بحوث اإلذاعة والتلفزيون

مفهوم اإلنتاج
في مسرح الطفل
الف�صل االول  :االطار املنهجي
اوال :م�شكلة البحث واحلاجة اليه:
كان االهتم ��ام مب�سرح االطف ��ال اهتمام ًا حديث الن�شاة اذا م ��ا قي�س مب�سرح الكبار،
وبدت اهميته تزداد نتيجة ادراك املجتمعات ب�ضرورة العناية بثقافة الطفل وتن�شئته
ن�ش�أة تربوية تلبي متطلبات الواقع االجتماعي.
ً
ً
وله ��ذا يعد م�سرح االطف ��ال م�ؤ�س�سة ثقافية اجتماعية متار� ��س دورا مهما يف تهذيب
اجلان ��ب االخالقي وتر�صني اجلانب املعلوماتي ،وتعميق وتنمية احل�س اجلمايل لدى
االطفال.
واالنت ��اج يف م�س ��رح االطفال ينطوي عل ��ى عوامل عدة يتوج ��ب �أن ت�ؤخذ باحل�سبان،
جتعل ��ه متباين ًا ع ��ن عملية ادارة االنت ��اج يف امل�سرح املخ�ص�ص للكب ��ار ،ويت�ضح هذا
االم ��ر مبج ��رد مالحظة م�س ��رح الطفل ومتابع ��ة عرو�ض ��ه التي متتل ��يء باملتطلبات
والتي تفر�ضه ��ا ال�ضرورات اجلمالية والتزينية للطفل ف�ض�ل ً�ا عن املقومات الفكرية
والتعليمية التي ت�صل ملدركات الطفل ح�سب النوعية املعيارية لعمر الطفل واهتماماته
التي تختلف من �سن اىل �آخر.
ولأن العناي ��ة مب�سرح الطفل تتطل ��ب درا�سة كل ما من �ش�أنه تقدمي �أف�ضل االمكانيات
التقني ��ة بغية �إح ��كام عملية االنتاج بال�ص ��ورة الأمثل ،ول�سعة متطلب ��ات هذا امل�سرح
متوجه ًا ل�شريحة حمددة
(م�س ��رح االطف ��ال) وبخ�صو�صية عمليته االنتاجية ,لكون ��ه ّ
ت�ش ��كل �ص ��ورة املتفرج الواع ��د للم�ستقبل ,وال�سيم ��ا يف �ضوء ال�سعي نح ��و تنمية جيل
جدي ��د هو الركيزة الأ�سا�سية للمجتم ��ع القادم ،ولهذه الأ�سباب وغريها ,وت�أ�سي�س ًا ملا
�سب ��ق تظهر �ضرورة البحث يف كيفية فهم العملي ��ة االنتاجية يف م�سرح االطفال التي
تعد من الظواهر املهمة التي تو�ضع لها اال�س�س االنتاجية اخلا�صة به.
نوفل عبد اجلبار عبد الكرمي
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ثانيا� :أهمية البحث:
تتج ّل ��ى �أهمي ��ة البحث من كون هذه الدرا�س ��ة تهتم بق�ضية مل تعن بها البح ��وث ال�سابقة ,وهو
جمال يحتاج �إليه �سعي املجتمع لبناء لبنته الأوىل ( االطفال ) يف طريق التقدم واالرتقاء.
ثالثا :هدف البحث:
يه ��دف البحث �إىل الك�شف عن مفهوم االنتاج يف م�سرح الأطفال حول امنوذج معياري م�ستقى
كتجربة معا�صرة.
رابعا :حدود البحث
احلدود املو�ضوعية :تتحدد بالعنا�صر العامة لعملية االنتاج يف م�سرح االطفال.
احل ��دود املكاني ��ة :مدين ��ة بغداد ح�ص ��ر ًا لأن اغلب العرو� ��ض يف املهرجان ��ات الرئي�سة مل�سرح
االطفال يتحدد يف هذه املدينة.
احلدود الزمانية :عام ()2002
خام�سا :حتديد امل�صطلحات:
املفهوم :من الناحية اللغوية م�شتق من الفهم الذي يعني “ت�صور املعنى من لفظ املخاطب”
ويف معجم م�صطلحات االدب “هو املعنى الذي ت�ستدعيه كلمة ما يف ذهن االن�سان غري معناها
الأ�صل ��ي وذلك لتجربة فردية او جماعي ��ة”( )2ويف معجم علم االجتماع يعرف هذا اال�صطالح
بانه “ر�أي او منطق او جمموعة معتقدات حول �شيء معني”(.)3
االنتاج :هو “ح�صيلة تفاعل العمل الب�شري واملوارد الطبيعية من �أجل خلق �سلعة �أو خدمة من
حيث النوع وبالتايل من حيث املنفعة �أو الفائدة التي تنتج مقارنة مع �صورها اال�صلية”(.)4
فاالنتاج ,اذن ,هو ح�صيلة عمل يعتمد القواعد احل�سابية والعلمية ،غر�ضها التن�سيق بني جملة
املف ��ردات املكونة لعنا�صر العملية الإنتاجية ذات املوا�صفات الفنية والهدف منها ايجاد الربح
املادي والفني جتاه ت�أ�سي�س املنهج امل�سرحي ذي اخل�صائ�ص االيجابية الفعال.
ادارة االنتاج :تخطيط وتنظيم ورقابة العمليات التي ميكن بها خلق املنتجات واخلدمات طبقاً
ملوا�صفات حمدودة وحجم معني وجدول زمني حمدود يف حدود �أقل تكلفة ممكنة.
�أم ��ا (ادارة االنت ��اج امل�سرحي)“ :فهي عملية ادارة العمليات الفنية امل�سرحية اخلا�صة باجناز
ن�ش ��اط انتاج ��ي فني عل ��ى �ضوء النظ ��م والقواع ��د املرتبطة ب ��ه بق�صد احل�ص ��ول وبالو�سائل
الفني ��ة الب�شرية منها واملادية والتقنية املتاحة عل ��ى انتاج ينطوي على حتقيق غاية هي املنفعة
االجتماعي ��ة طبقا ملوا�صفات حم ��ددة وحجم معني وجدول زمني حم ��دد ويف حدود اقل تكلفة
()1

 ) 1اجلرجاين ،علي بن حممد ال�شريف :كتاب التعريفات ،بريوت“ :مكتبة لبنان”� ،1969 ،ص 176
 ) 2وهبة ،جمدي :معجم م�صطلحات االدب ،بريوت“ :مكتبة لبنان”� ،1974 ،ص .87
 ) 3مي�شيل ،دينكن :معجم علم االجتماع ،تر اح�سان حممد احل�سن ،بغداد ،دار الر�شيد للن�شر� ،1980 ،ص .75
 ) 4زكي ،حممود ها�شم :ا�سا�سيات االدارة ،الكويت“ :وكالة ذات ال�سال�سل” ،1990 ،نقال عن :وليد ر�شيد العبيدي :مفهوم االنتاج ونظمه يف
امل�سرح العراقي-درا�سة تطبيقية يف االنتاج امل�سرحي ،بغداد :ر�سالة دكتوراه ،جامعة بغداد-كلية الفنون اجلميلة� ،1996 ،ص (ق).
