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 أهميتها، شروطها، أهدافها: في املدرسة التربية باملسرح

، إذ "الجدوى "تواجه املدرسة في الدول العربية رهانات خطيرة تجعلها في مواجهة واضحة مع مبدأ أساس ي هو 

التربية "مع الثورة املعلوماتية وانفتاح العالم على بعضه صار من الصعب القول أّن هذه املؤسسات التي ُيفترض فيها 

ال " جون ديوي "ولعّل الطرح الذي وضعه بعض التربويين مثل . القدرة على الوصول إلى النتائج املطلوبة لها" والتعليم

" عين العقل"إذا وضعنا أمام "واقع املدرسة التي " املدرسة واملجتمع"يزال راهنيا بشكل واضح، فهو يحدد في كتابه 

 غرفة الدراسة الاعتيادية بصفوفها من املناضد الكريهة مرتب
ّ
ة في نسق هندس ي ومزدحمة جميعا بصورة ال تترك إال

أقل مجال ممكن للحركة، مناضد كلها من حجم واحد يكفي الستيعاب الكتب وألاقالم والورق، وأضف إلى ذلك 

إذا نظرنا إلى هذا كله استطعنا أن نتصور الفعالية التربوية الوحيدة )...( منضدة وبعض الكراس ي والجدران العارية 

 1"إّن كّل ما تراه عندنا مصنوع لإلصغاء: مكن أن تجري في محل كهذاالتي ي

إّن املدرسة بهذا املعنى يغلب فيها التلقين واعتماد عقول على عقل واحد هو عقل املدّرس وال يقوم عندها 

 امتصاص أكبر قدر ممكن من املعلومات
ّ
م إال

ّ
ئق الحوار التي بينما تغيب فيها أدوات املناقشة وطرا. التلميذ أو املتعل

 . تفّعل ألافكار وتساعد على بناء شخصية املتعلم التربوية والعلمية

من هنا ظهرت الحاجة إلى إيجاد سبل جديدة قد ال تكون بديلة ولكنها مساعدة للمدرسة، وقد يكون أنجع 

م من إلاصغاء والتلقين وحشو املعلومات " املسرح املدرس ي"هذه السبل هو 
ّ
إلى مستوى أكثر نضجا الذي يخرج املتعل

والشّك أّن ما يمكن إلافادة منه عن طريق . وهو التفاعل مع ألافكار واملواد العلمية التي تقدم إليه عن طريق الفن

استخدام أدوات فنية متنوعة سيكون أكبر وأشد تأثيرا من استخدام طريقة واحدة تقوم على إصغاء املتعلم ألستاذه 

 . الدرس دون اختبار وسائل إلظهار مدى استيعاب التلميذ ملا يقدم لهالذي يكتفي في العادة بشرح 

يتقاطع معه في نقاط عديدة لكنه يختلف عنه، ولذلك " مسرح الطفل"مفهوم مستقل عن " املسرح املدرس ي"و

مفهوم املسرح املدرس ي ودوره في بناء شخصية : فإّن هذه الدراسة تهتم بمجموعة من النقاط ألاساسية

م من خالل النشاط املدرس ي، نحاول أن نعرف من خالل هذا الجزء معنى هذا املسرح وعالقته /تلميذال/الطفل
ّ
املتعل

كما نحاول أن نعرف في جزء . بأنشطة التعلم وأهدافه من جهة ومراحل نمو الطفل وعالقتها باملسرح من جهة أخرى 

ألاهداف املتوخاة، املوضوعات : إلى بناء مسرح مدرس يالطريق  :آفاق املسرح في النظام التربوي العربي من خالل: تاٍل 

املقترحة للتمثيل املدرس ي وكذلك  دراسة استبيان يبّين أثر العرض على جمهور املشاهدين من التالميذ في املدرسة 

 . كمرحلة تطبيقية تظهر سالمة أو عدم سالمة التنظير الذي بدأنا به

                                                           
1
 .12-18، ص 8791، 2أحمد حسن الرحيم، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط: جون ديوي، المدرسة والمجتمع،تر  
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ئيس يطرح بشكل دائم حول التربية املدرسية وفاعليتها التي إّن هذه التساؤالت جميعا تدخل ضمن سؤال ر 

كحالة " موت املدرسة"أو " ما بعد املدرسة"أخذت في التآكل شيئا فشيئا إلى أن وصل ألامر إلى تنظير البعض لـ

في )مجتمعية ترى بأّن املجتمعات الحداثية لم تعد تجد في املدرسة ما يلّبي طموحاتها فما يتعلمه الطفل خارجها 

ال يمكن أن تظهر أمامه أي معرفة يتلقاها الطفل ( امليديا بثورتها املعرفية الهائلة..املنزل، النوادي، املراكز الثقافية

 .ضمن عاملها قد يمنع هذا التنظير من أن يصبح واقعا" املسرح"ولذلك فإّن الانفتاح على . داخلها

ما/التلميذ/دور املسرح املدرس ي في بناء شخصية الطفل
ّ
 :ملتعل

 :مفهوم املسرح املدرس ي .أ 

" مسرح الطفل"يجب التمييز عند الحديث عن املسرح املدرس ي بين هذه التسمية وتسميات ألاخرى مثل 

مجموعة النشاطات املسرحية باملدارس والتي تقّدم فيها فرقة املدرسة "هو " املسرح املدرس ي"فـ" واملسرح التعليمي

: زمالئهم وأساتذتهم وأولياء أمورهم وهي تعتمد على إشباع الهوايات املختلفةأعماال مسرحية لجمهور يتكّون من 

أي ال يلزم أن يكون املمثلون فيه   2"تمثيل، رسم، موسيقى إلخ، كل ذلك تحت إشراف مدرب التربية املسرحية

 . نهاوالقائمون عليه محترفون ويكفي أن يكونوا هواة، كما أنه يتوقف عند حدود املدرسة وال يخرج ع

ل فيه الصغار إلى جانب "فإنه املسرح الذي " مسرح الطفل"أما 
ّ
يقدمه املحترفون املتخصصون لألطفال ويمث

حيث نجد أن مسرح الطفل بهذا املعنى أوسع وأشمل من املسرح املدرس ي وأكثر تنظيما  3"الكبار في بعض العروض

املصطلح الثالث فرغم أنه من جهة التسمية يبدو قريبا أّما . وأدّق بحكم أّن القائمين عليه هو بالضرورة متخصصون 

 أنه بعيٌد من جهة املعنى بعدا تاما، نعني به 
ّ
الذي ال يراد به تعليم " املسرح التعليمي"من املصطلحين السابقين إال

وإلى فهم  كل مسرح يهدف إلى تثقيف جمهوره بدعوته إلى التفكير في مشكلة"الطفل أو التلميذ تحديدا إذ يعّرف بأنه 

أي أنه مسرح إيديولوجي أو سياس ي وغالبا ما ُيعزي هذا النوع من املسرح " حالة أو إلى تبّني موقف أخالقي أو سياس ي

 4لبريشت

من هنا فيمكن الاتفاق على تعريف موحد للمسرح املدرس ي بأنه املسرح الذي يقوم داخل مبنى املدرسة سواء 

الفاعلون فيه هم من التالميذ وأساتذتهم إذ يستوجب أن ينتمي أعضاؤه في قاعة خاصة أو حجرة الدراسة ويكون 

 . وأطرافه النشطين إلى املؤسسة ويتم توجيههم وفق مقاييس بيداغوجية ضمن ما يتم تحديده في املدرسة نفسها

ارتبط هذا النوع من املسرح باملدرسة بحيث كان يقتصر دوره على تعريف التالميذ وتدريبهم على فنون 

ملسرح، ولكن التطّور الحاصل في هذا املجال واتساع مجاالت توظيفه أصبح أحد العوامل الرئيسية في تحقيق الكثير ا

                                                           
2
أحمد سعد المغربي، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، القاهرة : تر –طفال يعدون مسرحهم األ :طفالألمع ا فابر يتسيو كاسانيللي، المسرح  
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3
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من ألاهداف التربوية وخاصة العلمية والنفسية منها، كما أّن الكثير من املفاهيم ألاساسية والقيم ألاخالقية والوطنية 

 :وللمسرح املدرس ي عناصر يتوجب مراعاة وجودها 5املدرس ي يمكن أن تتحقق عند التالميذ من خالل املسرح

وهي الفعل الخالق إلابداعي مثل حركات الرقص، وتؤدي الحركة إلى تنمية العقل والحواس،  :الحركة -1

ويمكن تصنيفها إلى عدة تصنيفات بحيث يخضع كل تصنيف للموضوع الذي تنتمي إليه الحركة في املسرح وحسب 

فنجد في نظريات النفسية لتنمية الشخصية نظرية الطاقة الزائدة .بعة في نوعية الحركة وشكلها بعض املناهج املت

وخالصاتها أن أنشطة التمثيل مهمتها التخلص من الطاقة الزائدة بوساطة عملية اللعب ويتحقق هذا في النشاط 

 .6املسرحي بصوره جليه وواضحة

يرتبط التعبير باإللقاء، ومن ثمة تأتي عالقته بالنطق والصوت، حين يعود بنا هذا العنصر إلى جهاز  :التعبير -2

إصدار الصوت الذي يتوافق مع جهاز التنفس إال أنه يرتبط بالصوت للتلفظ بالحوار، وإال لقاء ، ومقتضيات التلفظ 

 بالتعبير الجسدي، وهو وسيلة اتصال وطريقة إصدار الصوت وتوافقه  مع بعض حركات الجسد مما يجعله مر 
ً
تبطا

فمن خالل الكالم . و يساعد أيضا على التقارب والتواصل واملحبة( املمثل املصاحب أو املتلقي )بين الذات وآلاخرين  

والنطق يحول الطفل أفكاره ومشاعره الخاصة في جو غير اعتيادي فبوساطة التدريب واملمارسة واملناقشات على أداء 

 7ار في املسرحألادو 

/ املناجاة أو الديالوج / يقصد به ألاداء الفردي أو الثنائي أو الجماعي مما يجعله أقرب إلى املونولوج  :ألاداء - 3

ينبغي ."تصوير شخصية الدور وتحليلها وفهمها والعيش بأحداثها: ويقوم ألاداء على عنصرين أساسين أولهما. الحوار

التعبير : وثانيهما. حقيقية بحيث تتعاطف معها كما لو كانت تعاني من أزمتها فعالعلى شخصيات املسرحية أن تبدو 

 .8بما يقدم ومحاولة خلق تواصل مابين إلالقاء وبين الكلمة وإلايماءة والحركة

 بالنص املسرحي ، وهو من عناصر بناء  :الحوار -4
ً
 كبيرا

ً
عنصر أساس ي في الكتابة للمسرح ، ويرتبط ارتباطا

 لألداء وفن التمثيلالخطة امل
ً
 . سرحية الخاصة باملدرسة القائمة على لعب ألادوار والارتجال مما يجعله مكمال

وترجع أهمية البانتومايم إلى . ويعني التعبير الصامت أي الفعل بال كالم (:البانتومايم)التمثيل الصامت  -5

يتم التأكيد على هذا النوع من املسرح أن معطى سيكولوجي  يؤكد تأثر معظم الناس عن طريق املشاهدة، وكذلك 

تقدم املسرحيات بتمهيد أو مشاهد ميميه ،على أال تطول مرحلة التمهيد أو املشاهد امليمية ، تعد هذه من العناصر 

 . 9املهمة املسلية للتلميذ والتي تجعله متشوق ملتابعة العرض
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 .25-21، ص 2119، 8المصطلح والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط: المسرح التعليميكمال الدين حسين،   

6
 .22مرجع سابق، ص  فابر يتسيو كاسانيللي،  

7
 .21المرجع نفسه، ص   

8
 .71، ص 2181، 8ط ملكة أبيض، الهيئة العامة السورية للكتاب،دمشق،: من إيسوب إلى هاري بوتر، تر:  سيث ليرر، أدب األطفال 

9
  المرجع نفسه، ص  



 

 

  10 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
 

 

 :متطلبات وصفات املشرف املسرحي .ب 

الغض، الذي ( للطفل)مهمة التربية أن تراقب هذا العمر الضعيف "أّن " جون كالرك"يقول عالم التربية 

ولذلك يأتي  10"يجعله عقله الفارغ وغير الواعي واقعا في شباك ملذات الحواس غير قادر على التنبؤ بعواقب ألاشياء

املسرح املدرس ي الدراية التامة والعلم دور املدرسة كما يأتي دور املسرح فيها غير أّن الواقع ال يفرض على التالميذ في 

الواضح بفنون املسرح لكي يقوموا بالتمثيل املسرحي، وخصوصا أن التلميذ يحب اللعب، لكن في الفن املسرحي يكون 

 هناك بعض املتطلبات 
ً
 ومنظما بشكل يشغل الطاقة الكامنة عند التلميذ، ولكي يصبح التلميذ مّمثال

ً
اللعب موجها

 :ي أو التربوي منهاللمسرح املدرس 

 أن يتقمص التلميذ الشخصية والحدث املقدم له. 

  تقسيم ألادوار والالتزام بالدور. 

 الاستمرار بالدور والحركة حتى ينتهي الدور املقدم له. 

 القدرة على التذكر وتكرار الحركات. 

 القدرة على ترتيب ألافكار. 

الكتابي، وتدريبهم على كتابة املسرحية، وإعطائهم ويمكن استثمار طاقات التالميذ الذين يمتلكون الحس 

مفاتيح الكتابة، واختيار التالميذ الذين يتفق بعدهم الجسمي والنفس ي وميولهم، مع ألادوار املرسومة للمسرحية، 

ومن املهم أن يتحسس املربي مراحل النمو عند ألاطفال والشباب؛ ليستطيع بالتالي تقديم مسرحية مناسبة 

وقادرة على إحداث ألاثر املطلوب، والتأكد من حماسة التالميذ للمشروع، وترك املجال لألفكار ألعمارهم، 

كما ينبغي أن . والاقتراحات مهما كانت طريفة أو غير عملية، وبناء الديكور والخلفيات بالتعاون بين املعلم وتالميذه

 على قبول 
ً
 .تحديات مهمته، والنجاح في أدائها يتحلى املشرف التربوي بعدد من الصفات لكي يكون قادرا

  لهذا يمكن اعتبار اختيار النص املسرحي املالئم عملية صعبة، ال بد للقيام بها من إلاملام بأمور

  :كثيرة، منها

مالئمة النص للمرحلة التي يقدم فيها مضمونا وشكال، تتحقق املتعة فيها لألطفال ال للكبار، والقدرة على -

ل، واملساعدة على كشف مستوى ذكائهم، كما ينبغي أن يكون مضمون النص قادرا على كسب تفجير طاقات ألاطفا

  .ثقة ألاطفال واحترامهم وإيمانهم بفائدتها، بحيث يكون عامال على إلافادة تربويا واجتماعيا وترفيهيا
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وليس من الضرورة  مالءمة النص مع قدرات الفريق وعددهم، وال بد من مراعاة إلامكانات املادية والبشرية،-

اختيار نص فوق القدرات الذاتية لفريق العمل أو دون هذه القدرات، وال بد من تالؤم النص مع شروط إلانتاج 

  .مكان التمثيل، واملناظر، وامللحقات: والعرض

  .تالؤم النص مع العملية التربوية؛ منهجا وسلوكا، بطريقة التوازي أو التكميل أو التطوير-

  .سب ألاسلوب واملضمون مع قدرات ألاطفال العقلية والنفسية والاجتماعيةضرورة تنا-

  .استخدام لغة بسيطة جميلة تتوازى مع املرحلة، وتثريها-

مراعاة املضامين حسب سني العمر، والبعد عن إلاقحام واملباشرة والخطب والنصائح؛ إذ ال يستطيع الطفل -

  .إدراكها بالشكل الفج

وحدة املوضوع مما يساعد على عدم تشتيت أذهانهم كما يساعد على تجسيد أفكار وقيم املحافظة على -

  .ومفاهيم ضرورية

  النص املسرحي الناجح يقوم على الكوميديا وألاجواء الخيالية واملوضوع الواقعي-

الميذ عدم طول املسرحية حتى ال تجهد التالميذ املنتجين وتؤدي إلى عدم تركيزهم، وحتى ال تجهد الت-

  .املشاهدين وتؤدي إلى مللهم

  .اعتماد املشاهد الصامتة التي ال تحتاج إلى حوار كبير، إذ يصعب على ألاطفال حفظه-

؛ في لغة "الجد والفرح، والحزن والشفقة، والصراع، والتوتر، والصدام، واملفارقات: "تحريك مشاعر الطفل-

  .القدرة على التفكير والابتكار والخيال فصيحة مبسطة خالية من ألاخطاء، ولغة تنمي عندهم

  .أن يتضمن النص فكرة قومية، ليست بالضرورة أفكار سياسية مجردة، بل سياسة مرتبطة بفلسفة التعليم-

إلاخالص، والنبل، والشجاعة، والتضامن، وألامانة، والبطولة، والعمل، : "أن يتضمن النص معايير أخالقية-

  .كبار القواد، وألابطال القوميينوالعدالة، من خالل سير 

 والنص أنواع يمكن تحديدها في نقاط واضحة : 

  .النص املؤلف، وهو إما نص مؤلف للمسرح املدرس ي، مستمد من الحياة العامة، أو محادثة تعالج مفردات املنهج

  النص املرتجل، وهو قصة يسردها املعلم ويرتجل الطالب تمثيلها

  .واملغامرات، أو التاريخ، أو السير الذاتية، أو الحكاياتالقصص : النص املعّد عن

 تطوير مصادر النصوص:  

  .تشجيع الكتاب املسرحيين طالبا أساتذة

  .تشجيع الكتاب على الترجمة أو إلاعداد
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  .إعداد مسابقات ألحسن نص ورصد مكافآت لذلك

  .نشر وتعميم املسرحيات الفائزة والجيدة

  القديمة والحديثة، والعمل على توفيرها ليختار املشرف منها ما يناسبه دراسة وتحقيق املسرحيات

  :موضوعات املسرحيات املدرسية

يمكن إيجاد عدد النهائي من املواضيع التي تهم الطفل أو التلميذ وتفيده في بنائه النفس ي والعقلي والجسماني 

 : ويمكن تنظيم هذه املواضيع كالتالي

 ملطر، والثلوج، والجفاف، والجبال، والوديان، والحيواناتا: موضوعات حول الطبيعة

  ..حكايات، وخرافات، وأساطير: موضوعات أدبية تراثية.موضوعات عن التاريخ 

  ..الحب، والعالقات ألاسرية والعائلية والصداقة: موضوعات اجتماعية

   .موضوعات تنمي املعايير الجمالية من خالل املسرحيات الشعرية

  .مأخوذة من قصص ألاطفال أو شخصيات يعرفونها في الحياة أو في القصصموضوعات 

   :العمل مع التالميذ

إّن املشرف املدرس ي أستاذا كان أو مساعدا تربويا أو غيرهما من أعضاء ألاسرة التعلمية يتواصل مع التالميذ 

مع التلميذ في النمدرسة الابتدائية إلبداع العمل املسرحي في أفضل ألاحوال، ويتوجب عليه أ، يفرق بين العمل 

 :والعمل معهم في املستويات ألاخرى 

  :العمل في املدارس الابتدائية

  اختيار ألاسلوب املناسب، ومعرفة خصائص املرحلة-

  التشجيع على الارتجال-

  تفجير رغبة التالميذ بالتقليد للكبار-

  ..الابتعاد عن إجبار الطفل لتقليد املشرف أو املعلم-

إبقاء الطفل على عفويته، بعيدا عن القواعد الصارمة حتى ال يصل الانطباع الس يء للتلميذ في هذا العمل -

 لصف مشابه له
ّ
 .بأنه لم يخرج من الصف املدرس ي إال

  . ...تخيل أن املدرسة قرية، أو تخيل حدوث حريق، أو عملية انطالق صاروخ: تطوير موضوع بسيط مثل-

  .شكال للمسرح" الحلبة"اعتماد  -

  .التدريب في الحصص، بخالف إلاعدادية والثانوية حيث يكون التدريب بعد الدوام-

  تهيئة ألاطفال لكل طارئ -

  :العمل في إلاعدادية والثانوية

  التدريب بعد الدوام-



 

 

  13 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
  يقترب مسرحهم من مسرح الكبار-

  الاعتماد على نصوص معدة-

  .أو التنويع" كالخشبة"أو غيرها " الحلبة"شكل املسرح 

  :مسرحة القصة واملنهاج

هو العمود الفقري ألي نشاط مسرحي موجه للتلميذ، فإضافة إلى  théâtralisationيمكن اعتبار فعل املسرحة 

أّن املشرف على العمل املسرحي يحاول تقديم مجموعة من املفاهيم وألافكار عن طريق إبداع عمل فني على الخشبة 

تعني تحويل أفكار ومواضيع موجودة في ألاصل عند التلميذ في الكتب املدرسية والبرامج التربوية إلى " حةاملسر "فإّن 

وتظهر هذه املسرحة  11"صياغة درامية من إقامة حوار وإبداع توتر درامي ونزاعات بين الشخصيات ودينامية ألافعال"

 : في

  :ويتم عن طريق الخطوات التالية: مسرحة القصة

  .واملبدع قد يقدم ويؤخر، يحذف أو يزيد، يغير أو يطور الفكرة -كمبتدئين-تتبع ألاحداث  فكرة القصةفهم 

  .تقسيمها إلى فصول ومشاهد

   .التزام الحوار ألاصلي في الغالب مع إضافة ما يلزم- 

  . مراعاة الحبكة، وإيجاد الحل املناسب لألطفال وتفكيرهم-

   .الالتزام بالطابع العام للقصة، وذلك ليس ملزما للمبدع- 

   .مراعاة زمان ومكان التمثيل-

   .إضافة ما يناسب املسرحية ويسهم في إخراجها-

  .12حذف الدور أو الحوار الذي ال يسهم في بناء املسرحية-

  :لألطفال( ومسرحتها)أهم طرق تمثيل القصة 

  شيقة يقرؤها املشرف لألطفال قراءة -

  يوزع ألادوار حسب رغبات ألاطفال، وفقا ملا يراه مناسبا-

  يمثل معظم ألادوار، ويشاركه ألاطفال-

  يقوم املشرف بتأليف القصة من خالل أخذ أفكار ألاطفال، وما يراه، ويكتبها بشكل مسرحي جديد-

  .13ألادوار مجتمعةيبني معهم املسرحية الجديدة، ويمثلون ألادوار كال على حدة، ثم يمثلون -

  :مسرحة املنهاج

  يختار املشرف نصا من املنهاج يمكن تحويله ملسرحية -

  .يقرأه مع ألاطفال، ويتناقشون فيه-
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  يحدد مع ألاطفال الشخصيات املمكنة، وألادوار، ومراحل التمثيل، وألافكار التي يبنى عليها الحوار-

  ر في النقاشيكلف مجموعة منهم كتابة املسرحية حسب ما دا-

  يراجعها مع الطالب-

فئة تمثل، وفئة تيهئ املسـرح وتـزوده بمـا يحتـاج، وفئـة تـدريب بإشـرافه، : يشكل هيئة إدارية تشرف على اختيار-

  وفئة ترسم الديكورات بمساعدة الزمالء جميعا

  تعيين يوم العرض-

  14 .دعوة أولياء ألامور،  والعرض أمام جمهور املدرسة-

  :ألاطفال في عملية الكتابةاشتراك 

  جمع ألاطفال، ووصف املوضوع، وتسجيل املالحظات، والتعديل بما يناسب-

  .ضرورة وجود مندوبين بين ألاطفال يسجلون ومالحظاتهم-

  املشرفون وألاساتذة يسألون الطالب بما يفيد النص-

 (التدريبات)اعتماد عملية حضور ألاطفال البروفات -

  .15الطالب بصياغة النص النهائي مع متابعتهمتكليف بعض -

  :دور الجهات املسؤولة

العمل على توفير مشرفين فنيين في املدارس يقدمون خطـط عمـل سـنوية، ومـن املمكـن تخصـيص مشـرف فنـي -

  .لكل مدرستين أو ثالثة، ينسقون مع املدير واملعلمين

  .قرر تقديم نماذج مسرحية تعليمية وإبداعية ضمن املنهاج امل-

  عقد املسابقات الجادة واملمولة تجهيزا وجوائز محفزة ومتابعة ذلك سنويا-

   تطوير أداء املعلمين في اعتماد املسرح أسلوبا من أساليب التدريس املعتمدة والقائمة على التنويع-

  .الاستفادة املرحلية من جهود الفرق املحلية القائمة فعال-

  سرحية املحلية والخارجية ونشرها من أجل تعميم الاستفادة منهاالاهتمام بطباعة النماذج امل -
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حــث التلفزيــون علــى تقــديم العــروض الناجحــة بعــد إعــدادها تلفزيونيــا، وعــدم الاكتفــاء بتقــديم بــرامج ألاطفــال -

  .16القائمة على النمط التقليدي

 (: في ظل املعطيات القائمة حاليا)تجربة عملية 

الزمنيـة املمنوحـة لإلذاعـة املدرسـية صـباح كـل يـوم مـن أجـل تقـديم مشـاهد مسـرحية الاسـتفادة مـن املسـاحة  -

 (إسكتشات)قصيرة 

الاسـتفادة مـن ألايـام الوطنيـة والدينيـة التـي يخصـص لهـا مجموعـة مـن الحصـص مـن أجـل تقـديم املسـرحيات  -

  .الطويلة نسبيا

مـع إشـراك التالميـذ فـي إلاعـداد والتنفيـذ، مـع  اعتماد ألاسلوب املسرحي في تقديم بعض جوانب املنهاج املالئمة -

 .مراعاة التنويع في أساليب التدريس

الاســـتفادة مـــن حصـــص التعبيـــر املاثلـــة فـــي جميـــع الســـنوات الدراســـية؛ لتنميـــة موهبـــة الكتابـــة والتـــذوق الفنـــي  -

  .لعناصر العمل املسرحي

والخــــروج عــــن الــــنمط التقليــــدي فــــي اعتمــــاد  إعــــادة الاهتمــــام بحفــــالت نهايــــة العــــام وتكــــريم التالميــــذ ألاوائــــل، -

  .الكلمات الخطابية ملثل هذه املناسبات

الاســتفادة مــن جهـــود بعــض الفـــرق املحليــة التــي تهـــتم بمســرح ألاطفـــال، مــن خــالل استضـــافتها فــي املـــدارس، أو  -

 .17تنظيم وفود التالميذ ملشاهدة عروضها على خشبة املسرح خارج أسوار املدرسة

 :املدرس يأهداف املسرح  .ج 

 :ويمكن إيجاز ألاهداف التي يحاول املسرح املدرس ي تحقيقها من خالل هذه النقاط

يرى كثير من علماء النفس أن التمثيل هو من أهم الوسائل التي تستخدم لتحقيق الشـفاء  :املستوى النفس ي-

النفســـ ي، فقيـــام التلميـــذ بتمثيـــل دور مـــا فـــي إحـــدى املســـرحيات ، أو قيامـــه بمشـــاهدة تلـــك املســـرحية  يؤديـــان عـــادة إلـــى 

ـــ ــــك عنـــــدما ينـــــدمج املمثــ ــــف هـــــذه الانفعـــــاالت املكبوتـــــة، وذلـ ــــوتر النفســـــ ي، وتخفيـ ــــو املســـــرح خفـــــض التـ ل أو املتلقـــــي فـــــي جـ

 فيهــــا، فبوســـاطة التمثيــــل يمكـــن معالجــــة بعـــض الســــلوك أو املشــــاكل 
ً
 معينـــا

ً
واملســـرحية فــــي أثنـــاء ألاداء أو يــــتقمص دروا

ـــل لـــــدى أغلـــــب علمــــاء الـــــنفس  علــــى أنـــــه  املجـــــال  ـــق، و يــــرتبط معنـــــى التمثيـ ـــية  كالوجـــــل والانطــــواء وعيـــــوب النطــ النفسـ
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  16 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
وتفريغا ملـا يجـج فـي نفـوس بعـض التالميـذ مـن القلـق والقسـوة لخلـق نـوع مـن الاتـزان  الحيوي الذي به تتنفس أعصابهم

 . 18النفس ي

فضال عن أنه وسيلة تقوم على الترويح والتسلية، ألن املسرحيات املقدمة هي وسائل اتصال فعالـة للتعبيـر عـن 

رات الوجـــه وإلاشـــارات وأســـلوب فكـــرة أو مفهـــوم أو شـــعور معـــين، وهـــي تعتمـــد فـــي ذلـــك علـــى اللغـــة وحركـــة الجســـم وتعبيـــ

الكــالم، وكــل ذلــك يجعــل منهــا وســيلة ذات قــوة اجتماعيــة هائلــة فضــال عــن أنهــا عــالج جمعــي ووســيلة للتثقيــف والتــأثير 

فاملسرح يعالج الخوف والوجل من مواجهة الناس، وله قدرة على تفجير .والتوجيه إلى جانب الترويح والتسلية الهادفة

 : هي 19اخل التلميذ، فهو يعيد التوازن النفس ي إليه، ويحقق جاذبيته على مستويات متنوعةكل الطاقات املكبوتة د

ففي املستوى الجمالي يعمـل املسـرح فـي ذلـك مثـل املوسـيقى والرسـم والـرقص علـى إشـباع  احتياجـات  :الجمالي-

 .إلانسان العاطفية وإشباع كل ما هو جميل

وفي املستوى الذهني نجد أن النموذج الدرامي يتضمن التعبير عن نسبة هائلة من أعظم ألافكار التي  :الذهني -

 .تفتق عنها عقل إلانسان

 يـــدعوهم إلـــى عـــدم إلاســـراف  :الاقتصـــادي-
ً
إن عمـــل التالميـــذ إلنتـــاج العمـــل املســـرحي يروـــخ فـــي نفوســـهم شـــعورا

 على ألاصباغ وألالـوا
ً
ن وقطـع الخشـب وقطـع املالبـس الزائـدة مـن عمليـه الطـالء والخياطـة والتبذير، كأن يحافظوا مثال

روا فـي اسـتعمالها، وعـدم تـرك مـواد الطـالء والرسـم  فـي علـب مفتوحـة حتـى ال تتعـرض للتلـف، والاسـتفادة مـن  ِّ
ّ
، وال يبذ

 في الاقتصاد واملحافظة على ألاشياء التي يمتل
ً
كونها واستخدامها في قطع ألاثاث القديم، وهذا كله يعطي التالميذ درسا

 .20الوقت املناسب

 مــن املشــاركة فــي  :التعــاون واكاســاب املهــارات
ً
إّن العــرض املســرحي وتنفيــذ متطلباتــه يفــرض علــى التالميــذ نوعــا

عــــدة نشـــــاطات وفـــــي مختلــــف أنـــــواع الفنـــــون وألاعمــــال التـــــي يتطلبهـــــا العــــرض، فالتالميـــــذ يمكـــــن أن يشــــاركوا فـــــي تشـــــغيل 

لــربط الكهربــائي ومعرفــة كيفيــة عــدم إلاســراف فــي الطاقــة ونــوع الــربط الــذي قــد نحتاجــه فــي إلاضــاءة مــن خــالل عمليــة ا

البيـت  ، ومــا عمليــة قــص قطـع القمــاش الســتخدامها فــي صـنع الــديكور إال عمليــه لــتعلم الاسـتفادة القصــوى ممــا يتــوفر 

 .21ءلدينا من خام لعمل ألازيا

ـــي  ويحــــاول ألاســــتاذ أو ألاســــاتذة هنــــا اختيــــار املســــرحيات ـــح مــــع صــــبغه بالشــــكل الفنـ ـــي واضـ التــــي لهــــا هــــدف تعليمـ

املطلـوب فـي مثـل هـذه ألاعمـال حتـى ال تتحـول إلـى عمليـة تلقينيـة ال تختلـف عـن الـدرس فـي قاعـة الدراسـة، واملسـرحيات 
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كتب لتقـديم مـادة علميـة للتالميـذ فـي شـكل مسـرحي مبّسـط يسـتطيعون مـن خاللـه فهـم ألاحـداث التاريخيـة 

ُ
التعليمية ت

 22املعالم الجغرافية أو العلوم الطبيعية أو ما سواها أو 

 :مراحل الطفولة

 (سنوات 6إلى  2من )مرحلة الطفولة املبكرة  .أ 

تتميز هذه املرحلة التي من الواضح أنها من أولى خطوات الطفل في الحياة بما يسميه بعض الفالسفة وعلماء 

هو تفّهم مباشر للواقع الذي ال يستطيع العقل أن "كما يعرفه برغسون " الحدس"و" التربية بالذكاء الحدس ي

ملكة الغريزة التي تنشط على نحو ال شعوري وبشكل أكبر عند : ويقع الحدس في الواقع في منزلة بين منزلتين 23"يتفهمه

. الحيوان وأقل عند إلانسان، وملكة العقل التي هي أكثر سيطرة لدى إلانسان وأقل عند الحيوانات ألادنى منه

واملسرح )لحدس هو الطريقة املناسبة للحصول على املعرفة الخاصة بعالم الديمومة الذي يعتبر النشاط الفني وا

 . 24أحد تجلياته، إنه حالة من التوحد مع املوضوع الذي يدركه املرء ويريد أن يفهمه( املدرس ي من ضمنه

اء براهين إلثبات أي رأي أو إقناع أي أحد إّن الطفل في هذه املرحلة ال يزال غير قادر عن تقديم أدلة أو إعط

بما يريد أو يقول رغم محاولته إدراك العالقات املنطقية املتبادلة أو العكسية في ترتيب ألاشياء وإعادة ترتيبها مع أّن 

من من حيث اتساع لغته بشكل يمكنه ( سنوات 30من اليوم ألاول مليالده إلى )هذه املرحلة تعتبر متطورة عن سابقتها 

التواصل مع العالم الخارجي والاحتكاك به، وهنا يمكن للمسرح أن يتدخل في تعليمه مجموعة من املبادئ واملفاهيم 

كلما كان النص املسرحي "إذ ( في الروضة أو الصفوف التحضيرية السابقة عن مرحلة التمدرس القانوني)املناسبة له 

 25"لفنية كان أكثر مالءمة ألطفال هذه املرحلةبسيطا واضحا بعيدا عن التركيب وتعقد العالقات ا

وللطفل في هذه املرحلة العمرية مجموعة خصائص أو سمات يمكن إشباعها عن طريق املسرح ومن هذه 

إلاحساس باالفتقاد والرغبة في الاستعادة، فالطفل مرتبط بأمه ويحزن إذا فارقته ويفرح إذا عادت إليه : الخصائص

تضمن افتقاد الش يء ثم استعادته فإنها ستدخل البهجة في نفسه ويكون قد بلغ هدفا فإذا تم تقديم مسرحية ت

أخالقيا مناسبا ملستواه العمري والعقلي كما يستمتع بما فيها من ملسات فنية جمالية تتصل بنمو الحدث والتشويق، 

ذي يرتاح إليه ويعّوض العزلة كما أنه لو واجه إحباطا من محيطه ينشأ لديه شعور بالحاجة إلى الصديق املثالي ال

 Théatreمسرح ألاشياء )من البشر أو الحيوانات أو ألاشياء )فتكون هنا مسرحية تتضمن الصداقة بين شخصيتين 

d’objets  )يمكن أن تشبع هذه املسرحية شعوره بالحاجة إلى الصديق. 
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 .215فوزي عيسى، مرجع سابق،  ص   
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كما قد تتطور طبيعة "ة بسيطة فاملسرحية املالئمة لهذه املرحلة قد تتكون من حدث بسيط يشتمل على عقد

الشخصيات من نوعيات لصيقة ببيئة ألاطفال كاألب وألام وإلاخوة إلى شخصيات ليست لصيقة ببيئتهم لكنها مألوفة 

  26"لديهم كاملدرسين والزمالء والضيوف وألاصدقاء

 : ويمكن أن تقّسم املسرحية لهذه املرحلة على أنها

 لكالمتعتمد أساسا على الحركة أكثر من ا. 

