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  الملخص
 هوعناصر همسرحًا بجميع مفردات ليعد مسرح الطف

 خلص الباحث إلى فقد .التي ُتكون الصورة النهائية للمسرح
م األداء التمثيلي للشخصية الخيالية ااتس ابعض النتائج منه

طابع المبالغة في الكثير من تفاصيل أداء بعينة البحث في 
الممثل  أداءكما اتسم  .الممثل للشخصية وإبراز معالمها

األداء الكوميدي في بعينة البحث للشخصية الخيالية في 
وذلك عبر  ؛غلب األدوار لتضفي جوا من البهجة والسرورأ

وقد تضمن مجتمع  .المنظومة الصوتية والحركيةتوظيفها 
عروض مسرح الطفل التي اعتمدت على الشخصيات البحث 

 لفترة منول ،تحديدا في بغداد الخيالية في المسرح الوطني
ن عينتي البحث اواتخذ الباحث .2008إلى  2007

تذهب إلى  آسيامسرحية اللؤلؤ المفقود ومسرحية 
بضرورة إقامة ورشات  نايوصي الباحثكما  ،المدرسة

 نلتطوير أداء الممثلين الذي ،تدريب تقام من قبل مختصين
   .يعملون في مجال عروض مسرح الطفل

 ،مسرح ،الخيال ،الشخصية ،أداء :كلمات مفتاحية
 .الطفل

  

 Abstract 
Child theater is a theater with all the 

components and elements that make up the 
final image of the theater. The results of this 
research showed that the representative 
performance of the fictional character in the 
two theatrical performancesin the sample of 
the study was characterized by exaggeration 
in many details of the actor's representation 
of the fictional character and highlighting its 
features. The actor's representation of the 
fictional character in the two theatrical 
performances under study was also 
characterized by comedic performance in 
most of the roles, with the purpose of 
creating an atmosphere of joy and pleasure, 
by employing the vocal and kinetic system. 
The research population included child 
theater performances that relied on fictional 
characters in Baghdad theaters, the national 
theater in particular, and for the period from 
2007 to 2008. The sample of the study 
consisted of two plays, namely, “The 
Missing Pearl” and “Asia Going to School”. 
The researchers recommend holding 
training workshops by specialists to enhance 
and improve the performance of actors 
working in the field of child theater 
performances. 
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  مشكلة البحث: وًالأ
نه يهتم ويقدم نتاجه إلى عالم الطفولة الذي إإذ  ،يعد مسرح الطفل فرعا مهما من فروع أدب الطفل

له  ،قائم على وعي وإدراك الطفل ذاته) Fantasy( عالم خيالي فهو ،يتسم بخصائص تميزه عن عالم الكبار
ه أنة المجتمع والبيئة التي يعيش فيها الطفل إال على الرغم من االختالف الذي تحدده طبيعو .نظمه وقوانينه

 ،ينطلق ويتجلى عبر حزمة من العالمات المتنوعة التي تكون نتاجًا لمحيطهم الثقافي واالجتماعي الخاص بهم
هناك العديد من  أننجد و .تلك العالمات السائدة في الواقع إنتاجإذ يعد الطفل المصدر الرئيس في 

في  ومهم وهنا يكون للعب دور بارز ،لى إيضاح مناطق االبتكار واإلبداع لدى الطفلالمجاالت التي تعمل ع
  .منحه حيزًا من الوقت للبحث واالكتشافيألنه  حياة الطفل

الضوء على الكشف عن آلية أداء الممثل المسرحي للشخصيات الخيالية تسليط أدرك الباحث أهمية  
ظ أن بعض العروض التي تختص إذ يالح ،على حد سواء التي شكلت هاجسًا لدى المخرجين والممثلين

كونها تحتاج إلى مهارات لدى المؤدي  ؛بالطفل العراقي قد ابتعدت عن تجسيد تلك الشخصيات الخيالية
 ،مثل هكذا عروض إنتاجعلى  تعمل األعمالوالبعض من  .تلك الشخصيات االفتراضية التماهي معتمكنه من 

المؤدي ال يمتلك مهارات جسمانية أو صوتية تصب في بناء الشخصية ؛ فالتجربة غير مكتملة وكانت
  . االفتراضية

التي تم  ن عبر مالحظاتهم ومشاهداتهم للعروض المسرحية الموجهة للطفل في العراقاوجد الباحث
لعملية فا ،من الضروري التصدي لهذا الموضوع والبحث في تفاصيلهن أ ،عرضها على مسارح العاصمة بغداد

وهنا  ،)العرض المسرحي(و) النص المسرحي(في المدونة البحث إليجاد سمات الشخصية الخيالية ستدعي ت
أدائها على خشبة  التوصل إلى السمات والخصائص التي تتمتع بها الشخصية الخيالية بغية ن على الممثلإف

ف المنظومة الصوتية ظهار الشكل والمضمون عن طريق توظيإبغية و ،المسرح وفق المعطيات الخاصة بها
األفعال  إذ إن ؛هالخاصة حلول بد من البحث عن  الموضوع يشكل مشكلة ال هذا نإومن هنا ف .والحركية

وهنا فكلما كانت الشخصية  ،الشخصية الخيالية تنطلق ضمن األبعاد المرسومة للشخصية ذاتها اي تقوم بهتال
فضال عن كونها  ،المتلقي عاليةالطفل أثير على كانت درجة الت ،سمت بشكل دقيق وواضحالخيالية قد ر

  . تحمل درجة كبيرة من اإلقناع
كيفية أداء الشخصيات الخيالية في عروض مسرح الطفل  عن هو بحثالسؤال  كانوفق ما تقدم فقد و
  .العراقي

  أهمية البحث والحاجة إليه :ثانيًا
 ،عروض مسرح الطفل العراقيفي لخيالية ه يلقي الضوء على أداء الشخصيات اأنتتجلى أهمية البحث في 

نتوصل لمعرفة خصوصية أداء ل ،في دراسة مستوفية لجميع الجوانب الفنية التي تحملها العروض المقدمة
  .ائمين على دراما الطفل في العراقالقلعاملين في مجال مسرح الطفل من وهذا سيفيد ا ،الشخصيات الخيالية

  أهداف البحث: ثالثًا
الكيفية التي يؤدي بها الممثلون الشخصيات الخيالية في عروض مسرح معرفة  إلىبحث يهدف هذا ال

  . والمتغيرات الجمالية في العروض المسرحية للطفل في العراق ،برز خصائص أدائها التمثيليأومعرفة  ،الطفل

  حدود البحث: رابعًا
 .المسرح الوطني ،مسارح العاصمة بغداد :الحد المكاني. 1
 .)اللؤلؤ المفقود(الفترة التي تم فيها عرض مسرحية ) 2008( :لزمانيالحد ا. 2
أداء الممثل  ،عروض الفرقة الوطنية لمسرح الطفل في دائرة السينما والمسرح: الحد الموضوعي. 3

 ).اللؤلؤ المفقود(عرض مسرحية  ،مسرح الطفل العراقي في عروضللشخصيات الخيالية 
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  تحديد المصطلحات: خامسًا

  : )performance( ،ءدااأل
جلين (أما  .(Al-Jurjani,1986,p10) "تيان الواجب في الوقتإ"أنه عبارة عن ب ،رف الجرجاني األداءع

من الكفاءة والتمكن  ان يشمل قدرا معينأأداء ال بد  هأن أي ،نجازيعادل اإل"بأنه  فقد عرفه )ويلسون
        "التي عن طريقها يتم األداءوالسيطرة على األدوات واألساليب والوسائل والمحاضرات 

Wilson,2000,p 8)(. عرفه و)تتميز  فترة ،كل نشاط الفرد الذي يحدث خالل فترة ما"نه أعلى ) جوفمان
       "نه يترك أثره على هؤالء المشاهدينأو ،بوجود هذا الفرد بطولها أمام مجموعة من المشاهدين

P63) Marvin,2010,،( .عرفه و)هو وسيلة " ن األداءإ: ندما قدم النظرية البالغية للفولكلورع )براهامزأ
  .)p 63، Marvin ,2010( "إقناع من خالل إثارة السرور

 اللحظة الدرامية إنتاجتوافق المنظومتين الصوتية والحركية في وإجرائيا يعرف األداء المسرحي بأنه 
  .وفق معطيات النص األدبي

  :)Personal( ،الشخصية
وهي ترجمة  ،وهي تعني القناع ،)(personaمشتقة من الكلمة الالتينية " على أنها لشخصيةا سعدأعرفت 

على المتكلم  الدالة ،)persona(واالستخدام النحوي لكلمة  ،)role(للكلمة من الالتينية التي تعني الدور 
واضحة ومحددة  وهي تدل على شخصية ،هو من أعطاها معنى الكائن الحي أو اإلنسان ،خاطب والغائبموال

خر بمعنى القناع الذي كان يلبسه الممثلون اإلغريقآربط بشكل أو ببمظهر خارجي صريح ي" 
)Mary,2006,p269(.   

ذلك المفهوم أو االصطالح الذي يصف الفرد من " على أنها ،ويعرفها معجم مصطلحات المسرح والدراما
التي تميزه عن غيره من الناس  ،قدة التنظيمحيث هو كل موحد من األساليب السلوكية واإلدراكية المع

  .)Kahila,2008,p47( "وبخاصة المواقف االجتماعية

لها مرجعياتها الثقافية  ،افتراضية يضعها مؤلف العرض ذاٌتعرف الشخصية بأنها ت ،وإجرائيا
    .وينتجها مخرج العرض عبر مهارات أداء الممثل على خشبة المسرح ،التاريخيةونثربولوجية واإل

  ):(Imagination ،الخيال
نسخ حسي أو ذهني لما أدركه البصر مع أو بدون تركيب "نه أعلى ) الالند(ويرد تعريفه في موسوعة 

تركيبات جديدة من و ،تمثيل عيني من إنشاء فعالية الفكر"نه أأو  "جديد للعناصر التي تؤلف هذه الخيلة
). p 617-618، Laland 2010( "ن الخيال الخالقم أإن لم يكن من حيث عناصرها التي تنش ،حيث صورها

القدرة التي يستطيع العقل بها أن يشكل "بأنه ) جونسون) (معجم المصطلحات األدبية(وجاء الخيال في 
وجاء الخيال في معجم  .),p163 Wahba,1984( "صورا لألشياء أو األشخاص أو يشاهد الوجود

يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة  قوة تحفظ ما" :لجرجانيلالمصطلحات األدبية 
ذكريات متفرقة غالبا ال يربطها منطق "بأنه  )جوردون( وقد عرفه .),p163 Wahba,1984( "المادة

   "وغالبا ما يشار إليها باألفكار الطائشة ،انطباعات غير متصلة بدون روابط بينها بالضرورةو ،متماسك
)n.d, p 85,Hayes(. ويحفظ الخيال مدركات الحس " :معجم المصطلحات العربية المعاصرة يجاء فو

  .)p 87,Alloush ,1985( "المشترك وصور المحسوسات

نص درامي في عالم افتراضي ليوظفها في صور ينسجها المؤلف عبر مخيلته وإجرائيا يعرف الخيال بأنه 
  .التقنية الحديثةوضاءة المسرحية اإلوقطع الديكور ومؤدي من الينتجه العرض عبر المخرج وأدواته 
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  :)Children's theater( ،مسرح الطفل
المسرح الذي يكتب فيه المسرحيات مؤلفون ويقدمها ممثلون أحياء  هأنب"مسرح الطفل ) فيوال(عرفت 

 عرفهو. )p 38,Harf ,2010(" أو منهما كليهما ،يكون الممثلون كبارا أو صغاراأن و ،لجمهور من األطفال
مع فارق مستوى النص ونوعية الممثلين  ةنه جزء من مسرح الكبار ويتصف بصفاته الغالببأ" )معالأبو (

وهو يهتم بنصوص مسرحية تعالج أمورا تهم الصغار وتعطي أهدافا وأفكارا تتناسب مع  ،واألهداف واألفكار
  .)(Harf, 2010, p 38" هممستويات

ويعتمد على طرح الحكمة  ،لصغارلالعمرية ة فئالمسرح يختص بنه بأ مسرح الطفلوإجرائيا يعرف 
   .والموعظة واإلرشاد مستخدمًا وسائل مبسطة ال تخلو من الدهشة والخيال والتفاعل

   طار النظرياإل

   الخيال والطفل: وًالأ
التي يبدأ معها  ،وفي مرحلة من مراحل حياته ،في حياة الطفل سياايعد عالم الخيال والسحر عنصرًا أس

والتعايش معه  تتكون لديه الرغبة الجامحة في صنع عالمه الخاص به ،ما يحيط به من عوالمإلى ع في التطل
نها أن تجعل من ذلك أدون أن يكون هناك أية ضوابط أو قوانين تعمل على رسم الخطوط الرئيسة التي من ش

لطفل وحده القدرة لكون فيه ذلك العالم الذي ي ،العالم المتخيل من قبله خياًال ال يخضع ألي أسس أو قوانين
فالخيال الفاعل هو الذي يموضع "وعليه  .ويشكل له تصوراته الخاصة ،على صناعة ذلك العالم وفق تصوره

     "فتغير النسب هو الخلق الذي ندعوه خياال ،العالقات في نسب جديدة غير التي نراها سائدة ونمطية
)p 67 Hege,1978, .(  

وفي هذه  ،مرحلة الواقعية والخيال الضيق ،سنوات) 5 -3(فل التي تحدد بــتعد المرحلة العمرية للط
وعن  ،المرحلة يبدأ الطفل بالتعرف على ما يحيط به خارج نظام األسرة والتعرف معها على المحيط الخارجي

 يكثر الطفل من طرح وفيهاطريقها أيضا يبدأ الطفل بمد الجسور والمعابر نحو اكتشاف العالم الجديد 
وعبر ذلك  ،نها تشكل األساس األول في معرفة ماهية األشياء من حولهأذلك  ،التساؤالت عما يثير اهتمامه

عملية اكتشاف العالم الجديد  إذ إن ،يبدأ الطفل بنسج خيوط عالمه الخيالي مستعينا باألشياء التي تحيط به
ن عالم الطفولة في هذه المرحلة ضيق وذلك أل ،تسهم في النمو العقلي واالجتماعي والعاطفي بشكل متوازن