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ممكنة”(.)5
م�س ��رح االطف ��ال :عرفه وينفري ��د وارد بان ��ه “و�سيلة الي�ص ��ال التجارب ال�س ��ارة اىل الطفل،
بتجارب تو�سع مداركهم وجتعلهم اكرث قدرة على فهم النا�س”(.)6
وع ��رف اي�ض ��ا “هو جزء م ��ن م�سرح الكبار ويت�ص ��ف ب�صفاته يف الغالب مع ف ��ارق يف م�ستوى
الن�ص ويف نوعية املمثلني واالهداف واالفكار”(.)7
وع ��رف بانه “ م�س ��رح تربوي تثقيف ��ي ترفيهي موج ��ه اىل االطفال من خ�ل�ال تقدمي عرو�ض
م�سرحي ��ة لف ��رق م�سرحية حمرتفة امام جمهور م ��ن االطفال على ان تكون ه ��ذه الفرق تابعة
مل�ؤ�س�س ��ة او اداة او هيئ ��ة تعنى ب�ش�ؤون الطفولة ،وت�ضم ه ��ذه الفرقة خمتلف التخ�ص�صات من
فني�ي�ن وفنانني واداريني ،ف� ً
ضال عن علماء النف�س وتربوي�ي�ن .وتقدم هذه الفرقة اعمالها على
وف ��ق برنام ��ج خا� ��ص ومدرو�س .وح�س ��ب مراحل العمر الت ��ي يخ�ضع لها االطف ��ال وتقدم هذه
االعم ��ال عل ��ى م�سرح �أو قاع ��ة خم�ص�صة لذلك على وف ��ق مميزات وخ�صائ� ��ص تتنا�سب مع
الطفل”(.)8
والباحث يتبنى التعريف االخري لأنه يلبي متطلبات البحث وم�ضامينه.

 ) 5امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص (ق).
 ) 6وارد ،وينفريد :م�سرح االطفال ،تر :حممد �شاهني ،بغداد :املطبعة الع�صرية� ،1986 ،ص .46
 ) 7ابو معال ،عبد الفتاح :يف م�سرح االطفال ،عمان ”:دار ال�شروق” ،ط� ،1984 ،1ص .39
 ) 8رحيم ،منتهى حممد :م�سرح الطفل يف العراق وخطة التنمية القومية ،بغداد“ :ر�سالة ماج�ستري ،جامعة بغداد -كلية الفنون اجلميلة”،
� ،1988ص .13
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الف�صل الثاين
االطار النظري
اهداف م�سرح الطفل واهميته:
اوال :الهدف الرتبوي:
مل�س ��رح االطف ��ال اهمية يف حي ��اة الطفل لدوره الرتب ��وي الذي ي�ؤديه ،وذلك ح�ي�ن يقدم القيم
االخالقي ��ة النبيلة واملثل العلي ��ا بغية غر�سها يف نفو�س االطفال وه ��ذه القيم مثل (االخال�ص،
واالمانة ،والبطول ��ة ،وال�شجاعة ،وال�صدق )...وهذه اجلوانب يحبه ��ا االطفال ويقبلون عليها
ب�شغف� .إن اهمية م�سرح الطفل تكمن يف اعطاء التجارب اجلديدة لالطفال اىل جانب العمل
عل ��ى تو�سيع مداركهم واعطائه ��م القدرة على فهم النا�س ،فاله ��دف الرتبوي ي�أتي يف مقدمة
اه ��داف م�س ��رح الطفل من الناحيت�ي�ن احلياتية العام ��ة وكذلك الرتبية اجلمالي ��ة التي جتعل
مل�س ��رح االطفال �أهمية من خالل تنمية احل�س الفني لدى االطفال واالرتقاء بذوقهم نحو عدد
م ��ن الفن ��ون ،اذ ال يقت�ص ��ر العر�ض امل�سرحي عل ��ى التمثيل ،امنا يتع ��داه اىل الر�سم والعمارة
والزخرف ��ة واملو�سيق ��ى وفنون �أخ ��رى ،ا�ضافة اىل اجلانب االدبي حي ��ث احلكاية واحلوار مما
ي�شجع املواهب املختلفة وينمي القدرة على التعبري)1(.
ثانيا :الهدف املعريف:
ان م�س ��رح الطف ��ل يزود هذه ال�شريح ��ة من املجتمع باملعرف ��ة العامة ويبث ل ��ه املعلومات التي
تتنا�س ��ب م ��ع مدركاته حيث تتم مراعاة اط ��وار الطفولة واجلانب التعليم ��ي يف امل�سرح املوجه
للطف ��ل ويقدم يف اط ��ار درامي مليء االثارة والت�شويق ويرتكز التعليم يف امل�سرح املدر�سي اكرث
م ��ن غريه م ��ن اال�شكال املنهجي ��ة املهمة لتقومي الثقاف ��ة امل�سرحية لدى الطف ��ل )2(.وحتقيق
اجلان ��ب التعليم ��ي اال�سا�س ��ي مل�سرح االطفال ياتي بفع ��ل ا�شرتاك حا�ستي ال�سم ��ع والب�صر يف
تلق ��ي املعلومات التي تنقل من خالل التجربة احلية املبا�شرة ب�صيغة غري تقليدية وكلما ازداد
اجلان ��ب الب�ص ��ري من خالل ا�ستخ ��دام تقنيات العر� ��ض يف تلقي فكرة معين ��ة ادى ذلك اىل
تر�ص�ي�ن الفك ��رة وتثبيتها يف ذهن الطفل ,لأنه ي�شاهد اكرث مم ��ا ي�سمع “وت�شري الدرا�سات ان
 %98م ��ن املعرف ��ة نك�سبها عن طريق حا�ست ��ي ال�سمع والب�صر وان ا�ستيع ��اب الفرد للمعلومات
ي ��زداد بن�سبة  %35عند ا�ستخدام ال�صوت وال�صورة ،وان مدة احتفاظه بهذه املعلومات تزداد
بن�سبة  )9(”%55وهذا االمر ي�ؤكد يو�ضح اهمية امل�سرح كو�سيلة تعليمية تقدم املعارف لالطفال
ب�صيغة غري مبا�شرة ،فالطفل ي�ستقبل املعلومات التي يت�ضمنها العر�ض امل�سرحي ,بدون �شعور
منه بانه يتعلم.

 ) 9فري ��ق م ��ن الباحث�ي�ن :حتليل حمتوى برامح االطف ��ال يف التلفزيونات العربية ،نق�ل�ا عن :ثامر مهدي :يف امل�س ��رح املدر�سي ،بغداد :دار
احلرية� ،1985 ،ص .42-41
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ثالثا :الهدف الرتفيهي:
الرتفي ��ه عند الأطف ��ال من �أهداف امل�س ��رح الرئي�سة حيث يق ��دم لهم القي ��م الرتبوية والقيم
املعرفي ��ة واجلمالية با�سلوب ممت ��ع يدخل م�شاعر البهجة وال�س ��رور اىل نفو�سهم ويزيد االمر
تعمق ��ا بوجود ال�شخ�صية �سواء اكانت بطولية ام ملهاوية ،على ا�سا�س ان احد عنا�صر العر�ض
املهمة للطفل هو اجلانب الكوميدي الذي ي�سهم يف تفعيله الغناء والرق�ص واملو�سيقى ،وكذلك
ت�سه ��م التب ��دالت اللونية يف اال�ضاءة وتعدد املناظر وتنوع االزي ��اء وغريها ،وم�سرح االطفال ال
يهت ��م باجلانب التعليمي فح�سب لأن هذا ي�ؤدي اىل نف ��ور الطفل بفعل امللل الذي يت�سرب اليه.
ومن عنا�صر الرتفيه التي يتوجب احلر�ص عليها ،م�شاركة الطفل مبجريات االحداث ومواقف
ال�شخ�صي ��ات واال�ستحواذ عل ��ى انتباههم منذ البداي ��ة والتوا�صل يف جذب و�ش ��د االنتباه ،وال
�ض ��رر من م�شاركته يف بع�ض حلظ ��ات العر�ض من خالل توجيه بع�ض اال�سئل ��ة املبا�شرة اليه،
لينتج فعل امل�شاركة مب�ستويات وا�شكال عدة على ان يحافظ يف الوقت ذاته على اندماج الطفل
يف اجل ��و العام للعر�ض “ومن خالل امل�شاركة هذه حت�صل على �شيء مهم هو تفريغ �شحناتهم
االنفعالية وتنمية ق ��درة االنتباه عندهم لكي يكونوا متابعني جديدين للعمل”( )10فالطفل حني
يح�ضر مل�شاهدة عر�ض م�سرحي امنا يح�ضر لتم�ضية وقت ممتع ومفيد وبعدها ينتهي العر�ض
امل�سرح ��ي يتوج ��ب ان يكون قد حقق اهداف ��ه التي خ�صها (بيرت �سلي ��د) يف جملة واحدة وهي
“ايجاد فرد �سعيد متوازن”(.)11
مراحل منو مدركات الطفل:
م ��ن �أه ��م الآراء التي نظرت يف من ��و االطفال هي تل ��ك الآراء التي ترتبط با�س ��م عامل النف�س
ال�سوي�س ��ري (ج ��ان بياجي ��ه) الذي ج ��دد مراحل منو االطف ��ال امل�سرحي مبرحلت�ي�ن (مرحلة
النم ��و العقلي (احل�سي احلركي) وتبدا منذ الوالدة وحتى عمر �سنتني ثم مرحلة النمو العقلي
الت�صوري املت�صل باملفاهيم الكلية ،وهذه املرحلة متر ب�سل�سلة من االطوار الفرعية وهي:
طور ما قبل املفاهيم من � 4-2سنوات.
