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  العراق في الطفل مسرح( : 82)المحاضرة 
 

يمكننا فهم مفهوم مسرح الطفل انطالقاً من كونه المجال الحيوي والتربوي والتعليمي 

لتنمية القدرات العقلية والمقومات األخالقية والذوقية لدى األطفال، ويلعب كذلك دوراً مهماً في 

 . عملية التطبيع االجتماعي ودعم القيم اإلنسانية في نفسية الطفل المشاهد

فرقة أو مسرح من الهواة تشرف عليه مؤسسة تربوية : بأنهويعرف مسرح الطفل 

ويقوم مسرح . استهدافاً لتسلية الطلبة وتثقيفهم وتدريبهم على ممارسة فنون المسرح بأنفسهم 

الطفل على نص مسرحي كتب خصيصاً لجمهور األطفال، قد يكون الممثلون فيه صغاراً أو 

حيث يلعب الكبار دور الكبار ويلعب األطفال دور  كباراً، ومن المفضل ان يكونوا خليطاً منهما

الصغار، وإذا استخدم األطفال في العرض ينبغي ان يكونوا على استعداد للمشاركة في الفعالية 

ويفضل االطفال العروض المسرحية ذات المدة . التي تكون فيها المسرحية هي الشيء المهم

ض التي تستغرق وقتاً طويالً، ثم ان طريقة الزمنية القصيرة نسبياً، وال يميلون الى العرو

العرض واالداء يجب ان تنسجم مع روحية الطفل، كذلك الحال بالنسبة للديكور والمالبس 

ومن المالحظ ان المواضيع التي تميل الى جانب الفكاهة هي أكثر . بأشكالها وألوانها الجذابة

تطرق الى الخيال العلمي، والفضاء التصاقاً بروحية الطفل كذلك المواضيع المتخيلة التي ت

اما المواضيع االجتماعية . واعماق البحار، والصراع مع السحرة واألشرار، واالنتصار عليهم

ولقد أدرك كتاب . المعقدة فال تجد تقبالً لدى األطفال، فذهنيتهم ال تتحمل مثل هذا الثقل المتشعب

اكل المركبة التي التجد تجاوباً مع نصوص األطفال هذه الحقيقة فابتعدوا عن معالجة المش

روحية الطفل، معتمدين بذلك على دراسة وتحليل نفسيته، فالطفل اليستوعب المقدمة الطويلة 

والسرد واإلطالة، بل هو يفضل الدخول الى الموضوع الذي يبدو فيه الصراع ملموساً منذ 

 . البداية
فرنسا وبالتحديد في  في 4871وقد ظهرت تجربة أول مسرح متخصص لألطفال عام 

بالقرب من باريس وكان الجمهور ( شارتر)وسط حديقة المقاطعة الزراعية التي يملكها الدوق 
من صفوة القوم بينهم الدوق وزوجته، وكان عدد الكبار يفوق عدد الصغار الحاضرين، وقدم 

هدة الممثلين العرض في المساء وقد أضيئت ممرات الحديقة بأنوار قوية حتى يمكن للنظارة مشا
وقد شكلت تلك العروض أول ظهور لمسرح .  قبل دخولهم الى المسرح، مما يحدث تأثيراً رائعاً 

األطفال في فرنسا تمثل مسرحيات األطفال التي كانت تتصف بأنها طويلة وحوارها صعب 
وعلى الرغم من ظهور أول مسرح . وتحمل في نصوصها أسلوب الوعظ األخالقي المباشر



اال ان هناك العديد من ( دي جنيليس)روض األطفال في فرنسا على يد المدام متخصص لع
التجارب القديمة ومنها تلك التجارب التي قام بها قدماء الصينيين قبل اكثر من الفي عام قبل 
الميالد كانت هناك اعياد ومواكب دينية وراقصون بالسيوف، وظهر مسرح خيال الظل الذي 

تقدم منذ الف عام قبل الميالد، وكان االطفال يشاهدون تلك االحتفاالت بلغ مرتبة كبيرة من ال
منذ عصر بعيد وكان رب ( جاوا)وظهر مسرح العرائس في . ويقومون ببعض االدوار فيها

االسرة هو الذي يقوم بتحريك العرائس، ويشاهد تلك العروض بقية أفراد األسرة، وشهد ذلك 
ويشير بعض المؤرخين الى ان الهند . يد فنانين محترفين النوع من الفن المسرحي تطوراً على

كانت مهداً لمسرح العرائس حيث كانوا يصنعون عرائس ناطقة باحجام ضخمة تقف أمام 
 . الممثلين على خشبة المسرح 

والتزال تجربة الوطن العربي في مجال مسرح األطفال في بداية الطريق ولعل مصر 

ي اهتمت بمسرح الطفل كونها تمتلك تاريخاً عريقاً في مجال هي من أكثر الدول العربية الت

