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 مستخمص البحث
عرضت الدراسة لتوظيؼ فف األراجوز في مسرح الطفؿ، خالؿ تمکيف معممات 

 إكسابيفمع  وتشكيميا األراجوزالمستقبؿ في تربية الطفؿ في مف صناعة العروسة 
في  األكاديميوميارة التوظيؼ الصوتي وحالة الفرجة وصقميا بالجانب  ؾتقنيات التحري

والمعاصرة لتقديـ عروض تفيد الطفؿ، وتحقؽ أىداًفا  األصالةإطار تعميمي يجمع بيف 
 واالنعكاساتتتناسب  أفكارمعرفية وسموکية وتربوية في بيئات مختمفة السمات خالؿ 

فة، خالؿ فرجو شعبية عصرية بطميا األراجوز البيئات عمى الفئة المستيد ؾلتم السموكية
 .لتحقيؽ المتعة واإلقناع بما يناسب الطفؿ المعاصر

 :وقد انتيت الدراسة إلى
جداف الشعب بالرغـ مف االختالؼ والنشأة والمفيوـ لفف األراجوز، فإنو امتزج في و -

التحامو ف اإلعالـ غير الرسمي لحاؿ المواطف البسيط خالؿ االمصري منذ القدـ، وک
لميديا واختالؼ الذوؽ بقضاياه وطموحاتو، وبالرغـ مف تراجع ىذا الفف نظًرا النتشار ا

عممت بعض الفرؽ المعاصرة عمى إحيائو وتحديثو وتيذيبو وتقديـ عروض  قدالعاـ، و 
تربوية تفيد الطفؿ واألسرة، وفتح المجاؿ لنقؿ خبرات ىذا الفف لؤلجياؿ المتعاقبة خالؿ 

واإلفادة مف العبي األراجوز التقميدييف القالئؿ ومف خبراتيـ، وصقميا  ورش تدريبية،
 .األكاديميبالجانب 

 الكممات الرئيسة:
 مسرح الطفؿ، المتعة واإلقناع األراجوز،
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Abstract 

The study dealt with the employment of the art of the aragoose in 

the children’s theater, by enabling future teachers to raise the child 

in the manufacture and formation of the argos bride, while 

providing them with techniques of animation, the skill of vocal 

recruitment and the state of spectacle, and refining them in the 

academic aspect in an educational framework that combines 

authenticity and contemporary to present presentations that benefit 

the child, and achieve cognitive and behavioral goals And 

educational in environments of different features through ideas 

that fit and the behavioral repercussions of those environments on 

the target group, during a modern popular show, whose hero is Al-

Aragoz, to achieve fun and persuasion in what suits the 

contemporary child.The study ended with: 

- Despite the difference, origin and concept of the art of Al-

Aragoz, it has been mixed in the conscience of the Egyptian 

people since ancient times, and the unofficial media was for the 

condition of the simple citizen during his engagement with his 

issues and ambitions, and despite the decline of this art due to the 

spread of the media and the difference in public taste, and only 

some contemporary teams worked to revive and modernize it 

Refining it and presenting educational presentations that benefit 

the child and the family, opening the way for the transfer of the 

expertise of this art to successive generations through training 

workshops, benefiting from the few traditional Aragoz players and 

their experiences, and refining them in the academic aspect . 
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 ةمقدم
ا في ا بارزً تعتبر البيئة المكانية والفئة االجتماعية مف أىـ المؤثرات التي تمعب دورً 

ا أو إيجاًبا في صور ا سمب  ا بالغً التي تؤثر تأثيرً  و، بالصورةالطفؿ وتكوين ةتشكيؿ ماىي
األمر الذي جعؿ الدراسة تتبنى  ،وخارجياداخؿ األسرة  أقرانو عمع ذاتو أو م وتفاعم

لخدمة  التي توظفيا ،لكي تتوجو بو بكـ مف األفكار اإلبداعية ،توظيؼ فف األراجوز
معطيات بيئتو مع األخذ في االعتبار العمؿ خالؿ تمؾ األفكار عمى تعديؿ  وفؽالطفؿ 

وتنعكس إيجاًبا عمى  ػيةناآل وكساب خبرات إيجابية تدعـ الطفؿ في مراحما  و  ،السموكيات
 .مستقبمو

الدراسة أف يكوف األراجوز وسيمتيا لتقديـ ىدفيا التنويري، لما يتمتع بو مف  وقد ارتأت
 و عما يمتمكلدي الكبير والصغير، فضاًل  والدىشةالبيجة والسعادة  تثيرصورة أيقونية 

الشعبية التي  وحيث يتمتع ببنيت ،األجياؿ المختمفة ى لدمف موروث ثقافي جعؿ لو ثقاًل 
وتنمية  ،صوؿمما يدعـ فكرة االنتماء والعودة لؤل ،نبتت مف الفكر التراث المصري

 .ف الوجداف الشعبيم ةاليوية الثقافية النابع
الذي قدـ خالؿ نمر األراجوز  ،لكف الدراسة لف تعتمد عمى مفردات الطرح الماضي

صالة التكويف وتقنيات التقديـ مع حداثة أبؿ تعمؿ عمى الجمع بيف  ،الموروثة
 ،اا فنيً ا معرفيً حتى تخمؽ جسرً  ـ،سجانوا ـالحتالموضوعات ومعاصرة المفردات خالؿ 

السموكيات و قيـ الفسحة إبداعية تتبنى غرس  وصالة الماضي مع منحبآيربط طفؿ اليوـ 
يئة ما قد ال فمكؿ بيئة سماتيا الخاصة، وما يقدـ لب تو،معطيات بيئ وفؽاإليجابية 
أىدافيا المعرفية  قؽتحئو، كي الدراسة الحتوا ىىو ما تسعو  أخرى،مع  يتناسب

لتدعميا خالؿ فرجة شعبية عصرية ا والسموكية والتربوية في بيئات مختمفة تنتقؿ لي
 Early Childhood لطفؿ المرحمة المبكرة واإلقناع ةبطميا األراجوز لتحقيؽ المتع

ويكوف فييا نمو الشخصية  ،وىي مرحمة رياض األطفاؿ ،نواتس 7: 3مف  تمتدالتي "و 
وىي مف أىـ المراحؿ التربوية  ،نمو الشخصية والتكويف الذاتي ببدءوتنتيي  ،اسريعً 
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 Middle وطفؿ المرحمة المتوسطة" ،(1)"والتعميمية التي يمر بيا اإلنساف

Childhood،  التغيرات  وتحدث فييا ،عاـ 12: 7وىي المرحمة التي تمتد مف
/ حيث ينتقؿ بعدىا الطفؿ إلى مرحمة الطفولة المتأخرة ،الفسيولوجية والنفسية والعقمية

 .Adolescence"(2)المراىقة 

 الدراسةأهمية 
لفف األراجوز الشعبي عبر تنفيذىا وتوظيفيا  االحترافيةالتقنيات  ىعمتكمف في الوقوؼ 

تتخذ مف بيئة الطفؿ وسيمتيا الستنباط األفكار التي  ،وتطويعيا بصورة تربوية سموكية
 .مبكرة والمتوسطةالمرحمة التنطمؽ خالليا لطفؿ 

وكذلؾ المؤسسات التربوية نحو  ،دراسة قد تفيد القائميف عمى مسرح الطفؿكما أنيا 
ميف ضالخدمة الطفؿ خالؿ م ووتوظيف ،اشعبيً  روثًامو  وبوصف زجو ابفف األر  االىتماـ

 .والفرجة كرقؽ الفمعاصرة تح

 شكالية الدراسةإ
لتمكيف معممات المستقبؿ في تربية الطفؿ مف صناعة  ة،تنفيذ ورش تدريبي يتتمثؿ ف

 عف ميارة فضاًل  ؾ،تقنيات التحري بيفاكسإاأليقونية الشعبية مع  واألراجوز وفؽ ىيئت
في بيئات مختمفة  ةيو مف تقديـ عروض فرج فنييلتمك راجوز،التوظيؼ الصوتي لؤل

ا بما يتناسب واالنعكاسات مسبقً  ىاخالليا لمطفؿ بأفكار يتـ إعداد ويتـ التوج ،السمات
ؾ البيئات عمى الفئة المستيدفة بما يناسب الطفؿ مالسموكية والنفسية واالجتماعية لت
 .المعاصر لتحقيؽ المتعة واإلقناع

 :سؤاؿ الرئيسمف التساؤالت تتمثؿ في ال اعددً  اإلشكاليةوتطرح  

  ؟لمطفؿ قناعتحقيؽ المتعة واإللف األراجوز فكيؼ يمكف توظيؼ 

 :الذي يتفرع منو تساؤالت أخرى عدة

 ؟والتطور أةالمفيوـ والنش :ما األسس المكونة لفف األراجوز مف حيث 

  ؟ف إلييا فف األراجوزكرتيما الخطوات اإلجرائية الفنية التي 
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 ؟الطفؿ في المراحؿ المبكرة والمتوسطة مة فف األراجوز لطبيعةءما مدى مال 

  ؟واإلقناع خالؿ عروض األراجوز المتعةما الكيفية التي يتـ بيا تحقيؽ 

  كساب معممات المستقبؿ في تربية الطفؿ الميارات اإلجرائية الفنية لفف إكيؼ تـ
 ز؟جو ااألر 

  إليو  التوجو في عممية كار اإلبداعية مف سمات بيئة الطفؿفاأل استنباطما أىمية
 ؟خالؿ عروض األراجوز

 منهج الدراسة
 .ستخدـ الدراسة المنيج الوصفي التحميميت

 تطىره( –نشأتو  –)مفهىمو  فن األراجىز  

وف بظالمح :سواء المباشرة منيا مثؿ ،ف العروض التمثيمية"إ (عمي الراعي)يقوؿ 
فتعتمد عمى عناصر  ،غير المباشرة مثؿ األراجوز وخياؿ الظؿ ـأ ،وعروض السامر
بؿ  ،ماءمجرد عروض صفيي ليست  د .....،نشاوالتقميد واإل كيالح :تراثية شعبية مثؿ

 .(3)ا"خذ مف الشوارع والمياديف مسرحً اتنيا فف تمثيمي متجوؿ إ
فيي نوع  ،عمى فف خياؿ الظؿ واألراجوز ا أطمؽمو ى ةعروض التمثيمية غير المباشر الو 

وعروض السامر  وفظبمثؿ مباشرة مثؿ المحالم ديولكف ال يؤ  ،مف التمثيؿ المسرحي
خياؿ  لكف عروض ،حؿ الممثؿ البشريمحيث تحؿ الدمى  ،العرائس وإنما تؤدي ،وغيرىا

 عروض األراجوز، فإف ماأما  ،ؿياخالؿ الدمى التي يحركيا المظالظؿ ما يراه المتفرج 
 .يراه ىو الدمية نفسيا التي يحركيا الالعب

يصنع مف  ز،راجوز مسرح شعبي بسيط ينتمي لمسرح العرائس مف النوع القفااأل وفف
فيو  ه،نو شكؿ مف أشكاؿ المسرح الجواؿ في أبسط صور ، إخامات البيئة البسيطة

الذي يسعى إلى  وومضمون ووىو ما انعكس عمى شكم ،ويذىب إليو جميورهيسعى إلى 
والتصوير الكاريكاتيري لحياة الناس  ر،المتعة واإلقناع خالؿ النقد االجتماعي الساخ

 جة.خالؿ الفكر والفر 
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ة  شعبية بأشكاؿ عدة جالذي كاف يقدـ في فر  ،قدامياأأىـ فنوف الشارع و  إحدى ويف"
ا أو عربات شعبية تصنع خصيصً  ،موالد ،مقاىي ،شوارع ة:فرجالعمى مستوى مكاف 

االرتجاؿ وسرعة  :منيا ويعتمد عمى العب لو ميارات كثيرة ،بجوار المدارس ولتقديم
 ،وأيًضا حافظ لنمر األراجوز ،تحريؾ عرائس القفاز ةر اومي ،والغناء ة الظؿالبديية وخف

معب باألمانة وىي أداة ىي يتوارثو عف أبيو أو معممو، ويشفا تراثعبارة عف  يوى
وىو المالغاتي  ةويصاحب األراجوز شخصي ،المميز ولتصنع صوت ويضعيا في فم

العزؼ عمى الدؼ والطبؿ  يامن ،بد أف يكوف لو ىو اآلخر ميارات خاصةوال ه،مساعد
فيو حمقة  الوصؿ بيف  ،وميارات الحكي والغناء وسرعة البديية ،ةطمبيو البمدي والتر 

 .(4)األراجوز والجميور
 ونشأتيا،ومدلوليا  ألراجوزشتؽ منو كممة ااختمؼ الباحثوف حوؿ األصؿ الذي قد او 

مصرية قديمة تعني فعؿ  ةكممىي و  س(و وجر )أتحريؼ لكممة "ى البعض أنيا أحيث ر 
 (5)".الكالـ

اإلبداعية  ةلعقمياو  ،ؾ الدمية التي صنعيا الخياؿ المصري األوؿمت" (سامح العمي  )يقوؿ 
فكاف الرسـ والنقوش والكتابة  ،والمحاكاة لتوصيؿ رسائميا فاألولى التي بحثت عف الف

 ، فكاف مف الطبيعي أف تصؿ بيـ المخيمةوالموسيقىوالشعر والدراما والسرد والغناء 
فقد كاف الفف عند المصري القديـ  ،المصنوعة مف القماش الكتاف ةيماإلبداعية إلى الد

 .(6)مى"رب الد يةوقد أطمؽ عمى محرؾ الدم ،ا في كؿ شيءسً مار م
س يكانت البدايات خالؿ األراجوز المصري أو عرا" (ناصر عبد التواب)ؼ يويض

 افقد كاف األراجوز فنً  ،واليدؼ كاف تعميـ الديف والحياة خالؿ الفف ،ريس عند القدماءو ز أ
ف كانت عروض ،مف فنوف حب الحياة ؾ مت وقد بدأت طقسي آنذاؾ،تتسـ بطابع  ووا 

وتعتمد عمى عروض دنيوية في عصر  ي،قسالطص مف طابعيا مختالعروض ت
 .(7)"ؾ العصرفقد كانت دمية األراجوز حاضرة في ذل ،البطالمة
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ا تنوييً  (وروباأدرع ) وفي كتاب Coppin 1686( فاكوب)وقد أشار المؤرخ الفرنسي 
 هجذور ب ، وأشادبالقرى والمدف آنذاؾا نو كاف منتشرً إ إذ ،المصري يباألراجوز الشعب

 .(8)"المصرية األصيمة
نو  ،وز التركيةقراقتحريؼ لكممة  يى أراجوزكممة  رأى أفوالبعض اآلخر  مف  ةمركبيا ا 

 ، وقدي العيف السوداءأ )قرجوز(ومعناىا عيف  ز(جو )و ،سودأومعناىا  (قرة)لفظيف 
يشكو ا ما نو دائمً إحيث  ،محياة بعيف سوداء تشاؤميةلفسر ذلؾ عمى أف األراجوز ينظر 

  .(9)"الحياة وينتقدىا
ويتحدث الكثير مف الباحثيف في التراث الشعبي حوؿ العالقة  بيف خياؿ الظؿ 

مف  ةفنوف تمثيمية غير مباشر  اساس أنيمأعمى  اتفاقيمالا نظرً  ا،الخمط بينيمو واألراجوز 
حيث توجيو النقد الالذع  ،وكذلؾ في بعض الجوانب األخرى ،حيث الوظيفة الفنية

فلجوانب الحياة السياسية واالجتماعية مف حيث المضموف كاف األراجوز يبالغ في  ، وا 
 .Farce تيرياريكاالك / اليزؿالمسخرة /د الفارسرية والضحؾ حتى يصؿ حخالس

والبعض  ،عد األراجوز خياؿ ظؿتأنو إذا كانت بعض المراجع ( "جورج سالمةويرى )
ذلؾ الخمط عف  تجوربما ن ط،ف الفرؽ واضح وال يحتمؿ الخمفإ ا،اآلخر يفرؽ بينيم

 .(9)ي"وف ونفس الشكؿ الشعبضمفف يحمؿ نفس الم اكونيم
التركي القراقوز ف"التركي  والقراقوزرؽ واضح أيًضا بيف األراجوز المصري اف الفأ كما

 .(11)"ا عف األراجوز المصريوتقنيً  اشخصية في مسرح خياؿ الظؿ المختمؼ دراميً 
أحد وزراء مصر  (،وشقر )قتحريؼ السـ "البعض اآلخر أف كممة األراجوز  رأى بينما

