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 (الجمهور)
بتدعتها إهو واحد من أشكال التعبير والتواصل الفنية التي "ـ :المسرح في أبسط تعريفاته        
نسان في عالقاته مع الكون ومع اآلخر عن إلنسانية المبدعة ، للتعبير عن واقع اإلالعقلية ا

طريق مؤدين يؤدون شخصيات ليست شخصياتهم ، ويلعبون أدوارًا ليست أدوارهم ، بل أدوار 
ترتبط بفعل أو حدث متصاعد له بداية ووسط ونهاية ويتضمن صراعًا يعبر عن إرادة  إنسانية 

لتغيير ومابين الرغبة في التعبير تحاول أن تغير من واقعها وقوى تحاول منعها من تحقيق هذا ا
نسان ، ويجسد هذا الفعل بأسلوب إلومقاومته يتصاعد الفعل والذي يحسم في النهاية لصالح ا

فني ، متوساًل في ذلك بأنساق من الرموز تشكل لغات العرض المسرحي ، والتي تحقق التواصل 
علم مما يعرض أمامه ويسعى بين المؤدين وجمع المشاهدين الذي يستمع ويتعاطف ويتوحد ، فيت

بهذه المعرفة تجاه تغير الذات أواًل والواقع إن إمكن ثانيًا ، ويتم هذا في مكان خاص يعد لتقديم 
 .  "العرض المسرحي

ن التطلع إلى فن مسرحي لألطفال البد وأن يستهدف من خالله إيجاد مجموعة من إ       
فاألطفال يولدون بملكة فنية فطرية ، فهم ، قبل المتفرجين من األجيال الجديدة هم نواة المست

 .تواقون الى التذوق الفني منذ نعومة أضافرهم ، شغوفون بالتعرف على أسرار الحياة  
ناك دراسات وأراء لباحثين تثبت أن مايقدم للطفل المشاهد يجب أن يكون مالئمًا لسنه وه     

ن التهرب من األعمال المسرحية التي تعلوا على أن األطفال يحاولو  ةوقد دلت الدراسات النفسي
والمواد التعليمية التي تناسب األطفال يكون لها معنى في إذهانهم وتساعدهم على ، مستواهم 

تنمية معلوماتهم وزيادة خبراتهم وتحقيق الكثير من األهداف التي أهمها إحداث نمو وتطور في 
 .شخصياتهم في األتجاه المرغوب 

ختيار إتفاوت السن بين المتفرجين يسبب أعظم المشاكل فيما يتعلق ب فلهذا نرى      
المسرحيات فما يقبله األطفال في سن الخامسة يبدو غير مناسب من سن الحادي عشرة ومايهز 

ختيار مسرحية ا  مشاعر األطفال في سن الحادية عشرة يثير فزع وخوف األطفال في الخامسة و 
 .خراجها  ا  نص المسرحيه و  تناسب الفئتين يتطلب تعدياًل في



ختالف حاجات وميول ودوافع األطفال في مراحل نموهم توصل التربويون الى إوبسبب       
 :تحديد عام لنمو األطفال  وقد أوجزوه بمراحل تأخذ صفة التراتبية على الشكل األتي

الث الى وتشمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ث: مرحلة الواقعية والخيال المحدود  - أ
 .خمس سنوات 

وتشمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست الى ثماني : مرحلة الخيال المنطلق  - ب
 .سنوات 

 .ةسن ةوتشمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين تسع الى أثنتي عشر : مرحلة البطولة  - ت
خمس وتشمل األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين أثنتي عشر سنة الى : مرحلة المثالية  - ث

 . عشرة سنة
     . 
بتدائيه إلومن هنا يمكن تقسيم جمهور التالميذ المستفيد من المسرح  المدرسي في المرحلة ا      
 ـ:الى 

 
 ( .سنوات8ـ 6) ـ مرحلة الخيال المنطلق 

في هذه المرحله يكون الطفل قد أجتاز فترة التعرف على محيطه وأنطلق الى عالم أرحب       
 .األستقاللية عن الوالدين وزيادة الثقة بنفسه  فيه شيء من 

