
 المحاضرة السادسة

 ثالثا: هيكلية النص

مرت المسرحٌة بتطورات كبٌرة منذ ارسطو وحتى ٌومنا هذا وشملت 

هذه التطورات شكل المسرحٌة وهٌكلتها, والمسرحٌة كائن عضوي 

ٌجب ان ٌكون فً بنائها تناسق فً الشكل والمضمون, وتناسق فً 

تتوقؾ علٌه الشكل هو الذي نقصده بهٌكلٌة النص هو امر جوهري, 

 نجاح المسرحٌة.

فالكاتب المثالً هو الذي )ٌخطط( المسرحٌة قبل ان ٌبدأ  بكتابتها 

فٌتصور فكرته.. وٌرسم بطاله فً ذهنه قبل ان ٌضع حواره على 

ثم ٌتبع فكرته من البداٌة  000افواههم حتى ال ٌنطقون بما ٌكرهون 

ره ثاقبه حتى الى النهاٌة خالل الحوادث المسرحٌة الفرعٌة بعٌن بصٌ

منطقٌه وهذا ما دعً الٌه كرٌفش فً ان  0تأتً هذه الحوادث متماسكه 

هٌكل المسرحً ٌترتب وٌتناسق  وٌكون جاهزا قبل ان ٌدخل فً 

 تفاصٌل الحوار  

وفً حاله تعدد الفول ٌكون  0تتكون المسرحً من فصل واحد او اكثر 

 العقدة اوجها وتتأزم اولها عرضا عاما ومثٌرا لالهتمام وفً ثانٌها تبلػ 

الحوادث لتوتر مشاعر المتلقٌن وٌتلهفون على نتٌجة الصراع والفصل 

 الثالث ٌحتوي على االنفجار الذي ٌأتً بحل العقدة وٌكشؾ الخفً 

وتكون فٌه النهاٌة الطبٌعٌة وٌجب ان ٌكون تقسٌم الفصول متناسبا فال 

عدد الفصول ٌطول احداها  وال ٌقصر عن الحد المعقول ومهما كان 

فان تحدٌد كل فصل عاده على اساس بدء وانتهاء مرحله محدده من 

الحكاٌة التً تقوم علٌها المسرحٌة أي على حدث مرحلً فٌها وتكمن 

اهمٌه كامل هٌكلٌه النص فً تقسٌم النص المسرحً على اقسام متناسبة 

ورؤٌتها كملة, ومن دونه ٌستنزؾ الحماس وتثبط العزٌمة وٌهدر 

 الوقت.



ٌسهم كل مشهد مسرحً بنصب فً تطوٌر النص المسرحً, وٌرفع 

درجة اهتمام المتلقٌن وقعتهم, فالفصل الواحد ٌتكون من عدد من 

الشاهد القصٌرة والتً عادة ٌحددها دخول احدى الشخصٌات او 

خروجها , وهذه المشاهد تمنح المسرحٌة الكثٌر من القٌم المتباٌنة ولهذا 
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على كاتب النص المسرحً أن ٌراعً التوازن بٌن مراحل النص 

المختلفة, فال ٌطٌل فً المقدمة اكثر مما ٌجب فٌشعر المتلقً بالملل وال 

ا ٌستحق, وألبالػ فً عرض ٌطلب فً موقؾ من المواقؾ اكثر مم

 العقدة او ٌسهب فً تعقٌد خٌوطها اكثر من القدر الضروري.

وفً البناء الدرامً للنص المسرحً المقدم للطفل ٌلزم ان ٌبتعد الكاتب 

عن التعقٌد وتشابك االحداث بما ٌعلو عن مستوى االطفال. كما ٌلزم ان 

الستٌعاب والربط بٌن ٌراعً قدرة االطفال على التتبع والتذكر والفهم وا

الحوادث المختلفة فضال عن قدرتهم على تركٌز االنتباه, على كاتب 

النص ان ال ٌطٌل فترات االنتظار بٌن الفصول وٌربط بٌن االحداث 

 السابقة والالحقة بوضوح تام وذلك لتكون عملٌات االستٌعاب سهلة.

وٌرى العدٌد من المتخصصٌن فً مسرح االطفال ان انسب عرض 

سرحً لألطفال هو الذي ٌستؽرق حوالً الساعة الواحدة, ومن م

الممكن ان ٌكون هناك توقؾ لمرة واحدة, ولفترة قصٌرة وٌنبؽً ان 

تدخل المسرحٌة فً العقد على الفور وان تشمل على الكثٌر من 

 الحركة.

