
 المحاضرة الخامسة

 كتابة النص المسرحي المقدم لألطفال قواعد

لٌس امرا مٌسورا ألنها تتطلب من الكاتب أن ٌكون  ان الكتابة لألطفال

على مقدرة ودراٌة فً فهم التكوٌن النفسً والعقلً للطفل ومعرفة مدٌات 

الحصٌلة اللؽوٌة التً تتمتع بها ان للطفولة ثقافتها ومستوٌاتها االدراكٌة 

التً من خاللها ٌرى األطفال أنفسهم ومن خاللها أٌضا تتحدد نظرتهم الى 

م المحٌط بهم وانهم ٌتعاملون مع هذا الثقافة فٌكتسبون منها المعارؾ العال

 والعلوم والخبرات الحٌاتٌة,

فالبد أن تنبع هذه الثقافة من قضٌة جوهرٌة تحمٌل الكبار من أن ٌفهموا وجه نظر  

الطفل ذاته ال من منظور الكبار حتى ٌكون كل ما ٌقدم لهم متسقا ومنسجما مع 

 طبٌعتها.

بح لألطفال كتاب ومنظرون اهتموا بدراسة عالم الطفولة دراسة عملٌة لهذا ألص

مدركاته العقلٌة ألنهم بؽٌة االحاطة بمتطلبات الطفل الثقافٌة والمعرفٌة على وفق 

ٌتقدون بأن الكتبة للطفل ال تكفً لها الموهبة األدبٌة والشعور المتدفق الفٌاض بل 

بة وهً ))ضوابط سٌكولوجٌة تربوٌة تستلزم االحاطة التامة بضوابط هذه الكتا

 تساعدهم على المعرفة الجٌدة لجمهور األطفال((

كما أن االلمام بحرفٌة التألٌؾ المسرحً أمر الؼنى عنه لمن ٌرٌد أن ٌكتب ألي 

جمهور من المتلقٌن,والتألٌؾ المسرحً هو لون من ألوان النشاط الفنً,وهو نوع 

نواع األدبٌة من ارتباط بالحقٌقة وتكون هذه أدبً ٌتحقق فٌه ما ٌتحقق فً سائر األ

الحقٌقة من حدث وظاهرة أو شخصٌة وان هناك )أصول وقواعد و اسس( للكتابة 

استخلصت من أساتذه األدب والنقد فً العالم ومن اهمهم أرسطو,وذلك من خالل 

مشاهداتهم للعروض المسرحٌةومن خالل قرائتهم للنصوص المكتوبة, أٌأنهم راقبو 

ء فاكتشفوا قانونه والبد لكاتب النص المسرحً بصورة عامة وكاتب نصوص الشً

ٌلتزم بهذا القانون,وقد ارتأت الباحثة أن تشمل هذه المصطلحات األطفال خاصة أن 

صول أو القواعد أو األسس أو القانون بمصطلح واحد وهوه)االلٌات( لهذا فان )اال

 أن  على من ٌرٌد أن ٌكتب نصا مسرحٌا مقدما للطفل

 

 



 

 لية األولى//اختيار وتحديد الفكرةاال

ٌعد )أرسطو( فكرة المسرحٌة أو موضوعها روح المسرحٌة ودعامتها 

الرئٌسٌة فهً النواة التً تبنى علٌها أحداث المسرحٌة فالمسرحٌة بدون 

فكرة واضحة تعبر عنها ماهً اال مجموعة من الحركات والكلمات التً 

 بٌنها.المعنى لها وال رابط فً 

وتهددؾ فً وؼالبا ما تكون فكرة المسرحٌات جادة فً طبٌعتها وقصدها ,

محصلتها النهائٌة لتحرٌك البشر باتجاه األفعال الجٌدة أكثر من تحركهم 

للقٌام بأفعال شرٌرة, وهذا ٌنطبق تماما على االفكار التً ٌتناولها مسرح 

 الطفل, فبالرؼم من ان 

مسرحٌات األطفال كلها تقرٌبا على  ٌقدمه الى االطفال, حٌث تدور

المثالٌات كاألخالص والشجاعة واالمانة والبطولة والعدالة وٌصً 

الباحثون بأن تقدم تلك االفكار بفعل واضح , وحوار مفهوم دون البوح 

بها, فالدراما هً فعل العقل , وهً الكشؾ, ولٌس تقرٌر درس للتعلٌم, 

رح وتصبح جزءا من التجربة وجمهور األطفال ٌأخذ الرسالة من المس

من المهم للكاتب  الشاملة وٌحكم تأثٌرها من قوتها الدائمة ال المؤقتة

المسرحً أن ٌبتعد عن االفكار التً تحمل قٌما مجردة ترتفع عن مدركات 

الطفل المعرفٌة كاالٌمان والسالم ومفاهٌم التحرر والعالقات الدوالٌة فهذه 

التحلٌل والتركٌب للوصول الى دال التها  أفكار تحتاج الى قدرة عقلٌة فً

 العمقٌة,وهو ماال ٌستطٌعه الطفل.

ان القٌم الجمالٌة أو الترببوٌة أو المعرفٌة التً توفرها الفكرة فً نصوص 

مسرح الطفل البد من أن تحتوي على قٌم المواطنة الصالحة والحب 

المستوى والتعاون وحب الوطن والدفاع عنه  واالخالص فٌما ٌتناسب مع 

االدراكً للطفل وتلبٌة حاجات الطفولة النفسٌة فً الحب والطمأنٌنة 

 واالنتماء وتحقٌق الذات كما هً الحاجة الى الفهم والمعرفة.



وهنا تشٌر الباحثة الى أن هناك فرقا بٌن فكرة المسرحٌة ومضوع 

المسرحٌة, فالموضوع هو مٌدان شامل ٌرتبط بجانب من الجوانب 

امة االجتماعٌة أو السٌاسٌة أو الفكرٌة أو المواضٌع العامة االنسانٌة الع

المجردة مثل )الوطن,الخٌانة, الحب , الصداقة , السلطة , الحرب , 

هذه الموضوعات العامة والمجردة تحتمل  الحٌاة, الموت , العمل .... الخ(

 مواقؾ فكرٌة وفلسفٌة متعددة ومتباٌنة.

