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 القيم التربوية في مسرح الطفل
 )مسرحية بائعة الكبريت نموذًجا(

 د. شوق عباده أحمد النكالوي

 ممخص البحث
التربوية والخمقية وتوظيفيا في مسرح  ـيتکمف أىمية البحث في تعرضو لمق

 شيتعايالرسالة؛ ل توصيؿالطفؿ؛ لما ليا مف دور ميـ في تكويف شخصيتو، وقدرٍة عمى 
، قادًرا والثقافي االجتماعي طويمح يفرًدا فاعبًل ف صبحيلمستقبمو و  ستعديمع حاضره و 

 .عمى التواصؿ اإليجابي المثمر
 يمسرح الطفؿ، کما أظير عدـ إغفاؿ مؤلف يف وتوظيفيا  التربوية ـيالبحث لمق وتعرض

 لتحقيؽ  والتثقيفية ةيواالجتماع التربوية ـيغرس الق مخرجيوالمسرح الموجو لمطفؿ و 
االنتباه لمدى خطورة  أىميةالبحث  بتناوؿ، کما  مةيالمسرح وغاباتو النب ؾأىداؼ ذل

التنشئة  عممية يف تأثيرىابقوة  اإليمافمسرح الطفؿ؛ انطبلًقا مف  يالکممة الموظفة ف
 المسرحيالعرض  يمعبوأف  مکفي يالدور الذ يتناوؿلمطفؿ، کما  ةيوالتربو  االجتماعية
.وقد وقع  ـيالتعبير عف تمؾ الق يوبصربة ف سمعيةة المسرح لغات خشب يمتمثبًل ف

 )حاتـ مرعوب( التونسيالمؤلؼ  رج( لممختي)بائعة الکبر  مسرحيةالدراسة عمى  ارياخت
 فيأىداؼ التنشئة االجتماعية، و الجمع ب لتحقيؽ ـ؛يالق ؾبإعبلء تم افيياىتـ  يالت

 ـيواحد إلبراز ما تضمنو مف ق يفى عرض مسرح بصريةو  سمعيةفنوف متنوعة 
 .الدراسة لطبيعةلمناسبتو  التحميميوقد استخدـ البحث المنيج الوصفي  ة،يتربو 

 
 تلقيـ التربوية، مسرح الطفؿ ، بائعة الکبريا الكممات الرئيسية:
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Educational values in the Child Theater 

(The Match Woman is a model) 

 
Abstract  

The importance of the research lies in its exposure to 

educational and moral values and their application in children's 

theater. Because of its important role in the formation of his 

personality, and the ability to convey the message; To coexist with 

his present and prepare for his future and to become an active 

individual in his social and cultural milieu, capable of positive and 

fruitful communication. The research presented the educational 

values and their use in the child's theater, as well as the authors 

and directors of child-directed theater not forgetting to inculcate 

educational, social and educational values to achieve the goals of 

that theater and its noble forests. The research also deals with the 

importance of paying attention to the seriousness of the word 

employed in a child's theater. Based on the belief in the power of 

its influence on the process of the social and educational 

upbringing of the child, it also deals with the role that the 

theatrical performance can play in the form of languages. 

 

Key Words: Educational values, children's theater, matchwoman 
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 المقدمة
تعد مرحمة الطفولة مف المراحؿ الميمة التي تنمو فييا شخصية الفرد وتتطور، 
ذلؾ أف تزويد األطفاؿ بالخبرات والميارات والمعتقدات منذ الصغر، يمعب دوًرا فاعبًل 

 تكريس ثقافة الطفؿ عبر الفنوف األدبيةفي ترسيخ القيـ التربوية واألخبلقية، كما أف 
ووطنو  ومجتمعو ا بذاتوا عميقً أردنا لجيؿ المستقبؿ وعيً ضرورة إذا  كافة واألدائية

دراكً   ف.ا في مستوى حضارة القرف الحادي والعشريا حضاريً وىويتو، وتجربة واسعة، وا 
فإف ، لخصوصيتيا ؛ولما كانت الكتابة لمطفؿ تتطمب الحذر والتمكف والقدرة

 اجتماعية ووطنيةيقؼ أماـ مسؤوليات أخبلقية و  -السيما المسرح- كاتب أدب الطفؿ
سميًما قادًرا عمى أف يتجاوز بو كؿ التحديات التي  اا وذوقيً معرفيً  لبناء الطفؿ بناءً  جساـ

تواجو ثقافتو وىويتو وذاتيتو التي يمكف أف تذوب وتتماىي في غيرىا مف الثقافات إف لـ 
 .منشودنكف حذريف في عممية الغرس الثقافي والقيمي حتى تحقؽ عممية التربية ىدفيا ال

ويعد المسرح وسيًطا ميًما مف وسائط االتصاؿ الجماىيري؛ حيث يمعب دوًرا 
كبيًرا في تكويف شخصية الطفؿ وميولو وقيمو وأنماط حياتو؛ ففي مرحمة الطفولة يتكوف 
الضمير والوازع األخبلقي، كما تتكوف أغمب االتجاىات النفسية التي تسيطر عمى 

حمة الطفولة يتكيؼ الفرد مع بيئتو وىذا التكيؼ ىو سموكو الفردي والجماعي، ففي مر 
بداية معامبلتو االجتماعية مدى الحياة؛ لذا فإف كاتب مسرح الطفؿ تربوي بالدرجة 
األولى؛ ألنو يعمؿ عمى إكساب الطفؿ القيـ األخبلقية والتربوية التي تكوف سموكياتو 

أفضؿ تجعمو رجبًل لمغد وتوجيو التوجيو اإليجابي؛ ومف ثـ االرتقاء إلى مستويات 
وصانًعا لمقرار، لذا فإنو يجب عمى الكاتب المسرحي أف يكوف عمى وعي تاـ بمناىج 
التربية والنتائج التي انتيى إلييا عمـ نفس الطفولة وعمـ نفس النمو، حتى يستطيع إدراؾ 

تو العبلقة بيف ما يكتب وبيف المرحمة العمرية التي يخاطبيا في عممو، حتى تحقؽ كتاب
 غايتيا القصوى التي يراد ليا أف تتـ.

لو أساسو في النظريات  األطفاؿ وتربيتيـ وسيمة فعالة لتعميـباعتباره المسرح و 
يتفاعؿ األفراد مع البشر اآلخريف واألشياء واألحداث في فعف طريقو النفسية الرئيسية 

ىو ما أكد عميو البيئة وىذا التفاعؿ يساعد الطفؿ عمى تعمـ ما ىو ميـ في ثقافتو و 
أىمية التعمـ القائـ عمى المبلحظة حيث "يقوـ األطفاؿ بنمذجة السموكيات  بشأف باندورا
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والمواقؼ واالستجابات العاطفية لآلخريف وفًقا لؤلىداؼ المنشودة واآلثار السمبية لتمؾ 
 (1)السموكيات.

حميؿ نًصا ومف ىنا فقد رأت الباحثة ضرورة لتناوليا مسرحية بائعة الكبريت بالت
وعرًضا، لما تشتمؿ عميو مف قيـ تربوية مقدمة لؤلطفاؿ لبياف دور تمؾ القيـ في تنشئة 

 الطفؿ التنشئة السميمة.
 مشكمة البحث:

ف نظرة سريعة إلى ما  يعد مسرح األطفاؿ مجااًل حيوًيا لتربية النشء وتعميمو، وا 
أو المممكة المتحدة أو الياباف،  أنجزتو فرنسا أو الواليات المتحدة أو ألمانيا أو الدنمارؾ

لى تربوييف  في ىذا المجاؿ تجعمنا ندرؾ مدى تقصيرنا وحاجتنا إلى مسرح لؤلطفاؿ وا 
وعمماء نفس، يشرفوف عمى إنتاج مسرح الطفؿ في عالمنا العربي، فعمى الرغـ مف 
وجود نصوص مسرحية عديدة موجية لمطفؿ فإف الساحة الثقافية واألدبية ال تزاؿ في 

اجة ماسة إلى الكثير والكثير؛ ألف مسرح الطفؿ ذو عمر قصير إذا ما قيس بمسرح ح
الكبار، وليذا نجده يتقدـ ببطء شديد؛ بسبب قمة الممميف بشروطو وسماتو وأبعاده؛ 
فاالحتكاؾ بالطفؿ وفكره وسموكو، واإللماـ بمراحمو العمرية وما يتناسب معيا مف 

قرب إلى معرفة اىتمامات األطفاؿ الخيالية نصوص أدبية مسرحية؛ يجعؿ الكاتب أ
والواقعية أيًضا؛ ذلؾ أنو ال يمكف فصؿ مسرح الطفؿ عف عمـ النفس والدراسات التربوية 
متاعو، وقد وقع اختيار  دىاشو وا  لما لو مف أثر فعاؿ في جذب الطفؿ إلى أدبو وا 

سي حاتـ مرعوب الدراسة عمى مسرحية" بائعة الكبريت" لمكاتب والمخرج المسرحي التون
والتي أعدىا عف نص لرائد أب الطفؿ كريستياف أندرسوف فحكايتيا قد استندت إلى 
التراث الشعبي الغربي، وقد جعؿ مف تمؾ الحكاية منطمًقا نحو الواقع المعيش لمناقشة 
قضاياه االجتماعية واإلنسانية واالقتصادية بأسموب بعيد عف المباشرة،؛ لما فييا مف قيـ 

تتفؽ وتربية الطفؿ وتنشئتو، فضبًل عف مشاىدة الباحثة لتمؾ المسرحية أثناء تربوية 
تواجدىا في "ميرجاف مسرح فرقة الدف لمثقافة والفف بسمطنة عماف" في ديسمبر عاـ 

مف خبلؿ ذلؾ وجدت الباحثة ضرورة لبحثيا مف خبلؿ طرحيا التساؤؿ  2016
 -تي:اآل
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المسرحي بائعة الكبريت لممخرج حاتـ النص في  ما القيـ التربوية المتضمنة -
 مرعوب وكيؼ عبرت عنيا عناصر العرض؟

وحتى تتمكف الباحثة مف اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس فقد طرحت عدًدا مف 
 األسئمة الفرعية كما يمي:

لى أي مدى نجحت مسرحية بائعة  - ما سمات النص المسرحي المقدـ لمطفؿ؟ وا 
 مطفؿ العربي بما يتفؽ مع سيكولوجية التمقي؟الكبريت في تقديـ القيـ التربوية ل

كيؼ ساىمت لغات خشبة المسرح في توظيؼ القيـ التربوية الموجودة في  -
 النص عبر العناصر السمعية والبصرية؟

ما دور العناصر الفنية )النص، الممثؿ وعممية التمثيؿ، الديكور، المبلبس،  -
الصوتية، الماكياج، والمؤثرات الضوئية، الموسيقى والمؤثرات  اإلضاءة

 إبراز القيـ التربوية.في  اإلكسسوارات المسرحية(
 أىمية البحث:

تكمف أىمية البحث في تعرضو لمقيـ التربوية والخمقية وتوظيفيا في مسرح  -1
الطفؿ؛ لما ليا مف دور ميـ في تكويف شخصيتو، وقدرٍة عمى توصيؿ الرسالة؛ 

فرًدا فاعبًل في محيطو ليتعايش مع حاضره ويستعد لمستقبمو ويصبح 
 االجتماعي والثقافي، قادًرا عمى التواصؿ اإليجابي المثمر.

تأتي أىمية البحث مف أىمية الموضوع الذي يتناولو وىو دراسة القيـ التربوية  -2
في مسرحية بائعة الكبريت )نًصا وعرًضا( لمكاتب والمخرج المسرحي التونسي 

 حاتـ مرعوب.
دراسة جديدة في مجاؿ أدب األطفاؿ، يمكف أف تأتي أىمية البحث في كونو  -3

يستفيد منيا العامميف بيذا المجاؿ والباحثيف والميتميف بمجاؿ نصوص 
 وعروض مسرح الطفؿ.

دراسة قد تفيد المجتمع والقائميف عمى المؤسسات التربوية نحو االىتماـ  -4
 بالنصوص والعروض المسرحية المقدمة لؤلطفاؿ باعتبارىا رافًدا مف روافد

 األدب والثقافة ووسيمة مف وسائؿ تحقيؽ التربية ليـ.
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تكمف أىمية البحث فيما يصؿ إليو مف نتائج بحثية يمكف أف تفيد المسئوليف  -5
ومتخذي القرار نحو االىتماـ بالعروض المسرحية، باعتبار أف مسرح الطفؿ 

 رافد ووسيمة مف وسائؿ التربية
 :أىداف البحث

 التربوية المقدمة لمطفؿ.الوقوؼ عمى بعض القيـ  -1
ييدؼ البحث إلى تحميؿ مسرحية بائعة الكبريت نًصا وعرًضا واستخبلص القيـ  -2

 التربوية بيا.
إلقاء الضوء عمى مسرحية بائعة الكبريت وما تحويو مف قيـ تساعد في تشكيؿ  -3

 شخصية الطفؿ ليتناغـ مع حاضره ومستقبمو بفاعمية.
 مصطمحات البحث:

 :القيم التربوية
تعرفيا الباحثة إجرائًيا بأنيا: معارؼ وجدانية إزاء شعور الفرد بجوانب انفعالية 
قوية ودعامة تتصؿ اتصااًل وثيًقا بالمستويات الخمقية التي تقدميا الجماعة ويمتصيا 

 الفرد مف بيئتو االجتماعية الخارجية والتي تحدد عبلقاتو باألفراد األخريف.
 :مسرح الطفل

ًصا لؤلطفاؿ قد يكوف عرائسًيا أو بشرًيا، لتنميتيـ عقمًيا ىو مسرح أنتج خصي
 (2)وثقافًيا وخمقًيا وعاطفًيا وجمالًيا مف خبلؿ التكامؿ بيف النص ولغات خشبة المسرح.

