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انه تجربة مسرحٌة رسمٌة تقدم من خاللها مسرحٌة لجمهور من األطفال,  <<

والهدف من مسرح االطفال هو تقدٌم أفضل تجربة مسرحٌة ممكنة للجمهور, ومن 

أجل هذه الغاٌة ٌوظف مسرح األطفال جمٌع تقنٌات وقواعد المسرح مستخدما 

د , و)مسرح الشبٌبة( هو المصطلح بعضها بطرٌق خاصة سنبحثها فٌما بع

 >> الثامنة عشرةعشرة وحتى  الرابعةالمرادف للمسرح الوجه للجمهور بٌن سن 

 



ٌغفل موسى كولدبرغ عن أهمٌة الحدٌث عن المسرح الذي ٌقدمه الكبار  وال

للصغار والمسرح الذي ٌقدمه الصغار للصغار فٌبدي وجهة نظرة حول هذا 

عند بعض الذٌن تصدوا الى تعرٌف مسرح الطفل  إشكالٌةالموضوع الذي كان 

 فٌقول:

 بالتنفٌذ فً مسرح الطفل , سٌقوم>> هناك دوما ارتباك حول من الذي 

بٌن تنفٌذ العرض من قبل  ال ٌتمٌزوبصورة عامة فؤن مصطلح )مسرح األطفال( 

أطفال وتقدٌمه لبى جمهور أطفال اخرٌن أو من قبل كبار وتقدٌمه الى جمهور من 

 األطفال<<

ولتجنب بعض هذا االرتباك فقد أحدث هذا الكتاب مصطلحا جدٌدا هوه )الفن 

الى عرض مسرحً رسمً تكون  لإلشارةالمسرحً الترفٌهً( والذي سٌستعمل 

للجمهور الفنٌة  المتعةالعرض بقدر أهمٌة رة الذٌن ٌقدمون فٌه أهمٌة تطوٌر وخب

مجال هذه المصطلحات تؤتً المهرجانات المدرسة والمسرحٌات  أو تفوقها,

الهزلٌة القصٌرة التً فً المعسكرات أو برامج الدوائر الترفٌهٌة والتً ٌقوم فٌها 

الترفٌهً( وامل األطفال باألداء لجمهور من األطفال تحت عنوان: )الفن المسرحً 

اال ٌتضمن مصطلح )ترفٌهً( مجرد معنى التسلٌة أو اللهو ونما تعنً النشاط 

الذي ٌعٌد تكوٌن النفس من جدٌد, لذلك فؤن مصطلح )مسرح االطفال( سٌكون 

كل دائم تقرٌبا بالعروض التً ٌقدمها الكبار مع أمكانٌة اشتراك طفل محصورا بش

ة ,,فاذا كان االهتمام األول هو أمتاع فً دور ٌتطلب وجود طفل فً المسرحٌ

بسب موهبته فً عرض هذا الدور  المطلوبالطفل للدور  اختٌارالجمهور وتم 

ولٌس بسبب حاجته لفرصه تمكنه من تطوٌر اتزانه أو تقته بنفسه, فان اصطالح 

 ) مسرح األطفال ٌمنكن استعماله فً هذا المجال(.

ٌر مسرح الشباب ومسرح الطفل له فؤن مسرح الطفل غ ما تقدماستنادا الى 

 خصوصٌه وصفاته وممٌزاته..

 فؤننااالبداعً ,  مرتجل أووان اعتراض معترض حول المسرح التلقائً أو ال

مع تعرٌف مسرح الطفل الذي ٌتوجه الى عمومٌة  ال ٌتعارضنقول: ان هذا 

الموضوع ال الى خصوصٌته والمسرح التلقائً له عالقه بالمسرح المدرسً هو 

شخصٌته عندما نطالبه أن ٌبدع حوارا  وبناءأسلوب من أسالٌب تعلٌم الطفل 

ال ٌتعلق بموضوع ما داخل حجرة الصف أو فً المسرح داخل المدرسة, ألن هذا 

العام بغاٌه  نهاٌةالمسرحٌة المدرسٌة التً تقام فً  المهرجاناتمع  ٌتوافق



وانجاز فائق لتكون النتٌجة  فائقةالتنافس, ألن هذا المسرحٌات تحتاج الى تهٌئه 

 مفٌدة ومتفوقة.

وموجز القول ان مسرح الطفل هو المسرح الذي ٌقدم لألطفال بمختلف أنواعه 

 وتوجهاته.