, الفكري وٌكون واضحا ومحدا من اما الفكرة: فهً الموقؾ الفلسفً أ

الموضوع ما وٌمكن تحدٌد هذا الموقؾ بجملة قصٌرة أو طوٌلة مكتملة 

 وموجزة فً التعبٌر وعلى سبٌل المثال:

 لٌس العبرة فً أن تكون ملكا بل العبرة ان تكون أمنا .1

 على المرء أن ٌصؽً لعقله ال لقلبه. .2

 اذا حكمتم بٌن الناس فاحكموا بالعدل  .3

 ٌر المشروع ٌؤدي بصاحبه الى التهلكةالطموح ؼ .4

 طرٌق االلؾ مٌل ٌبدأ بخطوة. .5

واالفكار التً ٌتضمنها النص المسرحً نوعان األول هً الفكرة 

االساسٌة وهً ماٌرٌد الؤلؾ المسرحً اٌصاله للمتلقً من مواقفه 

 الجمالٌة واألخالقٌة والعاطفٌة والتربوٌة ومجمل تصوراته وادراكه

الفكرة الثانٌوة وهً االفكار المساعدة التً اما النوع الثانً فهً 

ٌمكن بٌثها بٌن ثناٌا النص من خالل الشخصٌات وحوراتها, وهً 

تحمل جانبا تربوٌا وأخالقٌا وارشادٌا لكً تعزز الفكرة الرئٌسٌة من 

 هذا الجانب.

ومن المصادر التً ٌستقً منها كتااب مسرح الطفل األفكار والتً 

تواءم مع المدركات المعرفٌة للمتلقٌن األساطٌر زالحكاٌات الشعبٌة ت

لما تتسم به من أفكار, مثل االنتصار للخٌر ومساعدة شخصٌة البطل 

الذي ٌسعى للنٌل من األشرار, ومنهم من ٌؤطد مخلٌلة الكاتب 

وخبراته الشخصٌة والمواقؾ التً ٌتعرض لها فً حٌاته, وعلً 

قدم للطفل أن ال ٌؽفل المصدر االساسً كاتب النص المسرحً الم

والمهم الذي ٌستقً منه األفكار اال وهو بٌئة الطفل أو ال والكتب 



والمناهج التً ٌتعامل معها الطفل فً حٌاته المدرسة, ومهما تعددت 

مصادر اختٌار الفكرة هذخ واختلفت اال أنها البد من ان تتوافر فٌها 

 بعض الخصائص ومن أهمها:

 ات هدؾ أخالقً وتهذٌبًأن تكون ذ - أ

أن ال تكون على شكل موعظة أو خطاب للمتلقً بل عن  - ب

 كرٌق الفعل والتمثٌل.

ٌتم ابراز الفكرة عن طرٌق شخوص المسرحٌة وما تصنعه  - ت

 من احداث.

 ان تكون واضحة االسلوب تتوالؾ مع بقٌة القٌم الدرامٌة. - ث

ان تكون مترابطة العقالنٌة بٌن أحداث المسرحٌة والحدث  - ج

 ساسً.اال

الكاتب بحٌث التخرج ان تكون واضحة وضحا كامال فً ذهن  - ح

 ؼامضة ومفككة.

 ممسوح  - خ

أن تكون مناسبة للمستوى الفكري والثقافً وااالجتماعً والنفسً  - د

 للمتلقً فضال عن الى خبراته السابقة.

 لها ارتباط وثٌق بالحبكة التً ترتب احداث قصة المسرحٌة - ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيار وتحديد الفكرة 

 مصادر الفكرة  خصائص الفكرة  مفهوم االفكار  انواع االفكار 

 الثانوية  االساسية 
 مكونات الية تحديد الفكرة مخطط 



 

 االلية الثانية: بناء األحداث
عن  بالرؼم من أن شروط االبداع فً مسرح الطفل التختلؾ

شروط االبداع فً مسرح الكبار, اال انه ٌمكن القول بأن شروطه 

أكثر تعقٌدا, ذلك أن عالم االطفال ٌتطلب تجربة دقٌقة فً التنقٌب 

فً عالم المسرح, والخٌال بشتى الوسائل الممكنة, وفً المسرح 

التقدٌمً, الطفل مستوعب, فهو ٌدرك عمال فنٌا مقدم له من 

مط من العرض المسرحً ٌوجد فقط عندما االخرٌن..... وهذا الن

 ٌكون المشاهد جزاء من الحدث

من مسرحٌات الكبار تبدأ ببطء, ثم تنمو واذا كانت الكثٌر 

تدرٌجٌا, فأن ذلك ال ٌنطبق ومسرح األطفال, فهم ٌطلبون متعة 

واثارة منذ البداٌة, وٌكون فعل المشهد االفتتاحً واضحا وبسٌطا 

بفعل حكاٌة بسٌطة واضحة مشوقة تدخل فً موضوع  ونسبٌا,

الحكاٌة مباشرة وتأخذ األحداث فٌها مسارات واضحة مشوقة 

تدخل الموضوع الحكاٌة مباشرة وتأخذ األحداث فٌها مسارات 

واضحة دون أن تنقل مشاهدٌها انتقاالت زمانٌة ومكانٌة حادة, 

لعقدة مثل العودة الى الماضً, حٌث أن تدخل المسرحٌة فً ا

 مباشرة, وتمتاز باكثٌر من الحركة.