طور احلد�س من � 7-4سنوات.
()12
طور العمليات الفكرية املح�سو�سة من � 12-7سنة.
وهذه التحديدات العمرية بال�سنوات ال تعني ان املرحلة تتوقف عندما يبلغ الطفل عمرا حمددا
ليدخ ��ل مرحلة او طورا جديدا ،بل ان املرحلة تتداخ ��ل حيثياتها وخ�صائ�صها وتتعلق باملرحلة
املا�ضي ��ة وت�ؤث ��ر يف املرحلة الالحق ��ة ,وان حتديد ال�سنني (من واىل) ه ��و املعدل املتو�سط بني
عموم االطفال مع اهمال الفروق الفردية .فمثال قد ميتد طور احلد�س لدى الطفل اىل عام او
عامني وهذا يعتمد على جملة عوامل مهمة منها الرعاية االجتماعية والبيئية التي ين�ش�أ الطفل
فيها ،ف� ً
ضال عن عوامل الوراثة وغريها)1(.
وعن ��د االنتق ��ال اىل املرحل ��ة الالحقة وه ��ي مرحلة العملي ��ات الفكرية وت�سم ��ى اي�ضا مبرحلة
 ) 10رحيم ،منتهى حممد :م�صدر �سابق� ،ص .28
� ) 11سليد ،بيرت :مقدمة يف دراما الطفل ،تر ،كمال زاخر لطيف ،اال�سكندرية “ :من�شاة املعارف”� ،ص .105
 )12اخلفاجي ،حممد ح�سني� :سيكولوجية ميول االطفال القرائية ،بغداد“ :دار احلرية للطباعة”� ،1984 ،ص .15
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(العمليات ال�شكلية) التي يتحدد خاللها التفكري كلية وبالفعل من معاجلة املو�ضوعات العينية
“فاالح ��داث ميكن ت�صوره ��ا ومعاجلتها رمزي ًا والتفكري فيه ��ا وتقييمها والتخطيط لها دون
االت�ص ��ال املبا�ش ��ر باملظاهر احلاوية له ��ذه االحداث وبعبارة اخرى ميك ��ن ادراك ال�شيء دون
ان ن ��راه او نلم�س ��ه ومن ثم يف�ض ��ي اىل تفكري جمرد وتكيفي اىل حد بعي ��د”(� .)13إن املتطلبات
التي ا�ستقاه ��ا املخت�صون باالداب والفنون اخلا�صة باالطف ��ال وتق�سيماتهم العمرية للمراحل
الطفولية فان الغالب عليها هو التق�سيم اىل اربعة مراحل وهي على التوايل:
املرحلة الواقعية واخليال املحدود وت�شمل االطفال الذي ترتاوح اعمارهم بني ثالثة اىل خم�سة
�سنوات.
مرحلة اخليال املنطلق ،وت�شمل االطفال الذين ترتاوح اعمارهم بني �ست اىل ثماين �سنوات.
مرحلة البطولة :وت�شمل االطفال الذين ترتاوح اعمارهم بني ثماين اىل اثنتي ع�شرة �سنة.
()14
املرحلة املثالية :وت�شمل االطفال الذين ترتاوح اعمارهم بني (� )15-12سنة..
ان ت�سمي ��ات ه ��ذه املراحل معربة ع ��ن ال�سمة العام ��ة للمرحلة ودالالتها ،فف ��ي املرحلة االوىل
يرتب ��ط الطفل بالواق ��ع وال يخطر بباله ان يتخط ��ى حدود البيئة املحيطة ب ��ه التي تكون عادة
حقيقية ،وي�ستقبل الطفل م�ؤثرات البيئة املختلفة املتنوعة فهو “دائم املحاوالت واالكت�شاف من
موقع ��ه يف هذا العامل ويتخذ دائما من خوا�صه ادوات للتعرف عليه...ان التطور العقلي للطفل
يف ه ��ذه املرحلة يبدو وا�ضحا يف منو مفرداته وح�صوله على معلومات كثرية با�سئلتة املتزايدة
الت ��ي يثريها حب اال�ستطالع ورغبة الطفل يف معرفة البيئة التي يعي�ش فيها ،ومو�ضوع الق�صة
يج ��ب ان ي�ستوحى من بيئة الطفل الواقعية �س ��واء اكانت �شخ�صيات (االب -االم) �شخ�صيات
احليوانات وما يتحرك يف حميطه”( )15اما املرحلة الثانية فان خيال الطفل ال ميت ّد اىل الواقع
والبيئ ��ة امن ��ا يت�سع اىل خ ��ارج هذه احل ��دود ويطرح ا�سئلة ع ��ن كل �شيء ويتطل ��ع اىل املعرفة
الوا�سع ��ة املتنوعة لذا يتبلور ولع ��ه بالق�ص�ص اخليالية التي تخ ��رج يف م�ضامينها عن حميطه
وعامل ��ه بل جن ��د الطفل ينج ��ذب اىل الق�ص�ص اخلرافي ��ة كق�ص�ص اجل ��ان والعفاريت وبالد
العجائ ��ب� .إن االطفال يف ه ��ذه املرحلة يتج ��اوزون االخيلة االيهامية اىل ل ��ون ابداعي يهدف
اىل غاي ��ة عملية جتعلهم يت�شوق ��ون اىل ال�صور الذهنية غري املعقدة التي تر�سمها يف خميلتهم
الق�صة او امل�سرحية واكرث امل�ضامني التي ت�شبع خياالت االطفال هي الق�ص�ص التي تنقلهم اىل
افاق بعيدة خارج حدود معارفهم.
ام ��ا املرحلة الثالثة فتت�س ��م بامليل اىل املغام ��رة واال�ستعرا�ض للمهارات ويك ��ون الطفل �شغوفا
بالق�ص� ��ص الت ��ي يتج�سد فيها العنف والبط ��والت ,وهو يتقبل �آراء االخري ��ن ممن يعجب بهم
الطف ��ل وميكن تلخي� ��ص اهم املوا�صف ��ات امل�سرحية املقدم ��ة اىل االطفال ه ��ذه املرحلة وكما
ي�أتي:
امل�سرحيات التي ت�ضم مو�ضوعات البطولة وال�شجاعة واملغامرة.
 ) 13امل�صدر نف�سه� ،ص .90
 ) 14الهيتي ،نعمان :ادب االطفال -فل�سفته وفنونه وو�سائطه ،بغداد“ :دار احلرية للطباعة”� ،1977 ،ص .18-17
 ) 15فار�س� ،صبيحة :ادب االطفال ومراحل النمو ،يف كتاب االجتاهات اجلديدة يف ثقافة االطفال ،بريوت“ :دار الثقافة العامة”� ،1978 ،ص .79
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امل�سرحيات التي تقرتب من الواقع.
امل�سرحيات التي ت�ضم املعلومات العلمية املفيدة.
الطاب ��ع الرتبوي واالجتماعي وتاكيد القي ��م الدينية واالخالقية واالنتماء الوطني ب�أ�سلوب غري
مبا�شر.