واذا كان الفضل المسرحً لألطفال ٌختلف عن الفضاء المسرحً للكبار فان تحدٌد 

المكان فً التعرٌف, كما ٌرى الدكتور ابراهٌم حمادة فً معجم المصطلحات 

 ال بؤس به :الدرامٌة 

أن مسرح الطفل هو المكان المهٌؤ مسرحٌا لتقدٌم عروض تمثٌلة كتبت وأجرٌت 

 خصٌصا لمشاهدٌن من األطفال

سرح الطفل هو مصطلح عالمً غٌر محدد ٌدل على المجال العام للمسرح م -1

 لألطفال.. المسرحٌاتالذي تقدم فٌه 

مسرح الطفل للمشاهدٌن الشباب هو تعبٌر ٌشمل مسرح األطفال ومسرح  -2

أن الكبار  المقصودٌن. ورغمالشباب والفرق هو مدى العمر للمشاهدٌن 

, ٌحضرون كمدرسٌن مسرحٌات تقدم لألطفال ما ٌحضرونكثٌرا 

ٌصطحبون أطفالهم أو كراعٌن للمسرح  كآباءٌصطحبون تالمٌذهم, أو 

 والمسرحٌات , فان التركٌز فً العرض سٌكون لألطفال تقدٌما ومشاهدة..

مسرح االطفال ٌدل على أحداث مسرحٌة صممت خصٌصا لتقدٌم الى  -3

 12لى ا 5االشخاص صغار السن, األفضل فً عمر المدرسة االبتدائٌة من 

 سنه..

مسرح األطفال ٌتكون من أداء عمل مسرحً فنً موجه لألطفال بواسطة  -4

الى 5بٌن  أعمارهمممثلٌن نشطٌن, ٌقدم لمشاهدٌن شباب أو طفال تتراوح 

 :سنه, ومسرح األطفال ٌتمٌز بالصفات التالٌة 15

العمل المإدى او المسرحٌة ٌمكن ان ٌكون مسرحٌة مكتوبة ذات طبٌعة *

مسرحٌة تعد او تصمم او تطور جٌدا بجهود متعاونة من  تقلٌدٌة او

 مخرجٌن وممثلٌن جٌدٌن او بواسطة طاقم ممثلٌن

ٌمكن ان ٌكون قصة قصٌرة صممت لتجذب كل  المواد*المادة الدرامٌة 

انتباه المشاهدٌن من تسلسل من االحداث او ربما تكون سلسلة من 

 القصٌرة المنفصلة او المربوطة بموضوع معٌن االستكشافالقصص او 

وٌفضل ان ٌعمل ممثلون من الكبار ذوو الخبرة عالٌة فً المسرحٌة مع *

 من ادوار االطفال..ممثلٌن اطفال ذوي مواهب خاصة 



المشاهدون ٌمكن أن ٌرتبوا فً أي شكل باستخدام فراغات كبٌرة من *

هدف الى التواصل بٌن ٌ المسرحألن  الفضاء. ونسبةخشبة المسرح الى 

كل الفئات فان المشاركة الوجدانٌة والفكرٌة من المشاهدٌن مهمه, 

والمشاركة ٌمكن أن تكون مشاركة صوتٌة أو عضوٌة من المشاهدٌن وهم 

 فً مقاعدهم..

للوقوف على تعرٌف مسرح الطفل لم أعثر  اإلنجلٌزٌةوبالعودة الى المعاجم 

هناك تعرٌف ٌخص كلمة المسرح  على تعرٌف ٌختص بمسرح الطفل وانما

مصطلح مسرح الطفل , اما ألنه حدٌث  ال تعتمد, بمعنى ان المعاجم 

 واما ألسباب أخرى., النشؤة

 وٌشٌر كتاب أدب األطفال والفتٌان الى مصطلح مسرح األطفال :