واذا مااتضحت الفكرة فً ذهن كاتب النص المسرحً فأن علٌه 

أن ٌصنع سلسلة من الوقائع والحوادث, تكون بنٌة قصته, هذه 

البنٌة التً ٌرجو أن تكون سلٌمة سوٌة متماسكة محبوكة حبكة 

مقدم فنٌة تجعل منها عمال فنٌا ناجحا وبنٌة النص المسرحً ال

للطفل ٌتمتع بخصوصٌة مرتبطة بخصوصٌة المتلقٌن له لذا 

فٌمكن أن نحدد مكونات هذه االلٌه ) بناء االحداث( بلمخطط 

 االتً:

 

 

 

 



 

 الٌة بناء االحداث

 

 

 

 

 

 هيكلية النص                            الحبكة                          أسس وضع المتن الحكاني 
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 مخطط يوضح مكونات الية بناء االحداث

 

 

 

 :الحكانيأوال: أسس وضع المتن 

تشكل الحكاٌة, قاعدة البنائ المسرحً الموجه للطفل, حٌث 

تنطوي داخلها عناصر كثٌرة تشكل فٌها بٌنها طبٌعة المضمون 

الفكرة والتشخٌصات الذي ٌحمله العرض المسرحً, بما فً ذلك 

ونمط صراهما وأجواء الفعل الدرامً المتحقق والحكاٌة المعتمدة 

الثار والتشوٌق من خالل تسلل القصة فً حبكة درامٌة على ا



تعتمد البداٌة والوسط والنهاٌة, مع وضوح عناصر الصراع 

بأسلوب ٌتخذ روح المرح والفكاهة واثارة الضحك حتى فً 

مشاهدة التوتر, وبما ٌنسجمن مع نفسه الطفل وٌرتبط الطفل 

, متحركة بالحكاٌة التً تحقق له قدرا من الؽور فً عوالم مثٌرة

متؽٌرة, وٌصبح انشداده أكثر عندما ٌواجه مواقفا درامٌة تحفز 

فً مسرح  الحكانًفٌه الرؼبة للدخول فً الفعل, لذا بناء المت 

الطفل ٌتطلب مهارة جدٌة فً صٌاؼة حبكتها واختٌار أنماط 

الصراع الذي ٌتجسد خاللها, وٌستخدم التشوسق فً معرفة ما 

 سٌحدث 

الخاص بالنص  الحكانًهمة لوضع المت وهناك ثالثة أسس م

 المسرحً المقدم للطفل وهً :

 التعرف على مصادر صياغة الحكاية.اوالً :

 هناك عدة مصادر ٌستلهم الكاتب منها متن حكاٌة ومن أهمها 

 -األساطير : -1

الكاتب هنا ٌركن الى أسطورة ما من األساطٌر لٌستقً منها 

وتعتبر األساطٌر مصدرا المادة األساسٌة لنصه المسرحً, 

ما لهذا لهذا االنسان وما زالت األساطٌر تخاطب االنسان مه

البدائً الموجود خلؾ القشرة الموضوعة  النسان هذا 

 العصر.

 -التاريخ :  -2

وفٌه ٌرجع الكاتب الى احداق تارٌخٌة معٌنة لٌستقً منها 

وٌضٌؾ الٌها أو ٌحذؾ منها ما ٌشاء طبقا لرؤٌته الخاصة 

من اجل الوصول الى الصدق الفنً. ولكنه ال ٌحذؾ بمعنى 

هً أن ٌزٌؾ الحقائق, فالحقائق التارٌخٌة البد أن تكون كما 

عها فً ثابتة, ولكن هنا ٌحذؾ  شخصٌات  ؼٌر موجودة وٌض

 المواقؾ نفسه.

وٌمكن للكاتب هنا ن ٌؽٌر من الدافع النفسٌة للخصٌات بؽٌة 

 الوصول للصدق الفنً , والشكل الذي ٌرؼبه.



 -حياة الكاتب:  -3

الكاتب قبل أي شً اخر هو انسان مثل أي انسان , ٌحزن 

وٌفرح, ٌعٌش حٌاته بما فٌها من ماس وشقاء, وسعادة 

الكاتب الذي ٌستفٌد  من حٌاته زابتسام, ومن مواقؾ معٌنة, و

وتجاربه الخاصة وٌجعل منها أو من مواقؾ فٌها محورا 

للعمل الذي ٌٌبدعه, واذا القٌنا نظرة على تارٌخ االبداع 

االدبً فسنجد أن هناك كثٌرا من المؤلفٌن الذٌن ترجموا 

حٌاتهم أو أجزاء منها وكذلك تجاربهم الى اعمال أدبٌة 

ستطٌع أن ٌنسلخ من نفسه, فتلقائٌا ناجحة. الن الكاتب الٌ

ٌظهر بطرٌقة أ, بأخرى,والكاتب البد أن ٌتأثر بالمجتمع 

 وٌؤثر فٌه.

 -تجارب االخرين:  -4

لكاتب النص المسرحً عٌن فنٌة ٌرى بها مال ٌراه االخرٌن, 

ٌرى بالمقدرة الشدٌدة ما وراء االشٌاء فهو ٌرى تجربة 

تبط الكاتب بٌن , وقد ٌراالخرٌن وٌعٌشها وٌحلل جزئٌاتها

تجارب االخرٌن وحٌاته الخاصة أ, بٌن تجربه ٌراها حدٌثا 

تذكره بتجربة شاهدها منذ زمن بعٌد فتثٌر فً نفسه شٌئا 

ٌكون نتاجه عمال أدبٌا, ومما الشك فٌه أن ثقافته الكاتب 

الدرامً الخاصة لها أهمٌة فً هذا المصدر خاصة وبقٌة 

 المصادر عامة.

 -مخيلة الكاتب:  -5

ان كاتب النص المسرحً الذي ٌعتمد على مخٌلته فً تألٌؾ 

النص المسرحً الٌتخٌل نصه من فراغ فهو ٌقوم باعادة تجمٌع 

وتشكٌل عناصر موجودة فً الواقع وما الخٌال ال عناصر 

ة الكاتب تعٌد تجمعها وتشكٌلها فً صورة جدٌدة موجودة, وعقلٌ

 ؼٌر مألوفة.