الذي ، ا لمظمـحتى أصبح اسمو رمزً  ه،واستبداد وشتير بظمماالذي  ،في العصر األيوبي
 ،واألراجوز ،وزقراالق ،كراكوزال قرجوز،سخرية لفظ قراقوش ثـ حرؼ إلى اليشخص ىذه 

وقاـ بدور النزعة، ا سياسي بعً اط اتخذحيث  ،(12)ة"المصري فمدالثير أىؿ أبفضؿ ت
 .قد الساخر في عيد قراقوشاالن
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تشير إلى دمية  ألراجوزف كممة اإف ،والمفيوـبالرغـ مف االختالؼ حوؿ النشأة و 
 إلىوتظؿ دمية استطاعت أف تتحوؿ  ،ةثو ر معروفة في الثقافة الشعبية المصرية المو 

قضايا البسطاء ل هاز يحانوذلؾ ب ،الجمعي منذ القدـ يداف الشعبجشخصية مؤثرة في الو 
 ،فصاح عنواإلعجز عف  عما امعبرً  ،فقد كاف لساف حاؿ المواطف" ع،في مواجية القم

 اإلشكالياتكثير مف الوناقش  ،ولطالما سخر مف الشخصيات السياسية والعامة
 ،ةجا عمى الفكاىة والسخرية خالؿ الفكر والفر معتمدً  دباعتباره أداة النق ػ،االجتماعية
 .(13)"بفارس الفقراء ىحتى سم

ثؿ أف شخصية األراجوز تم Tamara Alexandrovna( روفناالكسند ترى )تمارا
نساف اإلنو ، إوفكاىة الشعب العربي عامة والمصري خاصة ةحكمة وبساطل تجسيًدا

ومع ذلؾ ال يفقد  ،ا ما يقع في مواقؼ صعبةوكثيرً  ف،األمي الخش أفقير المنشال
 بماـ الصعاأا أبدً  دوالصام ،فطار الشجاع الفيز لقد كاف ىذا الم ،احساس بالنكتة أبدً اإل

  .(14)ـ"دوامى المحبوب الجماىير ع
قد استطاع و  ،غير الرسمي لحاؿ المواطف البسيط ـمف ثـ فقد كاف األراجوز اإلعالو 

مع طموحات  اتالحمً م ا مناضاًل جمعيً  عقاًل أف يصنع  ،في المدف والقرى وخالؿ تنقم
 و،حافظ عمى كيان فف ووى ،واإلقناع تعةخالؿ الم ذعةالالبالسخرية  ومالآالمواطف و 
 ه.قؿ وجود حتى لو

وكاف  ،الشعبية والموالد اتقدـ لمكبار والصغار في الساحتقد كانت نمر األراجوز و 
 ،لمحياء خادشةحركات ، وتحتوي بعض النمر عمى ألفاظ و األراجوز سميط المساف

الباحثوف بعض النمر مف العبي األراجوز ات آنذاؾ، وقد جمع الضحك النتزاع
 تربوية.األخيرة تحمؿ جوانب تعميمية  ونةاآللكف النمر التي تـ توثيقيا في  ،التقميدييف

ىذا و  و،تيمصر  تؤكدنية لمعناصر الداللية ليذا الفف أالمت ةقراءالف "إ (:نبيؿ بيجتيقوؿ )
ؿ الكثير مف الظواىر الشعبية التي اح وى ،وداللة االسـ حوؿ النشأة والبداية الخالؼ

ولكف األراجوز لـ  ة،في حد ذاتيا داللة ومرجعي فأصبحت ،امتزجت في وجداف الشعب
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عدد  دراستوؼ عمى كالذي ع ،وذلؾ عمى عكس خياؿ الظؿ ،اىتماـ الدارسيفب طيح
خياؿ الظؿ  وحيث خمؼ فنان ،ىتماميـ بالنص األدبيالوربما يرجع ذلؾ  ،مف الباحثيف

 .(15)"فا حتى اآلارتجاليً  اظؿ األراجوز فنً  ، بينماا مف المخطوطاتعددً 
 فقير،مستواىـ المادي و  ،ف معظـ العبي األراجوز ليس لدييـ حظ في التعميـإحيث 
ي مخطوطات أليذا لـ يصمنا منيـ  ،متكسبوف تمؾ المينة ويورثونيا ليمارس واوكان

 .العبي األراجوز الشعبي التقميدي بأيدي
أو  ،كثير مف العبي األراجوز الشعبي توفاىـ اهلل إف يثح–ىذا الفف  عوبالرغـ مف تراج

قميؿ مف العبي األراجوز  إفف -النتشار الميديا واختالؼ الذوؽ العاـلوا نظًرا عتز ا
فرؽ مصرية عمى  تعمم ، وقدخرمف حيف آل وضيـيقدموف عر  واالتقميدييف مازال

 ،األراجوز والتي تـ اختصارىا في تيذيب و،عمدوا إلى تحديث عروض"حيث  ئو،حياإ
مف  بدالً  و،فاء طابع طفولي عميإضمع  ةجديدة ممتزم غةل ةغاوصي ،ةظالف وصفات زعون

ص النصائح قدـ لؤلطفاؿ خالؿ تقويـ سموكيـ واستخاليحيث  ،المساف سميطالخشف 
 .(16)ة"والمفاىيـ التربوي

 ،وفف األراجوز خاصة ،المسرحيوف ييتموف بالنظر إلى التراث الشعبي عامة بدأفقد 
حيث المزاوجة  ،صيؿ اليوية المصرية خالؿ عروض تجمع بيف اآلصالة والمعاصرةألت

ف يبو  ،ررة الموروثة وقضايا معاصرةكية الممطالن اتوالشخصي ،الشعبية ةيمبيف الد
 يأو خالؿ الحفاظ عمى فف األراجوز الشعب ،عرائس حديثة تفرضيا رؤية العرض

 يؼفرقة الط: )ومف ىذه الفرؽ نذكر ،الؿ تناوؿ معاصر أيًضاخ ،الدرامية ومالمحب
 شيتية التي أسسيا فخر قطام، فرقة الحاال1987الخياؿ التي أسسيا بياء المرغني و 

يبة الطيؼ والخياؿ لفف العرائس وخياؿ الظؿ التي أسسيا عاطؼ أبو ش فرقة ،1987
 مضةفرقة  و  ، 1991 التي أسسيا ناصر عبد التواب المصريفرقة األراجوز  ،1992

وكميا فرؽ أخذت ، (17)(2003عروض األراجوز وخياؿ الظؿ التي أسسيا نبيؿ بيجت ل
 ة.بيف اآلصالة والمعاصر  تيا إحياء فف األراجوز والحفاظ عميو وجمعاتقعمى ع
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عمى قائمة  وووضع ،المصري راجوزا لؤلممكتبة العربية توثيقً ل (نبيؿ بيجت)ا قدـ خيرً أو 
ليصؿ إلى  ،أشرؼ عميوو  هعدأسكو بممؼ يالصوف العاجؿ لمتراث الثقافي باليون

 ،فف األراجوز المصري بوصفو أحد الفنوف اإلنسانيةب اليونيسكووبذلؾ اعترفت  ،العالمية
 و،يامماألراجوز عبر است روضف الصوف العاجؿ يتـ عبر إنتاج ع"إ (بيجت)إذ يقوؿ 

وىذا ال يقمؿ مف شاف الالعبيف  ،تتجاوز النمر واألداء التقميديلتقديـ قضايا معاصرة 
ولكف عمينا  ،شعبية ةفرج ليا مف مما ةقاء المعببو  ،ألنيـ حافظوا عمى التراث ،التقميدييف

بما يتناسب وجميور العصر بالتعاوف مع العبيف محترفيف  ،أيًضا تقديـ أفكار جديدة
قميا بالجانب صو  ،وحالة الفرجة ؾحيث تعميـ تشكيؿ العرائس والتدريب والتحري ى،ماقد

التي  ،عمى الفرؽ األجنبية االطالع عف فضاًل  ،تعميمي متخصص إطاراألكاديمي في 
 .(18)"دىا مف األجياؿ المعاصرة والتعاوف المشترؾ بينناالتقدـ عروض األراجوز في ب

باعتباره أحد  وعاتقيا إحياء ىذا الفف عمى توظيفعممت الفرؽ التي أخذت عمى  ومف ثـ
ية ترصد دنق ةفرجة شعبية بمغ ؿال، خالروافد الفنية ذات الطابع التراث الشعبي األصيؿ

ا تربوية تفيد الطفؿ واألسرة قائمة عمى المتعة وتقدـ عروضً  ،القضايا المعاصرة وتكشفيا
وفتح األبواب  والقرى،الساحات الشعبية والتعميـ في المسارح والنوادي الثقافية والمدارس و 

فادة مف العبي األراجوز واإل ،تعميمية ورشؤلجياؿ المتعاقبة خالؿ للنقؿ خبرة ىذا الفف 
لتقديـ عروض تجمع بيف  ،قميا بالجانب األكاديميصتيـ و اومف خبر  ،ئؿالالتقميدييف الق

 ة.اآلصالة والمعاصر 

 تواتقني

 الحركة والتحريك 

نيا ذات أىمية خاصة في عالـ العرائس إف القفاز،ىرة لعرائس االبساطة الظبالرغـ مف 
الباقي  كؿويش ،الرأس واليديف وأصابع ، حيث تحرؾالمحرؾ دمباشرة بي ةيي متصم"ف

وكؿ حركة تصدر عنيا نابعة مباشرة وبدوف وسيط مف  ،اليد والرسغ جسـ العروسة
زواياىا وجمود قمة و  ،ائس القفازحركة عر لمحدودية  ه، ونظًراجسد المحرؾ ومشاعر 
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والتدقيؽ في  ،لفتةو والتحديد لكؿ حركة  االقتصاديكوف مطموب مف المحرؾ  يا،مالمح
براز االختالؼ في مشية كؿ ا  و  ،ضاء المعبةفوعميو تجزئة  يا،نظرة العروسة واتجاى

والدفع  ،وتركيب المشيد االنفعاالتحيث تستطيع العرائس تكويف  ،شخصية وخطواتيا
لذا يعد التدريب عمى  ،(19)ة"موزوف مف المصداقية والمبالغ جبالحدث الدرامي في مزي
ألنيا تساعد  ،كؿ ممارسة في فنوف التحريؾلىو األساس  ياحركة العروسة وتحرك
 .األدائية تووتشكؿ ذاكر  ،ودوافعيا جسدهنماط الحركة في أالالعب عمى تسجيؿ 

األساس عمى  يالتعبيرية لمعروسة تعتمد ف والمغة ،ويقـو بالتحريؾ العب أو أكثر
 ،طبيعة الشخصية التي تقدميا العروسةل دالحركة وتنوعيا ىي المحد "فدقة ؾالتحري

 دىوم و،ودقت ؾلذلؾ فمحورية التحري ،والمكونة لمعالقات بينيا وبيف الموجودات حوليا
سابقة عمى جماليات التشكيؿ عمى ماليا مف أثر  ئسفي عروض العرا قووحذ وميارت

 .(20)"ومف ثـ تكوف الحركة سابقة  عمى أىمية الكالـ ،بصري تعبيري
ال يمكف أف تتحرؾ أو تعبر بنفس الطريقة  التي  ،الالعب ياحركيف العروسة التي ا أكم

 يحو بما ي و،وخيال هومشاعر  وحاسيسأينقؿ ليا  عباللاذلؾ فل ،ممثؿالبيا  يتحرؾ
إلى الطاقة   أيمج ،العب ممثؿ لكنو ممثؿ غير اعتياديالف ،متعددة ةت رمزيالدالب

جسد يمتمؾ مف الطاقات ما ىو خارج سمطة العقؿ  ةيمفالد" الدمية،ة في نالكام
 كينونتوال يستطيع أف يمارس  ذإ ،ويتجاوز قدراتو الذاتية كما في الطقوس ،والعاطفة

لغاء إينبغي  عبوديتو،الجسد مف  ولكي يتحرر ،بيف العقؿ والعاطفة ةداو أكونرج خا
ىذا ال يتـ إال خالؿ سمط معو، و غير مت وصراع ؤوبناء عالقة  تكاف ،سمطة العقؿ

 الدمية، فيىذا النوع مف المسرح عمى بعث الحياة  قوـي إذ ،لعودة إلى مرحمة حسيةا
تحوؿ الكتمة ل وجسدهحس الممثؿ ي مف فالحركة تأت ،(21)"رؼالتجميع المع عاءً و فتصبح 

وف رد)جو ا ذلؾ ما جعؿ موربىا، بالحياة ومظاىر يء ف يمتمئماء إلى كاصالساكنة ال
 ،يتفوؽ عمييا ة، بؿدميالمثؿ  وف يكوف ممثمأيحمـ ب ،E. Gordon Craig (22)كريج(

 يوىيا، محركه ما يريد وفؽمثؿ يىيكؿ  ة، فالدميةالخارق ميةطمؽ عميو الدأوىذا ما 
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قد تكوف  ،مكانات تعبيريةوا   ة،تعبير غير مكتممة بما توحي مف دالالت رمزي ةسيمو 
 .ا مف الممثؿأقوى تأثيرً 

 األمانة والصىت

شخصية األراجوز بصوتيا المعدني الحاد الصادر مف صفارة يضعيا الالعب في  تنفرد
عبارة عف قطعتيف معدنيتيف يربطيما خيط قطني  ة، وىيمانسقؼ الحمؽ تسمى باأل

حتى  طوياًل  ًناومرا اويحتاج تدريبً  ،الت الموسيقيةصوت اآل وا يشبلتصدر صوتً  ؾ،سمي
ار عضوية ال دو وليا أ ،مف أىـ سمات األراجوز ،ساسيةأواألمانة الزمة " و،جادتإيتـ 
قد  ادوصوتيا الح و،الكالـ وتمنع مف استرسال ؽتعو يي ف ،عنيا في العرض ىيستغن
عروض األراجوز عؿ مما يج ،بعض الكالـ المنطوؽ بيا غير مفيـوو  مزعًجا،يكوف 

 ال ة،ضحاسرعة نشاط األداء في مشاىد درامية بسيطة و و  كة،ا عمى الحر ساسً أعتمد ت
بأفعاؿ  وؤلراجوز قيامال إنساني يبرر جزئًيا لوصوتيا المعدني ال ،ا طوياًل تحتاج تمييدً 

يمتؼ سماعيا  در بمجف ،ؤلراجوزل ت، وىي أيًضا دعايةإنسانية خارج األعراؼ والثواب ال
 .(23)"األراجوز ةويسترجع المفردات والشفرات المتفؽ عمييا في حضر  ،الجميور

تستعيف بصوت  ف،إحياء ىذا الف ياخذت عمى عاتقأوىناؾ بعض الفرؽ المعاصرة التي 
معظـ العبي " فأكما  ،بة التدريب عميياعو صلوذلؾ نة،  عف األمااًل يبد ،مستعار

ي شخص أورفض تدريب  ،سر المينة /بعيد األمانة ممتزموفاألراجوز األصمييف 
 .(24)ـ"صنعتي ىغريب عم
 األداء

ا جيؿ تنتقؿ شفاىيً  ةف نصوص األراجوز في سياقيا األدائي الشعبي نصوص متوارثإ
 . عف االرتجاؿخر فضاًل جيؿ مف العب آل ءورا

دور  ىؿال يمكف تجا ،العروض الشعبية فيأنو " Peter Brookيتر بروؾ( ب)يرى 
فح ،ما يشركيـ في الحدث ؿفالبد مف ارتجا العرض، نعصفي  جالمتفر  كاف  تى وا 
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ا ما سيكوف ىناؾ دائمً ًيا، إنو ا وتقميدمرتجمة محفوظً التمثيمية العروض الالحوار داخؿ 
 .(25)"مف الممثؿ والمتفرج كؿ العروض يقوـ بصنعيا تمؾف ،جزء ارتجالي

ية عناصر مسرحية بتمثيمية الشعال روضليد العافي تق B. Brecht( خت)بري أىر  كما
 وكاشر ا  خالؿ تقميد مخاطبة الجميور و " اإليياـ،ر سيمكف توظيفيا بوصفيا تقنيات تك

بالواقع خالؿ استخداـ األدوات المسرحية التي  ، واإليحاءفي الحدث بشكؿ إيجابي
 .(26)"بيدؼ التغيير عقمومتفرج يعمؿ لاتجعؿ 

 ،راجوز أحد المصادر الشعبية لتقنية مف تقنيات التمثيؿ داخؿ العرض المسرحيواأل
جاؿ في فف رتعرؼ الشعب المصري اال" (محمود شكوكو) ؿحيث يقو  ؿ،رتجااالوىي 