ُ
واملرحل ��ة االخ�ي�رة هي التي ي�سعى الطفل خاللها نحو عامل م ��ن املثل وي�ضعف اهتمامه مبا هو
واقعي وقد يتحدد على حميطه وبيئته وتت�ضح ميوله نحو ال�شخ�صيات التي تت�صف بالرومانتيكية
وخا�صة تلك التي تواجه ال�صعوبات الكبرية والعوائق املعقدة من اجل الو�صول اىل حقيقة من
احلقائق او الدفاع عن ق�ضية عادلة.
املبحث الثاين :االنتاج يف م�سرح االطفال
لغر�ض التعرف على متطلبات العملية االنتاجية يف م�سرح االطفال البد من الك�شف عن الو�سائل
التي ي�ستعني بها هذا امل�سرح الي�صال قيمه اىل جمهوره ،وهو �شانه يف و�سائله التعبريية يف بقية
امل�س ��ارح لذا ي�ستلزم وج ��ود عنا�صر يقوم عليها يف عرو�ضه مع فارق ما يخت�ص به هذا امل�سرح
دون غريه .لذا �سوف ن�ستعر�ض بع�ض هذه العنا�صر مع ا�ستخال�ص ما تتميز به.
املنظر امل�سرحي:
وه ��و ما ي�شغل امل�ساحة الأو�سع من الف�ضاء امل�سرح ��ي ويعمل على ت�صوير مكان وبيئة االحداث
وع�صرها عادة .وبرز املنظر امل�سرحي بتطورات عديدة ال�سيما بعد ع�صر النه�ضة واالكت�شافات
العلمية وقد تو�سع االهتمام بعن�صر االيهام امل�سرحي وتعدد املذاهب امل�سرحية ور�ؤى املخرجني
امل�سرحي�ي�ن الذي ��ن منهم من اعط ��ى اهتماما باملنظ ��ر مثل (كوردن كوي ��ك) ومنهم من جرد
الف�ض ��اء امل�سرحي من املنظر نهائيا مثل (كروتوف�سك ��ي) و”مهمة امل�صمم للمنظر ان يعر�ض
�شيئ ��ا �سادا لعني املتف ��رج ومتم�شي ًا مع امل�سرحي ��ة وجوها ،يف الوقت الذي ي�س�ي�ر فيه للممثلني
وهيئة التنفيذ حركة ال ي�شوبها ادنى تعقيد”( .)16والن عملية ت�صميم وتنفيذ الديكور هي عملية
تقني ��ة جمالية ت�ستن ��د يف جوهرها اىل معطيات امل�ؤلف ور�ؤية املخ ��رج بالتن�سيق مع امل�صممني
واملنفذين الآخرين ،ويتوجب ان تكون هذه العملية دالة على الفكرة او ما يت�ضمنه العر�ض من
حم ��اور ا�سا�سي ��ة .وقد عرف املنظ ��ر امل�سرحي بانه “االطار الت�شكيلي ال ��ذي يعي�ش فيه الن�ص
الدرامي ،ي�ساعد املمثل على عملية التعاي�ش يف اجلو املنا�سب ،وي�شرتط ان ال يتعار�ض املذهب
الت�شكيل ��ي مع مذهب الن�ص امل�سرحي ،وا�سلوب االخراج ب�شكل وحدة فنية متكاملة ,ولذا يجب
ان يتما�ش ��ى الديكور امل�سرحي �شكال وم�ضمونا مع جمي ��ع عنا�صر التعبري والت�شكيل امل�صاحبة
م ��ن اداء وا�ض ��اءة ومالب�س وا�سل ��وب اخراج بحيث يخ ��رج العر�ض العام خادم� � ًا لروح الن�ص
وم�ضمونه الدرامي”(.)17
ان اول �ش ��يء يق ��ع عليه نظر املتلقي هو املنظ ��ر �سواء اكان املتلقي طف�ل�ا ام را�شدا .ويف حالة
 ) 16عثمان ،عثمان عبد املعطي :عنا�صر الر�ؤية عند املخرج امل�سرحي ،القاهرة“ :الهيئة امل�صرية للكتاب”� ،1996 ،ص .156
 ) 17عثمان ،عثمان عبد املعطي ،م�صدر �سابق� ،ص .160
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م�س ��رح االطف ��ال التي من م�ستلزماته ��ا اال�سا�سية تواف ��ر عوامل االثارة والت�شوي ��ق منذ بداية
العر� ��ض .وهذه العوامل ت�ستند اىل املث�ي�رات احل�سية-الب�صرية اكرث مما ت�ستند اىل املثريات
العقلي ��ة ،ومن املفرت�ض ان تقدم ما ي�شد انتباه الطفل مبقت�ضى ميوله ونزعاته التي تعرف من
خ�ل�ال درا�سة خ�صائ�ص املرحل ��ة العمرية التي مير بها االطفال املوج ��ه اليهم العر�ض .والبد
من التنبه اىل ان “تباين املناظر امر �ضروري ومن االف�ضل ان تقدم مناظر متعددة لالطفال
الذي ��ن الفو كرثة تغري املناظر يف الر�سوم املتحركة ولك ��ن نظرا الن عدد املناظر يف امل�سرحية
حمدود فهي يف حاجة اىل التجديد والتنويع”(.)18
مهم ��ة املناظ ��ر ه ��ي ايهام املتفرج (الطف ��ل) بان ما يراه واق ��ع يف بيئة معينة ,وه ��ذا يعني ان
مكونات املنظر هي التي متنح الف�ضاء امل�سرحي طابعه وجت�سيده لبيئة االحداث.
املنظ ��ر يف م�سرح الأطفال يحتاج ,غالب ًا ,اىل املبالغة يف االحجام والكتل واىل ا�ستخدام الوان
زاهي ��ة ،وجدران زخرفي ��ة مبهرة وذلك لتج�سيد اج ��واء خيالية .وحتى يف حال ��ة كون العر�ض
امل�سرح ��ي املوجه لالطف ��ال واقعيا -وهذا ما ين ��در وجوده -فان اجلو الع ��ام الذي ي�شرتك يف
�صنع ��ه املنظر ,ب�صفة ا�سا�سية ,ت�سوده �صفة املغاي ��رة ملا هو واقعي ،اذ ان الطفل ,ويف خمتلف
مراحل ��ه العمري ��ة ,ال مييل للخ�ض ��وع اىل متطلبات الواق ��ع ذلك يف املرحل ��ة االوىل واىل عمر
�س ��ت �سن ��وات تقريب ًا ,يرى اال�شياء كم ��ا يت�صورها هو ال كما هي يف الواق ��ع وهذا ما يت�ضح يف
ال�شي ،وهو عاجز عن ادراك احلجم
ر�س ��وم الطف ��ل �إذ �إنه “ال ير�سم ما يرى بل م ��ا يعرفه عن ْ
واملنظ ��ور ،فال�ص ��ور التي ير�سمها تتك ��ون من ا�ضافة �صفات منف�صل ��ة بع�ضها عن بع�ض بدون
راب ��ط منظم”( )19ويف املرحلة الالحقة يكون الطفل مكتفي ًا يف بع�ض القطع املتوفرة يف بيته او
يف �أي مكان ي�سمح له باللعب ليجعل هذه القطع بيت ًا او قطار وغريها فهو ي�ضيف قطع ًا خيالية
ليك ��ون ف�ض ��اء اللعبة .ويف امل�س ��رح تكون مهمة املناظر “هي اي�ض ��اح طبيعة املكان الذي جتري
فيه احداث امل�سرحية لكي ي�ستطيع الطفل ان يتخيل االماكن احلقيقية التي تدور فيها احداث
امل�سرحي ��ة ويف�ضل ان تكون هذه املناظر ب�سيطة لكنها حافلة بااللوان مهما تكن ب�ساطة املنظر
فانها �ستثري خياله الوا�سع”(.)20
الأزياء:
متن ��ح االزي ��اء (للممثل/ال�شخ�صية) مظه ��ره اخلارجي ،وتاريخ امل�سرح ي�ش�ي�ر اىل “ان الزي