 :حدود البحث
 الحدود الموضوعية: -أ

دراسة القيـ التربوية في مسرحية بائعة الكبريت )نًصا وعرًضا( لمكاتب والمخرج 
 التونسي حاتـ مرعوب.المسرحي 

 الحدود الزمنية: -ب
 .ـ2020/ 2019أجربت الدراسة خبلؿ العاـ 
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 :منيج البحث
اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي نظًرا لطبيعة الدراسات 
المسرحية بشكؿ عاـ وتمؾ الدراسة بشكؿ خاص لمناسبتيا لطبيعة البحث، والتطبيؽ 
عمى مسرحية "بائعة الكبريت" إعداد الكاتب التونسي" حاتـ مرعوب" عف نص لرائد أدب 

 كريستياف أندرسوف". الطفؿ العالمي الكاتب النماركي األشير "ىانس
 :اإلطار النظري

 :أواًل: تعريف القيم
جمع قيمة، قوـ الشيء قدره، ويذكر بف منظور إف القياـ يأتي بمعنى القيم في المغة: 

المحافظة والمبلزمة، كما يأتي بمعنى الثبات واالستقامة، فيقاؿ: أقمت الشيء قومتو 
 (3).بالتقويـفقاؿ بمعنى استقاـ... والقيمة ثمف الشيء 

وتأتي كممة القيمة لغوًيا بمعاٍف متعدد: كالتقدير، فقيمة ىذه السمع كذا، أي 
تقديرىا كذا، وبمعنى الثبات عمى األمر، نقوؿ فبلف ما لو قيمة، وبمعنى االستقامة 
" أي ييدي لؤلمور  واالعتداؿ، يقوؿ اهلل تعالى: "إف ىذا القرآف ييدي لمتي ىي أقـو

 (4)ؤلكثر استقامة.األكثر قيمة أي ل
فيختمؼ مف حقؿ آلخر ومف باحث آلخر وبناء  أما تعريف القيم اصطالًحا

 عمى المجاؿ التربوي الذي تنتمي )اقتصاد، فمسفة، ديف.....( وتبًعا لنوع القيـ ذاتيا
 .)اجتماعية، دينية، اقتصادية...(

المبادئ فقد عرفتيا فوزية ذياب باعتبارىا "أحكاًما نصدرىا وفؽ مجموعة مف 
والمعايير التي وضعيا المجتمع الذي نعيش فيو، والذي يحدد المرغوب فيو والمرغوب 
عنو، أي مفيوـ تجريدي يؤثر عمى اختياراتنا مف عدة بدائؿ لطرؽ ووسائؿ وأىداؼ 

 (5).السموؾ"
ا ُتعرؼ بأنيا "مفيوـ يدؿ عمى مجموعة مف المعايير واألحكاـ تتكوف لدى وأيضً 

تفاعمو مع المواقؼ والخبرات الفردية واالجتماعية، بحيث تمكنو مف الفرد مف خبلؿ 
اختيار أىداؼ توجييات لحياة يراىا جدية لتوظيؼ إمكانياتو، وتتجسد خبلؿ االىتمامات 

 (6).واالتجاىات أو السموؾ العممي أو المفظي بطريقة مباشرة
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 يء،ب أو حسف وما ىو غير مرغوب أو سوىي كذلؾ" معتقدات لما ىو مرغو 
ذا قبؿ الفرد قيًما  وىي تعكس ثقافة المجتمع، ويشارؾ فييا أغمب أعضاء المجتمع، وا 

 (7)لنفسو فإنيا يمكف أف تصبح ىدًفا لو".
مما سبؽ ترى الباحثة أف القيـ التربوية عبارة عف معارؼ وجدانية إزاء شعور 

الخمقية التي تقدميا الفرد بجوانب انفعالية قوية ودعامة تتصؿ اتصااًل وثيًقا بالمستويات 
الجماعة ويمتصيا الفرد مف بيئتو االجتماعية الخارجية والتي تحدد عبلقاتو باألفراد 

 األخريف.
 :أىمية القيم التربوية

ضروري وال غنى عنو لكؿ مف الفرد والمجتمع؛ فيي تساعد الفرد  يءالقيـ ش
في ممارسة حياتو اليومية، كما تعمؿ عمى اتزاف المجتمع وحمايتو مف التفكؾ، وبناًء 

 عمى ذلؾ يكوف لمقيـ أىميتيا بالنسبة لمفرد وأىميتيا لممجتمع.
 أىمية القيم بالنسبة لمفرد: 

عتقداتو وتساعد عمى فيـ مف حولو تعمؿ تدفع القيـ الفرد لتحسيف إدراكو وم -
 وخمقيًا وتوجيو نحو الخير. عمى إصبلحو نفسياً 

تحقؽ التكيؼ والتوافؽ النفسي واالجتماعي لمفرد تعدؿ السموؾ؛ ألف فقداف  -
 (8)التوازف النفسي يؤدي إلى فقداف السموؾ.

 يستعيف الفرد بالقيـ في التعبير عف ذاتو وبالتالي فيي تحقؽ لو األماف. -
 أىمية القيم بالنسبة لممجتمع: 

تزود المجتمع بطبيعة العبلقات التي يجب أف تسود بيف المجتمعات األخرى،  -
 أىدافو. وتحدد لو

القيـ تحمي المجتمع مف أنانية وذاتية األفراد، وتجعميـ يفكروف في غايات  -
 (9)سامية. وأىداؼ

ىا المجتمع وبيف النظـ تمثؿ القيـ ىمزة وصؿ بيف العقيدة وااليدلوجية التي يتبنا -
 مف جية أخرى. االجتماعية

تزود أفراد المجتمع بقدر مشترؾ مف الثقافة والتفكير وبالتالي تساعد عمى بناء  -
 العامة المشتركة لجميع أفراد المجتمع. الشخصية
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تعبر القيـ عف غايات يسعى أفراد المجتمع لتحقيقيا، وتعمؿ عمى توجيو  -
 العمؿ الجماعي. المجتمع إلى

القيـ ىي األساس لمقواعد والقوانيف التي يتوافؽ عميو الناس نتيجة التزاميـ  -
وقناعتيـ التامة بضرورة التمسؾ بتمؾ القيـ وتطبيقيا في حياتيـ  بتعاليـ دينيـ

لدييـ الرضا والشعور بالسعادة، والوحدة واالنتماء،  لتستقيـ الحياة ويتحقؽ
يسمو فوؽ الضغائف، وكؿ إنساف في ىذا  فيكوف المجتمع متماسًكا، قويًا، راقيًا،

 .المجتمع يبتغي مف ذلؾ رضا اهلل عز وجؿ في كؿ أمر مف أمور حياتو
تساعد القيـ المجتمع عمى مواجية التغيرات السمبية التي قد تطرأ عميو ذلؾ  -

إلعطاء بدائؿ حكيمة يسيؿ عمى أفراد المجتمع التعامؿ بيا في المواقؼ 
 (10)المختمفة فيما بينيـ.

فالقيـ ىي االعتراؼ بالموضوعات التي ترتبط بقدسية الحياة عامة، وفي 
حاالت كثيرة قدسية الكائنات الحية، والقدرة عمى فيـ الصواب مف الخطأ، واالىتماـ 
بقواعد السموؾ واالتجاىات التي تحكـ قدسية الحياة اإلنسانية، أي يحتـر حقوؽ اآلخريف 

 (11)أنواعيا كافة.عند تعاممو مع المخموقات األخرى ب
مف المعايير  يمكف النظر إلي القيـ التربوية واألخبلقية، باعتبارىا مجموعةو 

والسموكيات الخيرة التي يجب أف يتحمى بيا اإلنساف، فاإلنساف األخبلقي خير في حياتو 
خر، ومف الميـ تربوًيا البدء مبكًرا بإرساء وتشجيع اكتساب باطنًيا وظاىرًيا، لنفسو ولآل

القيـ األخبلقية والعمؿ عمي تطويرىا مما يؤدي بعد ذلؾ تكويف الوعي األخبلقي؛ إذ 
يمكننا توظيؼ العديد مف خبرات الطفؿ في إثراء القيـ لديو مثؿ المعب، واألنشطة 

لؾ إلي ما يواجيو الناس في الجماعية، والمحادثة، والقصص، ولعب الدور، ويرجع ذ
الوقت الحاضر مف مشكبلت معقدة، وقضايا سياسية، وأمور عديدة تتعمؽ باألخبلؽ أو 
ترتبط بما يجعؿ ليس مف السيؿ تنمية القيـ األخبلقية لدي األطفاؿ، وعمي الرغـ مف 

لؾ ذلؾ يمكف "البدء بتنمية القيـ الخمقية لدي األطفاؿ منذ مرحمة الطفولة المبكرة، وذ
عف طريؽ تعميـ الطفؿ العدؿ والتسامح واإليثار والتعاطؼ، وتحمؿ المسؤولية واالنتماء 

 (12).واحتراـ الذات واحتراـ اآلخريف"
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إف شخصية اإلنساف عبارة عف مجموعة مف القيـ والمبادئ، وىذه القيـ ىي 
النافذة التي مف خبلليا ينظر الشخص إلى األخريف، ويتعامؿ معيـ ويؤثر فييـ 

يحاورىـ، وىذه القيـ ىي المعيار الذي مف خبللو ترتفع قيمة الفرد بناًء عمى ما يممكو و 
حساف ونفع لآل خريف، أو تيبط بناًء عمى ما يممكو مف جوانب شر وحسد مف خير وا 

 (13)وظمـ.
لذا يستمـز تعريؼ الطفؿ ببعض القيـ الخمقية والعمؿ عمى تنميتيا لديو، حيث 

األخبلقية والروحية قادرة بعد توحد الفرد معيا وتشربو ليا عمى يقرر الباحثوف أف القيـ 
أف تجنب النفس البشرية كؿ ما يفسد عمييا حياتيا أو يعصؼ بيدوئيا وراحتيا 

 (14)النفسية.
 :القيم التربوية وتوظيفيا في مسرح الطفل

الطفؿ يكتسب قيمو مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية وما تقدمو لو مف 
إيجابية مثؿ )االستئذاف، المشاركة، االعتماد عمى النفس، احتراـ اآلخر سموكيات 

....( لذا فإف القيـ التربوية بحاجة إلى تخطيط .ومساعدتو، التضحية مف أجؿ اآلخريف،
 منظـ مف قبؿ التربوييف، حتى تصبح جزًءا ال يتجزأ مف حياتو.

أحد جوانبيا شيًئا وعند الحديث عف ماىية الطفولة فإننا نجد أنيا تعتبر في 
ونصحو وتوجييو مف خبلؿ التربية والتعميـ عمى النحو الذي  إذعانوغريًبا البد مف 

يريده الكبار فقط، ومف زاوية أخرى فيو يعد في نظر البعض األخر إنساًنا صغيًرا لو 
في المستقبؿ القريب احتياجات نفسية، وسيواجو المشكبلت التي يعيشيا الكبار ذاتيا 

أف يميد لذلؾ عبر مراعاة الموضوعية في احتياجاتو الحالية في مقابؿ وينبغي 
احتياجات الكبار التي سيواجييا في المستقبؿ، وىو ما ينبغي أف نتعامؿ مع الطفؿ 

 (15)عمى أساسو.
" أف األطفاؿ ليـ أخبلقيات خاصة؛ حيث إنيـ ال يتكيفوف فقط ويرى "كولبرج

لقواعد ثقافاتيـ، بؿ يتكيفوف وفًقا آلرائيـ الخمقية الخاصة التي تتكوف مف خبلؿ تفكيرىـ 
الخمقي وكذلؾ يرى أف الفرد يصؿ بمرحمة في التفكير المنطقي إلي مستوى العمميات 

وى األخبلقي قبؿ التقميدي بينما الفرد المحسوسة طبقا لبياجيو فقط يتوقؼ عند المست
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الذي تبمغ مرحمتو في التفكير المنطقي إلي مستوى العمميات الشكمية الصورية ال يتعدى 
 (16).المستوى األخبلقي التقميدي

فالسموؾ االجتماعي كما ذكر "ألبرت بندورا" يتضمف دائما تفاعبًل بيف شخصيف 
عة مف العوامؿ الشخصية مع مجموعة مف أو كثر، وينشأ ىذا السموؾ عف تفاعؿ مجمو 

كما يرى أف السموؾ االجتماعي يميؿ إلي التعميـ، وألف يكوف ثابتا لفترة  .العوامؿ البيئية
طويمة مف الزمف، فالشخص الذي يميؿ إلي التصرؼ بعدوانية في موقؼ معيف مف 

والتقميد دوًرا الممكف أف يكوف عدائًيا في كثير مف المواقؼ المشابية، وتمعب المبلحظة 
 (17).كبيًرا في التعمـ االجتماعي