 تجري ألاحداث في عالم الحيوانات والطيور أو ألاشياء. 

 تكون مبسطة واضحة تعتمد على املحسوسات وتبتعد عن املجردات قدر إلامكان. 

  استخدام إلابهار في إلاضاءة وألالوان وألازياء وألاشكال ألاخرى. 

 (:سنوات 9إلى  7من )مرحلة الطفولة املتوسطة  .ب 

عند الطفل في بداية هذه املرحلة ويتدرج مدى الانتباه عنده وهي املرحلة التي يكتسب تنمو القدرة على التركيز 

وهنا تكون املسرحيات املدرسية . فيها كفاءات هامة أهمها القراءة والكتابة ، كما يصبح قادرا على توسيع ملكة الخيال

يته املنفردة ودعم الخيال التي تشبع هذا الخيال وتدعم استقالل الطفل النفس ي عن الكبار وتحديد شخص

والتصورات إلابداعية والتمتع باملحبة والرعاية كلها تكون محببة للطفل وفي هذه الفترة تتضح عند الطفل الفروقات 

بين ألاوالد والبنات واختالف الاهتمامات بين الجنسين ويمكن للمسرح أن يواجه هذا التباين، كما يتقبل الطفل في 

 .27ت الخيالية التي تصّور البطوالت وتحكي الانتصارات وسير ألابطال وماض ي الشعوبهذه املرحلة املغامرا

مشكالت نفسية كالخوف والانطواء وعيوب الكالم ( أو بعض ألاطفال)وفي هذه املرحلة تظهر عند الطفل 

س ي في تصحيح وحاالت التنّمر أو اعتداء بعض ألاطفال على زمالئهم وهنا تظهر الفعالية الحقيقية للمسرح املدر 

  28السلوكيات ومفاهيم التربية 

 :ومن أهم سمات مسرحيات هذه الفترة أن تكون 

 مستمدة من البيئة الاجتماعية 

 مشتملة على توجيهات تربوية واجتماعية تؤكد القيم بأسلوب غير مباشر. 

 تحتوي على أسلوب واضحة وفكرة بسيطة. 

 (:سنة 00إلى  02-9من )مرحلة الطفولة املتأخرة  .ج 
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عني بالطفولة املتأخرة املرحلة الزمنية التي يعيشها الطفل وتسبق مرحلة النضج وهي امتداد للمرحلة ن

السابقة من حيث تنوع معدل النمو الجسماني وتنوع الاهتمامات بين الذكور والبنات، فالنمو عند البنات يصبح أكثر 

طريقة "وهكذا سيلزم أّن  29"ألاساليب"ضا بلغة ال تظهر فقط بلغة املستويات، إنها تظهر اي"فالفروقات . وضوحا

إنها ذات مفعوالت مختلفة في أغلب ألاحيان : بالنسبة للتالميذ كلهم معا" ألافضل"بيداغوجية ال يمكن أبدا أن تكون 

 30"لدى أطفال يعملون عملهم الوظيفي على نحو مختلف

والشجاعة، ولذلك يكون املسرح وظيفيا من حيث يتهيأ الطفل في هذه املرحلة إلى املغامرة والبطولة واملنافسة 

أن تكون مضامينه ذات أهداف إنسانية وقيم تشجع إحساسه -كما سبق-قدرته على إشباع هذا امليول مع ما يتوجب

باألخالق وتساعده على التوافق مع بيئته ومجتمعه مثل مسرحيات البطوالت التاريخية والعلماء واملخترعين 

طر العلمية والنفسية نفسها واملكتشفين والرّحال
ُ
 ة إضافة إلى مسرحيات ذات طابع خيالي تقوم على املبادئ وألا

 :ومن أهم سمات مسرحية هذه الفترة توفرها على

 الواقعية وتوسيع مفهوم البطولة والشجاعة. 

 املعلومات العلمية 

 تأكيد القيم ألاخالقية والسلوكية والانتماء بطريقة غير مباشرة. 

 (:سنة 01إلى  00من )مراهقة والشباب مرحلة  .د 

هذه الفترة هي أخطر املراحل عند الطفل، ففيها يتم تشكيل حياة الفرد وتوجيه سلوكه وتكوين شخصيته 

إذ تحدث في هذه املرحلة تغيرات عنيفة متنوعة في الجسم . وميوله، وغالبا ما تنطبع هذه الفترة على باقي حياة الفرد

 .و مرحلة تتجلى فيها كثير من الغرائز وامليول والانفعاالت الجائشة القويةكما تحدث في العقل، وه

واملسرح كغيره من ألانشطة الرياضية والفنية ألاخرى يالئم ما يتجلى في الشبان من الحيوية املتفجرة والنشاط 

حي منفذ صالحا ومتنفسا الفّياض ومع القلق النفس ي وامليول والغرائز القوية، فكلها تجد في مثل هذا النشاط املسر 

جيدا يخفف ضغطها وفي الوقت نفسه يستغل قواها ويوجهها التوجيه السليم وقد بّينت العديد الدراسات التي قام 

ألاقل من )أّن الدوافع ألاولية التي تدفع الشباب ألاصغر سنا  Palmgreenبها بعض الباحثين مثل لورنس وباملجرين 

هي أن يعرفوا أشياء عن ( مسرح أو سينما أو غيرهما)الستخدام الوسائل الفنية ( سنة وهي آخر مراحل املدرسة 81

الناس آلاخرين وألاماكن والثقافات ألاخرى وأن يشعروا باملتعة أو الترفيه أو التسلية وأن يتحكموا في حالتهم املزاجية 

مرتبطا بعواطف الحب أو انفعاالت  ويقوموا بتقويتها وأن يتوحدوا مع الشخصيات املوجودة في العمل الفني توحدا
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الغضب أو الحزن أو الفرح أو الفخر وأن يستفيدوا من وجود املتلقين أو املشاهدين آلاخرين معهم من أجل زيادة 

 31استمتاعهم

 :ويمكن اختصار سمات املسرحية املدرسية في هذه الفترة على كونها

 تأكيد املثل العليا. 

 ذات أهداف تربوية. 

  واملفاهيم املجردة التي لم يكن يستوعبها في الفترات واملراحل السابقةتخاطب العقل. 

 :التلميذ/عالقة املسرح املدرس ي بمراحل النمو عند الطفل .8

شخصية املتعلم هي مجموع الصفات التي يتمّيز بها الشخص وتخّص كل جوانب حياته ومقياسها هو العالقة 

قف الجديدة التي يكون لها أثر في تكامل شخصيته وانطالقا من أّن مع آلاخرين قصد التكّيف مع املستجدات واملوا

املسرح واسطة في نقل الحادثة أو الحوادث التي تجج بها مختلف القصص الواقعية واملتخيلة فإّن له أثر بالغ في 

ء شخصيته تكوين شخصية الطفل أو املتعلم إذ يقّوم الاعوجاج الذي وقعت فيه ألاسرة عن قصد أو غير قصد في بنا

بأسلحتها املشوقة الفّعالة لتساهم مع البيت بطريقة واعية مدروسة في "على اعتبار أّن العمل املسرحي قصة تدخل 

تشكيل شخصية الطفل تشكيال صحيحا سليما ولتعمل من جانبها على معالجة وتصحيح ما قد يكون البيت قد وقع 

  32"فيه من أخطاء في هذا املجال

تغيير في بناء شخصية املتعلم فاملسرح املدرس ي له القدرة على تحريره من قيود الزمان أّما على مستوى ال

واملكان حتى يأخذ من سابقيه أو أسالفه، وأن يستمد معالم الحضارة وأن يتشّرب من ينابيع املاض ي الصافية من 

ليست "العمل املسرحي وهذه املتعة خالل إثارة الدافعية عنده في التقّبل ممزوجة باملتعة والسرور الذي يحدثه أثُر 

متعة فردية، فهي تنعكس متجلية على آلاخرين وتمتد ما بين املتفرجين، فاملتفرج قد يصدر عالمات متعة محدودة أو 

ده ألالم النفس ي من متعة، ويعتبر سريان العدوى أم مهم في متعة املتفرجين 
ّ
التالميذ )أخرى كبيرة كالضحك أو ما يول

 33التلميذ ال يحضر العرض لوحده وإذا ماكان بفرده فإنه سيكون أقل سعادةف( وأساتذتهم

تساهم طريقة الدراما إلابداعية "فاملسرح هنا يجعل من تنمية القدرة التخّيلية عامال أساسيا يساعد في أن 

دوار واملواقف مع بقية ألانشطة املسرحية وبخاصة ألانشطة التي تعتمد على تمثيلية املشكالت الاجتماعية ولعب ألا 

 34"التمثيلية في زيادة خصوبة خيال املتعلم ألّن عملية التمثيل تتطلب من املتعلم تخّيل املوقف الذي يقوم بتمثيله
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التلميذ فإّن املسرح املدرس ي يسعى إلى إغناء جميع /باإلضافة إلى الجانب إلابداعي في تكوين شخصية املتعلم

 إياه
ًّ
م إلى تمثل املوقف كلٌّ حسب تركيبته وتكوينه النفس ي والعقلي لطبيعة الفن، املشاهدين من املتعلمين حاثا

وتمرينهم على الكتابة إلنتاج نصوص تتالءم مع أعمارهم ( التالميذ)للصغار ( من املعلمين)ولذلك فإّن كتابة الكبار 

م العلمية والنفسية تتطلب قدرة في كيفية النسج والتركيب ألجزاء العمل املسرحي وفق شخصياتهم ومتطلباته

 .والسلوكية وما تتطلبه من توجيه

تلميذ يتمتع بمنظومة قيمة إيجابية /إّن املسرح املدرس ي يحاول ممارسة إمكانياته الهائلة في تكوين طفل

 متوازنة ( ألاسرة، املدرسة، املحيط ألاوسع)وبمحيطه ( نفسيا وعقليا)تشجعه على أن تكون عالقته بنفسه 
ً
عالقة

التلميذ حقيقيا وواضحا ضمن /لذلك وجب أن يكون التكامل بين منظومة القيم وتكوين شخصية املتعلم. وسليمة

 . هذا املسرح

  علم النفس حول ألانماط السلوكيةاملسرح املدرس ي ونتائج:   

والاهتمام إّن علم النفس والسيما السلوكي منه يهتم بقياس ومعرفة الواقعة للفرد مما تحوي من مظاهر        

أنه الحكم على الشخصية أو تقيمها من خالل املالحظة املباشرة في " بالعوامل املؤدية إلى اضطراب السلوك ويعرف بـ

، وملعرفة كيفية التعامل مع  35"املواقف الاجتماعية املختلفة سواء كانت هذه املواقف عفويه أو مصطنعه 

ال وممنهجا البد من وضع أنماط محددة أو فئات فتختلف طريقة تحديد النمط من خالل 
ّ
الشخصية وبنائها بناء فعا

املكتئب :)أّن الناس أنماط ولكن وفق املزاج وقسمها إلى أربعة " أبقراط"السمات ،فمثال اعتقد الطبيب إلاغريقي 

إلى انطوائيين ومنبسطين من معرفة ماهي أبعادها النفسية، أّما "  كارل يونج"، وقد صنف (هيج واملتفائل والخامل واملت

 36 فيؤكد من خالل دراساته للشخصية على وجود أبعاد يمكن  حصرها( ايزنك)

ومكوناته الاندفاعية والاجتماعية ،وامليل إلى املرح والحيوية والضحك وسرعة البديهة : الانبساطية  – 1

 . اؤل دائم النشاط والحركة ينفعل بسرعة وال يسيطر على انفعاالته في أغلب ألاوقاتوالتف

كالصداع  ) ومكوناته عدم الثبات والانفعالية وعدم الاتزان مع شكاوي بالجسم: (Neuroticism) العصابية – 2

الذنب وانخفاض توقير الذات ، ومن سماتها القلق والاكتئاب  والشعور ب(والاضطرابات الهضمية وألارق  وآالم الظهر

  .والتوتر والوجل وتقلب املزاج  والنفس

ومكوناته عدوانيه مع قساوة وسلوك غريب غير متأثر باملشاعر الشخصية  : ( Psychoticism) الذهانية – 3

ير مندفع  ومتبلد ، صارم العقل متصلب  مع عدم الحساسية ونقص الاهتمام باآلخرين  واملخاطرة بحب ألاشياء غ

  العادية وعدم الاكتراث باملخاطر
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  -:الذكاء   – 4

ً
الدقة في عملية مراجعة ألاخطاء : السرعة في ألاداء العقلي ومدى الصعوبة،  وثانيا : مكوناته أوال

 
ً
املثابرة في وضع حلول للمشكلة باستمرار ووجد العلماء أّن هناك عالقة عكسية بين : واختبار صالحية الحلول وثالثا

 . ء اللفظي عن العملي عند املنطوين وارتفاع الدقة واملثابرة لديهم أيضاالذكا

وفي مراحل متأخرة من أبحاثه فصنف  Jung  أّما طبيب ألامراض العقلية السويسري كارل غوستاف يونج

أّن أنماط ، وهنا البد من إلاشارة إلى "أنماط السلوك"الكائنات إلانسانية إلى بعدين سلوكيين أو نمطين  وأسماها  

ألّن اغلب ( املنبسط واملنطوي )وإنما النوعان " ألانيما وألانيموس"السلوك التي سنتناولها في سياق البحث ليس 

أصحاب نظريات الشخصية مهما كانت معتقداتهم أو اتجاهاتهم يفترضون أن الشخصية تتضمن ميوال قطبية قد "

فهو يعتقد أنه يجب أن تؤسس النظرية السيكولوجية يتصارع بعضها البعض ألاخر وال يستثنى منهم يونج ، 

التوترات التي تخلقها العناصر املتصارعة هي لب الحياة ذاتها وجوهرها ،  ّن أل الشخصية على مبدأ التعارض أو الصراع 

 وان الخصائص الرئيسة للنموذجين كما يلي37"فبدون التوتر ما كانت لتوجد طاقه ومن ثمة ما كانت لتوجد شخصيه 

: 

وأيضا من أنماط الشخصية إلانسانية ، ومن أهم سمات . هو عكس الانطوائي   :Extroverted الانبساطي -أ 

الانبساطي انه اجتماعي الاتجاه ، واقعي التفكير ، يميل إلى املرح ، ينظر إلى ألاشياء في محيطه كما هي من حيث قيمتها 

، وهو بذلك يتعامل مع الواقع الذي يعيشه بدون خياالت أو تأمالت  املادية الواقعية ، ال ألهميتها ودالالتها املثالية

ويعالج أمور حياته باملمكن واملتاح من الطاقة الفعلية وينجح في أغلب ألاحيان في إيجاد الحلول التي يتوافق من 

 . خاللها مع البيئة الاجتماعية

اط والانطواء فإذا كان الانبساط هو الاتجاه التعويض بالتفاعل بين الاتجاهات املتعارضة لالنبس" إّن       

ألاعلى أو الغالب في ألانا الشعوري ، فان الالشعور سوف يعوض ذلك بأن ينمي اتجاه الانطواء املكبوت ،ويعني هذا 

أنه إذا كان الاتجاه الانبساطي محبطا بشكل ما ،فأّن الاتجاه الالشعوري الانطوائي سيحكم قبضته على الشخصية 

 38فسهفارضا ن

تقسيمات الانبساط والانطواء في الشخصية ورأى أن الانطوائي " كارل يونغ " وضع عالم النفس التحليلي       

 باألحاسيس منه باألفكار الواقعية ، في حين يكون الانبساطي في اغلب ألاحيان قليل 
ً
 أكثر اهتماما

ً
يكون أحيانا

انه بمعنى آخر يتعامل مع الواقع كما هو بدون . أو إلاحساسات  إلاحساس في أمور حياتية ذات صلة باملشاعر املرهفة

 . تضخيم أو إثارات عاطفية
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ب عليها         

ّ
 والسيما  املهن التي لها مساس مباشر مع البشر وتغل

ً
يميل الشخص الانبساطي إلى العمل دائما

بالعمل التجاري الحر أو املهن ذات العوائد صفة املكاسب املادية مثل البيع والشراء واملتاجرة بالسيارات القديمة أو 

 . املالية املتنوعة والوفيرة

يتمّيز صاحب الشخصية الانبساطية بالقابلية العالية في التكيف السريع مع ألاحداث واملواقف ويمتلك       

تقترن  مرونة عالية بحسب متطلبات الحياة وظروف التواصل الاجتماعي وتحقيق مكاسب مادية عالية ونجاحات

 . بالرضا الذاتي والاجتماعي

إن هذا النمط من الشخصية يالقي إلاعجاب والقبول من الكثير من الناس ولعله ألاوفق بين شرائح       

املجتمع ، ويرى البعض من الناس بأنه شخصية طبيعية يمكن التعامل معها بش يء من املرونة من خالل ألاخذ 

انبساطية أو اتصاليةلم "و  "انطوائية"حينما وضع هذين التقسيمين للشخصية " ونغكارل ي"والعطاء بسهولة و كان     

يكتفي بهما ، بل طور هذه ألانماط بتقسيمات أخرى  لكل منهما إلى النوع الفكري والعاطفي والحس ي وإلالهامي ، وكل 

 . هذه ألانماط ذات صلة بشخصيتي الانبساط والانطواء

 مميزة لشخصية الفصامي ثم عاد سنة  8131ئ ألامر سنة في باد( يونج)فأكد          
ُ
 8188الى أَن الانطواء صفة

كاملخاوف )، وهي تسمية تطلق على مجموعة من ألامراض النفسية  (Psychasthenia) بين العالقة مع السايكاستينيا

وظيفي في الشخصية يبدو  وهو اضطراب" الفصام"وبين ( الوهمية والوساوس وألافكار املتسلطة ولألفعال القسرية 

على شكل أعراض تتناول جميع جوانب الشخصية كالجانب الانفعالي والفكري والسلوكي، ويتميز الشخص املصاب 

 8180وفي سنة . بهذا املرض بانسحابه من العالم املحيط به والعيش في عامله الخاص املليء باألوهام والخياالت 

الانبساط والانطواء ووصف الهستيريا بأنها املرض النفس ي الذي يتعرض له إلى تقسيمه املشهور في ( يونج)توصل 

 . الشخص الانبساطي واملرض النفس ي لالنطوائي

حينما نحاول التمييز بين الانبساطيين والانطوائيين فإننا لن نستطيع أن نغطي كل الفروق ( يونك)يقول         

نطوائي في موقف معين قد يختلف عن تصرف شخص في شخصياتهم والتي يمكن مالحظتها، فتصرف شخص ا

،
ً
بإعداد . تيبولوجيه" يونج"إن الطرز التي قدمها "انطوائي آخر في املوقف نفسه ، وهذا ينطبق على الانبساطيين أيضا

الانبساط ، وأن هناك كتابات سيكولوجية كثيرة في املوضوع، ولكن النتائج تشير إلى  –عددا من الاختبارات لالنطواء 

أّن الناس ال يندرجون في فئتي الانطوائيين أو الانبساطيين ،بل إن كال الاتجاهين يوجدان بنسب مختلفة لدى جميع 

 39 الناس تقريبا
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فان طاقة الحياة املوجودة لدى الفرد الانبساطي والانطوائي قد تظهر على شكل عمليات غير ( يونج)ويرى 

 ( يونج)وعلى هذا قّسم . ير املنطقية منطقية تقررها الصدفة واملالحظات العابرة غ
ً
العمليات املنطقية إلى قسمين أيضا

ّسمون إلى أربع فئات هي
َ
 40هما إلاحساس وإلالهام فالبشر بالنسبة إليه ُيق

 . فئة امللهمين( 4.  )فئة الحساسين ( 0.  )فئة الوجدانيين ( 2.  )فئة املفكرين  (1)

 وهو . دل على الانطواء أو الانبساط وتصاحب كل ناحية من هذه النواحي صفات ت
ً
فقد يكون الفرد انطوائيا

 لذلك إلى ألانماط التالية. نّزاع إلى التفكير والوجدان أو إلاحساس وإلالهام 
ً
 . وينقسم الناس تبعا

ويتجه صاحبه نحو الحقائق الباطنية ويصوغ آراءه من الخيال وهو بعيد عما  :النمط الانطوائي املفكر . أ

 . وله من أحداث ثم انه عنيد، عملي، خجول وصامت وشارد الذهنيجري ح

ويتميز الفرد في هذا النمط بأنه أسير القوى الباطنية والعوامل الشخصية  :النمط الانطوائي الوجداني . ب

الذاتية يغلب عليه طابع الحزن ويعيش في عالم من أحالم اليقظة، ولهذا فان صاحب هذا النمط يميل إلى الصمت 

 .العزلةو 

وتستحوذ على صاحب هذا النمط الخبرات العاطفية وهو يفسر ألاشياء من  :النمط الانطوائي الحس ي . جـ

 .وجهة نظره الخاصة وانه بعد ذلك خيالي ويؤمن باألشباح

 لخبراته البعيدة املظلمة وكل  :النمط الانطوائي امللهم . د
ً
و بغوص صاحب هذا النمط في الالشعور ويظل وفيا

ما هو غريب وغير اعتيادي إّن صاحب هذا النمط يضرب على نفسه ألف نطاق ونطاق من العزلة، ويدخل في هذا 

 
ً
 وسياسيا

ً
 . النمط املتصوفون واملتعصبون دينيا

وذلك ألن ألافراد . راد إلى فئات معينة ومحدودة وقائمة بذاتهاومما يتضح لنا بوضوح الصعوبة في تصنيف ألاف

 .قد يشتركون في أكثر من نمط واحد من أنماط التكوين الشخص ي

هو الشخص الذي يميل إلى الانكفاء على نفسه بخاصة ، حينما يفاجأ بصراعات انفعالية  :الانطوائي  -ب 

ناس ويرتاح للوحدة والعلماء الفالسفة يمكن أن نطلق وضغط في بيئته والشخص الانطوائي خجول ، ويتجنب ال

 . عليهم بأنهم من الانطوائيين

فهو شخصية متقوقعة ومنزوية على نفسها، وفي أكثر ألاحيان يعيش في عاملها  (Introverted) أما الانطوائـي

 الخاص بطبيعتها،
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 من إلايجابية فهي تقع في دائرتها أو مبدعه ف

ً
إبداعها مطعمة بصفاتها لذا فهي عائقة حتى إن كان معها شيئا

 .في طريق تقدمها

للداللة على ( يونج)املقصود به الانطواء الذاتي أو الانكفاء على الذات، وهو مفهوم اصطالحي استخدمه         

 من التوجه نحو العالم الخارجي والناس وألاشياء
ً
ماط هو نمط من أن. اتجاه الاهتمام صوب الداخل والى الذات بدال

 في تنميط شخصية إلانسان 
ً
 ومهما

ً
 حيويا

ً
الشخصية تتحكم في صوغه عوامل الوراثة والبيئة وهنا أن للبيئة أثرا

سواء كانت البيئة التربوية بكافة أنشطتها التعليمية والترفيهية والتطويرية فالنمط الانطوائي هو نتاج هذه البيئة، 

ن العالم الخارجي وعيشه في عامله وأخيلتهِّ ومشاعرهِّ ومثلهِّ العليا ويتصف الشخص الذي يتسم بهذا النمط بعزوفه ع

وهو متردد وخجول وحساس ويتميز بقلة النشاط وعدم الثقة بما يحيط به، ويتركز كل اهتمامه في ذاته، . الخاصة بهِّ 

الفنون ومنها  وإن عملية تفتت النمط الانطوائي يتم تفتيتها عن طريق.تتصف عالقاته مع آلاخرين بالضيق والعمق

املسرح فتتم إعادة الصحة النفسية للتلميذ وكيف يكون ايجابيا وقد غادر الروح الانطوائية وتتحول طاقته إلى طاقه 

 41 بنائه

 : وأهم خصائص الانطوائي يمكن أن نحددها باآلتي

 . رغبته في أفكاره ومشاعره ومثله العليا وتقديره لها-

 . نظري ومثالي-

 . صميم ويتردد في إعطاء حكم نهائييمعن الفكر والت-

 . غير اجتماعي-

 . رغباته وشهواته تتجه نحو ذاته-

 . قليل الثقة بما يحيط به من أفراد وأشياء-

 . قليل النشاط-

 . سوداوي -

 . خجول ومتردد-

 . يكره التعقيد ويتناول كل جديد بحذر وخوف-

 . يحب الوحدة وإلانعزال-
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 . مفكر وذو خيال واسع-

 . يحب املجتمعاتال -

 . شديد الحساسية ومؤدب وذو ذمة وضمير-

 . متشائم-

 . يحتفظ بأحسن مزاياه لنفسه لذا ال يفهمه من حوله بسرعة-

 . يملك معرفة غير اعتيادية وتنمو عنده مواهب فوق املستوى الاعتيادي-

 . رزين ، صلب ، كئيبسلبي ، رقيق ، هادئ ، مسالم ، يسيطر على نفسه ويعتمد عليه ، قلق متحفظ ، -

 عوامل وأسباب الانطواء: 

هذا النوع من السلوك املعقد ال يمكن رده إلى عامل معين ولكن على ألاغلب تشكل وتصاغ أساليبه       

 : بتضافر عدة عوامل رئيسة في ذاته وفي بيئته النفسية والاجتماعية ومن أهمها

  الجسم أو بوظيفته وقد يتعلق بهيئته النقص الجسماني الذي يتناول تركيب عضو من أعضاء

الظاهرية أو بحجمه ومنظره الخارجي ، كفقدان عين واحده أو شلل والدي أو حركه غير سويه نتيجة 

حادث معين  أو القصر الشديد أو البدانة املفرطة أو أي تشويه ظاهر يشعر به الفرد أو ينسب إليه 

 
ً
 . من قبل آلاخرين حتى وإن كان ذلك وهما

 مل املتعلقة بالجانب العقلي خاصة آثارها في املجال املدرس ي وهذا الجانب مهما كانت أسبابه العوا

فانه يّعرض الانطوائي لحاالت قاسية خاصة عندما تعقد املقارنات بينه وبين سواه من رفاقه خاصة 

 وقد تدفعه تلك املواقف إلى الشعور بالنقص وتفرض عليه تجنبه
ً
 أو حجما

ً
ا ألاصغر منه سنا

  .باالبتعاد عن آلاخرين وعن املواقف التي يحتمل أن تثار فيها تلك الجوانب

  عدم توفر الفرص أمام الفرد في طفولته من أجل مواجهة الحياة باالعتماد على النفس حيث يقوم

بعض آلاباء باإلسراف بحماية أبنائهم ويعملون على التدخل في شئونهم والقيام بإعمالهم واملشاركة 

وهذا السلوك يقود إلى أحدى . هم، وبهذا يحرمونهم فرص النمو والتكيف في مواجهة الحياةبألعاب

 . الحالتين النفسيتين وهما إما أن يكونوا انطوائيين وإما متمردين ميالين للتحكم والاستبداد

