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 مقارنة بٌن مسرح الكبار ومسرح الطفل :

ٌختار مسرح الكبار نصاً ٌمتاز بأفكار تناسب مع مستوى الكبار وتعالج  -1

قضاٌاهم وتثٌر اهتمامهم فً حٌن ان مسرح االطفال ٌهتم بنصوص 

مسرحٌة تعالج امورا تهم الصغار وتقدم اهداف وافكار تناسب مع 

ولى من الطفولة تسمى الطفولة المبكرة مستوٌات اعمارهم ففً المرحلة اال

ٌحتاج مسرح االطفال الى نص ٌركز على الخٌال وفً المرحلة المتاخرة 

 من الطفولة ٌحتاج الى نصاً ٌهتم بالخٌال المرتبط بالواقع ارتباطاً شامالً .

ٌرى البعض ان االطفال قبل سن الخامسة الٌحتاجون الى مسرح بالمفهوم  -2

( دقٌقة ٌعتمد على  21ابداعً الٌكاد ٌتجاوز ) التقلٌدي بل الى لعب 

الحركة اما االطفال من سن الخامسة حتى الثامنة فهم فً سن الخٌال 

والقصص الخرافٌة امثال ) المراه السحرٌة واالقزام السبعة ومصباح عالء 

( فهم ٌهتمون بالبحث عنالبطولة  12 – 8الدٌن ( اما االطفال فً سن ) 

لحق بٌنما ٌكون فٌة مٌل البنات الى المغامرة اقل واما والسعادة بانتصار ا

( فهو السن الرومانسً الذي ٌمٌل الى المغامرة  16 – 12فً سن ) 

 والعواطف .

الممثلون فً مسرح الكبار هم من الكبار انفسهم لكن مسرح الطفل ٌحتاج  -3

ن الى ممثلٌن من االطفال وقد ٌكون الممثلون من االطفال والكبار بل قد ٌكو

الممثلون من الدمى والعرائس والورق المقوى وهذا ٌتوقف على النص 

 واهدافه وافكاره .

المشاهدون فً مسرح الكبار هم من الكبار فقط اما جمهور الممثلٌن فً  -4

مسرح الطفل فقد ٌختصر على الصغار او ٌضم معهم المشرفٌن والمربٌن 

 والمهتمٌن بشؤون الطفل .

ار مع قدرات الكبار الذي نخاطبهم وٌشترط فً تتناسب اللغة فً مسرح الكب -5

مسرح الطفل ببساطة اللغة ووضوحها بما ٌناسب عمرهم باالضافة الى 

التركٌز على الكلمات ذات المضمون المادي اكثر من المعنوي من المهم ان 

تكون لغة المسرحٌة الفصحى بانها تربوٌة وحتى فً حالة اعتماد اللغات 

 ونطقها بتعبٌرات فصحى جمٌلة . العامٌة الٌدمر اساسها

فً مسرح الطفل ٌنبغً ان ٌتسم الحوار بالقصر والبعد عن الثرثرة وعدم  -6

 المبالغة بالقصص واالبتعاد عن االٌجاد الن ذلك ٌسبب عدم تجاوب الطفل . 

ٌجب ان تكون مسرحٌة االطفال مناسبة الطول وان تنجنب الحكاٌات  -7

العدد او التً بها عقد ثانوٌة الى المعقدة او التً تضم شخصٌات كثٌره 



جانب العقد الرئٌسٌة او التً تنقل مشاهدها فً الزمان والمكان مثل العودة 

 الى الماضً الن مثل هذه المسرحٌات تصٌب االطفال بالحٌرة 

ٌتمسك الطفل عادة باللحظة الراهنة وهو ٌدخل المسرح وكله شوق واثارة  -8

نذ رفع الستارة حٌن نبدأ االحداث فٌصبح على غٌر استعداد واالنتظار م

الحقٌقٌة والمسرحٌة بل ٌرٌد من اللحظة االولى ان ٌعٌش مع احداث 

مسرحٌة مشوقه ومجتمعه دون ان ٌطلب منه ان ٌرى او ٌسمع اشٌاء 

خاصة عن الشخصٌات والزمان والمكان وماٌقع من احداث قبل بدأ 

 المسرحٌة كما ٌحدث عادة عند مسرح الكبار 

ة الشخصٌات ووجود عقد ثانوي واالنتقال من زمان الى زمان تجنب كثر -9

 كالعودة الى الماضً 

االعتماد الحركة واستخدام عناصر المسرح الشامل حٌث ٌنبغً ان  -11

تركز المسرحٌة على االحداث فوق سن السابعة فً مسرح الطفل ٌمكن 

االعتماد على الغناء والرقص . اما فوق سن السابعة ٌمكن تقدٌم مسرح 

 دون غناء ورقص مع االعتماد على المسرحٌة العالمٌة االكتمال العمل فنٌاً 

 مالحظة 

مهما كانت من فروق بٌن مسرح الطفل ومسرح الكبار اال انها ٌلتقٌان فً كثٌر 

من المٌزات الفنٌة من حٌث الحاجة الى الدٌكور واالضاءة والنص والممثلٌن 

والمخرج والجمهور المشاهد وخضوع مسرح الطفل ومسرح الكبار الى قاعدة 

 نقدٌة للعمل الناجح 

 