املخ�ص�ص ا�سبق بكثري من املكان امل�سرحي املخ�ص�ص”( )21وهذا معناه ان درجة االهمية التي
اعطي ��ت لل ��زي اعلى من املنظر ،ذلك ان الزي م�ضاف ًة �إليه فعالي ��ة التمثيل يتمكنان من ايهام
املتف ��رج (الطفل) بي�سر و�سهول ��ة بواقعية احلدث وال�شخ�صية الدرامي ��ة ،اما املنظر والتمثيل
ب ��دون زي م�سرحي مين ��ع ال�شخ�صيات طابع احلي ��اة واالنتماء ،ي�صعب ايه ��ام املتفرج ال�سيما
 ) 18وارد ،وينفرد :م�صدر �سابق� ،ص .166
� ) 19سهيل ،مو�سى زناد :افكار يف تربية الطفل ،بغداد“ :دار ثقافة االطفال” مطبعة �سومر ،ط� ،1986 ،1ص .63
 ) 20رحيم ،منتهى حممد ،م�صدر �سابق� ،ص .133
 ) 21الف ��ر ،جيم� ��س :الدرام ��ا ازيا�ؤها ومناظرها ،تر جمدي فريد ،القاه ��رة “امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للرتجم ��ة والن�شر” ،مطبعة م�صر،
� ،1963ص .10
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جمه ��ور االطفال وجعله مقتنعا بواقع االح ��داث الوهمي ذلك ان امل�سرح هو اتفاق على االيهام
يف جان ��ب كبري منه .ويف كل احلاالت ال يعد ال ��زي حم�ض زينة لل�شخ�صيات بقدر ما يعد قيمة
مع�ب�رة عن حالة ال�شخ�صية وطبيعتها ،فالتعب�ي�ر اذن هو احدى وظائف الزي امل�سرحي ،وهذا
ي ��دل على ان ال ��زي هو اجلانب الظاه ��ري من ال�شخ�صي ��ة ،وعادة ي�سبق اف�ص ��اح ال�شخ�صية
ع ��ن نف�سها �أي عن مكنوناته ��ا الداخلية بو�ساطة لغة احلوار واحلرك ��ة وغريها“ .لقد تطورت
املالب� ��س (االزياء) فا�صبح ��ت ثورة ت�شكيلية تتكي ��ف بال�ضوء واحلركة ،وبذل ��ك ا�صبحت قوة
دافع ��ة ودخل ��ت يف النطاق العملي امل�سرح ��ي لتو�ضيح �صفات الكائنات احلي ��ة التي تظهر على
امل�س ��رح ،كما �ساع ��دت على ابراز فكرة امل�ؤل ��ف ف� ً
ضال عن ذلك للمالب� ��س اهمية كبرية ،فهي
ت�ساع ��د املمثل على �أن يتقم�ص ال�شخ�صية التي ميثلها ,بجانب �أنها متيزه وتبني لنا �شخ�صيته
وت�ؤكده ��ا”( )22فال ��زي امل�سرحي مينح املمثل معامل ال�شخ�صية الدرامي ��ة اذ يعمل على ا�ضفاء
املع ��امل الظاه ��رة من ج�سد املمثل و�إعطائه ما هو جديد التي ت ��دل على انتماء ال�شخ�صية اىل
ح�ضارة معينة وم�ستوى ثقايف وطبقة اجتماعية...وغريها.
ونظ ��را لتن ��وع طبيعة ال�شخ�صيات يف م�سرح االطفال بح�سب معطي ��ات الن�ص وا�سلوب املخرج
وامكاني ��ات االنت ��اج التي ت� ��ؤدي دورا ا�سا�سي ًا يف اختي ��ار الن�ص وطبيعة الر�ؤي ��ة االخراجية اذ
حتددها يف اطار انتاجي وبح�سب ما هو متاح من امكانيات.
يف م�س ��رح الطفل تتن ��وع ال�شخ�صيات وكذل ��ك ازيا�ؤها ،اذ توجد ع ��ادة �شخ�صيات تنتمي اىل
اجلن�س االن�س ��اين (�آدمية) و�شخ�صيات تنتمي اىل جن�س احليوانات (حيوانية) على اختالف
ا�صنافه ��ا كما توجد �شخ�صيات نباتية كالأ�شجار والأزه ��ار ,ف� ً
ضال عن اجلماد كالبيوت وقطع
االث ��اث والدمى ,وهناك اي�ضا الكائن ��ات اخليالية التي لي�س لها وجود واقعي ,ك�أن تكون قادمة
م ��ن الف�ضاء اخلارج ��ي او خارجة م ��ن �أعماق �أالر�ض ،ان ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات تفر�ض مظهرا
و�سل ��وكا و�صوت� � ًا لكي ت�صل اىل الطفل ب�ص ��ورة �سهلة االدراك من قبله وذل ��ك يتم بابراز اهم
ما تتميز به ال�شخ�صيات ,مع الأخذ بالتفا�صيل الدقيقة التي تت�ضمنها واحلر�ص والعناية بها،
ذل ��ك �أن �شكل ال�شخ�صية يجب �أن ال يظهر خمت�ل ً�ا او مغايرا من دون �أنْ يربز اخللل الن ذلك
ي�ؤدي اىل ت�صور مغلوط يف ذهن االطفال ،وان ظهر كما ينبغي فني ًا وواقعيا �أي بعملية توفيقية
ب�ي�ن الفن والواقع ب ��ات الت�صور وا�ضحا وبال�ش ��ك� ,أنه �سيحافظ على القيم ��ة اجلمالية .ومن
العلل التي ي�شخ�صها (روالن بارت) يف الزي امل�سرحي هي العلة اجلمالية “�أي ت�ضخم جمايل
�شكل ��ي ال �صلة له بامل�سرحية وم ��ن العبث بطبيعة احلال ان ي�ستع ��ان بالن�سبة اىل الزي بالقيم
الت�شكيلي ��ة املح� ��ض� ،أي الذوق والرخ ��اء والتوازن...بيد ان هذه القي ��م ال�ضرورية ت�ستحيل يف
احي ��ان كثرية اىل غاي ��ة يف ذاتها ويلقى من جدي ��د املتفرج بعيدا عن امل�س ��رح لريكز اهتمامه
ب�ش ��كل م�صطنع على وظيف ��ة طفيلية ،في�صبح لدين ��ا حينئذ م�سرح يدع ��و اىل االعجاب ويعد
م�سرح ًا ان�سانيا”( )23ان القيمة التعبريية للزي والقيمة اجلمالية حتتم توفر امكانيات انتاجية
يف الت�صمي ��م والتنفيذ لتكف ��ل اقناع امل�شاهد (الطف ��ل) ب�أن ما يراه جزء جمي ��ل من الفعالية
 ) 22عثمان ،عثمان عبد املعطي ،م�صدر �سابق.163 ،
 ) 23بارت ،روالن :علل الزي امل�سرحي ،تر �شكري املنجوت ،يف جملة ف�ضاءات م�سرحية ،عدد ،8-7تون�س“ :وزارة ال�ش�ؤون الثقافية”� ،ص .23
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امل�سرحي ��ة ِم ��ن َث َم يحبه ��ا او يتخذ موقف ًا منا .علما ان االطف ��ال “يف الع�صر احلديث يتاثرون
بااللوان اكرث ما يتاثرون بالزي ويتجاوبون مع االلوان الزاهية ب�صفة خا�صة ،ويقبل املخرجون
عل ��ى ا�ستخ ��دام االقم�شة الذهبي ��ة والف�ضية اي�ض ��ا ذات الربيق الذي يبه ��ر االطفال وت�ضفي
االقم�ش ��ة املنقو�شة على املالب�س اناق ��ة وروعة ،وتزيد متعة املتفرجني ال�صغار”( )24وهذه املواد
(االقم�ش ��ة وااللوان) تتطلب كلف ًا انتاجية عالية يجب اخذها بنظر االعتبار عند و�ضع املوازنة
التخمينية لالنتاج امل�سرحي املوجه لالطفال.