ال يتعدى حدود األم واألب واإلخوة وبعض المعارف والجيران واألقارب والباعة المتجولين والدمى التي 
يلهون بها والمالبس التي يرتدونها واألطعمة التي يأكلونها والبيت الذي يعيشون فيه وما حولهم من حيوانات 

  ).p 82-83, Hassan ,2007( والحر والمطر والضوء والظالمأليفة وظواهر طبيعية كالبرد 
 ،ذلك ألنها تشكل اللبنة األساس في تكوين شخصية اإلنسان؛ في حياة الطفل مهمةتعد هذه المرحلة 

بد من أن تخضع  تحقيق الفائدة والمنفعة للطفل ال ن العملية التي يتعين عن طريقهاإوانطالقًا من ذلك ف
 ،على الطفل في جانب الخيال عبر وضع دراسة تهتم وتختص بدراسة كل ما له تأثير وذلك ،لبعض الضوابط

خذين آ ،فضًال عن معرفة االختالفات بين األطفال أنفسهم ،وما لهذا الخيال من تأثير في نفسية الطفل
ضعنا مجموعة فمثال لو أخ ؛لها والمستوى المعرفي واإلدراكياالعتبار مراحلهم العمرية والبيئة التي ينتمون ب

ننا قمنا بسكب أتصور "من األطفال على اختالف أعمارهم وبيئاتهم إلى اختبار عن طريق عرض لوحة رسم 
ما هذا  ،ولو قمنا بإحضار عدة أطفال وقلنا لهم ،مجموعة من األلوان فوق لوحة ورقية فإنها ستكون شكًال ما

 ،(Hanoura,1989,p96) "بعيدة االختالفكما تتخيلون؟ فإننا نحصل على مجموعة من التخيالت  الشكل
نجد أن هذا االختالف ما هو إال نتاج مجموعة من العوامل التي أثرت على مخيلة الطفل مما جعلته يعطي وس

 فضًال عن األثر البالغ للبيئة وذلك عن طريق ،وهذه العوامل نفسية واقتصادية واجتماعية ،انطباعًا لما شاهده
  .ون حدود الخيال لدى الطفلالمحيط الخارجي الذي يك
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لو  فمثال ،ه لدى األطفالئتسهم تلك الحدود بشكل كبير في تنمية وتطوير ملكة الخيال وتوسيع فضاو 
نقوم بسرد حكاية من األدب وتطرقنا إلى بداية أن وذلك ب ،قمنا بإعداد تجربة على مجموعة من األطفال

 حصولصياد في البحر تقاذفت قاربه أمواج البحر بعد " نبدأ منف ،الحكاية فقط دون أن نكمل بقية الموضوع
ومنهم من  ،فمنهم من يجعل القارب يغرق وينجو الصياد ،عندئذ سنجد اختالفا بين األطفال .عاصفة هوجاء

أو  ،غرق االثنين معًاومنهم من ي ،يجعل الصياد يغرق ويصل القارب بفعل الريح وتيارات الماء إلى الشاطئ
كل نوع من تكملة القصة السابقة تحكم على  وبمالحظة ،وبالسمك الذي قد تم صيده أو بدونه ،ينجيهما معًا

هنا يقوم  .(Hanoura,1989,p96) "هوتفاؤلأوتشاؤمه  ،وفقره أو غناه ،الطفل بمدى سطحية خياله أو عمقه
المه الواقعي وال تلك العوالم التي ليس لها من وجود في ع ،الطفل ببناء عوالمه الجديدة وذلك عبر خياله

فضًال عن أنها تقدم له  ،وإنما تجعله يبحث باستمرار عما يحقق له المتعة ويمنحه السعادة ،تالمس حياته
وفي عملية البحث عن  ،أفاقا واسعة وتمده بسبل التفكير في كيفية الحصول على السعادة وأساليب تحقيقها

  .لخاليا من الخيا ال يمكن أن نتصور عمال فنيا إذ ،الجمال الذي ينشده
ألنه ال يمكن أن  ،ن الخيال هـو الذي يضفي على المضامين أشكاال حسيـةإ"): Hegel( يقول هيجل
بالواقـع االرتقاء  مضمـون دون شكل يعبر عنـه وهـي الطريقـة األكثر نجاحًا وتأثيرًا فـيار نتصور عند ابتك

كان  الذيعن اللبس والغموض  اا مضى تعويـضالمعاصر إلى مرتبة األسطورة والخـوارق التي كانت فيم
  .)Al-Abidin, 2006, p 75( "يسيطر على اإلنسان في فجر الحضارة البشرية
ل نه ما من عملية إبداعية إال والخياإإذ  ،اإلبداع توليدو إنتاجيعد الخيال الجانب المهم الذي يقوم ب

األساس للعالقة التي تربط اإلنسان بالعالم هو ن الشكل إو ،بال أدنى شك فاإلبداع خاضع للتربية ،صانعها
 ،هو العمل في مجاالته المتعددة )الكسندر روشكا(بينما الشكل األساس للنشاط اإلنساني كما يؤكد  ،النشاط

وفي هذه المجاالت المتنوعة  ،والمهندس والمفكر العامل والفنان والعالم والسياسيويتجسد ذلك في عمل 
ومن هنا الخيال يعمل على تحفيز فكر الطفل وجعله يبحث عن كل ما هو  ،اع ويتجلىمن النشاط يظهر اإلبد

  ).Mahdi,2010,p5( مما يعمل على تطوير مهاراته ،غير مألوف
فضًال عن  ،لقد استمد مسرح الطفل شخصياته الخيالية من قصص األطفال ذات المواضيع الخيالية

يوظف فيها  اقصص"تعد ف ،ض المسرحية الموجهة للطفلتوظيف العديد من قصص الخيال العلمي في العرو
عندما يطوع العقل الطبيعة  ،ن يأتي به المستقبل من تكنولوجياأأو يستشرف ما يمكن  ،األدب منجزات العلم

ومن ثم تتخذ هذه القصص بيئتها في أماكن غير تقليدية  ،مه لقوانينهاهلخدمة اإلنسان وتقدمه بعد ف
ويصبح السفر في الفضاء واختراق جوف األرض والمغامرات وسائل  ،ر وباطن األرضكالكواكب وأعماق البحا

ن تلك القصص قد إوفق ذلك فو ،)Schulz,1983,p66( "إلقامة هيكل الحكاية في هذه البيئات لتلك القصص
   .شكلت مادة ذات أهمية بالغة في رفد مسرح الطفل بمواضيع متنوعة

عن الخصوصية التي ينطلق  فضال ،في النتاج األدبي والفني وفعاال سياايشكل حضور الخيال دورًا أس 
عالمه المليء بالحكايات والقصص التي تتضمن وجود الشخصيات إذ إن  ،منها الخيال بالنسبة ألدب الطفل

 ن الطفلإلذا ف ،ةألنها تحفزه على تطوير مداركه الحسي ؛عليه اكبير اكما أن لها تأثير ،منحه المتعةيالخيالية 
وبذلك فمن  ،من عالمه السحري ألنها تعد جزءا ؛ر في مشاهدة تلك الشخصيات وسماعهاميرغب بشكل مست

الطبيعي أن تتجه أفكارنا ألول وهلة إلى تلك القصص القديمة المحبوبة التي تنضوي تحت قائمة القصص "
هانز (و) ألبيض واألقزام السبعةأميرة الثلج ا(و) سندريال(الخالدة في نفوس األطفال أمثال  الشعبية الخرافية

 )"جاك عود الفول(و) رامبلستلتسكين(و) حكاية ألف ليلة وليلة(و) الجمال النائم(و) وجريتل
)wayanfarid,n.d,p78.(  
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 ،محتواها القصصيبلقد أسهمت العديد من قصص الخيال في إعداد عروض مسرحية موجهة للطفل 
عالم كبير مليء بالسحر والجمال و ،ل نحو فضاءات واسعةفضًال عن أنها تعد مصدرًا لالنطالق بالطف

لقد أثرْت قصص الخيال في الطفل بشكل كبير عبر تنميته وإعداده  .يبتعد عن كل ما هو واقعي ،والمتعة
التي ) رحالت جلفر(الذي كتب  )جوناثان سويفت( لقد كانت قصة الكاتب .وتطوير مهاراته واستنفار خياله

فًا فيها أربع رحالت خيالية إلى بلدان نائية غريبة تمثل كل واحدة منها رمزا لمجتمع ضمت أربعة كتب واص
الذي يعد بحق أهم من كتب قصص الخيال ) هانز كريستيان أندرسن(فضًال عن قصص الكاتب  ،بريطانيا
) الصغيرة عروس البحر(و) الحقيبة الطائرة(ومن أعماله القصصية  ؛في هذا المجال اوكان نتاجه ثر ،لألطفال

نها استثمرت عن أ فضال ،أفالم رسوم متحركةإلى العديد من هذه القصص  تحويلولقد تم  ،)عقلة اإلصبع(و
مسرح الطفل اعتمد كثيرًا على الحكايات والقصص الخيالية في مسرحياته الموجهة للطفل عبر ف ،كمسرحيات

  . مراحله العمرية المختلفة

   في مسرح الطفل مقومات الشخصية الخيالية: ثانيًا
 ،تعد الشخصية المسرحية جزءًا من عالم افتراضي يضع أبعادها الكاتب المسرحي وفق ما تؤسسه أفكاره

تأخذ مالمحها وصورتها وما تكون عليه في المسرحية عبر خط مسار  ،إذ ليس لها من وجود في عالم الواقع
عالقات واألحداث التي ستواجه الشخصية في كما يحدد الكاتب طبيعة ال ،يوضع لها مسبقًا ضمن إطار درامي

التي ترسم مهام الشخصية وما لها من دور ) النص المسرحي( وذلك عبر المدونة ،سياق العرض المسرحي
   .في المسرحية

 هو المجسد لماوتعرض كونها تشكل  ،على خشبة المسرح دورا كبيرا وهاماالخيالية تلعب الشخصية 
الخيال الفني الخصب يشارك مشاركة كبيرة عندما " إنوفق ذلك فو ،)سرحيالنص الم(موجود في المدونة 

إن السطور التي يكتبها  .يفسر الممثل السطور ويمأل ما بينها بالمعاني التي تكمن خلف النص الظاهر
 "ويستخرج المعنى الذي أودعه فيها المؤلف عن هدف ،المؤلف تظل ميتة إلى أن يحللها الممثل

)(Moore,1981,p266.  
كائن بشري يشار إليه بعالمات لغوية يقوم بتقمصها  ن الشخصية المسرحية ما هي إالإيمكننا القول 

إذ  ،تبنى فوق العالمات السابقة ،ممثل من لحم ودم على خشبة المسرح وذلك عن طريق عالمات غير لغوية
شخصية الموجودة في الحياة تلك ال ،الشخصية المسرحية تمتاز باالختالف التام عن الشخصية الحقيقية إن

إنها تشعر وتتفاعل وتقيم العالقات وحلقات  ؛الواقعية اليومية التي تتأثر بما يحيطها من تفاصيل الحياة
عالم له ارتباط بمعنى الحياة  ،التواصل اليومي وذلك بكونها وجودًا ماديًا في عالم واقعي حي ال افتراضي

 إذ إن ،ي إال افتراض يبنى ظهورها على شبة المسرح ليس إالأما الشخصية المسرحية فما ه .والفناء
أما فيما  ،عنصر الحركة والكلمة وتعبيرات الوجه ؛العناصر المركبةبوجودها من الناحية الموضوعية يرتبط 

الكاتب المسرحي يسبب لها في ذلك ف ،الماضي والحاضر والمستقبلمن حيث يتعلق بوجود تلك الشخصية 
  .)(Asaad, 1988 p 116-117" إذ إنها تعد من صناعته وتشكيله ،ويمدها ويعطيها

ن عروضه المسرحية تتسم بأهمية وجود الشخصيات أل ؛يعتمد مسرح الطفل بشكل كبير على الخيال
وذلك ما يبدو بشكل واضح في مراحل حياته  .لما لهذه الشخصيات من أهمية في حياة الطفل ،الخيالية
الخيالية على تحفيز إدراك الطفل وتنمية قدراته عبر ما تمتلكه هذه الشخصيات إذ تعمل الشخصيات  ،األولى

العملية العقلية العليا التي تقوم في جوهرها على إنشاء عالقات جديدة بين "تعد و ،من خصوصية في حياته
عملية فالتخيل بهذا المعنى  ،تنظمها في صور وأشكال ال خبرة للفرد بها من قبل الخبرات السابقة بحيث

ثم تمضي بعد ذلك لتؤلف منها تنظيمات جديدة  ،عقلية تستعين بالتذكر في استرجاع الصور العقلية المختلفة
فتبني من ذلك كله دعائم قوية لإلبداع  ،تصل الفرد بماضيه وتمتد به إلى حاضره وتستطرد إلى مستقبله

المسرح يسمح  إنوبذلك ف. )Hanoura,1989,p92( "لبيئةمع اوالتكيف القوي  ،الفني واالبتكار العقلي
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 ،في قلب كل مسرحية تعيش شخصياتها"فإننا نشاهد أن  ،بتجسيد وتشخيص العديد من الظواهر الحياتية
لتكون مؤثرة في  ،)wayanfarid, n.d, P100( "ن نتعاطف معهاأوينبغي أن تبدو هذه الشخصيات حقيقية و

حالة من التركيز واالنتباه لما يدور حوله  فيالت لديه وجعله عن إثارة التساؤ فضال ،المتلقي وليتفاعل معها
  .في العرض المسرحي

إذ يكون لما  ،وخاصة في العروض المسرحية الموجهة للطفل ،عديدة أشكاال تتخذ الشخصية الخيالية
أو  ،نباألرأو الذئب أو األسد كفمثًال هناك أداء األدوار الحيوانية  ،هو مجسد دور في أداء تلك الشخصيات

أن أو  ،شجرةكالأن يكون أداء لدور النبات أو  ،الفراشة أو النملةأو النحلة كتجسد الحشرات أدوار كون تأن 
أو العفريت  أوالجني كدوار خيالية أأو لعب  ،سيارةأو  مرورإشارة أو  مكنسةأو ساعة كيجسد دور الجماد 
ن يكون هذا النمط أو ،النمط الذي ترمز إليه مقومات الشخصية وضوح"وهنا يكون من  .المخلوقات الفضائية

 ،ن تتسق أقوال الشخصية مع مستوياتهم التعليمية والثقافية واالجتماعيةأو ...مألوفا لألطفال في مجتمعهم
ن تحقق الهدف الذي وضع لها من الجمود أو التطور أو إظهار األصالة أو إبراز صفات أو شريحة من أو