يتعمـ أشياء كثيرة لمبلحظتو والديو، أو أقرانو أو  -عمى سبيؿ المثاؿ-فالطفؿ 
مشاىدتو عمؿ مسرحي؛ فيو مقمد جيد لكؿ ما يشاىده بصرؼ النظر عف ما كاف ىذا 

ألخريف ويعمؿ السموؾ إيجابًيا أـ سمبًيا؛ يبلحظ سموكيات وعادات واتجاىات األفراد ا
عمى تعمميا مف خبلؿ المبلحظة والمحاكاة، وبذلؾ تعد المحاكاة سبلًحا ذو حديف، فما 

"فالمحاكاة غريزة في اإلنساف، تظير فيو منذ يقمده الطفؿ قد يكوف صالًحا وقد ال يكوف، 
الطفولة، فيو يختمؼ عف سائر الحيوانات في كونو أكثرىا استعداًدا لممحاكاة، 

 (18).يكتسب معارفو األولية"وبالمحاكاة 
فالطفؿ ُيبَلحظ في الحياة العامة وىو يحاكي سموؾ األب واألـ والمعمـ، وأية 
شخصية أخرى تقع في دائرة المثاؿ )القدوة( الكامف في خيالو، وينعكس األمر نفسو في 
العرض المسرحي، إذ يستثار خياؿ الطفؿ ويستجيب وجدانو لشخصية البطؿ )المثالي( 

ينتصر لمحؽ والخير، ويتمتع بوجود القوى التي ال تقير سواء كانت إنسية أو الذي 
حيوانية، فيو يجد نفسو فييا، ويقوـ بمحاكاتيا فعبًل وقواًل في إطار أجواء المعب الذي 

 (19).يشكؿ محور عالمو
دورًا ميمًا في خمؽ الشخصية الواعية المتكاممة القادرة عمى مواجية  ممسرحلو 

لما لو مف أثر فعاؿ في مخاطبة عقوؿ النشء  ،اتية بشجاعة وثباتالمواقؼ الحي
وفتح قنوات االتصاؿ والمعرفة مف خبلؿ ما يقدمو مف تجارب إنسانية وقيـ  ،ووجدانيـ

كما يعتبر مف أىـ أساليب التربية الحديثة ومف أفضؿ وسائميا  ،ومعارؼ عممية ،تربوية
لتنمية شخصية الطفؿ في مراحؿ طفولتو المختمفة، فيو "وسيمة فعالة لتنمية مفاىيـ 
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الطفؿ المختمفة وتعد مرحمة الطفولة مف أىـ المراحؿ لنمو المفاىيـ وذلؾ لحاجة 
يجاد تفسير لؤلحداث واألشيا  (20).ء مف حوليـ"األطفاؿ لفيـ العالـ وا 

ومف أكبر التحديات التي تواجو الكتابة لمسرح الطفؿ، ما يتعمؽ بأسموب الكتابة 
ولغة الحوار، ويرجع ذلؾ إلى الطبيعة الخاصة لعالـ الطفؿ وما ينطوي عميو مف 
غموض يتطمب الدقة، فعمى كاتب نصوص مسرح الطفؿ مراعاة أف يكوف أسموبو سيبًل 

عيدة التعقيد أو الغموض أو االستطراد، وىذا ما يؤكده أبو وفي جمؿ مناسبة الطوؿ ب
بقولو: "إف المغة ىي السمسمة التي تنفذ إلى ذىف الطفؿ بيسر دوف أف ( 21)الحسف سبلـ

تبعث في نفسو الممؿ أو اإلرىاؽ أو تجره إلى الشرود الذىني"، وتمؾ مف أىـ سمات 
 النص المسرحي المقدـ لمطفؿ.
السمات التي يجب أف تتصؼ بيا النصوص  مف أىـ ومف ثـ ترى الباحثة أف

المسرحية لتناسب طبيعة الطفؿ أف تحتوي عمى مغزى تربوي ولغة مسرحية سيمة وفكرة 
واضحة يمكف لمطفؿ استيعابيا والتفاعؿ معيا؛ ذلؾ أنو ال قيمة لممضموف التربوي 

تجتذب األطفاؿ  التعميمي التثقيفي لمسرح الطفؿ، مالـ يقدـ بأفضؿ الطرؽ الفنية التي
تجاه العرض المسرحي وتمتعيـ بو، "فبل قيمة لمضموف جيد يفشؿ في أف يصؿ إلى 
عقوؿ األطفاؿ وقموبيـ بسبب عدـ مراعاة العناصر الفنية المختمفة مف حبكة مسرحية 
ورسـ واضح لمشخصيات وروح فكاىية تنسجـ مع طبيعة األطفاؿ المرحة وتحببيـ في 

 (22).العرض"
عميو النصوص المسرحية والعروض المقدمة لؤلطفاؿ مف قيـ تربوية،  إف ما تحتوي

يكوف ليا دوٌر ميـٌ في تنمية شخصيتو؛ فالقيـ قوة محركة لسموؾ الفرد ومرجًعا لو في 
الحكـ عمى األشياء واختيار الصالح منيا، فعف طريقيا يستطيع التميز بيف الخير والشر 

 ومف ثـ التمسؾ باألخبلؽ الفاضمة.
إف المسرح مف أكبر »ا ما يؤكد عميو "سمر روحي الفيصؿ": أيضً  وىذا

المعمميف لؤلخبلؽ الفاضمة والعمؿ فيو ليس ضياعا لموقت، بؿ ىو إعادة تربية 
لئلنساف، فالمسرحية فف أدبي يعالج موضوًعا ما عمى خشبة المسرح، تعتمد عمى 

يو يميؿ إليو؛ ألنو يعبر عف ؛ فعبلقة الطفؿ بالمسرح عبلقة وثيقة، ف(23)التشويؽ واإلثارة
أفكاره، ويفصح عف مشاعره بوساطة المغة واإليحاء والحركة والموسيقى، فضبًل عف 
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كونيا مصدًرا ميًما لمتعتو وتنشيطو وتفعيؿ دوره في الحياة والكتابة والتعايش والتواصؿ 
 وقبوؿ اآلخر وفيمو.

المعقدة  ومف خصائص الكتابة لمسرح الطفؿ مراعاة البعد عف الحبكات
واألحداث المبعثرة داخؿ النص التي قد تصرؼ انتباه الطفؿ عف العمؿ الفني كمو، 
ولكف ىذا ال يعني أيًضا المجوء إلى تسطيح الموضوعات، فثمة فرؽ شاسع بيف عممية 
انتقاء مادة ىي مف ضمف خمفية الطفؿ، وبيف عممية تبسيط الحياة مف أجؿ "الفكر 

، لذلؾ فبلبد مف (24)جائزة، أما الثانية فيي خطأ نرتكبو" الطفولي"، فالعممية األولى
 .وضوح األزمة والذروة داخؿ النص المسرحي مع عدـ المبالغة في تبسيط األحداث

والنصوص المسرحية الناجحة في مجاؿ مسارح األطفاؿ ىي تمؾ النصوص 
كما تعمؿ عمى مدىـ  ،التي تنجح في تزويدىـ بالقيـ الخمقية والتربوية والثقافية المختمفة

بالخبرات الجديدة، وتوسيع مداركيـ؛ فمسرح الطفؿ قادر عمى تيذيب الجيؿ الجديد 
عداده ثقافيًا وخمقيًا ونفسيًا وجماليًا ليكوف قادًرا في المستقبؿ عمى القياـ  وتربيتو وا 

 بواجباتو والتزاماتو تجاه ذاتو وتجاه اآلخريف.
محمد الغيطي" فالنص " كة المسحورة " لػ"الشب وقد ظير ذلؾ جمًيا في مسرحية

يناقش العديد مف القضايا الفكرية ويبث في وجداف المشاىد كثيًرا مف األفكار اإليجابية 
وينمي لدى الطفؿ قيمة حب االنتماء وضرورة التعاوف وأىمية التسمح بالعمؿ ونبذ 

عالـ الخرافات والجيؿ، كؿ ذلؾ في إطار استعراضي محبب، ويعتمد النص عمى 
األحبلـ والخياؿ جنًبا إلى جنب مع عالـ الواقع الفعمي، كما تناولت المسرحية اإلصرار 
عمى ضرورة أف يكوف اليدؼ ىو المبتغى الذي ال حياد عنو لبموغ النياية السعيدة التي 

 ال تتأتى إال بالثبات عمى المبادئ والتمسؾ بيا.
اجة" نجد أنيا تحمؿ في ثناياىا لػ "ىيثـ الخو  (25)وفي مسرحية" المركبة المزيفة"

قيًما خمقية وتربوية وصحية تدعو إلى الحفاظ عمى البيئة وضرورة المجوء إلى الحوار 
المشكبلت والرجوع إلى الصواب بعد اقتناع، وأف الوعي بأي خطر ييدد في معالجة 

الصغار عف طريؽ المخترعات الحديثة مف تشويو لؤلفكار والنفوس؛ سيعود األطفاؿ 
لى ذوييـ عم ى مواجية أي أخطار عندما يصبحوف كباًرا، فالنص رسالة إلى األطفاؿ وا 

وأولياء أمورىـ، تتمثؿ في "راغد" الطفؿ الذي يمفت أنظار رفاقو األطفاؿ بأخطار 
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وشرور اكتشفيا في مواقع إلكترونية فتبدأ المراقبة والمتابعة لتقص ما يفعمو األشرار بيف 
و لمدينتيـ أو تسرب ليـ مف خبلؿ ما ىـ مشغوفيف بو مف اإلشاعة والحقيقة، مف غز 

أب، التويتر(، وما يبث مف أفبلـ وألعاب وما  تساالمخترعات الحديثة )اآلي باد، الو 
ينشر في الكتب والمجبلت لتشويو األفكار وىدـ األخبلؽ ومف ثـ تتوحد اآلراء واألفعاؿ 

ف خبلؿ نقاش حر لموصوؿ الموجية لؤلشرار؛ لمواجية مف يكذب ويعارض، وذلؾ م
إلى نتيجة ال يرفضيا العقؿ وال الواقع ىي" أف ىذه المخترعات الحديثة تقدـ المفيد كما 
تقدـ الضار، ضمف األفبلـ واأللعاب المتنوعة والمسمية، الميـ التفريؽ بينيما والحذر 

لى مف كؿ ما يؤذي األطفاؿ مف ىذه المقولة بنى الكاتب مسرحيتو، حتى يصؿ الطفؿ إ
تحقيؽ رغباتو وغاياتو وأىدافو في الحياة" ليكوف قادًرا عف طريقيا اإلسياـ بإيجابية 

 وفاعمية في حياتو وتيذيبيا.
إف الفف يستطيع أف يكوف محاوًرا ومجاداًل لمواقع المعاش ومصوًرا لو، لكنو 

تماًما  أيًضا يستطيع أف يكوف متجاوًزا ليذا الواقع...إنو ال يمكف أف يكوف صورة مطابقة
لمواقع نقدميا عمى مسرح الطفؿ، إف كؿ ما نفعمو عمى خشبة المسرح يبدو لموىمة أنو 

 (26)الفف الحقيقي، وذلؾ عندما نعرض فقط ما ىو الشر وما ىو الخير.

إف األبعاد التربوية والخمقية في المسرح بشكؿ عاـ وفي مسرح الطفؿ بوجو 
القيـ والخبرات والمعارؼ والميارات خاص ىي نظاـ متكامؿ مف الحقائؽ والمعايير و 

 اإلنسانية التي يقدميا مسرح الطفؿ.
ويجب أال يغيب عف باؿ األديب أف الطفؿ يكره المباشرة، ويحجب الواقعية 

ليس واعًظا أو  -الموشاة بأستار الفف والمغامرة والخياؿ، فاألديب كما ىو معروؼ 
نما ىو مبدع رىيؼ المشاعر، واسع الثقافة، متعمؽ في نفس  مصمًحا اجتماعًيا، وا 

يقاع الحياة مف حولو، إف أي أدب طفمي ال يعتمد المتعة  الطفؿ ومراحؿ تطوره وا 
 والتشويؽ واإلثارة يبقى بعيًدا عف اىتماـ الطفؿ ورغباتو.