هنا نجد أن التخٌل ٌدخل فً وٌتخٌل الكاتب أشٌاء لٌخلقها, و

العقل الباطن والحٌاة الخاصة بالكاتب , وتجارب االخرٌن وما 



الى ذلك من عوامل تساعد عقلٌة الكاتب على تجمٌع عنااصر 

 مختلفة تكون فً النهاٌة خلقا جدٌدا ٌطلق علٌه خٌال.

 

 

 -المناهج الدراسية: -6

تخدام المهارات الدرامٌة الدراما فً التعلٌم ٌقوم على أساس اسان استخدام 
لتحقٌق اؼراض تعلٌمٌة محددة, لهذا تعد المناهج الدراسٌة احد المصادر 
التً ٌستقً منها الكاتب المسرحً نصوصه المسرحٌة, حٌث انها تتٌح 

امام الطالب بان ٌكشؾ المعلومات بنفسه بدال من اخذها جاهزة  الفرصة
 عملٌة التعلٌمٌة ممتعة ومفٌدة.من المعلم بأسلوب التلقٌن المباشر وتجعل ال

فالمادة العلمٌة الكامنة ضمن النص المعد من المناهج الدراسٌة تكون بمثابة 
 تعلم حقٌقً, ألنه اهتمام الطلبة لالستمرار والمتابعة فً العملٌة التعلٌمٌة.

 

 عملية تطور القصة  ثانياً :
من احد المصادر  الحكانًٌقوم كاتب النص المسرحً الذي استقى المتن 

المذكورة سابقا بتطوٌر قصته فهو ال ٌقوم بنسخها مثل ما موجود فً 
المصدر بل انه ٌضٌؾ علٌها من خبرته الخاصة وثقافته الدرامٌة وذلك 

 حتى  تخرج بصورة حٌة ومتكاملة .
 فكاتب النص المسرحً ٌقوم بعدة مهام حتى ٌطور قصته ومن أهمها:لهذا 

 أو  الحكانًلشخصٌات بحٌث ال تؤثر على المتن .اضافة او حذؾ بعض ا1
 حبكة النص .

 الحكانًٌقوم الكاتب بحذؾ احداث تكون ؼٌر مهمه حسب رأٌه المتن  -2

الن فن المسرح له خصوصٌه فً عملٌة تقدٌم القصة تختلؾ عن بقٌة 

محددة وامكنة محددة الى  الوسائط فان كاتب النص المسرحً ٌتقٌد بازمنة

حد ما كان ان ممثل المسرح ٌجب ان ٌتمتع بتقنٌات خاصة تختلؾ عن 

 -تقنٌاته لبقٌه الوسائط او الفنون االخرى ٌمكن ان نذكر منها :

 ٌضطر لحفظ ادوار كامله وٌستمر بالعرض المسرحً لمدة شهور - أ

الته ان المسرح ٌعتمد اعتمادا كلٌا على الممثل وهو هنا تختلؾ ح -ب

 النفسٌة من عرض الى اخر تبعا لتؽٌٌر مزاجه وظروفه النفسٌة



ٌقوم الكاتب المسرحً بأضافة احداث ٌراها مناسبة للحبكة المسرحٌة  -3

وتكون هذه االحداث ؼٌر موجودة اصال فً المصدر الماخوذة منه فكره 

 النص المسرحً وهنا البد ان تكون هذه االحداث مناسبة للفكرة وتطورها.

ٌقوم الكاتب باضافة شخصٌات تكون ؼٌر موجودة فً المصدر او -4

حذؾ شخصٌات تكون اصال موجودة فً المصدر وٌضعها فً المواقؾ 

 نفسه.

 ومن مهام الكاتب لصٌاؼه النص المسرحً بشكله الجدٌد تتؽٌر النهاٌه -5

حسبما ٌراه الكاتب وتكون متوافقة مع االحداث والشخصٌات المضافة او 

المحذوفة وذلك من اجل زٌادة التشوٌق او البراز فكرة او راي معٌن لدى 

 الكاتب .

 عملية صياغه القصة ثالثاً : 

اذا ما اتضحت الفكرة فً ذهن الكاتب النص المسرحً فان علٌه ان ٌصنع 

ث تكون بنٌة قصته ,هذه البنٌه ٌجب ان تكون سلسله من الوقائع والحواد

 سلٌمة سوٌة ومتماسكه محبوكة حبكة فنٌة تجعل منها عمال ناجحا.

النص المسرحً ,وهً تستخدم وتعد هذه البنٌه االساس االول فً تكوٌن 

 سالح 

 ٌتسائلون عما حدث بعد ذلك.

 وتكون لدى الكاتب عدة مهام لنجاح عملٌة صٌاؼه القصة وهما:

 المعلومات عن الشخصٌات المختارة. .جمع1

 .جمع المعلومات عن احداث القصة المختارة.2

.اذا كانت القصة متخٌلة فعلى كاتب النص المسرحً ان ٌنسج احداث 3

 القصة بعد تخٌلها وٌضعها بشكل سردي موجز بصفحة او صفحتٌن .

 "ان هناك صورتٌن رئٌسٌتٌن لعملٌة صٌاؼة القصة وهً:



وفٌها ال تكون بٌن الوقائع عالقة كبٌرة ضرورٌة او صورة البناء: -أ

وتعتمد وحدة السرد على شخصٌة البطل الذي تدور حوله احداث منظمة ,

القصة ووقائعها وهو ٌمثل العمود الفقري الذي ٌربط اجزاء 

القصة...وقصص المؽامرات بصفه عامه من هذا النوع تحدث  فٌها 

وحدة عضوٌه وٌكفً الكاتب فً الوقائع وتلتقً الشخصٌات وتفترق بال 

هذه الحالة ان ٌكون فً ذهنه خطوطا عامة للطرٌق الذي تسلكه القصة من 

 دون حاجة الى معرفه كل تفصٌالتها قبل ان ٌشرع فً كتابتها.