  .)Hanoura, 1989. P. 158( "الناس
 إذ إن ،في تقديم عنصر الجمال والمتعة في عروض مسرح الطفل همام تلعب الشخصية الخيالية دورا

ن تلعب العناصر دورها بشكل متقن في أبد من  فال ،وفق ذلكو ،المتلقيالطفل تأثيرها يكون كبيرًا على 
فمن المهم أن ننتبه  ،المتلقيعملية تقديم تلك الشخصيات لتكون واضحة المعالم مقبولة ومستساغة من قبل 

خواص و ،قضية فهم العرض المسرحي بكل تقنياته النصية واإلخراجية والتمثيلية واإليقاعية والديكورية"إلى 
واستجابته االنفعالية والتفاعلية مع  ،وعمق حاجات الطفل ،الطفل المشاهد وإدراك معاني هذه الخواص

إدراك قوة العرض المسرحي وفاعليته في الوصول إلى طاقة  أي بمعنى -شكًال ومضمونًا- ماهيات العرض
نساق الخطاب المسرحي عبر تجسيد أالطفل النفسية والعقلية والحسية والذهنية واالنطالق منها في توجيه 

الغاية األساسية من تلك  إنوبذلك ف. )Al-Kaabi,2010,p91( "األشكال والمضامين المعرفية والجمالية
يئة مسرحية تقترب وتالمس عالم األطفال لدرجة اإلقناع مانحًا إياهم أجواًء تزخر بالجمال العملية هي خلق ب

  .والمعرفة فضًال عن المتعة والمرح
يلعب الممثل دورًا مهمًا في تجسيد تلك الشخصية وتقديمها على خشبة المسرح بطريقة إبداعية  
همة األساسية ألي الم" إنوفق ذلك فو ،قبل الممثلإذ تحتاج الشخصيات الخيالية إلى مهارة عالية من  ،متقنة

) أنا(أي تأكيد حضوره كشخصية ) اآلن/هنا/ أنا(ممثل هي بالضرورة أن يحقق المعادلة المسرحية الجوهرية 
ن يكون قادرًا على اإلمساك بأطراف الزمن أو ،الخيالي والواقعي) هنا(فاعلة في الفضاء المسرحي المزدوج 

وهذا بالطبع وفق  ،ثبيته أو تكثيفه ليصبح قادرًا على احتواء حياة بكاملها خالل زمن العرضوت) اآلن(الهارب 
 "شبكة منظمة من الحركات واألصوات واإليقاعات المتداخلة التي تشكل في مجموعها إيقاع العرض العام

)Saleh,p 137 ,2001(، المسرحية  وعبر ذلك يتوجه الممثل في أدائه للشخصيات الخيالية في العروض
 يءحتى لو حاولت أن تعيش حياة ش ،تكوين صورة محددة لحياة متخيلة"الموجهة للطفل عن طريق 

 ،أين ،متى ،من :نك تستطيع أن تحرك نشاطًا داخليًا لو سألت نفسك وأجبت بمساعدة خيالكإف ،جمادي
وهذا ما  ،ئيًا نشطًا فعاًالعندما ينجرف الممثل بخياله الخالق يكون طبيعيًا تلقا ؟وألي هدف ،كيف ،لماذا

إن كل كلمة أو حركة تصدر من الممثل على خشبة المسرح يجب أن تكون نتيجة عمل  .يوقظ انفعاالته
  .Moore, 1981. P. 267)( "والتدريبات تساعد على تنشيط الخيال وتقويته وإخصابه .خصب

للطفل في تأسيس مواضيعها  مهمًا تستند عليه العروض المسرحية الموجهة اتعد عوالم الخيال جزء
التفاعل النفسي "نها تعمل على تحقيق نوع من الترابط والتواصل وأفضًال عن  ،التي تقدمها للمتلقي الطفل

ة بين الطفل والفني بين المؤدي والمتلقي لتحقيق غايتهما المشتركة في آن واحد من خالل خلق العالقة الحي
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واستثارة حواسه  .تفعيل هذه العالقة ومؤثراتها داخل صالة العرض والعرض المسرحي والمشاركة الفاعلة في
وبذلك تتحقق فلسفة  .ومعرفة مدى انعكاس ذلك على ذائقته الجمالية والنقدية ،وقدراته اإلدراكية والحسية

المسرح وغاياته التربوية والتعليمية واالجتماعية والثقافية واالمتاعية والجمالية في حواس وسلوكيات 
   .)Al-Kaabi,2010,p91-94( "فلالط

واإلحاطة "بد من التعرف على كيفية أداء األدوار التي تتضمن الشخصيات الخيالية بشكل متكامل  ال
لزماني والمكاني في البناء القصصي ابعوالم الصورة وتحريك الشخصيات وأحداثها وحوارها في المشهد 

فة إلى ذلك فمن الضروري معرفة األشياء والمكونات إضا.. .والمسرحي الذي يؤثر على األطفال ومخيلتهم
تكون هذه الشخصيات إذ  ،)Al-Kaabi, 2010, p250( "واألجواء والشخصيات المحببة للطفل من سواها

نها تكون ضمن حدود بعيدة ال تنتمي إلى الحدود التي يتصورها إإذ  ،الخرافة أوسحر العوالم  إلىاقرب 
   .نه يرغب بمشاهدتهاأفي عالمه الواقعي إال  ادالطفل أو التي يفترض لها وجو

وهو ما يطمح الطفل  ،تعمل الشخصيات الخيالية على منح الطفل جوًا من الغرابة والخيال والسحر
تشخيص المخلوقات من "وهذا ما يتحقق عبر  ،لرؤيته في العروض المسرحية التي تقدم على خشبة المسرح

فيتصور السالم  ،فالطفل يجسم المعنويات ،صفات اإلنسان عليها إضفاءمع  ،جماد ونبات وحيوان وطيور
والشيطان قبيحًا بعينين حمراوين وقرنين أو يتصور  ،ويتصور الغدر ذئبا مفترسًا ،حمامة بيضاء وديعة

. )Hanoura,1989,p97-100( "أو الدمية عروسًا يخاطبها ويالطفها ،العصا حصانًا أو الوسادة شخصا
الزي المسرحي هو اللباس الذي يرتديه الممثل "ن إ ؛خر هو األزياء الخاصة بهاآمقوم ة وللشخصية الخيالي

عن  الزي كما يكشف ،نسان إلى الشخصية التي يؤديهاإأثناء أدائه دورًا مهمًا في تحول الممثل من ذاته ك
كما  ،ت دالالتهفالزي يجب أن يكون كثيفًا بالقدر الذي يضمن له أن يثب ،زمكانية الحدث وجمالية العرض

 ،طفيلية تحير المتلقي من جهة ىيجب أن يكون شفافًا بالقدر الذي يمنع عالماته من توليد عالمات أخر
  ).Al-Rubaie, 2012, p199( "وتزحزح الشخصية عن صورتها من جهة أخرى

في لفكرة والتفاعل معها على المستوى الذهني والعاطلاستيعاب الطفل  فيذلك يسهم بشكل كبير  إن
لقد حققت قصص الخيال تواجدًا  ،والتشويق الحاصل عن طريق عملية المشاهدةفضًال عن عنصر اإلثارة 
الـخيـال ف" ،وذلك عبر مسرحة تلك القصص والحكايات ذات الشخصيات الخيالية ،مهما في مسرح الطفل

الكتشاف الحرية بأكمل ) رسارت(الواقع حسب ) Negation( يجتـاح مسـرح الطفـل بامتيـاز لقـدرته علـى نفـي
كما أن هناك  ،)Mahdi,2010,p10( "ألنه يتعامل مع عالم بديل مختلف عن عالمنا الواقعي المقفل ،درجاتها

بد من  الف ،مجموعة من المظاهر التي يجب مراعاتها في الشخصية الخيالية بحيث تكون مالئمة لتخيل الطفل
فالطفل يتخيل اللص والشيطان والشخص الذي يؤذيه في  :رسم المخاوف في صور قبيحة" أن تكون عملية

 ،)Hanoura,1989,p97( "أو يتخيلهم وقد نزل بهم العقاب جزاء ما يسببون له من توتر وقلق ،قبيحة صور
  .ولذلك يجب مراعاة تلك التفاصيل األساسية في ما يقدم من عروض مسرحية موجهة للطفل

  في مسرح الطفل كيفية أداء الشخصيات الخيالية: ثالثًا
فهي  ،وذلك كونها ذات تأثير مباشر على الطفل ،تلعب الشخصيات الخيالية دورًا مهمًا في مسرح الطفل

أن تتسم تلك الشخصيات  أجلومن  ،تعد من الشخصيات المحببة والمقربة من عالمه المليء بالسحر والخيال
األداء هو وسيلة إقناع من خالل إثارة ف" ،ًاها واضحًا ومميزؤبد من أن يكون أدا بالوضوح في تشكيلها ال

الشخصيات الخيالية عن طريق بأن الطفل يتأثر كثيرا  ،هشك في ومما ال ،)Carlson, 2010, P 26( "السرور
في معظم األدوار المسرحية ومدارس التمثيل يقدم المؤدي للجمهور وحدة " إنولذلك ف ،العرض المسرحي

 "ات المسرحية تعبر عن الشخصية في سلوكها وطريقة نطقها لأللفاظمتماسكة من اإليماءات واإلشار
)Council, 1996, p 151(.  



 المجلــة األردنیــة للفنـــون
 

269 
 

الممثل  إذ يعد ،يلعب الممثل الدور األساسي في أداء الشخصية الخيالية في عروض مسرح الطفل
سيط في نه يلعب دور الوأفضًال عن  ،العنصر األهم الذي عن طريقه يتم تحقيق عملية تقاطع النص والعرض

 ،إلى المتلقين) النص(والذي يتحدد بنقل الشخصية المسرحية المتخيلة في المدونة  ،السياق المسرحي
وهو  ،الممثل هو الذي يقوم بتحويل الكلمات إلى قوة تؤثر في المشاهد وتجعله يرى الكلمات ويتصورهاف

بد أن يكون الممثل  خيالية الوألداء الشخصية ال ،بذلك ال يسمع الصوت بقدر ما يرى الصورة ومضمونها
على معرفة ودراية تامة بأدواته التي تجعل من هذه الشخصية مقبولة األداء من قبل األطفال المشاهدين 

أداء الشخصيات الخيالية في مسرح الطفل  نأ: )Al-Rubaie, 2012, p 183(فالربيعي يرى  لذا ،للعرض
سلسة من مثل مجموعة من االشتراطات التي تتحدد بإذ يتطلب ذلك من الم ،يعتمد أساسًا على الممثل

  :في التفاصيل التقنية متمثلة

  :تشتمل على ما يأتيو، )المنظومة الصوتية(المهارات الصوتية  .1
ومن ثم االتجاه إلى توضيحات  ،يصاللتحقيق اإل ،هئزيادة قوة الصوت في إلقا"إذ يعد عبارة عن  :الوضوح.أ

  .)Al-Salem, 2014, p 218( "ضيح مكونات مفرداتهامحتوى رسالته بالسعي إلى تو
 ،وإبرازه بالنسبة للمقاطع األخرى المجاورة له ،حد المقاطع الصوتيةأيعد النبر عملية الضغط على  :النبر. ب

نه يضفي إوبذلك ف ،هما معًايأو مدته أو كلوذلك وفق ارتفاعه  ،أي بمعنى تغير في قوة المقطع المعني
فهو بذلك  ،نه يضفي على المفردة تلونًا يبعدها عن الرتابة أثناء النطق بهاأضًال عن ف ،وضوحًا سمعيًا

والنبر  ،النبر القوي وهو األكثر استخدامًا: وينقسم النبر إلى ثالثة درجات ،المفردة المميزة اموسيق
 .)Al-Salem, 2014, p 226-227( والنبر الضعيف ،الثانوي المتوسط

ال في ا إموسيقية ال تختلف عن الموسيقن الوأالكالم فالكالم عند إلقائه تكسوه  اموسيق"هو  :التنغيم. ث
 اوتظهر موسيق ،درجة التواؤم والتوافق بين النمغمات الداخلية التي تصنع كال متناغم الوحدات والجنبات

مهما - كالمال إذ ،أو ما نسميها نغمات الكالم ،الكالم في صورة ارتفاعات وانخفاضات أو تنويعات صوتية
 .)Bishr, 2000, p 533( "األحوالبحال من  ،ال يلقى على مستوى واحد -كان نوعه

بقصد الداللة على  ،عبارة عن سكتة خفيفة بين الكلمات أو مقاطع في حدث كالمي" :)الوقف(الوقفة . ج
 .)Al-Salem, 2014, p 232( "خرآوبداية  ،مكان انتهاء لفظ ما

  ):المنظومة الحركة(المهارات الحركية . 2 
التي يصدرها اإلنسان بصفة فواصل أو تعليقات ) الحركية(واإليماءة هي واحدة من الالزمات " :اإليماءة

ً (أو التي يختصر بها الحديث أحيانًا  ،أو حشو ما بين حديثه بدل من أن  –مثل قولنا أومأ برأسه موافقا
واإليماءة  .عبيرية المستقرة والمميزة لكل إنسانفهي أذن واحدة من الصيغ الت ،)يقول كلمة نعم وهكذا

)(Gesture  أو  ،نياليدأو  ،الرأسكفي مجال العرض الفني هي حركة تصدرها أطراف الممثل أو المؤدي
وهذا أمر طبيعي فكل من وما نراه في الحياة  ،أو أي عضو من جسده كوسيلة معبرة ذات داللة األصابع

يصبح شيئًا مشحونًا بالمعنى عند وضعه في دائرة التركيز  ،ال أي معان أو دالالتأو مجانيًا ب ،الواقعية عاديًا
 ،للتفكير فيه بشكل مختلف عما تعودنا عليه فورانه يدعونا إفالممثل حين يعتلي منصة المسرح ف ،واالهتمام

ته المجازية صور ،خر يجسده هوآقية وأصبح ممثًال أو رمزًا لشخص فهو قد تحول عن صورته الواقعية الحقي
  .)Saleh, 2001, p 120( "بالحركة واإلشارة واإليماءة

  :الحركة الموضعية. 3
تقليل الحركة " إنوبذلك ف ،ن يغادر مكانهأهي الحركة التي يؤديها الممثل في مكانه دون الحاجة إلى 