 ،عمى نص مكتوب ف ىذا الفف يعتمد عمى االرتجاؿ في أثناء التمثيؿ الكا إذ ،األراجوز
فكرة عف القصة التي سيقـو  ووالميـ أف يكوف في ذىن ،بنفسو هوغ دور صفاألراجوز ي

مما يقرب عروض األراجوز مف عروض  ،(27)"بتمثيميا وعف نيايتيا والغرض منيا
خالؿ  ،حيث االعتماد عمى االرتجاؿ، Commedia de ll'artteرتيدالالكوميدي 

وال تكاد  ،تتـ مف جموع المتفرجيف عبر مشاركتيـ الحدثالمقاطعات والمداخالت التي "
 اعتمد اكم ،(28)"ابتةثبينما تظؿ أحداث القصة  ،خرتختمؼ مف عرض أراجوز آل

عميو الكوميدي  تعتمدا اوىو م ،ابتةثاألراجوز في الغالب عمى شخصيات نمطية 
 .دالرتي أيًضا

 :فناف األراجوزلداء األاألراجوز بيف نوعيف مف  يشيخ العب (صابر المصري)ويفرؽ 
إذ  ،مذوؽ السميـل اتوار األراجوز لمنافسحنفي ا اوىذا النوع كاف سببً  ،بمدي األول"

و األداء ى :النوع الثانيأما  ،دلويكثر االعتماد عميو في الموايحتمؿ ألفاًظا خارجة، 
عمى  ةقدر الو  ،التحكـ بالعروسةالفني الذي يعتمد عمى ميارات حركية في الفناف خالؿ 

 ،ويعمميـ كؿ ما ىو جميؿ ،وطرح يفيد الناس ابتذاؿ،استنباط الفكاىة اليادفة دوف 
 .(29)التربوية"األىداؼ و خالؿ الربط بيف فف األراجوز 

 مساعد األراجىز /غيالمال/ ي اتغالمال
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ض، ويقؼ يراقب يمثؿ أحد تقاليد لعبة األراجوز، وىو الذي يدعو المارة لمشاىدة العر 
مسار العرض، ويتابع طرؽ االتصاؿ والتواصؿ بيف المتفرجيف والعب األراجوز، 
ويتحدث مباشرة لمجميور، فيو الوسيط بيف عرائس األراجوز والجميور، مما يستدعي 

والتعميؽ عمى أحداثو وشرحيا والتمييد  محادثات مع الجميور حوؿ موضوع العرض،
 وبسبب صوته، ويعيد ومف كالملذي يشرح ما ال يفيـ ليا، "فيو يساعد األراجوز ا

والتفاعؿ ويضبط  ،الجميور عمى المشاركة زويحف ،خوصقي الشكما يقدـ با ،المعدني
 .(30)"يقاع العرضإ

منذ القدـ، قد ظير في العمؿ المسرحي  اوينصر الر عف ،الراوي ونفس وى تيفالمالغا
الحكي / يعتمد عمى السرد  الراوي ف" ،غير مباشرة ـمباشرة أ تخذ أشكااًل ا سواء

 .(31)"مجميور مباشرةل وحديث ومحايد يوج ،الممحمي
ذا كانت العالقة األساسية لمممثؿ في المسرح الدرامي تكوف مع الشخصية التي ا  و 

 /ف العالقة  األساسية لمراويإف ،الحدث وص التي تشاركشخو ال اقيوكذلؾ مع ب ،يؤدييا
يقيـ حمقة "نو إحيث  ،مع الجميور هفيو يؤدي دور  ،وبيف الجميور وبين تكوف اتيالمالغ

أف مما يعني  ،شارؾممؽ مستقبؿ لكف تم مجردمف التواصؿ ال يكوف فييا المتفرج 
 .(32)"قةو المنطوقة  وغير المنط ودهدر تفرج يؤثر فيو بلما

يعبروف عف الموافقة  إنيـحيث  ،ا عندما يتعامؿ مع األطفاؿويظير ذلؾ جميً 
فيو يتعامؿ مع ردود  ،مباشرة ـأو الرفض واالستنكار لما يعرض عميي ،االستحسافو 

وجميور الطفؿ خاصة  ،الجميور عامةب عالقتوحيث تظؿ  ،واضحةو أفعاؿ صريحة 
 سرح.أشكاؿ الم عف معظـ ةمباشر و مية يأكثر حم

 زميا،والذي يرافؽ األحداث ويال تي،المالغا /الحكي الذي يضطمع بو الراوي /در سالف"
القائـ  ينو شكؿ مالئـ لممسرح التعميم، إ(33)"أخرى في األحداث نظر ةىو ما يخمؽ وجي

فيصبح ىناؾ أكثر مف وجية  ،عمى إقناع المتفرج خالؿ المناقشات الموضوعية لؤلفكار
 .المطروحة ةنظر في القضي
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لممنظر بمعادؿ وصؼ لمتشكيؿ عف  جسدتشكيؿ المالوفي عروض األراجوز يستبدؿ 
وىذا األسموب مف أىـ األساليب التي يعتمد  المالغاتي،الحكي خالؿ  /ردسيؽ الطر 

ورة صشراؾ المتفرج في استكماؿ الإوىو مف أساليب  ،عمييا لعب األطفاؿ التمثيمي
 يحيث تستخدـ األدوات المسرحية ف ذه،حاء خالؿ الخياؿ وشحيالمسرحية عبر اإل

 عف خفة الظؿ فضاًل  ،عمى قدراتو الصوتية والحركية هأضيؽ الحدود ويكوف اعتماد
 .تصاؿ والتواصؿ مع الجميورعمى اال ووسرعة البديية خالؿ قدرت

 (لطبيعة الطفل ومالءمتوفن األراجىز )

 ؿيمي، "إذ ألراجوز خاصة خصوصية في التأثير في الطفؿاعامة و  ىتكتسب الدم
وىذا ما  ،وليةأإلى عناصر  بياتراكياألطفاؿ إلى تجريد األشياء مف تفاصيميا وتحميؿ 

ف حركتيا أل ،في الطفولة الذلؾ كاف تمثيؿ الدمى مؤثرً  رسوميـ،ا في أسموب يبدو جميً 
لى أصو  ،إلى عناصرىا الحركية األولى ةومحمم آلية  عف فضاًل  ،(34)"ليا التشكيميةو ا 

 ة.الصفحادية أي أمثبتة  ةشخصية مسرحية شخصي ياصفو كونيا مف حيث تكوينيا ب

يتقبميا  ،ؼ عنيا الطفؿ في العادةز ا مف النصائح التي يعف كثيرً "إ (ىادي الييتي) يقوؿ
 .(35)الدمى"األثر النفسي لمسرح يتضح  ناىو  دمية،بيا  وحيف تحدث

 ا،بي والتأثر يامع وحيث سرعة تواصم ،حياة كاممة ةيمؿ الطفؿ يجعؿ مف الداخيإذ إف 
فمسرح الدمى ىو  ،مف مرحمة المعب والحكي وتمثيؿ األدوار وتبادليا ووذلؾ لقرب

مف قدرات في تشخيص ما ال  ولما يمتمك ،المتوسطةو األنسب لطفؿ المرحمة المبكرة 
 عالـ إلى عف قدرتو عمى تحويؿ عالـ الخياؿ فضاًل  ي،في المسرح البشر  هسيدجيمكف ت

ومف ثـ  ،ا يحقؽ المتعة واإلقناعيً إدراك اا بذلؾ تناغمً محققً  ،حواس الطفؿ ممموس تدركو
 ي.النمو والتطور المعرف

فيو  ،في مسرح الطفؿ صف خاأمو شفأما األراجوز  ،عامة مىمسرح الدحاؿ  ذاىو 
 ،الطفؿ وذا جرس مبيج يعشق اا خاصً ؿ صوتً مالذي يح ،مي المضحؾ والمعمـسالم
وتعديؿ سموؾ  ة،في الطفؿ مف قيـ إيجابي سوريد غر ن اإلى م ويمكف أف نصؿ خاللف
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خالؿ عروض تعتمد عمى  ،البالغ في نفوس األطفاؿ هحيث تأثير  ة،بطريؽ غير مباشر 
 .توجييات تعميمية تربوية بما يتناسب وجميور الطفؿ المعاصر

 (فن األراجىز بين المتعة واإلقناع)

 ،يصاليا لممتمقيإقيمة المراد الفكرة أو البىي مدخؿ الفف واألدب إلى اإلقناع  عةف المتإ
ف ة، ألفيي التي تحقؽ المتع ،لفرجةا ؿخال تتجسداألدبية / روعة في الصورة الفنية الف

 .ركالصورة مف ف تحمموبما  نعومف شروط الفف واألدب أف يمتع المتمقي قبؿ أف يق
ري العمؿ الفني ثوىو ي ،الخارجي لؤلحداث اإلطارالشكؿ ىو " (أبو الحسف سالـ)يقوؿ 

وكمما كاف أكثر  ومضامينو، وفي قيم التأمؿعمى  حضوي عناصره،ويوحد  وينظمو
 .(36)"أقدر عمى تحقيؽ اإلقناع ، كافعامتإلعمى تحقيؽ عناصر ا ةطرافة وقدر 

بداع يحمؽ في سماء اإل ينوران ئربطا وشبأىما الفف واألدب كال" (توفيؽ الحكيـ)يقوؿ 
  .(37)الفكرةب فؽوثانييما يخ ة،بالفرج فؽيخ احدىمأبجناحيف 

 ،مفكر أف يقنع المتمقي ويؤثر فيولىي المنوطة بالمتعة التي تتيح  ةوال شؾ أف الفرج
وخالؿ  تيخالؿ الحكي التمثيمي عبر المالغا ةوفي عروض األراجوز تتحقؽ الفرج

 .حاءيحيث يغيب اإليياـ وتحؿ الدىشة خالؿ التشخيص واإل ،العروسة
ة الشعبية عنيا في عروض المسرح جتزداد في عروض مسرح الفر  تعةالمف ا أكم

 اة الشعبية نوعً جخالؿ الفر  االحتفاالتتعتبر "حيث  ،التقميدي المغمؽ باعتبارىا احتفالية
 ،ا ال يسعى إلى ىدؼ نفعيالمجتمع بوصفيا نشاطً  يمارسيامف المتعة المتحررة التي 

ا مف فيو نوع مف المعب الذي يعد ضربً  ،وليةؤ الشعور بالمس ي إطاروال يمارس ف
و ضاعأو  االجتماعية يمكف أف تنتقد المجتمعلكف الطقوس التعبير عف الذات، ضروب 

تعديؿ األوضاع خريف عمى ثـ العمؿ عمى ثـ تحفيز اآلومف  في بعض الحاالت،
 .(38)"يرىايوتغ

نطوي عمى ت ،ضحؾ الساخر لكنياالو  رعمى التحر  أساسياف كانت تعتمد في وا  فيي 
 .مباشرالغير مف أشكاؿ التوجيو والتعميـ شكؿ 
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زواؿ  لفف، خالؿا ف المتعة ىي أصؿ"إ Herbert Spencer)ىربرت سبنسر( يقوؿ 
واالرتياح ذلؾ تتحقؽ السعادة وب ،الروحي المادي عف عالمنا عالمنا يفصؿالفاصؿ الذي 

 .(39)ي"عمؿ الفنال نشعر بو في حضرةالذي 

قيـ إيجابية  سفإنو مف الممكف استغالليا في غر  ،ىدؼ في ذاتياا كانت المتعة فإذ
حيث عممية اإلقناع  ،المعرفية والتربوية بأبعادىا وشخصيتوخالؿ تنمية سموؾ الطفؿ 

مف قدرة عمى اكتشاؼ المواقؼ  يمنحووما  الفف خالؿ ،التي تتـ خالؿ المتعة الموجية
ال  افي حد ذاتي ةعتفالم ،االتواكتشاؼ ما يصاحبيا مف مشاعر وانفع ،وممارستيا

عؿ ذلؾ لو  ـ،قيؾ الييا خالؿ مضموف يحمؿ تميتوج إال إذا تـ ،عمى قيـ تربوية ويتنط
تجربة لا يتمثؿ في كونو انعكاسً  ييما يفسر قيمة الفف لما يحتوي عميو مف جانب ترفي

 يوما يحتوى عميو مف جانب تعميم ،تسعى إلى تفريغ شحنات عاطفية وانفعالية ،حية
 .(40)"غيرىاو الطبيعة والمجتمع  ، وتفسير قوانيفيسعى إلى كشؼ العالقات اإلنسانية

ة بر مترفيو والخل تدأعفرصة  هف المسرح معنا"أ Peter Slade( ميدتر سبيويرى )
 ةعتيمكف استغالؿ ىذه الم ثـمف و  ،(41)ج"فيوجد بو ممثؿ ومتفر  ،مشتركةال االنفعالية

واإلقناع  ،يا مف أجؿ خمؽ جميور إيجابي في العرضييوتوج ،والمشاركة االنفعالية
 العقمية.طرؽ غير مباشرة خالؿ تنشيط العمميات ببفكر 

تمكف الطفؿ  ،لعب األطفاؿ ماذيف يتسـ بيمف الحرية واالنطالؽ الط( "إعزة المم)تقوؿ 
منطقي الوالبعد عف الشكؿ  المبالغةحيث  ،ةتبو كمف تفريغ الشحنات العاطفية الم

تتسـ بو عروض األراجوز مناسب  الكاريكاتيري الذيلي ز شكؿ اليالف ،(42)"الكاريكاتيريو 
إلى التعبير المادي الممموس أكثر مف التعبير  تتجوالتي  ه،وجية نظر و فكر الطفؿ و 

مف المعب الدرامي بيف العب األراجوز  اإذا كاف فف األراجوز نوعً ، فالمعنوي المجرد
 انيإف ة،عتشعبية احتفالية يشارؾ بيا الجميور مف أجؿ الم ةيلعبة جماع ،والمتفرجيف
قناًعا اتحوي فكرً  التي تتولد متعة الخمؽ،  –متعة التحرر  -دمتعة التمر  يفي ،اوتغييرً  وا 

فيو نوع مف  و،خالقية وعظيأ اسً و در  وعف تمقين اخالؿ مشاركة المتفرج المعب بعيدً 
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قناعالمشاركعة تالتعمـ الذاتي الذي يحدث خالؿ م عف  ة، تعمـ ينتج عف اكتشاؼ وا 
 ودىشتو.لالذعة خالؿ استفزاز المتفرج اة ريطريؽ السخ

عية في االشعبية لعروض األراجوز خالؿ المشاركة الجم الفرجةالتي تتحقؽ في  ةعتالمف
إلى  ؿيصكما  ،ا عمى االقتناعقادرً  وتجعمو ،ىي مشاركة عقالنية تغرب المتفرج ،الحدث
 جالذي يتطمب مف المتفر  ،قناع يتحقؽ األسموب التعميميالمتعة واإل خالؿ"ف دي،حكـ نق

 .(43)"ويشترؾ في إنتاج المعنى موف يعمؿ عقأ
القائـ عمى اإلقناع ومف ثـ االقتناع مع  يبازدواجية اليدؼ التعميم" ت(خريب)وقد طالب 

عة تىي م ف متعة المسرح الحقيقيةرأى أحيث  ،(44)"القائـ عمى الفرجة اإلمتاعي اليدؼ
 ة.تعارض مع المعرفت المتعة الف ،اع وكشؼ الحقائؽقنالمعرفة خالؿ اإل

ناع تقلمطفؿ ال تقتصر عمى اكتشاؼ الحقائؽ واال والمتعة في عروض األراجوز الموجو 
سرار المعبة المسرحية أكشؼ  بداع الخيالي لدى المتفرج عف طريؽمتعة اإل بؿ ،بيا

خالؿ  ،ورة المسرحية عبر الخياؿصاستكماؿ ال كذلؾ متعةو  ،ومشاركة الحدث أيًضا
فوظيفة المسرح القائـ عمى  ،إلى صورة معنوية ذىنوالمتمقي عبر  وترجميحاء الذى ياإل

ت ال عمى فنيا كفبقدر ما ترت االندماجية ةلعاطفيالمتعة اعمى  كفواإلقناع ال ترت المتعة
 (تيخبر )ذ يقوؿ ، إوالعرضمتفرج الية بيف دمف أجؿ الحفاظ عمى مساحة نق إييامية

ح سفي حاؿ ف سبوالمتعة إلى تعميمية فح ،يمكف أف تستحيؿ التعميمية إلى متعة"
 .(45)"بداععمى الخمؽ واإل قابميةبصورة كاممة لكؿ مف يمتمؾ  فيالمجاؿ الكا

