م ��ع الواق ��ع المعا�ص ��ر المفع ��م بالأزم ��ات والمليء
بالمخترع ��ات الت ��ي تبع ��د الطف ��ل ع ��ن م�سرح ��ه ،ولم ��ا يتطل ��ب من
ميزانيات ودعم على ال�صعيدين المادي والمعنوي
و�إذا كان طف ��ل م ��ا قب ��ل الح ��رب قد ا�ستف ��اد من م�سرح ��ه ب�شكل �أو
ب�آخ ��ر ،ف� ��إن طف ��ل الحرب وم ��ا بعد الح ��رب ظل ق�صياً ع ��ن م�سرحه
الذي ظل معتماً مظلماً لأكثر من عقد
�إن م�س ��رح الطف ��ل الي ��وم – يحت ��اج �إل ��ى توظي ��ف المخترع ��ات
وتطويعه ��ا و�إل ��ى كت ��اب يدر�سون �آم ��ال و�آالم الطف ��ل المعا�صر ،كما
�أنن ��ا بحاجة �إل ��ى دعم كتاب م�سرح الطف ��ل وت�شجيعهم ،خا�صة و�أننا
نحت ��اج �إلى ن�صو� ��ص لها خ�صو�صيتها للأطفال الذين عا�شوا م�آ�سي
الحرب و�أهوالها.
�إن م�س ��رح الطف ��ل بحاجة �إل ��ى كتابة درامية مت�ألق ��ة وبحاجة �إلى
م�شرفي ��ن تربويي ��ن وعلم ��اء نف� ��س وخب ��راء به ��ذا الم�س ��رح ب�سب ��ب
خ�صو�صي ��ة الن� ��ص الم�سرح ��ي الطفل ��ي الذي يمزح بي ��ن الكوميديا
والتراجيديا ويهتم بالفرجة الب�صرية واللعب والت�شويق
�أث ��ق ب�أن م�سرح الطفل في �سورية �سي�ستعيد �ألقه ويعود �إلى �سابق
عه ��ده ،وه ��ذا ال ��ر�أي لم ين�ش� ��أ من ف ��راغ ل�سببين الأول ع ��دد الكتاب
المبدعي ��ن له ��ذا الم�سرح كم� �اً ونوعاً ،والثاني �إ�ص ��رار وزارة الثقافة
والجه ��ات المعني ��ة على دع ��م الم�سرح ال ��ذي ي�شكل من ��ارة ح�ضارية
تدعم فكر الطفل وت�سهم في بناء �شخ�صيته.
�إن ت�أل ��ق الم�س ��رح المدر�سي مرهون بخط ��ط وزارة التربية – بعد
�أن غ ��دا الم�سرح ج ��زءاً ال يتجز�أ من العملي ��ة التعليمية ،و�إن ازدهار
وت�أل ��ق م�سرح الطفل مرهون ب ��وزارة الثقافة والجهات والم�ؤ�س�سات
ليك ��ون ح�ض ��وره فاع�ل ً�ا وحقيقي� �اً لك ��ي يخ ��دم الأه ��داف التربوي ��ة
واالجتماعية والوطنية والقومية والثقافية.
و�إن غي ��اب �أو �ضع ��ف م�س ��رح الطف ��ل �سينعك�س �سلباً عل ��ى م�ستقبل
الطفول ��ة وفكره ��ا و�سلوكه ��ا وثقافته ��ا ،وما يجب الت�أكي ��د عليه هو
�أن العرو� ��ض ال�ساذج ��ة �أو الت ��ي تعتمد الخطابية الفج ��ة �أو البعيدة
ع ��ن الفن الحقيقي واالبتكار ال ��ذي يواكب فكر الطفل المعا�صر ال
ت�ش ��كل ف ��ي حركة م�سرح الطفل �سوى فقاع ��ات �سرعان ما تزول بعد
�أن تترك �شوائب ي�صعب �إزالتها ب�سهولة.
�إنن ��ا بحاج ��ة �إل ��ى م�س ��رح يالئ ��م الأطف ��ال ومح ��ددات نموه ��م،
وحاجاته ��م ال�سيكولوجي ��ة وبحاج ��ة �إل ��ى م�س ��رح الخي ��ال العلم ��ي
و�إل ��ى م�س ��رح يخ� ��ص �أ�صح ��اب االحتياج ��ات الخا�ص ��ة ،وعلي ��ه ف� ��إن
�إقام ��ة ور�ش ��ات ون ��دوات ومحا�ضرات تخ� ��ص الم�ؤلفي ��ن والممثلين
والمخرجين على ال�سواء مهم جداً  ،كما البد من تخ�صي�ص م�ساق
متكام ��ل لم�س ��رح الطفل في الجامع ��ات ال�سورية ،والب ��د من العمل
عل ��ى توثي ��ق تاري ��خ م�س ��رح الطف ��ل ف ��ي �سوري ��ة وزي ��ادة الم�سابقات
النوعي ��ة التي تحفز المخرج والم�ؤل ��ف والممثل ون�شر المطبوعات
م�سرح الطفل ن�صو�صاً ونقداً ودرا�سات وال يمكن �أن نن�سى �أي�ضاً دور
الإعالم في دعم هذا الم�سرح.