كما  ،أكثر وضوحًاوذلك ألن هذا التقليل يجعل األمور  ،بعد حد ممكن هو األمر األكثر كفاءةأالجسمية إلى 
كانت هذه  ،وكلما قل عدد اإليماءات والحركات التي يقوم بها ممثل ما ،أنه يعكس ثقة الممثل بنفسه وبأدائه
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  (Wilson,2000,p 148) . "وأيضًا كان حضوره مشعورًا به على نحو أقوى ،اإليماءات والحركات أكثر داللية

  :الحركة االنتقالية. 4
فالمسافة بين الشخصيات "خر على خشبة المسرح آها الممثل من مكان إلى هي الحركة التي ينتقل ب

أعلى أو أسفل بعضهم -  وأوضاعهم النسبية على مستوى الرأس ،أو بعيدًا عن بعضهم بعضهم وحركاتهم تجاه
يواجهون بعضهم  فيها وكذلك الزوايا التي ،لها داللة تعبيرية عالية ...ووقفتهم وجلوسهم وقيامهم -البعض

 .Aslan, n.d,p 88)( "لبعض ويواجهون بها الجمهورا
  :المهارات الداخلية. 5

والتي يتم عن طريقها تأهيل الممثل ألداء  ،عبر المشاعر واألحاسيس التي تتبناها الشخصيةتنطلق و
الممثل بقراءة المسرحية ليحدد ويتعرف على أبعاد الشخصية  قياموعادة ما يسبق أداءه للدور  .ر مادو

الممثل سيتعرف  إنأي منذ تعرفه األول بها مرورًا إلى أن يقف على خشبة المسرح وبذلك ف ؛أكثر دقةبشكل 
فضًال عن التعرف عليها حركيًا على خشبة  ،جياوخار داخلياعلى الشخصية التي سيؤديها وأبعادها النفسية 

  .وإنعاشه إنعاشًا كامًالالمسرح في الوضع الواقعي الذي يدفعه إلى اإليمان بالتوهم الكامل بالدور 
تستمد الشخصية الخيالية قوتها التعبيرية عن طريق األداء غير التقليدي الذي يحاول بمقاربات تعبيرية 

 إذ ال ،إذ يتطلب األداء هنا مهارة عالية من الممثل ومعرفة دقيقة بكافة تفاصيل جسمه ،محاكاة خيال الطفل
نه قادر على توظيف حركته لتكون منسجمة أاصيل جسده أي يكون ذا سيطرة وتحكم على تفأن بد له من 

نه ال يفصل إعندما يتخيل أي شيء من حياة الشخصية ف"الممثل  إنلذلك ف ،ومتناغمة مع الشخصية المؤداة
بل يفكر بصفة الشخص ) هو(نه ال يفكر في الشخصية بصفة الشخص الثالث إ ،نفسه عن هذه الشخصية

ويخلق ، ذات متخيلة شخصانيةوذات فيزيقية  إلى يتشظى داخليا امزدوج ال كائنالممثإذ يعد  .)أنا(األول 
                     "لنفسه عالمًا خياليًا في مواجهة العالم الفيزيقي الواقعي الذي يشارك فيه اآلخرون

)Al-Rubaie,2012,p 188(،  طريقها  اقتناص تلك اللحظة التي يتم عن أجلإذ يعطي ذلك مجاًال واسعًا من
في مشاهدة قد ال تنتمي إلى عالمه المفتوح على أفق من  ،العرض المسرحي علىشد انتباه الطفل وتركيزه 

نها تجعله ينطلق في فضاءات العرض الرحبة واستنفار كافة مداركه لمتابعة إبل  ،الخيال الواسع فحسب
في حالة األداء المسرحي فهناك نتيجة  نهأإال "وذلك يعتمد بشكل كبير على الممثل  ،األحداث التي يشاهدها

ال يرى أو ،والمطلوب من الممثل هنا أن يوضع في نطاق هذه العملية ودواخل إطارها ،أكثر مادية وواقعية
وإنما يشارك فيها من الداخل إلى الحد الذي تخضع معه كل مصادره وإمكانياته لتنفيذ  ،الحركة من الخارج

 "ذ على صورة حيلة بارعة من جانبه دون أن يشوبها الخطأ أو الخللهذا العمل والنتيجة ستكون حينئ
)Council,1996,p 55.(  

إذ ال يمكن للممثل أن يدرك أو يفكر في " ،ذلك يعطي ألداء الشخصيات الخيالية مجاال واسعا ومهما إن
ظروف النص ( فحواسه تستقبل العالم المادي ،وجود الخيال الخالق لديه بعاد الشخصية الممثلة من دونأ

وهذه الصور ليست مطابقة  ،وتنقله إلى العقل حيث تتكون الصور الذهنية وتصبح مدركًا عقليًا ،)ومعطياته
قل وضوحا وتفصيال عنها ألنها قابلة للتشكيل أبل عادة ما تكون  ،تماما لمثيلتها في العالم الخارجي
ننا أن نعتبر أن الشخصيات هي جزء ويمك .)Al-Rubaie,2012,p 185( "والتحوير حسب ظروف الشخصية

فالمادة الملهمة لألداء مزودة باألفكار والعواطف والمالمح الخيالية " ،من المادة التي تشكل العرض المسرحي
على شكل (وإنما تطفو وحدها على السطح البدني الخارجي  ،التي ال تحتاج أي منها ترتيبا وال تنسيقا

 ،)Council,1996,p 47( "فطريا بشكل يمكن فهمه) على الوجه وخالفه وتعبيرات ،وحركات إيمائية ،حركات
وفي هذا الجانب على الممثل أن يكون على استعداد ألداء هذه الشخصية عن طريق مجموعة من األمور 

  .واألفعال الجسدية التي تساعده على تبني الفعل المطلوب من الشخصية المراد تجسيدها
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  :ثالثة أنواعلقد قسمت هذه األفعال إلى 
 .وهو خاص عموما بتوصيل المضمون ؛Daily technique)( ،التكنيك اليومي :وًالأ

هذه التي يقوم بها البهلوانات والتي تسعى إلى تحويل الجسد  ؛(Technic skills) ،تكنيك المهارات: ثانيًا
  .وإثارة الدهشة واإلعجاب

ولكنه يسعى  ،وهو الذي يسعى إلى تحويل الجسد ؛)(extra daily ،التكنيك الزائد عن الحاجة اليومية: ثالثًا
لى وضعه في موقف معين يكون فيه حيا وشاعرا بوجوده تماما دون أن يقدم إإلى تزويده بالمعلومات و

  .)Carlson,2010,p 30( على شيء
بطريقة إمكانية أداء الشخصيات الخيالية  فيللممثل بالنسبة تسهم هذه األنواع من التكنيك بشكل كبير 

فإذا تواكبت وتالءمت وانسجمت الصورة " ،وذلك عن طريق التواصل مع الدور اجيد امدروسة ومعدة إعداد
العامة للذات في الشخص مع اإلبداع التمثيلي للمؤدي فسيكون قد ولد لديه الصدق لحظة أدائه على 

دها تشكيل األداء البدني له إذا ما تملكت هذه الحاالت الداخلية هذا المؤدي فستتولى هي وح.. .المسرح
عمل الممثل في مسرح الطفل وبالذات في أداء  إنوبذلك ف ،)Carlson,2010,p 47( "بطريقة آلية

 ،الشخصيات الخيالية التي تنطلق من كونها أدوارا تتجسد في محيط يرسم الطفل له أبعاده الخاصة بمخيلته
لخيالية فأننا سنجد أنفسنا ضمن عالم الطفولة الذي يتميز عملية تطبيق كل ما له عالقة بأداء األدوار ا إذ إن

ما يتعلق برغبته في معرفة كل ما يسيطر على خياله  إنو ،بكثرة األسئلة واالستفسارات لكل ما يحيط عالمه
والتي يكون الممثل المسؤول عن كيفية أدائها وبالطريقة  ،الذي يقوم على تشكيل شخصياته الخيالية ،الخصب
يجابي على الطفل فضًال عن عملية إقناعه التي تتطلب جهدًا كبيرًا كون الطفل يحتفظ إن ذات تأثير التي تكو

   .لشخصياته التي ينسجها أو يتصورها صورًا خاصة به
ولعب األدوار المسرحية  ،ترتبط العديد من األمور والتفاصيل التي لها الدور الهام في عملية أداء الممثل

يتم ) حقب زمكانية(ن عملية إعداد الدور عند الممثل تمر بمراحل إبداعية متعددة إ"إذ  ،الموجهة للطفل
في وقت  ،فيها خلق الجو المالئم الذي يقترحه صانع النص أو المخرج أو الممثل نفسه للدور بصورة واعية

ف المقترحة في فالممثل يقوم بدراسة الظرو ،تتوالد فيه حقيقة االنفعاالت عند الممثل نفسه بصورة ال واعية
ومن ثم القيام  ،النص والدور قبل كل شيء عبر تحليل مفصل لظروف حياة الدور الداخلية والخارجية

  .)Al-Rubaie,2012,p 184( "بتحليل ذاتي يساعده على معرفة عالقته بالمحيط الذي يتفاعل معه
بنى الشخصيات الخيالية تلك ذلك يدعونا إلى أن نجعل من األداء الوحدة األساسية التي من خاللها ت إن

تجعل من جسد الممثل يؤدي وظيفته  ،الشخصيات التي يتحكم في أدائها الممثل وفق اشتراطات تقنية معينة
وذلك ينتج من خالل تبني كافة التفاصيل  ،ليصل بتلك الشخصية إلى درجة عالية من اإلقناع ،على أكمل وجه

واضحة للتفاصيل المادية الخاصة بتكوين الشكل الخارجي بقراءة  ،التي تنطوي على أداء تلك الشخصية
واحـدة  إن" ،)الشخصية( ومعرفة ما يندرج من مضامين المحتوى الداخلي للشكل الخارجي وهي ،)الهيئة(

من االشتراطات التقنية المهمة التي يجب توافرها عند الممثل الناجح ويعمل على تنميتها وإدامتها لديه هو 
                "ي بدونه ال يمكن أن تتم صياغة الشخصية الممثلة على خشبة المسرحشرط الخيال الذ

)Al-Rubaie,2012,p 184(.  
وكما يعطيه معرفة واضحة بكل ما  ،ذلك يسمح للممثل من التقرب من أداء الشخصية بشكل دقيق إن 

تي التظاهر بالشخصية بال فلن يأ ،تدريب الممثل"وهنا يتم التأكيد على  ،للشخصية من أمور خاصة بها
أما السحر أو الحضور الذي  ،وطبعا براعة األداء لن تكفيه الموهبة ،وتجسيدها يحتاج إلى تدريب ،تدريب

 إن ،لكنها قد تحتاج هي أيضا لتدريب يهدف إلبرازها وتقويتها ،فهو ملكة طبيعية ،يمتلكه بعض الممثلين
وكي ينجح في  ،الحياة الداخلية للشخصية –أو عرض–وأداء واجبات الممثل أو مسئوليته هي أن يقوم بخلق 
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ن يتحرك على خشبة المسرح بسهولة أو ،ذلك عليه أن يتكلم بوضوح ويطلق صوته في أرجاء المسرح
  ).Dior, 1988. P13-14( ن يرتدي مالبس الدور بشكل الئق ومطابق للشخصيةأو ،وتمكن
ية على ما يتملكه من عناصر تجعل من اللعب األساسي لذلك يعتمد الممثل في أدائه للشخصيات الخيال 

على خشبة المسرح في أدائه لهذه الشخصيات التي تحتاج إلى أن يكون قريبا منها لدرجة كافية لتكون تلك 
تؤثر في المشاهد "وهي بذلك  ،لمتلقيا لطفلل الشخصية قد أدت دورها في إيصال المعنى المراد إيصاله

            "أي ال يسمع الصوت بقدر ما يرى الصورة ومضمونها ،تصورهاوتجعله يرى الكلمات وي
(Hauzen, 2000,p 80)،  حيث ينتظر الطفل أن تأخذه  ،هأجلالمعنى الذي قد جاءت من فضال عن إيصال

  .تلك الشخصية إلى عوالمها الخيالية التي جاءت منها بأسلوب شيق وممتع يغلب عليه طابع اإلقناع
وبين عناصر ) أو بينها(يفعله الممثل إنما يتصف بصفة مرئية وبأنه الرباط الوثيق بينه  شيء"كل  إذ إن

ن كل هذا إنما هو جزء من أمشيرًا إلى الجماهير المشاهدة ب ،خر الذي يتولى تجسيدهالعالم الخيالي اآل
هداف واألجسام مصنوع على هيئة عقد يربط الشخصيات المراد تصويرها باأل ،الواقع القصصي الخيالي نفسه

داءات المسرحية متمثلة كالمية وبأدق السلوكيات فتبدو األنه يربط األعمال بالمنطوقات الإالمادية وكذلك ف
وعبر  ،)Council,1996,p 47( "في كونها الرابط الذي ينتج النص المسرحي المتكامل في المكان الموحد

ة من دراسة الشخصية الخيالية وتحديد الطرق التي ذلك يتحدد أداء الشخصيات الخيالية بكيفية علمية نابع
   .ستظهر عليه في العرض المسرحي الموجه للطفل

  :دناهأ مبينإلى ما هو  وفق ما تقدم توصل الباحثو
ن أكما  ،الحكايات والقصص الخيالية لها أهمية في تطوير مخيلة الطفل وتجعله ينمي إدراكه وخياله إن. 1

تقدم الحكمة للطفل عن طريق تلقيها من قبل الشخصيات  ،وض المسرحيةرعتقديم تلك الشخصيات في ال
 .بطريقة خالية من التعقيد وصيغة األمر

نه ما من عملية إبداعية إال والخيال إإذ  ،ووالدة اإلبداع إنتاجيعد الخيال الجانب المهم الذي يقوم ب. 2
 .فاإلبداع خاضع للتربية ،صانعها

 إذ إن ،دورًا مهمًا في تقديم عنصر الجمال والمتعة في عروض مسرح الطفلتلعب الشخصية الخيالية . 3
ن تلعب العناصر دورها بشكل متقن في أبد من  وفق ذلك فالو ،تأثيرها يكون كبيرًا على المتلقي الطفل