 ةرقاالمف ، وخالؿاألراجوز ياحققيية الشعبية التي و لفرجااالحتفالية  ةالحالفخالؿ متعة 
جوية فر لمتعة والتسمية الاالمتفرج  دىيتحقؽ ل ،وجود الدرامي والوجود الحقيقيبيف ال

تحقؽ تالتي  وبداعاتا  الخياؿ و  ةشاركم ةعتإلى جانب م ،المعب المسرحي وخالؿ مشاركت
ومف ثـ المتعة  ،القضايا التي يتبناىا العرض خالؿ ومامأمعروض البالفكر  اقتناعومف 

 .واإلقناع
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 (ثة التىظيفايقىنية الشكل وحدأاألراجىز بين )

مف  و عما يمتمكفضاًل  ،أوضحت الدراسة األىمية التراثية الشعبية والثقافية لفف األراجوز
لحديثة ياؿ ااألجتأثير في قدرات مف  مالوو  ا،قديمً  اؿجيألفي ا راسخةصورة أيقونية 

بالرغـ مف  ؿ،إلى الزوا والفمكمورية القديمة في طريق بماىيتوولكف ىذا الفف  ،والمعاصرة
لتحقيؽ الكثير مف األىداؼ السموكية المعرفية  ،بطرؽ عدة توظيفومكانية وا  أىميتو 

 ة.لطفولة كافا ؿحاوالميارية لمر 
 األخذ في عم ،كساب الميارات التنفيذية والتقنية ليذا الففإل ىمما جعؿ الدراسة تسع

 ،مف بيئتياثؽ لفئة المستيدفة وتنباو تحقيؽ أىداؼ تتفؽ  ىواالعتبار أف اليدؼ مف ذلؾ 
رددىا محترفو ىذا الفف يالذكريات  سةيبالتي باتت ح بساكتحترافية االدوف السعي ال

 باإلبداع ـيقونات ماض مفعأيقونة مف أإلى  وابعد أف تحول آلخرالخالد مف حيف 
كنولوجيا الت التشوىات المادية واآللية واالغتراب الذي تسببتالخالي مف الذي  ياإلنسان

إحياء ىذا  ياخذ عمى عاتقتأأف  إلى صرةاالفرؽ المع وىو ما حدا ببعض و،في حدوث
 إكسابتمكف الدراسة مف ولكي ت -ؽباسقد سبؽ الحديث عف ذلؾ في موضع  - الفف

مبكرة ال تولخدمة الطفؿ في مرحم ووتوظيف ،معممات المستقبؿ تقنيات ذلؾ الفف
المسرح لمطفؿ بخالؿ الذىاب  ،والفكرية والنفسية المختمفةمتوسطة بفئاتيا االجتماعية وال

تـ تفعيؿ ورشة تتبنى مراحؿ عدة تمر  و،حالموأ وومشكالت و، ليقترب مف وجدانوفي بيئت
الورشة مف التدريب عمى كيفية صناعة العروسة  تنطمقاحيث  ،المعممة ةبيا الطالب

التي ليا مالمح الشكؿ األيقوني  ،األراجوز وتشكيميا مف خامات البيئة البسيطة المتاحة
أو  ،دوف التقيد بالعروسة التقميدية ،ج بينيا وبيف عرائس قفازية أخرىز والم ،لؤلراجوز
حرية الخمؽ ليف وترؾ  ،تصنيعالاء مادية أو ميارات عالية بعأتحتاج إلى خامات 

انظر ) .قدراتيف في ذلؾ تيناوقد تب ،فريؽ واحد خالؿ التوجيوك امعً  واوعمم ،بداعواإل
 (1الشكل رقم 
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التي تيدؼ إلى بعث الحياة  ،انتقمت الدراسة إلى المرحمة الثانية وىي مرحمة الحركة ثـ
و متاعا  صؿ مع الطفؿ و التتمكف مف التو  أجزائيا،يا القدرة عمى توظيؼ حومن ية،في الدم

 .خالؿ المعبة المسرحية
بيئة خذىا في الحسباف قبؿ االنتقاؿ إلى أ ا مف الضوابط يجبحت الدراسة عددً ضو قد أو 

 ،الطفؿ االجتماعية والثقافية والنفسية ةثير كبير في طبيعأما ليذه البيئة مف تل ،العرض
 ،حيث أخذت عمى عاتقيا االىتماـ بتمؾ التفاصيؿ لكي تضمنيا في مادتيا المسرحية

 .حتى تحقؽ اليدؼ المنشود ،ـ الفئة المستيدفةئبما يوا
عمؿ عصؼ تـ مما يح ،ىناؾ مواقؼ غير متوقعة قد تحدث في أثناء العرضكما أف 

الفنية  ةالصورة التي ال تخؿ بالحالبوطرؽ التعامؿ معيا يحدث، ذىني لما يمكف أف 
 ينقمناوىو ما  ،األداء في أثناء حركة العروسة حرفيةدوف التخمي عف رض، و العامة لمع

حركة الدمية وفؽ د تطويًعا لألنيا تع ،ااعً بدإالتي تعتبر أكثر  ،إلى مرحمة التحريؾ
رشاد ا  ي غير المتوقع بالصورة التي تحمي الحدث مف التحوؿ إلى وعظ و نالحدث اآل

ذلؾ خالؿ استخراج الطاقة و  زمة،يتخذ مف التمقيف والمباشرة وسيمة لمخروج مف األ
األداء بيف في  ثو ر مياـ فنوف األداء التمقائي الشعبي المو واست ة،يمة في الدنكامال

بتكارىا مف قبؿ اتيرية تـ اكير اجديدة بمالمح ك ائسوعر  ،عرائس األراجوز الشعبي
خالؿ تقنيات المسرح الشعبي لؤلراجوز في  ،الطالبات حسب مقتضيات كؿ عرض

وقد  ي،المعب المسرح ووالنقاش مع الجميور ومشاركت تيظيؼ المالغاو االرتجاؿ وت
تو، وذلؾ بيئ وفؽية مخاطبة الطفؿ بغليؼ عروض نتائج الورشة أتبالدراسة  قامت

والرفض  و،عمى البحث في مفردات واقع ووحث ،الؿ التوجو لخمؽ جميور إيجابيخ
 .مفيا القيمة التربويةغير خالؿ المتعة التي تتغيـ الث مفو  ،بعض السموكيات الخاطئةل

تمكف مف تنوع الطرح والتناوؿ لت ،مكانية يئةاختيار الدراسة عمى أكثر مف ب وقع وقد
 :منيا
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مف األطفاؿ  اوتضـ عددً  ،ة التكنولوجية لممبتكريفنضاالحبجامعة الطفؿ  -
مرحمة العاـ وىي  12 :9مف عمر  -جامعة دمنيورب -الموىوبيف والمتفوقيف

 .متوسطة مف عمر الطفؿال

ـ ضبعادية مدينة دمنيور وتقابي باألدار رعاية األطفاؿ )األحداث( غير الع -
 عاـ. 12: 7األطفاؿ مف عمر 

وتضـ  ،بمحافظة البحيرة (قرية سالموف)روضات قرى كـو حمادة  ىحدإ -
وضة )ر  .سنوات وىي المرحمة المبكرة مف عمر الطفؿ 3:6ألطفاؿ مف ا

 (المستقبؿ

وكانت الفئة المستيدفة أطفاؿ مف المرحمة  ،حدى مدارس مدينة كفر الدوارإ -
 (.ي كفر الدوارمدرسة بن) 12: 10المتوسطة مف 

وسوؼ تقـو  ،يتضح مف تنوع البيئات وجود فوارؽ متنوعة اجتماعية ونفسية ومادية
 ا كاماًل  دراسيً فصاًل  استغرقتتوضيح المراحؿ التي تمت خالؿ الورشة التي بالدراسة 

 ،بيئة كؿ بما يناسب وكيفية تنفيذ ما تـ اكتسابو  طالبة، 150مع  اسبوعيً أبواقع جمستيف 
 ـ.لكي يتـ مخاطبتيـ والتأثير فيي ،تنوع الفروؽ الفردية  عففضاًل 

، ألراجوز)االشعبية  جةكفريؽ خالؿ االعتماد عمى مفردات الفر  اقد عممت الطالبات معً 
تصميـ العرائس وتشكيميا  ،االرتجاؿ ،كتابة النص ،الرقص ،الغناء ي،اتغوالمال

يبرز الطاقات الكامنة داخؿ الفريؽ  ي،بشكؿ تفاعمي جماع األراجوز .....(وصندوؽ 
 تعةتحقيؽ حالة مسرحية تتسـ بالم ية الشعبية فجمكانيات الفر إمف  اإلفادةبيدؼ 

 .ا بالفكر واإلقناعمزجيوت
 صناعة األراجوز وكاريكاتيرية التكوين :واًل أ

بيف ساكإال بيدؼ  ،انطمقت الدراسة مف تصنيع دمية األراجوز مع الطالبة المعممة
ودور كؿ جزء مف  و،تكويف ودالالتال ةدراؾ ماىيإلبؿ  ،تصنيع الدمى فحسبميارة 

س أوالر  ،األراجوز دمية قفازيةف ،في توصيؿ الرسالة وتحقيؽ اليدؼ ميةأجزاء الد
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والعيف  ،التعبيرات الحادة ومرسوـ عمييا مالمح الوجو ذ ةصمب ةخفيف ةمصنوع مف خام
حمر أا جمبابً  يويرتد ،قبعة حمراء الموف رطور(ط)عمى الرأس أو  ،سوداء الموف واسعة

 .الموف طويؿ
 ،والكور البالستيكية لعمؿ الرأس ،وخ الممونةجقد استخدمت خامات بسيطة مف أقمشة ال

 .ورة أقرب لمشكؿ األيقوني لؤلراجوزصبنحت مالمح الوجو ب قمف مف ومف الطالبات
 :تساؤؿ ميـ ةثار إوإلدراؾ الدالالت الكامنة وراء الشكؿ كاف البد مف 

 الموف الذي يعد غطاءً  /طربوش( قبعة حمراء طرطور)ا لماذا يرتدي األراجوز دائمً 
عدناىا لما أفالقبعة الحمراء إذا ما  و،مف تكوين االتي أصبحت جزءً  عةتمؾ القب و؟سألر 

 (*)(دوارد دي بونو)إ ػػل Six Thinking Hats( قبعات التفكير الست)جاء في نظرية 
Edward de Bono، وتبحث عف معرفة  ،لوجدنا أنيا تعبر عف المشاعر والعواطؼ

مف  مؽعالف محمراء تيتـ بما يكالقبعة الف" ،انطباعات اآلخر حوؿ الفكرة والمضموف
وتغطي المشاعر والعواطؼ والجوانب  س،وتقـو عمى الحد ،عواطؼ ومشاعر

 وملزادوف إ ووانفعاالت هفرد حؽ التعبير عف مشاعر الكما أنيا تعطي  ،اإلنسانية
 .(46)ير"بالتبر 

 رةالساخ ووكممات بخفة ظمو،فيو يدغدغ مشاعر المتمقي  ة،األراجوز عاد يفعمووىو ما 
وىو ما لـ يؤكد خالؿ القبعة الحمراء  ،التي تصيب اليدؼ وتبحث عف األفضؿ

 ة.الموف األحمر عمى تفاصيؿ الدمية كاف ةخالؿ غمب ، بؿبسفح
الذي  ،يثراتلشكؿ الطربوش ال كاريكاتيرينموذج  وىراجوز األ رفضاًل عف أف طرطو 

بما أف العادة و  Geotesqueى كسيا ولكنو موظؼ بشكؿ جروتالرجاؿ قديمً  وكاف يرتدي
بصيغة  مخاطبتيـيتـ إنو ف ،نو عند وجود جمع مف الرجاؿ والنساءإ رت عمىج قد

 كاريكاتيري العصر بشكؿذف ىو رمز اإلنساف في ذلؾ إاألراجوز ف المذكر لمتغميب،

                                                
(*)

الحاصل على دكتوراه الطب وعلم النفس والفلسفة، ومبتدع برنامج كورت لتطوير تفكير األطفال ووسائل التفكير  
 .The Cort Thinking Program اإلبداعي
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مؿ التناقض في الشكؿ عمى كشؼ تناقضات ظاىرة تبعث عمى عحيث ي جروتيسكي،
األقواؿ واألفعاؿ بالضرورة لدى األراجوز، مما نعكس عمى ت الدىشة في الصورة، والتي

يؤدي إلى مفارقة كوميدية وسخرية الذعة، حيث االنحراؼ عما ىو نموذجي شكاًل، 
التغيير، فالشكؿ يجذب خر عمى آبشكؿ أو ب حضي مما ،لمضموفاوالذي ينعكس عمى 

ويالت مناسبة لفؾ أعف ت المتمقي ويدىشو، فيعمؿ عقمو داخؿ مضموف الحدث باحثًا
اع خالؿ قنبيدؼ اإل ،كؿ ىنا يستدعي الفكر في المضموففالش ،الشفرات البصرية

 المتعة.
مف اكالة عبرت عف الوجو بصناعة شخصية مركبف يقمف دركت الطالبات أنيأومف ىنا 

ف كاف  ة،مف حياة كريم وما يحرم فض لكؿاضب داخؿ اإلنساف المقيور الر االغ وا 
 ،توظيؼ األمر ذاتوبفسوؼ يتـ  ،زمات العصرأ ؽا وفا قديمً ا واجتماعيً ا سياسيً موظفً 

يـ المتنوعة وسيكولوجية ئاتؿ وفؽ بياطفاحتياجات األو ا بما يستقيـ ا وتربويً ولكف سموكيً 
ذات ب سية دوف المساو مف الكاريكاتيرية الفرج ةزماتيـ في حالأخالؿ تناوؿ  ،تمقييـ
 .انفسيً  أو إيذائوالطفؿ 

إال مف  ا،ومضمونً  الموروث شكاًل الشعبي ومف ثـ المحافظة عمى شكؿ األراجوز 
 جوز،ا في نمر األرادىا المجتمع المصري قديمً ياأللفاظ النابية واألسموب الخشف التي ع

 و.ييي ال تتناسب وتربية الطفؿ وتوجالت
داف الشعبي في وجالطفؿ بطرؽ غير مباشرة ىوية ثقافية نابعة مف ال ىدنمي لن مف ثـو 

والتنفيس عف الرغبات  ،خالؿ تعديؿ السموؾ ومالآو  وافر وانسجاـ مع طموحاتتض
 .ظيؼ التربويو وغرس قيـ إيجابية عف طريؽ الت ،المكبوتة

وكذلؾ  ،صناعة دمية األراجوز الموروثة وتشكيميابوقد قامت الطمبات خالؿ التدريب 
انظر ) .األراجوز ةبينيا وبيف دمي جوفؽ متطمبات كؿ عرض لممز  دمى أخرى قفازية،

 (2الشكل رقم 

 تدريب عمى الحركة والتحريكثانًيا: ال
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 ،القفاز عف طريؽ اليديتـ تدريب الطالبات عمى الحركة خالؿ التحكـ في تحريؾ الدمى 
التجويؼ الداخمي  يصبع السبابة فإوضع و  ،اربً و وذلؾ خالؿ ارتداء العروسة بوصفيا ج

صبع الوسطى في تجويؼ اليد وضع اإل ،يتـ تحريؾ الرأس ووعف طريق ،لرأس الدمية
تختفي يد المحرؾ في جمباب الدمية و  ،بياـ في تجويؼ اليد اليسرى لياواإل ،اليمنى

 ، وتستوجب دقة التحريؾ مراًنا طوياًل، فحركة األراجوز/ الدمية القفازامشكمة جسمي
وكؿ جممة تتكوف مف عدد مف  ،عمى ما يمكف أف نطمؽ عميو جمؿ مركبة ةمبني

ليا معنى ينطوي عمى  ةف كؿ جممأل ،ظاـ وبنفس الترتيبتنباتـ تكرارىا يالحركات التي 
أو ما ال  ،الكممات تاتى نقؿ مسكو الجممة عم، فضاًل عف قدرة تمؾ مضموف أو فكرة
وتدريب لعضالت  ي،دائية وتوافؽ حركأفيذه الجمؿ تتطمب ميارة  ،يمكف أف يقاؿ
تمكف مف الثبات في وضع مرفوع إلى أعمى يضمف ظيور جسـ الدمية مع تالذراع حتى 

ا في عممية ا ميمً بع اليد تمعب دورً افأص .مدة ال تقؿ عف ربع ساعة استمرارهضماف 
 ة،دميالذراعي  ناحية ومنيا ما يتج ة،حيث تظؿ مفتوحة ومقسم ،أجزاء الدمية تحريؾ