  منهم : قسوة الوالدين 
ً
أن يعمد بعض آلاباء إلى القسوة والتعسف عند معاملتهم ألبنائهم اعتقادا

ذلك أضمن أسلوب في تقويم اعوجاجهم وحالتهم ، وقد يبدأ هذا ألاسلوب منذ عهد الطفولة وقد 

يمتثل الطفل أو املراهق بسبب الضعف أو الالتزام الخلقي لتلك ألاوامر والنواهي دون أن تتاح له 
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 لغضبهما

ً
وقد يكون ذلك  فرصة التفكير أو إلادراك أو الاستيعاب وإنما يقوم بذلك إرضاء لهما وتجنبا

 أهم مقومات التكامل . مبعث سرور الوالدين ورغبتهما الاستمرار عليه 
ً
أما الطفل فانه يفقد تدريجيا

 .النفس ي وأسس الثقة بنفسه وينسحب إلى ذاته

  إن خطر ما يحصل للطفل هو معاملة والده : التذبذب في املعاملة وعدم استقرارها في اتجاه واحد

 ، فيالم غير املستقرة  فقد يع
ً
امل بلين وعطف ورفق وفي الوقت نفسه يحاسب باعتباره أصبح رجال

على أبسط ألاخطاء والهفوات كما قد يحصل أن يعاقب أحيانا ويسامح أحيانا أخرى على نفس 

 وإهماال 
ً
العمل وفي مواقف متشابهة إن هذا التذبذب في املعاملة من أقس ى أنواعها إلى أشدها نسبيا

لطفل ومن ثّم  اضطرابه النفس ي وعدم ثبات نظرته لنفسه أو الثقة بذويه مما يؤدي إلى حيرة ا

  يجعله ينسحب إلى داخل نفسه ويعيش معها

 من أهم أسس نمو الشخصية وتكاملها هو البيت ، فالبيت املضطرب في : املناخ النفس ي للعائلة

 عالقاته والذي تشيع في جوه روح الشك والريبة وعدم تبادل الثقة 
ً
والاحترام يخلق أشخاصا

ويحتاج البيت في . تنقصهم الثقة بالنفس ألن الفرد وهو طفل يتميز بإحساسات مرهفة شديدة التميز

. عالقاته إلى الاعتدال دون أن يتطرف سواء أكانت تلك العالقات بين ألابوين أو بين أحدهما وألابناء 

وهكذا يؤدي به هذا . ء أهله أو مضايقتهم وذلك كله يؤدي بالطفل أن يحس أنه لم يخلق إال إلرضا

 . الشعور إلى إدراكه لججزه وضآلته وضعفه والى تكوين مركب النقص لديه

إّن تحديد أنماط الشخصية يمنح الدارس والباحث في بناء الشخصية مفاتيح مهمة ورئيسه للتعامل مع كل 

م وضع السياقات أو الطرق العالجية لنمط شخصية  من خالل ما تفرزه من سلوكيات تقود نحو نمطها وبذلك يت

  . الشخصية املحدد

 :ونتيجة ملا سبق من هذا التحليل النفس ي يمكن التلخيص بما يلي

يؤكد  علماء النفس أن التمثيل هو من أهم الوسائل التي تستخدم لتحقيق الشفاء النفس ي، فقيام  - 1

بمشاهدة املسرحية يؤديان عادة إلى خفض التوتر النفس ي التلميذ بتمثيل دور ما في إحدى املسرحيات، أو قيامة 

 .وتخفيف هذه الانفعاالت املكبوتة

يتم الشفاء النفس ي عندما  يندمج املمثل أو املتلقي في جو املسرح واملسرحية في أثناء ألاداء  أو يتقمص  - 2

 فيها، فعن طريق التمثيل يمكن معالجة بعض السلوك أو املشاكل ا
ً
 معينا

ً
لنفسية  كالوجل والانطواء وعيوب دورا

 .النطق

يرى أغلب علماء النفس أّن التمثيل  مجال حيوي يروح عن أعصاب التالميذ ويفرغ ما في نفوسهم من  –3

   .القلق والقسوة  لخلق نوع من التوازن  النفس ي



 

 

  28 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
 

مين  .2
ّ
 مرحلة تطبيقية(: التالميذ)أثر العرض املسرحي املدرس ي على املتعل

لتطبيق ما ( 0)تم اختيار مجموعة من العروض املسرحية إضافة إلى الحصول على نصوصها وعددها ثالثة 

ر لها التربويون وعلماء النفس من أجل أن 
ّ
سبق البحث فيه والتأكد من وجود الخبرات املعرفية الضرورية التي نظ

 . يكون للمسرح املدرس ي القيمة الفاعلة املرجوة

في مدينة وهران الجزائرية، في ثالث متوسطات ويعود السبب في عملية اختيار هذه وهذه العروض كلها 

 .النماذج كونها متوفرة وتغطي ألاهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها واملتمثلة في ألابعاد السابق ذكرها

 .جيهان فيصل: لـ" ماهر والدكتور لوز "مسرحية  .8

 .عماد الشنفري : لـ" مملكة النحل"مسرحية  .2

 . جليل خزعل: لـ" هدية العصفور "رحية مس .0

 :مسرحية ماهر والدكتور لوز 

وقبل أن نضع ملخصا للمسرحية استعدادا للمناقشة " ماهر والدكتور لوز "نصها هذا " جيهان فيصل"كتبت    

ظَهر لنا عدم اتساقه من املضمون، إذ أّن العمَل يناقش مشكالت م
َ
جموعة النقدية فإّن مالحظة أولية عن العنوان ت

ه ال يمكن . من التالميذ وكيف يصلون في ألاخير إلى حل لها
ّ
فالعنوان لم يرتفع ليكون محاكيا ملضمون العمل، ولو أن

" رحلة البحث عن الدكتور لوز :"ألحد أن يصادر حق الكاتبة في اختيار العنوان الذي تراه مناسبا، غير أّن ألاوفق كان 

 واحدا" ماهر"وليس 
ّ
مع أنه يجب التنبيه إلى . من مجموعة تضم إضافة إليه خمسة من ألاطفال الذي لم يكن إال

كأن يوّجه لغة حواره باتجاه "مزية في هذه املسرحية من جانبها الشكلي فلم يسقط العمل في بعض املطّبات 

  42"إلانشائية والاستطراد اللفظي بدال من أن ُيعطي ألاولوية لالقتصاد في الكالم ولقوة ألافعال

املسرحية تتناول شخصية تالميذ باملرحلة املتوسطة لدى كل واحد منهم مشكلة، أحدهم يرغب بالتخلص     

من مشكالته مع زميله، الثاني يعاني من انعدام ألاصدقاء بسبب تسلطه،الثالث جبان،والرابع أجنبي يحاول اكتساب 

. تفوقة في دراستها، وبنت أخرى مترددة في كل أفعالهااملعرفة الجيدة باللغة العربية، هناك بنت أيضا أنانية رغم أنها م

عندما ينتشر خبر عودة الدكتور لوز املخترع الشهير إلى املنطقة يحاول كل واحد من الطلبة زيارته لالستفادة من 

 عالجاته ملشاكلهم، وفي الطريق يلتقي الطلبة مصادفة فيكتشفون أّن الجميع لديه التوجه نفسه، يضلون الطريق في

. رحلتهم إلى هدفهم وتلتقيهم عصابة فيتم اختطافهم، ويتمكنون من إلافالت منهم وتقديمهم للشرطة بفضل تعاونهم

 : الدكتور لوز الذي ال يظهر إال في املشهد ألاخير من املسرحية يؤكد لهم أنهم أبطال
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  43رائعون بال حبوباذهبوا أنتم ..أثبات حبوبي فشلها أمام سحر إلارادة إلانسانية: الدكتور لوز 

التلميذ بنفسه وبقدراته، أن يعتمد على نفسه في مواجهة / تحاول هذه املسرحية أن تثّبت إيمان الطفل   

ال ينظر الكائن إلى نفسه ككائن ( إذ)إلانسان املستقل، إلانسان الحر "مشكالته في الحياة، وكان هدفها بالضبط دعم 

 عندما يدين بوجوده لنفسه فقطمستقل ما لم يكن سّيد نفسه وال يكون 
ّ
وهذا صميم املسرح   44"سّيد نفسه إال

أن يؤول تأثيره "ضمن أفقه السوسيولوجي بالنسبة للطفل، بحكم اجتماعية الظاهرة املسرحية إذ ال يمكن للمسرح 

ات الفهم إلى الذات املبدعة وحدها وإنما يتعدى مجاله التأثيري ليشمل طائفة أو طوائف تتلقى هذا العمل بأدو 

 45 "والتأويل على اختالف طبقاته وتموجاته

على ديناميكية الفتة في توالي ألاحداث، وتتابعها السريع، وهو سبيل " ماهر والدكتور لوز "اعتمدت مسرحية    

الستغالل الوقت النفس ي الذي يمكن للطفل أن يتلقى فيه العمل الفني، وارتكزت على تيمة أساسية هي " صحيٌّ "

وهو فهم حقيقي " كيف نحيا أفضل ضمن مجتمع إنساني فيه الكثير من املشكالت التي تواجهنا"أو " الحياةمحبة "

يتمثل أهم :"لدور الفن عند الطفل، إّن إريك فروم يؤكد على نقطة في غاية الوضوح ولكنها في غاية ألاهمية أيضا 

فن "ويمكن أيضا أن نذكر التوجيه نحو ..شرط لتطوير حب الحياة لدى طفل ما بتواجده مع من يحبون الحياة

وهو ذاته ما حاولت هذه   46"وتحريض التأثير على آلاخرين والتأثر بهم وحثهم على عيش حياة ممتعة وعميقة" الحب

 .املسرحية أن تقدمه

إّن هذا النوع من املسرحيات يحاول أن يتموقع ضمن الفضاء التأثيري للطفل أو التلميذ بحيث يجابُه     

حاجة النفسية والاجتماعية له، إذ ال جدوى من عمل مسرحي ال يتأسس كعرٍض باعتباره رحلة واقعية الدافع ال

التيارات الفكرية والنفسية والفلسفية التي ( صناع العمل)والهدف تجري أحداثها في هذا الزمان، ويعي مسافروها 

عّرضه لخيارات وجودية حاسمة ال م
ُ
وأصعب خيار هو خيار البناء الفني . ناص منهاتجابه إلانسان املعاصر، وت

ُد نتيجُته مدى نجاح املسرحية أو إخفاقها في التواصل مع البيئة  وألاسلوب والطرح الجاد ألنه الخيار الذي ستَحّدِّ

 47"املحلية والجمهور 

 :مسرحية مملكة النحل

وهي كما يبدو من عنوانها تظهر " مملكة النحل"مسرحيته " عماد الشنفري "فيما يخّص املسرحية الثانية كتب 

أحداثها ضمن مملكة للنحل يقوم فيها عّسول باللعب واملرح دون أن يقوم بمساعدة أقرانه، ثم يحاول أن يستدرج 

بعضهم للتجول بعيدا رغم قوانين اململكة التي تحّتم على الجميع العمَل قبل أن يحل الشتاء فيّدعي أّن هناك خلف 

تنكشف الكذبة أمام امللكة فتحكم على   48زالجات من أغصان ألاشجار متدلية إلى النهرالتلة نهرا من العسل و 
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عّسول بالحرمان من الدخول إلى اململكة والنوم خارجا، يأتي الدبور، عدو النحل باحثا عن خلية ليأكل العسل ويجد 

بأنها توجد ( للمرة الثانيةهنا يكذب عسول )عسول، فيحاول أن يجعله يخبره بمكانها، لكنه يرفض ويكذب عليه 

إذ يقوم ( كذبة ثالثة)خلف التلة، غير أن الدبور يحتاط لألمر بعدما يّدعي عسول بأنه مكسور حتى ال يذهب معه 

تأتي عاصفة فتتحرك الشجرة إلى أن تسقط أمام باب اململكة، فتمنع الجميع . بربطه إلى شجرة برباط وثيق ويذهب

في جذعها إلى أن تأتي الفراشة فتساعده على فك وثاقه، يحاول الاثنان دحرجة  من الخروج ويبقى عسول مربوطا

إلى أن تعلن الفراشة انسحابها خوفا من عودة العاصفة، . الجذع من أمام باب اململكة فال يتمكنان بسبب ضعفهما

 .ء الفراشة من النمليحاول عسول أن يمنعها من هذا بإيجاد طريقة أخرى ملساعدة اململكة وهي الاستعانة بأصدقا

في تلك ألاثناء وقبل انفتاح الباب، يحدث خوف وهلع من طرف النحل داخل اململكة، يصل إلى درجة كسر    

 أن امللكة تصفح عن املتسببين في هذا
ّ
 :أجزاء من الخلية، إال

لنا مخرجا،  فليكن الحل ألاخير هو الحفر، أنا أرى أن ننتظر قليال، ربما يستطيع عسول أن يجد: امللكة

 .وآلان نعود جميعا للعمل في بناء ما تهدم نايجة الفوض ى

 واملاسببون في ذلك؟: قائد الحرس

 . 49نظرا للظروف نصفح عنهم بشرط أن يكونوا أول من يساعد في بناء اململكة: امللكة

ن من     
ّ
إبعاد الجذع عن  يأتي جيش النمل ويحاول غير أّن املحاولة ألاولى تفشل ومع تكرار التجربة يتمك

تعلم امللكة وشعبها بدور عسول في إنقاذ اململكة ابتداء بشجاعته أمام الدبور والاحتيال عليه حتى ال يعرف . املدخل

مكان اململكة ثم محاولته مع الفراشة إزاحة الجذع وصوال إلى دعوة جيش النمل للمساعدة ونجاحهم في إنقاذ 

 .الجميع

ية النحل فإنني أوال أشكر أصدقاءنا النمل على مساعدتنا ونهديهم خلية من وبصفتي ملكة خل: امللكة    

 منح وسام الشجاعة للبطل عسول 
ُ

 . 50العسل، وثانيا قررت

فإذا كنا نتناول . تعّمدنا وضع ملخص للمسرحية حتى تتوضح لدينا مجمل النقاط التي سنأتي على ذكرها     

املجتمع "وجه لألطفال من جهة بناء فرد سوي انطالقا من أنه إذا كان بالتحليل القيمة السوسيولوجية للمسرح امل

وانطالقا من   51"يؤدي وظيفته فهو مجتمع سوي وجّيد وما دام الفرد متوافقا مع مجتمعه فهو فرد سوي وصحيح

ي بالصدق والتعاون وال
ّ
تضحية في سبيل هذه البنية املفاهيمية يتأتى لنا أّن العمَل يدعو ألاطفال لبذل الجهد والتحل

تفكيكا بسيطا ملا قدمه لهم يجعل املتلقي يعرف أنه تم غش "املجتمع وخيره واستقراره غير أّن انتباهة أكثر عمقا و
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   52"هؤالء ببضاعة كاسدة

ٌ
إذ تتخلل هذه البنية السطحية التي يمكن أن يتوصل إليها املتلقي الطفل بسهولة بنية

 .و عن غير وعي من قبل الكاتب ذاتهعميقة قد تّم الاحتكام إليها بوعي أ

إّن شخصية عسول الذي تّم تكريمه من قبل امللكة في ألاخير ملساعدة اململكة تّم طرده ألنه مارس حريته في     

التصرف، فلم يشأ أن يعمل واختار اللهو، فيكون جزاؤه املنطقي هو عدم إيجاد ما يقتات به ال أن ُيطرد من اململكة، 

ل وإذا كان 
ّ
ل إعالء لقيمة النظام العام وعدم الخروج عنه فإّن الحقيقة أّن طرده يمث

ّ
الظاهر أّن طرد عسول يمث

قمعا للحريات الفردية في الاختيار وهو ما يسكت عنه النص حيث يقوم العمُل هنا بالتشجيع على تقييد الفرد في 

 .مقابل رأي الجماعة وسطوتهم

 .س منك فائدةفأنت لي...نحن ال نحتاج إليك: ذكي

ك كله : أنيق
ُ
نعم ليس منك فائدة، فأنت ال تعمل معنا، وال تساعدنا، ولست عضوا فعاال في الخلية، وقت

 .مرح وأكل وشرب، ليس منك فائدة

  .53حتى وإن أكلك الدبور، ليست عليك حسرة: نشيط

فكار للمتلقي الطفل فإّن وإذا كان تصوير شخصيات من الحيوانات سبيل يتخذه املبدع لتقريب جملة من ألا     

هذه الحيوانات على املسرح تناظر إلانسان في الحياة الواقعية فتنطق بلسانه وتفكر بعقله، يعني هذا أّن وعَي إلانسان 

فاإلنسان غاية ويجب أال يستعمل وسيلة، وإلانتاج املادي هو لإلنسان وليس "هو غاية هذا العمل املسرحي وهدفه 

   54"تاج املاديإلانسان من أجل إلان

ثمة نقطة أساسية أخرى تقترن بحرية الفرد في مقابل أوامر الجماعة لكنها تختلف عنها وهي العالقة     

إّن هذه ألافكار هي قطعا لم تأتِّ لتكون في مواجهة مباشرة مع وعي الطفل، غير أّنها عامل مساعد . بمنظومة الحكم

 .الذي يتم تدجينه وإسكاته بدعوى القيم الكبرى واملثلبقوة في تأثيث املواطن املستسلم الخانع 

خلق نحن، وبدونك ال تكون هناك : ذكي
ُ
اسمحي لي أيتها امللكة، نحن نعلم أنك من تضعين البيض حتى ن

خلق مملكة جديدة 
ُ
مملكة للنحل وأنا أتفق مع قائد الحرس إن متنا نحن وبقيِت أنت على قيد الحياة فسوف ت

 . 55فنى جميعاولكن بدونك فسوف ن

 أنها من أقس ى العبارات     
ّ
في " فاشية"وهذه الحوارية القصيرة وإن بدت بريئة في توجهها للطفل وعابرة إال

إّن النص : إذ ال يمكن لعاقل أن يستقرئ مدلوالت هذه العبارة دون أن يقع في أكثر الاستنتاجات إثارة للخيبة. النص

فبفضل الحاكم يمكن أن ُيخلق شعب ومملكة، بينما في موت الحاكم . يدعو لحياة الحاكم حتى وإن مات الشعب

تفكير دونيٌّ ُيلبس الحاكَم مزايا وقدرات خارقة لم تتضمنها طبيعته في الواقع، : فناء للجميع، وهو تفكير عبودي أو قل
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ب لصناعة الطاغية الذي ال يمكن لل. وهو سبيل حقيقي لخلق الطاغية

ّ
شرق إّن هذا النص تمجيد مهذ

ُ
شمس أن ت

 بوجود حضرته
ّ
الفرد "الفاشية والنازية والستالينية إذ تجعل "هذه الفكرة هي عينها ما تشترك فيه . على ألارض إال

" الوطن ألام"يشعر بالججز وعدم ألاهمية، ولكن يجري تعليمه أن ُيسقط كل قدراته على شخص القائد والدولة 

و يهرب من حريته إلى وثنية جديدة وتتم التضحية بكل منجزاته الفردية اللذين عليه أن يخضع لهما وأن يعبدهما وه

  56"والعقل

 النظام أساس كل ش يء وهذا هو ألاهم: )...( امللكة
ّ
 .وكذلك ال تنس أن

  (...)57 نعم، النظام والتقيد بالقوانين هو ألاساس: عسول 

أّن املسرح املدرس ي مسرح "كتاب ألاطفال يمكننا أن نالحظ معطى آخر في هذا النص، الذي يعي كاتبه ككل    

وهذه   58"ترفيهي في ألاساس لكنه مسرح تثقيفي وهو نشاط مكمل ملا يأخذه الطفل في املدرسة ويجب أن يبقى كذلك

 :التي وردت في املسرحية أكثر من مرة" الكذب"املالحظة تتعلق بتيمة 

 تكذب بدورك على أصد: امللكة
ّ
قائك وتقول لهم أنك ذهبت هناك ورأيت ال أعلم، ولكن كان يجب أال

 منه
َ

 .بنفسك ذلك النهر وشربت

 .أعلم هذا، لقد أخطأت: عّسول 

 الكذب خطأ جسيم يؤدي بنا إلى الوقوع في املشاكل: امللكة
ّ
 .أنت تعلُم أن

 أعلم، ولكن كانت مجرد كذبة بيضاء: عّسول 

الكذب، ليس له لون أو طعم وعلينا أن  ال توجد كذبة بيضاء وكذبة سوداء يا عّسول، الكذب هو : امللكة

  59نتجنبه دوما والصدق هو ما تعلمناه

غير أّن هذا الرأي الذي أظهرته امللكة ال تتم املحافظة عليه، إذ يكون الكذب سببا أساسيا في الحفاظ على    

بمكان غير صحيح  يكذب على الدبّور بشأن مكان مملكة النحل بحيث يزّيف الحقيقة ويخبره" عسول "اململكة، فـ 

 "60وسام الشجاعة"وهذا سبب أساس ي لبقاء اململكة بعيدة عن خطره وهو سبب يجعل امللكة تمنحه 

فالكذب الذي يؤدي الستمتاع الفرد بحريته الشخصية مكروه يتم تجريمه ونيل العقاب بسببه أما الكذب    

 .هكذا تنطق املسرحية ولو بطرف خفّي فهو محمود ُيثاب عليه الفرد، ( القطيع)الذي يحافظ على الجماعة 

 من الوعي الجمعي الذي يطمس كينونته التي تقوم     
ً
يريد هذا النص أن يكون الطفل الذي يخاطبه جزءا

هذا النص بإرادة أو غير إرادة من كاتبه، يحاول خلَق طفل ضمن  61"الوعي الحر الفعال"أساسا على سمة واضحة هي 
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 .228إيريك فروم، المرجع السابق، ص   
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 .27عماد الشنفري، المصدر السابق، ص  
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
صانع فعاليته أي أنه ليس فعاال بفعل إكراه داخلي أو خارجي، "يتعامل مع  ذاته بوصفه مجتمع،ال يعي فردانيته وال 

  62"تعني الفعالية الواعية أّن الفاعل يعرف جيدا ما يفعله وال يعمل بفعل قوى تدفعه من الوراء

ر أّن القراءة قد يبدو للبعض أّن لهذه القراءة جانب من التعسف في استخراج املعاني وتأويل العبارات غي    

املتفحصة تجعل املسكوت عنه أكثر أهمية وأجدى من املنطوق وما وراء ألاكمة أكثر مدعاة للتساؤل مما أمامها ولعّل 

 أّن الطفل الذي نحاول أن نقدم له 
ّ

ثقافة "العودة العاقلة ملا يتم تقديمه للطفل في ألاعمال املتكاثرة تجعلنا نستشف

  63"إلى ما يمكن أن نسميه بالطفل الجمالي( وأن نصل به )والسالم والعلم والجمال  يومية منتجة للحياة واملحبة

 
ً
 .نجازف واقعيا بتقديم مواد تحمل من الرجعية وإلاقطاعية وأشكال التبعية الكثيَر بينما نظن أننا نحسن فعال

 :مسرحية هدية العصفور 

طلق ناري من طرف أحد الصيادين، تقوم يسقط العصفور مكسوَر الساق إثر  :بالنسبة للمسرحية الثالثة

بتجبيرها له، مساعدتها هذه للعصفور تمنعها من تحضير الطعام للحيوانات التي ( والاسم هنا له داللته)الجدة حنان 

 : تعود بعد تعب، يظهر هذا مع الثور 

 وآلان أين الطعام؟. مرحبا أيها العصفور الصغير(: يقولها بجفاء: )الثور 

 .انتظروا قليال وسيجهز الطعام(: وعاء الطحينتحمل :)الجدة

أنا أتعب طوال اليوم في حراثة الحقل والجدة حنان تعتني بعصفور ال فائدة (: يخاطب الحيوانات:)الثور 

 منه

 64 .أخفض صوتك، إنه ضيفنا وإكرام الضيف واجب: النعجة

حل متجها إلى سربه، يظهر هذا في يتفهم الثور هذا بعد حوار مع الحيوانات، وبعدما يتم شفاء العصفور ير 

 :الجزئية التالية

 وآلان، أين ستكون وجهتك؟: الجدة        

لقد هاجر أبناء فصيلتي إلى واحة دافئة في الجنوب وسألحق بهم، ثم أعود في الربيع القادم : العصفور         

 .إن شاء هللا

 وهل تعرف طريق الواحة بمفردك؟: الجدة        

  65نعم أعرفه، لقد هاجرت إليها في السنة املاضية مع أمي وأبي وإخوتي:صفور الع        
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 .892إيريك فروم، كينونة اإلنسان،ص   
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
يقوم العصفور بعد فترة بزيارة الجدة فتفرح به، ويهديها جزاء لكرمها ريشة من جناحه وعندما تفعل ذلك   

 :ويقول بهدية العصفور يشعر بحسد قوي " شرهان"تتحول إلى ريشة ذهبية، يفرح الجميع، وعندما يعلم جارهم 

  66ال بّد أن أحصل على ريشة مثلها:شرهان    

يسدد شرهان بندقيته نحو غراب، بعدما عجز عن اصطياد أي عصفور في الغابة، وعندما يسقط الغراب    

مكسورا يقوم بانتزاع ثالث ريشات منه بقوة، ويحاول أن يجُبر كسره فيأتي بألواح معوّجة ال تصلح للجبيرة، كما 

  67لى الساق السليمة فيكاد يكسرهايضعها بقسوة ع

يرفع الرجل الريشات الثالث عاليا وبدل أن تصير ريشة ذهبية تتحول إلى ريشات نارية، تشتعل النار في    

ألارجاء فيحترق بيت شرهان وعندما يصل الخبر الى الجدة وحيواناتها يهب الجميع ملساعدته فيخرج من الحريق وعلى 

 .وجهه آثار حروق

ل الجميع أن ُيفهموا شرهان الخطأ الذي وقع فيه، وبأن الطمع سلوك غير سليم، وتنتهي املسرحية يحاو    

 68. عندما يؤكدون له بأنهم يجب أن يكونوا يدا واحدة وال يعمل أحدهم ضد أحد حتى يعّم الخير الجميَع 

: تلخيصها في نقاط مركزيةمجمل الفوائد التي يستنتجها الطفل الذي تتوجه له هذه املسرحية بخطابها يمكن 

 : أهمية املساعدة والتعاون، الجزاء من جنس العمل
ّ
 النتيجة الحسنة، والسلبي لن يجد إال

ّ
إلايجابي لن يجد إال

 .توعية املخطئ بخطئه ورسم فكرة النموذج الذي ُيقتدى به: والنقطة ألاخيرة. النتيجة السلبية

ع من القول باالرتقاء الذي يتمتع به إلانسان في مثل هذه السن هذه الفوائد التي يستنتجها الطفل ال تمن    

مع النمو )الارتقاء إلانساني، أي التدرج في املعرفة والارتقاء فيها، وهذا الارتقاء يتمّيز باالستمرارية عبر العمر "ونقصد بـ 

ا يحاول أن يقّدم للمتلقي والنص هن  69(حيث يتحرك من الخبرة البسيطة إلى الخبرة املركبة)والتركيب ( والخبرة

الطفل تدريبا على السلوك الفاضل ضمن املجتمع الواحد، إنها محاولة لتهيئة الطفل سوسيولوجيا في فضاء يتمّيز 

ويظهر استخدام الجو الريفي وشخصيات الحيوانات املتنوعة خاصة ألاليفة مناخا يدعو . بتنّوع الرؤى إيجابا وسلبا

الحكايات عن الحيوانات ذات جاذبية كبيرة تسهم في إمتاع الطفل واملشاركة في بناء  الستئثار اهتمامه فمثل هذه

  .وعيه

وإذا كان يبدو أّن هذه الفوائد ذات قيمة للطفل املتلقي فإنها تخاطر بشكل واضح في أن تكون مادة شديدة    

قد أمكنه سنه من ( سنة تقريبا 82ات إلى سنو  30من )الاعتيادية والتداول عنده إذا اتفقنا أّن الطفل في هذه املرحلة 

املفاضلة الجمالية بين التأثيرات املختلفة التي يتعرض لها، ليس أولها املسرُح بحيث يكون قادرا على استكشاف 

السلوك الخارجي املعّبر عن حالة الفضول أو حب "املثيرات املتنوعة من أجل معرفة معلومات أكثر، فاالستكشاف هو 

                                                           
66
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
والدهشة والتساؤل والفضول هي املحركات ألاساسية للعقل الذي . و الحاجة الدافعية املعرفية الداخليةالاستطالع أ

ي جديد
ّ
 70 "يعيد تركيب ألاشياء املختلفة في شكل كل

هل : في مواجهة حقيقية مع القيمة السوسيولوجية" هدية العصفور "هذه املخاطرة تضع النص املسرحي     

يواجه العصف الشامل الحاصل في املعرفة إلانسانية وأشكال التأثير على الطفل أو التلميذ؟ يتأتى لنص مثل هذا أن 

أم أننا نرّمم العالقة بينه وبين العالم من خالل الحياة الطازجة التي تتراءى أمامه على الخشبة؟ فللمسرح هذه 

كبذرة وتبدأ بالنمو والكَبر أمام املتلقي بتشعباتها الحياة النابضة التي تظهر : الخاصية التي ال يمكن لغيره أن يرتفع إليها

الرأي الواقعي بالتأكيد هو القائل بأننا ال يمكن أن نندمج مع العمل . واختالفاتها وخالصاتها إلانسانية املاثلة أمامه

 إذا كان فيه 
ّ
تي نبحث عنها في منطق يساعدنا على متابعته، وتفسير مفرداته واكتشاف دالالته، فاملتعة ال"املسرحي إال

املسرح متعة عميقة مركبة، ألنها تجمع بين التسلية والتفكير والانفعال واملراقبة واستشعار الوجود الفردي والوجود 

غير أّن هذا املنطق ال يمكن أن يّدعي أكثر الناس وثوقية أّن الطفل قادر على الوصول إليه،  71"الجماعي في الوقت ذاته

يمكن أن يحوز عليها حتى وإن ملس الطفل قيمتها بشكل " هدية العصفور "سرحيات مثل أو أّن هذا النوع من امل

 .انطباعي أقرب إلى الحدس بعيدا عن معرفة بيانية تجريبية

قد ال يبدو " انفالت نصوص ي"في ظل " املمكن جدا"إّن هذه املسرحية لم تتجاوز تقديم عمل عادّي في إطار     

 بالنظر إلى التي
ّ
مات التي يتم الاشتغال عليها دون تقديم كيفيات جديدة أو طرائق مبتكرة تجعل من املسرح واضحا إال

فمن جهة يتم النظر إلى املسرح املدرس ي كواحد من أساليب التربية . قادرا على املواجهة الجماالتية مع الواقع الصعب

تم تكريس قيم التلقين والتشابه مع ما في" املتعة"الطفلية بحيث يتم الابتعاد عن ألاساس الحقيقي لوجوده وهو 

ومن جهة أخرى يغفل املشرف املسرحي عن الخطر الوجودي . ُيقّدم في البيت والصف املدرس ي من أشكال التعليم

إّن . الهائل املحدق باملسرح في أفق القرن الواحد والعشرين بحيث يخسر الرهان أمام الوسائل التواصلية ألاخرى 

مع التأكيد على طرافة )الذي جاءت به حوارات الشخوص " التلقين"ل يجد نفسه من جهة بين التلميذ في هذا العم