مسرح الطفل
شعر
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مسرح األطفال ..
نشأته  ..أهدافه
كتب :شاكر شاكر10
تفي ��د الدرا�س ��ات المتع ��ددة �أن الح�ض ��ارات القديم ��ة عن ��د معظ ��م
الأم ��م عرف ��ت م�س ��رح الأطف ��ال  ،ولكن ب�ش ��كل مح ��دود  ,والذي كان
يعتم ��د �أ�سا�س� �اً عل ��ى م�س ��رح الدم ��ى  ،وخي ��ال الظل  ،وق ��د احتل هذا
الف ��ن مكان� �اً مرموقاً بي ��ن الفنون الأخ ��رى  ,لكنه الع�ص ��ر الحديث
�أخ ��ذ طابع� �اً جدي ��داً  ،ولم يع ��د و�سيل ��ة للت�سلية والترفي ��ه فح�سب ،
ب ��ل �أ�صب ��ح و�سيلة فعال ��ة للتعليم والتثقي ��ف  ،ون�شر الأف ��كار  ،و�صار
ي�ستخ ��دم �أداة فاعل ��ة ف ��ي م�ساع ��دة المعلمي ��ن في ت�سهي ��ل وتدري�س
كثير من المواد العلمية والمنهجية  ،ونقلها �إلى الأطفال ب�أ�سلوبي
الت�شوي ��ق والتب�سي ��ط بم ��ا يع ��ود بالنف ��ع والفائدة عل ��ى الأطفال في
مراحل طفولتهم المختلفة  ,وقد ع ّد الم�سرح�« :أداة تربوية ممتازة
بالن�سب ��ة للطفل ،وهو عملية تثقيفي ��ة وتعليمية وتهذيبية متكاملة
البنيان ،متعددة الأبعاد ،فم�سرح الطفل يكت�سي خ�صو�صيات وفوائد
وانعكا�سات تربوية ونف�سية ال يوفرها له ال التلفاز وال ال�سينما» .
�أم ��ا ن�ش� ��أة م�س ��رح الأطفال وتط ��وره  ،فقد كان ف ��ي فرن�سا ()1784
 ،بعر� ��ض لم�سرحي ��ة (الم�سافر)  ،وق ��ام بتمثي ��ل الأدوار فيها �أبناء «
الدوق �شارتر «  ،ثم عر�ضت م�سرحية (عاقبة الف�صول) التي ركزت
على تقديم المواعظ الأخالقية .
لك ��ن ال�صيني ��ون �سبق ��وا الفرن�سيون ف ��ي مجال م�س ��رح الأطفال ،
وا�شته ��روا برق�صاته ��م بال�سي ��وف  ،كما ا�شتهروا باحتف ��االت الأعياد
الدينية  ،وظهر عندهم �أي�ضاً م�سرح « خيال الظل وم�سرح العرائ�س
«  ،وظه ��ر ه ��ذا الف ��ن ف ��ي الهن ��د والياب ��ان واليون ��ان  ،وف ��ي رومانيا
حي ��ث كان م�س ��رح الأطف ��ال يتمي ��ز بالمناظر الجميل ��ة ويركز على
االحتف ��االت الدينية � ،إ�ضافة �إلى الرق�ص والغناء  ،وظهر هذا الفن
في �إنكلترا ،و�إيطاليا و�ألمانيا ورو�سيا و�أمريكا .
�أم ��ا ف ��ي الب�ل�اد العربي ��ة فق ��د كان �أول ظه ��ور لم�س ��رح للأطف ��ال
ب�ش ��كل وا�ض ��ح ومعروف  ،ف ��ي م�صر « عام  « 1964ثم توالى االهتمام
بم�س ��رح الأطفال ب�أ�شكاله المختلفة ف ��ي م�صر� ,أما في �سورية وهنا
بي ��ت الق�صيد فقد بد�أ االهتمام بم�سرح الأطفال من خالل الم�سرح
المدر�س ��ي  ،وم�س ��رح العرائ� ��س  ،وظه ��رت ف ��رق فني ��ة مدرب ��ة عل ��ى
تحري ��ك العرائ� ��س في م�س ��ارح « الأرج ��واز وخيال الظ ��ل «  ،وبعدها
انت�شر هذا الفن الم�سرحي في لبنان وفي العراق والكويت والمغرب
العربي والأردن .
يلخ�ص (مارك توين) �أهمية �إن�شاء الم�سرح وقيمته فيما يلي :
« فق ��د كت ��ب �إل ��ى �أح ��د المعلمين � :أعتق ��د �أن م�س ��رح الأطفال من
�أعظ ��م االختراع ��ات ف ��ي الق ��رن الع�شري ��ن ،و�أن قيمت ��ه التعليمي ��ة
الكبي ��رة الت ��ي ال تب ��دو وا�ضح ��ة� ،أو مفهوم ��ة ف ��ي الوق ��ت الحا�ضر،
�سوف تتجلى قريباً « .
اهمية م�سرح الأطفال و�أهدافه :
ع ��ادة م ��ا ت�ؤخذ م ��ادة الن� ��ص الم�سرح ��ي للأطف ��ال ومو�ضوعاتها
من:
« الأ�ساطي ��ر  ،والتاري ��خ  ،والحي ��اة الواقعي ��ة  ،والخيال  ،والتجارب
ال�شخ�صي ��ة للكاتب «  ,والكات ��ب الم�سرحي الذي يكتب للطفل عليه
�أن ي�ضع ن�صب عينيه المالحظات التالية :
1ـ� �ـ يجب �أن ت�ؤكد المو�ضوعات وتركز على غر�س الأفكار والعادات
الجي ��دة وتنمي ��ة �أذواق الأطف ��ال وحبه ��م للخي ��ر ،وكذل ��ك االهتمام
بالمو�ضوع ��ات الت ��ي تحفز الأطف ��ال �إلى الإب ��داع والتفكير الخالق،
واالهتمام بالمو�ضوعات التي تحارب الأوهام والخرافات والتقاليد
ال�ض ��ارة ،و�أن تعب ��ر المو�ضوعات عن ال�صراع م ��ن �أجل حياة �أف�ضل،
وال يح ��ب الطف ��ل الم�سرحي ��ات ذات ال�سم ��ة الغرامي ��ة و�أن ال يبال ��غ
ف ��ي العن ��ف في العم ��ل الم�سرح ��ي لأنه ي�سب ��ب الخ ��وف للطفل من
م�شاهدات عملية قتل �أو م�شاهدات الدم.
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2ـ� �ـ يج ��ب �أن تنته ��ي م�سرحيات الأطف ��ال نهايات عادل ��ة تدعو �إلى
التفكي ��ر  ,لأن الأطف ��ال يرتاح ��ون وي�س ��رون للم�سرحي ��ة التي يوزع
فيها الثواب والعقاب بالت�ساوي .
3ـ� �ـ �أن يكون مو�ضوع الم�سرحي ��ة متنا�سباً مع عمر الأطفال الذين
كتب ��ت له ��م الم�سرحية تالفياً لمل ��ل الأطفال اليافعي ��ن  ،يراعى �أن
يك ��ون طول الم�سرحية المكتوب ��ة للأطفال ما بين ( 45ـ  )75دقيقة
� ,أم ��ا الأطف ��ال بي ��ن ( 3ـ� )5سن ��وات يجب �أن تك ��ون ب�سيطة  ،وا�ضحة
م�شوق ��ة  ،وتعتمد على المح�سو�س ��ات وتعتمد على الحركة �أكثر من
اعتماده ��ا عل ��ى ال ��كالم  ،وت�ستخ ��دم الر�س ��وم المتحرك ��ة والعرائ�س
وخيال الظل .
�أهداف م�سرح الطفل :
�أهداف اجتماعية :
تعوي ��د الطف ��ل على التع ��اون  ،واحترام الوالدي ��ن .واالعتماد على
�أنف�سهم .وتح ّمل الم�س�ؤولية اتجاه �أنف�سهم واتجاه الآخرين  ,وحب
العم ��ل ،وال�صبر والمثابرة  ,وتعريفه ��م بتقاليد المجتمع وعاداته ،
وتقدي ��ر قيم ��ة الوق ��ت  ،ويقوي العالق ��ات االجتماعي ��ة بين الطلبة
والمعلمين.
�أهداف معرفية :
اك�ساب الأطف ��ال المهارات الأ�سا�سية للغة العربية كو�سيلة ات�صال
ا�ستماعاً ونطقاً وقراءة وكتابة .
وقواع ��د التربي ��ة المروري ��ة ال�سليم ��ة  ,زي ��ادة الث ��روة اللغوي ��ة
ل ��دى الأطف ��ال واليافعي ��ن وتبي ��ان �أهمية احت ��رام العم ��ل اليدوي ,
والمحافظة على الأر�ض والثروات الموجودة فيها.

تنمي ��ة الثقة بالنف�س لدى الأطفال  ،وف�سح المجال لهم بالتعبير
عن �آرائهم  ,وتعليمهم التركيز واالنتباه والإ�صغاء جيداً وتعويدهم
على الجر�أة الأدبية .
وم ��ن هنا يت�أكد لنا �أن م�سرح الأطفال يعمل على التنفي�س لديهم
م ��ن خ�ل�ال م ��ا يعر� ��ض �أمامه ��م  ،فه ��م يج ��دون �أنف�سه ��م يف ّرغ ��ون
كل طاقاته ��م ب ��كل م ��ا يرون ��ه  ،ويعب ��رون ع ��ن عواطفه ��م المكبوت ��ة
ورغباتهم التي يخفونها  ,وهذا ما يعرف في علم النف�س بـ (االتزان
النف�سي)  ،ويعرف كذلك في فن الم�سرح بـ (التطهير) فالطفل من
خ�ل�ال م�شاهدت ��ه لما يرى في الم�سرح يطل ��ق العنان لعواطفه لكي
يعب ��ر عم ��ا في داخل ��ه  ،ويح�س ب� ��أن غي ��ره ا�ستطاع التعبي ��ر عما في
نف�س ��ه  ,كما ويحقق الم�س ��رح المتعة وال�سرور باعتباره يحتوي على
العنا�ص ��ر الفني ��ة المختلف ��ة  (( :الديك ��ور  ،الإ�ض ��اءة  ،المالب� ��س ،
المو�سيقى ))
ويتي ��ح للطف ��ل �أي�ضاً فر�ص ��ة و�إمكاني ��ة التقم� ��ص لأدوار ومحاكاة
ال�شخ�صي ��ات المختلف ��ة الت ��ي تحق ��ق المتع ��ة ف ��ي نف�سه وف ��ي نف�س
الطفل المتلقي �أي�ضاً .
والفن الم�سرحي يق�ضي على بع�ض المظاهر ال�سلوكية والنف�سية
عن ��د بع�ض الأطفال  ،مث ��ل الخجل والخوف واالرتب ��اط واالنطواء
النف�س ��ي  ،فيعم ��ل عل ��ى �إزالته ��ا م ��ن خ�ل�ال ا�شت ��راك الطف ��ل ف ��ي
العرو� ��ض الم�سرحي ��ة وم�شاهدته ��ا والتع ��ود على مقابل ��ة الجمهور
دون خ ��وف �أو خج ��ل  ,ويتي ��ح اكت�س ��اب خب ��رات جدي ��دة ف ��ي التمثيل
والإخراج والديكور والإ�ضاءة وجميع عنا�صر العر�ض الم�سرحي .
وهو �أقوى معلم للأخالق ،وخير دافع �إلى ال�سلوك الطيب اهتدت
�إلي ��ه عبقرية الإن�سان ،لأن درو�س ��ه ال تلقن بالكتب بطريقة مرهقة
�أو ف ��ي المن ��زل بطريق ��ة ممل ��ة ،بل بالحرك ��ة المنظ ��ورة التي تبعث
الحما�س وت�صل مبا�شرة �إلى قلوب الأطفال .