اال�ضاءة يف م�سرح الطفل:
ً
تق ��وم اال�ضاءة بوظيفة جمالية ف�ضال عن دورها يف التعب�ي�ر عن اجلو العام للعر�ض ،ومهمتها
الرئي�س ��ة ت�سي�ي�ر الر�ؤي ��ة .وتطلق كلم ��ة “اال�ضاءة على ان ��ارة امل�سرح على وف ��ق نظام مدرو�س
وه ��دف معني لكن مع فارق بني االنارة واال�ضاءة كالفارق بني الطبيعة والفن..فاالنارة يق�صد
به ��ا ازال ��ة الظالم من مكان م ��ا ،اما اال�ضاءة ف�ي�راد منها ا�ستخدام �ض ��وء �صناعي”( )25ويف
م�س ��رح االطفال يتوخ ��ى من اال�ضاءة االي�ضاح التام للموجودات عل ��ى امل�سرح ,وي�ستخدم فيها
“االلوان الزاهية واملتعددة لكي تعطي للعر�ض امل�سرحي بهجته الفنية املطلوبة الدخال املتعة
اىل نفو� ��س امل�شاهدين ال�صغ ��ار”( )26واهمية اال�ض ��اءة تتجلى يف كونها تنط ��وي على امكانية
التح ��ول من جو نف�س ��ي اىل جو نف�سي �آخر ,مما يدفع بامل�شاهد الطفل اىل االندماج وامل�شاركة
يف وح ��دة العر�ض امل�سرحي ،وت�ؤدي اال�ضاءة امللونة يف ذل ��ك دورا م�ؤثر ًا اذ تركز انتباه الطفل
وتنمي حت�س�سهم اجلم ��ايل ،كما ت�ؤدي اىل االرتقاء
يف امل�شه ��د ،وت�ؤ ّك ��د لديهم انطباع ًا نف�سي ًاّ ,
بذائقتهم اجلمالية.
املمثل يف م�سرح الطفل:
ميكن ت�صنيف املمثلني يف م�سرح الأطفال اىل ثالثة انواع:
العر�ض ال ��ذي يقوم بتج�سيده ممثلون كبار فقط ،وه�ؤالء يتمتعون بامكانيات انتاجية (عقود)
�شبيهة او قريبة ملا هو عليه يف م�سرح الكبار.
العر�ض الذي يقوم بتج�سيده ممثلون كبار و�صغار وهنا الكلفة تقل ,وان كانت فرتة التمرينات
اطول ب�سبب �أنّ تدريب االطفال ال�صغار ي�ستغرق وقتا اطول.
العر� ��ض ال ��ذي يقوم بتج�سيده ممثلون �صغ ��ار ،ويف هذه احلالة ي�ستغ ��رق التمرين فرتة طويلة
ولك ��ن غالبا ما تك ��ون الأجور ت�شجيعية ,نظرا لالعتماد على اله ��واة من الأطفال ,وقد ال تكون
ثم ��ة اجور ا�ص�ل�ا .وتقت�صر الكلف االنتاجية على الفنيني والعم ��ال ،...،علما �أنه من ال�ضرورة
مب ��كان توفري املوا�صالت اخلا�صة بنقل الأطفال امل�شارك�ي�ن يف العر�ض خالل فرتة التمرينات
والعر�ض .ف� ً
ضال عن تقدمي هدايا تقيم جهودهم وت�شجعهم على التوا�صل يف هواية امل�سرح.
ويق ��ع االختالف يف اختي ��ار املمثلني يف العر�ض املوج ��ه لالطفال ب�سبب تن ��وع الفرق او اجلهة
 ) 24وارد ،وينفرد ،م�صدر �سابق� ،ص .222-220
 ) 25علي  ،حممد حامد ،اال�ضاءة امل�سرحية ،بغداد“ :جامعة بغداد ،مطبعة ال�شعب ،ط� ،”1975 ،1ص .8
 ) 26رحيم ،منتهى حممد :م�صدر �سابق� ،ص .134
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الت ��ي تروم القيام بانتاج العر�ض ,ويتباين م�ستوى االنتاج “ففرق املحرتفني وم�ؤ�س�سات الكبار
غالب ��ا ما ت�ستخدم ممثلني كبار ًا ،اما اال�ستوديوهات اخلا�صة واملدار�س العامة وبع�ض امل�سارح
االهلية ,فتختار ممثليها من االطفال ،يف حني ت�ستخدم امل�سارح ,التي تخ�ضع ال�شراف م�شرتك
من املدار�س واجلامعات ,ممثلني من ال�شباب لأدوار الكبار ومن بني االطفال بني �سن العا�شرة
والرابعة ع�شرة لأدوار االطفال”( )27وقد تفر�ض طبيعة ال�شخ�صيات ممثلني من �أعمار خمتلفة
بغ�ض النظر عن جهة االنتاج.
متطلبات اخرى يف م�سرح الطفل:
املاكياج:
لغر� ��ض �أن تب ��دو ال�شخ�صي ��ات مقنعة للطفل فيج ��ب العناية باملاكي ��اج والأقنع ��ة وبتفا�صيلها
الدقيق ��ة ،فان مل يوج ��د خمت�ص بت�صميم وتنفيذ املكياج ,البد ان يق ��وم املمثلون بهذه املهمة,
ه ��ذا عندما يكون املمثلون من الكبار ذوي اخلربة ،ولكن يف حالة كون املمثلني �أطفاال يجب �أن
يح�ضر وينفذ املاكياج من هو متخ�ص�ص بهذا العمل الفني ال�سيما عندما تكون ثمة �شخ�صيات
يف العر�ض حتتاج اىل ماكياج معقد ودقيق مثل (الكبري يف العمر ،العاهات ،اجلنيات ،الكائنات
القادم ��ة من الف�ضاء) كما قد يتطلب العمل يف عرو�ض م�سرح االطفال وجود الأقنعة ب�أنواعها
الكاملة والن�صفية وت�ستعمل للحيوانات ،وحتتاج يف عملية ت�صميمها وتنفيذها اىل ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف االقنعة.
الدعاية واالعالنات:
يف امل ��دة االخ�ي�رة انت�ش ��رت و�سائ ��ل االع�ل�ان عن العرو� ��ض امل�سرحي ��ة ومل تع ��د تقت�صر على
املل�صقات ،واخلرب ذي احليز ال�ضئيل يف �صحيفة او اثنتني وملرة واحدة .علما ان “معرفة انواع
الدعاية التي جتذب االطفال اىل امل�سرح وح�سن ا�ستغاللها يحل م�شكلة جمهور امل�سرح ،ب�شرط
نواح عدة,
ان تكون العرو�ض امل�سرحية متقنة .وتختلف
و�سائل االعالن لل�صغار عنها للكبار يف ٍ
()28
وتنبغ ��ي درا�سة هذه الو�سائل درا�سة وافي ��ة” وتقع دعاية م�سرح االطفال يف جانبني ,جانب
موجه لالطفال وجانب �آخر موجه اىل �أولياء �أمورهم ,وعلى امل�س�ؤول ,عن حملة الدعاية ون�شر
االعالن ��ات ,ان يك ��ون على دراية وخربة كافية ليعرف كيف ي ��روج للعر�ض امل�سرحي ال�سيما يف
و�سائل االت�صال اليومية اىل يوم العر�ض وبداية العر�ض يف الأيام الالحقة.
وتع ��د و�سائل التلفزيون من �أف�ضل و�سائل الدعاية واالع�ل�ان يف الوقت احلا�ضر وبالتحديد يف
الف�ت�رات الذهبي ��ة منه .والريب �أن حملة الدعاي ��ة تتطلب كلفة انتاجية يج ��ب ان ت�ؤخذ �ضمن
احل�ساب ��ات االعتيادية وتخ�ص�ص لها املبالغ الالزمة كما ت�ستوجب ادارة وتنظيم ًا عاليني تزيد
من اقبال جمهور االطفال للعر�ض.