ومن جهة أخرى بين ألاشكال التقليدية في تقديم العمل دون أي اشتغال على مستويات ( الحيوانات وهي على الخشبة

ينفتح على أكثر املمكنات جمالية تشّجع الطفل على تكوين صورة إيجابية عن املسرح بوصفه مستودعا جماليا 

 .إلابداعية رقيا

 خاتمة: 

يمكننا أن نتوصل إلى مجموعة من النتائج املهمة في ختما هذه الدراسة، فعلى اعتبار أّن من الصعب إرشاد 

الطفل أو التلميذ وتوعيته عن طريق الطرائق املباشرة في التعليم فإّن غرس القيم واملبادئ في سلوكه وتصرفاته دون 

 .وأوامر وإنما عن طريق الفن فإّن املسرح في املدرسة يمكن أن يحمل على عاتقه هذا الدور ألاساس ي تلقين
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
حاول الجانب النظري في هذه الدراسة أن يعود إلى املفاهيم ألاساسية للمسرح املدرس ي وشروط قيام مسرح 

نظر إلى مقوالت علم النفس وأساسياته يحمل هذه الصفة ويقدر على الاضطالع باملهام التي يوجد من أجلها خاصة بال

 . في التفريق بين الشخصيات وفهم النفس البشرية خاصة ما يتعلق بعلم النفس السلوكي والتربوي 

 وحاولنا أن ننظر إليها نقديا من جهة مالءمتها ملا يفيد التلميذ 
ً
أّما الجانب التطبيقي، فقد اخترنا نماذج ثالثا

ة له حتى يمكن أن يتجنب نقائصها املبدعون في املرات القادمة من أجل واقع وما قصرت عنه الكتابة املوجه

 . ومستقبل أفضل لتالميذنا
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
 

 

 

 

 

 املبحث الثالث

 

 الخيال العلمي من ألادب والسينما إلى مسرح الطفل

 نماذج تحليلية
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 

 مقدمة: 

لم تكن تنحصر في القيمة الترفيهية ولو أّنها . املستهدفةظّل مسرح الطفل يقّدم قيما هامة وكثيرة للفئة 

وقد تكون القيمة التعليمية أو املعرفية له من أشّد ما اهتم . أساسية في كل عمل يروم جذب الطفل ملقوالته وأفكاره

ه يحاول أن يقوم بدور املساعد على تنشئة الطفل وتوطيد القي. به كل من يدخل غمار هذه التجربة
ّ
م ذلك أن

لقد ولدوا من دون " ألاطفال غرباء في العالم" عالم التربية، فإن" جون كالرك"إذ استنادا ملا قاله . إلايجابية في حياته

وهذه ألاشياء تمأل خزانة الدماغ . وأول ما يتعرفون ألاشياء املحسوسة. أفكار، وما يتعلمون يأتيهم من خالل خبرتهم

 72"الفارغة زمن الوالدة بأفكار متنوعة

إّن املسرح . وال شّك أّن هذه القيم، تختلف باختالف عمر الطفل، أو فئة ألاطفال التي ُيتوجه لها بالخطاب

عندما يتوجه للطفل، فإّن الكثير من املحاذير تتوجب على أصحاب العمل أن يتنبهوا إليها من أهمها تحديد الشريحة 

ومن أهم هذه القيم، تظهر لنا . كها طفل الخامسة كمثالالعمرية املطلوبة، فقيم الطفل في الخامسة عشر ال يدر 

بما تحمله من مفاهيم وملفوظات ومعاٍن ودالالت ليس من اليسير على الطفل أن . واضحة بّينة" املعرفة العلمية"

 . يدركها إن لم يتم الانتباه لها بالقدر الذي تستحقه

، إذ يمزج الكاتب هذه ألافكار، "سكوالئية"ريقة لكّن كل هذه املعارف، ال يمكن أن تكون جامدة، تقّدم بط

ويقدم هذه املعلومات، بتداخل واضح مع الخيال الذي هو أساس التفريق بين العمل املباشر الخطابي، وبين العمل 

قَل فإنما بإضافات جمالية كثيرة . الفني إلابداعي
َ
إّن املسرح ليس نقال للواقع بطريقة فوتوغرافية آلية، ولكّن إن ن

د في ذهنه من قبل
ّ
وهكذا هو الفن، إضافة . تجعل الرائي يفّرق بينها وبين نمطية الواقع أو املعلومة أو ما توط

 .للممكنات الواقعية ونفخ للروح في مومياء الجاهز والعادي

وهي إن كانت في الغالب . كمفردة فنية هامة تجلت في العديد من ألاعمال إلابداعية" الخيال العلمي"ويظهر 

 أّن املسرح أيضا لم يعدم أن كتب فيه العديد من املؤلفين أعماال 
ّ
روائية أو قصصية، وفي الكثير منها سينمائية، إال

ولعّل كتابات عديدة ونماذج المعة . مع ما يبدو من خلط واضح بين الخيال والخيال العلمي عند البعض منهم. هامة

 . صوص والعروض املقدمة في العالم العربي تنحو هذا املنحى ظهرت في العالم بهذا الصدد، كما ُوجدت بعض الن

إذ . مع قلتها. ومسرح الطفل في العالم العربي بنظرة عامة، لم يكن بمنأى عن مثل هذه الاختيارات الجادة

ة انطلق من إلاحساس باملسؤولية التي يأخذها صّناع العمل اتجاه ثقافة الطفل التي يتوجب تعزيزها والاضطالع بمهم

تحسينها بالنظر إلى أّن الاستثمار في الطفل رعاية وتنشئة ثقافية وفكرية أساس ألّي تطور منشود في مجتمع ُيراد أن 

لذلك فإّن هناك تجارب مّرت على الخشبة العربية . يكون متمتعا بالقدر الكافي من معاني التقدم الفكري والذهني

ما فيه من قيم ومفاهيم  ولهذا فإّن هذه الدراسة املوسومة بـ  تناولت الخيال العلمي موضوعا موّجها للطفل مع
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تكشف بوضوح أهمية هذا النوع من الدرس النقدي بالنسبة " الخيال العلمي من ألادب والسينما إلى مسرح الطفل"

 .ملسرح الطفل، وقيمته، بل ومدى تواجده في النصوص والعروض

في مثل هذه املساءالت النقدية للمسرح في العالم العربي  وقد انبثق هذا البحث من الوعي بالنقص الحاد 

 أّن اهتمام النقد قد ازورَّ عنها عن 
ّ
ق بمجموعة من ألاسماء التي رغم فاعليتها في املشهد الفني إال

ّ
خاصة فيما يتعل

 . قصد أو غير قصد
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 الخيال والخيال العلمي: مدخل تعريفي

مجموعة أساسية من املصطلحات التي ال يمكن فهم العمل النقدي دون التصّدي تقوم هذه الدراسة على 

القول املبّين لطبيعة "إّن التعريف كما يذكر أرسطو هو . لتعاريفها املججمية وما اتفق عليه الباحثون والنقاد بشأنها

رها إحالل تصّور واضح محلَّ في جوه"، وتتمثل قيمته كما يذكر بعض علماء املنطلق (اللفظ)الش يء أو ملعنى الحّد 

بنى عليها القراءة  73"تصّور غامض
ُ
 فإّن تعريفنا ملصطلحين أساسيين هنا يض يء الطريق لفهم ألاعمال التي ت

ً
هكذا إذا

: الناقدة بحيث تسّهل إدراكها وتيّسر استيعابها، وأمامنا مصطلحان يقع عدم التفريق بينهما والكثير من اللبس فيهما

 :  العلمي الخيال والخيال

 :الخيال .8

 في "الخياَل بأنه " باتريس بافي"ُيعّرف 
ّ
شكل من أشكال الخطاب، يعيدنا إلى أشخاص وأشياء ليست موجودة إال

فها، ثم مخّيلة القارئ 
ّ
 تخّيال ألنهما )...( املشاهد /مخّيلة مؤل

ّ
وفي الخطاب املسرحي ال ُيعتبر النص والعرض املسرحي إال

قد ال يبدو هذا املفهوم كما  74"خصوصا أّن التأكيدات التي تحتويها ال قيمة لها في الحقيقة مبتكران من جميع القطع

ال يتناقض : "يضعه باتريس بافي واضحا في سياق تحرير املعنى من الجمود املججمي لكنه يتوّضح أكثر  عندما يقول 

  75"ثمة تداخل للعنصرين. الخيال بشكل ما ورائي غيبي مع الحقيقة

ذا أّن الخيال يرتبط بما هو واقعي، غير أنه ليس تجسيدا حرفيا له، حيث يأتي من تآلف شيئين ال ومعنى ه

من هذين ( الخيالي)كانفصال شكل الحصان عن شكل الطائر واقعيا، وتكّون الحصان الطائر . يتآلفان في الواقع

فكرة أو ش يء ال يتوّجب حدوثه  أو عن طريق استحضار حدث أو . الواقعين عند جمعهما في الذهن لحظة التخّيل

إذ الواقعية ال تعني كتابة تأريخية . كما يظهر في حديثنا عن الخيال في ألادب الواقعي. حقيقة مع إمكانية وجوده فعال

َحْرفية ملفردات الواقع كما حدثت، وإال لصارت تاريخا ال فنا، ولكنها مجموعة أحداث وأفكار ينظر إليها 

 فكرة متخّيلة من إبداع صاحبهااملشاهد أنها /القارئ 
ّ
بمعنى أّن إمكانية حدوثها . ممكنة الحدوث مع أنها قد ال تكون إال

 . تبقى متساوية تماما مع إمكانية عدم حدوثها

ل عملية تأليف لصور ذهنية تمثل محاكاة لظواهر عديدة مختلفة ولكنها في الوقت 
ّ
بوجه آخر فإّن الخيال يمث

حقيقية، كما ال تعّبر عن صورة موجودة في الذاكرة، وهذا أهم فرق  بين الخيال والذاكرة، نفسه ال تعّبر عن ظاهرة 
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ومن الواضح أّن للخيال الدور الكبير الذي مّهد للوصول إلى تطور كبير في مجاالت كثيرة من العلوم واملعارف وظهور 

 .76الاكتشافات والاختراعات والنتاجات الفنية وألادبية

 
ً
 أفراد الخيال إذا

ّ
يحظى بموقع متفّرد باعتباره في مجال الفنون وإلابداعات موهبة خاصة ال يختّص بها إال

وهكذا فإّن مسرح الطفل الذي يستثمر هذا املعطى بشكل واضح في . معدودون ينتمون إلى حقل العلم والفن وإلابداع

ا ال يمكن إدراكه في الحياة اليومية املعتادة، أغلبه يتيح لألطفال أن يتصوروا عوالم غير التي يحيونها وأن يدركوا م

إّن أول قدرة يجب أن نهتم بها، : "لذلك تظهر لنا املقولة آلاتية للشاعر إلانجليزي كريستوفر فراي شديدة املصداقية 

 77"فالخيال هو الذي يجعل العالم يبدو لنا كل يوم جديدا. قبل أن تصدأ بسبب عدم الاستعمال هي الخيال

يفة الخيال أساسية في أي عمل فني، وبخاصة في توجيهه لألطفال، كما يبدو في ألاهمية ذاتها من وتبدو وظ

يقوم بعمليات معرفية على "من حيث أنه . وهو يشبه في وظيفته قيمة اللعب عنده. حيث استقبال الطفل لهذا الفن

مرت في خبرته السابقة، كما يحدث  يستدعي الصور الذهنية التي تمثل أحداثا وأشياء سبق أن)...( نطاق واسع 

وهو في كل ذلك يدرك ويتذكر ويتصور ( وهذا واضح في مسرح الطفل)عندما يقلد أفعال الكبار وسلوكهم وتصرفاتهم 

 يقوم بنشاط معرفي واضح...ويفكر
ً
 78"إلخ فهو إذا

 :الخيال العلمي .0

يتم . )كمصطلح آخرscience-fiction" الخيال العلمي"كمصطح، وبين " الخيال"من الضروري التفريق بين 

على رغم التشابك والتشابه، بل "( SF: "باللغة الفرنسية إلى الحرف ألاول من الكلمتينألاخير اختصار املصطلح 

 .الاقتراب من التطابق كما يرى الكثيرون ويبدو التفريق إذا أتينا ذكر تعريف ألاخير بعد تعريف ألاول 

ملصطلحات التي لم يتم الاتفاق عليها من جهة التعريف بشكل نهائي يتواضع والواقع أّن الخيال العلمي من ا

غير ما يطمئن له الباحث انطالقا من ألاعمال التي جسدته، هو التعريف الذي يلخصه بالقول أنه . عليه الجميع

  79"خيال يتعامل مع مكتشفات ومخترعات علمية حديثة بطريقة متخيلة"

اصطالح يطلق على ذلك النوع من ألادب "الخيال العلمي بأنه " هنجر. ي"اني يعّرف الناقد والباحث ألامل

الروائي الذي ُيعالج بكيفية خيالية مدروسة استجابة إلانسان لكافة ما يحيطه من تقدم وتطور في العلوم وتقنياتها 

  80سواء أكان في املستقبل القريب أم البعيد أم البعيد جدا
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تناُوُل التقدم العلمي ومنجزات التقنية وتطورها الصالح منها والضار "فه بأنه كما يمكن أن يصطلح على تعري

على الرغم من تنوع توجيهاته وتمّيز موضوعاته هو أحد أهم "وهو كما يعتقد نهاد شريف  81"من خالل أحداث درامية

  82"وقعه التاريخي والحضاري الوسائل املعينة للعقل على فهم العالم واستشراف املجهول منه، وزيادة وعيه بذاته وبم

 أهله، 
ّ
للخيال العلمي دور هام أيضا في ترجمة العلوم للناس بعيدا عن تخصصها املفرط الذي قد ال يعيه إال

واملشتغلون به، إذ يفتح املجال لغير املتخصصين أن يتابعوا ويدركوا جزءا مما توصلت إليه البحوث العلمية في 

سواء كان ما توصل إليه إلانسان في اكتشافاته واختراعاته إيجابيا مثل . مي إلانسانيقطاعات مختلفة من التفكير العل

بعض ألادوية املعالجة لعدد من ألامراض التي كانت مستعصية على العالم، أو سلبيا كاختراع القنبلة النووية أو 

 .كان خياال من قبل أصبح حقيقةفلقد حقق العلم الكثير من النبوءات التي تحدث عنها الخيال العلمي وما . غيرها

فمن حيث اعتماد . من جهة أخرى وجب علينا أن ننتبه جيدا إلى الفرق بين الخيال العلمي ومصطلح الفانتازيا

كليهما على الخيال فإّن خلطا كبيرا قد يقع بينهما، يمكن منعه إذا تّم تعريف الفانتازيا ومقارنتها بتعريف الخيال 

 .العلمي

اتجاه املغامرة واملبالغات وشطحات الخرافة "ا بشكل مختصر كما يرى طالب عمران يعّبر عن إّن الفانتازي

اتجاه جاد يحكي عن هموم إلانسان "وهذا يختلف كثيرا عن الخيال العلمي الذي يعبر عن  83"بقصد التسلية وإلامتاع

بينهما هو اعتماد الخيال العلمي على هكذا فإّن أهم اختالف  84"املستقبلية مع زيادة التلوث وتصنيع أسلحة الدمار

العلم منشأ ووصوال، واعتماد الفانتازيا على الخرافات وألاساطير، وإذا كان كالهما يهدف إلى املتعة والتسلية، فإّن 

الخيال العلمي يهدف إلى تشكيل وعي أكبر بقضايا إلانسان والعالم والعلم وهو ما تفتقده ألاعمال املتكئة على 

 . الفانتازيا

حتى أّن القول بوجود بعض كّتاب الخيال . ويظهر أّن الثقافة العربية ال تتمتع باهتمام جّدي بهذا امليدان

العلمي في العالم العربي ال يعني أّن خياال علميا حقيقيا، له وجود واضح يشكل ميدانا خصبا له نسقه وجغرافيته 

 .تيارا حقيقيا في العالم العربي يمثل هذا التوجهالفكرية فعدا بعض الكتابات املتفرقة ال يمكن أن نجد 

وجب التنبيه إلى خدمة جليلة يقدمها بلد مثل سورية لهذا امليدان، ال يمكن أن ُيغفل أبدا، يظهر هذا من 

، وهي 2331ظهر عددها ألاول بداية أوت " الخيال العلمي"خالل إنشاء وزارة الثقافة السورية ملجلة شهرية باسم 

صفحة، ويتم إصدار عدد مزدوج لشهرين متتابعين في  803الظهور ورقيا ولها نسختها إلالكترونية وتقع في مستمرة في 

 .  243بعض ألاحيان يصل عدد صفحاته إلى 
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أحد رواد " طالب عمران.د"تّم إسناد رئاسة تحريرها للكاتب والباحث وأستاذ الهندسة املدنية بجامعة دمشق 

وتتميز املجلة بالتنوع بين الدراسات والبحوث العلمية وفي الخيال العلمي، . كتابا 22نحو   هذا املجال، الذي أصدر فيه

وقد استطاعت أن تجمع أهم املهتمين باملوضوع ضمن صفحاتها، كما . وبين ألاعمال ألادبية التي تختص بهذا الشأن

دة على النوعية الجيدة للتصميم وتزويد استطاعت أن تجلب الاحترام للخط الفكري الرفيع الذي اختارته لنفسها، زيا

 85الصفحات بالرسوم والصور املطلوبة

من بين مائة قارئ للخيال العلمي، خمسين على : "86"إوحاق أزيموف"وتتجلى أهمية الخيال العلمي في ما قاله 

 يتابعون 
ً
تخصصهم العلمي ، ألاقل يهتمون بالعلم ويتابعونه، ومن بين هؤالء الخمسين نجد خمسة وعشرين طفال

إذن من بين كل مئة .. على ألاقل عشرة من بينهم يتابعون التخصص العالي، ومن بين هؤالء العشرة ينبغ عالم واحد

  87".وهذه نسبة جيدة طفل قارئ للخيال العلمي ، سيأتي عالم واحد على ألاقل،
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 .ذاته األرشيف الكامل للمجلة منذ بدايتها إىل آخر أعدادها صدورااهليئة العامة السورية للكتاب، ويف املوقع : جملة اخليال العلمي، ضمن موقع: ينظر  
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من أهم . كتاب، وتركت كتاباته أثرا كبريا يف السينما  922من أهم الكتاب الروس يف اخليال العلمي، كتب أكثر من ( 1550-1502)( أو عظيموف)ميوف أز إسحاق   
 .اليت متت ترمجتها إىل العربية" احلقيقة واخليال"لسلة خيال علمي، ورواية ئزة هوغو ألحسن ساالفائزة جب" األساس"ة سلسل: أعماله

87
 .26ص ، 0221، أوت 21د ، العد ملاذا؟ جملة اخليال العلمي...غا، اخليال العلميرياض نعسان آ:ينظر  
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I. الخيال العلمي في ألادب والسينما: 

 :العلمي في ألادبالخيال :املبحث ألاول  .0

 أنه آخرها استقباال للخيال العلمي واحتواء له 
ّ
على الرغم من أّن املسرح أسبق ظهورا عن غيره من الفنون إال

إّن تاريخ . لذلك فمن ألاجدى منهجيا أن نتتبع ظهوره في هذه الفنون قبل النظر في تمظهره فيه. في نصوصه أو عروضه

 .من الدهشة والعبقرية والخروج عن املألوفالخيال العلمي في الفن هو تاريخ 

يمكن أن نذكر عددا هاما من الكتاب، وكذلك في ظهر الخيال العلمي في عدد كبير من الروايات في العالم، 

في أي حديث عن " ثمانون يوما حول العالم"خاصة في كتابه " جول فيرن "القصة لكن من غير املمكن تماما تناس ي 

 . وايةالخيال العلمي في الر 

 في أعماله . ُيعتبر  جول فيرن أّول من جعل املعارف العلمية في صميم الخيال الروائي
ً
ألنه خصص أجزاًء كبيرة

 88لوصف بعض التقنيات أو لتفسير بعض النظريات و الظواهر العلمية الفيزيائية منها أو الرياضية

عشرون "و" خمسة أسابيع في بالون "و" من ألارض إلى القمر"كتب جول فييرن عددا من الروايات من أهمها 

 "و الشعاع ألاخضر"والجزيرة الغامضة" حول القمر"و" ألف فروخ تحت البحار

وتروي مغامرات السيد فيلياس فوغ الذي " حول العالم في ثمانين يوما"أما أهم رواياته على إلاطالق فهي 

ي مدة شهرين وعشرين يوما، مقابل دفع عشرين تراهن مع مجموعة من أصحابه على قدرته على السفر حول العالم ف

ألف ليرة لهم إن خاب في مسعاه، يقوم خالل هذه الرحلة بجولة في العديد من البلدان ويصف الكثير من أشكال 

كما كتب فيرن عن رحلة  89.الحياة وطرق املعيشة، والعديد من املغامرات التي حدث للرجل مع خادمه باسبارتو

ثم جاءت رحلة أخرى إلى مركز الكرة ألارضية حين قام عالم . داخل بالون ملدة خمسة أياممجموعة من ألاشخاص 

 عن فتحة 
ً
دنماركي يدعي ليد نبروك مع قريب له يدعي اكسيل بالسفر من مدينة كوبنهاجن إلى جزيرة ايسلندا بحثا

 وتضمنت الرواية أي. يمكن بها الولوج إلى باطن الكرة ألارضية املليء باألسرار
ً
 باإلنسان يقود قطيعا

ً
 شبيها

ً
 عمالقا

ً
ضا

من الثدييات ، وربما كان من أمتع ما في الرواية الحلم الذي ذكره جول فيرن علي لسان اكسيل حيث رجع بذاكرته 

إلي ماليين السنين قبل ظهور إلانسان، بل وقبل ظهور الكائنات الحية، ففي أثناء الرجوع للماض ي في الحلم اختفت 

ثم اختفت بعدها الطيور، ثم اختفت الزواحف، ثم ألاسماك والقشريات والحيوانات الرخوة، ولم يعد الثدييات، 

وازدادت درجة حرارة . على قيد الحياة سوى اكسل الذي رأى الحلم، بينما لم يعد هناك قلب ينبض سوى قلبه 

 90(كل هذا في الحلم)باطن ألارض حتى أصبحت في مثل حرارة الشمس 

                                                           
 .06ص  1و3العددان ينظر  88
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 .0219، 1تالنتيقيت، اجلزائر،طحممود بو عالق، دار : جول فرين، حول العامل يف مثانني يوما، تر 
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 .63ص . 0212، جويلية 11حممود قاسم، موسوعة التخيل العلمي، جملة األدب العلمي، جامعة دمشق، سورية، العدد  
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، الذي إليه ُيعزى القدرة الكبيرة في الكتابة "هربرت جورج ويلز"لخيال العلمي كثيرا باإلنجليزي كما اقترن ا

وهي : املدرعات ألارضية:  الدقيقة عن العلم بطريقة فنية، ومن جهة قيمة التنبؤات التي كتبها، ومن أهم ما كتب

وات، إضافة إلى قصة الرجل الطائر وقصة إرهاص حقيقي لوجود الدبابات التي ظهرت على ألارض بعد ذلك بعدة سن

 .سيد املولدات الكهربائية

 ألدب الخيال " إدغار رايس بوروغس"وفي الواليات املتحدة مثال يشير العديد من الدارسين إلى 
ً
بوصفه رائدا

و  8182عام  "تحت قمر املريخ"على كوكب املريخ  مثل رواية  العلمي في أمريكا، حيث كتب مغامراٍت عّدة جرت أحداثها

 مخلوقات مريخية ذات أشكاٍل غريبٍة ، كما بشرّيٍ واحد يدعى جون كارتر يواجه فيها التي تصف مخاطرات لشخٍص 

ه للمريخ"كتب  هرة"ثّم  8121عام  " العقل املوّجِّ    8104" قراصنة الزُّ
ً
سم هذه الروايات جميعا

ّ
كما يرى العديد -وتت

ائ بطابعها-من النقاد
ّ

ّدية" للمريخ العقل املوّجه"ق باستثناء رواية املغامر و الش و  التي أبدى فيها بوروغس بعض الجِّ

 من
ً
 91"دائرة املغامرة الّرصانة العلمّية وإن لم يخرجها تماما

 8120عام " حكايات مدهشة"وكان لهوغو جرنسباك دور هام في نشر أعمال من الخيال العلمي، بإنشائه ملجلة 

وسيلة لتدعيم فهم العلم والتكنولوجيا من خالل "أنه " جيمس جون "العلمي كما يرى الناقد وكانت نظرته للخيال 

في  22في املائة أدب منسوج في  52القصص الخيالي، وهو نوع من تغليف حبة الدواء بالحلوى، وكانت معادلته هي 

 92"املائة علم

إلى  Astounding Stories"القصص الصاعق"بدأ العصر الذهبي ألدب الخيال العلمي مع التحول الجذري ملجلة 

الذي كانت لجهوده في اختيار " خاصة مع مديرها جون كامبل ألاصغر Astounding SF" الخيال العلمي الصاعق"

إلى . وراي براد بوري" روبرت هينلين"و" إوحاق آزيموف"النصوص الهامة أن ظهر مجموعة من الكتاب املهمين مثل 

 .ليص عدد كبير من الكتابات في الخيال العلمي عن الفانتازياكامبل يعود الفضل في تخ

نشر هنيلين قصة خياٍل علمّيٍ تتحدث عن قدرة العلماء ألامريكيين على إنتاج قنبلٍة من  8144في نهايات عام 

ٍة مدهشٍة، مما دعا ألاوساط العسكرية ألامريكية إلى إجراء ت 202اليورانيوم 
ّ
حقيٍق عن ، و وصف القنبلة الذرية بدق

كيفية تسّرب معلوماٍت بهذه الخطورة ووصولها إلى املؤلف، وتوّصل املحققون إلى أّن ما جاء في القصة لم يكن سوى 

بة، وبعد أشهٍر فّجر ألامريكيون أّول قنبلٍة ذرّيٍة  ٍف بارٍع، وال عالقة له بمعلوماٍت عسكريٍة مسرَّ
ّ
 خيال مؤل

ه كاتبا ألدب خيال علمي جاد ومتمّيز، وظهرت أعماله العديدة تؤكد حاز هنيلين على اهتمام النقاد، باعتبار 

جُمعة"، 8100" القمر عشيقة قاسية"التي حازت جائزة هوغو، و 8120، نجم مزدوج 8128" صنيعة ألاسياد: "هذا
ُ
" ال

 .عن مجمل أعماله" نيبوال"نال جائزة  8154جوائز هوغو نالها الكاتب أربع مرات، وفي عام . 8112

                                                           
91
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تحقق معظم "هذا الانحسار إلى " أزيموف"سر الخيال العلمي مع منتصف الستينيات بشكل كبير، ويعزو انح

  93"نبوءات الخيال العلمي فلم يعد له وحر أو أعاجيب يقدمها للناس

 م بمبادرة 8102في الواليات املتحدة  عام )  SFWA) كما أّن تأسيس اتحاد كّتاب الخيال العلمي املشار إليه بـ "

كّل ذلك  Nebula«نيبوال » و  Hugo«هوغو » ، وتخصيص جائزتي  Damon Knightمن الكاتب والناشر دامون نايت 

 94"ساعد الكّتاب والناشرين واملهتّمين على تحّدي العقبات والعوائق التي قد تعترض طريقهم

، وانتشرت بسرعة " نحن"روايته " زامياتين" ونشر . في روسيا أيضا ظهرت كتابات هامة في الخيال العلمي

 .خاصة بعد ترجمتها إلى الانجليزية، وتحّولت إلى مجال للدراسة والبحث النقدي الواسع، كما تّم تحويلها إلى املسرح

، حيث ال يحمل سكان املدينة أسماء ولكن أرقاما، وهذا 230تدور الرواية حول مذكرات يكتبها الدكتور 

املدينة املحاطة بجدار مصنوع من زجاج أخضر اللون، وتقع خارج الجدار  الرجل يعمل مهندسا لصاروخ جديد، في

ويعيش جميع السكان . الحياة الطبيعية القديمة القديمة، وأما في الداخل فال توجد غير ألابنية الزجاجية الضخمة

أما الحياة . رضةعلى مرأى من بعضهم البعض، ويحكم املدينة حاكم يتم انتخابه بشكل ديمقراطي لكنه ال يلقى معا

 إلى تسليم ورقة وردية إلى الشخص الذي يريد 
ّ
الجنسية فإنها تتم على أساس الحب الحر وال يحتاج الراغب في هذا إال

 .95أن ينام معه

يظهر هذا عاديا مقارنة بتأخر ظهور الرواية كشكل أدبي له . في الرواية العربية تأخر ظهور الخيال العلمي

ه تأخر وجود أسماء ثقيلة فيه. تفق حولها النقادخصائصه الفنية  التي ي
ّ
بل إن شخصية .  وكما تأخر هذا الظهور، فإن

كانت ضده بشكل قاطع، باعتباره صنفا غربّيا ال يمّت بصلة لثقافتنا وإلى واقعنا العربي " نجيب محفوظ"كبيرة مثل 

إنه من الصعب اعتبار هذا )...( وال جدوى منه أدب الخيال العلمي يفتقر إلى العمق وهو خاو : "حيث قال في حوار معه 

النوع من أدب الخيال العلمي أدبا جادا ألّن ألادب الجاد في نظري يقّدم تجربة إنسانية حية، أّما أدب الخيال العلمي 

مجّرد ( )...فهو يتخّيل أشياء علمية ويتخّيل تأثيرها في إلانسان في املستقبل، فإذا تحققت لم يعد للعمل ألادبي قيمة 

  96..."كالم فارغ ال نعرف إن كان سيتحقق أم ال

على الرغم من قيمة نجيب محفوظ ألادبية غير أّن ما يفهم من هذا التصريح، هو الجهل الكبير بميدان هام 

لع  البّد أّن أخانا الكبير لم: "أخذ انتشارا واسعا في العالم، وهذا ما دعا أحمد عبد السالم البقالي يرّد على محفوظ 
ّ
يط

 أردأه، ولو أنه قرأ ما كتبه 
ّ
إوحاق "و" أورويل"ويلز و.ج. هـ"و" جول فيرن :على روائع أدب الخيال العلمي أو لم يقرأ إال

 ..."وغيرهم من الكتاب الذين ارتفعوا بهذا ألادب إلى مستوى الفنون الرفيعة لغّير رأيه تماما " )...( أزيموف

                                                           
93

 .11المرجع السابق،ص   
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 .15المرجع نفسه،ص   
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 .841  ص، 1531، 2أنيس زكي حسن، دار اآلداب، بريوت، لبنان، ط: كولن ولسن، املعقول والالمعقول يف األدب احلديث، تر:  نظري 
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 .69، ص 0219جوان ، 912أدب اخليال العلمي يف العامل العريب، جملة املوقف األديب، دمشق، سورية، العدد  كوثر عياد،  
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 8152الحائز على وسام الجمهورية للعلوم والفنون ملرتين " ي موس ىصبر "ويمكن الحديث عن رواية املصري 

ل رواية   8112و
ّ
، واحدة من 8115الصادرة عام " السيد من حقل السبانخ: "عن أعماله القصصية والروائية، وتمث

. اللغة العربيةأهم ما كتب العرب في الخيال العلمي روائيا، وهي تضع مزيدا من ألاسس الالزمة لهذا النوع ألادبي في 