تضفي نوعاً من ( حواديت حركية)المسرح المسرحي، حيث قدم قدماء المصريين للصغار 

 .  الترفيه والتسلية 

وتعود نواة مسرح الطفل في العراق الى االعمال المسرحية  التي كانت تقدم على 

ياد واالحتفاالت، إذ يشير تاريخ مسرح الطفل في العراق مسارح المدارس في المناسبات واالع

الى أن الحركة المسرحية في العراق ظهرت بادئ االمر على أيدي االباء الدومنيكان في 

أما في بغداد فقد كان .  4871المدارس المسيحية في الموصل التي يعود تأسيسها الى عام 

لكلدان يمثلون مركز النشاط المسرحي وطالب مدرسة ا( الكاثوليك)طالب مدرسة السريان 

والبد من االشارة الى ان . حيث قدموا العديد من المسرحيات التعليمية على مسارح المدارس

للمدارس والجمعيات التي أسست في العراق بعد الحرب العالمية االولى من قبل بعض الشباب 

وهكذا توالت . تمثيل وأهميتهالمتنور االثر الواضح في تحويل اهتمام الجمهور الى حقيقة ال

االعمال المسرحية التي قدمت على مسارح المدارس وانتشرت رقعتها السيما في االربعينات 

بادر الفنان عبد القادر  4571وفي عام . من القرن الماضي إذ شملت بقية المحافظات العراقية

عاقبة )يث قدم مسرحية رحيم الى اخراج المسرحية من نطاقها المدرسي الى القاعة الكبيرة، ح

وهي مسرحية من ثالثة فصول اتخذت فكرتها من الفكر العربي واستعمل فيها الديكور ( الطمع

وفي مطلع . واالنارة والمالبس والمكياج؛ ولذلك فهي تعد عرضاً متكامالً من الناحية الفنية

رية خاصة تسمى الستينات من القرن الماضي ازداد االهتمام بالمسرح المدرسي واستحدثت مدي

مديرية النشاط المدرسي، تقوم باالشراف على هذا الجانب التربوي وُعين المشرفون 

المختصون لالشراف على نشاطاتها وكان من بينهم الفنان أسعد عبد الرزاق، وكانت المسرحية 

اال ان البداية ( . عالء الدين والمصباح السحري)االخرى في مسرح الطفل في العراق مسرحية 

الحقيقية لمسرح الطفل في العراق هي في بداية السبعينات من القرن الماضي وبالذات في 

التي قام بتأليفها وإخراجها الفنان قاسم محمد وقدمتها الفرقة القومية ( طير السعد)مسرحية 

للتمثيل على مسرح بغداد؛ وسبب ذلك ان هذا العمل المسرحي تميز بالكثير من خصائص 

في مسرح االطفال؛ مما منح العمل نضجه الفني ومن بين مميزاتهومقومات العمل 
 

 : 

 . يمتاز النص المسرحي المقدم بخصائص وقيم مسرح الطفل. 4



 . أسلوب العرض المسرحي فيه خاصية مسرح الطفل من إخراج وتمثيل وتقنيات فنية. 2

 .كانت الفرقة التي قدمت العمل فرقة محترفة. 1

 . الجمهور الذي حضر العرض كان من األطفال. 1

كجزء من فعاليات الفرقة القومية للتمثيل ( طير السعد)وتوالت المسرحيات بعد مسرحية 

جيش )و 4587عام ( زهرة االقحوان)و 4582عام ( الصبي الخشبي)فعرضت مسرحية 

النجمة )و 4588 عام( ابنة الحائك)و 4581عام ( عالء الدين والمصباح السحري)و( الربيع

البنجرة )و 4585عام ( سر الكنز)و( بدر البدور وحروف النور)و 4587عام ( البرتقالية

( المزمار السحري)و 4574عام ( رحلة الصغير في سفرة المصير)و 4571عام ( الصغيرة

 . 4578عام ( األميرة والنرجس)و 4571عام ( قنديل عالء الدين)و 4571عام 

العراقية في تقديم بعض العروض المسرحية المقدمة لالطفال وقد أسهمت المحافظات 

التي قدمت من قبل فرقة كربالء، ( سر الكنز)و( الصياد الحائر)و( سبع السبمبع)مثل مسرحية 

كما أسهمت مؤسسات وفرق في انتاج . ومسرحية طير السعد التي قدمت من قبل فرقة البصرة

ودار ثقافة االطفال وفرقة الخنساء التابعة لالتحاد مسرحيات لالطفال كمؤسسة السينما والمسرح 