�أهداف الجمالية والثقافية :
للتع ��رف على مي ��ول الأطفال ال�شخ�صية ومواهبه ��م الفنية  ,كما �أنواع م�سرح الطفل :
يع ّرف الأطفال على الألوان  ،وتن�سيقها وتمييزها  ,ويتذوق الطلبة هن ��اك العدي ��د من انواع م�سارح االطفال ولي� ��س من االمر ال�سهل
الجم ��ال في الأعم ��ال الفنية  ،وي�ساعدهم على �إتقان بع�ض الأعمال الف�ص ��ل بي ��ن انواعه ��ا وتتق�سم لأن ��واع مختلف ��ة وهناك �أربع ��ة انواع
اليدوية ب�أ�شكالها المختلفة .
للم�سرح :
�أهداف نف�سية :
 – ١الم�سرح الذي يعده الكبار ويقدمه الكبار .
 – ٢الم�سرح الذي يعده الكبار ويقدمه ال�صغار .
 – ٣الم�س��رح التلقائ��ي تح��ت اال�ش��راف ويع��ده ال�ص��غار
ويقدمه ال�صغار .
يعود تأسيس أول فرقة لمسرح
 4ــ م�سرح الدمى والعرائ�س وخيال الظل :
يع ��ود ت�أ�سي� ��س �أول فرقة لم�سرح العرائ�س ف ��ي �سورية �إلى الن�صف
العرائس في سورية إلى النصف
الثان ��ي م ��ن ع ��ام  1960حي ��ن ا�ستقدم ��ت مديري ��ة الفنون ف ��ي وزارة
الثاني من عام 1960
الثقاف ��ة ثالث ��ة م ��ن الخبراء اليوغ�س�ل�اف بفن العرائ� ��س ؛ و�أجرت
م�سابقة النتقاء العبي دمى تقدم �إليها عدد من ال�شباب الهواة؛ تم
اختي ��ار الأف�ض ��ل منهم لتك ��ون النواة الأولى لم�س ��رح عرائ�س دم�شق
ف ��ي ح ��ي المهاجري ��ن ب� ��إدارة الفن ��ان الراحل عب ��د اللطي ��ف فتحي،
الأ�سم ��اء الت ��ي ا�شتغل ��ت ف ��ي ه ��ذا الن ��وع م ��ن الم�س ��رح كان ��ت �أ�سماء
كبي ��رة بحق ،ومنهم يو�سف دهني ؛ محمد عدنان اليغ�شي ؛ محمود
المعلم ؛ تيريز ا�شقر؛ يا�سين بقو�ش ؛ �أحمد جيجكلي  ,نادرة مل�ص
 ,انت�صار �شما؛ توفيق الع�شا  ,علي القا�سم  ,فاطمة الزين  ,يو�سف
ح ��رب  ,حي ��ث قدم ه�ؤالء عدداً كبيراً م ��ن الم�سرحيات المبنية على
الن�صو� ��ص المحلي ��ة والمقتب�س ��ة باالعتم ��اد عل ��ى �أ�سالي ��ب جدي ��دة
ومتنوع ��ة ف ��ي تقني ��ات الم�س ��رح ؛ منه ��ا عرائ� ��س القف ��از والع�ص ��ي
والأقنع ��ة والخيوط والدمى الكبي ��رة والم�سرح الأ�سود الذي يعتمد
بذرة الأجا�ص – �إخراج  :فائز �صبوح – م�سرح العائلة  –-مو�سم 2021م
على الأ�شعة فوق البنف�سجية �إ�ضافة للم�سرح الإيمائي .
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الحاجة إلى مسرح الدمى
كتب :طالب هماش11
 ت�ع�ت�ب��ر ال �ظ��اه��رة ال�م���س��رح�ي��ة م��ن �أج�م��لالظواهر الفنية المحببة �إلى قلب الطفل لما
لها من قدرة على �إيقاظ الطق�س الجمالي (
طق�س الفرجة ) وتقديم المتعة الفنية عبر
ع�ن��ا��ص��ر ال �ع��ر���ض ال�م�ت�ن��وع��ة  .وب��ال��رغ��م من
االنت�شار الهائل لو�سائل التوا�صل والمحطات
الإعالمية التي تقدم الأع�م��ال الدرامية ظل
الم�سرح ه��و الجامع الأه��م لقلوب الأط�ف��ال
ن�ستدل على ذل��ك م��ن خ�لال ام�ت�لاء �صاالت
العر�ض والإقبال الكبير على م�شاهدة الأعمال
الم�سرحية بمختلف �أنواعها .
وم ��ع الأ�� �س ��ف ب�ق�ي��ت الأع � �م ��ال ال�م���س��رح�ي��ة
المقدمة للطفل ن��ادرة ومقت�صرة على بع�ض
الأع �م��ال الكال�سيكية ال�ت��ي ��ش��اه��ده��ا الطفل
م��رارا وتكرارا في و�سائل الإع�لام بالرغم �أن
الكتابة للطفل �أ�صبحت ظاهرة الفتة للإنتباه
ف��ي الآون� ��ة الأخ �ي��رة ب�سبب ��ش�ي��وع م�سابقات
ال�ك�ت��اب��ة للطفل وج��وائ��زه��ا ال���س�خ�ي��ة .وع�ل��ى
الرغم �أي�ضا من م�ساهمة نقابة الفنانين في
مدينة حم�ص بتقديم �أعمال لم�سرح الطفل
م�ت�م�ث�ل��ة ب ��أ� �س �م��اء ل�ه��ا ت�ج��رب�ت�ه��ا ال�غ�ن�ي��ة مثل
ال�ف�ن��ان خ��ال��د ال�ط��ال��ب وال�ف�ن��ان �أف ��رام دافيد
كما ونوعا �.إال �أن الم�ساهمة الكبيرة قدمها
ال �م �� �س��رح ال �م��در� �س��ي رغ ��م ��ص�ع��وب��ات الإن �ت��اج
واالفتقار �إلى الكوادر المدربة والمتخ�ص�صة
باعتماده على ن�صو�ص م�ستمدة م��ن الحياة
ال�ي��وم�ي��ة والم�شكالت المعا�صرة ال�ت��ي تثير
خ� �ي ��ال ال �ط �ف��ل وت � �ج ��ذب ان �ت �ب��اه��ه وت�ج�ع�ل��ه
�أك� � �ث � ��ر ق� � � ��درة ع� �ل ��ى ت� � � ��ذوق ال� �ع� �م ��ل ال �ف �ن��ي
وال �ت �ف��اع��ل م �ع��ه و�إع� � � � ��داده ل �ي �ك��ون م���ش��اه��د
ال � �غ� ��د ال � �ف ��اع ��ل وال� �م� �ن� �ف� �ع ��ل ب � �ه� ��ذا ال � �ف� ��ن .
وقد يقول قائل �أن الأزمة في �سورية انعك�ست
على الإن �ت��اج الم�سرحي كما وكيفا وبالتالي
ف ��إن �أي تو�صيف للظاهرة الم�سرحية �سواء
ف��ي مدينة حم�ص �أو ��س��وري��ة الآن ال ب��د و�أن