الصورة العضوٌة: وفٌها ٌرسم الكاتب تصمٌما هٌكلٌا لقصته ,وٌنظم  -ب

ه فً مكانه المناسب الحوادث والشخصٌات فٌها بحٌث ٌؤدي كل منها دور

 كل الخطوط الى النهاٌة المرسومة .لتؤدي 

على كاتب النص المسرحً المقدم للطفل ان ٌراعً البساطة فً بناء 

حبكته مع االبتعاد عن التعقٌد وتشابك الحوادث التً ٌمكن ان ٌتٌه فً 

خضمها الطفل حٌث ٌجب ان ٌٌسر لملتقٌه سبل المتابعة واستٌعاب 

الستٌعاب ٌحتاج بالضرورة الى فهم وتذكر وربط ..وكل االحداث ,وهذا ا

هذا ٌجب ان ٌتم فً حدود قدرات الطفل,وٌبحث كاتب النص المسرحً 

عن حكاٌه عن حكاٌة تحقق له قدرا من الؽور فً عوالم مثٌرة متحركة 

متؽٌرة وٌصبح انشداده اكثر عندما ٌواجه موقفا درامٌا تحفز فٌه الدخول 

ناء النص ٌتطلب مهارة جدٌه فً صٌاؼه حبكته ,لذا فان بفً الفعل 

واختٌار انماط الصراع الذي ٌتجسد خالله  الن مهمة الكاتب هً بعث 

االهتمام والتسوٌق وتركٌز الترقب واالبقاء على هذه الحالة حتى المدة 

 لتحقٌقها .

ومجرٌات احداثه فان ٌبحث  ان الطفل عندما ٌراقب النص )المعروض(

عن متنفس لما ٌحس به وبما ٌماثله فً النص محاوال التماشً معه او خلق 

حالة انسجام شعوري مع تلك االحداث واال فانه ٌعزؾ عن متابعة قصة 

 المسرحٌة لٌبحث عن مواقؾ مثٌرة اخرى.

 

 



 ثانيا :الحبكة

التً تكون  ان ابسط صورة لبناء حبكة النص المسرحً المقدم للطفل هً

 من ثالث مراحل رئٌسٌة .

 البداية )المقدمة والعرض( -1

فً مسرح االطفال مهمة جدا وذلك النها تشد انتباه االطفال البداٌة 

بمشهد  وتواصلهم مع االحداث الالحقة وٌنبؽً ان تكون البداٌهودٌمومة 

افتتاحً ٌراعً البساطة والوضوح فً عناصر الصراع واطرافه 

وتوفر درجات التشوٌق واالندهاش واثارة فضول الطفل لمعرفة قصه 

 المسرحٌة واالحداث المقبلة

وٌراعً فً المقدمة ان تقع االحداث وفق نسق متتابع بعٌد عن التعقٌد 

بعة واستنكار مع قلة المعلومات المطروحة لكً ٌستطٌع الطفل متا

الماضً منها لربطها بالحاضر لتكوٌن محتوى موضوع القصة الن 

الحكاٌة البسٌطة الواضحة هً السبب الرئٌس فً اقبال االطفال على 

البساطة والوضوح تقوم على االنسجام  معٌنة وتلكفٌلم او مسرحٌة 

والتكامل المنظم فً طرح النص المسرحً للمقدمة او االمشهد 

 االفتتاحً.

وفً المقدمة نجد تمهٌدا للفكرة, وفٌها تعرؾ الحقائق االزمة لفهم 

ماسٌاتً فٌما بعد, أي انها بمثابة الذي تتابع بعده الحوادث وعندها تبدأ 

 عملٌة البناء وتشتمل البداٌة على :

 تقدٌم المعلومات - أ

 نقطة انطالق الحدث - ب

 تحدٌد الزمان  - ت

 تحدٌد المكان  - ث

 

 



 تقديم المعلومات - أ

تعد مرحلة تقدم المعلومات هً المرحلة التً ٌقع على عاتقها التعرٌؾ 

بموضوع المسرحٌة وبالشخصٌات المهمة فٌها, الٌجاد حالة من التشوٌق 

 والتطلع واالنتظار للحوادث المقبلة.

وتعد الخطوة االولى فً عملٌة البناء الدرامً للمسرحٌة بوصفها فعال 

وهً مرحلة سابقة لبداٌة حركة الفعل متنامٌا ٌقوم الحقه على سابقه, 

ونشاطه وتصوٌر على شكل حدث وفٌها ٌقوم المؤلؾ بتقدٌم بعض 

 الشخصٌات المسرحٌة والتعرٌؾ بها أن لم ٌكن جمٌعها.

 -ولهذه المرحلة عدة وظائؾ من اهمها:

 تقدٌم بعض المعلومات المهمة حول الشخصٌات  .1

 والحبكة المسرحٌة أو األحداث .2

حٌة وتقدٌم التشخٌصات والمعلومات األولٌة المطلوبة تهٌئة جو المسر .3

 بخصوص تلك الشخصٌات.

ٌحاء بتقدٌم الصراع وخطوطه لخلق تأثٌر درامً ملموس ومباشر اال .4

 لتهٌئة المتلقً وتشوٌقه.

 منهجٌة,(  تعلٌمٌة, الكشؾ عن نوع المسرحٌة )ترفٌهٌة, .5

 -نقطة اطالق الحدث: .6

وتعد هذه المرحلة نقطة تركز فٌها عناصر الصراع وٌأتً هذا الجزء بعد 

الكاتب بعد عرضه للجو استهالل خط الفعل فً المسرحٌة وٌستخدمها 

العما وتعرٌفه للشخصٌات الرئٌسٌة وعن طرٌق الشخصٌات الثانوٌة 

 دوافعها وعالقتها ومشاعرها واالٌحاء بالصراع وخطواطه.

لمسرحً بالدخول من نقطة التعقٌد األولى فً هنا ٌبدأ كاتب النص ا

المسرحٌة والتً ٌتم من خاللها تؽٌٌر مسار خط الفعل فتبدأ االحداث 

 بالتصادم وتنقلنا من عالم متواززن مستقر الى عالم قلق ؼٌر متوازن.



وفً هذا الجزء ٌتحدد المننطق الخاص الذي ٌربط بٌن األحداث بما ٌشمل 

ورٌة, المزاجٌة والجو النفسً الذي ٌسود علٌه من خلق الحالة الشع

 المسرحٌة.