والرواية مأساة محكمة لعالم فقد السيطرة على نفسه فسمح لآللة أن تستعبده، وللكمبيوتر أن يهديه سواء 

السبيل، ولكننا في هذه املأساة نجد أن الصراع الحقيقي يبدأ وينتهي قبل زمن الرواية، بل قبل زمن الحرب 

 ! إلالكترونية ألاولى

الي واحدا من الكتاب العرب الذين اهتموا بالخيال العلمي في أعمالهم الروائية ويمثل أحمد عبد السالم البق

فها" الطوفان ألازرق"ويظهر هذا من روايته ألاشهر 
ّ
رواية من الخيال العلمي تتحدث عن آفاق : "وهي كما عّرفها مؤل

ين أسسوا مدينة علمية بعد التطور العلمي بسلبياته وايجابياته من خالل عرض جهد ملجموعة من العلماء والباحث

الحرب العاملية الثانية قادرة على مقاومة الدمار النووي، كما تتناول طغيان آلالة على إلانسان وتفادي هذا املصير 

وقد تّم نشر الرواية في طبعتين متتاليتين . 97"بكل الوسائل والسبل املمكنة وإلعادة الثقة وألامل والتفاؤل بين الناس

 .وهي الطبعة املعتمدة في هذه الدراسة 8115، ثم أعاد اتحاد الكتاب العرب نشرها عام في الثمانينات

، إذ يكادان يكونان "نهاد شريف"غير أّن أعمال طالب عمران قد تكون ألاكثر بروزا في العالم العربي إلى جانب 

تحديدا دون غيره وتظهر قيمة طالب  الكاتبين اللعربيين الوحيدين الذين أوقفوا نشاطهما على الكتابة في هذا املجال

 عمال، بين القصة والرواية  22عمران من خالل نشر نحو  

شخصية الدكتور سالم، علم الفلك الهام، العامل بقاعدة فضائية اكتشفت  98"ليس في القمر فقراء"وتتناول 

مذنبا كبيرا يقترب من ألارض ضخمة على سطح القمر ينقلون إليها النماذج املتفوقة من العلماء والحكام وألاغنياء 

وتبدأ العملية . فقراءومن يستطيعون دفع ثمن الرحلة إلى القمر، بعد أن رفع الثمن إلى درجة ال يتحملها أحد من ال

ويبدأ أفرادها بإقامة املالهي واملطاعم الفخمة . الجدية برحالت سفن الفضاء إلى القمر تنقل الطبقة الفاحشة الثراء

 العالم سمير حاجتهم املاسة إليه، ويعيش سمير . ويتركون أهل ألارض ملصيرهم املحتم
ً
من العلماء الذين نقلوهم مجانا

ولكنه بعد زمن . ه وابنه الصغير، ويتابع أبحاثه هناك حيث يرصد املذنب الذي تصحبه الكارثةمدة من الزمن مع زوج

يشعر بأنه غريب في الوسط الذي يعيش فيه، ويرافقه أس ى على أهل ألارض من الفقراء الذين تركوهم ملصيرهم، 

ض ليكون هناك مع أهله يواجه معهم ويقتنع بالعودة إلى ألار . وتبدأ زوجه الضغط عليه ألنها تعاني من الشعور ذاته

وهناك يجد أن الحياة تستمر . املصير ذاته، وال يلبث أن يجد ما يقنع به رؤساءه فيعيدونه إلى ألارض مع أسرته

بعد عودته ومتابعته . والناس يواجهون واقعهم ويتغلبون على الصعوبات بأسلوب يدل على علو همة ومسؤولية

 من تهديد ألارضيكتشف الدكتور سمير أن املذ
ً
 وأنه أخذ يهدد القمر بدال

ً
. نب الذي يهدد ألارض قد انحرف قليال

ويتناقل العلماء هذه الحقيقة ويؤكدونها فيقرر الذين ذهبوا إلى القمر العودة إلى ألارض، ويصدرون بيانات إلى من 
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الطاعة، لكن املذنب يسحق القمر وال كانوا رعاياهم يطلبون منهم انتظار مقدمهم واستقبالهم والاستمرار في الوالء و 

 . يتيح لهم الفرصة للعودة إلى مواقع الاستغالل التي كانوا فيها

وكذلك قدرته الفنية . ويالحظ بوضوح موقف املؤلف من الفساد والطغيان والاستغالل، وانحيازه إلى الفقراء

لمية، وهو املتخصص في مجاالت علمية على معالجة موضوع من الخيال العلمي بتشويق وتقديم فائدة ومعلومات ع

 .هندسية تمكنه من ذلك

وإذا كانت أغلب النماذج التي أوردناها في هذا الصدد كانت روائية بدرجة أولى، فإّن الخيال العلمي في القصة 

وزيع كان له الانتشار ألاكبر مقارنة بالرواية، وأظهر سبب لذلك أّن القصة أكثر يسرا وسهولة من جهة النشر والت

وقد ظهرت قصص كثيرة ملؤلفين عدة تم نشرها في صحف ومجالت، وتحول بعضها كمجاميع قصصية . والانتشار

 . منشورة مع بعض

" سكان العلم الثاني"و" الزيتونة"و" يأمركم 34رقم "ويمكن إلاشارة إلى كتابات نهاد شريف العديدة مثل 

التي تضم عشر قصص، نشاهد كائنات لها صفات " وكائنات الفضاءأنا "وفي مجموعته القصصية " املاسات الزيتونية"

 من أهل ألارض فنتعرف على امرأة في طبق طائر ونلتقي مع حفيدة خوفو ومندوبة 
ً
آدمية ونساء حسناوات أجمل كثيرا

 ..فوق العادة وغيرها

بنا من عوالم أخرى وفي هذه املجموعة نجد على ألاقل خمس قصص تفد فيها كائنات في أطباق طائرة إلى كوك

حيث يصف نهاد شريف الطبق بأنه ربما كان أقرب إلى قاعة " امرأة في طبق طائر"تدل على ذلك بعض عناوينها وهي 

يتوسط .. لدى املقدمة اتخذت القاعة شكل نصف الدائرة.. أحد مراكز الحاسبات إلاليكترونية عندنا في القاهرة

ذه البد يغطيها نوع من اللدائن البالغة الصالبة، كما تقابلت والجدار الدائري وه. جدارها ألامامي فتحة الرؤية للخارج

أما املؤخرة املستعرضة فشغلتها مجموعة ضخمة من آلاالت الغامضة راحت تومض . أجهزة التشغيل ومعدات القيادة

ينة فقد قدم من جانيميد كل اثنين يعلو أحدهما آلاخر أما طاقم السف.. تجاورها أربعة أزواج من ألاسرة.. في سكون 

وسبب قدومهم أن كوكب ألارض يحتوي على معدن . قمر املشتري وهبط بجوار مرصد القطامية بجبل املقطم بالقاهرة

فهم ..غازي لم يكتشفه أهل ألارض بعد لوجوده في املناطق القطبية بينما هو يمثل لب حياة القادمين من الفضاء

. و كوكبهم لحمايتهم من إشعاعات املشتري القريبة املهلكة التي يصبها عليهم ليل نهارينثرون ذراته الدقيقة للغاية في ج

وهم يراقبون أهل ألارض من حين آلخر ألنهم يخشون أن يشعلوا نار حرب نووية تهلك كل ما على كوكب ألارض بما 

 ..99فيها ذلك الغاز الحيوي 

استفادت بشكل كبير من القفزات العلمية الكبيرة  السمة الغالبة في هذه النماذج الروائية والقصصية أنها

إنها أعمال تنبني على معرفة علمية وثقافة عصرية رصينة . التي توصل إليها العالم خالل قرون من الاشتغال والبحث

كما استفادت من املنجز ألادبي في الخيال العلمي كما توصل إليه الكتاب العامليون، ويبدو من الصعب إيجاد 

إّن أدب الخيال العلمي كما في هذه النماذج أدب عولمي يقفز عن الخصوصيات . عربية في هذا ألادب خصوصية
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الثقافية والعرقية، ولو أّن الاتكاء على املعطى العلمي املشترك بين البشر جميعا يمكن أن يكون حال يتّم الاستنجاد به 

 . ون غيرهالتبرير هذا ما دام العلم يأتي للبشر ال إلثنيات وأعراق د

وعدا بعض املظاهر الشكلية كاختيار أسماء عربية في بعض ألاعمال، وعدا استخدام بعض الجزئيات مثل 

في قصة نهاد شريف بهذا العنوان وهي رمز للمنطقة العربية ولها مدلوالت ثقافية فيها ملا كان للباحث " الزيتونة"لفظة 

وإذا كان . بمعنيين إيجابي وسلبي. دب الخيال العلمي أدب ال هوية لهإّن أ. استخراج هوية النص الثقافية أو العرقية

إلايجابي واضحا فإّن السلبي يتمظهر في أّن الكاتب العربي ساير النزعة والنمط الغربيين في الكتابة بحيث سار على 

 . منوالهما دون أن يعطي لنفسه فرصة إظهار الاختالف الحضاري والفكري له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  50 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة
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 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 

 :الخيال العلمي في السينما: املبحث الثاني .2

والتمازج بين . تاريخ الخيال العلمي في السينما يشهد بالعظمة الكبيرة التي وصل إليها إلانسان الغربي خاصة

ألافكار ألادبية الظاهرة في السيناريوهات املأخوذة في أغلبها من روايات منشورة ككتب اطلع عليها القراء، وبين التقنية 

مما يدل على أّن التطور شمل الشكل واملضمون معا، وساعدت املؤثرات . "ملتطورة التي بلغتها صناعة الفيلما

التنفيذية البصرية على فتح آفاق جديدة أمام مخيالت صانعي هذه ألافالم في بحثهم عن مواضيع جديدة وتنبؤات 

 100" رصينة باكتشافات علمية جديدة

، أما أفالمه 8132عام " رحلة إلى القمر"منذ أن قّدم جورج ميليس فيلمه  بدأ الاهتمام بالخيال العلمي

 8115عام " الغواصون في العمل"السابقة عن هذه الفترة فكانت مزيجا بين الواقعية واستخدام السحر مثل فيلمه 

اقتباسا " القمر رحلة إلى"يمثل فيلم . كخدعه في تغيير رؤوس ألاشخاص، بنزع الرأس من الجسد ووضعه على الطاولة

ألعمال جول فيرن، وابتداء من هذا الفيلم ثبت أن السينما بإمكانها تصوير كل ما يخطر على ذهن إلانسان، دون 

الخدع امليكانيكية : وقد استخدم ميليس ألول مرة في تاريخ السينما نوعين من الخدع. التوقف عند الواقع فقط

املسرح كالضباب واملطر والرياح والانفجارات وغير ذلك، وكذلك وهي مأخوذة بشكل عام من . والخدع البصرية

 .الروبوتات والوحوش ألاسطورية والحشرات العمالقة وغيرها

صّور نسخة ( قام ميليس بالدور )الذي يتحدث عن كيميائي  8115عام " الرجل ذو الرأس املطاطي"في فيلم 

نفخه ليصبح بحجم ضخم ثم عودته إلى الحجم طبقة ألاصل عن رأسه على الطاولة في منتصف املخبر، ثم 

وعلى الرغم من ضياع . وغيره، أوائل أفالم الخيال العلمي" سائق الدراجة النارية"وهذا الفيلم إضافة إلى .الطبيعي

مع أّن أغلب ما .أغلب أرشيف الرجل غير أّن ما تبقى منها يعطينا داللة قوية على انطالق عصر أفالم الخيال العلمي

 .ديمه كان ال يحوي قيمة فكرية بقدر ما ضمن متعة للمشاهدينتم تق

مثل . كان املجال مفتوحا أمام مخرجين إلنتاج أفالم خيال علمي ذات قيمة فكرية هامة 8183مع سنة 

، وعلى الرغم من تصنيف العمل كواحد من أفالم الرعب بوجود الخفافيش ومصاص ي الدماء، لكن "فرانكشتاين"

حيث . يجب تغيير مخ املجرم: كان حاضرا في أبرز مشاهد الفيلم، عندما يتحدث البطل أمام الجمهور الخيال العلمي 

ولكن خادم العالم قام بتغيير مخ الرجل الطيب بإناء مخ املجرم وقّدمه . سرق العالم فيكتور فرانكشتاين جثة املجرم

. ظرو إلى هذه الجثة، لقد صنعتها من ألاشياءان: وكان العالم مججبا بنفسه وهو يقول لزوجته وأصدقائه. لسّيده

وتكون املشاهد . ينتهي ألامر بتشويه الخادم وخنق العالم من قبل املسخ املخلوق .وفتحت الجثة عينيها وبدأ القلب يدق

 .ألاخيرة بموت هذا الخلق الججيب حرقا على يد حشد من الناس
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ظهر فرانكشتاين في . ملاري شيلي، املراهقة وقتهاتم اقتباسه من رواية وحيدة . حظي الفيلم بإعجاب كبير

، الذي ينتهي بموت 8125عام " فرانكشتاين اللعين"مثل . العديد من ألافالم، حمل بعضها اسمه مع بعض الاختالفات

 . املسخ جّراء تذويبه في حمض ألاسيد حتى ال يبقى منه أي أثر

ن في دراساتهم التأريخية للسينما، بين أفالم الرعب، يجب أن نشير هنا إلى أّن العديد من النقاد ال يفرقو 

وما دمنا حددنا التعريف ألاكثر توافقا للخيال العلمي، فإّن الكثير من ألافالم املصنفة . الفانتازيا وأفالم الخيال العلمي

املادة التي على مستوى "و. ضمن هذا املجال ال تعدو أن تكون أفالما خيالية من الخطأ تصنيفها ضمن مبحثنا هذا

د أفالم املغامرات بشتى ( ألافالم)تتضمنها 
ّ
أي املواضيع والقصص املطروحة فيها، بقيت مع استثناءات نادرة تقل

 101"أنواعها

عكس " ميتروبوليس"ظهر واحد من ألافالم الهامة، يعتبره بعض النقاد فخر ألافالم ألاملانية وهو  8120في عام 

تجري أحداث هذا . السريع الذي شهده الغرب خالل بدايات القرن العشرين خاصةحمى التطور " فريتز النغ"مخرجه 

في نيويورك حيث يعيش عمال ميتروبوليس في الطابق العاشر تحت ألارض، ويعيش صاحب املدينة  2333الفيلم عام 

، ثم فيلم 8113عام " تصّور فقط"كما ظهر فيلم . الصناعية فوق ألارض مع ابنه في جنة من الحدائق املعلقة

جريمة "أما فيلم . يبدأ بعيد ميالد العالم بعد حرب مدّمرة دامت قرابة عشرين عاما 8100عام " سيحدث ش يء ما"

، عن 8143عن رواية لنيل بمبرتون فيتحدث عن أحداث تقع عام   8121الذي أخرجه موريس إلفي عام "بشعة 

اعتمد الفيلم على حبكة درامية . د ذلك ُيقتل الرئيسحرب بين دولتين، ينفجر نفق تحت املاء ويموت آلاالف وبع

عميقة، مضمونيا، أما على صعيد الصورة، فاعتمد على املشاهد املبهرة، كمشهد الطائرات املقاتلة التي غطت 

 . لقد تنبأ هذا الفيلم بالحرب العاملية الثانية التي حدثت بعذ إخراج الفيلم بسنوات. السماء

للمخرج " إليتا"لطيران بين الكواكب، وفي الاتحاد السوفياتي نجح بشكل مبهر فيلم تناولت السينما فكرة ا

 .عن قصة أللكسندر تولستوي   8124ياكوف بروتازانوف عام 

تفضيل السينما املبالغ فيه والثابت للسحر والتنجيم والعلم الزائف على النوع "وعلى الرغم من ظهور 

 أنها تعّبر إلى حد ما 
ّ
  102"عن رغبة الجمهور الواسع لذلكالحقيقي، إال

وتعاون فيه مخرجه مع جمعية رحالت الفضاء " امرأة على القمر"أخرج فريتز النغ فيلمه الصامت  8121وفي 

غير أّن الفيلم الذي تم . وكانت املشاهد في العمل خير دليل على تطور الخدع السينمائية في هذا الوقت. ألاملانية

أشرف . جورافلوف. ، للمخرج ف8102عام " رحلة الفضاء"بني على أسس علمية هو فيلم اعتباره أول فيلم خيالي م

على السيناريو عالُم الفضاء السوفييتي قسطنطين تسيولكوفسكي فوضع العديد من املالحظات وأكد على ضرورة 

لقمر كالعصافير، على وجود فضاء أسود ونجوم ثابتة ال تبرق وانفجار أثناء هبوط العربة، وضرورة القفز على سطح ا
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وإلى تسيولكوفسكي يرجع العديد من . افتراض منه بأن الجاذبية على القمر تقل بست مرات عن الجاذبية على ألارض

 . الباحثين فضل تطور صناعة الفضاء ليس على العلماء فقط ولكن أيضا على الحركة الفنية بشكل كبير

" عندما تتصارع العوالم: "ت مجموعة من أهم ألافالممع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، ظهر 

لجورج بال، حيث حصل على ست جوائز أوسكار على الخدع السينمائية  8103" آلة الزمن:، لرودولف ماري، 8128

 31استغرق تنفيذها مدة . ألاكثر أهمية" حرب العوالم"وتعتبر الخدع التي استخدمها بايرون هاسكين في . في أفالمه

إّن الخدع السينمائية هي أحد : "وقال بول تعليقا على ذلك. يما تم تنفيذ بقية الفيلم في أربعين يوما فقطأشهر ف

 "نجوم الفيلم، تماما كما أبطال الفيلم

 8100لستانلي كوبريك عام " دكتور سترينجالف"في السنوات الالحقة توالت أفالم تحذر من املستقبل مثل 

حذرت من نشوب حرب نووية تدمر .8102لبيتر ووتكنز هام " لعبة الحرب"و 8104ت لسيدني لومي" السقوط الحر"و

 . إلانسان

لكن في أفالم كوميدية مثل ( كما رأينا مع فيلم فرانكشتاين)كما أظهرت بعض ألافالم فكرة غسل ألادمغة 

ح املنشوري"
ّ

 .1038102لجون فرانكنهايمر عام " املرش

للممثل " إنني أسطورة"غاية ألاهمية موضوعا وتقنيا، ففي فيلم  مع حلول السبعينيات، ظهرت أفالم في

شارلسوت جيستون تصوير لرحلة الكفاح من اجل البقاء، حيث نرى هجوم الجراثيم التي قتلت أغلب سكان ألارض 

  104"وتركت الناجين يواجهون مصيرهم بعد أن تحولوا إثر إصابتهم بالجراثيم إلى مصاص ي دماء

يصور الرجل آلاكل للبروتيزم، وقد شكل هذا العمل "الذي  8158عام " انفجار الفقاقيع" كما تم انتاج فيلم

 " مادة خصبة لصانعي أفالم الخيال العلمي وتصوراتهم للتطورات العلمية في السنوات الالحقة

علمي في الذي استفاد بشدة من التطور ال" أوديسا الفضاء: "زيادة على أفالم أخرى مثل أفالم املخرج كوبريك

ثم فيلم . استخدامه مجسمات لهياكل الحيوانات العمالقة كمؤثرات مقنعة تجعل املشاهد أقرب إلى الحقيقة

 ".كوكب القردة"ثم فيلم " البرتقالة امليكانيكية"

 من املواد التي تزخر بها 
ً
 متنوعا

ً
كانت هذه ألافالم مزيجا متنوعا من املواد التي تزخر بها أنها تشكل خليطا

من تجارب العلماء الحديثة، والحياة على الكواكب ألاخرى، وعالم الرحالت الفضائية، ثم قصص الرعب "لوم الع

أما اليوم فتتجه أفالم الخيال العلمي إلى مسلك جديد من خلل . والشياطين وسيطرة عالم الحيوان على إلانسان

 قبل استخدام التقنيات الحديثة التي تسبق الحدث وتقترب من الواقع بع
ً
 طويال

ً
د أن كانت في املاض ي تستغرق وقتا

 105"إنجازها

                                                           
 29بواكري أفالم اخليال العلمي، اخليال العلمي، العددان  103
104

 .11املرجع السابق ص  عزيزة السبيين، 
105

 .19املرجع نفسه، ص   



 

 

  53 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة
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الري "لألخوين " ماتريكس"إثر إطالق العروض العاملية لفيلم  8111مع نهاية القرن العشرين، وفي خريف 

الخليط ألاجمل "انه في رأي مجموعة كبيرة من نقاد السينما . اعتبر العمل فيلم ألالفية الثالثة"  وآندي واتشوفسكي

لخيال العلمي والتقنيات ألاكثر تطورا والحكاية الدرامية املوغلة في متاهة البحث عن معنى الوجود والقدر وثنائية ل

أدرك ألاخوان كيفية موازنة املبنى واملعنى في إطار بصري "في هذا الفيلم  106"الحياة واملوت ولعبة الوهم والحقيقة

أسست لغة جديدة في التعاطي مع فن الخيال العلمي بمؤثراته  عمارة بصرية"بنى املخرجان . مدهش، بديع ومتين

 .الخاصة

الفيلم الذي ختم "ماتريكس فيلم ألالفية قد يفهم منه أنه "إجماع نقاد فرنسيين وأمريكيين على اعتبار 

انطالقة  ألالفية الثانية بتحول جذري ملسار أكثر من مائة عام بقليل على والدة الفن السابع، أو ربما وجوده فيلم

بالنظر خاصة لقدرته على إلابهار " ألالفية الثالثة بكل ما تحمله من تبدالت فعلية وجوهرية على املستويات كافة

البصري بتقنياته املتطورة جدا املصنوعة بتماٍه فني ودرامي جميل بنّص يتقاطع مع الفلسفة الوجودية والقيمة 

على مستوى الفنون القتالية املشغولة بتقنية الكوريغرافيا وفي  الدينية، وقدرته على خلق آفاق إبداعية جديدة

 . 107الغرائبية املؤدية إلى أسئلة الوجود والخلق والعالقة بالقدر ومعنى إلايمان

والذي لم يلَق غيره من ألافالم السينمائية ما  2331املعروض عام " أفاتار"يتوجب الحديث أيضا عن فيلم 

سأتناول الفيلم . م الباحثين والكتاب واملفكرين سواء في السينما أم في السياسة والاجتماعالقاه هذا الفيلم من اهتما

السينما ألامريكية منذ نشأتها لم تبتعد عن السياسة . من جهتين، القيمة املعرفية للفيلم، والخلفية إلايديولوجية له

  .108فكانت بوقا لليمين تارة وبوقا لليسار تارة أخرى 

ول رغبة إحدى شركات التعدين في الحصول على معدن ثمين ونادر الوجود ولكنه موجود في يدور الفيلم ح

كوكب صغير فترسل بعثة من العلماء وقدامى املحاربين بأسلحتهم الحديثة للتفاهم أوال مع سكان ذلك الكوكب وهم 

 109ى العنف وإلابادة إذا لزم ألامرشعب طبيعي من أشباه البشر الزرق، على استغالل ثرواتهم الطبيعية مع الالتجاء إل

من التوصيف الكرونولوجي ألهم ألافالم التي تناولت الخيال العلمي إلى آخر " حرب النجوم"تّم إغفال فيلم 

في صاالت العرض ( 2382نهاية )لسببب واحد، أنه واحد من أهم ألافالم التي تعرض حاليا . هذا املبحث قصدا

خالل الحرب الباردة، " رونالد ريغان"يستند إلى مشروع أوجده الرئيس ألامريكي ألاسبق الاسم كما هو شائع . ألامريكية

التي يقودها " إلامبراطورية"التي تقّرر مقاومة " ليا"حكاية ألاميرة "إنها . لكن القصة ال تتناول ألامر بشكل مباشر

القصة املسبوكة والقوية التي مّيزت ألاجزاء تم مزج ألاكشن السريع مع " حرب النجوم"في . إلامبراطور الشرير ومعاونه

في الفيلم . بقي الصراع حاضرا بين الخير والشر، كما بقي البشر والكائنات الفضائية أو إلالكترونية املوجودة. ألاولى

 يشعر املشاهد بأن ما يراه مستحيل
ّ
ب ال يستغر . هناك مليارات الكواكب والشعوب وألاجناس والكائنات. كان يمكن أال
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املشاهد مثال أن يركب سكاُن  يركب سكاُن كوكب ما هم من السالحف التي تطّورت حتى باتت تشبه البشر، فوق 

 كما في بعض ألاجزاء السابقة
ً
 .110نوع من الكائنات ذات ألارجل ألاربع، متطّورة عن السحالي مثال

تصويره في أبو ظبي، العاصمة  لقد تّم . له خصوصية بالنسبة للمشاهد العربي" حرب النجوم"هذا الجزء من 

مليون دوالر  233حيث كانت تكلفته . مليون من ألارباح 23إلاماراتية، حقق الفيلم بعد أيام قليلة من عرضه أكثر من 

 2385مليون دوالر خالل ثالثة أيام فقط، وتحّدث منتجو العمل عن تحضير جزءين تاليين  يظهران خالل  223وحقق 

 2381111و 
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 الفصل الثاني

 الخيال العلمي في املسرح
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 :الخيال العلمي في املسرح العاملي: املبحث ألاول 

. كما ينّبه عدد من الباحثين" مسرح الطفل"علينا أن نتفق في البداية على املعنى املقصود في هذه الدراسة عن 

املسرح الذي يصنعه ألاطفال : مسرح الطفل: الوقت نفسهأّن القول بهذا املصطلح قد تختلط معه عدة معاٍن في 

ــــ"أنفسهم ومسرح  مسرح : املسرح الطفولي:الذي يصنعه الكبار له ونوع ثالث له أهميته وظهوره الهام وهو : الطفل" لــِـّ

وبعض وبعض املمثلين  الكبار من إداريي املسرح واملؤلف واملخرج ومصمم الديكور  مختلط أو مسرح مشترك مع

 .112هين،جَّ ألاطفال املساعدين املو 

بحكم تجربته ككاتب ملسرحيات " ألفونسو ساستره"قد تظهر وجاهة هذا التفريق وإلاصرار عليه من قبل 

شهيرة وناقد أيضا، إضافة إلى أّن هناك أصواتا أصبحت تتعالى، وصل صداها إلى العالم العربي أيضا بأّن أدب 

 ليه الكبار كما رأت جاهدة موسوي في واحدة من مقاالته بمجلة املعرفة السوريةقد جنا ع( أو مسرحهم)ألاطفال 

ما يسود في ثقافتنا العربية من آداب الطفل حاليا تلك القصائد أو القصص التي يكتبها و يلّقنها "عندما رأت بأّن 

 113"وهما ليسا سوى راويين للشعر( قصيدة للطفلة أو الطفل فالن)للصغار ويقال جزافا 

يقدم مسرح الطفل التسلية والاستمتاع كما يحاول تنمية املعارف والقيم وتوطيد ألاخالق املثلى إنه مزيج بين 

العالم الرائع والغريب والشاعري إلى إلادراك الطفولي من جهة، كما يحاول "التسلية وفن الحياة، فهو يحاول أن يقدم 

ولقد حاول الناقد ألامريكي  114"وقبول آلاليات الاجتماعية بذل قصارى الجهد في إعطاء الطفل عناصر فهم العالم

 :أن يختصر أهداف مسرح الطفل في ستة مبادئ هي كالتالي"آبرناتي.ل.ر"

 التسلية . أ

 تثبيت املعرفة . ب

 حث ألاطفال على القراءة . ت

 إعداد دروس في ألاخالق والقيم النبيلة . ث

 تنمية تقدير آلاداب . ج

 115تنمية وتقدير مختلف أنواع الثقافات . ح
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بأّن أدب (   Seth Lerer)يصّرح الناقد إلانجليزي سيث ليـرر " من إيسوب إلى هاري بوتر: أدب ألاطفال"كتابه  في

وقد كانت غرفة الصف من أيام القديس أغسطين إلى شكسبير، "ألاطفال منذ قرون لم يكن منبّت الصلة باملسرح 

 
ً
 ألن الصبية كانوا يحفظون نصو  مكانا

ً
 كالسيكية،لألداء املسرحي، نظرا

ً
ومناقشات خطابية، ويلقونها، ويمثلونها  صا

 116"أمام املعلم

بل إّن جذورا أكثر ضربا في التاريخ يمكن استخالصها لالستدالل على أهمية العمل املسرحي عن الطفل، حتى 

 وإن لم تكن بالشكل الحديث الذي يتعارف عليه الناس حاليا، 

الهندي )املسؤولين والقائمين على شؤون املسرح " أن" ألاطفالفي أدب "ويذكر علي الحديدي ضمن كتابه 

كان الشباب ( كما)...يتلقون تكوينهم منذ نعومة ألاظافر في هذا امليدان على أيدي آبائهم وأجدادهم ( القديم

" هوريتهجم"وقد أورد أفالطون في . إلاغريقيون في مدينة أثيـنـــا يتعلمون الرقص التعبيري ضمن البرنامج الدراس ي

 117"ضرورة تلقين الجند فن املحاكاة، وذلك بتمثيل أدوار درامية تتعلق باملروءة والفضيلة والشجاعة

ه " سيث ليرر"مع ذلك فإّن 
ّ
وبالرغم مما قد تقوله لنا تواريخ من هذا  "يعود من جديد ليستدرك بشكل نبيه أن

ها أدب ألاطفال أفضل وأكثر دقة أو جدوى منه في القبيل، فإنه ليس هناك عصر ذهبي واحد؛ وال توجد لحظة كان في

إنه، . إن أدب ألاطفال ليس فئة نموذجية، يستطيع عصر ما أن يصل إليها، وعصر آخر أن يفقدها. أية لحظة أخرى 

 من ذلك، نوع من النظام تتحدد قيمته الاجتماعية والفنية من خالل عالقات تقوم بين من يصنعه، ويسوقه، 
ً
بدال

 . 118"ويقرؤه

ومع هذا الرأي يمكننا أن نستدرك على استدراكه، بأّن ما قّدم لألطفال، في املسرح على ألاقل، كان يتطور من 

من خالل الاستخدام ألامثل ألهم النظريات التربوية التي ظهرت مع . وقت آلخر عبر فترات متسارعة في دول العالم

، هذا من جهة املواضيع والقيم املستهدفة في الطفل، "إميل"خاصة في كتابه الهام " جون جاك روسو"و" جون لوك"

كما تم القيام بشكل ظاهر بمجموعة تطويرات في جانب تجسيد العرض املسرحي للطفل بمختلف مكونات هذا 

 .العرض

ال يمكن لدراسة مثل هذه أن تستوضح كل ما قدم ويقّدم من خيال علمي في مسرح الطفل في العالم، إذ أّن 

بير، والوعي الهام بقيمة هذا املسرح يجعل من ألاعمال كتابة وعرضا تتكاثر إلى درجة يمتنع معها إلاحصاء الانتشار الك

ونحن إذا تجاوزنا منطق الكرونولوجيا في انتباهنا ملسرح الطفل وعالقته بالخيال العلمي فإننا سنجد عددا . والدرس

ويمكن هنا أن نشير إلى عدد من ألاعمال قّدمت في السنوات . هاما من الكتابات وطائفة من الكتاب قّدموا هذا النوع

 .ألاخيرة، بش يء من إلايجاز الذي يثبت من ورائه الاهتمام الواسع للثقافة الغربية بالطفل وثقافته