ويعتبر المسرح أحد الوسائؿ التثقيفية والتعميمية والتربوية التي تدخؿ في نطاؽ 
مساىمتو في التنمية العقمية، إلى جانب اىتمامو بتعميـ الطفؿ التربية الخمقية فضبًل عف 

منذ مراحؿ تكوينو األولى داخؿ وخارج المدرسة، كما ييدؼ المسرح إلى تعميـ المبادئ 
التربوية المتصمة بالجوانب التعميمية مف أجؿ تبسيط الدروس لؤلطفاؿ، فضبًل عف 
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لجوانب التربوية بمفيوميا العاـ اىتمامو بالنواحي الخمقية والسموكية المتعمقة با
 (27).الشامؿ

 (28)."ومسرح الطفؿ ىو خير معمـ لؤلخبلؽ، و خير دافع لمسموؾ الطيب"
"وىو أحد الوسائؿ التربوية الراقية والمؤثرة، بحكـ أنو يخاطب حواس الطفؿ 
 المختمفة، وىو أبرز وسائؿ االتصاؿ الجماىيري الفاعمة والمؤثرة، حيث يمعب دورًا ميماً 

 (29).تكويف شخصية الطفؿ وبنائيا بناًء سويًا"في 
كما أف لمسرح الطفؿ أدواًرا ميمة في تنمية التربية الخمقية لديو، فيو يعمؿ 
عمى تصوير المفاىيـ األولية لمجوانب الخمقية فيستطيع الطفؿ تصور قيـ الخير في 

عف أف المسرح  مقابؿ الشر والعدؿ في مقابؿ الظمـ، والصدؽ في مقابؿ الكذب، فضبًل 
لػ "ىيثـ ( 30)"مسرحية عودة ورد" يجمع بيف المعب والمتعة الوجدانية لمطفؿ، ويعتبر نص

الخواجة "مف النصوص التي تعمؿ عمى توسيع مدارؾ األطفاؿ، كما تعمؿ عمى خمؽ 
نمط فني يرقى إلى سمو الذات لدى الطفؿ، وينمي لديو مشاعر التمسؾ بالكرامة وعدـ 

ب الذات عمى حساب اآلخر، فقد جاء ىذا العمؿ لينمي القيـ العميا االعتداء ونبذ ح
لدى األطفاؿ، فقد كرس الكاتب لمفيوـ التعايش السممي إف جاز القوؿ واحتضاف 
اآلخريف وعدـ النفور مف فكرة المحاولة في سبيؿ الوصوؿ إلى اليدؼ المرسـو دوف 

ع اإلصرار عمى ضرورة أف خوؼ؛ بؿ نراه قد ركز تركيزًا شديدًا وىو يتناوؿ موضو 
يكوف اليدؼ ىو المبتغى الذي ال حياد عنو لبموغ النياية السعيدة التي ال تتأتى إال 

 بالثبات عمى المبادئ والتمسؾ بيا.
فميس مسرح الطفؿ مجرد سرد لؤلخبار والمعمومات فيو ينقؿ التجارب البشرية 

رىا مما يساعد في التنشئة والمعرفة لمطفؿ بوسائؿ ممتعة تسيـ في فيمو لمحياة وتطو 
االجتماعية ألجياؿ تساعد في بناء المجتمع وىو ما يؤكده كماؿ الديف حسيف " إف 
المسرح يساعد عمى تكويف شخصية الطفؿ بإسيامو في نموه العقمي والنفسي 

 (31).واالجتماعي والمغوي"
ولقد اعتمد أدب الطفؿ في بداياتو األولى عمى األدب والتراث الشعبي الذي 
يضـ الحكـ والتسمية والحقيقة والخياؿ وعمد بعض الكتاب إلى جمع الحكايات الشعبية 
والتي تمتد جذورىا إلى الشرؽ حاممة الحكـ والمواعظ والقيـ األخبلقية، وتعد حكايات " 
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ىمي مف أوائؿ الحكايات التي استمد منيا الكتاب خرافاتيـ، البانجاتنرا" لمحكيـ اليندي بر 
وفي األدب العربي بدأت الكتابات األولى التي وجيت لؤلطفاؿ العرب في النصؼ 
األوؿ مف القرف التاسع عشر، وقد اعتمدت تمؾ الكتابات عمى التراث المتمثؿ في 

 (32).الحكايات واألساطير
مؽ )جاىيف( مف ح جاىيف( انطففي مسرحية )صحصح لما ينجح( لػ ) صبل

، خالقًا قالبًا مسرحيًا حداثيًا، فض فيو التشابؾ ما بيف التراث و يخالتراث إلى التأر 
، لشوائب الخرافة، منحيا صفة التحقؽ اإليجابيالحداثة، صانعًا حالة مف االنتقاء 

الطفؿ، يرتضييا  يعبر أجواء افتراضية، الت اإلبداعيعف التخيؿ  التخميالفعمي، دوف 
، عبر اكتساب مفاىيـ، و مدركات تحقؽ أبنية المعرفييسبح عبرىا وصواًل إلى النمو 

 (33).تزاف خبلؿ التعميـ و التعمـعقمية، تمنحو اال
فقد جاءت الفكرة الرئيسة التي بنى عمييا )جاىيف( نصو، ىي النجاح فبل 

ىو تنظيـ  تقتصر عممية النجاح عمى االمتحانات، بؿ أوضح أف النجاح الحقيقي
الوقت، لتحقيؽ المتعة والمعرفة وقد ظير ذلؾ مف خبلؿ مجموعة مف السموكيات 
المتكررة خبلؿ مراحؿ الحياة، فمف يتأتى النجاح إال بالعمؿ والمثابرة ونبذ االتكالية، فقد 
حقؽ صحصح رغباتو بالعمؿ والكد وىو داللة عبرت عف قيمة العمؿ مف أجؿ 

، وقد ذكرت راندا حممي أف "احتراـ الوقت يعد وسيمة الحصوؿ عمى متطمبات الحياة
لبناء المعرفة والترقي خالًقا بذلؾ طفبًل متمسًكا بالقيـ ساعًيا إلى المعرفة، باحثًا عف 

 (34).االرتقاء، وصواًل إلى تقدير الذات عبر مراحؿ العمر المتقدمة"
قيـ ولمسرح األطفاؿ دور ثقافي؛ حيث إنو يقود إلى إكساب األطفاؿ ال

واالتجاىات والمغة وعناصر الثقافة األخرى، إضافة إلى ما لو مف دور معرفي مف 
خبلؿ قدرتو عمى تنمية عمميات الطفؿ المعرفية، المتمثمة بالتفكير والتخيؿ والتذكر، 

يسيـ في انتقاؿ جزء  –باعتباره تجسيًدا لثقافة األطفاؿ  –وبوجو عاـ فإف مسرح الطفؿ 
رة فنية، كما يسيـ في إقناعيـ باآلماؿ الجديدة... لذا فيو أداة في مف الثقافة إلييـ بصو 

 بناء ثقافتيـ.
يية أف االتجاه الفكري في النص المسرحي يشكؿ بعًدا فنًيا يمف األمور البد

ويعد دعامة رئيسة مف دعامات تفوؽ النص وتميزه، مف حيث قناعة الجميور وتحريؾ 
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ثارة العقوؿ ودغدغة المشاعر ، ولعمنا نمحظ في النص الذي أعده " (35)النبض وا 
مرعوب" أنو قد استند إلى التراث الشعبي الغربي واستمد منو حكايتو، لكنو جعؿ مف 
تمؾ الحكاية منطمًقا نحو الواقع المعيش لمناقشة قضاياه االجتماعية واإلنسانية 

 واالقتصادية بأسموب بعيد عف المباشرة.
، ليصب فيو أحداث مسرحيتو، خبلؿ طرحو فقد اتخذ الكاتب قالبًا مف التراث

فترة زمنة معينة، فالتراث مصدر ثرى أليـ عددًا كبيرًا في  قضايا معاصرة، تخص الطفؿ
نما ىي الرؤية المعاصرة  مف كتاب المسرح. "واألصالة ال تعنى التخمؼ والجمود، وا 
لمتراث، ألنو البد لنا ونحف نتعامؿ مع التراث، أال نتعامؿ معو كمادة خاـ، تنتمى 

نما نتعامؿ معو كمواقؼ وحركة مستمرة، لمماضي تحريؾ التاريخ و في  تساىـ البائد، وا 
 (36).تطوره"

إف أدب األطفاؿ أداة ميمة مف أدوات تنشئة الطفولة التي تعد عماد المستقبؿ 
فيو يسيـ وبقوة في بناء القيـ االجتماعية والخمقية، لذا فإنو يستمد فمسفتو ومقوماتو مف 

لي الطفؿ رعاية فمسفة المجتمع وعاداتو وتقاليده ومف فمسفة التربية الحديثة التي تو 
 (37).خاصة نفسًيا واجتماعًيا ووجدانًيا

ومف خبلؿ احتكاؾ الباحثة بمجاؿ الطفولة والمسرح وجدت أف المسرح مف أىـ 
الفنوف المقدمة لمطفؿ التي تعتمد عمى نصوص أدبية، إذا ما تـ انقاؤىا بعناية فإنو 

ماعي والثقافي والخمقي يحدث أثًرا كبيًرا عمى الطفؿ ويؤثر بشكؿ فعاؿ عمى نموه االجت
والمعرفي؛ مف ىنا فإننا نناشد أدباء الطفؿ وكتابو بتوخي الحذر عند الكتابة لمطفؿ 
وكذلؾ القائميف عمى تربية الطفؿ وتنشئتو والمسرحيف بانتقاء األعماؿ األدبية المقدمة 

 لو.
ميمة شاقة وذلؾ لما يمتمكو  -السيما المبدع المسرحي –إف ميمة المبدع 

مف قدرة عمى سبر أغوار النسيج اإلنساني، وىو فف  -ال سيما مسرح الطفؿ –ح المسر 
 يبث الثقافة والوعى، كما يحمؿ بوًحا فكرًيا عميًقا.

بقي أف أوضح أىمية المزج في اتجاىات النص، إذ ال يقتصر نص األطفاؿ 
عمى جانب واحد: أخبلقي أو ديني أو خيالي أو غير ذلؾ، بؿ مف المستحسف المزج 
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بيف عدة جوانب، ليأخذ النص صفة الشمولية وىذا ما الحظناه في مسرحية بائعة 
 الكبريت فقد تناوليا الكثير مف الكتاب والمخرجيف العرب وغير العرب.

 :بائعة الكبريت بين الشرق والغرب
يعد "ىانس كريستياف أندرسوف" الدنماركي رائًدا ألدب الطفؿ، أصدر ما يزيد 

حكاية لؤلطفاؿ أشيرىا" البطة البشعة" و" فتاة المباراة الصغيرة"، و" عف مائة وخمسيف 
بائعة الكبريت" وتتميز مسرحيات أندرسوف وحكاياتو بفكرتيا اإلنسانية التي تقدس 

 (38).الطبيعة والحياة وبمضمونيا المتصؿ بالتجربة الواقعية
لكف وقد قدمت "بائعة الكبريت" إلى العربية برؤى مختمفة بعض الشيء و 

أحداثيا مستقاة مف القصة األصمية ألندرسوف، فقد تناوليا كؿ مف إبراىيـ عدناف وحاتـ 
 المرعوب وغيرىـ الكثير.

ففي قصة أندرسف تشعؿ الفتاة أعواد الثقاب لتشعر بالدؼء، وما تمبث أف 
يبدأ المشيد  (39)تموت وىي تحمـ بالمدفأة، بالطعاـ، بجدتيا، ما يعني أف الموت غمبيا.

وؿ في ليمة عيد رأس السنة، حيث تتساقط الثموج، والجو القارس يعـ الشوارع، كانت األ
ىناؾ طفمة صغيرة خرجت إلى الشوارع، لتبيع أعواد الكبريت ولتشتري الدواء ألميا 
المريضة، لكف لـ تصادؼ أحدًا، وكانت تشعر بالبرد، ومعدتيا كانت خاوية، وحبات 

ألشقر، قامت بإشعاؿ عود ثقاب، وأحاطتو بيدىا حتى الثمج تتناثر عمى شعرىا الطويؿ ا
تشعر بالدؼء، وعمى الضوء الخافت مف عود الثقاب ىذا، تراءت ليا جدتيا واقفة وسط 
األضواء، وما إف رأتيا الصغيرة حتى صرخت: جدتي، جدتي، خذيني إليؾ، فاقتربت 

تعد الطفمة تشعر ال  الجدة منيا، وأحاطتيا بيف ذراعييا، وطارتا معًا إلى السماء، فمـ
بالبرد وال بالجوع، لقد ماتت إثر البرد في المساء األخير مف السنة، وعندما طمع النيار، 
ورأى الناس جثتيا الممددة، قالوا: يا ليا مف فتاة صغيرة حزينة، أرادت الدؼء، انتيى 
ي النص األصمي بموت األمؿ واليأس وأنيا لـ تحقؽ غايتيا في نياية األمر وأما ف

قصة إبراىيـ عدناف فالفتاة مصدر قوة بشكؿ أو بآخر عمى الرغـ مف عوزىا، اليوـ 
رأيتيا عارية، عمبيا متفحمة وسترتيا مكورة فوؽ شيء ما، تحاوؿ جاىدة إشعاؿ النار 
لدميتيا أخبرتني أنيا آخر مف تبقى ليا... الفتاة المعوزة الفقيرة تشعؿ أعواد الثقاب ال 

 يتيا.لتستدفئ بؿ لتدفئ دم
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عداده، –أما مسرحية بائعة الكبريت  فقد نجح في تحويؿ  وفؽ رؤية مرعوب وا 
النص األصمي إلى نص َمحمي تونسي، مف خبلؿ لغة عربية فصحى سيمة وميسرة 
ومفيومة، وكؿ كممة في حوارىا دالة عمى معنى، وشخصية، عمى نحو واضح مف 
خبلؿ حبكة بسيطة وسيمة وغير معقدة في مقدمتيا ووسطيا ونيايتيا، فضبًل عف أف 

قد غير المرعوب مف نياية القصة فتستيقظ أماني معالجتو الدرامية لمنص اختمفت؛ ف
 لتعمف أف األحبلـ ال تموت أبًدا.