جحا والمرابي  ..ت�أليف حمدي مو�صللي  ..الم�سرح القومي  -الح�سكة 2019م

ان�شودة الزمان – �إخراج طالب ه ّما�ش
 -الم�سرح المدر�سي بحم�ص 2020م

ي�أخذ بعين االعتبار الظروف
 فمن ال�ضروري االهتمامالمو�ضوعية ل�ل�إن�ت��اج الفني
بكافة جوانب العر�ض وعدم
 .وه��ي وجهة نظر �صحيحة
االق �ت �� �ص��ار ع�ل��ى ال��رق���ص��ات
 .وال�صحيح �أي�ضا �أن الأزم��ة
والأغ � ��ان � ��ي وال �ل �ب ��ا� ��س لأن
تكمن فيخلفية كل الأعمال
الت�أ�سي�س للذائقة الجمالية
على
«برناردشو»
أكد
الأدب � �ي � ��ة وال �ف �ن �ي ��ة .ف��ال �ف��ن
ق ��د ي� ��ؤث ��ر م���س�ت�ق�ب�لا ع�ل��ى
ارتباط وثيق بتربته وظروفه أن العروسة أو الدمية عالقة الطفل بهذا الفن .
ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة  .وق� � ��د ت �ك��ون بشكلها المميز وطريقتها  -ف� � �م� � ��� � �س � ��رح ال � �ط � �ف� ��ل
م �ي��زت��ه الأه � � ��م ه ��ي ق��درت��ه
م�ط��ال��ب ب �ت��زوي��د الأط �ف��ال
الدرامي
التجسيد
في
على تحويل �أي ظ��اه��رة �إل��ى
بخبرات جديدة  ،وتحريك
الحركة
يحاكي
الذي
ف��ن � ،إل ��ى ج �م��ال � ،إل ��ى فكر
م� ��� �ش ��اع ��ره ��م ن� �ح ��و ال �ق �ي��م
بين دفتي الم�أ�ساة والملهاة اإلنسانية يحقق نوعا من الإيجابية  ،وتنمية قدرتهم
.وطفلنا ال�ي��وم ه��و �أح ��وج ما التفوق ال يتيسر للممثل على التخل�ص من ال�ضغوط
ال� �ن� �ف� ��� �س� �ي ��ة و ال �ت �ف �ك �ي ��ر
يكون �إلى الم�سرح القادر على
البشري
االبتكاري وتحرير الخيال
محاكاة عالمه الداخلي عبر
دون الإخالل ب�شرط المتعة
عنا�صره الجمالية و�أهمها
الفنية والب�صرية المت�أتية
ال�ت�م�ث�ي��ل االح �ت��راف��ي ال��ذي
من جمال الأ�شكال والألوان
يتمتع بال�صدق الفني  .وكما
هو معروف �أن �صدق الممثل وتمكنه من الأداء في الألب�سة والأقنعة والإ�ضاءة وقطع الديكور
قادران على نقل الأحا�سي�س والم�شاعر والمعاني الم�شغولة بالخيال ،وال��راق���ص��ات والأغ��ان��ي .
�إل ��ى ال�م�ت�ل�ق��ي ب�ع�ك����س الإف �ت �ق��ار �إل ��ى ال���ص��دق ومن المهم �أي�ضا لتطوير عالقة الطفل بالفن
ف��ي الأداء وال��ذي ي�صبح عائقا �أم��ام العملية الم�سرحي �إح�ي��اء م�سرح خيال الظل وم�سرح
التفاعلية  .وال �شك �أن ل��ر�أي �ستان�سالف�سكي العرائ�س وم�سرح الأغرا�ض الأق��رب �إلى عالم
القائل ( علينا �أن نمثل للأطفال كما نعطي الطفل  .وال �شك �أن عرو�ض م�سرح العرائ�س
للكبار ول�ك��ن بطريقة �أف���ض��ل �أه�م�ي��ة ،وع��دم ال� �ن ��ادرة الآن ق� ��ادرة ع�ل��ى ا��س�ت�ق�ط��اب اه�ت�م��ام
ال�صغار �أكثر من العرو�ض الأخرى لما لها من
اال�ستهانة بذائقته الفنية)..
ت�أثير �سحري عليهم  .خ�صو�صا
�أن االه �ت �م��ام ال�م�ت��زاي��د بظاهرة
م�سرح العرائ�س عبر ال��درا��س��ات
والمهرجانات وال�صحافة يعك�س
�أه �م �ي��ة ه ��ذا ال �ن��وع ال�م���س��رح��ي ،
وي ��ؤك ��د ع�ل��ى � �ض ��رورة �إح �ي ��اء ما
ان ��دث ��ر م ��ن �أ� �ش �ك��ال��ه ال�م�ت�ن��وع��ة
 .ف � �ه � �ن� ��اك ع � ��رائ� � �� � ��س ال� �ق� �ف ��از
والماريونيت والع�صا والإ�صبع
وع��رائ ����س خ �ي��ال ال �ظ��ل وال� ��ورق
المقوى والأرج ��وز  ..ال��خ وهذه
الأ� �ش �ك ��ال ال�م���س��رح�ي��ة تقت�ضي
ب ��ال �� �ض ��رورة ت ��أ� �س �ي ����س ال �ف �� �ض��اء
ال �م �� �س��رح��ي ب �ط��ري �ق��ة �إب��داع �ي��ة
مختلفة اع�ت�م��ادا ع�ل��ى المناظر

� - 11شاعر وكاتب �سوري ويعمل م�شرف بالم�سرح المدر�سي غي مدينة حم�ص ال�سورية ،وله عدة �أعمال م�سرحية ُمخرجة للأطفال

واللوحات والألوان والت�صميم لربط �شخ�صية
الدمية بالمكان مما ي�ضفي جوا جماليا �ساحرا
على العر�ض وي�شد انتباه الطفل �إلى عالم من
الده�شة والجمال والخيال .
 وق��د �أك��د «برنارد�شو» على �أن العرو�سة �أوالدمية ب�شكلها المميز وطريقتها في التج�سيد
الدرامي الذي يحاكي الحركة الإن�سانية يحقق
نوعا من التفوق ال يتي�سر للممثل الب�شري .
ف��ال�ط�ف��ل ي�ت�خ�ي��ل ال��دم �ي��ة �أو ال �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 ��أل��وف
ل��دي��ه رغ ��م �صلتها ال�ك�ب�ي��رة ب���ش��ا��ش��ة ال�خ�ي��ال
المفتوحة على جمال الأ�شكال الدرامية التي
ت�ه��دف �إل��ى �إع ��ادة خلق ال�شخ�صية الإن�سانية
��ض�م��ن م �ن��اخ طق�سي �أو �أ� �س �ط��وري  .م��ن هنا
يجب على م�خ��رج م�سرح الطفل البحث عن
الن�ص الم�سرحي مكتمل العنا�صر خ�صو�صا
الأق���ص��و��ص��ة الناجحة �أو الحكاية الم�شوقة
بمخاطبتها لعالم الطفل  ،وع��دم الإقت�صار
ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام ال�ح�ي��وان��ات وال �ط �ي��ور ك��رم��وز
لإي �� �ص��ال ف �ك��رة ال �ن ����ص الأ� �س��ا� �س �ي��ة .ح �ت��ى �أن
رموزا كالذئب والثعلب والع�صفور والحمامة
ق��د ا�ستهلكت ول��م ت�ع��د ق ��ادرة ع�ل��ى مخاطبة
خيال الطفل الخالق و�إثارته .وبالتالي وجب
على الكتاب والمخرجين البحث ع��ن �أ�شكال
ورم��وز جديدة تواكب تطور الطفل المعرف
ي وال�ع�ق�ل��ي وازدي � ��اد وع �ي��ه ال�ج�م��ال��ي  .وم��ن
ال�ضروري بمكان االنتباه �إلى �أن الطفل ينظر
�إلى الأ�شياء من حوله ب�إعجاب وده�شة وك�أنه
يراها للمرة الأول��ى  .و�إذا ما ا�ستطاع العر�ض
تقديم الأق�صو�صة بهذا الم�ستوى من التخييل
�سيقع على �سر نجاح العمل المقدم للطفل  ،مع
مالحظة �أن الكثير من الأعمال تولي اهتماما
ك�ب�ي��را للقيم ال�ت��رب��وي��ة ع�ل��ى ح���س��اب عنا�صر
المتعة وال�ف��رج��ة الم�سرحية � .إن الإده��ا���ش
والت�شويق  ،و�إث��ارة الخيال  ،وتفريغ ال�شحنات
االن�ف�ع��ال�ي��ة وال �ح��دث المبتكر وال�ج��دي��د من
�أه��م ميزات م�سرح الطفل  .وبالتالي فالن�ص
الم�سرحي ال�م��وج��ه للطفل م�ط��ال��ب ب��إي�ج��اد
لغة م�ستقاة من عالم الطفل نف�سه  ،بكلمات
وحوارات ر�شيقة ،من�سابة ،ممو�سقة  ،مترقرقة
ف�ي�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال���ش�ع��ري��ة ال��درام �ي��ة  .دون
�أن تجنح �إل��ى الإر� �ش��اد وال�ت�ح��ذي��ر والتعليم ،
فلي�س معنى الحر�ص على الطابع التعليمي
والتربوي �أن تفتقر العرو�ض �إلى الحد الأدنى
من المتعة والت�شويق ال�سمعي والب�صري رغم
�أهمية هذه القيم .