                                                           
 .10ص  مرجع نفسه،سيث لرير،   116
117

 . 21ص  ،  1536، 0ط القاهرة، مصر، ، ةمصرييف أدب األطفال، مكتبة األجنلو : احلديديعلي   
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إّن النصوص . جزوا عدة نصوص في هذا املضمارنظهر في فرنسا عدد كبير من الكتاب املسرحيين الذين أ

وهو تقليد ينسحب على مختلف الدول –لى الخشبة، كما أّن الالفت في التجربة الفرنسية تلحقها دائما عروض ع

كتب النصوص تبعا للفئات العمرية املعّينة، وهو ما . الاعتماد على التقسيم العلمي للتطور العمري للطفل-الغربية
ُ
إذ ت

 .عرض عددا من الكتابات في الخيال العلميويمكننا من خالل هذا املبدأ أن نست. يغيب عن البيئة العربية بشكل قاٍس 

، تسير بطقوس 2838نقرأ عن حياة عائلة في سنة " 2838: "بعنوان Serge Jochumسارج جوشوم "في نص لـ 

تحاول ألاّم أن تقاوم هذا التشّيؤ والعودة إلى القيم . ألالوان ممنوعة تماما، املشاعر محدودة، وتسير بشكل آلي: غريبة

 119هل يمكنها أن تتوّصل إلى نقلها إلى أسرتها؟: يصبح السؤال املشروع هنا. تعتبرها أقوى وأفضلالقديمة التي 

سنجد أّن هذه التيمة تّم الانتباه إليها في أكثر من نص مسرحي، وسنجد هذا ماثال أمامنا في املسرح العربي 

و القيم املادية، بينما تتدحرج قيم الروح ، إّن العالم ينحاز شيئا فشيئا نح)سنتناول هذا في املبحث املوالي(أيضا 

 . ويصبح من الصعب استعادتها. والجمال إلى الوراء

" اتحاد ديمقراطي جديد"، في 2323فإننا نجد أنفسنا في عام  Jon Ottلـ جون أوت " أرواح حّية"أّما في نص 

ل عند الجميع، ما دام أّن عصر حيث يعيش الجميع حرا وسعيدا، حرية التصرف والكالم والتفكير، مثلما هو الحا

 120 !! آلالة قد زال

للكاتب توماس س دورون  Contre temps"وهي ترجمة يقترحها الباحث لنص " الزمن املعكوس"في نص 

Thomas C Durand  نجد الطفل بنيامين الذكي واملليء باألفكار، وهو زميل للطفل بروسبير الذي يحب في السر جارته

املفاجأة أّن هذا املجهول يأتيه من . هيلين، يتفاجأ بوجود شخص مجهول يكتشف أنه أخذ وقتا طويال في البحث عنه

، وأحدهما من بنيامين، "هيلين"هما ابنا هذان الطفالن املجهوالن ". لويز"مسافة أربعين سنة مستقبلية، بصحبة 

 .121"بروسبير"وآلاخر من صديقه 

ويالحظ في هذا النص، الاشتغال على املستقبل، كأساس يحاول من خالله املؤلف استشراف القادم من 

. ثةالزمن على ضوء الحاضر وتفاعالته، في إيجابياته وانكساراته، والشّك أّن تشابها واضحا بين هذه النصوص الثال

نقول أّن هناك علما يدعى علم املستقبل فإنما هو "وإذا جاز لنا أن . إنه الولع باملستقبل والخوف مما يخبئه لإلنسان

 122"تخطيط ملمكن، وهذا التخطيط مؤسس على إنجازات واقع مدروس، الاحتماالت فيه تكاد تصل حد اليقين

ر في املستقبل من خالل كتاباته،
ّ
أن يخرج من الواقع إلى عالم الخيال فيتحرر من  يحاول الكاتب الذي يفك

في ظل التشييء واملادية املستشرية في  123"وينطلق للتعبير بش يء من الحرية عن تخوفه مقبل ألايام"ضغوط الراهن 

 .العالم، والخوف من استهالك ما تبقى من إنسانية إلانسان

                                                           
 

119
 .مساء 16.00، 2185ماي  81: تاريخ الدخول ،www.leproscenium.com:  يُنظر 
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 .25، ص 2111أوت ، 18محمد الهادي عياد، مفهوم االستشراف السياسي في روايات الخيال العلمي، مجلة الخيال العلمي، العدد   
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 الخيال العلمي في املسرح العربي: املبحث الثاني: 

مجرد .. مسرح الخيال العلمي العربي" مقاال بعنوان  2380ديسمبر  88صحيفة الثورة السورية في عدد نشرت 

الخيال العلمي مجاله ألاوسع هو السينما بما تملكه من إمكانات "يقول فيه كاتبه أّن الباحثين اتفقوا على أّن !!" خيال

 .124"مي في ألادب عامة واملسرح خاصة موضع أخذ ورّدٍ لتقديم هذا النوع من إلابداع وما زالت دراسة الخيال العل

وعلى الرغم مما يبدو من مصداقية في جزء من هذا الرأي بما يتعلق بالسينما والدور الكبير الذي تفاعلت فيه 

 أّن من الخطأ التام القول بأّن الخيال العلمي ف
ّ
ي مع الخيال العلمي من خالل توفير إمكانات هائلة لصناع العمل، إال

ذلك أّن أهم ألاعمال السينمائية التي . ألادب ال يزال يتأرجح بين الاتفاق حوله والاختالف في قيمته ومدى وجوده

تناولت الخيال العلمي كانت أدبية أساسا، رواية وقصة، والنماذج التي رأيناها في املبحثين السابقين تدّل على ذلك 

 . اوقوا تجربته أو لحقوا بهاابتداء من أعمال جول فيرن إلى الكتاب الذي س

هل يمكن للمسرح بمحدودية فضائه التمثيلي، أي بوصفه : غير أّن إلاشكالية الحقيقية التي يصادفها الباحث

عمال فنيا مجسدا في مكان محّدد املساحة صغير ألابعاد، أن يستوعب ألافكار الهائلة التي يمنحها الخيال العلمي 

  ويستطيع تجسيدها على الخشبة؟

وإذا كان املسرح نتاجا وافدا على العرب وقليل الانتشار مقارنة باألعمال إلابداعية ألاخرى في الرواية والقصة 

ه من باب أولى أن نجد موضوع الخيال العلمي نادرا في كتابات كتاب املسرح، فـ
ّ
 أعمال توفيق "فإن

ّ
الباحث ال يجد إال

ويزيد ألامر  125"ئي علي أحمد باكثير وعمال آخر للدكتور يوسف إدريسالحكيم وعمال لم ُينشر للكاتب املسرحي الروا

ة، إذا ما تّم الحديث عن مسرح الخيال العلمي املوجه لألطفال
ّ
ويمكن بش يء من الحذر اعتبار ما قدمه توفيق . قل

إذ ما أكثر ما تقترب من . الحكيم على الرغم من عدم كتابته املباشرة في مسرح الطفل، مسرحا موجها لهذه الفئة

 . ضوع الكواكب والسفر عبر الفضاء أساسا لهاعالم الطفل تلك ألاعمال التي تأخذ من مو 

 ":رحلة إلى الغد"توفيق الحكيم  .0

سيد الحوار "الشّك أّن توفيق الحكيم رائد من أهم رواد املسرح العربي، كما أنه باعتقاد الكثير من النقاد 

خيال العلمي يجعله وال ريب أّن ما كتبه في ال  126"وصاحب أفكار متألقة وثقافة غنية، عالج في مسرحه قضايا شتى

أولى أعماله " رحلة إلى الغد"بحيث كانت مسرحيته -إذا ما استثنينا مثالي باكثير وإدريس-أّول من جابه هذا املوضوع، 

التي اختارت موضوع الفضاء والرحالت الخارجية من كوكب ألارض إلى الكواكب ألاخرى،  وهي تدور حول طبيب 

يعيشان مغامرات . بدالن ذلك الحكم برحلة إلى الفضاء مجهولة العواقبومهندس يحكم عليهما باإلعدام، فيست

عديدة لكنهما عندما يعودان إلى ألارض يجدان أن الزمن قد قفز أكثر من ثالثة قرون، وأنتج تقدما هائال في مجاالت 

                                                           
124

 .22، ص 2182ديسمبر  88، األربعاء  !!مجرد خيال.. مسرح الخيال العلمي العربيصحيفة الثورة ،   
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فّضل السجن أو مختلفة، يحاول املهندس أن يساير الحياة الجديدة، غير أن الطبيب ال يستطيع التواؤم معها في

 .127العزلة على أن يقبل باألمر الواقع

فكرة الاغتراب عن الحياة، والانفصال عن أحداثها، تبدو معطى إنسانيا وجوديا أكبر من أن يستوعبه الطفل، 

وعلى الرغم من ذلك، فإننا ال نعدم في جزئيات العمل من أن نجد ما يهم الطفَل ويجعله يفهم املسرحية حتى وإن لم 

إّن . وقد تكون هذه املسرحية بذرة أولى ارتكز عليها، من كتب في الخيال العلمي للطفل فيما بعد. بدرجة البالغيكن 

لم يعتبر نفسه كاتبا من كتاب الخيال  )مع أّن الحكيم(طرح لم يكن مألوفا في الفكر العربي آنذاك "هذه املسرحية 

 128"الاستشراف كانت هاجسه الشاغل العلمي، فالعبارة لم توجد قبل السبعينات لكّن فكرة

تنتميان إلى الخيال " الطعام لكل فم"و" لو عرف الشباب"كما أّن لتوفيق الحكيم، أعمال مسرحية أخرى مثل 

ل تمثل بحق " رحلة إلى الغد"العلمي، غير أّنهما ال يقتربان من عالم ألاطفال كما تقترب مسرحية 
ّ
وهذه ألاخيرة تمث

شاف ما يحيط به من عوالم وكواكب ليحقق رسالة إنسانية بتدعيم إنسانية إلانسان رغم كل رسالة إلانسان في اكت"

 .وهذا ما يحسب للكاتب 129"تقدم علمي مهما يكن مداه

 ":0عائلة السيد رقم "صالح معاطي  .0

كتب صالح معاطي العديد من ألاعمال ونشر عددا من الكتب في مجال الخيال العلمي، غير أّن أكثر كتاباته 

بنت "، 8118قصص " العمر خمس دقائق"، 8112قصص " أنقذوا هذا الكوكب"كانت في الرواية والقصة، مثل 

 .2331عام " بردين"، إلى رواية 8115قصص " الحاوي 

ل مسرحيته 
ّ
العمل املسرحي الوحيد في قائمة كتاباته، وهي تنتمي أيضا للخيال " 8عائلة السيد رقم "وتمث

 .عن الهيئة املصرية العامة للكتاب 8111تّم نشرها عام . العلمي

ف حياة جديدة لإلنسان آلالي 
ّ
تقوم هذه املسرحية على التقدم التقني في عمل إلانسان آلالي، حيث تخّيل املؤل

الذي ارتقت صناعته وعلت حساسيته ودقَّ أداؤه حتى وصل إلى حالة نادرة من إدارة ألاعمال وقيادة املؤسسات ثم 

 .130التفكير املستقل

ونجد في املسرحية أجياال من . بعدها أخذ كّل صفات إلانسان املبرمج وأضاف إليها الانضباط السلوكي والنفس ي

 تشبه إلى حد كبير أسرة إلانسان البشري 
ً
سرا

ُ
لت أ

ّ
وهنا دّب الوهن . إلانسان آلالي متعددة املستويات واملراتب حتى شك

الانضباط آلالي، وبدأ آلاباء وألامهات يعانون من تصرفات الجيل في صفوف هذه آلاالت الدقيقة وبدأت تتصرف بغير 

 131 !!من قبل الجيل السابق بأنه يشبه البشر" معايرته"الجديد غير املنضبط من إلانسان آلالي حتى تّمت 
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، تمتلك من التصورات وألافكار "رحلة إلى الغد"لم تكتب املسرحية بشكل مباشر لتوجه لألطفال، ولكنها مثل 

إّن الاعتقاد يكاد يكون جازما بأّن املسرح الذي يتناول قضايا الخيال العلمي يلقى . يجعلها قابلة ملشاهدة الطفل لهاما 

القبول ألاكبر عند ألاطفال والناشئة أكثر مما يمكن أن ُيتوجه به إلى الكبار ملا يزخر به من مبادئ العلم والفهم 

 .يفيد منها غيره، لتكون معينا له في حياته الثقافيةوالخبرات التي يفيد منها الطفل أكثر مما 

 ":مغامرة في مدينة املستقبل: "جوان جان .2

انتبه عدد غير قليل من الكتاب وألادباء ملا أنتجته املدنية املعاصرة من تنميط لإلنسان، وترسيخ لقيم املادة وإسقاط 

ل يقدم لهذه الفئة يقوم بتزويد الطفل بمختلف وفي مسرح الطفل الذي مثله مثل أي عم. ملفاهيم العاطفة والروح

تّم التأكيد على هذه  132الخبرات الثقافية والوجدانية والسلوكية ويفتح آفاقه ويثري خياله وينمي مهاراته وإبداعاته

 .للكاتب السوري جوان جان 133"مغامرة في مدينة املستقبل"القضية بوصفها قضية محورية، في نص هام مثل 

عددا من ألاعمال املسرحية التي تّم نشرها ككتب كما تّم عرضها مثل مسرحياته  قّدم جوان جان

" ليلة الوداع"مونودراما "زيادة على أعمال للكبار مثل" حيلة العنكبوت"و" مغامرة في مدينة املستقبل:"لألطفال

دد من الدراسات املسرحية وغيرها، إلى جانب ع" الطوفان"و" أجمل رجل غريق في العالم"و" حكاية املولود الجديد"و

" الحياة املسرحية"، إضافة إلى عمله رئيسا لتحرير مجلة "دراسات في املسرح السوري"و" بدايات مسرحية: "مثل 

يمكن الانتباه إلى العديد من " مغامرة في مدينة املستقبل"وفي مسرحيته . الفصلية الصادرة عن وزارة الثقافة السورية

 إلانسانالقضايا املهمة، أهمها 
ُ
 .قضية العلم وتطوره، تشيؤ

 ":مغامرة في مدينة املستقبل"ملخص  .0

عاني أم الطفل 
ُ
ويخبر الطبيب ألاَب أّن . من مرض ألزمها دخول املستشفى، يحتار الجميع في عالجها" مجد"ت

 في حالة واحدة
ّ
بمائة عام من  وهي مدينة تبعد. إنه السفر إلى مدينة املستقبل. الدواء ال يمكن الحصول عليه إال

وبما أّن ألام في حالة صعبة من املرض فإّن ألاب يتوجب عليه البقاء إلى جانبها لرعايتها فيقوم مجد . مدينتهم الواقعية

وأخته نغم باملغامرة من أجل جلب الدواء، وفي هذه الرحلة يتعرضان للعديد من املواقف الصعبة التي تنتهي بجلبهم 

 .للدواء

 :انحسار القيم إلانسانيةاملستقبل للمادة و  .0

م لكل القواعد ألاخالقية والقيم 
ّ

العالم بعد مائة سنة سيكون محكوما بعالقات اقتصادية صارمة، وتهش

يمكن لصاحب محل ألادوية أن . الاجتماعية التي ناضلت الفلسفات وآلاداب والفنون من أجل التأكيد عليها وترسيخها

 يساعد أحد غيرهيحرم مريضا في حالة حرجة من الدواء إ
ّ
 :ذا نقص بعض ماله، كما يمكن أال

 )يدخل رجل طاعن في السن يرتدي مالبس غريبة(
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 .811، ص 8771، 8تاض، من قضايا أدب األطفال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمحمد مر: ينظر  
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 .2111، 8جوان جان، مغامرة في مدينة المستقبل وحيلة العنكبوت، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سورية، ط  
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 يا جدي :مجد 

ً
 هل تريُد مساعدة؟.. مرحبا

  (بمزاج عصبي: )العجوز 
ً
 أوال

ً
 وال غير مرحبا

ً
 .. ال مرحبا

ً
ك ثانيا  .. وأنا لسُت جدَّ

ً
 منك ثالثا

ً
من .. وال أريُد مساعدة

 134ر؟ وماذا جئَت تفعُل هنا؟ وملاذا ترتدي هذه املالبس الغريبة؟أنت أيها الصغي

ثم يمكن للعالقة بين ألام والابن أن تكون صارمة وجافة ال روح فيها، كما يمكن أن تظهر لها مبادئ العالقات 

 :الاجتماعية التي تنبني على الاحترام والتقدير 

ك؟ هل هي مخترعة؟ (بدهشة: )نغم   أمُّ

 . إنها تعمُل في هذا املكانِّ في الليلِّ والنهار وال تأتي إلى البيت إال كّلِّ شهرين أو ثالثةِّ أشهر.. عمن :ابنة السيد 

 أشهٍر دون أن تراك أو ترينها :مجد 
ُ
 . هذا يعني أنه قد تمُر ثالثة

 وماذا في ذلك؟.. بل قد يمُر عاٌم كامٌل دون أن أراها :ابنة السيد 

هل يصدق أحٌد في هذا العالم أن يمرَّ يوٌم واحٌد دون أن .. مدينةِّ املستقبلأنتم عجيبون يا أبناَء  :مجد 

هم؟ هم في أحضانِّ أمهاتِّ  135تحتضَن ألاُم أبناَءها أو يلقي ألاطفاُل بأنفسِّ

بتعبير عبد الوهاب املسيري، أي التطور املادي التكنولوجي الذي لم  136"حداثة منفصلة عن القيمة"إنها 

يسايره تطور إيجابي في العالقات إلانسانية، يتّم الانتباه إلى قيمة املنجز الاستهالكي دون الاهتمام بالجانب 

شفاء بدليل عدم بيئة الطفلين تتميز بتخلف في مجال إلا : واملؤلف يقارن بين شكلين من التقدم والتخلف .العالئقي

وبيئة املدينة املستقبلية التي تزدهر فيها العلوم واملعارف بينما ال تجد . وجود دواء لألم مع وجود قيم إنسانية عالية

 . للقيم إلانسانية وجودا

ال يمكن ألي كائن بما في ذلك "محاولة للتصدي للهيمنة املادية التي " مغامرة في مدينة املستقبل"ومسرحية 

ل  137"ان أن يشغل مكانا متمّيزا وحيث كّل ألامور متساوية وكل الظواهر نسبيةإلانس
ّ
صرخة تحذير من "وهي هنا تمث

 138"طغيان آلالة على حياتنا

يمكننا أن نقول في ختام هذا املبحث أن نقّرر أّن مسرح الخيال العلمي، عند العرب، بدأ مع توفيق الحكيم 

تبني هذا املجال فيه وصوال إلى كتابات مثل التي قّدمها صالح معاطي التي يمكن غير أنه لم ينتبه إلى مسرح ألاطفال و 

 .وصوال إلى كّتاب مثل جوان جان حيث يتبلور الخيال العلمي بشكل أكثر وضوحا. أن تقّدم للكبار وألاطفال معا
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 .15جوان جان، المصدر السابق، ص  
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 .89جوان جان، المصدر  نفسه، ص  
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ند توفيق الحكيم مواضيع الخيال العلمي عند هؤالء كان الاهتمام باملستقبل وإيجابيات العلم،وهذا ظاهر ع

وصالح معاطي، كما يظهر الخوف من انهيار القيم في مقابل تقدم العلوم املادية وهو ما تبّين لنا بجالء عند جوان 

 .جان

كانت الوحيدة من بين النماذج املختارة تشترك فيها شخصيات طفولية " مغامرة في بالد املستقبل"مسرحية 

قيمة إلانسان وعقله والقدرة : كون أهم نقطة تم التنبيه إليها في هذه ألاعمالوقد ت. على خالف املسرحيتين ألاخريين

 .على تقديم ألافضل

 ":وفاء والرحلة العجيبة:"رشيد شبلي  .4

ص املسرحية في البنت وفاء التي كانت تلعب مع صديقتها زهرة وأخيها عصام وصديقه سفيان في الحديقة 
ّ
تتلخ

فيسخر منه ألاطفال خاصة وفاء، ثم يلتحق ( الحديقة)ة الغريبة ألاطوار إلى ألارضإلى أن ينزل أحد املخلوقات الفضائي

فضائيون آخرون باألول ويسأله قائدهم عن تعامل سكان ألارض معه إن كان الئقا، ويجيبه الكائن الفضائي بأّن وفاء 

 .139قد أساءت إليه، وهكذا يأخذونها إلى املريخ مختطفين إياها

العالم الفلكي الجزائري كما جاء في العمل وهو الذي يساعد الثالثة " بوناطيرو" هذا فيظهرتتوالى ألاحداث بعد 

بين سكان ( أو املناقشات)وتدور بعض املناوشات. على الذهاب في املركبة الفضائية إلى املريخ للبحث عن وفاء وإنقاذها

ينقلوا لهم املياه ليصبح الكوكب ألاحمر قابال ألارض وسكان املريخ لتحرير الفتاة ويطالب املريخيون ألارضيين بأن 

د استحالَته العالُم 
ّ
والذي حمله على )ثم يكتشف الجميع أّن سفيان ترك جهاز التدفئة" بوناطيرو"للحياة، وهو ما يؤك

وبسبب التيار الكهربائي الذي خرج منه تعّرضت صخرة من صخور ( جسده عند صعوده إلى الفضاء كباقي زمالئه

م وألاطفال أن يعيشوا في كوكبهم بعد املريخ لل تفتت وترقرَق املاُء فيفرح سكان املريخ فرحا كبيرا ثم يطلبون من العالِّ

ر أسباب العيش هناك، فيرفض الجميع ألّن لهم مهاما في ألارض
ّ
وتنتهي املسرحية باتحاد سكان الكوكبين في . توف

 .140سعادة غامرة

من خالل الرؤية إلاخراجية التي اعتمدها مخرج العمل عبد الحميد  أثار العرض الكثير من الانتقادات، خاصة

بوحايك التي جاءت هزيلة لم ترتق إلى مستوى العرض الذي يرتقي بالنص ليكون عمال ذا قيمة حقيقية وإضافة هامة 

ة مثل ذات قيمة كبيرة عند املشاهد حيث حفلت باإلشارات الهام( من ناحية النص)للمتلقي، ومع ذلك فإّن وهي 

 :بعض املعلومات عن الفلك وعلمائه والتي جاءت مستساغة بعيدة عن التكلف أو التلقين والتقريرية  مثال

 من أنت يا عّمي؟                    -

 .أنا العالم الفلكي الجزائري بوناطيرو                     -
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 141(إلخ...للمريخ قمر واحد)ذلك عديدة فجاء التعريف بهذا العالم بعيدا عن التلقين ، وألامثلة على 

أيضا وإخراج بلقاسم بوعكاز، والتي " رشيد شبلي"من تأليف " زهرة البستان"كما يمكن إلاشارة إلى مسرحية 

 .142فيها حديث عن ألاشعة البنفسجية والحمراء في رحلة صراع مع ألارض

أنه احتكم إلى -على قلتها–ن ألاعمال وعموما، فإّن ما يمكن أن يستنتج من قراءة أو مشاهدة هذا النوع م

وهي بال شك، مواضيع، لها قيمتها الراهنة، كما لها . الفضاء، ألامراض وألادوية، البيئة: مواضيع محددة لم يخرج منها

 . إضافتها الهامة عند الطفل
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 الفصل الثالث

 نماذج تحليلية: الخيال العلمي في مسرح الطفل
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  من حق الطفل في الفرجة إلى الحق في املعرفة ": دورة حول زحل: "املبحث ألاول

 والخيال

جميل أن نأخذ : كلمة يقول فيها" السعيد دراجي"كتب املؤلف " دورة حول زحل"في النص املخطوط ملسرحية 

فتزيدها رونقا و وحرا، " كوكبه"الطفل من ألارض إلى السماء، و كيف ال، و هو يرى الشمس تطل كل يوم على أرض 

فيسأل عنها حينا و هي مبتسمة للشروق، و يسأل عنها حينا أخر و هي صامتة متحولة نحو الغروب، فإذا ما حل الليل 

و بدت نجومه متأللئة براقة راقصة، سأل عنها،، من هي؟وأين تقيم ؟ وملاذا ال تظهر دائما وأبدا ،عكس ما تظهر في 

واملؤلف بهذا يحاول أن  143".في النهار ؛ يا لها من أسئلة محيرة بريئة و جميلة، كجماله و براءتهالليل فقط وتختفي 

يقدم للطفل عمال فنيا انطالقا من التأكيد على حق الطفل في الفرجة الواعية الثرية التي تضيف له قيمة معرفية 

ولهذا فإّن انتباه  144"كان العالم مسرحا، ولكنه كان أيضا كتابا، وعلى ألاخص كتابا للطبيعة"وفنية جمالية، لقد 

يعة والفضاء من إمكانيات موضوعاتية للتأليف، يمكن أن يكون سببا هاما للكتابة في هذا املؤلف ملا تنفتح عليه الطب

 أن تكون جديرة باالهتمام
ّ
ذلك أّن . املجال مع ما يستكشفه الطفل يوميا من وجود ظواهر عميقة ال يمكن إال

أشياء مختلفة، وما يراه الكبار  يمكن أن ترى ( واملشاهدين في الحالة العرض املسرحي)الفئات املختلفة من القّراء "

 145"أشياء عادية يمكن أن يتحّول في مخيلة الصغار إلى أشياء خارقة

هذا ما يجعل املؤلف يرى بأنه من املفيد تنبيه الطفل إلى عوالم الفضاء بما تحوزه من قيم معرفية هائلة،  

وهو يبّين هذا في إشارته . التعقيد والاستيالب وتوسيع للقاعدة املفاهيمية عنده، بأساليبها التبسيطية التي تبتعد عن

جميل بنا إذن، أخذ طفلنا إلى كوكب غير كوكبه، ليكن مطلعا على ألاقل و لو للحظات على ما يدور في السماء و : "بأنه

ليأتي الهدف من الكتابة بالنسبة للمؤلف واضحا ال يحتاج إلى كثير استجالء أو استنطاق  146".يدور في رأس طفلنا

وهذا دور أساس يهدف إليه  147......."و إني ما أردت سوى تنمية ملكة خيال أطفالنا، فال تظنوا: "فهو يعلن. لنصل

 . مسرح الطفل

 ":دورة حول زحل"ملخص  .0

حلم السفر إلى الفضاء، ويتمكن من ركوب مركبة فضائية توصله إلى كوكب زحل حيث سبقه " لبيب"يتحقق لـ

يلتقي الجميع في . يعلم اثنان من املاكرين بهذا السفر فيسارعان بالسفر أيضا". رشد"و" أدهم"إلى هناك عاملان هما 

يقوم الاثنان باختطاف . ويفكر املاكران في سرقة ما يحصل عليه العاملان من نتائج ظنا منهما أنه كنز كبير". زحل"

ى السالم والاهتمام باملحبة، ويعطي وهو يدعو إل" زحل"بينما يظهر . يحدث صراع بين قطبي الخير والشر. العاملين
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 .18السعيد دراجي، دورة حول زحل، مخطوط، ص  
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ويؤكد لهم جميعا عند توديعهم له . ملسامحة املاكرين عن خطئهما" لبيب"ويدعو . لزواره مجموعة من املعلومات عنه

 . أن يحافظوا على كوكب ألارض

 :السفر إلى الفضاء استجالء لقيمة ألارض": دورة حول زحل" .0

نجد اعتماد الناص على شخصية املهرج الذي ابتدأ به العمل كمسّوغ انطالقا من ملخص املسرحية كما رأينا، 

غير أّن العمل ينحاز باتجاه . ، فهو الذي أتى بالعربة التي تحمل صندوقا مجّهز بمنظار"لبيب"للرحلة التي قام بها 

يا بما تحوزه من فاملسرحية بهذا التوصيف مزيج بين الغرائبية أو الفانتاز . الخيال العلمي بمجرد ابتداء الرحلة

ممكنات تستخدم السحَر والدهشة لجلب املتلقي الطفل، وبين الخيال العلمي بما يعتمد عليه من أسس معرفية 

تنحاز للمصداقية العلمية في مجموعة معلومات ومعارف تأسيسية ينضاف لثقافة الطفل وتفتح أفقه واسعا، كما 

 . باتساع فضاءاته ومجاالت التحرك الجمالي فيهتنحاز إلى ما في ذهنه من مقدرة على تصور الكون 

يظهر املهرج كشخصية مفتاحية، ليست هي صلب العمل وأساسه، لكنها املقّدم له واملولج إلى عامله، بها يسائل 

أهمية السينوغرافيا هنا بال شك واضحة . املتلقي عما يمكن أن تمارسه العربة من دور، وما تقوم به املنظار من دور 

 :تؤثث ملشهدية جمالية لها قيمتهاألنها 

 أنتـــــ ،،، ماذا تتمنى يا ولد ؟: يختار املهرج ممثال قائال "

 طحاال مشويا و كبد :ببهلوانية ( 20)املمثل

 148"تمنـى ما هـــو مهـم*  لستـ جـزارا يا نهــم    :املهــرج 

الفاعلة مع ما يحدث على الخشبة، في تمارس هذه الحوارية القصيرة في تشجيع الطفل على املشاركة املنتبه 

وهي إشارة الناص إلى الابتعاد عن الخيال الفضفاض . انتظار جوهر الحكاية، التي تظهر ابتداء من عنوان النص

 : إلى خيال منتج يفتح قواعد معرفية ويوسع فيها( وهو مهم لدى الطفل)السابح في الحلم 

 ات عجـالت عـاليـةذ*  أريـد دراجـة نـاريـة     ( :20)املمثل

  فلسـت عيسـى النبــي*  عـد إلى مكانـك ياغبـي  :املهــرج 

إنه ينبه بهذه إلاجابة الشاعرة إلى الابتعاد عن الخوارق واملججزات ألّن عصر النبوات وخوارق العادات انتهت، 

 : ولكّن العقل إلانساني استطاع أن يخترق بإبداعه فضاءات كانت مجهولة إلى وقت طويل

 (ثم ركله واصل املهرج خطابه إلى املشاهدين قائال)

 149(30)فمن  يكون املبتدئ  إلى الصندوق ليبتدئ ؟ :املهرج 
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 (و يثير املمثالن الحماس في املشاهدين كاملرة السابقة)

 أنـا،أنـا،أنـا،أنـــا،،،(:20)املمثل

  أيها ألانت، تعالى إلي هنا ماذا تتمنى يا بطل ؟ (:للممثل)املهرج 

  قصعة تريد و بصل:  ببهلوانية( 20)املمثل

 150تمنـى مـا هـو فطنـه*   لست طباخا يا أبـا بطنـــه  :املهــرج 

 : يأتي الطلب الهام، ذو القيمة، والتي منها ينهض كامل العمل املسرحي عندما يتحدث الطفل لبيب

 فماذا تتمـنـى يا لبيـب ؟* همم إنــي أراك لـبـيـبـا :املهرج 

 (2)جميال لن أنساه يا حبيب * أتمنى رحـلة إلى الفضاء  :    الولد 

 تجد فيـه كل مـا يروق* تعالى لتنظر في الصندوق  : املهرج 

و أقترب من الصندوق و حين بدأ ينظر فيه،يخيم ظالم دامس على الخشبة، بينما إلانارة تصوب على )

 151(.العربة

على تساؤل يطرحه الكثير من نقاد املسرح ومنظروه، كالذي  يجيب هذا الحوار املقتطف من بداية النص

هل مسرح ألاطفال محض تسلية أم فن حياة؟ ": "مسرح ألاطفال وأشكاله املوازية: "في دراسته " روجيه ديلديم"طرحه 