 -الزمان : - ج

ٌتداخل عنصر الزمان فً النص المسرحً الموجه لألطفال مع بقٌة 

العناصر االخرى بشكل وثٌق, وأكثر تلك العناصر هً األحداث التً تقوم 

بها الشخصٌات وفق خواصها الدرامٌة المعروفة, فالحدث )اقتران فعل 

 بزمن(

)مدى بٌن األفعال(, فالعالقة جد وثٌقة بن الفعل )الحدث( وبٌن والزمن 

 الزمن.

والسمة الؽالبة هً العودة الى الماضً بالمستوى الزمانً لوقوع االحداث 

فال نجد متوالٌات الزمن االعتٌادي كالساعات والشهور والسنوات, وانما 

ضمن  نجد تداخال زمنٌا حسبما ٌقتضٌه مفترض وقوع األحداث وتسلسلها

 مسار الفعل الدرامً.

وٌفترض الشعور بالزمن نمطا من الضج الفكري والقدرة العقلٌة لالدراك 

والتأمل. وبالنظر لحدود القدرات العقلٌة للطفل فانه لٌس بمقدوره وعً 

الزمن فً النص المسرحً كما هو لدى الكبار فً السن, لذلك ٌكون 

خالل انعكاسه فً التؽٌرات ادراكه للزمن ادراكا نفسٌا انعكاسٌا أي من 

الحاصلة للشخصٌات واالحداث التً تتأطر ضمن زمان وماكن محددٌن, 

ومن ثم ٌكسب الزمان من خالل ذلك بعده الحقٌقً باعتباره اطارا للفعل 

 وموضوعا للتجربة الدرامٌة

ان الزمن ال ٌرى بذاته وانما من خالل تأثٌراته فً األشٌاء مثل شروق 

بداٌة النهار, وؼروبها داللة على بدء اللٌل وتعاقب اللٌل الشمس داللة على 

والنهار ممسوح صورة التعاقب ومرور الزمن وعالمات الشٌخوخة التً 

تظهر على االنسان , فهذه شواهد ماثله لمرور الزمن. والزمن فً النص 

 المسرحً نوعٌن:



الزمن الطبٌعً أو الخارجً : وهو الزمن المفترض الذي ٌفرضه  . أ

ب المسرحً لٌضع حركة االحداث ضمن اطاره وقد ٌعود الكات

بالزمن الى الماضً البعٌد, لٌطرح وقائع تارٌخٌة أو ٌعٌد صٌاؼه 

 ٌلة.مفترضاته الفكرٌة لوقائع واحداث متخ

الزمن النفسً : وهو زمن داخلً ٌرتبط بالشخصٌات وحركاتها   . ب

فً  ضمن مسار الفعل الدرامً فً النص, ولهذا النوع اهمٌة كبٌرة

نصوص مسرح الطفل , فمن خالله ٌمكن ببكاتب ان ٌرفع الى 

درجة قصوى عنصر التشوٌق واالثارة لدى الطفل وذلك من خالل 

اعتماد اسلوب حذؾ او اسقاط فترات زمنٌة منتخبة من المسار 

االعتٌادي للحدث, وهذا ماٌسمى باالسقاط الزمنً لتهٌأة المتلقً/ 

 الطفل النتظار الحدث القادم. 

وتمر الٌه اشتؽال عنصر الزمن فً نصوص مسرح الطفل عبٌر 

 محورٌن:

 أوال: زمن انشاء النص, وفٌه ٌلجأ الكاتب الى:

 الزمن التارٌخً الستلهام أحداثه. . أ

 الزمن التخٌلً, وفٌه األحداث المفترضة وزمن وقوعها. . ب

 ثانٌا: زمن التلقً, وٌتم من خالل:

زمن القراءة: وهً المراحل الزمنٌة التً تستؽرٌقها قراءة النص  .1

 بصورة اجمالٌة.

زمن التواصل, وٌتم بصور ؼٌر مباشرة, أي من خالل النص ذاته  .2

, أما التواصل المباشرة فتضح أكثر فً الحكاٌات والسٌر الشعبٌة 

من خالل النص الراوي وطرٌقة االبالغ المعهودة, وهً عملٌة ال 

بالتجسٌد العٌانً للنص المسرحً ضمن مجموعة من  تظهر اال

الفنٌة االخرى, وٌمكن تأثٌر حركة الزمن المدرك فً العناصر 

 النص المسرحً كما فً المخطط التالً: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط عنصر الزمن المشترك النص المسرحي      

 

 المكان -د

ان الحدث المسرحً ال ٌمكن تصوره وقوعه اال ضمن اطار مكانً 

أ, موضوعا للفعل, ذلك ان  لألحداثمحدد, اذ ٌؽدو المسرح مكانا 

الفعل هو نشاط تقوم به شخصٌات ٌقتضً وجودها وحركتها حٌزا 

 ٌؤطرها أو ٌستوعب حركتها.

وٌصور المكان فً النص المسرحً بواسطة اللؽة التً تقتضً اعادة 

ارئ/ الطفل فً هٌئة تصورات ذهنٌة تسهم فً خلق تشكٌل من الق

ساسٌة حٌث ٌترجم الطفل كل المكان مجددا وفق عناصره ومكوناته اال

 فقرة من فقرات الحوار الى الصورة بصرٌة 

 

ان خطورة موقؾ الكاتب المسرحً فً تصوٌر االمكنة التً تقع فٌها 

االحداث ٌنبع من حقٌقة ان المسرح هو فعل عٌانً وحضور المكان ال 

 زمن التلقً  زمن انشاء النص 

 الزمن المتخٌل  الزمن التارٌخً  زمن التواصل  زمن القراءة 

 مباشر 
ؼٌر 

 مباشر



ٌتجلى بشكله النهائً اال بالتجسٌد المنظور على الخشبة وبالتالً ٌمكن 

 اهد ان ٌتبٌن حقٌقة االماكن التً ٌجري فٌها الحدث المسرحً .للمش

اما فً النص المسرحً فان مهمة الكاتب وقدرته تكمن فً مدى     

اثارة خٌال الطفل وذلك ))الخٌال بالنسبة للمكان ٌلؽً موضوعٌة 

دٌنامٌكٌة الظاهرة المكانٌة أي كونها ظاهرة هندسٌة وٌحل مكانها 

ي االرتقاء بالمكان عن مفهومه المتشكل وفق ((أ المفارقةالخاصة 

 االبعاد الهندسٌة الى داللته الفنٌة المعبرة .