نص يؤكد حؽ األطفاؿ في الحياة، وحاتـ مرعوب، ىو «.. بائعة الكبريت»
أستاذ مسرح تونسي ومخرج اختص منذ البداية في مسرح الطفؿ، ولو العديد مف 

و"بياض الثمج" و"سندريبل" المسرحيات، منيا "الساحرات" و"أحبلـ فتاة صغيرة" 
مرعوب خبلؿ أحداث المسرحية "بائعة الكبريت"  و"شيرزاد". ونجحو"الجميمة والوحش" 

في توظيؼ مقومات العرض المتميز مف الرؤية، التي تحقؽ اليدؼ والموسيقى 
واإلضاءة والديكور والشخصيات واإلكسسوار، بمساعدة فريؽ العمؿ مف مؤلؼ كممات 

متاعو.األغاني، والممث  ميف، بيدؼ تنوير المتفرج وا 
 :القيم التربوية في مسرحية "بائعة الكبريت" بين النص والعرض

 :أواًل: النص
بدأ النص المسرحي" بائعة الكبريت" بعدد مف األطفاؿ الذيف ينتيزوف ليمة رأس 
السنة لبيع بعض األشياء مثؿ الورد واألقبلـ والحموى وغيرىا، لكف ال أحد يشتري منيـ 
شيئا، فيشعروف بأف أحبلميـ قد ضاعت شيئا فشيئا، ويندبوف حظيـ العاثر في تمؾ 
الميمة الباردة مف ليالي الشتاء وىي ليمة رأس السنة التي كاف ينبغي أف يستمتعوا فييا 
بالمعب واالحتفاالت وىو ما يبرز في جبلء معاناتيـ الحياتية وظروفيـ الصعبة التي 

 ـ كأقرانيـ.حرمتيـ االستمتاع بطفولتي
وفيما ىـ عمى تمؾ الحاؿ تحدث المفاجأة برؤية فتاة صغيرة تأتي مف إحدى 
الجيات ويستغربوف ألنيا تريد بيع أعواد الثقاب، وفيما يقدـ أبطاؿ المسرحية النصح 
لجميور الصالة حوؿ الضرر الذي قد تسببو أعواد الكبريت، تنتقؿ المسرحية إلى مشيد 

منزليما في تمؾ الميمة، وبيف إصرار الفتاة عمى الخروج لبيع أعواد األـ وابنتيا أماني في 
الكبريت ورفض األـ خوًفا عمى ابنتيا، تخرج الفتاة الصغيرة إلى الخارج وىي تحمؿ 



 

558 

 2020 ينايرـ والعشرين  السادسـ العدد  السادسالمجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

صندوقيا المميء بأعواد الثقاب )الكبريت( وىو مشيد يحمؿ رسالة تربوية واضحة 
 التضحية والعمؿ. يلؤلطفاؿ ى

نتقؿ المسرحية إلى التركيز عمى الظروؼ التي تعيشيا الفتاة في المشيد التالي ت
أماني في الشوارع الخالية مف المارة، خصوًصا أف الثمج يسقط بغزارة، فبل أحد يشتري 
وال أحد يأتي وال أحد ىنا، وبعد أف تدخؿ الفتاة أماني في حوار مع إحدى السيدات التي 

اف ليـ في ىذه المدينة الجميمة، ترى أف أطفاؿ الشوارع مجرموف ولصوص وال مك
تصرخ أماني أنيا ابنة ىذه المدينة، ثـ تغفو قميبل لتتراءى ليا األحبلـ، بداية يتراءى ليا 
الديؾ الرومي، ثـ تتراءى ليا جدتيا التي رحمت منذ زمف، وفي حوار جميؿ وشاعري 

واقعيا  تطمب الجدة مف أماني أف تأتي إلييا لتشعر بالسعادة واألماف وتيرب مف
المرير، ويقدـ المخرج صورة جمالية في مشيد رائع أكد فيو قدرتو الفائقة عمى التعاطي 

 مع المشيد، وفيـ ما تحتويو الموحة الجميمة.
وفيما تصؿ المسرحية إلى نيايتيا يعود المشيد مرة أخرى لؤلطفاؿ وىـ 

جة الثمج والبرد مجتمعوف حوؿ فتاة الكبريت معتقديف أنيا انتقمت إلى جوار ربيا نتي
القارس وفي تمؾ الميمة، تصحو أماني لتقوؿ كممة ميمة تمخص فييا ما تريده المسرحية 

رافضة الرؤية المفترضة لمعرض « األحبلـ ال تموت... األحبلـ ال تموت»فتصرخ فييـ 
المسرحي وممخصة الرسالة التي يريد العرض إيصاليا؛ حيث تطالب األطفاؿ بالبسمة 

السعي لتحقيؽ األحبلـ رافًضة كؿ األمور السمبية، ورافًضة الضعؼ، وزرع األمؿ و 
ومؤكًدة عمى حؽ اإلنساف وبخاصة األطفاؿ في البحث عف األمؿ والتعمؽ بو وعدـ 

 اليأس والتراجع ميما كانت الظروؼ.
تتمحور فكرة المسرحية حوؿ التضحية مف أجؿ اآلخريف، حتى أنيا رسخت 

موب حياة، فقد جاء النص حامبًل لكثير مف القيـ والمفاىيـ، ثقافة التضحية باعتبارىا أس
منيا توظيؼ العقؿ في كؿ األعماؿ عمى غيره في أسموب التعامؿ مع الحياة، وتغميب 
المشاعر النبيمة عمى الحقد واالنفرادية، فقد جسد الكاتب الخياؿ ووظفو في إيصاؿ 

الكبريت وسط األمطار وعواصؼ الفكرة لؤلطفاؿ، وتعالج األحداث قصة فتاة تبيع عمب 
الثموج حتى تعود مع نياية يوميا الشاؽ إلى أميا العجوز بالطعاـ والشراب والدواء، 
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ورغـ ما تواجيو الفتاة في حياتيا اليومية مف مصاعب ومخاطر وظروؼ قاسية إال أنيا 
 .كانت تتشبث باألمؿ ال تتخمى عنو لحظة

مف أطفاؿ الشوارع وسط البرد القارس تدور أحداث المسرحية حوؿ أربعة أطفاؿ 
والثموج المتساقطة يجوبوف الطرقات لبيع )المظبلت واألقبلـ والحموى والجرائد( أمبل في 
الحصوؿ عمى ما يكفى قوت يوميـ، ومنيـ الطفمة أماني التي تبيع الجرائد لتساعد في 

النص، حيث نرى عبلج أميا المريضة، وتطؿ القيـ التربوية برأسيا لموىمة األولى مف 
في مطمع المسرحية ظيوًرا وتجمًيا لقيمة العمؿ والسعي عمى الرزؽ واالعتماد عمى 

ف  –ببل شؾ  –النفس وىى  قيـ تربوية ينبغي غرسيا في األطفاؿ منذ نعومة أظافرىـ وا 
 -رغـ صغر سنيـ –لـ يمارسوىا ونممح كيؼ أف األطفاؿ يحاولوف أف يعمموا في ميف 

 .بلتفأحدىـ يبيع المظ
 : يامف يريد المظبلتايبو 

 تحميؾ مف األمطار
 تحميؾ مف األخطار

 (40)مظبلت مظبلت
وىى فضبًل عما تحويو مف قيـ فإنيا تشتمؿ عمى أىداؼ تعميمية حيف تشير 
إلى أىمية المظبلت ووظيفتيا في الحماية مف األمطار في فصؿ الشتاء وأخطار 

 ؼ،الحرارة في فصؿ الصي
 .خر الوردآونمحظ عمى جانب أخر يبيع طفؿ 

 : يامف يشتري الورودمايو
 الميمة عيد
 (41)عاـ جديد

وىو يشير إلى أف الورد أفضؿ ىدية في األعياد ومطمع األعواـ الجديدة وىو 
ما يرسخ لسيادة القيـ الروحية عوًضا عما يجتاح العالـ مف مادية مقيتة طاغية، والبد 

الكاتب قد استخدـ جمًعا دارًجا غير صحيح لكممة وردة فجمعيا أف نشير ىنا إلى أف 
الصحيح ىو ورد، أما الورود عمى النحو الذي استخدمو الكاتب فيو الذىاب إلى منابع 

 الماء.
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 بينما نرى ثالثة تبيع الجرائد
 : جرائد جرائدأماني

 يامف يشتري الجرائد
 أخبار أخبار
 (42)فف وسياسة

 رياضة وأسفار
أف وظيفة الجرائد وظيفة تثقيفية إخبارية تطمعنا عمى أحواؿ السياسة وىنا نفيـ 

والفف والرياضة والرحبلت بينما نرى قيمة بث األمؿ وعدـ اليأس، واالستسبلـ أو 
 التوقؼ في الطموح اإليجابي عند حد.

 : ما بكـ ؟أماني
 لـ ىذا اليأس؟

 ىيا لنحاوؿ مف جديد
 (43)ىيا يا أصدقاء ال تيأسوا

نجد إشارة إلى خطورة المعب بالكبريت والتحذير منو لما لو مف أضرار بينما 
 جسيمة عمى الصحة وضرورة استخدامو االستخداـ األمثؿ النافع.

 ميسوف: ال تمعبي بالكبريت
 التدخيف مضر بالصحة

 (44)ال حاجة لنا بيذا الكبريت
ة دة سيئة وينبغي االبتعاد عنيا وىي عادالحوار ىنا يشير صراحة إلى عا

وحيف يطمب منيا أصدقاؤىا أف تتخمص منيا خيف الذي يقضي عمى حياة اإلنساف، دالت
وترمى بيا بعيًدا فإنيا ترفض، فيى تشعر بأنيا ليست عمبة عادية، وأنيا تحوى سًرا 

 غريًبا.
 أرميو ولكف ال أستطيع أماني:
 لماذا؟ سمور:
 استمع الى أصوات خارجة مف ىذه العمبة أماني:

 أصوات ماذا؟ ميسون:
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 وكأنيا نداءات قديمة أماني:
 إنيا تيذي مف شدة التعب اليـو ا:يبو 

 (45)أرى صورا أمامي حدثت في زمف بعيد أماني:
وتطمب منيـ "أماني" تجسيد ما رأتو مف صور وأصوات وتبدأ الموحة الثانية 

 بتجسيد قصة جديدة ىي قصة "بائعة الكبريت".
تحاوؿ والدتيا المريضة طريحة الفراش أف  تبدأ القصة في منزؿ "أماني" حيث

تثنييا عف الخروج لبيع الكبريت في ىذه الميمة الممطرة، قاسية البرد وىنا تتجمى قيمة 
أخرى وىي قيمة اإلحساس باآلخر بيف أماني وأميا وكيؼ أبدت األـ استعدادىا لتحمؿ 

وىي  –نحيا آالميا مقابؿ عدـ خروج ابنتيا في ىذا الجو القارس ورغبتيا في م
شيئا مف الدؼء، بينما تصر أماني عمى الخروج رغبة في شراء الدواء ليا  -المريضة

انية غير درغـ ما يعترض طريقيا مف مصاعب ومشاؽ وىنا نرى المشاركة الوج
المشروطة بيف األـ المريضة والطفمة أماني رغـ معاناة كؿ منيما وعجزه عف امتبلؾ ما 

مدى خوؼ أماني عمى والدتيا وحرصيا عمى إحضار  يقدمو بشكؿ فعمي كما نمحظ
صرارىا وكيؼ أف األـ  وىي  –الدواء ليا بأية وسيمة ممكنة حتى لو تعرضت لمخطر وا 

بدت أشد حرًصا عمى ابنتيا وخوًفا مف خروجيا في تمؾ الميمة الباردة التي  -المريضة
 تنذر بخطر داىـ قد ييدد حياتيا.

 لميمةال داعي لمخروج ىاتو ا :األم"
 ولنصبر الى يـو الغد

 ال داعي لمخروج عزيزتي أماني
 انظري الثمج استمعي إلى صفير الرياح

 البرد، البرد البرد يغمر المكاف
 البرد لف يثني فيا العـز أماني:

 والثموج ال أخافيا
 وىذا الكبريت سأبيعو

 ولف أعود يا ماما
 لف أعود إال بعد أف أنيي الكبريت كمو
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 تعودي إلى سريرؾوأنت عميؾ أف 
 (46)"جسدؾ ال يتحمؿ أمي البد مف الدواء

يحتفؿ المشيد الثالث نشاىد أماني، وىي تسير في الشارع وحيدة، بينما  يف  
بيوتيا حوؿ المدافئ، حيث يطرد الدؼء  يفالعائبلت سعيدة ف في ليمة الميبلد الجميع

العائمي كؿ أطياؼ الصقيع، األرض خالية عمى مد النظر، الثمج يبتمع المدينة 
والميؿ ، كالسحاب البرد يخترؽ المعاطؼ والحجر، والريح تعوي مثؿ ذئب وسط غاب

 ةفي الثمج يقطفيا الصقيُع بقسو  خرجت أماني لمعراء كوردة كالشبح المخيـ في الضباب،
أحضاف في  لتبيع كبريتا ليـ وتعود بالدواء ألميا، بينما تبصر خمؼ النوافذ األطفاَؿ وىـ

ذوييـ فرحوف، والدمعات في عينْييا والظممة السوداء تعصر جسميا، والريح تصفعيا 
تسرع في اتجاه أحد المارة، ولكنو يواصؿ طريقو دوف أف يمتؼ إلييا، نشاىد  عمى خدْييا

أف تحتمي مف البرد والثمج وتمضي إلى المقعد العمومي لكى تجمس أماني وىي تحاوؿ 
 قميبًل ولكنيا تقؼ مف جديد وتقوؿ وكأنيا تتحدى الجميع.