ولما كانت قدرة الطفل على التركٌز واالنتباه والتذكر والربط بٌن 

محدودة لذا ٌجب مرعاه ذلك لذا ٌجب مراعاة ذلك  الحوادث المختلفة

فً اختٌار الحكاٌة, ولهذا فكلما كان عدد فصول المسرحٌة اقل كان 



ذلك افضل, وربما كانت مسرحٌات الفصل الواحد انسب لهم فً بعض 

 االحٌان.

 االلية الرابعة: تحديد الشخصيات

الشخصٌات ان مٌل االطفال للمحاكاة مٌل فطري, وبخاصة محاكاة تلك 

المحببة الى نفوسهم, والتً ٌعجبون بها, وبما ان اكثر الوسائل تأثٌرا 

فً التربٌة هً عرض نماذج ٌتبعها االطفال لذا تعد العملٌة النفسٌة 

للتطابق مع الشخصٌات فً مسرحٌات االطفال هً مفتاح المتعة ولهذا 

لى فان توخً الدقة فً تصوٌر الشخصٌات المسرحٌة ٌكسبها القدرة ع

 االقناع, وٌحقق االثر الفكري والوجدانً فً نفس المتلقً.

الشخصٌة فً النص المسرحً هً مكون افتراضً تبتدعه مخٌلة كاتب 

النص المسرحً وتصفه بطرٌقه درامٌة تقترب من عقلٌة المتلقً, 

والشخصٌة المسرحٌة هً الوجود الملموس الذي ٌراه المشاهدون 

فعاالتها وكل المعانً التً ٌحملها وٌتتبعونه من خالل سلوكها وان

 الحدث المسرحً 

لذا ٌجب ابداع نماذج ٌمكن تصدٌقها واالهتمام بها من قبل الطفل 

وٌتطلب ان ٌولد فً احٌان كثٌرة شخصٌات ٌعرفها االطفال مسبقا, مما 

روى لهم من حكاٌات او ما قرؤه على ان تكون تلك الشخصٌات مقبولة 

 المؤسسة لدى االطفال عنها. جراما من ؼٌر تخرٌب للصور

وٌنسجم بناء الشخصٌات فً مسرح الطفل خالل استجابتها لما ٌدور فً 

مخٌلة الطفل ورؼابته وخاصه فٌما ٌتعلق بالمفاهٌم )االحٌائٌة( حٌث 

تالحظ )بٌاجٌه( ان لدى االطفال مٌال الى التحدث عن االشٌاء الجامدة 

طفال ال ٌتؽلبون علٌه اال كام لو انها حٌة, وعده مٌال عاما لدى اال

بالتدرج ومع تقدم العمر, وقد عد اضفاء الحٌاة واالحساس على االشٌاء 

 الجامدة من اهم خصائص عقل الطفل.

وتكتسب تلك الخاصٌة اهمٌة كبٌرة فً مسرح األطفال الن مشاركاتهم 

العاطفٌة للشخصٌات المسرحٌة تنبع من ان هذه الشخصٌات ال بد من 



ا الذي ترؼب فٌه والذي ٌعبر فً النتٌجة عن هدؾ ان تتحقق هدفه

الطفل نفسه.والتأتً درجة التعاطؾ تلك اال بدرجة وضوح وبساطة 

السلوك الذي تتخذ بشكل متسلسل ٌنم عن منطقٌة واحتمال وقوعه 

بمعنى ) ان تلك الشخصٌات ٌجب ان ٌكون لها صفات كونٌة مثل 

ها ونحددها بها , ان هذه المزٌا والمشاعر التً ٌمكننا جمٌعا ان نمٌز

الصفات تشدنا للشخصٌة وتساعدنا على التعاطؾ مع حالتها فً الورطة 

 وبصورة عامة تجعلنا نهتم بمزاٌاها وخصائصها(

والبد للشخصٌة الرئٌسٌة ان تكون  جذابة وقابلة للتصدٌق بحٌث ٌؤمن 

الجمهور بها, وٌهتم لها, ومع انه ال ضرورة الن تكون واقعة ال ان 

صفات التً تتمٌز بها ٌمكن ان تفسر كخصائص انسانٌة مرؼوبة من ال

قبل االطفال بعد التطابق معها, وٌتحقق ذلك حٌث تكون الخوص 

واضحة لألطفال فٌتقمص منها ما هو محبب الى نفسه. وأشارت بعض 

الدراسات العربٌة واألجنبٌة الى ان جمٌع االطفال: فً مختلؾ فئاتهم 

الحٌوان, اال ان اطفال المدارس اكثر شؽفا  العمرٌة ٌتعلقون بقصص

 بها.