شعر
مسرح الطفل

10

العدد »1771« :األحد2022/4/17م-
16رمضان 1443هـ

مسرح الطفل في الالذقية
بين فكي « الجهل» و«االرتزاق»
كتب :مجد يونس أحمد12
معروف لدى الجميع �أن عالم الطفولة معقد ،ويعد حجر
الأ�سا�س في بناء �شخ�صية الطفل وبالتالي بناء االن�سان في
المجتمع ،ويعتبر الم�سرح و�سيلة ت��رب��وي��ة على ق��در كبير
من الخطورة �إذا لم يح�سن ا�ستعمالها ،فالت�صدي لم�سرح
الأط�ف��ال ت�أليفاً وتمثي ً
ال و�إخ��راج�اً لي�س بالأمر ال�سهل كما
يظن البع�ض ،فهو �أداة ن�ستطيع من خاللها �أن نح�سن تربية
الأطفال ج�سديا ونف�سيا وعقليا.
�إال �أن��ه رغ��م االهتمام ال��ذي يلقاه م�سرح الأط�ف��ال ب�صورة
ع��ام��ة ،ل��م يتحول �إل��ى رك�ي��زة �أ�سا�سية ف��ي حياتنا التربوية
والثقافية والفنية ،على الرغم من االتفاق« ،ولو نظرياً» ،على
�أهميته ودوره وت�أثيره على الأطفال باعتباره �أق��رب الفنون
�إليهم و�أكثرهم ق��درة وت��أث�ي��راً على تر�سيخ القيم التربوية
واالج�ت�م��اع�ي��ة والأخ�لاق �ي��ة ال�ت��ي ت�سهم ف��ي ب�ن��اء �شخ�صية
الطفل وتنمية قدراته وتطور بنيته الداخلية؛ فهو يلعب دوراً
جوهرياً كقوة دافعة للو�صول �إلى نتائج تعليمية �أكثر متعة
وبطريقة غير مبا�شرة من خالل عر�ض الحقائق والأفكار
بحيث يختار منها الطفل ما ي�شاء ،فالم�سرح ُيمكننا من طرح
جميع الموا�ضيع في الم�سرحيات ،ويمكن للطفل �أن ي�ستوعب
تلك الموا�ضيع ويتعلم منها كيفية التعبير ع��ن نف�سه من
خالل معالجته للمواقف التي يواجهها في حياته اليومية
عبر م�شاهدة الم�شاكل وكيفية حلها على الم�سرح .م�ضافاً
�إليها توفر المتعة والفر�صة للم�شاركة ب�شكل مبدع ،وبالتالي
يكون حافزاً للتطور النف�سي وال�سالمة الفكرية.
يقول « م��ارك توين « (�أعتقد �أن م�سرح الطفل من �أعظم
االختراعات في القرن الع�شرين ،و�أن قيمته التعليمية الكبيرة
التي ال تبدو وا�ضحة في الوقت الحا�ضر �سوف تتجلى قريباً.
�إنه �أقوى معلم للأخالق وخير دافع لل�سلوك الطيب اهتدت
�إليه عبقرية االن�سان ،لأن درو�سه ال تلقن بالكتب بطريقة
م��ره�ق��ة �أو ف��ي ال�م�ن��زل بطريقة م�م�ل��ة ،ب��ل ت�ق��دم بالحركة
المتطورة والتي تبعث الحما�س وت�صل مبا�شرة ال��ى قلوب
الأطفال).
ً
�أي نظريا :من ال�سهل القول �إن��ه يجب �أن يكون لدينا
م�سرح �أطفال وتقاليد فنية� ،إال �أن الواقع يناق�ض ذلك.
ف�ه�ن��اك الكثير م�م��ن يعملون ف��ي م�ج��ال م���س��رح الأط �ف��ال
يعتبرون العمل فيه « مريحاً» او « �سه ً
ال « ،وهذا ما ت�سبب في
خلق جو من الفو�ضى ع ّمت الن�شاط الم�سرحي في الالذقية،
ب�سبب �ضعف المعرفة والثقافة بماهية ودور و�أهمية م�سرح
الأط�ف��ال كو�سيلة تربوية فاعلة تهدف ال��ى تنمية ال�سلوك
الفكري والحركي عند الأطفال وبطريقة تن�سجم مع المبادئ
والحاجات الأ�سا�سية لهم.
وبذلك لم ي�ستطع م�سرح الأط�ف��ال في الالذقية ان يلعب
دوره الحقيقي ولم يتبلور �شك ً
ال وال م�ضموناً مع متطلبات
ال �ط �ف��ول��ة ورغ �ب �ت �ه��ا م �ب �ت �ع��داً ب��ذل��ك ع��ن الأ� �س ����س العلمية
ال�صحيحة التي تدخل في �صلب تكوين �شخ�صية المتفرج« ،
الطفل».
فلم ينتبه « ،بق�صد �أو بغير ق�صد» ،الكثير من العاملين
في م�سرح الأطفال �إلى خ�صو�صيته المتميزة ،وبذلك جاءت
�أغلب الأعمال الم�سرحية التي قدمت للأطفال وهي تعاني
من خلل كبير ،خالية من ن�ضارة الطفولة ،بل وبعيدة عن

عالم الأطفال وم�سرحهم ،با�ستثناءات قليلة قدمها الم�سرح
القومي في الالذقية.
ف��أغ�ل��ب الأع �م��ال ال�ت��ي ت�ق��دم تعاني م��ن �ضعف ف��ي الن�ص
الم�سرحي الجيد ،و�إذا ما ُوجد الن�ص الجيد يلج�أ البع�ض،
�إذا لم يكن الأغلب من العاملين في م�سرح الأطفال� ،إلى ما
ي�سمونه « الإعداد» بما يتنا�سب و�شروطهم والتي في كثير من
الأحيان تكون �شروطاً تجارية ،وذلك على ح�ساب المنظومة
الفكرية والتربوية والثقافية والتعليمية المت�ضمنة في الن�ص
الم�سرحي ،فيلج�ؤون الى ال�شطب والحذف بطريقة ع�شوائية
لتنهار بذلك بنية الن�ص الم�سرحي وي�صبح ن�صاً �سطحياً
مفككاً تطغى عليه لغة الوعظ والإر�شاد ،فتغيب بذلك المتعة
التي هي جوهر الم�سرح عموماً وم�سرح الأطفال خ�صو�صاً.
ُيالحظ �أي�ضاً غياب �أحد المقومات الأ�سا�سية التي تجعل
من م�سرح الأطفال م�شروعاً ناجحاً ،وهو احترام الجمهور
واحترام العمل الفني الذي ُينجز� ،إال �أن التب�سيط واال�ست�سهال
الفاح�ش في م�سرح الأطفال في الالذقية يجعل من مجمل
العرو�ض تزييفاً للفن و�شعوذ ًة تحتاج �إلى رقابة �صارمة من
�أ�صحاب ال�ش�أن لتقويمها و�إيقاف الكثير منها ،لأنها ال تعتبر
عرو�ضاً م�سرحية ،بل عبارة عن ا�ستعرا�ضات بهلوانية �أقرب
�إل��ى عرو�ض ال�سيرك ولكن بطريقة م�شوهة ،ال تقدم �سوى
ال�سحر و�ألعاب الخفة الممجوجة والمكررة بطريقة بدائية
م�ت��راف�ق��ة م��ع الأغ��ان��ي ال�ه��اب�ط��ة وال �ت��ي تعمل ع�ل��ى تخريب
الذائقة لدى جمهور الأطفال و ُت�ضعف ،بل تهدم ،دور الم�سرح
في التربية ال�سليمة ،لأنه ما من �شيء يجري على الم�سرح
بالرغم من وجود المو�سيقا والغناء واال�ستعرا�ض ال�صاخب.
�أما على �صعيد البنية المرئية؛ والتي تعتبر �شيئاً هاماً
في م�سرح الأطفال �أكثر منها في م�سرح الكبار ،نجدها في
�أغلب العرو�ض م�شتتة وتفتقر الى االعتبارات الفنية �شك ً
ال
وم�ضموناً واتجاهاً جمالياً.
فالم�سرح ك��ان وم��ازال و�سيبقى مكاناً للر�ؤية وال ُم�شاهدة