 أنا ال أخاؼ البرد "أماني:
 وال أخشى الرياح

 ولتيطؿ األمطار كما تريد
 ولتنزؿ الثموج عمى األرصفة

 أما أنا فسأنادي بأعمى صوتي
 (47)"يا مف يشتري كبريت كبريت كبريت

يقدـ النص المسرحي "بائعة الكبريت" دعوة صريحة لغرس ثقافة اإليجابية 
والتحدي والصمود وينادى بيا زاًدا معنوًيا يقوى بو اإلنساف ذاتو، ويطمئف بو خاطره، 

حساسو، فيسير فييا في  ويسعد بو نفسو، وتبتيج بو الحياة عينو، وناظره، وفى شعوره وا 
سعى متواصؿ، نحو بموغ المقصد المحمود الذى ينشده، في  ثة، ويقبؿ عمييابخطى حثي

فكره وشعوره في  اإلنساف، وقوة متجددةفي  فيعتبر التحدي والصمود، طاقة متفجرة
حياتو الشخصية واالجتماعية، وىى لذلؾ أساس في  باستمرار، محركة إلرادتو وتوجياتو

اف، حتى ال يحؿ محمو التشاؤـ واالنقباض، متيف، وركف ركيف تبتنى عمييا حياة اإلنس
 وحتى ال يجد اليأس والقنوط إلى النفس سبيبًل.
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الطفؿ ثقافة التضحية مف أجؿ الغير، باعتبارىا ىدًفا نبيبًل، في  كما يغرس
يبتغى مف ورائو تحقيؽ السعادة ألقرب الناس إلى قمبو؛ حيث تواصؿ "أماني" عمميا 

ممة القاسية التي تتمقاىا مف المارة، لتأتى بالدواء لوالدتيا المضنى الشاؽ بالرغـ مف المعا
 المريضة.

 ال مكاف لكـ بيننا المرأة:"
 أنتـ مصدر خوؼ لنا

 وكأنكـ جرذاف ىائمة في ظممة حالكة
 أرجوؾ سيدتي أماني:
 وكأنكـ القطط المتسممة ليبل بيف الحاويات المرأة:
 أرجوؾ سيدتي أماني:
  وكأن كـ كبلب سائبة بيف األرصفة   المرأة:
 كف ي سيدتي وال تشتري من ي كبريتا أماني:
 عودوا إلى دياركـ المرأة:

 (48)"ودعونا سالميف واتركوا ىذه البمدة
لـ تفتر عزيمة "أماني" ليؤكد العرض مف خبلليا عمى ثنائية الحمـ/ الصبر 

واألزمات؛ فالصبر يشع نوًرا عاصًما كمعنييف، وقيمتيف ال غنى عنيما لمواجية الشدائد 
لنا مف التخبط، وييدينا إلى الوقاية مف القنوط، فنبنى عميو األحبلـ، وتوطف أنفسنا عمى 
احتماؿ المكاره دوف ضجر، وانتظار الفرج ميًما بعد، فبالصبر نواجو األعباء ميما 

نبؽ موقنيف بأف األفؽ، ولو تبعتيا أخرى وأخرى، بؿ في  ثقمت، وال نرتاب لغيمة تظير
سكوف ويقيف ولحيف أف تأتى عمينا في  بوادر الصفو البد آتية، وأف مف الحكمة انتظارىا

)آف أوبر سفيمد( أنو  أف نحمـ لنواجو األحداث ببصيرة مستنيرة واستعداد كامؿ. وتذكر
 (49).في عالـ األحبلـ "يقـو الحمـ بشكؿ ما بتحقيؽ رغبات النائـ"

 مد والتحمؿ ومواجية غوؿ الفقر مف أجؿ مرض أميا.وتبدو قيمة الصبر والج
 : أنا ابنة ىذه البمدةأماني

 ومرض أمي أخرجني ليبل
 (50)والفقر جعمني أعتاد البرد القارس
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المشيد الرابع نشاىد أماني عمى المقعد العمومي جالسة تفكر تنظر يميًنا  يف
وشمااًل لعميا ترى بعض المارة تنظر إلى عمب الكبريت نشاىد عمى مبلمحيا أنيا 
تحاوؿ مقاومة البرد تغير في جمستيا تقؼ تذىب إلى آخر خشبة المسرح تعود تجمس 

 :وتقوؿ
الميمة كف معي نفتح األبواب لسنة جديدة أييا الحظ : ابتسـ أييا الحظ ابتسـ ىذه "أماني

ما بؾ ىذه الميمة لـ أبع شيئا، وال عمبة أراؾ ىناؾ في تمؾ المنازؿ أيف النور والمدفئة 
أراؾ ىناؾ خمؼ الن وافذ أيف تعمو الض حكات وتقد ـ اليدايا وتأكؿ المرطبات، البرد أصبح 

 (51).مف الكبريتال يحتمؿ أريد قميبًل مف الدؼء سأشعؿ عوًدا 
تشعؿ أماني عود كبريت، نرى وميًضا شديًدا مف الضوء، اإلضاءة تتغي ر، 
يتراءى لنا خمؼ أماني طاولة كبيرة وعمييا نشاىد مجموعة مف العرائس مف بينيا ديؾ 

 رومي تنبير أماني بما ترى، وتقترب مف الطاولة.
 : إنيـ يحتفموف إنيا المأكوالت"أماني

 (52).أنو لذيذديؾ رومي، يبدو 
يونسكو" الحمـ حدثًا درامًيا أساسًيا وذلؾ في نظر المشتغميف بالمسرح، عتبر "وي

بؿ يرى أف الحمـ ىو الدراما نفسيا، إذ يجد المرء فيو نفسو دائًما في موقؼ ما، إذ يقوؿ 
 (53)الحقيقة في أحبلمنا وفي المخيمة.

سقوط الثموج تتراءى ويبدأ المشيد الخامس عمى إيقاعات موسيقية ومع تواصؿ 
صورة أماني بائعة الكبريت عمى المقعد العمومي تقاـو البرد وىي تحاوؿ إشعاؿ عود 
كبريت آخر، نشاىد مف جديد ضوًءا شديًدا وتتراءى لنا صورة جدتيا المتوفاة، تنظر 

 .إلييا أماني في اندىاش، تحاوؿ االقتراب منيا
 "أماني: اشتقت إليؾ جدتي

 أذني وصوتؾ العذب يدغدغ
 (54)ويرسـ قصًصا غريبة عف أمراء وسبلطيف"

وىنا نجد إشارة واضحة إلى تراث الجدة الحكاءة التي كانت لزمف طويؿ مصدرا 
 نمتمس منو التعرؼ بقصص القدماء وأساطيرىـ ما كاف منيا واقعًيا أو خياليًا.
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متابعة إشعاؿ ثقاب الكبريت واحدة تمو في  وتبدأ "أماني"وتختفي الجدة، 
خرى لمحفاظ عمى رؤية جدتيا عمى قيد الحياة، كانت تعمـ اف أعواد الكبريت األ

ستنطفئ، وسينطفئ معو كؿ اآلماؿ واألحبلـ التي دارت مع إضاءات الكبريت، لكف 
مع آخر ضوء لمكبريت، رأت جدتيا تقترب إلييا وتحتضنيا بيف ذراعييا وتأخذىا إلى 

 .السماء معيا
 وردتي الصغيرة "الجدة:
 ال تبتعدي يا جدة أماني:
 أنا في انتظارؾ الجدة:
 أريد أف أمضي معؾ أماني:

 سئمت ىذه الش وارع
 كرىت ىذه الظممة

 أخافيا ىذه المدينة جدتي
غيرة الجدة:  ىي ا، ىات تمؾ اليد الص 

 (55).ىيا لنحم ؽ في الس ماء"
نشاىد أماني تمسؾ يد جدتيا وتمضي معيا إلى السماء عمى إيقاعات 

نجد أماني ممقاة عمى المقعد تتبلشى اإلضاءة تدريجًيا وفى المشيد األخير ة، موسيقي
 العمومي وقد فقدت الحياة.

 مسكينة ىذه البنية: 1"المارة 
 جسدىا الصغير لـ يتحمؿ البرد :2المارة
 لقد ودعت ىذه الدنيا مع حموؿ السنة الجديدة :3المارة 
 (56).لقد ماتت وانتيى األمر :4المارة 

الكاتب التونسي "حاتـ مرعوب" تمؾ النياية المأساوية، التي ال تتناسب مع غير 
طبيعة الطفؿ المتمقي واستيعابو وتقبمو لمنيايات الصادمة، التي ال تتفؽ مع براءتو 

إف عالـ الطفؿ يتصؼ بالنقاء، وينبغي أف يشيع فيو  وروحو الطفولية المرحة، حيث؛
 .نفاجأ باستيقاظ "أماني" لتضع نياية جديدة لمقصة السرور والمرح والبيجة، ومف ىنا
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أنا لف أكوف بائعة كبريت أخرى لف أرضى بيذه النياية تقولوف ماتت وانتيى  "أماني:
 األمر

 (57)."وكأف شيئا لـ يكف
إف المشاىد السابقة عبارة عف سمسمة متتابعة مف المحظات المتصاعدة، حيث 

يف الحمـ واليقظة، وما بيف الخياؿ والواقع، مما تتوالى سمسمة مف القيـ الدرامية ما ب
يخمؽ مستوييف في الطرح ىما المستوى الواقعي والمستوى الرمزي، "فعادة ما يأتي مشيد 
واقعى تتموه سمسمة مف األحبلـ التي تغوص فييا البطمة وتمؾ سمة أساسية مف سمات 

 (58).الدراما التعبيرية"
شخصية رئيسة واحدة، تعانى أزمة روحية، أو فالمسرحية التعبيرية تشتمؿ عمى 

المسرحية، خبلؿ نظرة تمؾ الشخصية في  ذىنية أو نفسية، عمى أف نرى البيئة والناس
الرئيسة إلييا، ويترجميا المؤلؼ، ويعبر عنيا بوسائؿ مسرحية رمزية، ويستعيف المؤلؼ 

 (59).أحياف كثيرة، ليبمور مأساة الشخصية الداخمية" يبعمـ النفس ف
العمؿ، ىذه الشخصية ىي  يفنجد توحد الكاتب مع الشخصية المحورية ف

، ليصؿ إلى خبلصو النفسيالغريب، الذى يعانى خبلؿ رحمتو كؿ أنواع العذاب 
نفسية، وليس مجرد تجسيد لصراعات البطؿ ال فيي، أما الشخصيات األخرى، الروحي

   .ليا وجود منفرد محدد
ونجد مسرحية "بائعة الكبريت" تتمحور حوؿ شخصية )أماني( الفتاة التي تعاني 
أزمة اضطياد لطفولتيا مف المجتمع، دوف مراعاة لنفسيتيا ومشاعرىا بوصفيا طفمة 

 فما بيتحتاج إلى الرعاية واالىتماـ، األمر الذي يوقعيا في حالة مف الحيرة والتخبط 
دتيا وحالة العوز والفقر مف ناحية ومف الناحية حبيا الغريزي ألميا ومحاولة مساع

تبدأ في البحث عف  فييلمشعور باألمف واألماف، وليذا  -كطفمة –األخرى حاجتيا 
حؿ، وال تجد سوى اليروب مف واقعيا المرير ومحاولة تغير تمؾ الظروؼ فتيرب في 

 بداية األمر إلى عوالميا الذاتية إلى عالـ األحبلـ.
رج رحمة )أماني( مستعيًنا بعمـ النفس في تفسيره لمشخصية كما يتناوؿ المخ

وعالـ الحمـ الذي  والبلوعيالواقع  فما بيوتجسيده لمعاناتيا حيث دارت األحداث 
جنحت إليو )أماني( بدخوليا في الحمـ ىاربة مف واقعيا المرفوض إلى عوالـ افتراضية 
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نظورىا الخاص ورؤيتيا، نسجت شخوصيا ومكوناتيا ممف حوليا في واقعيا، لكف بم
 التي عبرت عنيا خبلؿ رحمتيا في عقميا الباطف.

فبعد إفاقة "أماني" تبدأ المجموعة بنزع مبلبس الشخصيات ويعودوف إلى 
طبيعتيـ األولى كأطفاؿ شوارع، إف الكاتب ىنا يكرس لمفيوـ التعايش السممي، والثبات 

يف، انطبلًقا مف مبدأ ما خاب مف عمى المبادئ والتمسؾ بيا، واألمؿ، مع تقبؿ اآلخر 
 استشار وىذا واضح في الحوار النيائي الذي دار بيف "أماني" وأصدقائيا.