ن القصص الخرافية تكون مادة خالبة للمسرحيات في هذه المرحلة فالمرايا السحرية ا  و       
 .عادة تنمي عقول األطفال في سن السادسة والسابعة والثامنة  . واألقزام ومصباح عالء الدين 

 
 ( .21ـ 9) ـ مرحلة البطولة 

يبدأ الطفل في هذه المرحلة باألنشغال في عالم الخيال الى عالم أكثر واقعية ، فيتكون لديه       
األستعداد لمعرفة المفاهيم المعقدة ويصبح في ذات الوقت لديه القدرة على تحمل المسؤولية 

 .والتحكم في إنفعاالته أكثر من السابق 
اشرة أو الحادية عشر عن نوع المسرحية التي إذا سألنا طفاًل قي الع( وينفريد وارد) تقول      

إن أهتمامه ينصب على الحكاية وماتشمل عليه من ، " مسرحية مثيرة"شاهدها ألجاب على الفور 
أحداث وما فيها من تشويق ، وتثير حماسة األبطال الذين يقومون بأعمال جريئة ، ويتحاشون 

الشخصية الجبانة أو الغبية وأشد  األخطار قي أحرج اللحظات ، ويحب الضحك ، وخاصة على
مايستهويه هي المسرحية الطويلة ذات المناظر الكثيرة التي يمتزج الخيال بالحقيقة وتنتهي 

 .نتصار البطل ويلقي الشرير وبال أعماله ، ويجب أن يرى الشرير العقاب الذي ينزل به  إب



المسرح كوسيلة تعبير فنية  واألطفال في هذا السن أكثر صالحية وأستعدادًا لمشاهدة      
فيمكنكم متابعة المسرحية األكثر تركيبًا ، والحوادث األكثر تشابكًا ، إذ تتحقق الى حد ما رؤية 

 .واضحة لما يحدث على المسرح  
ن بعض كتاب المسرح المدرسي أعتبر جمهور التالميذ إهذا من جانب ومن جانب آخر ف      

 ـ:مكن أن يكون في مرحله واحدة وهي المستفيد من المسرح المدرسي ، ي
 ( :سنة21 - 6من سن ) مرحلة الخيال ـ 
وتكون المسرحيات المقدمة لهذه المرحلة ذات فكرة بسيطة ويغلب عليها الخيال وهناك أمثلة       

هم واألستهزاء ر يقحترام األخرين وعدم تحإكثيرة لمسرحيات تربوية وأدبية ، وهي تربي في األطفال 
 .م بقدراته
وكثيرًا ما نجد المشاهدين أثناء العرض المسرحي وتطور أحداثه قد تصورا أنفسهم أمام       

مشهد حقيقي من مشاهد الحياة ، وينسون أنهم يجلسون في مسرح أمام عمل تمثيلي فوجود 
الممثلين أنفسهم يتحركون ويتحاورون وينفعلون ويتأثرون باألحداث على خشبة المسرح يوحي إلى 

ستخدام المؤثرات إن إ .شاهد بأن مايحدث أمامه شريحة حقيقية من شرائح الحياة المحيطة به الم
الصوتية يوهم المشاهد بواقعية األحداث كما يساعد على معايشة هذه األحداث ، فتغير المناظر 
من مشهد إلى آخر ، وكذلك تغيير األزياء كل ذلك يجعل المشاهد قد توهم نفسُه أمام أحداث 

قية ، وتأكيدًا لذلك نرى بعض المشاهدين يتدخل في المسرحية فيحذر ممثل من مكر ممثل حقي
 .آخر على خشبة المسرح متصورًا  أن  األحداث حقيقية وليست تمثياًل 

ومن هنا نشير الى أهمية مشاركة الطفل في العمل المسرحي مؤديًا أو متفرجًا مشاركة        
. يتحول الى تجربة غنية البد أن يصبح المتفرج جزءًا منه فالعرض المسرحي كي  ،إيجابية 