يُ الحظ غياب أحد المقومات
األساسية التي تجعل من مسرح
ناجحا
ً
مشروعا
ً
األطفال
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وال�ف��رج��ة� ،أي �أن الأ��ش�ك��ال الحركية والفرجوية والأح��داث
والأفعال التي تقوم بها ال�شخ�صيات هي الأ�سا�س التي تقوم
عليه ع��رو���ض م���س��رح الأط �ف ��ال ،لأن ال�ح��رك��ة ُتعتبر �أق��وى
من اللغة و�أكثر ت�أثيراً وثباتاً في عقل المتفرج ،فالأطفال
يتعلمون من خالل �أفعال ال�شخ�صيات و�سلوكها ومجموعة
القيم والأهداف التي ي�سعى العر�ض لتقديمها .هذا يعني �أن
عرو�ض م�سرح الأطفال البد �أن تعتمد على الحركة واللعب
اللذين لهما �صلة وثيقة بميل الأطفال �إلى الن�شاط البدني.
�إذن :الب��د للمخرج ال��ذي �سيقوم بتقديم عمل م�سرحي
للأطفال �أن ي�س�أل نف�سه لمن �س�أقدم العر�ض ،وماذا �س�أقدم
له « الحكاية �شكال وم�ضمونا “ ،و�أين ومتى �س�أقدم العر�ض
« تحديد المكان والزمان « وكيف �س�أقدم العر�ض « �أي �شكل
العر�ض الب�صري ال�صوري « ،ويعتبر هذا الأخير �أهم الأ�سئلة
التي يجب على المخرج �أن يجيب عنها.
�إال ان ال��واق��ع ي�خ��ال��ف ك��ل ه��ذه الأ� �س ����س ،فن�شاهد �أغ�ل��ب
العرو�ض التي تقدم خالية من كل ما �سبق وتمت مالحظته،
بل وت�ساهم الى حد كبيرقي ت�شويه الفكر والذائقة التي يجب
�أن تكون في ب�ؤرة االهتمام.
�أما النقطة الأخيرة التي يمكن التحدث عنها ،وهي النقطة
الأك�ث��ر خطورة والتي تثير اال�ستغراب بل واال�ستهجان في
كثير من الأحيان ،فهي �أن الكثير من العرو�ض التي تقدمها
ال� ِف��رق العاملة تحت م�سمى « م�سرح الأط �ف��ال « م��اه��ي �إال
ا�ستعرا�ضات هزيلة ُتقدم بنا ًء على تراخي�ص وموافقات �إدارية
ت�صدر عن وزارة الثقافة بالإ�ضافة الى مديرية الثقافة في
المحافظة ،فتقدم هذه الفِرق عرو�ضها دون رقيب ،بل وتتعمد
تغييب اللجان ال ُم�شكلة من قِبل وزارة الثقافة نف�سها ،كلجنة
قراءة الن�صو�ص ولجنة م�شاهدة و�إجازة العرو�ض التي تقرر
مدى �صالحية هذه العرو�ض واال�ستعرا�ضات للعر�ض �أمام
�شريحة ُتعتبر من �أخطر ال�شرائح ،والتي يجب التعامل معها
بطريقة �أكثر جدية وعلمية وم�س�ؤولية ،ال �أن نتعامل معهم،
�أي جمهور الأطفال ،وك�أنهم فقط �أرقام تدر المال ،فنجد هذه
ال ِف َرق ومديروها ي�سرحون ويمرحون على خ�شبات الم�سارح
في المحافظة بعد دفعهم لبدالت ا�ستثمار المراكز التي تقدر
بحوالي الربع مليون ليرة �سورية للعر�ض الواحد ،وذلك على
ح�ساب العرو�ض الم�سرحية الحقيقية التي ال تجد مكاناً
لعر�ض نتاجها با�ستثناءات قليلة منها تتلقى بع�ض الدعم من
مديرية الم�سارح والمو�سيقا .
البد من اتخاذ موقف جاد وم�س�ؤول لت�صويب هذا الواقع،
والبد من تعاون كافة الجهات لقمع ظاهرة العرو�ض التجارية
التي تعمل على الهدم ال البناء.
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وليد عمر مسرحي يستنطق تجربته ..
أخرجت أكثر من عشرين عرضاً مسرحياً لألطفال ..
مسر ح الطفل أهم مخترعات القرن العشرين ..
كتب :وليد عمر 13
 عالم وليد عمر الم�سرحي .. ولي ��د عمر ب�سطور � ..س ��وري من القام�شليم ��ن موالي ��د ١٩٥٧م  ..اج ��ازة بالهند�س ��ة
الزراعي ��ة جامع ��ة حل ��ب  ..تف ��رغ للم�س ��رح من ��ذ
مطل ��ع الثمانين ��ات ول ��م يمار�س مهن ��ة الهند�سة
ال ��ز راعي ��ة  ..اخ ��رج لم�س ��رح الكب ��ار والنا�شئ ��ة
والأطف ��ال م ��ا ين ��وف ع ��ن �س ��ت وثماني ��ن عر�ضا
م�سرحي ��ا � ..شارك في العدي ��د من المهرجانات
الم�سرحي ��ة ال�سورية والعربي ��ة والدولية  ..نال
جوائ ��ز كثيرة و�شه ��ادات تقدير عربي ��ة و�سورية
 ..كرمت ��ه م�ؤ�س�س ��ات ثقافية منه ��ا وزارة الثقافة
ال�سوري ��ة �أكث ��ر م ��ن م ��رة  ..ا�سمح ��وا ل ��ي �أن
�أحدثك ��م ع ��ن تجربت ��ي الم�سرحي ��ة م ��ع الطفل
حيث �شاركته �أكث ��ر من ع�شرين عر�ضا م�سرحياً
طليعي� �اً و�شباب ًي ��ا وعرو�ض� �اً خا�ص ��ة ،وقد توّجت
معظمها بالجوائز على عدة م�ستويات من مثل
( �أف�ض ��ل عر�ض � -أح�س ��ن �إخراج  ،و�أف�ضل ممثل
و ممثل ��ة وديك ��ور ...ال ��خ ) حاولت ف ��ي تجربتي
م ��ع م�س ��رح الطف ��ل �أن �أك ��ون طف�ل�ا ال مخرج ��ا
عندم ��ا �أتن ��اول ن�صا ما  ،و�أق ��وم ب�إعداده ومن ثم
�إخراج ��ه ف�إن ��ي �أعي� ��ش مقارب ��ة واقعي ��ة حقيقية
عل ��ى م�ستوي ��ات عدة من مثل النم ��وذج التربوي
والتعليم ��ي والت�أثي ��رات الأخ ��رى م ��ن عالق ��ات
اجتماعية وتاريخية واقت�صادية وبيئية وغيرها
 ..تل ��ك العالقات ذات الت�أثي ��ر الوا�ضح وخا�صة
على ف ��ن الم�سرح الطفلي الذي ه ��و بامتياز فن
مركب بطبيعته يقول عنه المو�صللي� ... ( :أنه
م ��كان اللعب والت�سلي ��ة والتع ّل ��م والتربية  ،وهو
المالذ الثالث بعد البيت والمدر�سة يق�ضي فيه
الطف ��ل �أوقات ��ا حيوي ��ة مثم ��رة ت�سهم ف ��ي ا�شباع
رغبات ��ه وتلبي ��ة الكثير من متطلبات ��ه المتنوعة
التي ت�ساعده في بناء وتنمية مختلف الخ�صال
 ،والجوان ��ب المعرفي ��ة و الثقافية وغيرها ) ...
و باخت�ص ��ار م�س ��رح الطفل كما قال عنه احدهم
 :ه ��و �أعظ ��م اخت ��راع ف ��ي الق ��رن الع�شري ��ن لأنه
ف ��ن مرك ��ب و�شامل يتطل ��ب الإم ��ام بتخ�ص�صات
ع ��دة � ..أدبي ��ة وعلمي ��ة وتربوي ��ة وفني ��ة وحيوية
( بيولوجي ��ة) باال�ضاف ��ة �إل ��ى مختل ��ف الو�سائل
التعبيري ��ة الت ��ي ي�شت ��رك فيه ��ا ال�سم ��ع والب�صر
والحركة والحد�س � ..أي �أنه ال يعتمد على اللغة
المنطوق ��ة ( الأبجدي ��ة ) فح�س ��ب  ،و�إنم ��ا عل ��ى
ال�صورة التعبيرية والت�شكيل والغناء والمو�سيقا
� ..أي �أن ��ه يعتم ��د على �شمولي ��ة كل ما ذكرت من
الو�سائ ��ل بالإ�ضاف ��ة لل ��دالالت واال�ش ��ارات ( ..
ال�سيمياء )