فً  ما نعنٌه>>ٌبدو لنا أذن من الضروري أن نوضح ولو بشكل تخطٌطً 

 فرنسا, بالمعنىاألطفال, التؤكٌد األول: ال ٌوجد فً أطار هذا المقال بمسرح 

ٌتعلق تماما بمسرح لألطفال كما بمسرح  مكرسة, فاألمرالحرفً , تسمٌة 

الفتوة أو أٌضا بمسرح للمشاهدٌن الصغار .. لكن هذه التعابٌر للطفولة أو 

التً تغطً واقعا متعددا ومتحركا )نحن نفكر بمختلف مستوٌات سنً 

الطفولة( تستحق على االقل أن تختلف عن تعبٌر )مسرح األطفال(..ولٌس 

هذا الحال دائما فً الخارج ,كما فً االنجلٌزٌة حٌث ٌعنً التعبٌر بان معا 

ا من أجل االطفال ومسرح االطفال , وفً االلمانٌة اٌضا هنا غموض مسرح

اذا ٌشٌر الى مسرح عائد لألطفال ..أما بالنسبة لنا فهو ٌعنً مسرحا من 

 غون من أجل جمهور من االطفال ..فٌه بال بالتمثٌل األطفال, ٌقومأجل 

كل أن أغلبٌة البلدان فً األصل تدٌن )بوضع قوانٌن صارمة أو بمعنها بش

 أدوارل كامل( استخدام الطفل كممثل لمسرح محترف )تإدي النساء 

 السوفٌتً( االتحاداألطفال فً 

ٌعرف معجم المصطلحات الدرامٌة مسرح األطفال فٌقول >>مسرح األطفال 

هو المكان المهٌؤ مسرحٌا لتقدٌم عروض تمثٌلٌة كتبت وأخرجت خصٌصا 

لهم من األطفال أو الراشدٌن ك الالعبونلمشاهدٌن من االطفال, وقد ٌكون 

أو خلٌط من كلٌهما معا.. وعلً هذا فالمعول االساس فً التخصٌص هو 

جمهور النظارة من االطفال الذٌن أنتجت ألجلهم العملٌة المسرحٌة نصا 

 واخراجا <<

ان التعرٌف السابق ٌوضح هدف هذا المسرح والعاملٌن فٌه )الكبار 

أي مع أنتشاره  الثانٌةد الحرب العالمٌة والصغار( وقد تبلور هذا الهدف بع

على نطاق واسع, ولعل الدمار الذي نتج جراء الحربٌن كان دافعا رئٌسا 



لظهور مسرح الطفل من أجل بتاء المستقبل والطفل الرجل الفاعل فٌه, 

ولهذا من خصوصٌة هذا المسرح هو التوجه نحو الطفل بقوة ال حدود لها 

واجتماعٌا ونفسٌا وثقافٌا ومعرفٌا ووطنٌا  من أجل بناء الطفل انسانٌا

 وقومٌا... الخ.

وقد أصاب الدكتور سمر روحً الفٌصل عندما رفض مصطلح الكبار 

للصغار, ألن ذلك ٌستدعً مسرح الصغار للصغار وأن مصطلح مسرح 

 الطفل هو المسرح الذي ٌقدم لألطفال هو الدقٌق والمقصود..

فل ٌدل على اتفاق كبٌر فً االطار ما أوردته من تعارٌف حول مسرح الط

كان البد من أن أدلً بدلوي  التفصٌالت, ولماالعام واختالف فً جزء من 

 فً تعرٌف مسرح الطفل فانً أقول:بٌن الدالء 

انه ال بد من االشارة فً التعرٌف الى المكان وقد أفلح الدكتور أبراهٌم 

حمادة فً معجم المصطلحات الدرامٌة, الذي أوردته سابقا, عندما قال 

كتبت  تمثلٌهمسرحٌا لتقدٌم عروض  المهٌؤ)مسرح االطفال هو المكان 

وأخرجت خصٌصا لمشاهدٌن من األطفال( ذلك ألن الفضاء المسرحً 

 لألطفال وهو ٌختلف عن فضاء مسرح الكبار..ضروري 

هذا أمر, واألمر االخر فإننً أرى أنه ال ضرورة للدمج بٌن مسرح األطفال 

ومسرح الفتٌان )الشباب( ذلك ألن األمر ٌختلف فً التوجه, وما ورد فً 

التعرٌف الذي أشرت الٌه فً موقع )ٌاهو( ٌدعو الى التساإل ألٌست الفئه 

وبالتالً ألٌس المستوى الفكري ٌختلف عن مستوى العمرٌة مختلفة؟ 

 الوعً؟ اذا كان األمر كذلك فكٌف نقبل بهذا الخلط؟

ولئن اعتبر البعض بؤن تعرٌف مسرح الطفل ٌوضح بظان هذا المسرح هو 

الذي ٌقدمه أو ٌنفذه الصغار للصغار, فان هذا االعتبار ٌحتاج الى أعادة 

الكبار ار للصغار, وبٌن ما ٌقدمه نظر, ألن التفرٌق بٌن ما ٌقدمه الصغ

 للكبار ٌحدث ارباكا والفصل بٌنهما ٌكرس التشتت..