 رأسيا.ومنيا ما يقوـ بتحريؾ 
ثنيف بحيث يتمكف الالعب مف تحريؾ الرأس أو اليديف أو اال ةوتكوف الحركة ىنا مرن

ؼ ذلؾ ا لتوظياستعدادً  ا،أو يسارً  ايمينً  ،سفؿأإلى أعمى أو إلى  االتجاىاتا في كؿ معً 
 .في لعبة مسرحية

الالعب في نقؿ الطاقة ف سياؽ األحداث وميارة إف ،حدودية حركة الدميةمبالرغـ مف و 
 ة.ا الفرجة و المتعمقي محققً تخالؿ ال نةيجعميا أكثر مرو  ،بداخمو إليياالكامنة 

حتى يتمكف مف  ،الحركة والتحريؾ الكثير مف التدريب ةميار مف الطالبات تطمب تمكيف 
 /تحريؾ األصابع الجانبيةو بيف ثبات الذراع إلى أعمى  الحركياب التوافؽ سكتا
  (3 انظر الشكل رقم) .وؿ عف تحريؾ الرأسؤ صبع المساإلو  ،ذراعيفال

فيتحوؿ إلى نوع  ،سـ الدميةجنوع مف التناغـ بيف حركة اليد و  اىذه العممية ينتج عني
إذا ما  :فعمى سبيؿ المثاؿ ي،لحالة المحرؾ نفسو لحظة الحدث المسرح اةمف المحاك
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ا تمقائيً ، انتقؿ التعبير وانعكس تحريؾ الرأس إلى الخمؼبعبر الالعب عف حالة الدىشة 
 ة،عد تالدالبما يوحي ب هومشاعر  وحاسيسأليا ؿ العب ينقالف الدمية،عمى حركة 

حمة وعندما نصؿ إلى مر  ،لحركة محركياآة فالدمية مر  ،الطاقة  الكامنة داخميا رجويستخ
حيث تحقؽ  ،في أثناء العرضيء ي فعؿ مفاجا ألتكوف الدمية مستعدة حركيً  ؾير التح

 .التمقي ةوحال يالحدث المسرح وفؽردود أفعاؿ و  أفعااًل 

 تدريبات الصوت :اثالثً 

مبيج يستدر الضحؾ، ىدفو اإلمتاع الطفؿ في عالـ خؿ يد حادصوت معدني لؤلراجوز 
ىو و  ، عف عدـ وضوح بعض الكمماتفضاًل  ،كؿ األصواتل ريغاخالؿ صوت م

بتوضيح بعض المالغاتي فعندما يقـو  ه،الطفؿ وتركيز  هلشد انتبا مقصودأسموب 
 .لمطفؿ في التأكيد والتكرار اإلفادةتكوف  ،الكممات والتعميؽ عمييا

ذا ا  و  ،استخداـ األمانة في -اكما أوضحت الدراسة أنفً  -لكف سر ىذا الصوت يكمف 
 عف األمانة بسبب أو بصوت مستعار بدياًل  ةالمعاصرة قد استعانبعض الفرؽ  تكان
ا نظرً  ،صوات مستعارة كذلؾأستعانة في ورشة تدريب الطالبات بتـ اال إنوف ،خرآب
فقد تـ  ،طوياًل  انً امر  تستمـزميا استخداف احترافية ا أكم ،خطورة استخداـ األمانةل

استبداليا بالميارات الصوتية خالؿ المراف لبعض الطالبات الالتي يمتمكف قدرات 
، وتـ االستعانة بالطالبات أقرب إلى األيقونة رةلمحاكاة صوت األراجوز بصو  وتيةص

 ، كؿ حسب قدراتوفي األدوار األخرى التي ال تحتاج ليذا الصوت المعدني األخريات
 . عف سرعة البديية والقدرة عمى االرتجاؿفضاًل  ،كيةائية والحر دالصوتية واأل
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ق البيئبت فنوع الطرح ووت زاجو)فن األر

 (المختلفة للطفل

قد أوضحت و  ،ختياراالالتي وقع عمييا  البيئاتالدراسة في موضوع سابؽ إلى  تأشار 
بالغ ثير أوما إلى ذلؾ مف ت ي .....،نوعيا عمى المستوى الثقافي واالجتماعي والطبقت

 .ومف حولو ولذات وونظرت ،عمى سمات شخصية الطفؿ

دـ كؿ فئة خثـ اختيار مضموف يومف  ا،تيامسوسوؼ نتناوؿ في ىذه الجزئية كؿ بيئة و 
ماؿ تجعميا آو  فاؽآوفتح  ،أو مفاىيـ جديدة هبيا قيـ سموكية أو تعديؿ اتجااكسإبيدؼ 

مف ا يتاجتيامتطمبات كؿ فئة ومشكالتيا واح فؽوذلؾ و أفضؿ، تنظر لممستقبؿ بشكؿ 
 .األطفاؿ موضوع الدراسة فئات

والعرض المسرحي  -جامعة الطفل -ضنة التكنولوجية لممبتكريناأطفال الح :واًل أ
 (بنكمل بعض)

حدى المبادرات التي تيتـ باألطفاؿ النابغيف الموىوبيف والمتفوقيف إجامعة الطفؿ ىي 
القدرات سواء  ةليافضؿ المدارس ذات المستويات العينتموف ألالذيف  ا،ريً ايوما دراسيً 
وىي  عاـ 12: 9 بيفما عمارىـ أكانت الفئة المستيدفة تتراوح قد و  -اا أـ دراسيً ماديً 

وتكويف  و،التي فييا يتـ تكويف شخصية الطفؿ واستقالليت ،مرحمة الطفولة المتوسطة
مع الواقع واالنتقاؿ مف  ويشاوتع وبالمجتمع مف حول والتي تعبر عف ذاتو وعالقات ااألن

فكؿ منيـ يشعر  ،ا قدراتيـىؤالء األطفاؿ يدركوف جيدً  -التفكير الحسي إلى المجرد
بو مف حظى  عنما يفضاًل  ،بو وومجتمع وسرتأ خروف ،عف أقرانو وواختالف هبتميز 

عضاء أا مف ضوً بوصفو ع وذلؾ انتمائو، وداللة ساتذتأو  مميومعاممة سامية مف مع
الطفؿ يبدو في  وف المناخ الذي يعيشأو  ،ىذه الفئة ةبالرغـ مف إيجابيو  ،جامعة الطفؿ

قد تؤدي إلى الغرور والنرجسية وغمبة  ،ينطوي عمى سمبيات جسيمة ، فإنواسويً  هظاىر 
 تؤديبؿ قد  ،وال يقتصر األمر عمى ىذا فحسب و،عمى سمات الطفؿ وتصرفات ااألن

والرفض لمف ىـ دوف المستوى  ،إلى أف يتعامؿ بنوع مف التصنيؼ الطبقي والعنصرية
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ور طأف ىؤالء األطفاؿ مازالوا في واألخطر  ......،ا أو اريً يا أو ما أو ماديً سواء عمميً 
العقبات والصعوبات التي قد ال  إدراؾبعد مف  يـلـ تمكن ف، وفي مرحمة عمريةالتكوي

 وانظر  ما ذإ ،مجتمعيةو التي قد تجمب لو مشكالت نفسية و  ،يمكف التغمب عمييا
 .يةونؾ النظر الدتمممجتمع بل

 ،وىنا يشعر الطفؿ بنوع مف الكماؿ واالكتماؿ ،فغاية الحياة بالنسبة ليـ التميز والتفوؽ
فيو  ،وال يحتاج لمساعدة أحد ،ي شيءأقادر عمى فعؿ  ونأب االعتقاد وويترسخ لدي

 .طالؽاألفضؿ عمى اإل
فمت تنمية الجوانب أغو  ،المعرفية والميارية والمادية وتنمية قدراتب بيئتومت اىتفقد 

دراؾ حقيقة  القدرات مف أىـ ما يجب غ ،اإلنسانية التي يعتبر تقبؿ اآلخر لدى  وسر وا 
 ة.مبكر ال والطفؿ منذ طفولت

دراؾ القصورمف ىنا و   اىتمت الدراسة بتناوؿ قضية التكامؿ واالحتياج لآلخر، وا 
وغرس قيمة  ،ريؽفف الأعالء شإ الكامف لدى كؿ شخص في قدرة أو أكثر، فضاًل عف

 وبطم اتقبؿ عرضً  فمنيا أف ىذه الفئة ل ايمانً إ (ميما كاف يًئاا إنساف ينقصني ش)أن
حتى تتمكف مف السيطرة عمى  ،منياكواذاتيا و  يمسمر أاألراجوز دوف أف ينطوي عمى 

بنكمؿ )فكاف عرض  الفئة، تمؾالتي تعانييا  ،بالتفوؽ الشعورو  رنرجسية والغرو ال ةحال
 .الدراسة لتحقيؽ ذلؾ وسيمةىو  (بعض

والتي اعتمدت عمى  ،تفاؽ المسبؽ مع الطالبات عمى فكرة الرئيسة لمعرضاالوقد تـ 
 :خطوات استباقية حيث

 .قبؿ البدء في كتابة النص بيـوالتعرؼ  ،المالحظة الجيدة لؤلطفاؿ -

نفس بالتميؿ إلى الزىو  يالت ،مميزة ألكثر مف طفؿالتسجيؿ المالحظات الدقيقة  -
عمى وضعية الجموس أو  تنعكسوالتي  ،ناف األأمف ش ءأو الغرور واإلعال

 .مالمح الوجو أو ردود األفعاؿ و طريقة  الرد عمى األسئمة
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ة إثار الذي يقوـ ب ،النموذج بوصفوتوظيؼ ىذه المالحظات في سموؾ األراجوز  -
 يا.المراد معالجتزمة القضية وتفجير األ

االرتجاؿ في أثناء كتابة النص تسمح بمخاطبة الجميور  ترؾ مساحات مف -
 ،ألطفاؿا بردود فعؿوتسمح بعرض  ،بالواقعواإليحاء في الحدث  واكر شا  و 

وشرحيا  ووالتعميؽ عمى أحداث ،حوؿ موضوع العرض تيومحادثات المالغا
حيث ال تقوـ عروض األراجوز عمى تطور األحداث بقدر ما تقـو  ،والتمييد ليا

 ،شفياكبؿ  ،عادة خمؽ األحداثإيستوجب  ال مما ،عمى عرض حاالت ومواقؼ
 ة.ومساعدة المتمقي عمى اكتشافيا بطرؽ عد

بدء العرض في ب إيذاًناصندوؽ األراجوز  بنبجا المالغاتيقبؿ بدء العرض وقؼ 
 .لغناء والتصفيؽمع جميور الطفؿ باالتحاـ 

 ،األيقونية تووصف وجوز باسمراشخصية األ أساس تقديـفكرة العرض عمى وقد بنيت 
وال  ،فال يوجد مف ىو أفضؿ منو ،كؿ المجاالت والميارات والخبرات يف هتميز  مًنامع

 .ي شيءأخر في يحتاج مساعدة اآل

 :األراجوز
 نا األراجوزأ

 .ا مش معقوؿشاطر جدً 
 .حاجةي أأفيـ كؿ حاجة و 

 .كوف فارس أو سباحأأقدر 
 .ا في األلوافشاطر جدً 
 .حافلجمؿ مف األأوصوتي 
 يا سالـ.....  يا سالـ

 ......نا األراجوز أ
 .تكوف زيي يدرشما تق
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 وال في األحالـ
ىذه الكممات  إدانةوتستوجب  ،ماؿ واالكتماؿكر بالعأنو يش جوزار األتضح مف كممات ي

التي  ةحتى تحدث المفارق ،الساخرة ةلغاوالمب سيدفي التج الكاريكاتيريةأداء يميؿ إلى 
 .مف التركيز والتكثيؼ بنوعوتنقميا لممتمقي  ،واطف المعنىب رزتب
بشكؿ أو  افرد لديو تضخـ األن أيالتي تعبر عف  ،القناع يةالشخص وىاألراجوز ف
 .خرآب

 عف فضاًل  ،لمموقؼ حالذي يمعب دور الموجو والمعمؽ والشار  - ياتغثـ يتدخؿ المال
المعمـ ىو المسؤوؿ عف مالحظة  /الراوي /تياغماللاف ،مع جميور الطفؿ انقاشً  هعقد

 وعند -خالؿ التقويـ باإلقناع وعدـ المباشرة ووالعمؿ عمى تعديم ،السموؾ غير السوي
 ياتغخذ المالأوىنا ي ،فضؿاأل كونويصر عمى  نجدهمراجعة األراجوز  ومحاولت

لمنصائح  ااستخالصً و  درًسا وتقويًما لمسموؾ، األراجوز والجميور إلى حكاية تكوف بمثابة
 .اعتقاد األراجوز أالتي تؤكد خط ،التربوية

وىي فنية مف  ،وليس التمقيف والمباشرة Medelingة( استراتيجية النمذج) ؿخالذلؾ و 
ليب التعميمية والعالجية سااأل ي، ومف أىـالسموك يالفنيات االنفعالية لمعالج المعرف

ثـ  ،معيف ياـ الطفؿ لمشاىدة نموذج سموكأمتاحة الفرصة إويقصد بيا " ،رشاديةواإل
يكوف اليدؼ توصيؿ معمومات حوؿ النموذج السموكي  ثحي ،بيذا النموذج االقتداء

 .(47)"أو تشكيؿ سموؾ جديد وحداث تغيير ما في سموكإد صقب ،المعرفي لمطفؿ
طريقة  ةالمعرفي ةأف استراتيجية النمذج" (Copronف )برو اوك Gurel( يؿر جو )يري 

صرار عمى تحقيؽ واإل ،لية الذاتيةاعيـ الفعتدحداث تغيرات دافعية مثؿ فعالة إل
 فأقوى م وأفعمتراني حيث عمؿ ما  ،األداء في تأثيراتليا  أفكما  ،ىداؼالمقاصد واأل

لتقديـ المعمومة ألطفاؿ في ذكاء الفئة  والنمذجة وسيمة فاعمة( 48)ما أقولو" أفعؿ
ستنباط يدركوف الدرس االخالؿ التحميؿ و و  ،حيث يترؾ ليـ الموقؼ ونبوغيا،المستيدفة 

 ذوييـ.عمى ذواتيـ و  وبؿ ويسقطون ،المستيدؼ مف الحدث
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 يالنموذج عمى وجود مجموعة مف األطفاؿ المتميزيف في برنامج كشف /بنيت الحكاية
 ةوجاز مخالؿ ال ةسييقد قاـ بتجسيد الحكاية شخصيات عرائو  -بقاتحدى المساإل عتاب

رض عدرامية فرضتيا طبيعة ال ؿمالمح وخصابأخرى  ىبيف دمية األراجوز الشعبية ودم
ويطمب المدرب مف األطفاؿ  -انً و مضمو  اًل في تناوؿ يجمع بيف اآلصالة والمعاصرة شك

لعمؿ رسومات وجداريات  ،البيئة المتاحةاستغالؿ خامات و  ،حتفاؿاقامة تجييز مكاف إل
يا ينحتموكتابة كممات األغنية المناسبة لمحدث و  ،اتدرجوتشكيالت بالرماؿ وبناء م

 .ياائدأو 
الذي  بعضيـ البعض، حتى يقوـ كؿ منيـ بالعمؿاألطفاؿ توزيع المياـ عمى  وىنا يقرر

 .فيظير طفؿ يبدو عميو عالمات الغرور والكبرياء ه،يجيد
 هاية كؿ الكالـ د :فل المغرورطال

 ه.ر أعمؿ كؿ الحاجات دقدنا لوحدي أأ       
 ه.فيش حد يقدر يعمؿ كؿ حاجة لوحدم !زايإ (:1طفل )

 .انتـ ال طبعً ألكف  ... انا أقدر طبعً أنا أ :الطفل المغرور
 وتمحف وتمثؿ و....تقدر ترسـ وتموف وتغني  (:2) طفل

 .احاجة بسيطة وتافية جدً  ا(مقاطعً : )طفل المغرور
 كالـ جميؿ... تماـ   (:3ل )طف

 .نشتغؿ مع بعضو تعاوف حنأحنا كمنا           
 حاجة المي شايؼ الكؿ واحد فينا ىيعمؿ            
 .وحضرتؾ اتفضؿ ا .. متميز فيي ونفس          
 .عممياحنمكاف وأعمؿ كؿ حاجة جيز ال           
 لوحدؾ ونشوؼ           
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 .اتفقنا :الطفل المغرور
عرض ال هويظير  ،الذي يشعر بالكماؿ ،مف الحوار سمات الطفؿ المغرورتضح وي