 ) 27ابو معال ،عبد الفتاح ،م�صدر �سابق� ،ص .57
 ) 28وارد ،وينفرد ،م�صدر �سابق� ،ص .256
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اختيار قاعات العر�ض والتمارين:
م ��ن الأهمية مب ��كان العر�ض واختيار القاع ��ات الواقع ��ة يف مراكز املدن بالن�سب ��ة للم�سرحية
املعرو�ض ��ة للكب ��ار .وهذه امل�سالة قد ال تبدو من�سجمة مع م�س ��رح الأطفال ,ذلك �أن بعد القاعة
�سواء �أكانت للعر�ض ام التمرينات ,ال تتنا�سب مع الأطفال امل�شاركني يف العر�ض او املتفرجني،
فم ��ن االف�ض ��ل اختيار قاعات قريبة للمراك ��ز والتجمعات ال�سكانية .كما تع ��د قاعات املدار�س
واملراك ��ز املهني ��ة واالندية الثقافي ��ة مواقع مهمة لعرو� ��ض م�سرح االطف ��ال وان �أجورها جيدة
مقارن ��ة مع اجور القاعات يف مراكز املدن ويوجد لدى القائمني عليها ا�ستعداد للتعاون وتوفري
اخلدمات لفريق العر�ض امل�سرحي وجمهور املتفرجني على ال�سواء.
ما �أ�سفر عنه االطار النظري من م�ؤ�شرات

1 .1ينط ��وي امل�س ��رح املخت�ص بتقدمي عرو�ضه للأطفال على عملية انتاج اكرث تعقيدا
من املعتاد يف امل�سارح التي توجه عرو�ضها ل�شرائح اجتماعية اخرى نظرا حل�سا�سية
هذه الفئة (االطفال) و�أهمية الدور الذي ي�ضطلع به امل�سرح تربوياً وترفيهياً.
2 .2الكل ��ف االنتاجي ��ة يف عرو�ض م�س ��رح الأطفال عالية اذا ما حر� ��ص القائمون عليه
بتقدمي نتاجات متقنة ,هذا بالقيا�س اىل م�سرح الكبار.
3 .3يف امل�س ��رح املخت� ��ص بتق ��دمي عرو�ض ��ه للأطف ��ال يلج� ��أ اغل ��ب املخرج�ي�ن والف ��رق
امل�سرحية ,اىل الن�صو�ص املن�شورة.
�4 .4إن اكرث التكاليف و�أو�سع �أبواب ال�صرف يف االنتاج امل�سرحي املوجه لالطفال يذهب
اىل االزي ��اء اوال ,ث ��م اىل املنظر امل�سرحي ,نظرا لتنوعها واهميتها الزخرفية التي
ت� ��ؤدي اىل اقناع الطفل بحيوية ال�شخ�صيات ,وي�شمل الأمر املكياج امل�سرحي �أي�ضا
او االقنعة ،اما املناظر فتختلف كلفها تبعا لتحول املناظر وعددها ودرجة اتقانها
و�سعة القطع املكونة للمنظر حجماً وكتلة وعددا والوانا.
�5 .5ض ��رورة ح�س ��اب كلفة الدعاية واالعالن ��ات عن العر�ض امل�سرح ��ي وتوفري �سعة يف
ال�صرف لأهميتها.
�6 .6ضرورة حجز قاعة عر�ض تقع �ضمن التجمعات ال�سكانية الكثيفة.
7 .7هناك م�صروفات نرثية مثل:
	•طباعة وا�ستنت�ساخ ن�صو�ص العاملني يف العر�ض امل�سرحي (ممثلني -فنيني).
	•اجور اخلدمات العامة من (نقل -وحرا�سة -وت�صنيفات -وت�شريفات.)...
	•اج ��ور وعق ��ود م ��ع (املمثل�ي�ن -واملخرج�ي�ن -والتقني�ي�ن -وامل�صمم�ي�ن -والعمال-
واالداريني).
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الف�صل الثالث

اوال :جمتمع البحث
يتكون جمتمع البحث من العرو�ض امل�سرحية املوجهة للطفل ،ويتخذ الباحث منه عينة ق�صدية
وه ��ي االق ��رب للواقع العمل ��ي للكيفية االنتاجي ��ة لعمل يطرح ق�ضي ��ة الطفل من قب ��ل م�ؤ�س�سة
اكادميية مثل (معهد الفنون اجلميلة) يف بغداد.
ثانيا :عينة البحث:
اختار الباحث م�سرحية (ميكي وبطوط و�سيد املنزل) تاليف اريجي بوملان واخراج ماهر ال�سيد
وق ��دم العر�ض يف �أي ��ام حامد خ�ضر امل�سرحية يف دورته الرابع ��ة وذلك بتاريخ 2002/12/30
ال�ساع ��ة العا�شرة �صباحا .وليك�شف عن �أبعاد القيمة امل�ستخل�صة من الواقع االنتاجي ملثل هذه
االعمال يف امل�ؤ�س�سات االكادميية.
ثالثا :اداة البحث:
اعتم ��د الباح ��ث على م�ؤ�ش ��رات االط ��ار النظري بو�صفه ��ا معي ��ارا للعر�ض امل�سرح ��ي ولعينة
البحث.
رابعا :منهج البحث:
اتخذ الباحث املنهج الو�صفي التحليلي.
حتليل عينة البحث:
م�سرحية (ميكي وبطوط و�سيد املنزل)
تاليف اريجي بوملان -اخراج ماهر ال�سيد
�سوف يركز الباح ��ث على اخل�صائ�ص والعنا�صر اال�سا�سية للعر�ض من الوجهة االنتاجية دون
التط ��رق الي قيم حتليلية مل�ضمون العمل الفك ��ري واجلمايل لعدها مقومات تبتعد عن خا�صية
البحث وهدفه وكما ي�أتي:
�أ.العر� ��ض :لق ��د تنوع ��ت ال�شخ�صي ��ات يف ه ��ذا العر� ��ض ,و�أنق�سمت عل ��ى ق�سم�ي�ن (�إن�سية)
و(م�ؤن�سنة) والأوىل ترتكز ب�شخ�صيات (االم-الطفل�-سيد املنزل) اما ال�شخ�صيات احليوانية
امل�ؤن�سن ��ة وهي (ميكي -بط ��وط -ال�ساحرة -االرنب) وال�شخ�صية الت ��ي ارتبطت برا�س ال�سنة
امليالدية التي تقدم الهدايا لالطفال يف كل عام وهي (بابا ن�ؤيل).
ولق ��د وظ ��ف العر� ��ض فعل امل�شارك ��ة اجلمعي من ��ذ البداية ,فق ��د انزل كل ه ��ذه ال�شخ�صيات
احليواني ��ة اىل �صالة املتفرجني وا�صبحت حتاول اللعب مع الطفل وكان فعل امل�شاركة ايجابيا،
بي ��د ان زم ��ن امل�شاركة م ��ع ال�صال ��ة زاد اىل حد ا�صبح املل ��ل ي�سري اىل ه ��ذا الطفل وخا�صة
بالتكرار� ,سواء عن طريق الفعل� ,أوعن طريق جمموعة االغاين التي تكررت من الت�سجيل.
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وح�ي�ن ب ��د�أت االح ��داث وامل�شهدي ��ة بالتحرك اعتم ��د العر�ض عل ��ى خ�صائ� ��ص ايجابية عدة
وا�شكاالت �سلبية وخل�صها الباحث �ضمن النقاط الآتية:
1 .1التف ��اوت بني الت�سل�سل امل�شه ��دي ما بني امل�شهد االول والث ��اين والتحول اىل عوامل احللم
للطفل وخا�صة �أنّ خ�صائ�ص التحول مل تربز للطفل ب�شكل وا�ضح.
2 .2ك�ث�رة اللغ ��ة الدارجة وخا�صة تل ��ك االلفاظ الت ��ي ال تعلم الطفل التوجيه ��ات ال�صحيحة
والتعليمية ,بل التي تقرتب من لغة ال�سوق وامل�سرح التجاري اذا �صح التعبري.
3 .3الرتكيز على اجلانب الكوميدي اكرث من اجلانب التعليمي.
4 .4التاكيد على ال�شخ�صيات احليوانية وتركيزه عرب عواملها ال�شخ�صية.