وبناء على ذلك فان القول: ان مسرح األطفال هو المسرح الذي ٌقدم 

لألطفال سواء أكان من قبل الكبار للصغار أم من قبل الصغار للصغار أم من 

 ..قبل الكبار والصغار معا هو التعرٌف األشمل واألدق

وتؤتً بعد ذلك التفصٌالت التً هً فضلة الكالم أو التعرٌف )وهذه الفضلة 

من مثل ٌإدٌه ممثلون جٌدون أو  مهمه وضرورٌة ألنها تغنً التعرٌف(

نشطون أو على خبرة عالٌة بمسرح األطفال ومن مثل: أن مسرحٌة 

األطفال وسٌلة من وسائل تلبٌه حاجات الطفل ورغباته, ومصدر من 

 قافته..مصادر ث



من مثل التؤكٌد على ضرورة احترام الشكل وادأب السلوك. هذا وان اشترك 

األطفال مع الكبار فً مسرحٌة تتوجه الى االطفال هو صورة حقٌقٌة للحٌاة 

التً نعٌشها ألٌس مسرح الحٌاة ٌتضمن الكبٌر والصغٌر وبٌنهما أفعال 

 مإثرة نراها ونشارك فٌها ونتفاعل معها؟

ضرورة أن ٌتضمن هذا المسرح العنصر التربوي, بحٌث أٌضا  ولننسى

ٌندمج فً نسٌج العمل الفنً دون أن ٌثقل العرض, كما ال ننسى أن ٌفرض 

هذا المسرح عالما بهٌجا ماتعا متؤلقا تكمن فٌه القٌم وتسري فً أحداثه 

بٌسر وسهولة مع شمول العرض على عناصره ثالثة: الجمال, التعلٌم, 

 الثقافة.

 عن مصطلح )مسرح الطفل( ٌقول: حدٌقةوفً 

>>ان استخدام مسرح الطفل ٌجعلنا ننبذ مصطلح مسرح الكبار للصغار, 

ألن مضمون المصطلحٌن واحد, وألننا حٌن نستخدم مسرح الكبار للصغار 

نستدعً بشكل غٌر مباشر مصطلحا اخر مقابال له هو مسرح الصغار 

)المسرح التلقائً( الذي للصغار, وهو مصطلح غٌر دقٌق للداللة على 

 ٌإلف األطفال نصه وٌخرجونه وٌمثلونه أمام األطفال اخرٌن..

وفً المقابل, فان استخدام مصطلح مسرح الطفل ٌسمح لنا باعتبار هذا 

الدقٌقة كمسرح الكبار تماما ان لم  الفنٌةالمسرح جنسٌا أدبٌا له شروطه 

نً بدءا من تؤلٌف ٌكن أكثر صعوبة منه, وأشد الحاحا على الجانب الف

 النص, وانتهاء بالمشرف على الستارة..

وهذا االعتبار ٌجد رواجا لدى المعنٌٌن بؤدب األطفال , وهو نفسه مسوغ 

محاولتنا هنا التدقٌق فً مسرح الطفل من جوانبه الفنٌة وواقعه فً سورٌة 

 وافاف مستقبلٌه

 وٌجور الدكتور ٌوسف عٌدابً رأٌه فً التعرٌف:

, تلك المإسسة التربوٌة والتعلمٌة التروٌحٌة الفكرٌة ل>>مسرح الطف

الجمالٌة التً تصقل روح الطفل وتنمً فٌه التذوق والجمال بشغف وادراك 

سنً طفولته حتى الرشد, النضج, الذي نقصده ٌنمو معه عبر مراحل 

المسرح المتوجه للطفولة, مسرح فرجة  ودٌنامٌةبتعالٌم وألعاب وحركات 

صٌرة ٌقول للطفل ها أنت وها هو عالمك ومحٌطك ومداك وتنوٌر وبعد وب

 فاخترق االفاق لمستقبل أنت صانعه<<

 وتعرف حنان عبد الحمٌد العنانً مسرح الطفل بقولها:

>>نقصد بمسرح األطفال ذلك المسرح البشري, الذي ٌقوم على االحتراف 

ا ي حدد وظٌفته االجتماعٌة بؤنه1من أجل األطفال والناشئة فحسب وال

مساهمة عن طرٌق العمل الفنً فً التربٌة وبناء األجٌال الصاعدة ولهذا 



جنبا الى جنب مع المتهة الفنٌة اذا المسرح أهداف أخالقٌة عالٌة تسٌر 

ٌجب أن ٌقدم لجمهوره تجارب ممتعة على أن ٌكون فٌها واضح الهدف 

كنه قوي السرد, ٌعٌن الطفل على تلمس أفكاره وسط عالمه الذاتً وادراك 

 الحٌاة والعٌش مع الحاضر بكل متطلباته <<

 أما المسرحً قاسم محمد فٌصف مسرح الطفل بؤنه

>>ٌشترك مع المسرح العام من حٌث انه فن مسرح فً العدٌد من الصفات 

الفنٌة والجمالٌة والتكوٌنٌة, لكن مسرح الطفل رغم ذلك ٌنفرد بخصائص 

 خاصة به وحده<< تمٌز شخصٌته الفنٌة بؤهداف وواجبات ومقومات

 أما الدكتور عب الفتاح نجلة فٌقول:

>> نقصد بمسرح األطفال ذلك المسرح البشري الذي ٌقوم على االحتراف 

من أجل األطفال والناشئة فحسب, والذي حدد وظٌفته االجتماعٌة بؤنها 

مساهمة عن طرٌق العمل الفنً فً التربٌة وبناء األجٌال الصاعدة.. ولهذا 

ف أخالقٌة عالٌة تسٌر جنبا الى جنب مع المتعة الفنٌة اذ ٌجب المسرح أهدا

تجارب ممتعة على أن ٌكون فٌها واضح الهدف قوي أن ٌقدم لجمهوره 

السرد, ٌعٌن الطفل على تلمس أفكاره وسط عالمه الذاتً وادراكه كنه 

 الحٌاة والعٌش مع الحاضر بكل متطلباته<<

 ذا المجال فٌقول:وٌدلً الدكتور حمدي موصللً بدلوه فً ه

>> مسرح الطفل هو المكان الذي ٌجب أن ٌقصده الطفل بشكل دائم 

 ومخطط من أجل أن ٌحصل على المتعة والفائدة<<

وٌفرق الدكتور سمر روحً الفٌصل بٌن المسرح الغنائً والمسرح التلقائً 

 الموجهٌن للطفل فٌقول:

ٌنزوي الجانب >>األول ٌعتمد على الغناء أي المتهة والترفٌه بحٌث 

التعلٌمً فٌه سواء أكانت مادته شعرا أم نثرا مزٌجا منهما.. وٌعتمد الثانً  

على الفعالٌة المسرحٌة التً ٌخلقها األطفال من المواد التً ٌملكونها 

كالقصص واأللعاب , ومن ثم فهو مسرح للترفٌه واللعب, اضافة الى أن 

ٌئا جادا مفٌدا لألطفال خبرات الطفل المحدودة ال تسمح له بؤن ٌقدم ش

 المشاهدٌن<<

وٌعرف الكاتبان جد, دٌفز وتوم بٌهم مسرح األطفال أو مسرح المشاهدٌن 

الصغار فٌقوالن: >>مسرح األطفال هو أداء عمل فنً مسرحً ذي اتجاه 

معد مسبقا وٌقوم به ممثلون جٌدون ونشطون, وبحضور مشاهدٌن صغار 

 السن<<..

لكاتب توم بٌهم فً تعرٌفها لمسرح األطفال وٌستمر الكاتب جد, دٌفز وا

والصغار بقولهما: ) وٌفضل أن ٌكون المإدون لٌسوا أصغر من عشرة 



سنوات من العمر وان ٌكونوا قد تعلموا جٌدا من مخرجهم المسرحً 

 الرئٌس وهو نقل العمل الدرامً الذي ٌعرض الحٌاة للمشاهدة(..

هو مسرح متسم باحترام مسرح األطفال أو مسرح المشاهدٌن الصغار و

السلوك, والممثلون فٌه مهرة والعمل الفنً فٌه أو  وادأبشدٌد للشكل 

المسرحٌة أشرف علٌه )علٌهما( مخرجون مهرة ومدربون وفرٌق فنً 

 جٌد..

والقصة لمسرح األطفال ٌمكن أن تإخذ من التارٌخ أ, أداب األطفال أو 

من مواضٌع الحٌاة الحقٌقٌة الحكاٌة الشعبٌة أو من الحكاٌات الخرافٌة أو 

 التً تهم الصغار من الناس..

ان مسرح الطفل هو  (أما محمد حامد أبو الخٌر فٌعرف مسرح الطفل 

مسرح من أجل الطفل, ٌقدمه محترفون متخصصون, وأحٌانا ٌمثل فٌه 
 الصغار الى جانب الكبار فً بعض العروض(

 الخٌر:عن أهداف هذا المسرح جاء فً كتاب محمد حامد أبو 
والهدف من مسرح الطفل هو إعطاء الجمهور أفضل خبرة مسرحٌة من 
حٌث حرفٌة وأساسٌات المسرح, لكسً ٌخلق فٌما بعد جمهور المسرح من 

 الشباب.