 .عملية تقديم تلك الشخصيات لتكون واضحة المعالم مقبولة ومستساغة من قبل المتلقي
خيالية قوتها التعبيرية عن طريق األداء غير التقليدي الذي يحاول بمقاربات تعبيرية تستمد الشخصية ال. 4

 . إذ يتطلب األداء هنا مهارة عالية من الممثل ومعرفة دقيقة بكافة تفاصيل جسمه ،محاكاة خيال الطفل
 .داء الشخصيات الخياليةأيلعب األداء الصوتي دورًا كبيرًا في عملية . 5
 .الحركي دروًا هامًا في رسم وإيضاح مالمح الشخصية الخيالية على خشبة المسرحيلعب األداء . 6
لممثل عند اهم بشكل كبير اتس ،التكنينك اليومي وتكنيك المهارات والتكنيك الزائد عن الحاجة اليومية. 7

ع وذلك عن طريق التواصل م اجيد اإمكانية أداء الشخصيات الخيالية بطريقة مدروسة ومعدة إعدادب
 .الدور

يعتمد الممثل في أدائه للشخصيات الخيالية على ما يتملكه من عناصر تجعل من اللعب األساسي على . 8
التي تحتاج إلى أن يكون قريبا منها لدرجة كافية لتكون تلك  ،خشبة المسرح في أدائه لهذه الشخصيات

 .لالشخصية قد أدت دورها في إيصال المعنى المراد إيصاله للمتلقي الطف
عمل الممثل في مسرح الطفل وبالذات في أداء الشخصيات الخيالية التي تنطلق من كونها أدوارا تتجسد . 9

عملية تطبيق كل ما له عالقة بأداء األدوار  إذ إن ،في محيط يرسم الطفل له أبعاده الخاصة بمخيلته
واالستفسارات لكل ما يحيط  لةننا سنجد أنفسنا ضمن عالم الطفولة الذي يتميز بكثرة األسئإالخيالية ف

 .عالمهب
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ن يكون هذا أو ،وضوح النمط الذي ترمز إليه منها؛ بعض المقوماتبيتسم أداء الشخصية الخيالية . 10
لزي ل إذ إن. واألزياء الخاصة بها ،النمط مألوفا لألطفال في مجتمعهم أو قريبا من مستواهم الفكري

نسان إلى الشخصية إه دورًا مهما في تحول الممثل من ذاته كالمسرحي الذي يرتديه الممثل أثناء أدائ
  .التي يؤديها

  الدراسات السابقة
بهدف رصد ما كتب من دراسات ذات  ،بعد تقصي الباحث واطالعه على البحوث والدراسات السابقة

 ،)خصائص أداء الشخصيات الخيالية في عروض مسرح الطفل العراقي(عالقة بموضوع الدراسة الموسومة 
   :توصل إلى وجود الدراسات التالية

وقد  .)إيقاع الشخصية في عروض مسرح الطفل(في رسالتها الموسومة ) هند محمد مصدق(دراسة 
أنواع  :المبحث الثانيو .إيقاع العرض في مسرح الطفل :المبحث األول :المباحث اآلتيةإلى الدراسة  قسمت

الشخصية في مسرح  :المبحث الرابعو .ثيل في مسرح الطفلالتم :المبحث الثالثو .اإليقاع في مسرح الطفل
اإليقاع الخاص بالشخصية المسرحية في عروض مسرح الطفل عبر  اشتملت الدراسة على دراسةو .الطفل

حدى العناصر المكلمة للعرض المسرحي والتي تنطلق عبر إتسليط الضوء على المنظومة الصوتية كونها تعد 
خصائص الوحدات الصوتية والحركية للشخصية الفاعلة في إيقاع  إلىإلى التعرف  هدف البحثو. أداء الممثل

. ة بين أداء الممثل وعناصر العرض التقنية األخرى في إيقاع العرضيالعالقة التركيبفضال عن . العرض
مملكة (العرض المسرحي وكانت العينة هي  .لعيناتااعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في تحليل و
 ،عواطف السلمانو ،هناء عبد القادر :تمثيلو ،خراج منتهى محمد رحيموإ ،جبار عطية: تاليف ،)نحلال
ومن النتائج التي توصلت إليها  .1992عام  ،قدمت على قاعة المسرح الوطني في بغدادو .باهرة رفعتو

عاضدها الهارموني ضمن يقاعية التي تمنح الشخصية المسرحية فرصة تضرورة توافق مجمل البنى اإل: الباحثة
منظومة بناء العرض وأنساق تشكله عبر وحدات اللغة والحوار والحكاية والحبكة فضًال عن العناصر التقنية 

الطفل ضمن إمكانيته في التلقي ليتحقق  إلىإنجاز الخطاب الموجه  أجلوالمكمالت التي تعمل مجتمعة من 
ثرها في عملية التواصل مع الطفل ضمن نظام إيقاعي تتفرد ن تحقق الشخصيات أأبذلك التأثير المنشود بعد 

ضافة مادة مسرح الطفل ضمن وصت الباحثة بـــإأو .شخصية لتشد الطفل الى مجريات العرض المسرحيالبه 
  .المواد المنهجية في معاهد وكليات الفنون الجميلة

المؤثرات السمعية والبصرية في التكامل الداللي بين (في رسالته الموسومة ) ناجد جباري علي( دراسة
إلى  الباحث وقسمه ،المنظومة السمعية والبصرية في مسرح الطفل: مبحثها األولتناول  .)مسرح الطفل

البناء اإليقاعي وأهميته الداللية والجمالية في  :الثانيالمبحث  وكان .المنظومة البصريةو ،المنظومة السمعية
البناء و ،اإليقاعي وأهميته الداللية والجمالية في المنظومة السمعية البناء إلى وقسمه ،عروض مسرح الطفل

تحوالت العناصر السمعية  :الثالثالمبحث وفي  .اإليقاعي وأهميته الداللية والجمالية في المنظومة البصرية
 ،تحوالت المنظومة البصريةو ،تحوالت العناصر السمعية :إلى هوالذي قسم ،والبصرية في مسرح الطفل

ثير التقنيات أركز الباحث في دراسته على ت .المؤثرات الدالة إنتاجتكاملية العناصر السمعية والبصرية في و
السمعية  المسرحية في العروض الموجهة للطفل وذلك عبر دراسة التكامل الداللي فيما بين المؤثرات

 إلىالتعرف  هدف البحث إلى .المتلقيالطفل وما تحدثه من عوالم تصنع الدهشه واالنبهار لدى  والبصرية
التكامل الداللي فضال عن  ،المنظومة البصرية والمنظومة السمعية كمؤثر في العرض المسرحي الموجه للطفل

اعتمد الباحث المنهج الوصفي في و .قياالسمعية والبصرية في عروض مسرح الطفل العر تابين المؤثر
 ،عباس الخفاجي :تاليف وإخراج ،)الطائر والثعلب(سرحي وقد اتخذ الباحث من العرض الم .تحليله للعينات

هو  كما ،وقد خلص الباحث إلى أهم النتائج .عينة له ،2003عام  ،قدم على قاعة المسرح الوطني في بغدادو
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حداث مؤثرات سمعية عبر التحول من حالة إلى أخرى حسب نوع إلقاء الممثل أدى التحول في إ: مبين
فضال عن أن  ،وجد تنوعا في إيقاع الشخصية الممثلةألقاء الذي ى التنوع في اإلوالذي قاد إل ‘الشخصية

ي حداث عنصر المفاجئة الذإالتغيير المفاجئ في طبقة الصوت وشدته خلق مؤثرات سمعية ساهمت في 
أوصى الباحث باالهتمام بموضوع المؤثرات السمعية والبصرية وفق و. بهار في العرضحدث الدهشة واإلأ

عن إضافة مادة مسرح الطفل ضمن المواد  الفض ،علمية رصينة في معاهد وكليات الفنون الجميلة مبادئ
  . المنهجية في معاهد وكليات الفنون الجميلة ولجميع المراحل

اشتغال األداء التمثيلي للشخصية المؤنسنة في عروض (لموسومة ا في رسالته) غاآسمير حيدر (دراسة 
مفهوم الشخصية المؤنسنة في مسرح  :المبحث األول :اسة المباحث اآلتيةشملت الدرو .)مسرح الطفل

آلية أداء  :المبحث الثالثو .األداء التمثيلي للشخصية في عروض مسرح الطفل :المبحث الثانيو .الطفل
دراسة الباحث على الكيفية التي يتم بها اشتغال الممثل  ركزت .الممثل للشخصية المؤنسنة في مسرح الطفل

 الكشف عن اشتغال علىكما ركز  ،داء الشخصية المؤنسنة وذلك ضمن العرض المسرحي الموجه للطفلأل
عتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي او .األداء التمثيلي للشخصية المؤنسنة في عروض مسرح الطفل

لباحث العينة ااستخدم  .يتفق والبحث الحالي في تحليل عينة البحث للوصول إلى النتائج واالستنتاجات
: اآلتية ةفقد اختار الباحث المسرحي ،وعلى ضوء ما تقدم ،القصدية التي تسير بإتجاه تحقيق هدف البحث

 ،جهاد جاسمو ،فوزية حسن :تمثيلو ،ظفار المفرجي: خراجإو ،عبد األمير السماويليف أت ،)األم الطيبة(
 عام اعة المسرح الوطني في بغدادعلى قعرضت و. عالء الشرقاويو ،محمد السلطانيو ،محمد ماجدو

فعل الممثل في اشتغاله األدائي على الشخصية المؤنسنة ن إ :ومن النتائج التي توصل إليها الباحث .)2005
فعل المحاكاة الخارجية لشكل الشخصية المؤنسنة في جميع  وفي ،واإليمائية عبر المبالغة الجوانب الحركية

وفي معاهد  ،ث بضرورة فتح دورات تدريبية في دائرة السينما والمسرحالباح وصىأكما  .العروض المسرحية
شتغال التمثيلي للشخصية المؤنسنة في عروض مسرح الطفل وكليات الفنون الجميلة للممثل تخص اال

وماكياج وملحقات  ويتخلل تلك الدورات دروس ومحاضرات نظرية وعملية في كيفية استخدام الممثل زي
فضًال عن دروس المهارات الجسدية والصوتية لتطوير الممثل في الرقص والغناء  ،ةالشخصية المؤنسن

  .والتمثيل الصامت ألداء الشخصية المؤنسنة
والباحث  ،)هند محمد مصدق(لذا فإن موضوع دراستنا ابتعد معرفيًا وإجرائيًا عن دراسة الباحثة 

صد خصائص أداء الشخصيات الخيالية في ذلك ألننا نر ،)غاآسمير حيدر (والباحث  )ناجد جباري علي(
  .عروض مسرح الطفل العراقية

  تحليل العينات - إجراءات البحث

  مجتمع البحث : وًالأ
المسرح الوطني  ،في مسارح بغداد ،عروض مسرح الطفل التي اعتمدت على الشخصيات الخيالية

 .2008 إلى 2007 وللفترة من ،تحديدا
  منهج البحث: ثانيًا

  .المنهج الوصفي التحليلي اعتمد الباحث

  عينة البحث : ثالثًا
 .اختار الباحث العينات القصدية التي تتضمن شخصيات خيالية تسير باتجاه تحقيق هدف البحث

  أداة البحث :رابعًا
  .تحليل العينة أجلمن  )DVD(اعتمد الباحث على مشاهدة العرض المسرحي على أقراص 

  



 المجلــة األردنیــة للفنـــون
 

275 
 

   تحليل العينة: خامسًا

   )ؤلؤ المفقودالل(مسرحية 
رهام  ،قاسم السيد ،آالء حسين ،قحطان صغير :تمثيل، حسين علي صالح :إعداد وإخراج، لويس كارول تأليف

 ،دورة قاسم محمد -المهرجان الخامس لمسرح الطفل ( :بغداد .عبد النبي جابر ،صادق عباس ،احمد محمد صالح ،عباس

  .2008 ،)المسرح الوطني

   :الحكاية
مولعة بقراءة القصص والحكايات  )ألس(ن الفتاة أمسرحية حول موضوعة خيالية وهي حداث الأتدور 

ذات يوم تطلب من ي ف. من قصصأه تعيش في عالم ما تقرفهي  ؛في تكوين شخصيتهاالتي أثرت  الخيالية
ترضخ األم  ،)ألس(وبين رفض أمها وتوسل وإلحاح  ،ن تلعب هناكأ أجلن تذهب إلى الشاطئ من أوالدتها 

ن أوما  ،من عدم االقتراب من األشخاص الغرباء )ألس(ن األم تحذر أال إ ،)ألس(في نهاية المطاف إلى طلب 
وفي اليد األخرى تحمل  ،)بيلي( األرنبموافقة ووالدتها حتى تنطلق وهي تحمل بإحدى يديها دميتها  تنال

وبعد فترة قليلة يسيطر  ،تصفح الكتابن تصل إلى الشاطئ تقوم بأوما  ،)اللؤلؤ المفقود(كتابًا يحوي حكاية 
تنطلق في عالمها المليء بالسحر  اآلنوها هي  ،تضع الكتاب جانبًا وتغط في نوم عميق ،)ألس(النعاس على 

  .مع شخوص قصتها ،)ألس(وهنا وفي تلك اللحظة تبدأ مغامرة  ،والخيال
ها في هذا العالم االفتراضي تتجول وحد ،عالم مليء بالغرابة والخيال ،ينقلها حلمها إلى عالم افتراضي

 ،)ألس(تتفاجأ  ،الذي يتحول إلى أرنب بحجم اإلنسان االعتيادي ،)بيلي( األرنبعن دميتها  في المكان بحثًا
يتقدم نحوها  ،)بيلي( األرنبن أال إ ،تظهر عليها مالمح الخوف عند رؤيتها لهو ،من رؤيته في بداية األمر

تدعى  ،في هذا العالم يلتقون بشخصية غريبة .)بيلي(برها بأنه أرنبها المحبوب خوي ،معها بلغة البشر متحدثا
ال لحظات على لقائهما إوما هي  ،التي تسيطر على المكان )سيدة القلوب(و يعمل حارسًا لدى وه) هانتي(
مع  )سأل(وفي تلك األثناء يتحول األمر إلى حالة من الصراع بين  ،)سيدة القلوب(حتى تظهر ) هانتي(بـ
غريب األطوار وهو  ،)سيدة القلوب(قط  )مونكي(ـب )ألس(وبعدها تلتقي  .)سيدة القلوب(و) بيلي(رنبها أ
  .يعشق النوم كثيرًاو