ان الكاتب عندما ٌبدع الشخصٌة المسرحٌة علٌه ان ٌسمح لتلك بان 

تمارس نشاطها وفق ماٌقتضٌه الموقؾ الدرامً مع الشخصٌات 

االخرى, وان تكون ردود افعالها واستجابتها من ؼٌر تعقٌد او تناقض 

صٌات المسرحٌة تقوم بالفعل او تدخل من المؤلؾ ذاته, أي ان الشخ

وتمارس حٌاتها الخاصة بها بما ٌتوافق مع سماتها وخصائصها 

 الدرامٌة وكذلك عالقتها مع الشخصٌات االخرى فثً النص المسرحً .

معنى ذلك ان درجة تعاطؾ الطفل مع الشخصٌة المسرحٌة تتناسب  

 مع معقولٌة واقناع سلوك تلك الشخصٌة من خالل دورها كمثٌر أي

قدرتها على احداث التأثٌر فً االخرٌن واستجابتها لما ٌثٌره االخرٌن 

 تجاهها.

ونظرا لما ٌتصؾ به االطفال من ولع بالمؽامرات, فهم ٌمٌلون الى 

الشخصٌات البطولٌة التً ٌنتصر فٌها او البطلة على القوى والشرٌرة, 



 على ان تكون كل شخصٌة وكالمها متفقا تماما مع طبٌعتها: وٌكشؾ

مظهرها عن مخبرها, وتكون اما عن عالقة الطفل بالشخصٌات 

الحٌوانٌة فقد دلت الدراسات على ان )ثمة شواهد كثٌرة تدل على قرب 

الحٌوان من نفس الطفل وٌبدو ذلك فً ظهور الحٌوانات فً احالم 

األطفال وفً مخاوفهم, كما تعد الحٌوانات على المستوى الشعوري 

 اصدقاء لألطفال(.

ٌب الشخصٌات الحٌوانٌة والنباتٌة والجماد فً مسرح الطفل الى ولتقر

مدركات األطفال, ٌسلك الكاتب اسلوب ) اإلنسانة( فً تصوٌر تلك 

الشخصٌات حٌث ٌعد هذا االسلوب ) األداة الرائقة التً سٌبقى العالم 

مبهورا وهو ٌستخدمها وبخاصة فً مخاطبة االطفال ال بهدؾ ترمٌزي 

المباشر وهل ثمة ما ٌدهش الطفل اكثر من ان ٌتكلم  بل بهدؾ لإلدهاش

 العصفور, وٌتزوج الحامل, وٌعٌش الثور كما ٌعٌش االنسان(.

وٌعبر حوار تلك الشخصٌات وسلوكها الدرامً عن مواقؾ مثٌرة 

اث تتسم بالطابع الكومٌدي الذي ٌضفً نمطا تواصلٌا مع الطفل \واح

اعتبار ان الطفل ٌتصور انه  اكثر من الطباع الجاد او التراجٌدي على

اعقل من الحٌوان فهو ٌضحك من المواقؾ التً ٌقع فٌها ذلك الحٌوان 

 فً تعامله مع ابناء جنسه او مع انسان.

ان تلك الشخصٌات االنسانٌة والؤنسنة فً مسرح الطفل ٌتم عرضها 

 بثالث طرق هً :

الوصؾ المباشر: وٌنبؽً على الكاتب ان ٌراعً فٌه االقتصاد  . أ

الحذر الشدٌد فً اطالق الوصؾ دون حدود منطقٌة وان ٌجانب و

الخصائص المحببة لألطفال والواجب توافرها فً الشخصٌات 

 المسرحٌة.

عرض الشخصٌة بواسطة الجوار الذي تقوله, ومن خالل الكلمات   . ب

التً تنطقها فالحوار ٌعبر عن العالم الداخلً للشخصٌة وعن 

 فصح عن مستوها االجتماعً .مستواها الثقافً والفكري كما ٌ



عرض الشخصٌات عن كرٌق الفعل ال عن طرٌق القول أي ان   . ت

الشخصٌات وهً تتحرك على خشبة المسرح وتؤدي افعالها تكون 

اقرب الى نفسٌة الطفل المشاهد وان ٌتابعها اكث ر مما لو جاءت 

 عن طرٌق الزاوٌة او السرد.