الحا�سوب ال�صغير – �إخراج وليد عمر – الم�سرح المدر�سي بالقام�شلي

جحا والمرابي – ت�أليف حمدي مو�صللي - -م�سرح الح�سكة القومي

_ ق ��راءات ف ��ي بع� ��ض عرو� ��ض الطف ��ل  ( -3الكت ��اب لل�صغ ��ار ) مدر�س ��ة م�سرحي ��ة
الم�سرحي ��ة الت ��ي �أنجزته ��ا خ�ل�ال ال�سن ��وات تعليمية تربوية موّجهة للأطفال لكي ي�شاركوا
ف ��ي الت�ألي ��ف واالبتكار من خ�ل�ال ممار�سة فعل
الطويلة � ..أذكر منها :
 -1م�سرحي ��ة  /م�ستقب ��ل الحي ��اة  /ه ��ذه الكتاب ��ة م�صحوبة بالتخي ��ل  ،وكما تحث وتبرز
الم�سرحي ��ة تعالج واقعا ي�شغ ��ل الإن�سان وحياته �أهمي ��ة المطالع ��ة وخا�ص ��ة الق�ص� ��ص وكتاب ��ة
وحياة الكائنات الحية االخرى التي تعي�ش معنا اال�شعار والم�سرحيات الطفلية وغيرها ..
على االر�ض � ،أال وهو التلوث
م�سرحي ��ة (
-4
البيئي الذي بات خطرا على
الحا�س ��وب ال�صغي ��ر ) ..
الت ��وازن الحيات ��ي  ،وم ��ن
�أي�ض ��ا م�سرحي ��ة تربوي ��ة
خالل الم�سرحية التعليمية
باختصار مسرح الطفل تعليمي ��ة تبي ��ن فائ ��دة
الت ��ي تبي ��ن خط ��ر ه ��ذا كما قال عنه احدهم  :هو  ،واهمي ��ة الكومبيوت ��ر
التل� �وّث  ،والتي تعلم الطفل أعظم اختراع في القرن ف ��ي التط ��ور والتق ��دم ف ��ي
ال�ض ��رورات اال�سا�سي ��ة الت ��ي العشرين ألنه فن مركب مختلف المجاالت العلمية
بموجبه ��ا ن�ستطيع الحفاظ
والإداري ��ة واالقت�صادي ��ة ،
وشامل
على البيئة
و�أن اال�ستعم ��ال الخاط ��ئ
 -2م�سرحي ��ة  /الب ��ذار
للكومبيوت ��ر ف ��ي غي ��ر
الأ�س ��ود  /قدمته ��ا ل�صال ��ح
محله ي� ��ؤدي �إل ��ى التراجع
منظم ��ة طالئ ��ع دم�ش ��ق
 ،وتعال ��ج الم�سرحي ��ة ج�ش ��ع بع� ��ض التج ��ار والتخلف والتردي بالأخالق .
الفا�سدي ��ن الذي ��ن يتحكم ��ون بق ��وت النا� ��س  - -5م�سرحي ��ة ( اب ��و خلي ��ل القبان ��ي ) ..
ومعي�شته ��م م ��ن خ�ل�ال الم ��واد الفا�س ��دة الت ��ي م�سرحي ��ة للتعري ��ف الأطف ��ال بتاري ��خ الم�س ��رح
يطرحونه ��ا بالأ�س ��واق وب�أ�سعار غالي ��ة  ..تنتهي ال�س ��وري م ��ن خ�ل�ال التع ��رف عل ��ى الرائ ��د
الم�سرحي ��ة بمحا�سب ��ة الفا�سدي ��ن وتحويله ��م الم�سرح ��ي الغنائ ��ي االول ابن ال�ش ��ام �أحمد �أبو
للعدال ��ة  ..اي�ض ��ا ه ��ذه الم�سرحي ��ة تربوي ��ة خليل القباني من خالل ا�ستعرا�ض �سيرة حياته
االبداعي ��ة كفن ��ان مو�سيق ��ي و�شاع ��ر ومخ ��رج
تعليمية ذات طابع �أخالقي .

 -13مخرج م�سرحي متميز ومعروف له عدد كبير من العرو�ض الم�سرحية للكبار والنا�شئة وال�صغار  ..كثير من �أعماله ح�صلت على جوائز �سورية وعربية يعمل في الم�سرح المدر�سي بالقام�شلي..

وكات ��ب م�سرح ��ي قدم ه ��ذا النموذج م ��ن الفن ،
وقد حاربه الرجعيون تحت �ستار الدين ..
 -6م�سرحي ��ة ( الأمي ��رة النائم ��ة )  ..وه ��ي
م�سرحي ��ة تعليمي ��ة تبي ��ن ه ��ذه الم�سرحي ��ة
�أهمية بع� ��ض الأع�شاب الطبية في مدواة بع�ض
الأمرا� ��ض الم�ستع�صي ��ة كحال ��ة الأمي ��رة  .هذه
الم�سرحي ��ات ق ��ام الأطف ��ال بتج�سيده ��ا عل ��ى
خ�شب ��ة الم�س ��رح �أي �أن االطف ��ال ه ��م ي�صنع ��ون
م�سرحه ��م ( م�س ��رح ال�صغ ��ار لل�صغ ��ار ) وه ��م
يقدمون ��ه لزمالئهم الأطفال  .كما �أنني قدمت
م�سرح ( الكبار لل�صغار) واذكر بع�ضها :
 - -7جح ��ا والمل ��ك زعف ��ران  ..م�سرحي ��ة
تربوي ��ة تق ��وم عل ��ى فك ��رة ال�صداق ��ة والتعاون ،
ونب ��ذ طرق ال�شعوذة  ،والعمل بال�صدق والتعاون
والمحبة بين النا�س .
 -8م�سرحي ��ة ( كراكوز وال�صندوق العجيب)..
م�سرحي ��ة تربوي ��ة تعليمي ��ة ذات بع ��د اجتماع ��ي
وان�سان ��ي وفكرته ��ا تقوم على ح ��ث النا�شئة على
العم ��ل  ،وتبي ��ان �أهميت ��ه ف ��ي البن ��اء والتط ��ور
وتحقي ��ق ال�سع ��ادة  ،والو�سيل ��ة التي تم ��د النا�س
بالمادة  ،من اجل ا�ستمرار العي�ش وعدم ال�س�ؤال
والحاج ��ة  ،والعم ��ل قيم ��ة و مقيا� ��س للفرد في
مجتمع ��ه  .بالإ�ضاف ��ة لم�سرحي ��ات م ��ن مث ��ل (
الن�س ��اج والطائ ��ر الذهب ��ي وم�سرحي ��ة بهل ��ول
ّ
والأمي ��ر الك�س ��ول  ..وغيره ��ا ) م ��ن م�سرحي ��ات
تعليمي ��ة تربوي ��ة ا�سهم ��ت ف ��ي تعلي ��م الأطفال .
وع ��ن الم�س ��رح الطف ��ل ف ��ي �سورية اثن ��اء الأزمة
والع ��دوان عل ��ى بلدن ��ا الحبي ��ب  ..يمك ��ن القول
�أن م�س ��رح الطف ��ل ف ��ي محافظ ��ة الح�سك ��ة  ..ال
�أ�ستطي ��ع القول �أن ��ه قد تراج ��ع ب�سبب الظروف
،ولكن لي�س هو بالم�أمول الذي د�أب عليه قب ً
ال ..
م ��ن حيث عدد العرو�ض وكذل ��ك قلة الن�صو�ص
المكتوبة والموجهة للطفل  ،وهجرة بع�ض �أهم
ك ّت ��اب هذا الم�سرح ،وعزوف البع�ض عن الكتابة،
بالإ�ضاف ��ة �إلى �ضع ��ف الإمكانات وغيرها  ..ربما
وارجو �أن يعود م�سرح الطفل قريبا الى م�ستواه
ال�ساب ��ق ف ��ي محافظ ��ة الح�سك ��ة ،و ه ��ذا يتوقف
عل ��ى جه ��ود القائمي ��ن عل ��ى الم�سرح ب�ش ��كل عام
وم�سرح الطفل ب�شكل خا�ص .