5 .5فقدان القيمة احلقيقية للمو�ضوع والهدف املتوخى منه.
ا�ستخدام املنظر :لقد توجه العر�ض اىل نقطتني ا�سا�سيتني يف بناء املنظر ك�صفة انتاجية دون
املعنى امل�ستل من التوظيف ,وهما كالآتي:
املنظ ��ر االول :حركة املجموعة من احليوانات يف ف�ضاء العر�ض وال�صالة بعيدا عن �أي ا�شتغال
ملنظ ��ر معني ,واجلزء الثاين ,من هذا املنظر اقرتب من الواقعية اىل حد االتقان فقد اقرتنت
اعي ��اد امليالد لل�سنة امليالدية مع تقدمي (كعكة امليالد) نحو طفل �صغري مع والدته ,ومل حتدد
قيم الرتكيز عليه بل هو طفل منتخب من اطفال العراق كما تو�ضح بعد ذلك ,وهو م�شهد حمل
طابع االنتاجية الب�سيطة الحتوائه على ما ي�أتي :
	•من�ضدة مربعة �صغرية من املحتويات املوجودة يف انتاجية املعهد.
	•بع�ض ال�شموع والكعكة والوان الزينة وغريها وهي جمموعة االك�س�سوارات امل�ستهلكة التي
�شكلت الطابع االول من انتاجية العر�ض املحتملة.
اما امل�شهد الثاين الذي او�ضح ا�ستخداما للبعد الثاين من املنظر فهو يتكون مما ي�أتي:
1 .1بيئة ديكورية واقعية تدلل عن بيت او �صالة م�ؤثثة لـ(�سيد املنزل).
2 .2بع�ض قطع االك�س�سوارات امل�ستعملة مع البناء امل�شهدي.
وتق�ت�رن ه ��ذه املواد م ��ن املواد املوج ��ودة �ضمن حي ��ز االدارة العامة للمعه ��د دون ان تركز اية
م�صروفات خا�صة عليها.
وي�ستنتج الباحث مما �سبق �أمرين مهمني:
ً
ً
اوال :ا�ستخدام مناظر موحية باملكان اكرث من كونها جت�سيدا واقعيا للمكان بتف�صيالته كافة.
ثاني ��ا :ت�أكيد خ�صائ�ص ال�شخ�صي ��ات احليوانية عن طريق جتان� ��س االداء مع املنظر من دون
�إبقاءه بحيز �ضروراته الواقعية.
ا�ستخدام الأزياء:
وجن ��د ه ��ذا العن�ص ��ر ه ��و �أف�ض ��ل العنا�صر هيمن ��ة عل ��ى العر� ��ض ,وال�سيما اهتم ��ام املخرج
وجمموع ��ة العمل باظه ��ار دالالت ال�شخ�صيات احليوانية بطريقة مرك ��زة وتامة ,ولقد �شملت
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امل ��واد كانتاجية لهذا العن�صر املكلف ج ��دا تاجري هذه البدالت من اماكن خمتلفة وكانت هذه
احليوان ��ات ال�سابقة الذكر قد ولدت الطابع اجلمايل واحلي ��وي للعر�ض الذي ت�أ�س�س� ,إجماال,
على حركة هذه ال�شخ�صيات ,وانتفى عن�صر املكياج لوجود االقنعة املكملة لعن�صر ال�شخ�صية.
�أم ��ا �شخ�صي ��ة (�سيد املنزل) فلقد ا�ستخدم ازياء فكاهية اىل نوع ما وذات الوان قوية ومبهرة
للطفل الذي اكدت خ�صو�صية هذه ال�شخ�صية.
ا�ستخدام اال�ضاءة:
اما من حيث تقنية اال�ضاءة فان العر�ض توفر على االمكانيات املتاحة يف املعهد على الرغم من
انه ��ا حتتاج اىل عنا�صر �أعلى تقني ��ة لأن العر�ض امل�سرحي مل�سرح االطفال يركز على اجلوانب
الب�صرية اكرث من اجلوانب ال�سمعية.
ان العر�ض مل يتخذ �أي عنا�صر انتاجية لال�ضاءة اكرث مما هو موجود ا�صال يف العملية االدارية
يف املعهد.
	•ا�ستخ ��دام اخللفية وال�ستارة التي �شكلت عليها جمموعة من الر�سوم واالك�س�سوارات التي
احتاجت بع�ض امل�ستلزمات االنتاجية.
	•اما ا�ستخ ��دام املو�سيقى فقد كانت امل�سجلة واملمنتجة مع بع�ض اغاين االطفال املعروفة,
وبع� ��ض االغ ��اين واملو�سيقى اخلا�صة باعياد امليالد لل�سنة اجلدي ��دة واملعروفة �أي�ضا لدى
االطف ��ال الت ��ي تقوي م ��ن عن�صر امل�شارك ��ة اكرث من ا�ستخ ��دام املو�سيقى غ�ي�ر املعروفة
للطف ��ل ,وكانت انتاجية املو�سيقى تتخذ فق ��ط �سمة جتميع هذه املقطوعات ,الت�أليفها� ,أو
خا�ص ًا.
�إعدادها �إعداد ًا ّ
	•اما من ناحية االعالن فقد �شكلت اجتاهني:
�أ  -توجي ��ه خا�ص نحو دعوات لعدد من املدار� ��س االبتدائية وريا�ض االطفال وايجاد اكرث عدد
من االطفال املحددة اعمارهم م�سبق ًا الهمية امل�شاركة يف فعل التلقي.
ب  -الدعاية واالعالن التي �ضمت االطار العام للمهرجان.
ج  -تقدمي بع�ض الفولدرات اخلا�صة يف العر�ض وهي اجور تاخذ جانب االجور امل�ضافة للطبع
واال�ستن�ساخ.
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الف�صل الرابع /نتائج البحث

بن ��ا ًء ملا �سبق تو�صل الباحث اىل الهيكلي ��ة االنتاجية لق�سم امل�سرح يف معهد الفنون اجلميلة يف
بغداد اخلا�ص بهذا العر�ض وهي:
-1

ومن املالحظ بانها ال توجد �شعبة خمت�صة باملناظر �أو االزياء �أو االعالم �أو املخازن.
 -2ع ��دم وج ��ود ملف لالنتاج ب�شكل ع ��ام وهذا العمل خا�ص ��ة ادى اىل االعتماد على الطاقات
الداخلية واملتوفرة يف املعهد وغريها.
 -3حددت عدد من الو�صوالت للم�شرتيات وحفظت يف ا�ضبارة احل�سابات يف املعهد.
 -4مل تو�ض ��ع ميزاني ��ة تقديرية اال بعد انتهاء العر�ض الذي عدت من خالله املح�صلة النهائية
للكلفة االنتاجية.
 -5اق�ت�رب العر�ض ب�شكله اجلم ��ايل من التقنيات التي اقرتبت من املفاهيم �شبه املتكاملة بيد
ان ر�ؤية العر�ض االخراجية مل تكن تلبي الأبعاد املطلوبة يف وحدة التلقي وانتاج املعنى.
اال�ستنتاجات
مفهوم االنتاج يف م�سرح الطفل يقوم على ا�سا�سني اثنني هما:
ان كلف ��ة االنتاج يف م�سرح الطف ��ل باه�ضة التكاليف وكما يحتاج اىل غطاء مايل يتوافق و�سعي
فعالي ��ة االخ ��راج واهدافه واملوجهة لفئ ��ة االطفال واقناعهم بان العر� ��ض امل�سرحي هو ن�شاط
م�سلي ومعريف.
الي ��ة االنتاج يف م�سرح االطفال اكرث تعقيد ًا م ��ن م�سرح الكبار النه ينطوي على جانب الدعاية
املوجه ��ة لل�صغار والكب ��ار ،ف�ضال عن املمثلني الذي ميكن ان تتنوع اعمارهم ،وال�سيما التعامل
مع االطفال منهم والدقة يف توجيه (االنتاج) والعر�ض املبني على ما تخت�ص به كل فئة عمرية
من االطفال.
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