لى وذلك ألنها تقرر الذهاب إ ،حارس بوابة الجبل) بوني بوني( هيثم بعدها تلتقي بشخصية أخرى 
سيقوم بطرح لغز عليهم ومن تكون إجابته صحيحة أن الصندوق بإخبارهم ) بوني بوني(وهنا يقوم  ،الجبل

شيء يطير في بالد العالم : وكان نص اللغز ،سيفتح الصندوق وسيفوز باللؤلؤ الموجود داخل الصندوق
 )ألس(وما أن تسمع  ؟وإذا أغلقته صمت فما هو ،إذا فتحته تكلم ،يحاورنا وليس له لسان ،وليس له أجنحة

 فينفتح ،)الكتاب(ن الجواب هو أة وتدلي بإجابتها للصندوق وتخبره ببخطوات واثق تمشيحتى  ،باللغز
برؤية شخص يخرج  نؤويفاجال أنهم إ ،ن ما سيحصلون عليه هو اللؤلؤأوعندها يعتقد الجميع ب ،الصندوق

ليخبرهم بأنه  ،لحظات حتى يتوقف الإوما هي  ،ويقوم بإخافتهم واللحاق بهم في المكان ،من الصندوق
الرجل (و) بوني بوني(ثم يترك المكان كل من  .وبأنه ال وجود للؤلؤ داخل الصندوق ،)خريالرجل الص(

ن أبعد ) هانتي(وحارسها ) مونكي(وقطها ) سيدة القلوب(و) بيلي(وأرنبها  )ألس(من  كال تاركين) الصخري
تغط في نوم عميق  )ألس(وهنا وفي هذه اللحظة يغلب النعاس  ،تفيدهم في الحياة التييعطيهم بعض النصائح 

تدور حول نفسها وهي تبحث وتنهض  ،تستيقظ من نومها لتعود إلى عالمها الحقيقيحتى ال لحظات إوما هي 
   .شاهدته ما هو إال نسج من خيالما كل  أن )ألس(وهنا تكتشف  .)هانتي(و) مونكي(و) سيدة القلوب(عن 
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   :الفكرة
على لسان  ،ن سياقها العام هو تقديم جملة من النصائحن الفكرة األساسية التي تضمنتها المسرحية ضمإ

  .ومن هذه النصائح ،شخصيات المسرحية
 .فاقا رحبة لإلنسان نحو العلم والمعرفةآءة الكتب والقصص والحكايات تفتح قرا إن. 1
  .التعاون والتكاتف والتآزر بين األشخاص يسهل كل العواقب التي قد تواجه الشخص إن. 2
 .دات الشخص األكبر سنًا تؤمن حياة الشخص من الوقوع في الخطأسماع إرشا. 3
 .)العقل السليم في الجسم السليم(التركيز على أهمية الصحة البدنية لإلنسان . 4

 الطفلإلى بأسلوب خطابي غير مباشر لقد تبنت شخصيات المسرحية إيصال هذه األفكار والنصائح 
   .وغير معقدة ن النصائح ذات فائدة ومفهومةووذلك لتك ؛عن طريق وضوح اإللقاء وسالسته المتلقي

   :الشخصيات
  :وكما مبين في يلي ،دوار حيوانيةأو ،تباينت شخصيات المسرحية بين شخصيات إنسانية وخيالية

شخصية و. خيالي دور حيواني :)بيلي(الدمية و .شخصية واقعية :ألسوالدة و. شخصية واقعية :ألس
 حيواني :)مونكي(دور القط و .شخصية خيالية :)سيدة القلوب(شخصية و .شخصية خيالية :)هانتي(
  .شخصية إنسانية) توني توني(شخصية و .شخصية إنسانية :)بوني بوني(شخصية و .خياليو

   :الصراع
والمتمثل في  ،وحدة الصراع في المسرحية كانت قائمة على الصراع بين الثروة والسلطة والجاه والغرور

 وقد صاغ المعد .)ألس(وبين العقل والعلم والمعرفة المتمثل في شخصية  ،من جهة) وبسيدة القل(شخصية 
انطلقت ونسابت أحداثها بلطف وسالسة او ،جاءت واضحةف ،لعمل المسرحي وحدة الصراع تلكاومخرج 

وعن طريق صراع الثروة  ،الشخصيات عبرها في دائرة الصراع لتحقيق ما تصبو إليه تلك الشخصيات
أن التعاون  ،استطاع المعد والمخرج أن يقدم رسالته التي مفادها ،ة والجاه والعقل والعلم والمعرفةوالسلط

وأيضا أن التعاون هو أساس  ،والتآزر فيما بين الناس يعطي ثماره في الوصول إلى ما يصبو إليه اإلنسان
  .ساس التعاون بين الناسألن الحياة مبنية على أ ،للنجاح وفي الوقت ذاته يزرع المحبة بين الجميع

   :الحوار
وقد  ،يتناسب مع طبيعة الحوار العام في مسرحيات األطفال ،لقد كان حوار المسرحية حوارا دراميا

كما استخدمت بعض الكلمات باللغة العامية التي لم يكن توظيفها  ،استخدمت اللغة الفصحى في المسرحية
 من جمل قصيرة احيث كان الحوار مكون ،كان للغة الفصحى راألكبإال أن األثر  ،صحيحا في العرض المسرحي

في عملية اإلمتاع وخلق جو من البهجة لدى  تساعدفاألغاني أمل . الطفل االجمل التي يستخدمه قريبة من
  .األطفال

   :الجو النفسي العام
ظف حيث و ،استطاع المخرج أن يوظف بعض عناصر العرض المسرحي مع األداء التمثيلي للشخصيات

يكون بذلك قد حقق أسلوب المسرح الشامل الذي يجمع بين األداء التمثلي والغناء و ،الغناء والرقص
وقد حقق ذلك التوظيف جانبًا مهما من عملية التواصل بين العرض المسرحي وبين المشاهدين  .والرقص
  .األطفال

وكان هناك  ،العرض المسرحيدائرة العالقات الموجودة في في لقد كانت الشخصيات تعتمد على بعضها 
رغم التنوع في استخدام  ،في إطار الفكرة الرئيسية ببعضهارابط يربط أواصر تلك الشخصيات ويجمعها 

  . وبقية األدوار الحيوانية ،الشخصيات اإلنسانية الواقعية والخيالية



 المجلــة األردنیــة للفنـــون
 

277 
 

) المفقود اللؤلؤ(وفق تصورات المعد والمخرج في العرض المسرحي  ،)ألس(لقد كان أداء شخصية 
 ،)ألس( الخيالية لشخصيةلحيث كانت تتميز هذه الشخصية بوضوح وثبات في أدائها  ،واضح المعالم أداء

لم يختل و ،فقد كان خط سير الشخصية في العرض المسرحي من حيث األداء متماسكا إلى نهاية العرض
 األزياء نأكما  ،هذه الشخصية قامت بإيصال كل المعلومات التي تشكلت على ضوئهاو ،إيقاع األداء لديها

كانت شخصية ) ألسوالدة (وشخصية  ،للشخصية جزءا من مقوماتها تأضاف التي تظهر بها على المشاهدين
يتها حياتية طريقة الحوار فقد كانت حوارو ،ها العصرية التي كانت ترتديهاؤأزيا ى ذلكل علد ،واقعية تماما

  .ي يعزز من دور هذه الشخصية في العرض المسرحيخالية من عنصر األداء الجمالي الذ ةبيتي
فقد كان األداء على درجة عالية من المهارة مما يدل على وضوح النمط ) بيلي( األرنبأما أداء دور  

داء يمتاز أجوانب مهمة جعلته يكون  األرنبوكما أضافت األزياء للدور الخاص ب ،الذي يرمز إليه الدور
هذه الشخصية التي تنتمي إلى عالم الخيال بدرجة ) هانتي(شخصية  .بالغة باألداءبخيالية الدور من ناحية الم

تمكنت هذه الشخصية  ،كبيرة وذلك من خالل أداء الشخصية الغرائبي الذي ال ينتمي إلى الواقع الحياتي بصلة
 ،ور مهموقد كان ألزياء تلك الشخصية د ،بأدائها من الحفاظ على غرائبيتها طيلة مدة العرض المسرحي

  .فأزياء هذه الشخصية جزء من عالم الخيال الذي جاءت منه
ها بالمبالغة ؤفقد تميز أدا ،سم لها من حدود األداءمتوازنا مع ما رؤها كان أداف) سيدة القلوب(أما  

 ،هأجلوقد حققت األزياء لهذه الشخصية إكمال ما وظفت من  ،في العرض المسرحيها وبغرائبية تصرفات
  .بين أداء الشخصية وبين المتلقي الذي يقوم باستالم عالمات األداء من الممثل اصر التواصل مالتحقيق أو
نه قريب جدا من الحياة الواقعية التي يعيشها أخاليا من الوضوح رغم  أداء ؤهكان أدا) مونكي(القط 

  .يتصف بوضوح النمط الذي ترمز إليهإال أن األداء كان ال  ،الطفل
فتارة تكون شخصية من عالم فنتازي وتارة تنتقل  ؛ها غير مستقرؤفقد كان أدا) بوني بوني(أما شخصية 
ويفقد معها درجة استيعابه للمعلومة التي تنقلها  ،مما يقلق استيعاب الطفل لهذه الشخصية ،إلى عالم واقعي

  .له هذه الشخصية وذلك لعدم استقرار أدائها ضمن نمط واحد
أما أداء  .بادئ األمر ألداء دور الصندوق الخيالي الذي يتكلم وظفت في) توني توني(وشخصية 

ببعض الصفات التي جعلت منها شخصية لها  متسمافقد كان أداء هذه الشخصية ) الرجل الصخري(شخصية 
أداء هذه فكان  ،مخيفاللقناع وااألزياء ذلك  وساعدها في ،تأثير رغم حضورها القصير في العرض المسرحي

  .للدهشة للطفل المشاهد الشخصية عنصرا

  المنظومة الصوتية
ها ؤكما كان أدا ،إيقاع متوسطبها الصوتي باستخدام طبقات صوتية هادئة ؤاتسم أدا :شخصية األم

  .واضحة عليه ت مالمح رتابة األداءبدف .غيمنالصوتي خاليًا من الت
صوتية الهادئة التي تم وذلك عبر استخدام الطبقات ال ،ها الصوتي بالتنوعؤاتسم أدا :ليسأشخصية 

فضًال عن  ،وذلك يظهر كيفية تعاطفها مع تلك الشخصية ،)بيلي( األرنبتوظيفها عند تحدثها مع شخصية 
وذلك كون تلك الشخصية  ،)سيدة القلوب(استخدامها للطبقات الصوتية المرتفعة عند تحدثها مع شخصية 

تحدثها مع  دوذلك عن ،دمت طبقات صوتية متوسطةنها استخأكما  ،كانت تستخدم الطبقات الصوتية المرتفعة
كان متنوعًا ما  سيألشخصية لن التنوع الحاصل في األداء الصوتي أوفق ذلك نجد و ،)بوني بوني( شخصية

  . بين التنغيم والنبر وتوظيف الوقفات في أحيان أخرى
أضافة إلى  ،ة االرتفاعوبطبقة صوتية متوسط ءه بطبقات صوتية ذات إيقاع بطيؤاتسم أدا :بيلي األرنب

مما جعل أداءه الصوتي يختلف  ،إليضاح معاني بعض الكلماتظاهر بعض الكلمات بشكل  فياستخدامه للنبر 
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كون تلك الشخصية  ،بالتالعب بطبقات الصوت والتنغيم والتركيز على النبر وقد تم ذلك ،عن بقية الشخصيات
  .دورًا خياليًا تمثل

فضًال عن توظيفه الشدة في  ،تصل إلى حد الصراخ ،بطبقات صوتية مرتفعةه الصوتي ؤاتسم أدا :هانتي
  .الصوت في حديثه مع بقية الشخصيات

غلب أها في ئإذ كان ذلك هو الغالب على أدا ،ها باستخدام طبقات صوتية مرتفعةؤاتسم أدا :سيدة القلوب
  .امتداد حضورها على خشبة المسرحخر وعلى نه كان يتخللها الصراخ بين الحين واآلأفضًال عن  ،الحوارات

فضًال عن الوضوح في معاني الكلمات  ،وبإيقاع سريع ،ه بطبقات صوتية متوسطةؤاتسم أدا :القط مونكي
   .وتوظيفه للتنغيم والنبر والوقف في الحوارات التي كان يؤديها

  . كان يتسم بالرتابةفلتنغيم األداء كان يفتقر لو ،ه بطبقة صوتية مرتفعة وإيقاع متوسطؤاتسم أدا :بوني بوني

كان األداء يخلو من التنغيم  ،مع إيقاع متوسط منخفضةتسم األداء الصوتي بطبقة صوتية ا :توني توني
   .ة على األداء الصوتي لتلك الشخصيةبكانت الرتابة غالو ،والتلوين

  المنظومة الحركية 

 :شخصية األم
 .تعابير الوجه خالية تمامًا من أي تعبير تإذ كان ،اهئاإليماءة في أدا األم لم توظف :اإليماءة. 1
 .سيأل ها يديها أثناء حوارها مع ابنتهااتسمت ببعض الحركات التي كانت تستخدم في: الحركة الموضعية. 2
التنقل فوق خشبة المسرح وكانت  إذ إنها اعتمدت عليها في ،اتسمت بخطوات بطيئة :الحركة االنتقالية. 3

 .كذلك الحال بالنسبة للحركة الموضعية ،نها وظفت اإليماءة بدرجة قليلة جداأكما  ،صفة غالبة عليها
  :ليسأشخصية 

 عن الفرحوتارة ن وتعبر عن حالة الحز فتارة ؛ها للتعبير متنوعةتكانت اإليماءات التي استخدم: اإليماءة. 1
 .حسب الحالة التي تمر بها

لداللة والتعبير عن بعض األشياء لحركات في بعض األماكن عمدت إلى توظيف تلك ال: الحركة الموضعية. 2
 .تلوح بيدها إللقاء التحية على أمها أنأو تحاول  ،كأن تشير بيدها إلى مكان ما

 ،اتللتعبير عن تواصلها مع بقية الشخصي ،تم توظيفها لالنتقال على خشبة المسرح: الحركة االنتقالية. 3
   .متوسطةعبر حركة  ،فضًال عن التعرف عليها