كلمة أخيرة
كتبها :توفيق أحمد
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جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:

دعوة مفتوحة

د.حممد احلوراين
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئيـــ�س التحريــر:

�أ .توفيق �أحمد
مديـــر التحريــر:

منيـر خلف
�أمينا التحرير:

عيد الدروي�ش� ،أو�س �أحمد �أ�سعد
هيئـة التحريـر:
طالب هما�ش  -د.جودت �إبراهيم -
د.نزار بني املرجة  -نظري جعفر -
معاوية كوجان  -حممد احلفري

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن
للنشر في األسبوع األدبي
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.
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hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

املرا�سالت
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص .ب( - )3230هاتف -6117241
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اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

ف ��ي بداي ��ة هذه الزاوية الخا�صة من ه ��ذا العدد الخا�ص من
جريدة الأ�سبوع الأدبي المخ�ص�ص لم�سرح الطفل في �سورية،
�أ�شك ��ر �صديقن ��ا الكاتب والمخ ��رج الم�سرح ��ي الدكتور حمدي
مو�صللي على جهوده بالتح�ضير والمتابعة لإنجاز هذا العدد،
و�أ�شك ��ر �أي�ض� �اً ال�س ��ادة الذي ��ن �ساهم ��وا ب�إنج ��از الع ��دد؛ الكاتب
والناق ��د ج ��وان ج ��ان ،والروائ ��ي والقا�ص والكات ��ب الم�سرحي
محم ��د الحف ��ري ،والكاتبة �أ�سيل مو�صلل ��ي ،والكاتب وال�شاعر
محم ��د وحي ��د عل ��ي ،والباح ��ث والكات ��ب والناق ��د الم�سرح ��ي
الدكت ��ور هيث ��م يحيى ،الخواج ��ة والممثل والمخ ��رج وم�صمم
الدم ��ى لم�س ��رح الطف ��ل �شاك ��ر �شاك ��ر ،وال�شاع ��ر والمخ ��رج
الم�سرح ��ي طال ��ب هما� ��ش ،والمخ ��رج والممث ��ل مج ��د يون� ��س
�أحم ��د ،والكات ��ب والمخ ��رج الم�سرح ��ي ولي ��د عم ��ر ،والمخرج
وم ��درب الفنون ال�شعبية زياد دم ��اره� ..أ�شكر كل ه�ؤالء الأخوة
الأع ��زاء الذين �ساهموا بالتن�سيق الكامل مع د .حمدي ب�إنجاز
ه ��ذا العدد الذي نعتب ��ره �ضرورياً ل�شرح مفهوم الم�سرح ب�شكل
ع ��ام وم�س ��رح الطف ��ل ب�ش ��كل خا� ��ص ..ه ��ذا الم�س ��رح القدي ��م
الجدي ��د ال ��ذي يج ��ب �أن ين ��ال اهتمام� �اً كبي ��راً م ��ن جمي ��ع
المعنيي ��ن لم ��ا له م ��ن �أهمي ��ة كبرى في بن ��اء الأف ��كار وتنمية
الذوق الع ��ام وزرع مفاهيم الخير والعادات ال�سليمة والتحفيز
عل ��ى الطم ��وح والإب ��داع والج ��د واالجته ��اد والإخال� ��ص ف ��ي
العم ��ل ..ومحارب ��ة الذهنيات الخرافي ��ة والتم�سك بقيم العلم
والمعرف ��ة والأخ�ل�اق ،واالبتع ��اد ع ��ن العنف وط ��رد الخوف..
كل ه ��ذ ه ��و �أه ��داف ح�ضاري ��ة واجتماعي ��ة ووطني ��ة ..كم ��ا � ّأن
م ��ن واج ��ب و�أه ��داف ه ��ذا النوع م ��ن الم�س ��رحُ ،حري ��ة التعبير

والتركي� � ُز عل ��ى تنمي ��ة الق ��درة والت ��درب والثق ��ة بالنف� ��س..
واالبتع ��اد ع ��ن االنط ��واء والخج ��ل ال ��ذي ي� ��ؤدي �إل ��ى خلل في
الوظيفة الم�ستقبلية للطفل..
لي� ��س م ��ن اخت�صا�ص ��ي الخو�ض ف ��ي تفا�صيل و�أن ��واع م�سرح
الطف ��ل وتاريخ ��ه ف ��ي �سوري ��ة والعال ��م� ،إنم ��ا نح ��ن ف ��ي اتحاد
الكت ��اب العرب ا�ستطعن ��ا بالتعاون مع د .حم ��دي الو�صول �إلى
ه ��ذا الع ��دد لع ّلن ��ا نحقق من جدي ��د ت�سليطاً لل�ض ��وء على هذا
النوع من الم�سرح الهام ،كما �أنني �أ�شكر العزيز الغالي الباحث
والكات ��ب والمخ ��رج الم�سرح ��ي الكبي ��ر الأ�ست ��اذ عب ��د الفت ��اح
قلعج ��ي لتلبي ��ة طلبن ��ا بكتابت ��ه الكلم ��ة الأولى عل ��ى ال�صفحة
الأول ��ى في هذا الع ��دد الخا�ص ،كما �أ�شك ��ر ال�شاعر منير خلف
الذي �أ�سهم ب�إ�ضاءة طيبة في هذا العدد.
و�أق ��ول للجمي ��ع :ال يعن ��ي ه ��ذا �أنن ��ا �أغلقن ��ا ه ��ذا المل ��ف،
فالمج ��ال مفت ��وح في الأع ��داد القادمة لهذا الن ��وع وغيره من
�أن ��واع الأدب والمعرفة الأخ ��رى على �صفحات جريدة الأ�سبوع
الأدب ��ي وذل ��ك لتتمك ��ن م ��ن �إغن ��اء �صفحاتن ��ا ب� ��آراء وخب ��رات
ووجه ��ات نظ ��ر كتابن ��ا الأع ��زاء الذي ��ن ُنك ��نّ له ��م ُك َّل االحترام
وندعوه ��م للم�ساهم ��ة الكريم ��ة بم ��ا ي�ش ��ا�ؤون م ��ن مقترح ��ات
�إ�ضافي ��ة لأن الأدب والعل ��وم المعرف ��ة ال تع ��رف الرك ��ود مهم ��ا
ق�س ��ت بن ��ا الأيام وا�شت ��دت الظ ��روف ،لأن الهدف �أ�سم ��ى و�أكبر
من ك ّل اال�ضطرابات المرحلية ،بل و� ّإن الأدب من �أهم مهماته
عبور ك ّل الظروف بنجاح ..وتحليلها والبنا ُء عليها لغدٍ �أف�ض َل
�أمناً وا�ستقراراً و�سالماً و�إبداعاً.