عناصر  وهل يجب إعادة العالم الرائع والغريب والشاعري إلى إلادراك الطفولي أم بذل قصارى الجهد في إعطاء الطفل

يمكن في "لنصل إلى القول من خالل النص املسرحي ذاته  إلى أننا  152"فهم العالم وقبول آلاليات الاجتماعية؟

  153"الحقيقة أن نجد في ألادب املسرحي للطفولة عدة اتجاهات تذهب من التسلية الكاملة إلى هم التعلم

ا فيهما من قيم فكرية وجمالية وتربوية، إلى قيم إّن الناص هنا يبتعد باملتلقي من ألاسطورة أو الخرافة، مع م

مع التأكيد على أّن . علمية معرفية، تقديرا لقيمة املعرفة في هذه املرحلة شديدة ألاهمية عند الطفل والتي يرتكز عليها

 يمكن إذ ال . أولى خطوات تقديم فن يمثل خياال علميا أن يقدم قبله فن يمثل العلم واملعطيات العلمية كلبنة أولى

 أن يقوم على معارف علمية-كما رأينا قبال–لخيال علمي 
ّ
 : وهو ما فطن له الناص في هذا الجزء. إال

 ( شرد لبيب مما رأى ، في عدسة التلسكوب، و املهرج شارحا له)

 .أنظر ، مليا يا لبيب ، لتعرف قدرة الخالق عز وجل في هذا الكون الجميل :املهرج 
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و   يا سبحان هللا ، يا سبحان هللا ، ما أروعه من كون ، وما أبدعه من خالق ، لكم أنا متلهف لرؤيتها :لبيب 

  . معرفة ما تقوم به من عمل

 .ال تتججل يا لبيب ، و سأعدك بمعرفة ذلك و عما قريب جدا :املهرج 

 أحقا ما تقوله ، يا صاحب ألامنيات؟ ( :بفرح)لبيب 

  ر دين عليه ، و سأرسلك لتقوم برحلة استكشافية هائلة كما أرسلت من قبلكحقا و وعد الح :املهرج 

 154.العاملين أدهم و رشد ، و ستعرف حقيقة كنز املعرفة هناك           

على الرغم مما تبدو عليه من عدم مواءمة مع عمل مسرحي " املهرج"يبقى التنبيه إلى أن وجود شخصية 

إلى اللهو واللعب، بينما يوحي الخيال العلمي بالجد والاقتراب من الصرامة  موضوعه الخيال العلمي بحيث توحي

 أّن ظهوره ضمن العمل كان له قيمته الفنية بوصفه محركا لألحداث وصانعا ألجزاء هامة منها
ّ
مع أنه . املعرفية، إال

 .وربما خفة دمه أيضاكان من املمكن أن يستبدل بشخصية أخرى ولو أّن العمل يفقد بعضا من إشعاعه وسالسته 

في سفره إلى الفضاء، بمجرد أن " رشد"و" أدهم"هنا، سيتبع سبيال سبقه إليها عاملان قبله، وهما " لبيب"إّن 

إنها لحظة يمتزج فيها الخيال الذي يصنعه وجود املهرج، والعلم الذي يصنعه وجود املنظار . يقترب من ذلك الصندوق 

في عملية التفكير، أي أّن "هذا يدخل ضمن الدور الهام الذي يقوم به التخّيل  وال شّك أّن . واسمي هذين العاملين

وقد مّهدت عملية التخّيل لإلنسان الوصوَل إلى حقائق لم يكن من املمكن )...(هناك رابطة بين التخيل والتفكير 

طاع أن يستوعب وقائع التاريخ إدراكها عن طريق الحواس، لذا أمكن القول إنه لوال قدرة إلانسان على التخيل ملا است

. وهذا ما يحاول هذا النص القيام به 155.."أو أن يفهم الفنون وآلاداب والعلوم أو أن يكتسب عناصر الثقافة ألاخرى 

ماذا نصنع باملنظار؟ أين : من باب أنه يشّجع الذات املتلقية على تفعيل املساءالت الراغبة في املعرفة من مثل

 . يفعل العاملان أدهم ورشد؟ ونماذج متعددة من هذا سيذهب لبيب؟ ماذا كان

إّن املسرح املوجه للطفل ليس قطعا . تشير الديداسكالية املوالية إلى نقطة في غاية ألاهمية ينبه لها الناص

 
ً
الكثير من ولكنه إثراء ملعرفته في تمازج حقيقي مع املتعة والتسلية القائمة على إلابهار في . كتابا مدرسيا أو درسا صفّيا

 :املواضع

ونسبح منطلقين مع سهام الخيال و موسيقى عالم الفضاء، حين تنطفئ إلانارة لبعض الوقت ثم تنار )

الخشبة، بكواكب فضائية شخصان بألبسة رجاالت الفضاء و هما يمشيان بحركات ربوتانية مضحكة، ثم يدخل 

 .156(لبيب فيتم التعارف فيما بينهما 
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على الرغم من أّن إلاشارات النصية هذه كان يمكن إيجازها أكثر، ألنها في تعريفها املبسط، كما عند باتريس 

تعليمات : وامتدادا وتوسعا في مفهومها الحديث هي. تعليمات يعطيها الكاتب للممثل ألداء النص املسرحي: "بافيس

باحة والسهام وغيرهما من قبيل التعابير ألادبية التي واستخدام ألفاظ مثل الس Indications scéniques"157مسرحية 

 . ال تفيد مباشرة في أن يستفيد املخرج من تعاليم بعينها عند تقديمه للعرض على الخشبة

وإذا كان . إنه في فضاء خارجي يكتشف أبجدياته. بانطالق هذا املشهد، يجد املتلقي نفسه أمام عالم جديد

الكواكب، دوي، مركبة فضائية، كلها : النص حصرا ال العرض، فإّن مصطلحات مثلاملجال هنا يختص بالحديث عن 

تشكل حقال دالليا يؤثث الفضاء املعرفي الذي ينطق به العمل للتأكيد على أننا ضمن عمل مسرحي يتخذ من الخيال 

 :العلمي موضوعا وأساسا له

السقوط ، و على متنها حنتوت و ، يسمع دوي مركبة فضائية على وشك  158و بخروج لبيب و الغريبان)

 .159(زعتوت و هما في عله و خوف شديد 

إّن حلم السفر عبر الفضاء ظّل يراود إلانسان منذ زمن بعيد، وإلانسان يفترض أّن الكون من خارج ألارض 

لذلك . 160"كان يزخر بأنواع عديدة من أشكال الحياة خاصة بوجود أدلة تخبرنا أننا قطعا لسنا وحدنا في هذا العالم"

إّن هذا . فإّن امتزاج السفر بالخوف يظهر طبيعيا ومقبوال ما دامت تحكمه الدهشة والحيرة مما سيجد في الرحلة

فيكون الهدف معرفيا علميا ال . السفر في أساسه محاولة الستكناه الغوامض الكبيرة التي غابت مفاتيحها عن إلانسان

 :مع ذلك فإّن الكاتب يشير إلى طمع الشخصيتين. سفرا لتمضية الوقت أو إرضاء أطماع شخصية

    دعك من تخوفاتك ، و أنظر ماذا أمامك: زعتوت 

ــــ :حنتوت  ـــ  ........آه آه ، ماذا العاملين أدهـ

 . أسكت أيها ألاحمق وال تصح ، و أسمع ماذا يقوالن ( :يغلق فمه و يسحبه إليه بقوة)زعتوت 

بدو على سطح الكوكب أدهم و رشد يستكشفان املكان بواسطة عدسة الثنائي املكر في تجسس ، بينما ي)

 161(كبيرة، ثم أخرجا خريطة استكشافية و بدءا يتفحصانها

ظهران طمعا في غرض ما يجلب عليهما خيرا ما، الشّك أنه يمثل 
ُ
ووجود شخصيتين في الفضاء تتجسسان، أو ت

حيل إلى رغبة بعض ألاطراف الع
ُ
لمية من مخترعين أو علماء في الاستيالء على املقّدرات، إشارة ذكية من الكاتب، ت

والاستحواذ على إلامكانات الهائلة التي تزخر بها الطبيعة، بما يشبه الاستعمار القديم بين الدولة القوية والشعب 

دفا إذ ليس كل هدف من البحث العلمي يكون ه. والشّك أّن مستعمر ألامس هو من يحاول استعمار الفضاء. الضعيف

نبيال يسعى أصحابه لخير البشرية وزيادة رصيدها الحضاري وتفوقها على نفسها وتمتين القطيعة مع البدائية وأشكال 

                                                           
157

 .891باتريس بافيس، مصدر سابق، ص   
158

 ".دورة حول زحل:"هكذا في النص رغم أّن حقّها الجر، وقد يالحظ القارئ بعضا من هذه الهفوات في نص " الغريبان"جاءت لفظة   
159

 .15السعيد دراجي، المصدر السابق، ص   
160

 .811، ص 2111، آب 18ال العلمي، العدد مخلص عبد الحليم الريس، هل كنا نعيش في المريخ، مجلة الخي  
161

 .19السعيد دراجي، المصدر السابق، ص  



 

 

  71 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
ن سياقين مختلفين، ألاول للشخصيتين الطامعتين، وهذا ما أثبته بإشارة عابرة مؤلف املسرحية الذي بيّ . التخلف

 :املثالوهذا يتوضح في هذا .وآلاخر للعاملين املستكشفين

أنظر إلى عجائب خلق هللا يا صاحبي ، أترى التربة املذهلة الغريبة ، و ترى هذه ألاحجار الكريمة  :أدهم "

 .الزاهية أليست كنزا هائال ، يستحق الاعتبار به و الاحتفاظ به في النفوس

 . حقا ، و ياله من كنز يا صاحبي ، فقيمته ال تقدر بثمن :رشد 

 فلنتأمل جيدا ما في الخريطة ، لنتعرف على كنوز أخرى أجل و أكبر :أدهم 

 .ليكن ذلك :رشد 

 )حنتوت و زعتوت يتهامسان فيما بينهما نو فتح الخريطة متصفحين إياها ، بينما يبدوا(

 . أنا لم أفهم شيئا مما يقوالن :حنتوت 

 .إنهما يتحدثان عن الكنز العظيم ، الذي حلمنا به كثيرا :زعتوت 

 . أحقا و صلنا إليه ، و بهذه السرعة :حنتوت 

 162"بل و صلنا إليه بمشقة كبيرة ، و الويل لهما مني إن أخذاه مني :زعتوت 

الصراع ينتقل من ألارض بين بني البشر إلى الفضاء الخارجي . يبدو هذا نقطة انطالق مركزية يناقشها العمل

على الرغبة في الاستحواذ والتملك، تسندها بعض التقارير  وهو صراع مبني كما في هذا الجزء. وسطح الكواكب 

بث في بعض 
ُ
ألامريكية إلقطاعات " ناسا"القنوات التلفازية الوثائقية عن بيع وكالة "الظاهرة من وقت آلخر  كالتي ت

  163"على سطح القمر، وقد تم شراء عدد من هذه املساحات فعال من قبل بعض املشاهير

يعّول على إلانسان "نمط غيره من الذين كتبوا حول الرحالت الفضائية من حيث أنه  والكاتب هنا يسير على

ولئن كانت تلك الكواكب غير قابلة للتعديل كي تالئم إلانسان فلَم ال يعّدل إلانسان ذاته . في إعمار تلك الكواكب

هذا التوصيف بالضبط، القضية ب" دورة حول زحل"لم يطرح مؤلف  164"ليصبح مالئما لتلك ألاجرام والكواكب؟

وهو بهذه الرحلة يحاول الفهَم . ولكنه أشار بغير تركيز إلى رغبة إلانسان في كشف املجهول الذي عمَي عنه طوال قرون

ولهذا جاء توظيف شخصية العاملين، كما جاء . وإنهاء الجهل التاريخي الذي ُمني به بسبب قلة إلامكانات العلمية

 . توظيف املركبة الفضائية

يتججب من روعة الخلق، " أدهم"فالعالم . يجب التنبيه هنا إلى لحظة معرفية هامة صدرت عن العاملين

بتوكيد " رشد"ويرّد عليه رفيقه . ويربط هذا الاكتشاف بالقدرة إلالهية الكبيرة التي ال يحدها حد. ويندهش لسحره
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 أنه يربط با. رأيه

ّ
وهو حسب مؤلف املسرحية . لكون ألاعظم ومن أنشأهإّن العلم هنا، ولو أنه موضوعي تجريبي، إال

املؤلف، أنه لم يأت في هذا النص " على"غير أنه ما يحسب . تدريب على إلايمان بقدرة إلاله وتجلي عظمته في مخلوقاته

قتطع على أي حوارية ولو قصيرة تظهر املكان الذي نزلت فيه املركبة، من حيث احتوائها على الكثير من املوا
ُ
د امل

وألاشياء التي تمكن العاملين من البحث، بحيث تنقل املتلقي إلى الفضاء من خالل التعبيرات والحقول الداللية 

 . املستخدمة

إّن هذا الجزء املأخوذ من النص فقير من هذه الناحية، ولم يقدر املؤلف بخياله أن يجعل القارئ يندهش مع 

فأين هو الخيال العلمي في هذه . ا أحجار غريبة وسّبحا هللا على ذلك وكفىإنهما اكتشف. العاملين، ويستمتع بما اكتشفاه

فإّن املؤمن أو غير املؤمن، عندما يستكشف بانبهار، هذه . الجزئية؟ بل إّن التسبيح للمؤمن، يكون استنتاجا ال تقريرا

بهراتإلامكانات الضخمة في الكون الواسع، الشّك سيؤكد لنفسه وجود قوة أعلى ُينسب له صن
ُ
وربما . ع كل هذه امل

وربما يتكرر . أخفق النص في هذه الجزئية من حيث كان يمكنه استثمارها جماليا بعيدا عن السقوط في التقريرية

 :هذا في الجزء التالي

و أنقضا عليهما و لفاهما بحبل و أدخالهما باملركبة ، و أخفياهما عن ألانظار إذ يبدو غضب الكوكب و  (

   165)انصهاراته

غير أّن الجزئية الهامة في . ترك الكاتب املجال واسع لإلخراج أن يظهر كيف للكوكب أن يبدو غاضبا وينصهر

هذا الحوار أّن املؤلف لم يستطع الخروج من إطار ضيق رسمه لنفسه وبقي ضمنه دون فتح ألفق داللي كان يمكن 

ة الصراع الحقيقي بين العاملين واملاكرين وإن كان على إّن النص لم يبّين لحظ. اللعب عبره على الكثير من املستويات

وكان يمكن لهذه العبارة التي جاءت في إلاشارات املسرحية . املستوى الذهني الشعوري حتى وإن لم يكن الصدام ماديا

 .أن تكون غنية بحوارات فكرية علمية تعطي للعمل قيمة كبرى 

 .،،، عطـشـــانأريـد مــاء يـا زعتــوت،أنـا عطشـان :حنتوت 

 .و أنــا كذلــك يـا حنتوت،أنـا لهفــان،،، لهــفــــان: زعتوت 

 .إن لم أشـرب سأمـوت،فكيف لـي بمعرفة الكنز الذي حكـى عنه العاملان: زعتوت 

 .و أنا مثلك يا زعتــوت، بل كيف لي بكنز املعرفة التي عنـاه املكتشفـان: حنتوت 

 .صديقي،إني أختنق،إنك أنت من غررت بيأريد هواء يا : زعتوت 

 .و أنا كذلــك يا رفيقي، إني أنفلق،،، بل إنـك أنـت مـن لعـبت بــي: حنتوت 

 ...إنـي سـأختـنـق يا ويلتـي،،، و لـن أستمتـع بكنـزنا: زعتوت 

 166...و أنـا أشـنـــق يا حيلتـي،،، فـاللعنـة علـى طمعنا: حنتوت 
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ر الحكم عل

ّ
ى نص مسرحي بأنه لم يستوعب إلامكانات املتاحة بين يديه لتقديم عمل جذاب يبدو من املبك

لطفل يحب الدهشة وإلابهار لكن يمكن ببعض النظر أن نكتشف وجاهة هذا الرأي عندما نرى أّن دور الشخصيتين 

ل هذه الرحلة كيف لهما أن يسافرا ك: عندما يصطدم بسؤال بسيط. ينتهي فنيا )في املقطع السابق(املاكرتين هنا 

 بينما لم يهتما بوجود املاء؟ وكيف قدرا على الانقضاض على الرجلين العاملين وربطهما بالحبل وإخفائهما؟ 

ولكن املؤلف جعَل من نص في الخيال العلمي . إّن وجود املاء في مثل هذه الرحلة أولى من وجود حبل للخطف

وهو ما يتأكد لنا إذا اتفقنا أّن . يستطيع النظر أبعد من هذاينزل إلى مستوى العمل الهاوي بين ألاطفال دون أن 

ترجمة حقائق العلم إلى سلوك أمر عسير "مسرح الخيال العلمي يتكئ في مضامينه على العديد من ألافكار العلمية و

قن ُسبل إنها فن، وعلى هذا فإّن بيادر الحقائق العلمية العالية ستظل كالجبال الصماء إن لم نت. أمام إلانسان

 167"التحول بهذه الحقائق إلى فنون في التطبيق، نحن إذن في حاجة إلى أن نتحول بالعلم إلى فن

 :يمكن التأكيد على هذا الرأي مع استمرار الحوار بين الشخصيات

 يقوالن ماذا ؟ ماذا يقوالن ؟  :ثم راحا ياباكان 

 زيارتكما تشريف لنا:لبيب ضاحكا 

 )هامسينقدم الغريبان من لبيب (

 .نآإنهما يتهامسان،بمن منا يبد :زعتوت

 .فالصبر جميل يا فـان، املكر والخداع الينفعان:حنتوت

نحن ثنائي الذي ال يهزم، و دفعا لبيب بقوة حتى أسقطاه، ثم فرا، ثم قام لبيب : زعتوت و حنتوت بغضب(

 )قائال لصديقيه

 168.لنلحق بهما يا أصحاب،و نلقنهما درسا ال ينسياه :لبيب

ينتقل فضاء العمل من مسرحية تسافر أحداثها من ألارض إلى الفضاء، في رحلة قادرة على إبهار املتلقي 

وإفادته بطائفة من الخبرات، املحّفزة لذهنه القادر على استيعاب قدر هائل من ألافكار واملعلومات إلى لعبة سطحية 

على القيمة الحقة للمسرح الذي يأخذ من الخيال العلمي  محكومة بنزق ألاطفال وهفواتهم، وهذا بال شّك ابتعاد حاد

فال أقّل من الاستثمار ألامثل مللكة الخيال هذه ونحن نبدأ بتحفيزها منذ "إذ أننا في تعاملنا مع ألاطفال . موضوعا له

ننتقل من  ونحن نصعد في مراحل استثمار الخيال )...(السنوات ألاولى للطفل ولو كانت في مرحلة ما قبل املدرسة 
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مرحلة عمرية إلى أخرى وصوال إلى املرحلة التي يكتسب فيها الطفل خياال إبداعيا مركبا يستطيع معها أن يتفاعل مع 

   169"أشكال الخيال التي تأتيه من آلاخرين بما يذكي خياله وينميه ويوجهه في مساره الصحيح

تتالي ألاحداث فإذا كنا واقعيا غير قادرين على وهو ما حاول فعله املؤلف في بدايات العمل وانتكس عنه مع 

تكنولوجيتنا ال تزال حتى آلان عاجزة تماما عن "السفر الحقيقي بين ألارض والفضاء كما نسافر بين مدينة و أخرى و

نا قادرون بفعل الخيال وباستخدام (كبيرة بين النجوم على ألاقل في املستقبل املنظور  جعلنا نسافر في رحالت
ّ
فإن

عندئذ أن نطلب إليها  على ألاوضاع الثالثية ألابعاد للنجوم القريبة كلها و يمكننا )أن نبرمج الت أو التقنية في الفن، آلا

أخذنا في رحلة صغيرة أو جولة حول مجموعة النجوم الالمعة التي تشكل الدب ألاكبر لنقوم على سبيل ا ملثال 

 . 170"التغير في هذه الكوكبة بمراقبة

. لم تتمكن من تدّبر هذه املمكنات الهائلة التي يفتحها املسرح ملن ُيعمل خياله فيه" دورة حول زحل"غير أّن 

 :جاء في النص. لذلك لم يتسع أفق العمل ملا كان منتظرا

 .مهال، مهــال، يا أبنائي، فالعوج ال يسوى دائما بالعصا :و ما إن تحركا سمعا صوتا يقول 

 .من يتكلم؟ مــن؟ :لبيب

 .ال تتسرع، مهال،أنا زحــل فمرحبا وأهال، بقربــي حللــتم سهــال :زحل

شخصيتهما،إنهما يستحقان  و لكنهما مجرمان خطيران اختطفا العاملين الجليلين و أخفياهما و تقمصا :لبيب

 .العقاب

ريد معرفتها كما ت ليس إلى هذه الدرجة يا لبيب يا صاحب العقل الراجح،إنهما يريدان أن يعرفا أشياء،: زحل

 .171أنت ولكنهما أخطآ الطريق،وعماهما الجهل، و أغواهما الطمع، إنهما فريسة سوء الفهم والتدبير

في قضية املاكرين، إنه يدعوه لتفهم رغبتهما في املعرفة وإلادراك " لبيب"مع " زحل"يظهر التعامل إلايجابي من 

دعوة للتسامح بوصفه شعورا إنسانيا يرفع قيمة إلانسان وعلى الرغم مما يظهر من . حتى وإن أخطآ السبيل إلى ذلك

 أّن املسكوت عنه في هذا أنها فلسفة 
ّ
وسط جماعته ويضيف إلى رصيدها أكثر مما يضيف العقاب واللوم واملنع، إال

وهذا خطأ في حق املحسن وتشجيع له على . تخاذلية تتهرب من املواجهة وتكاد تضع املس يء في مساواة مع املحسن

مع أّن بناية الحكاية كانت تستوجب أن . م إلاحسان أكثر مما يبدو من أنها غفران للمس يء ودفع له ليكون محسناعد

يكون املسامح هنا هما العاملان، فهما من وقع عليهما الظلم ونزل فيهما الخطأ وليس كوكب زحل الذي ُيفترض أن 

 . طفلوجوده في املسرحية إثراء للتجربة الخيالية والعلمية لل

 .و لكن وجودهما على هذه الطريقة و حولك خطر كبير يا سيــدي :لبيب
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 دعك من أمرهما وسأتكفل بهما أنا، إني عارف بنواياهما؛ إنهما مسليان يحتاجان إلى: زحل

 .172مساعدتنا، فكن طيبا و ال تنس ى أمر مهمتك و نبلــها      

 يبدو في نهايات العمل توجه الكاتب إلى تقديم 
ً
مجموعة من املعارف العلمية للطفل، وهي متعلقة رأسا

 :بالكوكب الذي نزلت املركبة عليه

 :ثم راح يدور حول محوره بشكله املرونق مغنيا 

 متوسطة ليس بها آفه* أبعد عن الشمس بمسافة

 كم هي يا عم زحل ؟ :ألاصدقاء 

 مليون كيلومتر، 8433مقدارها حوالي ألف و أربعمائة  :زحل 

 حول الشمس في مدة*و تلك أجمل خلقتي* و أتم دورتي  :غنى شارحا ثم 

 كم قدرها يا عم زحل ؟ :ألاصدقاء 

 .قدرها يا كرامي تسعة وعشرين،فاصل خمسة سنة أرضية :زحل بصوت جهوري

 و كتلتي لو تعلمون ؟. ، مائة و عشرين ألف كيلو مترا يا أوالدي823ويبلغ قطري العادي، :ثم غني شارحا

 .قل فنحن مستمعون  :لبيب 

 .173خمسة و تسعين مرة قدرة كتلة ألارض 12تعادل  :زحل 

يمكن أن ننسب هذا النوع من املعلومات في سياقه الفني إلى محاولة الكاتب تبسيط مجموعة من املعارف 

والكتاب  ظاهرة نهضت بها مجموعة كبيرة من ألادباء Popularistation of scienceللطفل، والحق أّن تبسيط العلم 

يتضمن صيغة تخاطبية  )امللتقي بصفة عامة(تقديم ألافكار بطريقة مثيرة ومقنعة وممتعة وجذابة للقارئ "من أجل 

بما لتوسيع قاعدة املعرفة من ضرورة ملحة عند الطفل، استنادا إلى   174"أو قصصا شخصية أو طرائف حول العلوم

مع التأكيد على ضرورة . املتعة والفائدة: املبدأ ألاساس ي الذي تقوم عليه الظاهرة املسرحية املوجهة للطفل وهي

كامل فيه العناصر الابتعاد عن التلقينية الفجة التي قد يسقط فيها هذا النص فيحوله إلى درس صّفي ال عمل فّني تت

 .الجمالية
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 خيال علمي حقيقي أم مسرحية بمعلومات علمية ؟ .2

. تختتم املسرحية ببعض إلاشارات الهادفة، قد تكون صلب العمل وأساسه الذي انبنى عليه النص بأكمله

 :بعد أن تنتهي زيارة املجموعة إلى الكوكب، يقومون بتوديعه، يغني الجميع

صبح الجميع على كوكب زحل، و بدؤوا يصلحون مركبتهم، بمداعبات حنتوت و و بعملية سهمية مثيرة ي)

تم إصالح ) هاي، هاي،: زعتوت و حركاتهما ، و زحل يضحك من تصرفات الجميع و فجأة صفق الجميع قائلين 

 :( املركبة، و نشدوا جميعا راقصين

 درنا فـي رحلة بعديه *   في مركبتنا املعرفية   

 نزلنـا عـلى زحــل *   بهية  حيث الكواكب ال  

 وجـوده لـيـس حلما *   عشنـا فيـه يومـا    

 لكـن أرضـنا الحنون  *   تمنينا العيش دومـا 

 ماؤهـا أصفى و أنقى *   هواؤها عليل و أبقـى  

 هي أمنا الحنون  *حياتنـا عليهـا حقـا    

 175هـي أمـنا الحنـون    

وهي دعوة . املوطن واملرجع أّيا سافر إلانسان وأينما حّل في كوكب أو قمريتّم التنبيه إلى أّن ألارض هي 

ولكن هناك . بجزء صغير منها: ترتبط رؤيتنا وفهمنا وآفاقنا املستقبلية حصرا باألرض، أو بما هو أسوأ"لالهتمام بها إذ 

د حتى آلان أي مؤشرات واضحة في ألاعالي حيث اتساع الكون غير محدود ينتظرنا أفق مستقبلي ال مفر منه، وال توج

 176"إلى وجود عقل خارج ألارض

باملحافظة على كوكب ألارض آخر ما يختتم به الكاتب عمله، وهي إشارة هامة لقيمة " زحل"تكون مطالبة 

 : الوجود على هذا الكوكب وضرورة التعاون على الحفاظ عليه

 .وداعا يا عم زحل، وداعا( : و ركبوا مركبتهم مودعين زحل(

 وداعا يا أبنائي أرضكم أصلح لكم، فحافظوا عليها :زحل مودعا 

 177(و تنطفئ إلانارة و يسدل الستار)

                                                           
175

 .82السعيد دراجي، المصدر السابق، ص   
176

 .212كارل ساغان، مرجع سابق، ص   
177

 .82السعيد دراجي، المصدر السابق، ص 



 

 

  77 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
 للتأكيد على أهمية الحفاظ على ألارض

ّ
وهنا يمكن الانفتاح على أكثر من . وكأّن هذه الرحلة لم تأت إال

اختيار كوكب زحل بالضبط دون غيره؟ وهو اختيار ال يبدو مبررا من : أولها. تساؤل قد ال يمكن إلاجابة عنه بيقينية

داع العمل ولكنه توضيح لقيمته ورصد ألهميته وتبيين خالل العمل، على الرغم من أّن تبرير الكاتب ليس شرطا إلب

 . لفهم املؤلف إلبداعه واختياراته

هل كانت الرحلة إلى زحل من أجل تقديم عدد من املعلومات املباشرة عن الكوكب ومشاهدة : كما قد ُيسأل

 عن هذا لعبة خطف سريعة غير مبنية دراميا وصراع غير واضح ثم الرحيل منه؟ إّن هذا النص يكاد 
ّ
ال يفصح إال

مما ينتقص من قيمته الفنية وجماليات الرؤية إلابداعية عند الكاتب ويجعل النص . بحيث ال يعطي أكثر مما ظهر لنا

ما دام الفضاء الداللي كما قدمه املؤلف . كما َيُحدُّ من خيارات املخرج بشكل كبير. هزيال ال يحمل الكثير من املعطيات

 ".الخيال العلمي"جمالية فنية تستوعب الطاقة الهائلة التي تندرج ضمن مفهوم  قاصر عن إعطاء بنيات
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II. نذر: "املبحث الثاني
ُ
 :مسرحية الدفاع عن البيئة ": بيئة ت

ارتبط التطور الحاصل في العالم على كافة ألاصعدة املادية بمفهوم خطير يشكل تحديا أساسيا أمام 

واملخاطر التي تحدق بها من خالل عوامل التلوث الصناعي، والدعوة إلى الحفاظ على ألارض من . إنها البيئة. البشرية

. راض وألاوبئة ومخاطر انتهاكات صحة إلانسانخالل منظومة ألامن البيئي الذي يشكل درعا واقيا ضد أشكال ألام

 . واملسرح بما هو مرادف للحياة اقترب من هذه املوضوعة بحيث شاهدنا العديد من املسرحيات التي تناولتها بالدفاع

ل نص 
ّ
نذر"ويشك

ُ
الذي ينتمي حسب مؤلفه إلى الخيال العلمي، واحدا من ألاعمال املسرحية التي " بيئة ت

تتكون من املوارد الطبيعية الالحيوية والحيوية :"وإذا كان تعريف البيئة في أدبياتها يذكر أنها . رةقاربت هذه الفك

كالهواء والجو واملاء وألارض والحيوان والنبات بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه املوارد وكذا بين 

يمس هذه العناصر ينعكس على إلانسان الذي هو الجوهر فإّن أّي خطر  178"ألاماكن واملناظر واملعالم الطبيعية

والشّك أّن الفن، واملسرح بخاصة، تتجلى قيمته الكبيرة من اهتمامه بمثل هذه القضايا ما دامت قضية . واملركز

اد وقد يظهر سؤالنا املركزي هنا عن كيفية تناول الكاتب ملسألة البيئة في نصه وألابع. إلانسان أهم قضاياه وأكبرها

 .املتضمنة فيه، وكيف تجلى الخيال العلمي مع هذه املوضوعة

ص  .0
ّ
 ":بيئة تنذر"ملخ

" لظى"وتظهر شخصية . بين من يناهضها ومن يدافع عنها" البيئة"موضوع " بيئة تنذر"تتناول مسرحية 

صاحبة شركة للتصنيع، تمارس أعماال غير مشروعة، بحيث تقوم باستغالل النفايات واملواد املؤذية للبيئة، من أجل 

قوم البيئة املصّورة كشخصية درامية بالدفاع عن ت. ربح املال، ويتسبب هذا في الكثير من الحرائق والقتل وإلافساد 

 . وأعوانها" لظى"وفي النهاية تنجح في أن تتغلب على . حقها في الوجود والبقاء، من خالل أصحابها املناصرين لها