  :بيلي األرنب
نه يقوم بعملية شم أكما لو  ،حركة الفم واألنفخالل  األرنباتسمت اإليماءة باإليحاء بتعابير : اإليماءة. 1

  .ما ءشي
 فقد ،األرنبكون الدور المجسد هو  ،اتسم األداء الحركي للشخصية بحركات موضعية: الحركة الموضعية. 2

 تعبركانت الحركات الموضعية لأليدي و ،ع الدور الخيالي الذي تجسدهكانت الحركات الموضعية تتناغم م
 .لدورعن ابشكل كبير 

تمثلت بحركة سريعة تشتمل على بعض القفزات القصيرة عند االنتقال على خشبة : الحركة االنتقالية. 3
 .المسرح

  :هانتي
 . وظفت اإليماءة للشخصية وذلك عبر اتساع العينين: اإليماءة. 1
غلب أوذلك عبر التلويح باأليدي في  ،اتسم األداء الحركي الشخصية بحركة موضعية: ركة الموضعيةالح. 2

 .الحوارات التي كان يؤديها
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  .تميز األداء الحركي بحركات سريعة وبخطوات واسعة: الحركة االنتقالية. 3

 :سيدة القلوب
 .التعجب واالمتعاض والغضب واالستهزاءاستخدمت اإليماءة عبر تعابير الوجه ما بين حركات : اإليماءة. 1
تباينت بين استخدام يديها وحركات رجليها التي كانت تحركهما إلى اإلمام والخلف : الحركة الموضعية. 2

 . فضال عن تمايلها يمينا ويسارا في بعض الحوارات ،حد ماأكما لو إنها تقوم بركل 
  .غلب حواراتها في المسرحيةأخطوات واسعة في يقاع سريع وإاتسمت حركتها ب: الحركة االنتقالية. 3

  : القط مونكي
 .لداللة على تصرفات القطلوظفت اإليماءة عبر تعابير الوجه بشكل واضح : اإليماءة. 1
 ،حركات األيدي والقدمينتراوحت بين  ،حركة الموضعية العديد من الحركاتاتخذت ال: الحركة الموضعية. 2

 .رح ورفع القدمين إلى أعلى بحركات سريعة بهلوانيةإلى االستلقاء على خشبة المس
   .اتسمت بحركة سريعة وبخطوات قصيرة: الحركة االنتقالية. 3

 :بوني بوني
 .لداللة على تصرفات القطلوظفت اإليماءة عبر تعابير الوجه التي كان استخدامها بشكل واضح : اإليماءة. 1
 ،بين حركات األيدي والقدمين تراوحتلعديد من الحركات اتخذت الحركة الموضعية ا: الحركة الموضعية. 2

 .إلى االستلقاء على خشبة المسرح ورفع القدمين إلى األعلى بحركات سريعة بهلوانية
   .اتسمت بحركة سريعة وبخطوات قصيرة: الحركة االنتقالية. 3

 : توني توني
 . لوجهلها خاليا من أي تعبير ؤإذ كان أدا ،هائاإليماءة في أدا لم توظف الشخصية: اإليماءة. 1
داء الحركي الموضوعي بحركات بسيطة اتسمت بحركة األيدي والتفاف الوجه األتميز : الحركة الموضعية. 2

 .بحركة بطيئة
   .اتسمت بحركة بطيئة وبخطوات واسعة: الحركة االنتقالية. 3

  تذهب إلى المدرسة آسيامسرحية  :ثانيًا
 ،إسراء البصامو ،مهند مختارو ،ياس خضرو ،رضا طارشو ،ساهرة عويد :تمثيلو ،بكر نايف :إخراجو ،سعد الهالليأ :تأليف

  .2007 ،)المسرح الوطني -لمسرح الطفل لرابعالمهرجان ا( :بغداد .إسماعيل نابو

  :الحكاية
 ،فتاة بريئة بسيطة وهي ،)آسيا(بطلتها  أحداثا) المدرسة إلىتذهب  آسيا(شكل متن نص مسرحية 

 دوّل .البيوت حدأتعمل خادمة في بها ل ىمما حد ،أقرانهاحرمتها من التعليم كبقية التي الحياة  عانت في
من  وهما ،شمس وطارق :شخصيتان هما فيهكان في المنزل الذي تعمل  إذ ؛فقرها عقبات في حياتها اليومية

بالحسنى  اهمتعامل نهاإفذلك  ومع ،ادائم امما سبب لها انزعاج ،كثيرة وغريبة اوطلباتهم ،الصبية المشاكسين
 ،يزداد الغضب عليها واإلجهادالتعب تعللت عند عدم تنفيذها بن إو .من تلك الطلبات يكثرانمما جعلهما 

 هاتعلمها القراءة والكتابة ولكن أن) شمس(من الفتاة  تطلبكانت ؛ فلديها رغبة شديدة بالتعلم) آسيا(كانت 
األيام يخرج  أحدوفي  .أما طارق فكان رده بنظرة استعالئية ،يحنالوقت لم ن إ: ترفض وتقول دائما ما 
بشيخ مسن يطلب  وإذا ،باب المنزلعلى تسمع طرقًا ف ،جليسة البيت) آسيا(المدرسة وتبقى  إلىالصبيان 

 ،نه رجل متعب ومصاب بإحدى قدميه يطلب االستراحة لفترة وجيزةأفتح الباب لتجد ت ،منها فتح الباب
يحترم  أنبد  الصغير ال نإ :جوابها فكان ،فتاة طيبة القلب بأنها) آسيا(مسن بالمغادرة وصف هم الوعندما 
خادمة  إننيكال : فردت ؟صاحب المنزل بنت أنِتهل  :فسألها. يعطف على الصغير أنبد  الكبير الأن الكبير و

 فتحت .وغادر) جا ويجاوي(كلمة  وردد ،على سبيل الشكر الشيخ المسن علبة مغلقةأهداها ف .هذا المنزل
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فتاة ب وإذ ،لشيخمقلدة ل )ويجا ويجا(رددت  ثم ،ابتسمت وبدأت بالنفخ ،فيها صافرة فوجدتالعلبة ) آسيا(
الملكة  تواجديشكل  .نجمة في مقدمتهابالجدار وهي تحمل عصا سحرية تخرج من  )ملكة األمنيات(تدعى 
كل شخص يحب مساعدة وأنها تساعد ) ملكة األمنيات( نهاولكنها تخبرها أ ،األولى اللحظةمن  سياخوفًا آل
تقوم ملكة و .بهذه المفاجأة آسيا تسرف .ها لهالتتحققأمنيات بأنها لها الحق بطلب ثالث  تنبئهاو ،اآلخرين

نونو (سماهما مؤلف النص أا الحجم تظهر على المسرح شخصيتان صغيرفت ،األمنيات بتحريك العصا السحرية
أن وهي أمنيتها األولى  آسياتطلب  .آسيا أمنياتتحقيق  جلملكة األمنيات أللن تابعان وهما جنيا ،)وناني

الجملة  آسياتنطق ف ،متأمال لهاالفتاة  إلىينظر الذي ) نونو(العصا اتجاه تتحرك  .تتعلم القراءة والكتابة
يقوم هذا ف ،لبة في المدرسةتطلب األمنية الثانية بأن تكون طابعد ذلك ثم  ."العلم نور والجهل ظالم": اآلتية

وتحول ) ملكة األمنيات(ن حتى تغضب يمشاكسة ما بين الجني تبدأوهنا  .طالبة مدرسة إلىالجن بتحويلها 
الملكة فتلغي  ،)نونو( يالجن إلىتعيد الحياة  أنب ،طلبها الثالث) آسيا(وتطلب  .جماد إلى) نونو(الجن 
أصبحت أنها بأنها تعلمت و أمنياتهابت بأنها سعيدة لتحقيق فأجا ،أخرى أمنيةوتعطيها الحق في  ،تجميده

فأجابت الملكة بأن تحقيق هذه األمنية  ،ي طريق المدرسةالتي تحصل فطالبة ولكنها خائفة من االنفجارات 
حب زرع النه يجب أن يإ :الحل بقوله إلىويتحدث مع الملكة ويرشدها ) ناني(هنا يتدخل الجن  ،صعب

ليس من حق األطفال أن يعيشوا بأمن وسالم مثل  وأ :بقولها آسيا تتساءل ،الناس جميعًا والسالم في قلوب
يقول بأن في حال ف ،في األمنية الثالثة آسياوهنا يظهر الشيخ المسن وهو يدرك ما طلبته  !؟بقية األطفال

ويسدل  ،منياتقدرتهما على تحقيق األ) نونو وناني(تحقيق هذا الطلب ستفقد ملكة األمنيات والجنيان 
  .الثالثة منيةاألالستار دون تحقيق 

   :الفكرة
وال يخلو حوار  ،سلط المؤلف الضوء على مجموعة من المواضيع االجتماعية التي يعيشها الطفل

   .ومن أهم ما تقدم من تلك المواضيع ،الشخصيات من النصائح والعبر واألمل في الحياة
 .له تأثير على نفسية الشخصية إن بيئة الشخصية ووضعها االجتماعية. 1
  .العقبات التي تقف أمامه نساناإل يذللأن بد من أن تتحقق عبر اإليمان بالذات و إن األهداف السامية ال. 2
 .احترام الكبير وعطف الكبير على الصغير. 3
 .أهمية التعليم لدى اإلنسان وكيف يصل إلى النجاح عن طريق المثابرة. 4
 .يتمتع األطفال بحياتهم أنالم ونبذ العنصرية والبد أن يعم الس. 5

األطفال نحو أهمية ما شرع به المؤلف من مجموعة ن من شكلت تلك النصائح منطلقُا لتثقيف المتلقي
 .أفكار ليجعل منه جزءًا من العرض ليفكك تلك النصائح ويتعلمها

   :الشخصيات
 .شخصية واقعية :آسيا :كما مبين في يليو ،تباينت شخصيات المسرحية بين شخصيات إنسانية وخيالية

شخصية  :شخصية الرجل المسنو .شخصية واقعية :الصبي طارقو .شخصية واقعية :الصبية شمسو
شخصية الجن و .شخصية خيالية :الجن نونوشخصية و .شخصية خيالية :ملكة األمنياتشخصية و .واقعية
 .شخصية خيالية :ناني

   :الصراع
إذ اعتمد المؤلف على  ،منيات أهم وحدات الصراع القائم في النص والعرضشكل العوز والتعلم واأل

كونها تنحدر من بيئة فقيرة مشكلة صراعًا طبقيًا وحب تملك ) آسيا(مرجعيات الشخصية االجتماعية للفتاة 
رغم  سياوكذلك هدف التعلم آل ،بهذه الثنائية بدأت األحداث .اآلخرين ألبناء أصحاب المنزل المترفين
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وبذلك عمل المؤلف والمخرج صانع العرض على ترجمه تلك الوحدات بوضع عصا ملكة األمنيات  ،لمعوقاتا
  .السحرية لتحقيقها

   :الحوار
كان حوار العرض يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة من حيث طرح المواضيع ونوعيتها وأداء 

كان الحوار مزيجًا بين الفصحى واللهجة  ،رةشخصيات العرض مستخدمًا لغة بسيطة وتتناسب مع الفئة المذكو
لغة العربية األم ال المتلقيالطفل لكن مخرج العرض ركز على اللغة الفصحى أكثر كونها تعلم  ،الدارجة العراقية

تم توظيف المؤثرات الموسيقية الساحرة التي تنقل المتلقي إلى عالم  .في بيئة العرض في المنطقة العربية
   .كذلك أغاني األطفال المسجلة التي ال تخلو من كلمات مفعمة بالنصح والحكم ،والحوار خر حسب تالؤمهاآ

   :الجو النفسي العام
مرجعيات الشخصيات وبيئتها ليشكل بيئة  إلىمن نص المؤلف مستندًا ) المخرج(انطلق صانع العرض 

من  صانعا ،هشة والترقبال يخلو من الد اجمالي مسرحية عبر عناصر العرض لتضفي على الشخصيات شكال
يطوع معطيات العرض ليصل إلى عقول  أراد المخرج أن .انُا لترجمه النص بشخصياته الخمسالحكاية مك

   .يجعل الطفل المتلقي جزءا من العرض ويتفاعل مع شخصياته أنو ،هإنتاجالفئة المستهدفة من 
يترجم و ،كثر من شخصيات العرضأترب قلقد أنتج هذا العرض في ثناياه لغة بسيطة جعلت المتلقي ي

وكذلك  ،تمثل الناصحعادة ما  التي) الرجل المسن( ةباستخدامه شخصي ،الرسائل التي أرادها بطرق مبسطة
ألشخاص  سهلبين الغني والفقير وبين العلم الذي أي وجود صراع بين شخصيات متناقضة اجتماعية 

كذلك صناعة شخصيات خيالية  ،آسياع شخصية جعل الطفل المتعلم يتعاطف ممما  ،أشخاصصعب على و
من . غير موجودة على الواقعنها أن عها كونها تتحرك أمامهم وهم مدركوتلهم الطفل وتجعله يحلق بعيدا م

لدى المتلقي لمعرفة ما تؤول إليه األحداث مما جعل من عنصر التشويق  اهنا شكلت الشخصيات هاجس
  .المقدمحاضرا في العرض المسرحي 

وكذلك شخصية  ،ة ألعمارهمتلك الشخصية قريب ةعمر مؤدي؛ فلمتلقيلمقنعا  آسياقد كان أداء شخصية ل
وهي التي تعطي لشخصية  ،وتبدي النصح والمتابعة ،تلك الشخصية التي تتعاطف مع األطفال) الرجل المسن(

ال تبرح فة ملكة األمنيات وأما شخصي ،الفتاة ذلك المفتاح الذي يفتح لها أبواب السعادة بتحقيق أمنياتها
السحرية يدها وذلك الصوت السحري المصاحب لكل حركة من يدها تشعل لهيب الجمهور وتجعل من  االعص

تلك ليقرب قد استثمر المخرج شخصيات قصيرة القامة  .العرضلغة التفاعل جوا عامًا داخل صالة 
 .اث جعلتهم أصدقاء لعقول المتلقينألحدوحركتهم السريعة ومشاكستهم وتفاعلهم مع ا ،الشخصيات للطفل

مشكال بذلك إيقاعًا  ،ن وضوح معالم الشخصيات بين النص والعرض جعلت منه تكامًال فنيًا فكريًا جمالياإ
عناصر العرض بأجمعها من أزياء ومكياج وديكور شكلت ن كما أ .ع أعمار الفئة المستهدفةيتناسب م