وٌنبؽً ان ال ٌكون المكان فً نصوص مسرح الطفل مجرد اطار 

بل ٌنبؽً ان تكون له تجري فٌه االحداث وتتصارع فٌه الشخصٌات 

عالقة بسمات الشخصٌات وتحدٌد ادوارها ضمن مسار خط الفعل العام 

متبادلة بٌن الشخصٌة والمكان الذي تعٌش  تأثٌرٌة,وان تكون له عالقه 

بنٌة المكان ان  بإمكانفٌه, او البٌئة التً تحٌط بها , بحٌث ٌصبح 

 داخلٌة .وتحوالتها ال للسخرٌةتكشؾ لنا عن الحالة الشعورٌة 

فلو اخذنا شخصٌة تعٌش داخل زنزانة ذات ابعاد وزواٌا مقفلة فانه    

من الطبٌعً ان تكون دوافعها وانفعاالتها تختلؾ عما لو كانت 

الشخصٌة نفسها تعٌش فً قصر تحٌط به الحدائق الواسعة ,وبذلك 

ٌمكن للمكان ان ٌحدد درجة انتماء تلك الشخصٌة وتفاعلها مع 

 الشخصٌات االخرى.

جرٌت بعض الدراسات عن االماكن التً ٌفضلها االطفال فً وقد ا

النصوص المسرحٌة الموجهة لهم ٌفضلون اساس الؽاٌات للخٌار 

واالماكن التً تعٌش فٌها الحٌوانات والطٌور وكذلك معظم االماكن 

وهً رؼبة تتعلق بسٌكولوجٌة الطفل فً التً لم ٌشاهدوها من قبل 

 لمجهولة لدٌه .التطلع نحو االشٌاء والعوالم ا
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 -وتشمل هذه المنطقة على ثالث مراحل وهً:

: وهو اكثر وسائل الكاتب المسرحً اثارة وقدره على جذب أ(الصراع

المهام الملتقً  وتلعب قدرة الكاتب فً اثراء صراعه دورا كبٌرا فً 

نجاح المسرحٌة او هبوطها فالصراع هو عبارة القوة المسٌطرة على 

 ة وقانون الحٌاة قائم على الصراع .الحٌا

وٌثٌر الصراع الدرامً انفعال المتلقٌن وٌحرك عواطفهم وعن طرٌق 

اثارة العاطفة ٌستطٌع كاتب النص ان ٌشد انتباه ملتقٌه وٌستحوذ على 

عن طرٌق خلق نوع من التطابق العاطفً بٌن الملتقً وبٌن اهتمامهم  

الملتقً الصؽٌر ٌتابع اطراؾ الصراع )الخٌر والشر(مثال وهنا 

المسرحٌة باهتمام متزاٌد فٌتخذ احد اطراؾ الصراع الذي ٌأمل ان 

 ٌكلل اختٌاره بالنجاح.

وعلى كاتب النص المسرحً المقدم للطفل ان ٌختار عناصر الصراع 

مما ٌناسب االطفال وٌدور فً مجال اهتمامهم وذلك لجذب انتباههم 

شد انتباه االطفال وجذبهم  بشكل مستمر وتزٌد الحركة الدرامٌة من

 على ان ال تخرج عن االطار المقبول .

وقد ٌكون الصراع بٌن االنسان او القدر او بٌن النوازع البشرٌة كالخٌر 

وقٌد ٌكون والوفاء  األمومةوالشر او العواطؾ كالحب والواجب او 

الصراع بٌن االنسان ونفسه أو بٌن االنسان والمجتمع.. الخ. وأٌا كان 

هذا الصراع فالبد من توفره بكل توتراته وبأزماته ومن دونه ٌفقد  شكل

الجانب الفنً فٌه وقد ٌتحول الى مقال النص المسرحً قٌمته, وٌنهار 

او مجرد سرد كالمً ال ضرورة له والصراع ال بد ان ٌكون متكافئا 

بٌن اقطابه واال انقلب الى مناوشات سطحٌه تدعو الى االستخفاؾ دون 

االحداث فان كان الصراع فٌجب ان ٌكون على مستوى تطور فً 

متساو من القوة واال انتفى وضاع ال ان ٌظهر الشر مهلهال مثال والخٌر 

قوٌا وصارما حتى لو كان بدوافع نبٌلة الن الشرط الفنً ٌتطلب هذا 

 التكافؤ.



 ب(االزمة )العقدة(

خالل تتكون االزمة من سلسلة من االحداث المنطقٌة التً تنمو من 

 سلسلة التعقٌدات التً تقودنا عبر الحدث المتصاعد الى االزمة.

وقد تحتوي المسرحٌة على عدة ازمات تتوحد فٌما بٌنها لتشكل ذروة 

التأزم التً تتعرؾ من خاللها على مصٌر البطل فشله او نجاحه حسب 

 اتجاه الكاتب وطبٌعة المسرحٌة.

ن لمسرحٌات وٌوصً المهتمون بمسرح الطفل بضرورة ان تكو

االطفال عقدة رئٌسة واحدة دون ان تتعداها الى عقدة ثانوٌة كون ذلك 

ٌؤدي الى تشتٌت انتباه الطفل فً تفاصٌل متعددة قد تؤدي بالنهاٌة الى 

 الشعور بالملل والخروج عن تتبع الحدث المسرحٌة.