وحب  ،ويميموف لمنموذج المتعاوف ،منو األطفاؿ رحتى ينف ا،بصورة غير مرغوب فيي
 .العمؿ خالؿ فريؽ

 هياإعاقة حركية مانحة إف يكوف بيف األطفاؿ نموذج لطفؿ لديو أب ةالدراس وقد اىتمت
ا سورً ق وأ ايعاني نقصً  اكؿ من تؤكد أفحتى  ا،يائدأليؼ األغنية وتمحينيا و أعمى ت ةالقدر 

بفشؿ الطفؿ  ذجوينتيي النمو  ه،فر في غير اتتو ال  دكما يمتمؾ ميزات ق ،في شيء ما
في  وفبالرغـ مف تفوق بخطئو، رو ر لمتعاونيف واعتراؼ المغاوفوز األطفاؿ  رور،المغ

 .يحقؽ اليدؼ اوتعاونيـ معً  وقرانفإنو يحتاج أل ،أكثر مف مجاؿ
 تيوىنا يمعب المالغا و،ثـ يظير األراجوز الذي يبدو عميو عالمات الخجؿ مف موقف

حرية الحوار مع نقاًشا مع الجميور حوؿ العرض، تارًكا ليـ حيث يعقد  ،اا ميمً دورً 
قناع لفكرة التعاوف والعمؿ  اا وداعمً نفسو موجيً  ئو، وىنا يصبح الطفؿبخط واألرجوز وا 

رؾ الطفؿ أف دومف ثـ ي ،والذاتية والتمركز حوؿ الذات يتعالالورفض  ،خالؿ فريؽ
ثباتثير أت بؿ بمدى  ،فحسب توأو قدر  نتومكا وأ وأو شكم بشخصوليس  ه،وجود ه وا 

ؿ ب ،مكانات ال بصورة فرديةظيؼ اإلو وت ،والتفكير بشكؿ صحيح االبتكارقدرتو عمى 
 ةذات الفردير، فتتالشى الخباآل ونجاح وربط ،عتاد عمى التعاوفيث حي ،فريؽ الؿخ

 (4انظر شكل رقم ) .في األداء ةعية التي تعتمد عمى الكفاءاغمب الذات الجمتوت (نا)األ
فض ر والو، مفردات واقع فيوحثو عمى البحث  ،ور إيجابييمجومف ثـ التوجو إلى خمؽ 

 يالت المتعةومف ثـ التغيير خالؿ  ،اإلقناعبعض السموكيات الخاطئة وتعديميا خالؿ ل
 .ىـ سمات فف األراجوزأمف  يى

 (:جمل أصحاب)أوعرض  (حداث)األدار رعاية األطفال  :اثانيً 
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عمى أطفاؿ  وأو المضموف الذي تـ طرح ،قبؿ الخوض في طبيعة العرض المسرحي
الدراسة أنو  تحظال و،وانعكاسات هأفكار و  ولو سمات امصغرً  امجتمعً  واف بوصفذا المكى

 :تيوذلؾ عمى النحو اآل ،مف البيئات هتتوافر في غير  ، قد اليتسـ بسمات خاصة
 .غالبيتيـلا رفوضً قد يكوف م ا قسرًيا،في ىذا المكاف وجودً  وجدواىؤالء األطفاؿ  -

نحراؼ عف صفة اال يـمختمفة تجمع بين بيئاتىؤالء األطفاؿ إلى  ميينت -
 .قوانيفاللوؼ أو الضوابط و أالم

لـ  ،عاـ مف مرحمة الطفولة المتوسطة 12: 7 مرحمتيـ العمرية الصغيرة مف -
 ،غيرىاو القتؿ واالغتصاب كتسمح ليـ بعد ارتكاب الجرائـ في صورتيا الكاممة 

وتقديـ الرعاية  ىـؤ حتواايتـ  اإذ ،جرائـ المستقبؿ القريب ألبشع نبتةنما ىـ ا  و 
 ـ.لي

بيـ إلى  والقأحيث  ،رىـأسبوذوف مف من نتاج مجتمع عشوائي، فمنيـ مف ىـ ىـ -
ىيـ الود امف بكؿ وكفروا ،ميف عمى ذوييـقصبحوا ناأف ،الشارع يصارعوف الحياة

 .والحب واالنتماء

فيـ ضحية مف ضحايا  ،أو مجيولي النسب وبويأا مف ال يعرؼ يضً أمنيـ و  -
 .امف الحراـ شيئً  كبوارتا اوم(، ابف حراـ)وف بصفة تعنالمجتمع ي

ا مف المجتمع بشكؿ ضوف اجتماعيً و رفمـ ىو أني حساس مشترؾإيجمع بينيـ  -
فميس لوجودىـ  ،ر الرعاية بشكؿ خاصاداخؿ د ـومف القائميف عميي ،عاـ

 .معنى وعالة عمى المجتمع

مر المجتمع ليس باأل مىع مةس والرفض والنقأىذه الحالة المعتمة مف الي اؽاختر ف
 ؟ييدؼ غرس قيـ إيجابية أو تعديؿ سموؾ ومفاىيـ تربويةا فيؿ يتقبموف عرضً  ،اليسير
 .نفجاروالتي تنتظر لحظة اال ،نتقاـ والسخطمف اال يـا عف الطاقة الكامنة بداخمرغمً 

نتـ أف ،مكـألجأننا ىنا )ىدفيا الرئيس  ،حتفاليةاستقر األمر عمى تقديـ حالة فرجوية اف
 (الحبو والتقدير  كؿ االىتماـ اوتستحقوف من ،شيء جميؿ في حياتنا
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عمى التييئة  ولت نجاحو وع ،في العرض ىمعنالذلؾ أف يظير واىتمت الدراسة 
عينية عمييـ ال عف توزيع بعض اليدايا فضاًل  ،ر قبؿ بدء العرضكوأساليب اإلقناع بالف

 بإيجابيتيـوبدء الشعور  ،يمتمكوف مميزات عدة بأنيـ شعارىـا  و  ،الة الحبلح اتأكيدً 
ومف ثـ تقدير  ،القدرة عمى تقدير الذات إلكسابيـحتى نتمكف مف فتح المجاؿ  ،الذاتية

تمكف مف التعامؿ معيـ بالتوجيو والتعديؿ ن دئذتقبؿ والتكيؼ عنالعمى  درةخر والقاآل
 و.مجيصبح لدييـ ىدؼ يستحؽ العيش أل ، حيثوالتقييـ

الـ الشائؾ إلى ىذا العولوج وسيمة الدراسة  لم ( ىوجمؿ أصحاب)أفكاف عرض 
 .غد أفضؿ ميما كانت الصعابل ةضوم في ماًل أ ،المتشابؾ
تكسر الجميد وتخمؽ حالة مف الود والمحبة  فأنة الطالبات و لدراسة بمعات افقد اىتم

عطاء كؿ طفؿ فرصة اختيار إالؿ خ أنفسيـحؽ التعبير عف  حيـحيث من ،معيـ
 ا،التي يتميز بي ةيار موال و،فضميوالموف الذي  ،أف يذكر اسمو ةشريط  ،بنفسو وىديت

 .وغيرىا .... بة لديوبمحالمعبة الو 
 فوىنا نعم ،الطمبات بتسجيؿ المالحظات في أثناء الحوار المفتوح وتوزيع اليدايا وتقوـ

 مع ا(ن)أاألصوات بكممة  ىفتتعال ،في شيء ما ايرى نفسو متميزً  مكافأة لمفأف ىناؾ 
 بذواتيـ،بالقناعة  اوشعورً  حيـدية لمنية تميوكانت تمؾ خطو  ة،ضحؾ والبيجالقفز وال

 .ا عف بدء العرضمعمنً  تيا يدخؿ المالغاوىن ..أنيـ يمتمكوف ما يستحؽ التقديرو 
خ في صر نما يا  و  ة،مأز كنو في ىذه المرة ال يفجر لو  ،األيقوني ويظير األراجوز بشكمف

 :فرحة كبيرة بقولو

 اهلل اهلل يا بختي يا فرحتياألراجوز: 
 النياردة أنا موجود مع الشطار        
 المي بيعرفوا يعمموا حاجات كتير.         
 المتميزيف الموىوبيف.        
 عمشاف كده أنا جيت عندىـ.         



 

1322 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 عمشاف أقوؿ ليـ أنا بحبكـ.        
 يا ترى أنتـ كماف بتحبوني.         
 ز، فيقاطع المالغاتي بقولو:أ األطفاؿ في سعادة يعمنوف حبيـ لؤلراجو وىنا يبد

 : حبايبنا الشاطريف .... سكوت. ىدوءالمالغاتي
 النياردة أنتـ المي حتحكولنا أجمؿ الحكايات.         
 وتغنوا معانا أجمؿ األلحاف.        
 وجبنا معانا أصحاب حمويف         
 جاييف عمشاف الشاطريف.         
 ميف الشاطريف؟        

في المشاركة مف الدمى المتنوعة ويطمب مف األطفاؿ  ايقدـ عددً المالغاتي وىنا يبدأ 
يقاعية إومنيـ مف قدـ ميارات صوتية  ،غنيةأفمنيـ مف قاـ بتقديـ  ،المعب المسرحية

يقاعية والنغمات الت اإلىو فف تقميد أصوات اآل ،Beat boxing( البيت بوكس)
ما قدـ بعضيـ ك ،باستخداـ دميةصة ق كىحمف  منيـو  ،الموسيقية عف طريؽ الفـ

 ،الشرطي ،الطبيب ،المعمـ :مثؿ شخصية ،مشاىد تشخيص ارتجالية مع األراجوز
 .وغيرىا ، .....الميرج ،الصياد

 المالغاتي:في نياية االحتفاؿ قاؿ و 
 دلوقتي يا حمويف ... ىدوء :المالغاتي
 يال يا أراجوز قولنا ميف الشاطر.          
 ميف المي فاز معانا في االحتفاؿ.         
، محرؾ الدمى بعمؿ حركات تعبر عف حالة التفكير ، ويقوـاألراجوز في حيرة وىنا يقع

 وعمي قعكؿ منيـ ينتظر أف يعرؼ مف سيف ،حالة ذاتيا قد انتقمت لؤلطفاؿال تمؾ
 طفاؿ:، ويبدأ األراجوز التفكير بصوت عاؿ، ويسأؿ األيستحؽ الجائزةر و ختيااال

 بصراحة أنا محتار.األراجوز: 
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 اختار ميف .... اختار ميف         
 كميـ متميزيف .... صح يا حمويف؟         
 كميـ شاطريف ..... صح يا حمويف؟         
 غنوا ولعبوا ورقصوا ومثموا ....         
 يا ترى ميف ... يا ترى ميف؟         

 
 يف؟ىا يا أطفاؿ يختار مالمالغاتي: 

وىنا كؿ طفؿ يعمف رغبتو في أف يقع االختيار عميو، فيبدأ المالغاتي يسأؿ كؿ طفؿ 
 :مثؿ اإلجاباتاألراجوز فتنوعت  هلماذا يختار منيـ، 

 غنية جميمةأعمشاف صوتي جميؿ وغنيت  :األطفالد أح
 نت شاطرأيعني  :غاتىالالم

 افعةنؾ بتعمؿ حاجة مفيدة ونإوحاسس           
 .فخورة بؾو يا يالناس فرحانة ب كؿو          

وعندىا  ،ا أفضؿ يستحؽ التقديريؤكد ليـ أف كؿ منيـ يمتمؾ شيئً ويظؿ المالغاني 
وعمؿ  ،ويتـ توزيع جوائز عينية ،متميزوف ويستحقوف الجائزة اـ جميعً ينأيعمف األراجوز 

 .(5انظر الشكل رقم الشطار. )وأطمؽ عمييا لوحة  ،ىـؤ سماألوحة كتب عمييا 
 ا.بو سعيدً  اف لديو ما يستحؽ أف يكوف فخورً لديو قناعة أوكؿ طفؿ  ،وبذلؾ انتيى المقاء

إذا استمرت  ،اذاتيً  ةمبادرة بداية لتكويف ذات متسامحة متوازنالؾ متأف دراسة وترى ال
 .في حقيا مواجر أوعدـ معايرتيا بذنب مف  ،رعايتيا خالؿ منحيا الثقة بالنفس
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محافظة البحيرة  -كوم حمادة -أطفال روضة المستقبل بقرية سالمون :اثالثً 
 (كمةأجمل )أوعرض 

في  اوبسيطً  اصغيرً  امجتمعً  كونومف المجتمعات في  هتمؼ المجتمع الريفي عف غير خي
 هويسود ،اسة ومعزوؿ نسبيً انتكوف متج وفي ات عف أف العالقفضاًل  ،االجتماعية وبنيت

 .اماديً  ةميسور اللطبقة العميا وسيطرة أفراد ا ،البدائية
وف إلى العنؼ نتيجة الفوارؽ االجتماعية بيف أجمانتشار الفقر يجعؿ األطفاؿ ي "إف

ا عمى عالقة جمعت الدراسات أف الوسط الفقير يؤثر سمبً أوقد  ،طبقات المجتمع
الطفؿ ميسور الحاؿ إلى التنمر عمى أقرانو نتيجة وجود  "إذ يمجأ (49)ـ"يأقراناألطفاؿ ب

ا تدفع األسرة الطفؿ م ، وأحياًناقد تتطمب المجوء لمعالج النفسي ،ضطرابات سموكيةا
وشعور الطفؿ بحب السيطرة عمى  ،بيف األسرة بعضيا البعض تفشيونحو التنمر بسبب 

ى المجوء لمعنؼ نتيجة الفتقاده لسموكو مما يدفعو إلوعدـ متابعة القائميف عميو  ،اآلخر
مما قد  ،والتنمر المدرسي ييناؾ عالقة بيف المناخ األسر ف ،(50)"دور األسرة الحقيقيل
 مواجيةوالعجز والخوؼ مف  يجتماعاال خجؿر فقداف الثقة بالنفس والفقيلاسبب لمطفؿ ي

بو إلى ، التي قد تؤدي كتئاب والقمؽومشكالت في الصحة النفسية مثؿ اال ،المجتمع
 حاالت االنتحار في فترة المراىقة أو إلى ارتكاب الجرائـ في المستقبؿ.

كما يجب تعزيز  ،المبكرة ويجب تعميـ الطفؿ كيفية التعامؿ مع اآلخر منذ مراحم ومف ثـ
 .يايمثقة الطفؿ بنفسو والتعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ والعمؿ عمى تقو 

حيث وجود أطفاؿ مف طبقات  ،الدراسة خالؿ البيئة المستيدفة هاألمر الذي لفت انتبا
مما يجعؿ  ،عدد الروضات في تمؾ القرية ةحيث قم ،قتصادية متفاوتةااجتماعية 

فمف الطبيعي وجود نوع مف المشاحنات  ،الطبقات كافة تتواجد في نفس الروضة
ناء أفراد الطبقة بأي مف مظاىر الفقر خالؿ سيطرة أ تجاهوالعنؼ والسخرية والتنمر 

طفؿ  ؿدوات المدرسية أو نوعية الطعاـ الخاص بكتواضع الحقائب واألك ـ،العميا عميي
 .رنة بأقرانوقام
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 ،ا بحاالت مف العنؼ والحقد وعدـ الرضاعمى األطفاؿ األكثر فقرً  هوالذي ينعكس بدور 
ؿ ميسور الطفمنيا، وعمى  لحرمانو اباعً إش خرألدوات اآل لسرقةاألمر  بؿ قد يتطرؽ

القائمات عمى الطفؿ  الميسرات عدـ امتالؾ  عففضاًل  ،كيةسمو بات ار طضاالحاؿ ب
ومنح الطفؿ  ،حالة الرضا والقناعة واحتراـ اآلخر وبث ،ميارات تذويب الفوارؽ الطبقية

 .سبؿ التواصؿ اإليجابي
خمؽ قنوات اتصاؿ وتواصؿ بيتـ ييا فكرة عرض مسرحي تقنا أخذت الدراسة عمى عاوى

يـ اىتمامات مشتركة تجعميـ يتغمبوف عمى الفوارؽ الطبقية التي حتجمع األطفاؿ وتمن
البحث عف فكرة  ىالتي تبن ة(،كمأجمؿ )أرض ع ، وذلؾ خالؿصميـ اإليجابياو ت وؽتع

 .مكاناتيـ الماديةإجديدة تجمع األطفاؿ ميما اختمفت 
الروضة عمى تقديـ وجبة  داخؿ راسة بمعاونة الطالبات االتفاؽ مع الميسراتدلىتمت اا
جميع األطعمة مف األطفاؿ عمى تنوعيا مع تبحيث يتـ  ،ؤلطفاؿلفطار جماعي إ
س الجميع يتحدث عف جمو  ،الطالبات أحضرتياالتي  ىمو حوال وضافة بعض الفواكإ

خصو، فكاف كؿ طفؿ يعرؼ أف ىذا النوع ي وبفوائده،ا بو عجابً إكؿ نوع  حومن ،األطعمة
حالة مف الرضا بعدما كاف الفقير خاصة  وينتابو ومف بيت هر ضأح اعمعد بما يقاؿ سيو 
 .اآلخر وفيما يمتمك ورغبتو ورفضبر عيش

 ،عمى القيـ التي تيدؼ إلى المساواة والرضا والتعاوف يزتركوالمف الطعاـ  وبعد االنتياء
ثـ تـ اإلعالف عف عرض  ،تنظيؼ المكاف دوف تمييز أو تصنيؼعمى عمؿ الجميع 

 . بيـحتفااًل اجوز األرا
  (في سعادة) :جوزار األ 

 نا األراجوز الموز الموز ا          
 عندي بندؽ عندي لوز           
 كؿ موزأرز وبأكؿ أب          
 يا أرا أراجوز تؾ بخ اي          
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ويسعد  هيفرح بيا وحد ،مف الطعاـة عد ألصناؼ وفكممات األراجوز تعبر عف امتالك
 .بتناوليا

 : أنا لوحدي بس المي حأكؿ كؿ الحاجات دهاألراجوز
 ومش حدى حد خالص مالص.           