 ال لف نرضى بيذه النياية "ميسون:
 لف تموت ىذه الطفمة الصغيرة مايا:

 أي ذنب اقترفت كي تموت سمور:
 الزاؿ لدييا بعض األحبلـ بوبا:

 أمانينا لف تموت ميسون:
 نعـ ىناؾ أمؿ في األفؽ أماني:
 ىناؾ حمـ جديدمايا: 

 نحف نحب الحياة سمور:
 سنرسـ األحبلـ بوبا :

 وسنغير ىذا الواقع ميسون:
 لف نسكت مايا :
 غدا سيكوف أفضؿ أماني:

 نحف أطفاؿ ىذه المدينة. مسون :
 نحف وأنتـ سنقوؿ. بوبا:

 (60).لف نكوف بائعة كبريت أخرى بؿ سنغنى لمحياة" الجميع:
انتيى النص المسرحي بحؿ مثالي تربوي وخمقي وىو عدـ االستسبلـ واإلصرار 
والعزيمة حتى الوصوؿ إلى اليدؼ والمغزى مف الحياة، إف الكاتب يأخذ الطفؿ مف 
خبلؿ ىذا النص إلى عالـ مف الخياؿ والتصوير ليتركو يسرح في مفرداتو متصوًرا ما قد 

مف األعماؿ المسرحية التي تعمؿ عمى  يحدث في نياية العمؿ المسرحي، فيو يعد
توسيع مدارؾ الطفؿ كما تعمؿ عمى خمؽ نمط فني يرقى إلى سمو الذات لدى الطفؿ 
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وينمي لديو مشاعر التمسؾ بالكرامة وعدـ االعتداء ونبذ حب الذات عمى حساب 
اآلخر، فقد جاء ىذا النص لينمي القيـ العميا لدى األطفاؿ، ومف ىنا نجد أف مسرح 

 فؿ لو بصمات واضحة في تربية الطفؿ وتنشئتو عمى القيـ واألخبلؽ الحميدة.الط
 :ثانًيا: عناصر العرض في مسرحية بائعة الكبريت

إف العرض المسرحي )بائعة الكبريت( يدفعنا إلى القوؿ بأف الكممة المنطوقة في 
 العرض المسرحي ليست أىـ عناصره، فيذا العرض يؤكد عمى إمكانات المغات غير
الكبلمية داخؿ الفراغ المسرحي؛ ذلؾ أف الصورة المرئية تصؿ إلى حواس المتمقي وخيالو 
ومشاعره، كما أف اإليقاع والمؤثرات تغذي روحو بالرؤى واألفكار واالتجاىات بغير 

 الحاجة إلى لغة كبلمية.
ولقد وظؼ المخرج في مسرحية )بائعة الكبريت( جميع عناصر العرض 

ضاءة ومبلبس، وغيرىا، إلبراز القيـ  التشكيمية المرئية كسسوارات وا  مف ديكور، وألواف، وا 
 التربوية واالجتماعية، وبشكؿ يتوافؽ مع ثقافة الطفؿ المتمقي.

 
 الديكور:

لقد شكؿ الديكور واحًدا مف مفردات ىذا العرض، والعمود الفقري لتشكيؿ فراغ 
سرح العاري والموتيفات التشكيمية المسرح، وذلؾ بالرغـ مف اعتماد المخرج عمى تكنيؾ الم

البسيطة لئليحاء بطبيعة المكاف، مما سيؿ عممية تقسيـ العرض إلى لوحات ومشاىد أو 
مناظر يفصؿ بينيا إظبلـ المسرح، فقد وظؼ المخرج أربعة مقاعد خشبية مع األطفاؿ 

ؤس األربعة وكوف مف خبلليا العديد مف التشكيبلت البصرية التي عبرت عف حالة الب
شارع والمكاف المفتوح غير المحدد ال يوحى في  والشقاء كما أف معظـ األحداث تدور

بأي طمأنينة أو أماف، مما يتبلءـ مع طبيعة الفكرة المطروحة حوؿ أطفاؿ الشوارع، كما 
(. 1جميع األركاف مف مصداقية المشيد وقوة تعبيره )شكؿفي  زادت أعمدة اإلنارة المتناثرة

خشبة المسرح إلى مستوييف رأسييف المستوى السفمى جسد مف خبللو  وقد قسـ المخرج
ظؿ الجو الممطر القاسي، أما المستوى األعمى فقد في  واقع "أماني" المرير ومعاناتيا

 (.2مثؿ الحمـ وغمب عمى مفرداتو الموف األبيض )شكؿ
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 اإلكسسوارات / الممحقات:
اد الثقاب التي تشعميا "أماني" تأكيد المعنى وقد كانت أعو  يلعبت دوًرا ميًما ف

عالـ األحبلـ، في  بيف الحيف واآلخر، عبلمة تشكيمية فارقة، بوصفيا إشارة البدء لمدخوؿ
فعندما تشعؿ أماني عود كبريت، نرى وميًضا شديًدا مف الضوء، اإلضاءة تتغير، يتراءى 

ديؾ رومي،  لنا خمؼ أماني طاولة كبيرة وعمييا نشاىد مجموعة مف العرائس مف بينيا
 تنبير أماني بما ترى، وتقترب مف الطاولة.
إضفاء نوع مف المصداقية عمى الحدث في  كما كانت لئلكسسوارات وظيفة

لعبتو مجموعة المظبلت والصحؼ التي يبتاعيا أطفاؿ الشوارع  يالدرامي، ذلؾ الدور الذ
 (.3)شكؿ

دالالت فنية وجمالية فاألطفاؿ إف المظبلت، الجرائد، ثقاب أو أعواد الكبريت لكؿ منيا 
يقوموف ببيعيا في ليمة رأس السنة فيو يـو عيد بالنسبة ليـ، لكنيـ محروموف مف الميو 
والفرح بيذا العيد بحثًا عف لقمة العيش، إف وجود الفوارؽ الطبقية جعمت مف ىؤالء 

 األطفاؿ يبحثوف عف لقمة العيش الحبلؿ، رغـ نظرة المجتمع الساخطة عمييـ.
 إلضاءة:ا

لقد استطاعت اإلضاءة أف تجسد لنا حاالت نفسية معينة مف خبلؿ ألوانيا 
الضوئية المختمفة، الممزوجة منيا والصريحة ومف خبلؿ الدرجات المتفاوتة بيف السطوع 

مشاىد الحمـ والضوء الخافت الباىت لمداللة عمى حالة الحزف وقتامة في  الباىر لمعيف
ىذا في  البائس الذى تعيشو "أماني"، لقد استطاع الضوءمشاىد الواقع في  األحداث

باطف الشخصية، بتأكيده عمى مراحؿ في  العرض أف يقوؿ لنا أف أمبًل ما أخذ ينمو
 تطورىا وتقمباتيا المستمرة بيف عالـ الواقع والخياؿ.

اإلضفاء في  وقد ساىمت اإلضاءة بآليات استخداميا المدروسة بدقة وعناية
مكانيا في  إلبيار والجمالية البلفتة، وقد وظفت بطريقة متميزة، وأتتألجواء فييا ا

المناسب الذى توافؽ بامتياز مع أحداث المسرحية، والتي تتابعت لوحاتيا بشكؿ سمس 
، كما لعبت اإلضاءة دوًرا وظيفًيا لمفصؿ بيف الموحات، حيث كاف يفصؿ بينيا وعفوي

إظبلـ ونور لمداللة عمى انتياء مشيد وبداية لحظات مف اإلظبلـ، أو تتدرج اإلضاءة بيف 
 (.4مشيد آخر )شكؿ
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كما استخدـ المخرج التأكيد مف خبلؿ اإلضاءة، وذلؾ بزيادة كمية الضوء 
في  األبيض أو المموف عمى الشخصية أو المفردة التشكيمية، التي تحتؿ مركز السيادة

الجدة... إلخ( مع  – منضدة الطعاـ –األـ المريضة –المشيد المسرحي مثؿ )أماني 
تقميؿ أىمية بقية العناصر المتواجدة بتقميؿ كمية الضوء عمييـ، كما وظؼ البؤر الضوئية 

 بشكؿ تعبيري داللي ليوحي بعزلة أماني وشعورىا الداخمي بالوحدة.
 :الموسيقى والمؤثرات الصوتية

درة دعـ الصورة اإليقاعية لمعرض، بؿ ومنحتو قفي  ساىمت المؤثرات الصوتية
ثارتيا  عمى المحاكاة الحقيقية مف خبلؿ إضفاء نوع مف المصداقية عمى األحداث، وا 
لخياؿ المتمقي فمثبًل خاطبت أصوات الرعد والعواصؼ مشاعر المشاىديف، الذيف شاىدوا 

حضف الثمج مع قطع الثمج المتساقطة مف أعمى السوفيتا، والتي تتبلقى في  "أماني" ممقاة
اكتماؿ المشيد تعبيرًيا مف في  عة التي توحى بالبرؽ، مما ساىـمع اإلضاءات المتقط

 (.5خبلؿ التوظيؼ الجيد لمتقنيات الصوتية والبصرية )شكؿ
وعمى إيقاعات موسيقية يقـو " الديؾ" ببعض الحركات وكأنو في رقصة إغراء 

ريت الغناء فرحة غير مصدقة ما تراه عيناىا، ينطفئ عود الكبفي  ألماني تنطمؽ "أماني"
 وتختفي العرائس وتستفيؽ "أماني" مف حمميا.

 المالبس المسرحية:
ىذا العرض مف أىـ الوسائؿ البصرية التي توضح وتبمور  يتعتبر المبلبس ف

العبلقات بيف الشخصيات، وقد التـز مصمـ المبلبس بمفيـو الشخصية المسرحية 
بوصفيا مجموعة مف العبلمات، لذلؾ جاءت المبلبس دالة عمى مف يرتدييا مف ناحية 

مف أطفاؿ الشوارع، الجنس والوضع االجتماعي والنفسي أيًضا، فمبلبس أماني وأصدقائيا 
مصنوعة مف خامة فقيرة، لونيا "بنى" بكؿ ما يحممو ىذا الموف مف معانى البرودة، معبرة 

حيف حممت  ي(، ف6)شكؿ عف الحالة النفسية لمشخصيات كما أنيا مناسبة لفصؿ الشتاء
مبلبس المرأة التي نيرتيا عبلمات الثراء واألبية، كما جاءت مبلبس الجدة بيضاء 

 تتبلءـ مع ثقافة الطفؿ وتخيمو لمشخصية اآلتية مف العالـ اآلخر. فضفاضة،
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كسسواراتلقد جاءت مفردات العرض التشكيمية مف ديكور  ضاءة  وا  ومبلبس وا 
متوافقة مع ثقافة الطفؿ المتمقي ووعيو بتمؾ الفئة الميمشة مف األطفاؿ، كما رسخت 

 .المشكبلت بالصبر والحمـالمسرحية في نفوس األطفاؿ ثقافة تحدى الصعاب ومواجية 
 :خاتمة البحث

تعرض البحث لمقيـ التربوية وتوظيفيا في مسرح الطفؿ، كما أظير عدـ إغفاؿ 
مؤلفي المسرح الموجو لمطفؿ ومخرجيو غرس القيـ التربوية واالجتماعية والتثقيفية لتحقيؽ 

)بائعة  أىداؼ ذلؾ المسرح وغاياتو النبيمة، وقد وقع اختيار الدراسة عمى مسرحية
الكبريت( لممخرج المؤلؼ التونسي )حاتـ مرعوب( وذلؾ لما تحتوي عميو مف قيـ تربوية 
فضبًل عف مشاىدة الباحثة لتمؾ المسرحية في ميرجاف مسرح الطفؿ لمثقافة والفف بسمطنة 

، والتي اىتـ فييا بإعبلء تمؾ القيـ؛ لتحقيؽ أىداؼ التنشئة االجتماعية، 2016عماف عاـ 
عرض مسرحي واحد إلبراز ما تضمنو في  يف فنوف متنوعة سمعية و بصريةوالجمع ب

مف قيـ تربوية، فإذا كاف النص ينتمي لؤلدب والعرض ينتمي لمفف فبذلؾ يكوف العرض 
المسرحي ىو المتمـ لمنص وقد جاء التكامؿ بيف نص بائعة الكبريت والعرض لصالح 

برازىا، وقد استخدـ البحث المنيج   الوصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة الدراسة.تمؾ القيـ وا 
 :نتائج البحث

  أثبت البحث أف النص المسرحي " بائعة الكبريت" باعتباره لغة كبلمية قد تناوؿ
قيًما تربوية يمكف أف تساىـ في تنشئة الطفؿ تنشئة سميمة، مثؿ )قيمة حب 

ببل شؾ إف العمؿ،،التضحية، التعاوف، األمؿ، التشبث باليدؼ.....(، وىى قيـ 
تمسؾ بيا الطفؿ فإنيا سوؼ تساىـ في خمؽ جيؿ قادر عمى مواجية الحياة، 
كما عمؿ عمى إثارة خياؿ األطفاؿ، ودفعيـ إلى إلقاء األسئمة والبحث عف 
المعمومات، كما عمؿ عمى إشباع رغباتيـ في البحث والمعرفة، عف طريؽ ما 

 .يقدمو ليـ مف معمومات وخبرات متنوعة
  السمات التي يجب أف تتصؼ بيا النصوص  الدراسة أف مف أىـأوضحت

المسرحية لتناسب طبيعة الطفؿ أف تحتوي عمى مغزى تربوي ولغة مسرحية 
سيمة وفكرة واضحة وجمؿ مناسبة الطوؿ بعيدة عف الغموض والتعقيد، حتى 
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تنفذ إلى ذىنو بيسر؛ دوف أف تبعث إلى نفسو الممؿ أو تدفعو إلى الشرود 
 حتى يستطيع استيعابيا والتفاعؿ معيا. الذىني؛

  يمعب العرض المسرحي مف خبلؿ عناصره المختمفة ولغات خشبة المسرح
السمعية والبصرية دوًرا ميًما في إبراز ما يحويو النص مف قيـ، ويعمؿ عمى 
إيصاليا لمطفؿ بشكؿ أيسر؛ ذلؾ أف الطفؿ مولع بالمناظر البصرية، فيو يتعمـ 

ضؿ مما يتعمـ عف طريؽ التمقيف، وخير دليؿ عمى ذلؾ عف طريؽ الرؤية أف
عرض" بائعة الكبريت"؛ حيث اىتـ العرض بتسميط الضوء عمى القيـ التربوية 
في النص وعبر عنيا بوسائؿ متنوعة مف خبلؿ )الديكور، االكسسوار 

 .والممحقات، المؤثرات السمعية والموسيقية.....(
  منيا والبصرية في إبراز القيـ التربوية أسيمت المغات غير الكبلمية السمعية

لمطفؿ وتسميط الضوء عمييا وىو ما تفاعؿ معيا األطفاؿ، مما يثبت أف الطفؿ 
 يتعمـ بالخبرة والنموذج أفضؿ مما يتعمـ عف طريؽ التمقيف.