 :الخطر املحدق بالبشرية: استغالل البيئة .0

 .على تفكيرك الجهنمي لقد تحصلنا على كل ما نريد: سيدتي أهنئك  :طمطم

 .ولن أنس ى إخالصك لي يا طمطم ومن آلان فصاعدا أنت ذراعي ألايمن :ظىل

شكرا لك سيدة لظى وسأفاجئك باألخبار املذهلة عما قريب عن مشروعنا الجديد حول استغالل  :طمطم

فال النفايات وخاصة الصلبة منها وسنحقق بها أرباحا خيالية وخاصة أننا ال تكلفنا يد العاملة الكثيرة فأولئك ألاط

 .179توقف أحسنت استغاللهم فهم يعملون ليل نهار ودون أجرة ودون 

                                                           
178

ي في نشر الوعي البيئي في الجزائر، مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مركز جيل سليمة بلخيري، وفاء قاسمي، دور المجتمع المدن 

 .251، ص 2185، أفريل 87البحث العلمي، الجزائر، العدد 
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يبدو الاستغالل الرهيب من قبل شركات التصنيع لليد العاملة، من يحث أنها تحاول الوصول إلى أكبر قدر 

من النتائج الربحية على حساب مقدرات البشر وحقوقهم، وهو مبدأ معامالتي يظهر واضحا في أغلب التعامالت 

غير أّن هناك ملمح ذكي في هذا الجزء، يتعلق بعمالة ألاطفال، . قتصادية بين أصحاب رؤوس ألاموال وموظفيهمالا

بحيث أّن الكاتب ُيظهر عبر هذا الحوار استغاللهم البشع من قبل صاحبة الشركة، بحث ال يتوقفون عن العمل وال 

 . هضم لحقوق كثيرة كان يتوجب أن تتمتع بهاوهي إشارة إلى ما يحدث لهذه الفئة من . يأخذون مستحقاتهم

تحاول هذه القراءة أن تتتّبع مكامن الخيال العلمي ومظاهره في هذا النص، تحليال ومناقشة، حتى تستخلص 

نذر"في استنتاج أخير ما يمكن أن يؤخذ كنظرة عامة حول وجود هذه املوضوعة في مسرحية 
ُ
 ". بيئة ت

  أهنئك للمرة الثانية سيدتي فال تقلقي بشان بيئة: لى لظى قائال يتكلم متمتما ثم يتجه إ :طمطم 

  .وخدامها       

بنا أحد، فال  لقد تم شحن املواد املهربة وإفراغ ما تبقى من السوائل الفاسدة في البحر دون أن يشعر :لظى 

ولقد كثفت من الحراسة عليهم  ليل نهار  وما دمنا مسيطرين تماما على ألاطفال فإنهم لن يتوقفوا عن العمل. تقلقي 

 . 180عمل فقط. حروب  فال دخول عليهم وال خروج وال هروب وال

إّن البيئة تنهار من خالل هذا . هذا التصوير قد يرتفع إلى مستوى الخيال، لكنه خيال ذو موضوع علمي

ياة البحرية، والربط التلوث الذي يحدثه رمي السوائل الفاسدة في عرض البحر، وما ينتج عن هذا من إفساد للح

في أغلب البلدان، لدرجة "وهي في الحقيقة مشاكل تزداد . بينه وبين استغالل ألاطفال أي الُقّصر في العمل غير الشرعي

ل تهديدا خطيرا لإلنسان على هذا الكوكب
ّ
في النص " لظى"إّن ما قالته شخصية  181"أّن هذه املشاكل املتعاقبة تمث

ل خطرا ماديا حقيقيا 
ّ
 :على الحياة في هذه ألارض، وهو الخطر الذي يتحقق في هذا الجزءيمث

إنارة خافتة تبدو حرائق مهولة ممزوجة ببعض الصور من جميع الكائنات الحية هاربة هنا وهناك وأخرى "

. ثم إنارة ساطعة .. مذبذبة ال تعرف أين الاتجاه تحت موسيقى ممزوجة بين الرجاء والخوف والحزن لبعض الدقائق 

 182"فتبدو خرابات وجثث هنا وهناك لكل الكائنات الحية ثم اختفاء تام

يحدث الخراب عندما تفسد البيئة، ويتّم الانحدار بها إلى مستويات قصوى من الاستغالل السلبي من بسبب 

. كل البشريةجشع بعض البشر نحو التملك والاستيالء والتفّرد باملقدرات املادية والحيوية التي ُيفترض أن تشترك فيها 

إّن هذا الجزء املقتبس من النص يحاول أن يكون تصويرا لصرخة تنطق بها البيئة ضد ما ُيمارس عليها من أساليب 

ومن هنا جاء . وهي نهاية قاسية يحاول الكاتب أن ُينذر بشأنها. بتعبير النص للحياة" الاختفاء التام"وحشية توصل إلى 

 .العنوان أيضا دالا على هذه الصرخة
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 :من الحاضر إلى املستقبل .2

من التشويه   قد علمت يا جندي العزيز ما حيك لي من مكائد وما أصابني من مصائب وما يالحقني :بيئة 

لم يتركوا شيئا جميال لي إال لوثوه وعكروه لم يتركوا هواء عليال وال ماء سلسبيال إال  : )رافعة من صوتها(والدمار 

ُروه ال خضرة يانعة وال صفرة يافعة إال عاثوا فيها فسادا لم يتركوا حيوانا إال وقتلوه وال حيا إال أبادوه  بل إنهم  غوَّ

  .وهم ال يشعرون سيقتلون أنفسهم

إنه الظلوم  البشر املتغطرس الجهول سبب كل سوء وكارثة وإبادة ودمار نعم إنه البشر يا سيدتي، :واعدة 

  .183لنفسه وهو ال يعلم

الاستغالل املفرط للموارد الطبيعية وتلويث البيئة "ويظهر انطالق النص من الواقع في هذه الجزئية، إذ أّن 

 على املكتسبات الاقتصادية هو وانهيار ألانظمة البيئية سيبقى السلوك السائد ما دام هاجس التنمية ال
ُ
حفاظ

وما دام الواقع الاجتماعي والثقافي ينمُّ عن غياب الوعي بالعالقة التي تربط إلانسان . املسيطر على نظرتنا للحياة

غير أّن هذا الانطالق من الواقع كان قد ُمزج قبله برؤية مستقبلية لحال البيئة بعد انهيار هذه ألانظمة  184"بالبيئة

فالحرائق املشتعلة، ونفوق الحيوانات ثم الاختفاء التام . ة، وثقافة املحافظة عليها كما رأينا في الجزئية ألاسبقالبيئي

ملظاهر الحياة كانت رؤية استباقية ملا سيؤول إليه الواقع البيئي في حال الاستمرار املمنهج في إفساد مكونات البيئة في 

وهذا هو عين ما يهدف إليه الخيال العلمي . املسؤولية الكاملة في هذا-ر وحدهوالبش–هذا الكوكب، ليتّم تحميل البشر 

تحقيق رؤية علمية ملستقبل آت وإذا كان لكل صناعة موادها الخام ألاولية فإّن لصناعة املستقبل "الذي يسعى إلى 

ألاساس تتم صناعة أيضا موادها الخام، تلك املواد مستقاة من تجارب املاض ي ووعي الحاضر وفهمه وعلى هذا 

 :وهو ما يتأكد هنا 185"املستقبل

ويقلص من  ماذا تقول يا فالذ أتريد إقناعنا بان البشر يستطيع أن يترفع عن أطماعه :واعدة باستهزاء "

حجم نفاياته التي يخلفها في كل مجاالته وفي كل لحظة من حياته باهلل عليك كيف يفعل ذلك وكل ما صنعه وادعاه 

وال يقعد وال يتحرك إال وتاركا وراءه بشأنه ورداءة وموتا والججب انه علم أطفاله وشاركوهم  حضارة ال يقوم

 . 186أعمالهم

 فقد انطلق الكاتب في هذا النص من مجموعة وقائع ليستشرف املستقبل، وهذا من صميم عمل املبدع 
ً
وإذا

د عامة، وفي الخيال العلمي يظهر هذا بشكل أخص، ويمكن التأكيد على هذا 
ّ
بإشارة واحدة لدراسة علمية أجريت تؤك

 8.04نحو  2331إلى أّن عدد الوفيات التي يمكن عزوها إلى تلّوث الهواء الخارجي بلغ في عام "أّن التقديرات تشير 
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مليون حالة وفاة، ولو تّم استيفاء مبادئ منظمة الصحة العاملية التوجيهية على الصعيد العالمي لكان من املمكن 

ي نح
ّ
 :يقول النص 187"مليون حالة وفاة في ذلك العام 8.31و توق

مزابل  صحيح فلو نظرت أمامك أو التفت خلفك ألبصرت ما ال تصدقه العين وال يقبله العقل :مقتصد "

وقمامات هنا وهناك أمام البيوت  واملدارس واملحالت ناهيك عن املصانع واملستشفيات كلها مزابل ومستنقعات ترميها 

وتموت بسببها الصغار ضعفكم يا بني البشر الشره والالمباالة ال تعرفون ما ينفعكم مما يضركم فهل من منكر الكبار 

 .188"ملا تتقيؤه مصانعكم من أدخنة كثيفة تحبس ألانفاس

قد يظهر هنا اقتراب النص من التلقينية واملباشرة، وهو ما ال يتالءم في العموم مع العمل إلابداعي، مع ما 

نّمي التواصل "فكرة لها قيمتها، انطالقا من أّن ألاعمال التي تقّدم لألطفال ينبغي أن تكون بها امليزات التي فيه من 
ُ
ت

م وتبهج
ّ
عل

ُ
أي ما يبتعد عن اللغة املدرسية الصفية إلى اللغة الفنية التي بها يختلف الحديث  189"الاجتماعي والتي ت

ري الكتابة لألطفال عندما يتم التأكيد أّن املبدع الفني عن الحديث العادي، وهذا ما يذهب إليه ا
ّ
لكثير من منظ

، فالوقائع وألاحداث  )عن طريق غير مباشر (المتصاص ألاطفال للثقافة، "يسعى 
ً
وهو أسلوب لتجسيد عناصرها فنّيا

في هياكل وُيلبسها  وألافكار واملفاهيم هي في حد ذاتها ميتة، ولكن الخيال يبعث فيها الحياة ويمنحها أبعادا، ويصوغها

 190"أردية قشيبة وُيظهرها بالشكل الجديد

غير أّن النص ال يحترس عن الوقوع في هذا املطب، ولو بدرجة أقّل نزوعا نحو التلقين وأقرب إلى الفّني في 

 : أجزائه التالية

ون على كثير وهذا ما جعلني أجمعكم اليوم وألمر جليل كهذا وما دامت السيدة لظى وأشباهها :جميل "

أرض ي ال هم لهم سوى جمع املال ولو على جثث بعضهم بعضا سأكلفكم بمهمة سرية تحروا فيها الدقة والنجاح فإنها 

 .191"مهمة خطيرة

إّن البيئة عليها أن تدافع عن نفسها، من خالل من ينتمي إلى هذا الكوكب، الطبيعة تهب بعطاءاتها الدائمة 

 :ظ عليها من جهة أخرى، ليضمن استدامة عطائهامن جهة، ويتوجب على إلانسان أن يحاف

 . أرجو أن ينجحوا في مهمتهم :تبقى بيئة لوحدها قائلة 

وفجأة يهجم عليها عدد من رجال مقنعين وراحوا يأسرونها وهي تدافع عن نفسها بكل قوة حتى تغلبوا        (

. بعصاها على كفها إذ يدخل رجالها املقنعون  تبدو لظى رائحة جائية متوترة ضاربة...عليها وأسروها وذهبوا اختفاء

بيئة مقيدة مغطية الرأس والوجه ويرمونها تحت قدمي لظى، ترفعها لظى بقوة ثم تنزع الغطاء عن وجهها وتضربها 

  )بقوة مقهقهة
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 .192بيئة، وقعْت فريستي الصغيرة أخيرا في يدي: لظى

ل الهوس وهذا شكل من أشكال الفنتازيا، نجد فيه أشكال الخيال، 
ّ
لكنه ليس خياال علميا، إّن لظى هنا، تمث

املادي عند بعض البشر، الذين يندفعون بدافع الاستغالل القاس ي لإلمكانيات الطبيعية وإهدار قدرة ألارض على 

ل 
ّ
املختطفة عندها، الخصم الخّير الذي يحارب من أجل صالح العالم " بيئة"الاستمرار الطبيعي للحياة، بينما تمث

ل ظبقة واحدة واضحة، وإرج
ّ
اع الحق إلى أصحابه، وتجميل وجه ألارض، وهو صراع بسيط في غالب هذا النص، يمث

أي أنه بين طرفين واضحين، يمكن تسميتهما بقطبي الصراع، دون . ال يمكن أن تتعدى إلى طبقات أو موتيفات أخرى 

كال أخرى، مما يجعله نصا سهال على الطفل أن يدخل هذا الصراع في جزئيات أو يتمظهر في جسد النص بطرائق وأش

  .املتلقي

 .سيدتي لقد حضر جميع الوفود وهم في انتظارك :يدخل طمطم فجأة "

 وعذبوها  حسنا كنُت أود رؤيتك تتعذبين لكن لألسف أنا مرتبطة، خذوها : )دافعة السيدة القائدة(لظى 

 .  عذابا شديدا أريد أن اسمع صراخها هيا

  للظى )وراحوا يعذبونها وهي تقول رفعها الرجال (

 .لن تستطيعي إذاللي يا لظى اقتربت نهايتك :بيئة

  .أبعدوها عني ال أريد سماعها : )بصراخ(لظى 

ثم انصرفت، تنطفئ إلانارة إال من مصابيح براقة دوارة ملونة مع موسيقى صاخبة تبدو مجموعة من رجال ( 

 193")ونساء راقصين واضعين أقنعة على وجوههم

ل قمة الخالف بين من يدافع عن البيئة وينتصر لها، ألسباب واقعية تؤكد الحاجة امللحة لتبني 
ّ
إّن هذا يشك

ف منتبها لها انتباها 
ّ
هذا املوقف الدفاعي، وبين من يندفع إلى النهب والاستغالل فمن وجهة علمية قد يكون املؤل

الحقيقة أّن "ب هذا العمل، إذ أّن خبراء البيئة يشيرون أنه في جعله يراجع كتبا في املجال، وتقارير، تدفعه إلى أن يكت

فمع تسارع ارتفاع درجات الحرارة ، . الطبيعة تساعدنا على أن ننقذ أنفسنا من أنفسنا، لكنها لن تفعل هذا إلى ألابد

كربون في الجو، تتسارع أيضا معدالت تحلل ألاخشاب وأوراق ألاشجار وجذورها لتطلق كميات أكبر من ثاني أكسيد ال

تمتص ثاني " مغاطس"وعند نقطة معينة ستتجاوز معدالت إلاطالق معدالت الامتصاص، وستتحول اليابسة من 

 194"أكسيد الكربون إلى مصدر النبعاثه
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تّم نقل مثل هذه املعلومات إلى النص املسرحي، في رؤية فنية تحاول أن تمزج ما هو علمي بالفني، والخيال 

لم يظهر هذا ألاخير في كّل النص، ولكّنه بدا في أهم أجزاء العمل، عندما تّم . مع الخيال العلمي في جزئه الفنتازي 

لتها شخصية لظى
ّ
 . استشراف املستقبل بعد انتهاك البيئة بتلك القسوة التي مث

وعها وتدافع عن مشر  )وهم في الواقع أتباع السيدة بيئة (في املشهد الثالث، تجتمع لظى مع رجال الصحافة 

 :رغم انتقادات الصحافة

ما يثبت كالمي ويؤكد صحة مصدري فقد تضرر  )يفتح صحيفة(عفوا سيدتي ولكن عندي هنا  :الصحافة  

 .الكثيرون من املخلوقات على هذا الكوكب الجميل

 . اعلم بذلك ولن تقوم حضارة من حضارات إال أن كانت هناك تضحيات :لظى 

 سب علمي هناك جمعيات وهيئات دائبة في تجنيد الفئات كبارا وصغاراذلك الزمن قد ولى وح :الصحافة 

 .لوقف مثل هذه الرواسب التي تلوث البيئة

  .هذا نوع من املستحيل :لظى 

حجم النفايات  نعم للتقليص من: تا تا تا . ب. ب: كيف وقد جاء في بعض منشوراتهم ما يلي  :الصحافة

استرجاع النفايات . ساهمة في ترقية البيئة واملحافظة على الصحة العمومية الصلبة واملساهمة في نظافة املحيط امل

 .195الصلبة والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية

قدرا من "لم يرَق هذا الجزء ألن يكون ضمن ألافق املعرفي للطفل، بحيث غاب عنه ما يمكن أن يكون 

إّن النص  196"الخيالي لألطفال ويزيد في الوقت نفسه من مستوى ذلك النمو الخيال يتوافق مع مستوى النمو 

عا خياال منبّت الصلة بأي شكل من أشكال الواقع، كما أّن اللغة املستخدمة ال يمكن 
ْ
املسرحي ال يمكن أن يكون قط

يخترق  )وفن(آلان أصبح أكثر احتياجا ألدب "فالطفل . أن تظل لغة فنية متعالية دون أن تنزل إلى الوقائع والعادي

عية متغّيرة أصبحت تحيط به، كما أنه بحاجة في الوقت نفسه إلى مفتاح مشكالته الحقيقية إذ أّن أوضاعا اجتما

 197"حقيقي غير مزّيف يفتح به آفاق املستقبل

ن القارئ في حالة انتزاع " الجمالية"والنص إلابداعي يبقى نصا له خصوصيته، املشتملة على عنصر 
ّ
التي تمك

إذ من . وهذا ال يظهر في هذا النص.  نشرة إخباريةجزء من العمل من جسد النص أن ينتبه إلى أنه نص إبداعي ال 

يتحدد إلى مدى واسع املضمون الثقافي املناسب لألطفال ويتحدد "خالل الخصائص التي ينبني عليها مسرح الطفل 

الشكل الذي يسكب فيه أيضا، حيث يستمرُئ خيال ألاطفال في هذه الفترة موضوعات وشخصيات مألوفة يهتّم 

                                                           
195

 .19مصدر سابق، ص ، بيئة تنذر، السعيد دراجي  
196

 11مرجع سابق، ص  هاتي نعمان الهيتي، 
197

 .82لينا الكيالني، مرجع سابق، ص  



 

 

  84 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سليمــــاني ياسيــــن      "المسرح بوصفــه ضرورة للطفـــــل" من المدرســة إلى العالــم 

 
املرحلة بموسيقى الكلمات ويستمتعون بالجمل املنغومة وتهّزهم العبارات املوزونة أو املسجوعة  ألاطفال في هذه

 198 )ألاعمالِّ الفنية التي يتلقونها(وينتشون لألغنيات ذات إلايقاع السريع ولألصوات املرحة التي تطلقها شخصياُت 

ويظهر هنا " بيئة"ة من طرف أعوان املضادة للبيئ" لظى"عندما يتّم القبض على " بيئة تنذر"ينتهي نص 

 :تراجعها إلى الصواب، نقرأ حوارا قصيرا ثم أغنيتين عن فضائل البيئة وقيمة الاهتمام بها

سامحيني أيتها العروس بيئة فقد كنت شريرة حتى تحول شروري ضدي سامحيني فقد أعطتني حياة  :لظى 

 . جديدة بإنقاذك لي

 ويا عيوني وأكبادي حبوني وحافظوا علي أوالدي: تحتضن بيئة الجميع مغنية 

 انتم شقائي انتم سعادتي وإذا ضعتم أنا دونكم ال سؤال علي                            

 أنا الخضرة صفاء عينيكم الواني زاهية دائما شفاء                           

 199تضيعونيأنا النعمة بين يديكم ردوا بالكم ال                            

إنها خالصة الفكرة التي جاءت بها املسرحية، فالدعوة إلى الحفاظ على البيئة من قبل ألاطفال الذين يتّم 

قدرته على التأثير، ومن ثمة بطبيعته التربوية، فكون املسرح "تنشئهم بمثل هذه ألافكار، تأكيدا على قيمة املسرح و

وهذا ما قدمته املسرحية في إظهارها  200"يرشده أيضا إلى سبل تجنبهيعرض الشر فإنه ال يجّرده من أنيابه فقط بل 

 . لقيمة البيئة وأهمية الدفاع عنها، وسلبيات من يقوم بانتهاكها

 خاتمة مؤقتة .4

. إشكاالت املحيط الحيوي الذي يعيش فيه إلانسان مع غيره من الكائنات" بيئة تنذر"استوعبت مسرحية 

دد هذا الفضاء املكاني بسبب عوامل إلافساد والاستغالل السلبي للممكنات وأظهرت املخاطر العميقة التي ته

إّن هذه املسرحية تظهر مخاوف الوعي إلانساني من مستقبل البيئة، وهي على عكس مسرحية الكاتب . الطبيعية

نذر"التي كانت تحتفي بالعلم ومنجزاته، ووصوله إلى الفضاء، إنها " دورة حول زحل"ألاخرى 
ُ
ع الصوت عاليا من وترف" ت

 .أجل الاستفاقة والانتباه للخطر املحدق

فلم ينتبه املؤلف للممكنات العلمية . فنيا، كان الخيال العلمي مؤّسسا للنص، غير أنه لم يكن واضح الظهور 

يصل الكبيرة التي ينفتح عليها العلم والخيال العلمي فكانت املسرحية ضيقة ألافق لم تقدر على مساوقة ما يمكن أن 

 .إليه هذا النوع من املوضوعات في نصوص أخرى مع كّتاب آخرين
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. مع أنه يحسب للكاتب أنه كان من القلة الذين كتبوا أكثر من نص في هذا امليدان وأخرجوه للطفل املتلقي

 أنها تبدو غير كافية في ظل كل القيم الجمالية والفنية املب
ّ
هرة التي كان ومع أّن هذه لوحدها إضافة ملسرح الطفل إال

 .يمكن الاشتغال عليها لتقديم عمل أقوى على دعم القضية التي يناقشها
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 الخاتمة

إّن الخيال العلمي كمظهر هام من مظاهر التفكير إلابداعي في مجال الفنون ظهر بشكل كبير في العديد منها 

 :مجموعة من الاستنتاجات يمكن إيرادها في نقاط أساسيةولم يكن منبّت الصلة عن املسرح ولقد ظهرت لدينا 

الخيال العلمي كان واضحا في ألادب والسينما التساع إلامكانيات في املجالين غير أنه كان منحسرا في املسرح 

 .وذلك لسبب واضح وهو محدودية الفضاء املسرحي عند املشتغل فيه

املوجهة لألطفال بالخصوبة والكثرة، حيث كان بإمكاننا تعداد في املسرح العالمي امتازت ألاعمال املسرحية 

 قاصرا على عدد قليل من التجارب ، وال يمكن 
ّ
العشرات منها في هذا املضمار بينما ظّل ظهوره في املسرح العربي ُمقال

 بعدم إدراك املبدع العربي لقيمة هذا املجال إذا تجاوزنا غياب إلا 
ّ
مكانيات املادية التي تبرير هذا النقص الفادح إال

تستلزمها مثل هذه ألاعمال إضافة إلى أّن مسرح الطفل ال يحظى بالدعم املالي الكافي من قبيل الجهات املعنية في 

 .الغالب، وكثيرا ما ُينظر له في شكل نشاط تربوي مكّمل لنشاطات أخرى أهمها املدرسة ال فنا قائما بذاته

ربي يحظى بانتشار واسع من قبل الفنانين واملبدعين في الجمعيات إذا كان مسرح الطفل في العالم الع

والتعاونيات أي القطاع الخاص، فإّن هذا لم يدعم بشكل حقيقي توجه املبدع الختيار أعمال من الخيال العلمي 

م عند املبدع العربي وثقافة علمية هزيلة في ال
ّ

 . غالبوتبنيها على الخشبة، ويعود ألامر باألساس إلى وعي مهش

بالخيال من جهة، واملعلومة ذات القيمة " بيئة تنذر"و" دورة حول زحل"امتزج الخيال العلمي في مسرحيتي 

إذ " التعليمية"و" التقريرية"املعرفية للطفل، غير أّن هناك العديد من الهنات الظاهرة في النصين، أهمها السقوط في 

 أّن حصرها
ّ
 .في التلقين وعدم فتح أفق تخييلي للطفل يس يء للعمل أكثر مما يثريه مع ما في هذه ألاعمال من معرفة إال

قّدم املؤلف نموذجا للعمل الذي يحاول إيصال معارف علمية للطفل، " دورة حول زحل"في مسرحية 

وتوسيع القاعدة املعرفية عنده فيما يتعلق بالفضاء الخارجي وطبيعة الحياة خارج ألارض، و يحسب للعمل أنه يخرج 

لطفل من املحيط الضيق الذي يعيش فيه إلى فضاءات أوسع وأرحب ولو أّن ما تّم تقديمه في العمل لم يصل إلى ا

 .درجة إبداعية قادرة على مضاهاة ما يراه الطفل عبر وسائط مرئية أخرى أهمها التلفاز والحاسوب

 في 
ّ
وهنا . حدث لها من تخريب في عصرنافكان العمل إرهاصا قويا ملستقبل البيئة في ظل ما ي" بيئة تنذر"أما

يظهر هيمنة التفكير في املستقبل على كتاب الخيال العلمي، خاصة في الشق املتعلق باملخاوف من ألاخطار املحدقة 

 .بالحياة إلانسانية والقيم العليا

اس ي إّن هذه القراءة التي حاولت مقاربة موضوع الخيال العلمي في مسرح الطفل، تصل إلى استنتاج أس

مفاده أّن مثل هذه املواضيع ال تزال في بداياتها وهي تحتاج إلى الكثير من التطوير والاهتمام فيما يخص ألادوات 

مع الوعي الحقيقي بالرهانات الصعبة التي يعيشها املسرح . الفنية والقيم املستفادة وآلافاق التي تحاول فتحها للطفل
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أن تسحب منه دوره التاريخي إن لم يلتفت الفنان املسرحي لقيمة اجتهاده أمام الفنون البصرية ألاخرى التي يمكن 

 .فيس سبيل املحافظة على دور املسرح وفاعليته
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 املصـــادر واملـــراجـــع

 

I. النصوص والعروض املسرحية: 

 .السعيد دراجي، دورة حول زحل،مخطوطة .0

 .السعيد دراجي، بيئة تنذر، مخطوطة .0

II. كتب: 

، 0إشراق عبد العادل، دار املأمون، وزارة الثقافة، بغداد، العراق، ط: الفونسو ساستره، مسرح الطفل، تر .0

 .دت

ملكة أبيض، الهيئة العامة السورية للكتاب، : سيث ليرر، أدب ألاطفال من إيسوب إلى هاري بوتر، تر .0

 .0202، 0دمشق، سورية، ط

 .0916، 0الدار التونسية للنشر، تونس، طعبد السالم البقالي، الطوفان ألازرق،  .2

 . 0976، 0في أدب ألاطفال، مكتبة ألانجلو مصرية ،القاهرة، مصر، ط : علي الحديدي .4

محمد عماد الدين إسماعيل،ألاطفال مرآة املجتمع،  سلسلة عالم املعرفة، املجلس الوطني للثقافة  .5

 .0916، مارس 99والفنون وآلاداب، الكويت، العدد 

، 4أنيس زكي حسن، دار آلاداب، بيروت، لبنان، ط: سن، املعقول والالمعقول في ألادب الحديث، تركولن ول .6

0971. 

هاتي نعمان الهيتي، ثقافة ألاطفال، سلسلة عالم املعرفة، املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب،  .7

 ،0911، مارس 002الكويت، العدد 

III. دوريات ومجالت: 

، ديسمبر 627ء العربي ملوث، مجلة العربي، الكويت، العدد أحمد خضر الشربيني، الهوا .0

0200. 

جاهدة املوسوي، أدب ألاطفال الذي صادره الكبار، مجلة املعرفة، وزارة الثقافة،   .0

 .0204، أكتوبر 602دمشق، سورية، العدد 

، 29رفعت شميس، الخيال العلمي وصناعة املستقبل، مجلة الخيال العلمي، العدد  .2

 .0229نيسان 

عوض ألاحمد، مجلة الحياة : روجيه ديلديم، مسرح ألاطفال وأشكاله املوازية، تر .4

شتاء وربيع -17-16املسرحية، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سورية، العدد 

0204. 
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ملاذا؟ مجلة الخيال العلمي، الهيئة العامة السورية ...رياض نعسان آغا، الخيال العلمي .5

 .0221، أوت 20، العدد للكتاب، دمشق، سورية

سائر بصمة جي، السينما في الخيال العلمي، مجلة املوقف ألادبي، اتحاد الكتاب العرب،  .6

 .0205، جوان 522دمشق، سورية، العدد 

املصطلح وألاصول التاريخية، مجلة الخيال العلمي، : محمد ياسين، الخيال العلمي .7

 .0221، أكتوبر 20عدد الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سورية، ال

نديم جرجورة، تقنيات السينما تصّور مأزق إلانسان، مجلة العربي، وزارة إلاعالم،  .1

 .0222، أكتوبر 529الكويت، العدد 

IV. معاجم وموسوعات: 

خطار، املنظمة العربية للترجمة، بيروت، .ميشال ف: باتريس بافي، معجم املسرح، تر .0

 .0205، 0لبنان،ط

V. صحف: 

 

سحرها في الجزء السابع، صحيفة " حرب النجوم"جاسم، واستعادت عبد الرحمن  .0

 0206ديسمبر  00، 0770ألاخبار، بيروت، لبنان، العدد 
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 املحتويات

 الصفحة املوضوع

 5 أهميتها، شروطها، أهدافها: التربية باملسرح في املدرسة

م/التلميذ/الطفلدور املسرح املدرس ي في بناء شخصية 
ّ
 :املتعل

1 

 :موضوعات املسرحيات املدرسية
82 

 مراحل الطفولة
85 

   :علم النفس حول ألانماط السلوكيةاملسرح املدرس ي ونتائج 
28 

مــــــــين 
ّ
مرحلــــــــة (: التالميــــــــذ)أثــــــــر العــــــــرض املســــــــرحي املدرســــــــ ي علــــــــى املتعل

 تطبيقية

21 

" إلــى مســرح الطفــلالخيــال العلمــي مـن ألادب والســينما : املبحـث الثالــث

 "نماذج تحليلية

05 

 43 الخيال والخيال العلمي: مدخل تعريفي              

 44 :الخيال العلمي في ألادب والسينما

 44 :الخيال العلمي في ألادب:املبحث ألاول 

 41 :الخيال العلمي في السينما: املبحث الثاني

 الفصل الثاني

 الخيال العلمي في املسرح

 

22 

 20 :الخيال العلمي في املسرح العاملي: املبحث ألاول 

 21 :الخيال العلمي في املسرح العربي: املبحث الثاني

 02 الفصل الثالث
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 نماذج تحليلية: الخيال العلمي في مسرح الطفل

مــن حــق الطفــل فــي الفرجــة إلــى الحــق ": دورة حــول زحــل: "املبحــث ألاول 

 في املعرفة والخيال

00 

نذر: "الثانياملبحث 
ُ
 51 :مسرحية الدفاع عن البيئة ": بيئة ت

 10 الخاتمة

 11 املصادر واملراجع

 13 املحتويات
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:الــنــــــــــــــاشـــــــــر                  
 

 العربي  الديمقراطي املركز

 والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات

 برلين/أملانيا
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Berlin / Germany 
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