 )لمجميور( المالغاتي:
 أىاًل أىاًل بالحمويف           
 إزيؾ يا أراجوز. عامؿ إيو؟           
 ممكف تديني وتدي أصحابي شوية لوز.           
 أنا بس: ال. ال. طبًعا     ده ليو لوحدي األراجوز

 )لمجميور( المالغاتي:
 ينفع كده يا حمويف؟          
 : ال طبًعا احنا كمنا مع بعض.الجمهور
 والـز نحب بعض ونتشارؾ.          

 وىنا يستنكر األطفاؿ موقؼ األراجوز
 الـز كمنا نتعاوف مع بعض المالغاتي:
 ونحب بعض ونرضى بحاجتنا           
 تعبوا.عمشاف ماما وبابا           
 عشاف يعممولنا أحسف حاجة.           
 أنا حاحكي لكـ حكاية عف أطفاؿ طيبيف           
 عمموا كؿ حاجة جميمة مع بعض          
 وكانوا سعداء فرحانيف.          

وتظير مجموعة مف الدمى تمثؿ أطفااًل صغاًرا، تتضح  ينسحب األراجوز والمالغاتي
 الفوارؽ المادية في شكؿ مالبسيـ. وتبدأ الحكاية.
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 بكرة إجازة ...... بكرة إجازة األطفال:
 : أنا جعاف. طفل
 ماما النياردة عماللي فراخ مشوية.   

 واحنا بقى حنأكؿ لحمة ومموخية. طفمة:
 الفقر الشديدة في سخرية()ثـ تنظر إلى طفؿ يبدو عميو عالمات 

 وانت بقى حتاكؿ إيو؟
 )وتتعالى ضحكات األطفاؿ في تيكـ(

 )في خجؿ( عندنا أكؿ كثير الحمد هلل. الطفل الفقير:
 )فتظير سيدة عجوز ينادييا األطفاؿ بالجدة(

 أنا زعالنة منكـ أوي. الجدة: 
 أنتـ عممتـ حاجة غمط      

 )موجية حديثيا لمجميور(
 أيو الغمط المي عمموه؟عارفيف      

 : )تتنوع اإلجابات(الجمهور
زعموا صاحبيـ، سخروا منو، أكيد الطفؿ ده معاه أكؿ جميؿ، مش مفروض  -

 نضايؽ أصحابنا.......
وىنا أدرؾ األطفاؿ الخطأ خالؿ طرح نموذج التشخيص، وعمقوا عميو بجمؿ منضبطة 

 صادقة.
 )موجية حديثيا لمدمى( الجدة: 
 منكـ حاجة المي حيجبياأنا عايزة       
 حيفوز معايا برحمة جميمة.     

 عايزة إيو؟ األطفال:
 عايزة فطيرة كبير جميمة. الجدة:
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 )فتنسحب الدمى ليظير المالغاتي واألراجوز(
 : تفتكر يا أراجوز ميف المي حيفوزالمالغاتي
 مش عارؼ ... الميـ الفطير األراجوز:
 عمشاف طعمو خطير.          
 : أنت ىمؾ عمى بطنؾالمالغاتي
 يال تعالى نشوؼ ميف المي حيفوز           

ثـ تظير الجدة واألطفاؿ لـ يحضروا الفطير، منيـ مف كاف مشغواًل، ومنيـ مف لـ 
يتذكر، ومنيـ مف لـ ييتـ لؤلمر..... إال الطفؿ الفقير الذي حضرت معو والدتو 

 بف والعسؿ والجبف.الفالحة البسيطة ومعيا الدقيؽ والسمف والم
 أىاًل ... أىاًل  الجدة:
 أىاًل يا جدة األم:
 أنا جبت كؿ األدوات   
 ويال نتعاوف ونعمؿ أجمؿ فطير سوا   
 ونأكؿ كمنا أجمؿ فطيرة   

 : فكرة جميمةالجدة
 يال يا أطفاؿ .... تحبوا تشاركونا    

 )بفرحة( طبًعا. األطفال:
 واألراجوز مرة أخرى()تنسحب الدمى ويظير المالغاتي 

 : وفعاًل يا حمويف األطفاؿ بمساعدة الكبارالمالغاتي
 عمموا أجمؿ فطيرة وكموىا بالجبف والعسؿ          
 وفرحوا بصديقيـ واعتذروا لو           
 ومنيا اتعمموا يحترموا بعض          
 والجدة عشاف تعاونيـ          
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 قررت تأخذىـ معاىا          
 كميـ الرحمة          

فاألطفاؿ ىنا غمبة عمييـ الفطرة، ونسوا الفوارؽ  الطبقية، وتعانوا مًعا واعتبروا أف ىذا 
ىو األفضؿ ألنو حقؽ المطموب، مما  -نموذج ووالدتو الفالحة البسيطة -الطفؿ الفقير

 جعميـ جميًعا يفوزوف برحمة الجدة.
 أنا عايز حتة فطير األراجوز:
 ـ تساعدنا وتشاركنا في عممو ونتعاوف في كؿ حاجة وترضى.: بس الز المالغاتي
 موافؽ يا سيدي األراجوز:
 الميـ أكؿ فطير          
 : الميـ تحب الخير لكؿ الناسالمالغاتي
 وترضى بالي معاؾ          
 (6انظر الشكل رقم وتكوف متعاوف وتحتـر أصحابؾ )          

الدراسة، حيث تنقؿ لؤلطفاؿ سبؿ اكتشاؼ وىو اليدؼ الكامف الذي سعت إليو 
المميزات التي يمتمكيا كؿ منيـ، والبعد عف النظرة الطبقية التي تؤدي إلى التنمر 
والعدواف والمشكالت السموكية، وىو لف يتحقؽ باألطفاؿ وحدىـ، بؿ ىي مسؤولية 

 القائميف عمييـ أيًضا.
والنظر إلى مشكالتيـ إلى  ،فاؿأف تكسب ميارات التواصؿ مع األط الدراسةلذا اىتمت 

يـ األساليب التي تحقؽ الشعور بالرضا وعدـ الوقوع في نحلم ،الميسرات داخؿ الروضة
 ة.الطبقي الفوارؽ أزمة
 تحيث فعم ،ممركز القومي لمثقافة الطفؿل اإللكترونيةقناة الخالؿ المشاركة في  وذلؾ

العرائس و الدراسة الكثير مف األعماؿ المسرحية بمشاركة الطمبات باستخداـ فف األراجوز 
 .(51)عمى موقع القناة خالؿ الرابط موالتي تخدـ اليدؼ وتدع

 (7انظر الشكل رقم )
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وية تعيف في تنشيط الطفؿ ستستيدؼ قيـ وأساليب سموكية  توعوية خالؿ عروض
دراؾ الفوتنقؿ لمطفؿ المعمومة خ و،وتربيت المطروحة في لعبة  ةر كالؿ المشاىدة وا 

 .مسرحية رقمية بطرؽ غير مباشرة
رحمتيا داخؿ الروضة بتوزيع بعض اليدايا البسيطة عمى أطفاؿ  ةالمبادر  تنيوأ

مساىمة منيف في لبات وسائؿ تعميمية متنوعة ىدية احضرت الطأكما الروضة، 
  (8نظر الشكل رقم ا) و.عمى تربية الطفؿ وتعميم مساعدة الميسرات

بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة  (بني كفر الدوار)أطفال مدرسة  ا:رابعً 
 (كالم في كالم)وعرض 

 -طابور الصباح  داخؿ المدرسة في أثناءتمت الدراسة أف تتواجد مع فريؽ العمؿ اى
 ،عدد منيـ بأكبرلتقاء حتى تتمكف مف اال  -عاـ12: 10الفئة المستيدفة مف وكانت 
جراءات تتناسب واإليحقؽ ليـ بيئة آمنة الذي   عف وجودىـ في فناء المدرسةفضاًل 

الوقت  يف أتاحتكما  ،طرحيالحترازية التي كانت الفكرة الرئيسة التي تسعى الدراسة اال
 آمنة. ة شعبيةجنفسو فر 
منيا بضرورة غرس األفكار التي تحقؽ  ايمانً إاختيار الدراسة ليذا المضموف  وقد وقع

 ،ختالط والمعبحب االو الصحة والسالمة ليذه الفئة التي تتسـ بالحركة واالنطالؽ 
 ووانعكاسات ،سبب ليـ في أضرار صحيةتتناوؿ األطعمة التي تل ذابيـ عف انجفضاًل 

 .عاـ مقي وعمميات النمو بشكؿتالسمبية عمى عمميات التحصيؿ الدراسي والقدرة عمي ال
ـ حوؿ قواعد تيرابوقد عممت الدراسة  عمى عقد حوار مفتوح مع األطفاؿ لمعرفة خ

 اولكف دوف تنفيذى ،فكاف األطفاؿ يؤكدوف معرفتيـ بالكثير منيا ،الصحة والسالمة
 .رض الواقعأبشكؿ فعمي عمى 

 :مثمة ذلؾأومف 
 .ار منوضىمية تناوؿ الغذاء الصحي والبعد عف الأ -
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 الباعة الجائميفوفة والمجيولة المصدر مف شة المكعدـ شراء األطعم -
 .المنتشريف بالمدينة والموجوديف خارج المدرسة

 .غسؿ اليديف باستمرار وتطيير المكافمات و الكما ءداارت -
توجيت الدراسة إلى ضرورة مقاومة ىذه العادات السيئة خالؿ تقديـ أفكار  ناومف ى

 نذ الصغر.صحيحة مكساب الطفؿ عادات إبطرؽ غير مباشرة في 
ذلؾ خالؿ تقديـ عرض مسرحي مبني عمى االرتجاؿ ال مف جانب فريؽ العمؿ و 
يتـ اتخاذىا بوصفيا  ةحتى يكوف قوليـ حج ،اضً أنفسيـ أيونة األطفاؿ امعب ؿسب، بفح
خالؿ خمؽ رقابة  ؾسمو و ـ تغيير موقؼ أثمف و  ،واإلقناع ور والتنبيذكيمف الت انوعً 

كاف عرض ف ،ة التغيير والتعديؿ لمسموكيات والعادات الخاطئةىميأذاتية نابعة مف 
 .وسيمة الدراسة لتحقيؽ اليدؼ المنشود (كالـ في كالـ)
ومف ثـ اتخاذ القرار خالؿ توظيؼ  ،تمت الدراسة بتفعيؿ فكرة المالحظة والتقييـاىو 

لمعتقدات الدفاع عنيا با افة، ومنحو حؽيد السموكيات السمبية بأشكاليا كستجلاألراجوز 
حتى  ،يـ لمدفاع عف رغباتيـ الخاطئةويذ األطفاؿ نفسيا مع ياوالقناعات التي يستخدم

األطفاؿ حؽ المناقشة  حتمؾ السموكيات مع من سدة تجآيتحوؿ األراجوز إلى مر 
 اًل. ال قو تغيير فعاًل نقدي يتبعو خالؿ موقؼ  أوتصحيح الخط
فشؿ في القد تسبب  ،الصحي مشكمة كبيرةإدراؾ األطفاؿ أف الغذاء غير ومثاؿ ذلؾ: 
ؤلطفاؿ فرصة لذكر المعمومات ل ةفتح باب النقاش مانحتت الدراسة أبدف ،تحقيؽ اليدؼ

وتعديؿ السمبي  ،كانت صحيحة أـ خاطئة سواء المختزنة لدييـ عف الغذاء الصحي
معتقداتيـ  إلىوالتواصؿ  ،الوعي الغذائي ةالتفكير في ماىيؿ خالؿ منحيـ سب

 تيا الضارة والنافعة عمى مياراتيـ كافة.ناقشتيا وانعكاساوم

 فنجد مثاًل:
 )نسمع صوت مضغ طعاـ( األراجوز:
 الحمد هلل أكمت أندومي كميا          
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 وشربت بيبسي كماف          
 يا سالـ عمى طعميا وجماليا          
 ماما عايزاني اكؿ خضار ولحمة.          
 مفيدة بس مش بحبيا.صحيح ىيو           
 : مش عيب عميؾ يا أراجوزالمالغاتي
 تأكؿ الحاجات المضرة          
 وأنت عارؼ خطورتيا عمى الصحة          
 أنا عارؼ ومتأكد األراجوز:
 بس قولي أعمؿ إيو؟           
 بحبيا.    بحبيا.    بحبيا          
 : )ألحد األطفاؿ(المالغاتي
 ؤاؿ .. وترد بسرعةعندي لؾ س          
 بتأكؿ أندومي وتشرب بيبسي          

 ىنا يبتسـ الطفؿ وتظير عميو عالمات الخجؿ، ويجيب أنو بالفعؿ يأكؿ منيا.
 : يا ترى شايفيا مفيدة؟المالغاتي

 : ال طبًعا مضرةالطفل
 ويتبع الطفؿ إجابتو بالشرح ألضرار ىذه األنواع مف األطعمة باستفاضة.

 )ضاحًكا، ىا ىا ىا( األراجوز:
 كمنا كده عارفيف الغمط          
 بس برضة بنعممو          
 مستمريف مستمريف مستمريف          
 يعني كمو كالـ في كالـ          
 : إيو رأيكـ ... حنعرؼ الغمط ونعمموالمالغاتي
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 وال كالمنا حيكوف أفعاؿ.           
رصة التعبير عف السموكيات الخاطئة، وطرؽ وىنا يبدأ فريؽ العمؿ يمنح كؿ طفؿ ف

 التخمي عنيا بمعاونة المالغاتي واألراجوز ومف تمؾ األمثمة:
 الكورونا ىنا وىناؾ األراجوز:
 يال بينا نمبس الكمامات         
 ونطير المكاف ونغسؿ إيدينا كماف.          
 : يا سالـ أحمى كالـالمالغاتي
 يا أراجوز يا ترى فيف كمامتؾ           
يديؾ كماف نضافتيا مش تماـ            وا 
 وال إيو رأيكـ؟          
 )ألحد األطفاؿ( أيوة أنت يالمي ىناؾ           
 تعالى ىنا أواـ ... عاوز أتكمـ معاؾ          
 أيو رأيؾ في الكالـ؟          
 األراجوز غمطافالطفل: 

 الـز يمبس الكمامة          
 ويغسؿ إيديو ويطير المكاف          
 : وأنت بقى فيف كمامتؾالمالغاتي

 )يضحؾ الطفؿ في خجؿ( في الشنطة.الطفل: 
 : يا ترى الكمامة ميمة ليو؟المالغاتي

 بتحمينا مف اإلصابة بفيروس كورونا.الطفل: 
 : ممتاز ... بس كالـ مف غير أفعاؿالمالغاتي

 )ضاحًكا(الطفل: 
 إيو: يا ترى ناوي عمى المالغاتي
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 خالص حمبسيا ... وأعمؿ كؿ حاجة.الطفل: 
 تحميني مف األمراض          
 : يا سالـ أحمى كالـالمالغاتي
 الميـ األفعاؿ مش بالكالـ          
 صح تماـ          
 صح تماـ. األطفال:

تستمر المواقؼ المتنوعة في حالة مف النقاش وكشؼ التقصير والعيوب مع األطفاؿ 
أخطائيـ ليشعروا بالخجؿ مف أنفسيـ، ومف ثـ التغيير خالؿ الفعؿ ال ووضعيـ أماـ 

 (9انظر الشكل رقم القوؿ فحسب، لخمؽ أسموب حياة صحية مستمرة ومستدامة. )
ومف ثـ عممت الفرجة الشعبية خالؿ عرض األراجوز واالرتجاؿ الجماعي عمى إيجابية 

 التمقي حيث:
ة عف الصحة والسالمة بشكؿ فاعؿ إدراؾ األطفاؿ المفاىيـ والمعمومات كاف -

 خالؿ إطالؽ العناف لمخياؿ والمعب الجماعي.