حاول المخرج أن يمزج بين الواقعية  .ا متناميًا مع الحدث المسرحيسينوغرافيا العرض وجعلت الدهشة إيقاع
وكذلك التقنية الحديثة باستخدامه التكنولوجيا لتقريب  ،والخيال في هذا العرض عبر شخصيات العرض

   .أحداث العرض

   :المنظومة الصوتية

  :آسياشخصية 
أطرتها البيئة التي تعيش فيها  كون شخصيتها ،بالهدوء والركوز آسيااتسم األداء الصوتي لشخصية 

  .عملها كخادمة في منزلأطرها و
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  :الرجل المسنشخصية 
ذ استخدم المؤدي الطبقة الصوتية القوية التي أتعبتها إذلك الصوت الفخم الذي يتناسب مع عمره 

   .السنين كذلك استخدامه لهدوء الحوار معبرا فيه عن الرشد والحكمة والنصح

  :شخصية الصبية شمس
كونها  هاحوارفي هذه الشخصية بقوة الصوت والنبر على الكلمات واإليقاع السريع لتسم األداء الصوتي ا

  .ةدائما في تصاعد وحدها لذا نجد أن صوت ؛ملكها الغرور والكبرياء والتعاليتشخصية ي

  :شخصية الصبي طارق
توظيفه الشدة في الصوت  فضًال عن ،ه الصوتي بطبقات صوتية مرتفعة تصل إلى حد الصراخؤاتسم أدا
وفي بعض األحيان نجده يتحدث بهدوء والغرض منه االستهزاء بشخصية الفتاة والضحك  ،آسيافي حديثه مع 

  .هامنعال بصوت 

 :شخصية ملكة األمنيات
تنوع فضًال عن  ،غلب الحوارأها في ئكان الغالب على أداف ،هادئةها باستخدام طبقات صوتية ؤاتسم أدا
  .ألمنيات الثالثةاهمية الحوار والتقرب إلى الفتاة وإقناعها بتقديمها ألوتي طبقًا اإليقاع الص

   :شخصية الجن نونو
فضًال عن الوضوح في معاني الكلمات وتوظيفه  ،وبإيقاع سريع ،ه بطبقات صوتية متوسطةؤاتسم أدا

  .قف في الحوارات التي كان يؤديهاللتنغيم والنبر والو

  :شخصية الجن ناني
كون هذه شخصية  امتقلبن األداء كان أفضًال عن  ،سريعوإيقاع  متوسطةه بطبقة صوتية ؤأدا اتسم

   .مشاكسة تعتمد في أدائها على تنوع في بنية الشخصية

   :المنظومة الحركية

  :آسياشخصية 
ن متغير  أنأنها ال تستطيع ا، فأوحى بكان توظيف اإليماءة عند اللقاء مع الصبيين بسيط :اإليماءة. 1

إذ تحولت اإليماءة إلى عنصر فاعل إليصال  ،ولكن سرعان ما تغيرت بعد لقاء ملكة األمنيات ،ئاواقعها شي
 . المعنى وكذلك حركات تعبير الوجه والفرحة الكبيرة عندما لبت الملكة طلباتها

لصبية لتقدم هي تقف أمام اف ،الخادمة حركة ثابتة في بعض المشاهد آسياشكلت حركة : الحركة الموضعية. 2
 .تشير إلى الطاعة لهمبذلك وهي  ،لهم الخدمة

بة المسرح وكانت التنقل فوق خش إذ إنها اعتمدت عليها في ،اتسمت بخطوات بطيئة: الحركة االنتقالية. 3
 .كذلك الحال بالنسبة للحركة الموضعية ،وظفت اإليماءة بدرجة قليلة جداوقد . صفة غالبة عليها

  :الرجل المسنشخصية 
 ذ كانتإ ،وظفت اإليماءة حسب الفعل الدرامي ومرجعيات الشخصية التي صنعها المؤلف: اإليماءة. 1

وكذلك تعبيرات الوجه دللت  ،فتاة تأخذ على عاتقها مدلوالت إنسانيةعلى تشير الى العطف الكبير  اإليماءة
 .نها تحتاج إلى األمل والتعلم في الحياةأعلى إدخال الفرح للفتاة لعلمه 

كون هذه الشخصية قد تأثرت  ،اعتمدت الشخصية على التموضع في خشبة المسرح: الحركة الموضعية. 2
 .بالعمر فكانت قليلة الحركة وبطيئة كذلك

بل كان يعتمد بشكل كبير على  ،ل كثيرا على الحركة االنتقاليةلم يكن المؤدي يعو: الحركة االنتقالية. 3
   .استخدم االنتقالية حينما دخل وخرج من المسرحولكنه  ،نفاآذكرت الحركة الموضعية بسبب العمر كما 
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  :شخصية الصبية شمس
أما  ،تحمل في طياتها الكثير من االستعالء والتكبر على الفتاةاتسمت اإليماءة باإليحاء بتعابير : اإليماءة. 1

غرض بوالضحك  ،عهاغرض إيهام الفتاة بالتعاطف مبالتعبير بين الحزن  فيتغير عبر عن نه إالوجه ف
  .االستهزاء بها كونها فتاة فقيرة وتعمل خادمة في منزلهم

اتسمت الحركة الموضعية في جزء من المشاهد بالثبات كون الشخصية متحركة تعتمد : الحركة الموضعية. 2
 . خر بوصفها شخصية غير مستقرة وسريعة التنقلآعلى التنقل من مكان إلى 

عند االنتقال على خشبة  التنقالت القصيرةثلت بحركة سريعة تشتمل على بعض تم: الحركة االنتقالية. 3
 .المسرح

  :شخصية الصبي طارق
لداللة على التنمر وحب لعبر تعبير الوجه الذي استثمرته الشخصية وظفت اإليماءة للشخصية : اإليماءة. 1

 .الذات واإلساءة إلى الفتاة
غلب أوذلك عبر التلويح باأليدي في  ،لشخصية بحركة موضعيةل اتسم األداء الحركي: الحركة الموضعية. 2

 .الحوارات التي كان يؤديها
  .تميز األداء الحركي بحركات سريعة وبخطوات واسعة: الحركة االنتقالية. 3

 :شخصية ملكة األمنيات
البتسامة التي لتعاطف مع شخصية الفتاة وبين ااما بين  ؛استخدمت اإليماءة عبر تعابير الوجه:اإليماءة. 1

  .تحملها كونها هي من تصنع البسمة لمن يطلب منها األماني
عند حملها العصا السحرية وبين ميالن بين استخدام يديها الحركة الموضعية تباينت  :الحركة الموضعية. 2

 .جسمها أثناء طلبها من الجن تنفيذ طلبات الفتاة
حركاتها الموضعية على كونها شخصية خيالية تعتمد  ،ركوزبالبطء والاتسمت حركتها : الحركة االنتقالية. 3

 .دون الحركة االنتقالية على خشبة المسرح
  : شخصية الجن نونو

الجن لداللة على تصرفات لوظفت اإليماءة عبر تعابير الوجه التي كان استخدامها بشكل واضح : اإليماءة. 1
 .لفتاةمع ا والمتعاطفلطيب الذي يريد أن يقدم ما يطلب منه ا

اتخذت الحركة الموضعية العديد من الحركات فيما بين حركات األيدي والقدمين إلى : الحركة الموضعية. 2
 .االستلقاء على خشبة المسرح ورفع القدمين إلى األعلى بحركات سريعة بهلوانية

   .اتسمت بحركة سريعة وبخطوات قصيرة: الحركة االنتقالية. 3

  قشتهاالنتائج واالستنتاجات ومنا
يمكن  ،وفضًال عما ظهر من تحليل العينة من خالصة ،عبر ما أسفر عنه اإلطار النظري من مؤشرات

   :النتائج واالستنتاجات اآلتيةيسطر  أنللباحث 
طابع المبالغة في الكثير باتسم األداء التمثيلي للشخصية الخيالية في العرضين المسرحيين عينة البحث . 1

 .ل للشخصية وإبراز معالمهامن تفاصيل أداء الممث
يتسم أداء الممثل للشخصية الخيالية في العرضين المسرحيين عينة البحث على األداء الكوميدي في . 2

 .وذلك عبر توظيفها المنظومة الصوتية والحركية ،غلب األدوار لتضفي جوا من البهجة والسرورأ
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العرضين المسرحيين عينة في يات الخيالية اتسم النص المسرحي كونه المنطلق الرئيس لبناء الشخص. 3
ومدى التأثير الذي ستحققه على المتلقي  ،البحث وذلك عبر رسم أبعادها التي ستظهر على خشبة المسرح

  .الطفل
جانبًا مهما وذلك  ،الذي لعبت في تجسيده شخصيات المسرح اتخذ األداء الصوتي في العرض المسرحي. 4

وذلك وفق ما للدور من أبعاد خاصة تحدد الطبيعة التي يتم  ؛وأخرى عن طريق االختالف بين شخصية
وقد أعطت كل شخصية ما لديها إليصال الصوت إلى الجمهور بشكل واضح فضًال  ،عبرها إلقاء الصوت

 .عن إيصال المعنى للمتلقي
وذلك عبر  ،بتنوع األداء واختالفه ،اتسم األداء الصوتي للشخصيات العرض المسرحي اللؤلؤ المفقود. 5

 ،فضًال عن سرعة وبطء اإليقاع ،االختالف الحاصل بطبقات الصوت المستخدمة من قبل تلك الشخصيات
 .في صناعة الدهشة والمتعة في العرض المسرحي األكبركان له الدور  الذي

إذ تم توظيف اإليماءة في أداء بعض الشخصيات  ،تباين األداء الحركي لشخصيات العرض المسرحي. 6
 .ذلك هو إيضاح المشاعر التي كانت تنتاب تلك الشخصيةمن كانت الغاية الرئيسة  ،طريقة واضحةوب

بعض الشخصيات  إذ إن ،سبة ألداء شخصيات العرض المسرحيناتخذت الحركة الموضعية أشكاًال عدة بال. 7
انت حركة األرجل خر كوالبعض اآل ،قد اقتصرت حركتها الموضعية على التفاته الرأس يمينا ويسارًا تكان

 . خرواأليدي هي الغالبة على األداء بين الحين واآل
وذلك لما لها من دور بالغ في إيضاح دائرة  ،اتخذت الحركة االنتقالية في أداء الشخصيات جانبًا مهمًا. 8

نها تلعب أكما  ،وإيضاح طبيعة الشخصية وذلك عبر حركتها على خشبة المسرح ،العالقات بين الشخصيات
رًا في تقديم المتعة للمتلقي عن طريق ما يحصل من حركة داخل خشبة المسرح وما يدور من صراع دو

  .بين شخصيات العرض المسرحي
نثربولوجية في النص المسرحي منطلقًا ألداء الممثل لتبيان عالقة شكلت مرجعيات الشخصية الثقافية واإل. 9

 .ام للعرضالشخصيات فيما بينها وانعكاسًا للجو النفسي الع
دورًا كبيرًا ومهما في عملية  ،الوقفوب النبروب التنغيموب الوضوحالمتمثلة ب كان للمنظومة الصوتية. 10

 ،نتج تنوع األداء الصوتي لشخصيات العرض المسرحي ومن خالله ،التنوع الحاصل في المعاني ودالالتها
بير في إيضاح المعاني للكلمات فضًال عن الدور الك ،حدث تمايزًا ما بين شخصية وأخرىأوالذي 

 .وإيصالها بشكل واضح للمتلقي
دورًا غاية في  ،الحركة االنتقاليةوبالحركة الموضعية وباإليماءة المتمثلة ب لعبت المنظومة الحركية. 11

األهمية عبر ما قدمته المنظومة الحركية من توضيح لطبيعة الشخصيات وعالقتها مع بعضها والذي شكلته 
ن أسهمتا يفضًال عن الحركة الموضعية واالنتقالية اللت ،في توظيفها للتعبير عن حالة الشخصية اإليماءة

وذلك عبر ما تحمله الشخصية من دالالت  ،تقديم األحداث داخل العرض المسرحي فيبشكل كبير 
 .ومضامين ترسمها حركتها ضمن المشهد المسرحي

عطيات مؤلف النص مما انعكس على طريقة أداء العمر االفتراضي للشخصيات بني على أساس م. 12
الحدث الدرامي الذي  إنتاجمستخدمين مهاراتهم الجسدية والصوتية في  ،الشخصيات والعالقة فيما بينهم

وافق توقعه لألحداث الجارية الذي وكذلك المستوى الفكري  ،يتناسب مع نوعية المتلقي من ناحية العمر
  .صياتعلى خشبة المسرح عبر أداء الشخ

الشخصية الخيالية في عروض مسرح الطفل نوعا من التأثير الذي يجعل الطفل يندمج مع ما  أداءيتخذ . 13
 .الشخصية التي يشاهدها والتي تحقق له المتعة معيشاهده وذلك عبر تعاطفه 

ها تعمل تعد أهمية اإلقناع في األداء التمثيلي من الوسائل الهامة في عروض مسرح الطفل وذلك كون. 14
  .ثر بما يشاهده داخل العرض المسرحيأعلى جعل الطفل يت
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  التوصيات
لتطوير أداء الممثلين الذي يعملون  ،بضرورة إقامة ورشات تدريب تقام من قبل مختصين نايوصي الباحث. 1

 .في مجال عروض مسرح الطفل
وذلك من خالل  ،مرية لألطفالاالهتمام بنصوص المسرحية الخاصة بمسرح الطفل على اختالف الفئات الع. 2

 .وقيم المجتمع الذي يعيشه الطفل االهتمام بكتاب مسرح الطفل لرفد مسرح الطفل بمادة تحمل أهداف
بما يؤدي إلى جعل هذا  ،ية لالرتقاء بالعمل المسرحي الخاص بالطفلنتاجضرورة توفير اإلمكانيات اإل. 3

 . إشراقا المسرح منبرا لالرتقاء بالطفولة نحو حياة أكثر
الشخصيات (االستعانة بمصممي األزياء الذين لديهم الخبرة في عمل األزياء الخاصة بمسرح الطفل . 4

تأثير األزياء واأللوان على الطفل الذي يتأثر ويتفاعل بشكل كبير  لعمقوذلك ) الدمى الحيوانية ،الخيالية
  .همع شكل الزي وألوان
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