وان االبتعاد عن تعدد عقد المسرحٌة سوؾ ٌضفً علٌها حركة انسٌابٌة 

السابقة لكونها  ألحداثهااثها تتٌح للطفل قدرا من التتبع والتذكر فً احد

قد اتت على قدر من التنظٌم والترتٌب وٌرتبط ذلك بطبٌعة االطفال 

حٌث ان انتباههم ٌشتت كلما عرضت لهم مثٌرات ؼٌر متعلقة بالموقؾ 

 وان كانت مهمة بالنسبة لهم .

 ج(الذروة:

الفاصل بٌن الحدث الصاعد  الذروة هً قمة البناء الهرمً والحد

والحدث الهابط وٌتم بواسطتها تؽٌٌر مجرى االحداث وحل الصراع 

 بٌن القوى المتنازعة.

فً هذه النقطة بالذات ٌبلػ االهتمام بالمسرحٌة اشدة وتكون مقربة منها 

الن كل ما ٌلٌها هو مشاهد ختامٌه تتصؾ بشًء من الركود وتكون 

مفاجئا وفً نهاٌة القصة تقدم االجابة عن  اشكال الذروة حدثا متوقعا او

 كل االسئلة المثارة فً المسرحٌة .

الذروة هً تحقٌق للفكرة التً بنٌت علٌها المسرحٌة فً صورة حدث 

اساسً تام متطور ٌجب ان تركب حواراته وترتب تفاصٌله بحٌث 



تجعل الوصول الى النتٌجة امرا حتمٌا ال مفر منه وال افتعال فٌه الن 

ناء الجٌد للمسرحٌة التقلٌدٌة ٌقوم على اساس محكم من االسباب الب

والنتائج وٌكون كل حدث فٌها سببا ومقدمة للحدث الذي ٌلٌه دون ان 

تتدخل المصادفات المختلفة او المفاجئات المفتعلة فً نمو االحداث 

 وتطورها.

وفً مسرحٌات االطفال ٌنبؽً مراعاة مسالة مهمة وهً تاتً نقطة 

فً اهم جزء من المسرحٌة سواء كان فً نهاٌتها ام اثناء الحوار  الذروة

الذي ٌسبق نزول الستار الخاتمة ونقطة الذروة تتبع من االزمة من 

 المشهد الذي تعدد فٌه االمور وٌبلػ التشوٌق فٌه اعلى درجاته.

الذروة مصحوبة بمفاجئات وتكون هذه النقطة هً التً  تأتًوٌمكن ان 
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ت درامٌة تلبً لتً تقود الٌها االحداث وفق ضروراوهً النتٌجة ا

من الكاتب وحسب رؼبة الطفل فً التعاطؾ مع الحل المطروح 

افتراضه التً تشكلت علٌها بنٌة النص الكلٌة ٌرتبط شكل النهاٌة 

اعتباطا  المتعمدة بطبٌعة العمل الفنً وهدفه وبنٌته الدرامٌة وهو ٌاتً

فالنهاٌة القسرٌة ؼٌر مقنعة اما النهاٌة الطبٌعٌة فهً التً تكون منطقٌة 

 ومقنعة تولد من رحم العمل الفنً وسٌاقه.

وفً نهاٌة الحكاٌة تأتً ضربة النهاٌة, وهً الحدث أو المفارقة 

الساخرة أو الحادة التً تنتهً عندها حركة الحكاٌة, واخر مجرى فً 

اٌقاعها, وٌراعى فٌها القوة المتمٌزة التً تستطٌع اثارتها المتلقً وتعلن 

عن المؽزى النهائً, ولها ووظائؾ جمالٌة فنٌة وتربوٌة, وٌراعى فٌها 

ن تكون عادلة ومحددة, وشاملة بالنسبة ألحداث النص وشخوص ا

األطفال فً حٌرة عند نهاٌة المسرحٌة ,عن  ال ٌتركالمسرحٌة حتى 

مصٌر شخصٌة ما, أو حدث من احداث فضال عن ان االطفال ٌمتلكون 

احساسا قوٌا بالعدالة وٌرتاحون الى المسرحٌة التً ٌتم فٌها توزٌع 

 من ٌستحق منها. الثواب والعقاب على كل



وال ٌجوز ان تأتً النهاٌات وفقا لما ٌراه الكاتب بعٌدا عن مجرٌات 

االحداث وتطوٌرها الن ذلك قٌد ٌدفع بالطفل المشاهد الى خٌبة امل 

النفسً السٌما اذا كان هناك تعاطؾ شعوري مع  باإلحباطوشعور 

احدى الشخصٌات والحداث التً تجري لها ومن ثم ٌزداد التشوٌق 

 معرفة النهاٌة التً ستؤول الٌها االحداث.ل

االطفال )فً ان ٌرفضوا نهاٌة القصة اذا استطاعوا  ما ٌرؼبوؼالبا 

وحتى خائفون من فكرة انتهاء ذلك ألنهم ٌشعرون أنهم محرومون 

 قصتهم المفضلة(.

الخٌر على الشر او انتصار البطل,  بانتصاروالبد أن تنتهً الحكاٌة 

من طموحات وافكار  جزاءتطورها الن ذلك ٌلبً بعد مسرة االحداث و

 الطفل التً تثٌرها المسرحٌة.

والسخرٌة من الشخصٌة الشرٌرة تولد حسا انفعالٌا مرحا لدى االطفال 

حٌث )ان منعكس الضحك ٌبدد الطاقة العصبٌة وٌعمل على تروٌض 

 لمشكالتنافالضحك هو حل سحري مؤقت وجرئ  انفعاالتنا الجامحة..

ملً على نحو جوهري(. والبد من ان ٌكون طرح الحكاٌة وهو حل ع

فً مسرح الطفل بأسلوب مرح ٌعتمد روح الفكاهة واثارة الضحك حتى 

فً مشاهد التوتر واالثارة وان ٌكون ذلك من خالل الموقؾ الدرامً 

 الذي ٌعتمد المفارقة فً الحدث والتعبٌر عنه حوارٌا.

 

 

 

 

 

 

 