 4585عام ( الدمية المفقودة)العام لنساء العراق والتي قدمت بعض العروض المسرحية مثل 

 .  4571عام ( الساحرة)ومسرحية 

وقد اعتمد مسرح الطفل في العراق على مخاطبة الفئات العمرية وفقاً لتصنيف 

 :تبعاً ألنواع العروض المسرحية المقدمة لألطفال وكما يأتي المختصين في مسرح األطفال و

 :سنوات ( 5ـــ  3)سن الفردية من : أوالا 

ان خيال الطفل في هذه السن يكون خياالً عملياً وهو يعالج مشاكله اليومية وال يميل        

الى الحكايات الخرافية أو الى قصص الجن او القصص الطويلة فهي تحطم قدرة االطفال على 

 التركيز في هذه السن وتعتبر احد االسباب التي تجعل االطفال يعتادون على عدم االنتباه الالزم،

انما يميل الى المحاكاة والتقليد والتمثيل ويمثل القصص التي يسمعها عن الناس الذين يستغرب 

وأهم ما يميز . اعمالهم او االفعال التي يراهم يفعلونها وهو بذلك يكون مقلداً من الدرجة الممتازة

ق والعمل وهي فعالية تثير البهجة والمرح والمتعة واالنطال( اللعب)هذا المستوى العمري هو 

الذي ينتج عن اللعب او ما يمكن ان ينقلب اليه اللعب من عمل هو تطبيق تربوي أو اجتماعي 

  . لطبيعة احداهما لصالح االخر

 :سنوات ( 8ـــ  6)مرحلة الخيال المنطلق من : ثانياا 

يتميز االطفال في هذا المستوى العمري بنمو سريع في الخيال وشدة التطلع لذلك       

ويهم القصص الخرافية أو قصص الجان والعفاريت، كما يتسع فضول الطفل في هذا تسته

المستوى من العمر، ويكبر معه حب االستطالع وكثرة التساؤل وتتبلور لديه الكثير من القيم 

االخالقية والمبادئ االجتماعية، أما فيما يتعلق بقدرة االطفال على التركيز واالنتباه فانها تتميز 

ووتطور ذخيرة الطفل اللغوية في هذا المستوى . طول مما كانت عليه في المستوى السابقبانها أ

العمري وتتسع اال ان الكلمات ال تتخذ لها معنى اال اذا ارتبطت بخبرة حسية، وان االطفال في 



هذا المستوى من السن يفضلون او يتشوقون الى الصور الذهنية غير المعقدة التي ترسمها 

ويتابع االطفال بشغف كبير الحكايات االسطورية والخرافية والتي تثير . ي مخيلتهمالمسرحية ف

في داخلهم حالة من الخوف اللذيذ نتيجة للصور المتتابعة المتولدة في أذهانهم عن الحكايات 

االسطورية وما تحتويه من غرابة بالشكل وغرابة بالسلوك العام الذي ينطوي على البطولة 

يالحظ ان القصير من تلك القصص ذات النهايات الغربية او المضحكة هي التي ومما . المطلقة

يفضلها أطفال هذا السن عادة
 
. 

 :سنة ( 22ـــ  8)سن البطولة من : ثالثاا 

ينتقل االطفال في هذا المستوى العمري من الواقعية والخيال المطلق الى مستوى قريب 

واالحتدام وااللعاب التي تتطلب نوع  من المهارة  من الواقع وبالتحديد حالة البطولة والسيطرة

والمنافسة اي انها مرحلة االعجاب بالمغامرين واالبطال ويتسم االطفال في هذا السن بظهور 

روحهم االجتماعية وينظمون انفسهم الى جماعات االنسان البدائي ويميلون الى القيام باالعمال 

لجياً من أسلم فترات الحياة حيث يمتلئ الطفل حيوية الطائشة وقد وصفت هذه السن باعتبارها فس

ونشاطاً ويكون اقل عرضة لالصابة باالمراض واسرع تخلصاً من االرهاق وينام لفترات 

منتظمة واكثر عمقاً في الليل، كذلك فهو شغف بالحياة مليء بالحماس ويحب هواياته بقوة، 

 . ولكنه يتركها بسرعة اي يحب بقوة ويكره بقوة

 :سنة ( 25ـــ  22)سن المثالية والرومانسية ـ مرحلة البلوغ  من : اا رابع

يتميز هذا المستوى العمري بالخروج من مرحلة االستقرار العاطفي الى مرحلة حساسة 

ودقيقة ذات تغييرات واضحة يصحبها ظهور القوى الجنسية واشتداد الميل االجتماعي 

يزات هذا المستوى العمري روح المغامرة ومن أهم مم. والنظريات الفلسفية عن الحياة

 . فالمراهق يبحث عن الصعب وعن تجارب قاسية جديدة في الحياة
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