منح الطفؿ المتعة والفرجة خالؿ التناوؿ اإلبداعي لميدؼ التوعوي، مما  -
عمؿ عمى إكساب األطفاؿ شعوًرا بالمسؤولية منبثًقا مف كونيـ مطالبيف 

وعية بالصحة باستيعاب ىدؼ المبادرة واالقتناع بما تقدمو، حيث نشر الت
قناع أقرانيـ بذلؾ خالؿ نقؿ الخبرات والتجارب التي أثرت فييـ،  والسالمة وا 
وأصبحت مختزنة يصعب عدـ تذكرىا، ألنيا اكتسبت خالؿ تنوع األساليب 
والوسائؿ التي ترضي األنماط كافة خالؿ أسموب يعتمد عمى المعب 

 المسرحي بعيًدا عف المباشرة والوعظ.
 خبتمة

خالؿ تمكيف معممات  ،الدراسة لتوظيؼ فف األراجوز في مسرح الطفؿتعرضت 
يميا مع إكسابيف شكوت ازألرجو امف صناعة العروسة  يالمستقبؿ في تربية الطفؿ ف
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الجانب األكاديمي في بقميا صو  ةوحالة الفرج ينيات التحريؾ وميارة التوظيؼ الصوتتق
 اتحقؽ أىدافً و  ،والمعاصرة لتقديـ عروض تفيد الطفؿ يجمع بيف اآلصالة يتعميم إطار

 تتناسب واالنعكاساتأفكار  ت خالؿمعرفية وسموكية وتربوية في بيئات مختمفة السما
راجوز األصرية بطميا عخالؿ فرجو شعبية  ،ةفديتمؾ البيئات عمى الفئة المستلالسموكية 

 .تحقيؽ المتعة واإلقناع بما يناسب الطفؿ المعاصرل
 :الدراسة إلىانتيت  وقد

فإنو امتزج في وجداف  ،ـ لفف األراجوزو لمفياوالنشأة و  االختالؼ رغـ مفالب -
رسمي لحاؿ المواطف الغير دـ، وكاف اإلعالـ الشعب المصري منذ الق

 نظًرابالرغـ مف تراجع ىذا الفف و  وطموحاتو، اهيابقض التحاموالبسيط خالؿ 
 المعاصرةفقط عممت بعض الفرؽ و  ،اختالؼ الذوؽ العاـو نتشار الميديا ال

 ،سرةالطفؿ واألتربوية تفيد وتقديـ عروض و وتحديثو وتيذيب ئوعمى إحيا
 ،تدريبية شجياؿ المتعاقبة خالؿ ور وفتح المجاؿ لنقؿ خبرات ىذا الفف لؤل

قميا صو  ،ومف خبراتيـ ئؿالقفادة مف العبي األراجوز التقميدييف الواإل
 فؿ فف األراجوز يوضع عمى قائمة الصو مما جع ،بالجانب األكاديمي

واعترافيا فف األراجوز المصري بوصفو  باليونيسكو،متراث الثقافي لجؿ االع
 .نسانيةأحد الفنوف اإل

 تونسب لمطفؿ في مرحماأل وىواألراجوز خاصة  ى عامةف مسرح الدمإ -
 هسيدجمف قدرات في تشخيص ما ال يمكف ت ولما يمتمك ة،متوسطوالمبكرة ال

عالـ  إلىعف قدرتو عمى تحويؿ عالـ الخياؿ  فضاًل  ،في المسرح البشري
 ،الشعبية ويةا خالؿ الحالة االحتفالية الفرجحققً م ممموس تدركو الحواس،

مشاركة المعب  ، وخالؿد الحقيقيالوجو بيف الوجود الدرامي و  المفارقةوخالؿ 
ماؿ الصورة استك، إلى جانب متعة مشاركة الخياؿ و حي المتعة لممتفرجر المس

يحقؽ  اإدراكيً  ابما يحقؽ تناغمً  ،مسرحية خالؿ القضايا التي يتبناىا العرضال
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غير  رؽطبقيـ إيجابية وتعديؿ سموؾ  ، ومف ثـ غرسالمتعة واإلقناع
بما يناسب  ،تعميمية تربوية يياتتعتمد عمى توج ضرو ع ؿخال، مباشرة

 يو.وسيكولوجية تمقالطفؿ المعاصر 

عمى عاتقيا إحياء فف األراجوز ببنيتو الشعبية، التي نبتت مف أخذت الدراسة  -
الفكر التراثي المصري لتنمية اليوية الثقافية النابعة مف الوجداف الشعبي، 
والعودة إلى األصوؿ، مما يدعـ االنتماء في قالب معاصر خالؿ حداثة 
ؿ الموضوعات التي تتبنى غرس قيـ سموكية إيجابية وفؽ معطيات بيئة الطف

 تجمع بيف اآلصالة والمعاصرة.

انتقمت الدراسة بمسرح األراجوز في بيئات مختمفة لتتمكف مف تنوع الطرح،  -
وتدعميا لتحقؽ أىداؼ معرفية وسموكية خالؿ فرجة شعبية، اتخذت مف بيئة 
الطفؿ وسيمتيا الستنباط األفكار والمشكالت التي يعانييا الطفؿ، والعمؿ 

شرة، بغية مخاطبة الطفؿ وفؽ بيئتو، خالؿ عمى تقويميا بطرؽ غير مبا
التوجو لخمؽ جميور إيجابي وحثو عمى البحث في مفردات واقعو، والرفض 
لبعض السموكيات الخاطئة، ومف ثـ التغيير خالؿ المتعة التي تغمفيا القيمة 

 التربوية.

تمكنت الدراسة مف تنفيذ ورش تدريبية لمطالبة المعممة في تربية الطفؿ،  -
ناعة العروسة وتشكيميا والتدريب والتحريؾ، واستمياـ فنوف األداء خالؿ ص

التمقائي الشعبي في األداء بيف عرائس األراجوز وعرائس أخرى كاريكاتيرية 
تـ ابتكارىا وفؽ مقتضيات كؿ عرض، وقد عممت الطالبات مًعا كفريؽ واحد 
، خالؿ التوجيو، واالعتماد عمى مفردات الفرجة الشعبية )األراجوز

المالغاني، الحكي، الغناء، الرقص، كتابة النص، االرتجاؿ، تصميـ العرائس 
وصندوؽ األراجوز ....( بشكؿ تفاعمي جماعي، يبرز الطاقات الكامنة 
داخؿ الفريؽ، بيدؼ اإلفادة مف إمكانات الفرجة الشعبية وصقميا بالجانب 
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تسـ بالمتعة األكاديمي والتربوي في إطار تعميمي، مما حقؽ حالة مسرحية ت
 وتمزجيا بالفكر واإلقناع.
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 والمراجع()المصادر 
 .104( ص 1995حامد زىراف، "عمـ نفس النمو"، )عالـ الكتب، القاىرة،  -1

 moe.gov.sa     4/4/2021وانظر في: الطفولة المبكرة. وزارة التعميـ 

ىاني عوض، "مرحمة الطفولة المتوسطة وعالماتيا المميزة"، الشرؽ األوسط  -2
31/1/2014. 

Ar.m.wikipedia.org 

(، 2003ح الشعب، )القاىرة، الييئة العامة لقصور الثقافة، عمي الراعي )د(، "مسر  -3
 .207ص 

 .4(، ص 2016ناصر عبد التواب، "األراجوز المصري والعرايس"، )القاىرة  -4

آيتيف دريوتوف، "المسرح المصري القديـ"، ت: ثروت عكاشة )د( )القاىرة، الييئة  -5
 .79(، ص 1967المصرية العامة لمكتاب 

"األراجوز واألمانة"، )القاىرة، وزارة الثقافة، المركز القومي لثقافة سامح العمَي،  -6
 .57(، ص 2016الطفؿ، 

، وانظر في: مرجريت مرعي، "مصر 201ناصر عبد التواب، سابؽ ذكره، ص  -7
 .235(، ص 1957ومجدىا الغابر"، ت: محـر كماؿ )القاىرة، دار البياف العربي، 

عرب"، )القاىرة، الدار القومية لمطباعة والنشر، سعد الخادـ، "الدمى المتحركة عند ال -8
 .78د/ت(، ص 

(، ص 1963محمد مندور )د(، "فنوف األدب العربي"، )القاىرة، دار المعارؼ،  -9
23. 

نبيؿ جورج سالمة، "التراث الشفوي في الشرؽ األدنى"، )سوريا، منشورات وزارة  -10
 .112، ص 1986الثقافة 

اىرة، المركز القومي لثقافة الطفؿ، ناصؼ عزمي، "حضرة األراجوز"، )الق -11
 .24(، ص 2016
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انظر في: حمادة إبراىيـ )د(، "خياؿ الظؿ وتمثيميات ابف دانياؿ"، )القاىرة،  -12
 .62(، ص 1961المؤسسة المصرية لمتأليؼ والنشر، 

مروة ميدي عبيدو )د(، "العالقة بيف الالعبيف والمتفرجيف في العروض  -13
)منشور(  2015وراه"، )الجامعة الحرة، ألمانيا، المصرية التقميدية "مخطوط دكت

 .22(، ص 2016ألمانيا  SVHبدار النشر 

تمارا الكسندروفنا، "ألؼ عاـ وعاـ عمى المسرح العربي"، ت: توفيؽ المؤذف  -14
 .94(، ص 1981)بيروت، دار الفارابي، 

انظر في: نبيؿ بيجت )د(، "األراجوز المصري"، )القاىرة، المجمس األعمى  -15
 .27، 24(، ص 2012افة، المطابع األميرية، لمثق

انظر في: سيد عمي إسماعيؿ )د(، "مسرح العرائس في مصر"، )القاىرة،  -16
، وانظر في: ناصؼ عزمي، 21، 20(، ص 2020المركز القومي لثقافة الطفؿ، 

 .26سابؽ ذكره، ص 

محمد حسف شاكر )د(، "عروض األراجوز المصري والعرائس"، مقتبس مف:  -17
 .78التواب، سابؽ ذكر، ص  ناصر عبد

، حوار مع دكتور )نبيؿ بيجت( في فبراير 44نبيؿ بيجت، سابؽ ذكره، ص  -18
2020. 

 .23انظر في: ناصؼ عزمي، "حضرة األراجوز"، سابؽ ذكره، ص  -19

 .19انظر في: مروة ميدي، سابؽ ذكره، ص  -20

موقع  -مسرح الد مى -وليد دكروب )د(، "حوار مع المخرج عامؿ المثموثي" -21
 خياؿ

www.alaany.com/ar/dict/ar.ar 

انظر في: إدوارد جوردوف كريج، "في الفف المسرحي" ت: دريني خشبة  -22
 )القاىرة، مكتبة اآلداب، د/ت(.
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حوار مع المخرج )ناصر عبد التواب( مؤسس فرقة األراجوز المصري والعرائس  -23
 .2021فبراير، حوار مع العب األراجوز الشعبي )سيد السويسي( مارس 

 المصري، "العب األراجوز"، مقتبس مف: مروة ميدي، سابؽ ذكره.صالح  -24

بيتر بروؾ، "المساحة الفارغة"، ت: فاروؽ عبد القادر، )القاىرة، دار اليالؿ،  -25
 .106، 105(، ص 1986

انظر في: برتولد بريخت، "نظرية المسرح الممحمي"، ت: جميؿ نصيؼ )د(،  -26
 .109( ، ص 1973)العراؽ، وزارة اإلعالـ، 

بس مف: نجوى عانوس )د(، "مسرح يعقوب صنوع"، )القاىرة، الييئة مقت -27
 .138(، ص 1948المصرية العامة لمكتاب، 

يعقوب لنداو، "دراسات في المسرح والسينما عند العرب"، ت: أحمد المغازي،  -28
 .40(، ص 1972)القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

 .45ذكره، ص  صابر المصري، مقتبس مف: نبيؿ بيجت، سابؽ -29

 .15صالح المصري، مقتبس مف: مروة الميدي، سابؽ ذكره، ص  -30

ماري إلياس، حناف قصاب، "المعجـ المسرحي"، )بيروت، مكتبة لبناف، د/ت(،  -31
 .251ص 

فرانشيسكو جارثوف ثيسدبس، "مسرح السرد التمثيمي"، ت: سمير متولي، محمود  -32
 .112(، ص 1996السيد، )القاىرة، أكاديمية الفنوف، 

 .114نفسو، ص  -33

أبو الحسف سالـ )د(، "مسرح الطفؿ"، )اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة  -34
 .57(، ص 2004والنشر، 

(، 1977ىادي نعماف الييتي، "أدب األطفاؿ" )بغداد، منشورات وزارة اإلعالـ،  -35
 .373ص 
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أبو الحسف سالـ )د(، "أشكاؿ الفرجة الشعبية وعناصرىا في المسرح العربي"،  -36
 (.79(، ص 1989)اإلسكندرية، مطبوعات جامعة اإلسكندرية، مايو، 

مقتبس مف: عمي الراعي )د(، "توفيؽ الحكيـ فناف الفرجة والفكر"، )القاىرة،  -37
 .102(، ص 1986دار اليالؿ، 

أحمد حمدي محمود، "لعب األطفاؿ"، مجمة عمـ النفس، )القاىرة، دار  -38
جاش، "الحفالت التنكرية والفف  ، وانظر في: أنتوني297، ص 1966المعارؼ، 

الشعبي في تبادؿ األدوار العكسية"، ت: أميف الرباط، سامح فكري، )القاىرة، 
 .124(، ص 1995أكاديمية الفنوف، 

مقتبس مف: سوزانا ميمر، "سيكولوجية المعب"، ت: حسف عيسى، عالـ المعرفة  -39
، 11( ص 1978، )الكويت، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، 121ع 
12. 

أحمد حمدي محمود، "ما وراء الفف، )القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -40
 .48(، ص 1993

بيتر سميد، "دراما الطفؿ"، ت: كماؿ زاخر لطيؼ )اإلسكندرية، منشأة  -41
 .342(، ص 1981المعارؼ، 

 عزة الممط )د(، "نظرية العرض المسرحي بيف المعب والتعميـ" مخطوط دكتوراه، -42
 .98(، ص 2001)قسـ المسرح، كمية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، 

إليف إستوف، جورج سافونا، "المسرح والعالمات"، ت: سباعي السيد، )القاىرة،  -43
 .52، 51(، ص 1996أكاديمية الفنوف، 

انظر في: إبراىيـ حمادة، "مفيوـ التغريب في مسرح بريخت "مجمة المسرح  -44
(، ص 1968لمؤسسة المصرية لمتأليؼ والنشر، سبتمبر، )القاىرة، ا57والسينما، ع 

32. 

 .254برتولد بريخت، "نظرية المسرح الممحمي"، سابؽ ذكره، ص  -45
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إداورد دي بونو، "قبعات التفكير الست"، ت: خميؿ الجيوسي )اإلمارات  -46
 (.89، 85(، ص 2001العربية، 

الجودة"، دار وليـ عبيد )د(، "استراتيجيات التعميـ والتعمـ في سياؽ ثقافة  -47
 .167، 165(، ص 2017المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة 

مقتبس مف: داوود عزيز، أنور حسيف، "مناىج البحث التربوي"، )بغداد، وزارة  -48
 .160(، ص 1990التعميـ والبحث العممي، 

   5/9/2018انظر في: إبراىيـ دىيمات، "خصائص المجتمع الريفي  -49

Mawdoo3.com. 
 ر وانعكاساتو عمى الطفؿوانظر في: الفق

https://www.dw.com 

إيماف يونس العبادي )د(، "التنمر لدى األطفاؿ، )مركز الكتاب األكاديمي  -50
2021 )P.D.F وانظر في: محمد أبو زىرة، "جرائـ التنمر والعنؼ"، شبكة الدفاع ،

 .annahar.com 21/7/2020عف أطفاؿ مصر 

 المركز القومي لثقافة الطفؿ الرابط:عروض رقمية مسرحية باالشتراؾ مع قناة  -51

https://youtube/xhtXQlqzMws 

https://youtube/7sDxNZUY9-E 

https://youtube/LmKYnMl1caE 
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