  أثبت البحث أف لممسرح دوًرا بارًزا في تنشئة الطفؿ وتربيتو مف خبلؿ ما يحويو
بلقية ىامة، فيو يساىـ بدور فعاؿ في غرس القيـ مف قضايا تربوية وأخ

التربوية والخمقية النبيمة مثؿ قيمة )الحؽ، الخير، الجماؿ، التعاوف، العمؿ، نبذ 
االتكالية، النجاح....( لؤلطفاؿ، فمما ال شؾ فيو أنو يمكننا مف خبلؿ التوظيؼ 

قية الجيد لمسرح الطفؿ أف نؤكد عمى ما ىو مرغوب مف قيـ دينية وأخبل
واجتماعية وسموكية، وذلؾ مف خبلؿ مساعدة الطفؿ عمى التمييز بيف الصواب 
والخطأ، وعمى اتباع السموكيات التي تتوافؽ مع قيـ المجتمع الذي يعيش فيو، 
فالمسرح مرآة لمواقع المعيش الذي تظممو األبعاد التربوية والخمقية التي تسيـ 

والتسمية التي تعد مف أساسيات دورىا بفاعمية في تنشئة الطفؿ وتزويده بالمتعة 
المتعة والتسمية والمعرفة الثقافية والتربوية؛ وىي غايات يحاوؿ فالتربوي، 

 المؤلؼ إيصاليا لمطفؿ.
  يعد مسرح الطفؿ واقًعا حياتًيا معاًشا وممارسة فنية وثقافية متخذ مف األبعاد

 المجتمع.التربوية ما يساعده عمى أف يكوف مف قضايا حياة اإلنساف و 
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  أكد البحث عمى أف مسرح الطفؿ يعد مظيًرا حضارًيا ميًما يرتبط بتقدـ األمـ
والشعوب ورقييا إلى جانب كونو أداة تنوير لنقؿ القيـ واألبعاد التربوية والخمقية 
وىو جزء مف التربية؛ فالتجربة المسرحية تجعؿ األطفاؿ أكثر إحساًسا بأفكار 

يجاد اآلخريف؛ مما يساعد عمى التق دـ المستمر واستيعاب مشاكؿ واقعيـ وا 
 حموؿ ليا.

 :التوصيات
االىتماـ بالتراث مع إضفاء روح الحداثة والمعاصرة عميو حتى نستطيع إقناع  -1

 الطفؿ.
االىتماـ بالعروض المسرحية التي تحمؿ مضموًنا تربوًيا وأخبلقًيا خاص  -2

 بالطفؿ.
بما بتوافؽ مع قيـ وأخبلؽ اإلفادة مف النصوص والعروض المسرحية األجنبية  -3

 المجتمع.
تسجيؿ وتبادؿ العروض المسرحية مف خبلؿ الييئات والدور المسئولة عف  -4

عروض مسرح الطفؿ في الوطف العربي، ووجود موقع إلكتروني ليا، يمكف 
 لمطفؿ مشاىدتيا.

عمى كتاب المسرح لمطفؿ االىتماـ بالمسرحية األخبلقية التي تحمؿ عناصرىا  -5
يـ والمبادئ السامية، والتحمي باألخبلؽ الحميدة، مثؿ الصدؽ الدعوة لمق

واألمانة، والشجاعة، والخير، والعدؿ، ومساعدة الفقير والضعيؼ والمحتاج، 
 .واالنتماء لموطف

يجب أف تكوف النصوص المسرحية محاكاة لمواقع المعيش مع إعطاء فرصة  -6
معاف العقؿ  .لمتخيؿ وا 

ـ وحثيـ عمى الكتابة لمطفؿ، ولكف قبؿ الشروع االىتماـ بأدباء الطفؿ وتشجيعي -7
 في الكتابة عمييـ أواًل اإللماـ بمراحؿ الطفولة ودراسة عمـ نفس الطفؿ. 
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 ممحق الصور

 
 

 
 (1) شكل
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 المراجع

 

                                                

(1) Hild Health Promotion Research Centre, ECUTheatre in Education –A 

literature review9. 

شوؽ عباده النكبلوي "التشكيؿ في الفضاء المسرحي ودوره في تكويف ثقافة الطفؿ العربي، دراسة  (2)
 .11( ص 2018كمية التربية لمطفولة المبكرة، جامعة دمنيور، تحميمية" )رسالة دكتوراة، 

عادؿ حسف عبد الرحمف" القيـ التربوية إلدارة الوقت في حياة اإلنساف المسمـ" )رسالة ماجستير،  (3)
 .3( ص 2008 جامعة السوداف،

، 37مية، ع " القيـ في المغرب.. أزمة مدرسة أـ أزمة مجتمع؟" )مجمة الطفولة والتنأحمد سويمـ  (4)
 .65( ص 2020

( 1980فوزية ذياب " القيـ والعادات االجتماعية" )دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت،  (5)
 .26ص 

نمارؾ محمد األميف " دور المسرح في تعزيز القيـ التربوية في مقرر المغة العربية لتبلميذ مرحمة  (6)
 .32( ص2018عميا، جامعة النيميف، أساسي" )رسالة ماجستير، كمية الدراسات ال

، 37أحمد سوالـ " القيـ في المغرب.. أزمة مدرسة أـ أزمة مجتمع؟" )مجمة الطفولة والتنمية، ع  (7)
 .67( ص 2020
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الدور  أماني أحمد غنيـ" المضاميف التربوية في رواية" ثمانوف عاما بحثا عف مخرج" في ضؤ (8)
( 2007التربوي ألدب األطفاؿ ")ماجستير غير منشور في أصوؿ التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة، 

 .74ص
 نفسو (9)
سمية سميماف عثماف العجرمي "دراسة تحميمية لمقيـ المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية  (10)

غير منشور، جامعة األزىر،  االجتماعية وحقوؽ اإلنساف لمصؼ الرابع األساسي بفمسطيف" )ماجستير
 .21( ص2012غزة، كمية التربية قسـ المناىج وطرؽ التدريس، 

 .18المرجع السابؽ، ص (11)
ثناء الضبع"" تعمـ المفاىيـ المغوية والدينية لدى األطفاؿ" )دار الفكر العربي لمطباعة  (12)

 .39( ص2008والنشر،
)مجمة  إخبلص حسف عشيرة "الذكاء القيمي األخبلقي وعبلقتو بتنمية الذكاءات المتعة لؤلطفاؿ (13)

 .20ص (36،2019الطفولة والتنمية، ع
ثناء الضبع وناصر غبيش " تنمية المفاىيـ الدينية والخمقية واالجتماعية لدى األطفاؿ" )دار  (14)

 .103( ص 2011الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 
 269محمد عبد المعطي، مرجع سابؽ ذكره، ص  (15)
صالح محمد أبو جادو " سيكولوجية التنشئة االجتماعية، دار ميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة،  (16)

 .125-124( ص2015
 .257" ص2015الحموري وآخروف "القصة التاريخية في أدب الطفؿ جريدة الوطف، (17)
 .12( ص1973أرسطو طاليس" فف الشعر" )دار الثقافة، بيروت،  (18)
حبيب ظاىر حبيب" التشفير الصوري في مسرح الطفؿ" )رسالة دكتوراة، كمية الفنوف الجميمة،  (19)

 .113( ص 2004جامعة بغداد، 
ىدى محمود الناشؼ " تصميـ البرامج التعميمية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة"، )دار الكتاب،  (20)
 .166( ص2003اىرة،الق
فنوف العرض(،  -فنوف النص -مصادر الثقافة -أبو الحسف سبلـ "مسرح الطفؿ" ))النظرية (21)

 .41( ص2003)دار المعرفة الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
يعقوب الشاروني" فف الكتابة لمسرح الطفؿ"، )القاىرة،، وزاره الثقافة مطبوعات المسرح  (22)

 .136( ص1993المتجوؿ"، العدد الثاني، 
 سمر روحي الفيصؿ "أدب األطفاؿ وثقافتيـ، قراءة نقدية"" )دائرة الثقافة واإلعبلـ، الشارقة، (23)

 .32( ص2007
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)دمشؽ منشورات وزارة  –موسى كولد برج "مسرح األطفاؿ فمسفة ومنيج" ت : صفاء رومانى  (24)
 . 160( ص 1997الثقافة 

 (.2017ىيثـ يحي الخواجة " المركبة المزيفة" )مبادرة ألؼ واحد عنواف، الشارقة، اإلمارات،  (25)
الجمالية" )الييئة العامة لقصور  بيف االتربوية محمد عبد المعطي "مسرح الطفؿ المعاصر (26)

 .268( ص 2018 الثقافة، القاىرة
 .119( ص 2008فييـ نعيـ "الطفؿ والخدمات الثقافية" )مكتبة الدار العربية لمكتاب،  (27)
( ص 1986الييئة المصرية العامة لمكتاب  -ىادى نعماف الييتى "أدب األطفاؿ" )القاىرة  (28)

205. 
ص  2002مسرح الطفؿ " )اإلسكندرية. دار المعرفة الجامعية  يالتربوية ف إيماف العربى "القيـ (29)

" االتحاد 7: فؤاد دواره " مسرح األطفاؿ ودوره في تنمية شخصياتيـ "مجمة الفنوف عي، وانظر ف98
: مالؾ نعمة ي، وانظر ف32( ص1980بريؿ أالعاـ لنقابات الميف الموسيقية و الفنية. السنة األولى 

 .45( ص 2014 26"خصائص مسرح الطفؿ وارتباطو بالعممية التربوية" )بغداد. الكرخ. ع  المالكى
 (2020نسخة مخطوطة مف الكاتب، ) ،ىيثـ الخواجة " عودة ورد (30)
( ص 2006كماؿ الديف حسيف" مدخؿ في أدب الطفؿ" )دار الفكر لمنشر والتوزيع، القاىرة،  (31)

84. 
)مركز دراسات الوحدة العربية، أوراؽ عربية، عدد  نجبلء نصر بشوري "أدب األطفاؿ العرب" (32)

 .13-11( ص2012، 31
 سكندرية، يناير،)كمية التربية، جامعة اإل راندا حممي السعيد "التكويف المعرفي في مسرح الطفؿ" (33)

 .115( ص2017
القضايا الموجية في المسرح خبلؿ تقنيات  راندا حممي السعيد" العبيرية وتأثيراتيا في طرح (34)

 ،ع 15رحمة نور نموذًجا" )مجمة كمية التربية النوعية، جامعة المنوفية، مج -المسرح الشامؿ
 150( ص 2017,24

، 1ىيثـ يحي الخواجة " مسرح سمطاف بف محمد القاسمي" )اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات  (35)
 .55( ص 2015

في ربط الماضى بالحاضر" المؤتمر  هسحر عبد العزيز سالـ "المسرح العربى المعاصر ودور  (36)
 .71( ص 1996مارس  31جامعة اإلسكندرية  –كمية اآلداب  -الدولى األوؿ )قسـ المسرح 

(، 2003محمد العناني " الترجمة األدبية بيف النظرية والتطبيؽ"، )دار نوف لمطباعة، القاىرة،،  (37)
 .95ص 

 .119-118( ص2019آسيو بودرع " أدب الطفؿ التفاعمي" )الخميج العربي، تطواف،  (38)
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 رسوف" )الدار المصرية المبنانية، ت توفيؽ عمي منصور،درسوف " حكايات أندىانس كريستاف أن (39)
 .304( ص 2005القاىرة، 

 .2016حاتـ مرعوب " نص بائعة الكبريت" نسخة مخطوطة مف المؤلؼ عاـ  (40)
 .نفسو (41)
 .نفسو (42)
 .نفسو (43)
 .نفسو (44)
 .نفسو( 45)
 .نفسو (46)
 .نفسو (47)
 .نفسو (48)
 .49( ص 1994آف أوبرسفيمد " قراءة المسرح" ت: مي التممساني )القاىرة، وزارة الثقافة،  (49)
 .حاتـ مرعوب، سبؽ ذكره (50)
 نفسو. (51)
 .نفسو (52)
المعاصر" )الييئة المصرية العامة لمكتاب، مقتبس مف: سامية أسعد" في األدب الفرنسي  (53)

 .27ص (1976القاىرة،
 سبؽ ذكره. حاتـ مرعوب، (54)
 .نفسو (55)
 .نفسو (56)
 .نفسو (57)
)ىبل لمنشر  انظر: اإلدريس نيكوال "المسرحية العالمية، الجزء الخامس، ترجمة شوقي خميس (58)

 .61( ص 2000 والتوزيع، الجيزة،
 2017ذكره  ، راندا حممي ، سبؽ انظر (59)
 حاتـ مرعوب، سابؽ ذكره. (60)