بمعنى أن يتم التفاعل بين المتفرج ومايعرض على خشبة المسرح فألستمتاع هنا يكون بالتفكير 
ويمكن أن يتم ذلك من خالل مشاركة األطفال المتفرجين الممثلين في النداء . فيما يشاهد ويمثل 
أو المشاركة بالغناء كل هذا يساعد على جعل الطفل عنصرًا أو إجابة سؤال . على شخصية ما 

 . أيجابيًا فعااًل في العرض المسرحي  
كما وينبغي التنبه الى أن االطفال عندما يكونوا جمهوراً  وتسيطر عليهم انفعاالت توحدهم      

كبار ازاء بدرجة من االنضباط مثلما هي درجة انضباط والتزام ال –بحكم طبيعتهم  –ال يتحلون 
مشاهدة العرض المسرحي ، الن الطفل عادة يميل للحركة والتعبير عن ذاته بعفوية ، ويضجر 
من التقيد بمقعده في مكان العرض المسرحي ، ويضجر من السكون والسكوت لمدة طويلة ، لذا 

بتدائية يكون إليفضل أن يكون طول زمن العرض بحسب الفئة العمرية فمثال في المرحلة ا
سنوات ينبغي العرض المسرحي ( 9 – 6)سنوات ، فاالطفال بعمر ( 21 – 6)طفال بعمر اال



( 03 – 11)سنة من ( 21 – 9)دقيقة واالطفال بعمر ( 11 – 21)الموجه اليهم ال تزيد مدته 
 .دقيقة  
وسيلة للصراع من أجل حياة  بوصفهويصبح الطفل المتذوق للمسرح ينظر الى المسرح       

وبقدر ، المسرح وسيلة تسلية ووسيلة للهروب من البيئة التي يعيش فيها  وصفأفضل بداًل من 
ما تعود الطفل على مشاهدة المسرحيات التي تجسد الخير والشر والبطولة والجبن نستطيع 

 .رفيع وجيد  تأسيس قاعدة لدى األطفال تجعلهم ينبذون الفن الهابط ويطالبون بمستوى 
إذ يعمل المسرح كوسيط ترفيهي يملك كثيرًا من عوامل الجذب والتشويق ، ومن خالل       

التالحم المباشر مابين العرض والطفل المشاهد الذي يستمتع باالنتصار الفوري لكل تلك القيم 
شر من والمبادىء التي يتمناها ويحملها بطله في صراعه ضد كل تلك القوى التي تمثل كل ال

وجهة نظر الطفل ، يعمل المسرح هنا على التأكيد على قيم الخير والعدل واألمان التي يحتاجها 
 .الطفل ليتجاوز إحساسه بالعجز والضعف في عالم يسيطر عليه الكبار  

مؤديًا لها األثر الكبير في العملية  ن هذه الدالالت على أهمية مشاركة الطفل متفرجًا أوإ      
ة فقد أعد القائمون على العملية التعليمية المسرح المدرسي وسيلة لخلق المواطن الصالح التعليمي

حتياجات النشىء واألطفال من بدايات التعليم الى الجامعات إبداعي الذي يفي بإل، فهو النشاط ا
، خاصة أن المسرح المدرسي يتضح دوره األكثر فاعلية على األطفال ألنتشاره في كل مدرسة 

هذا ، فاألطفال جميعهم تشارك وتشاهد المسرح في الصف أو في المدرسة  ،دينة أو القرية بالم
من تأثير مسرح الطفل الذي يركز عروضه  األنتشار ولد تأثيرًا حقيقيًا لحب األطفال للمسرح أكثر

 .في العاصمة 
ائهم يشاركون يقدمون لمشاهدة عروض المسرح المدرسي ألن ابن منهإأما عوائل التالمذة ف      

في تقديمها لذلك قد يتغاضى هذا النوع من الجمهور عن الكثير من الهفوات واالخطاء في حين 
 .يتصاعد عند اآلخرين الحس النقدي 

 
 

 