 والتشوٌق. وٌقصد بها ومن هذه السمات الوضوح والتماٌز

وٌقصد بالوضوح ان تكون سمات الشخصٌات المسرحٌة تقربها من 

حقٌقتها فً الواقع الحٌاتً أي اضفاء لمسة حٌاتٌة على بعض 

تصرفانها, الن الطفل ؼالبا ما ٌلجأ الى المقارنة بٌن الشخصٌات 

المسرحٌة ومثٌالتها فً الحٌاة الواقعٌة .والتماٌز, هو ان تكون لكل 

ومثٌرات تختلؾ عن بقٌة الشخصٌات مما ٌخلق عنصر  شخصٌة دوافع

التضاد الدرامً وٌوفر عنصر الصراع, وتتماٌز الشخصٌات عندما 

تكون ثابتة الخواص بمعنى ان تكون افال البطل نبٌلة ومشرفة, بٌنما 

 تكون صفات الشرٌر هً الجرٌمة والؽدر.

مالمح الشخصٌات االخرى تكون صفاتهم بما ٌعبر تعبٌرا منطقٌا عن 

 تلك الشخصٌة .

بٌن النص والمتلقً لما ٌخلقه التشوٌق من حالة توتر توفر فرصة متابعه 

ما ٌأتً من احداث تقوم بهل الشخصٌات الكتشاؾ لحظة وقوع الشرٌر فً 

 الفخ وانتصار شخصٌة البطل ثم زواجه من االمٌر الجمٌلة.

 

 

 

 

 

 



 صياغة الحوار -األلية الرابعة:

ح فً النص الدرامً , هو بناء من األلفاظ الحوار هو عنصر واض

واجمل والتراكٌب والعبارات والصوات المونة للنص, وتتفاوت درجة 

تفاوت جودة الحوار بتفاوت قدرة الكاتب على ابراز التعبٌر المشحون 

 بالصورة الدرامٌة والمصورة لمواقؾ الشخصٌة وابعادها النفسٌة.

ٌل ولٌس مجرد محادثة, انه والحوار لٌس حدٌثا مسجال على الة تسج

االكم الحقٌقً والحوار ٌنتقل بواسطة اللؽة بٌن المرسل والمتلقً بناء 

على رموز ذات دالالت مشتركة, تختص بها تلك اللؽة, وتكون 

وسٌلتها االتصالٌة, فالحوار هو المرموز اللفظً الذي ٌتمٌز جنس 

 المسرحٌة عن بقٌة ال ألجناس االدبٌة كالشعر والقصة.

ن لؽة الحوار الموجه للطفل ٌجب ان تتوافق مع القاموس اللؽوي ا

للطفل وما ٌمتلكه من ثروة تتناسب طردٌا مع المرحلة العمرٌة) وتتمثل 

 ثروة الطفل اللؽوٌة فً اربعة جوانب رئٌسٌة هً

 مقدار سعة القاموس اللؽوي. .1

 سالمة النطق وتالقته. .2

 فهم مدلوالت اللؽة المنطوقة أو المكتوبة .3

 تمكٌن الطفل من التعبٌر كتابة .4

وهذه الجوانب مجتمعة تحدد طبٌعة وامكانٌة التلقً وامكانٌة ال لتلقً 

التً ٌتمتع بها الطفل ) وهذا ٌتطلب ان ٌتوفر فً لؽة الحوار عنصر, 

المالئمة وهو مطابقة حال ما ٌقتضٌنه الخطاب مع ما ٌتمٌز به االكم 

كه من اجل ان ٌؤدي دوره من مراعاة لنفسٌه المخاطب ومستوى ادرا

المطلوب فً التأثٌر واثارة االنفعال الالزم التخاذ الموقؾ المناسب من 

 التجربة العورٌة(.

ان دراسة المستوى االدراكً للطفل ٌحتم خصائص ممٌزة لبنٌة 

الخطاب اللؽوي الموجه له, وهذا ٌتطلب عن الكلمات القاموسٌة التً 

 عاجم اللؽة.ٌحتاج فهمها واركها الى مراجعة م



وذلك حتى ٌحدد مالمح الحوار المسرحً المعبر له, ولكً ٌسهم فً 

تحقٌق وظائفه, كتوضٌح الموقؾ, وسرد القصة, وتطوٌر الحبكة, 

والكشؾ عن أفكار الشخصٌات وعواطفها وطبعها االساسٌة إلبرازها, 

اضافة الى اوصؾ المناظر, والتً تعبٌر برمتها عن الوظائؾ النعٌة 

للحوار المسرحً بشكل عام لتحقٌق االتصال العاطفً مع  األساسٌة

 الجمهور.

والبد للحوار المسرحً المقدم للطفل ان ٌكون بسٌطا ومباشرا اقتصادٌا 

محتوٌا على لؽة بسٌطة ومباشرة بحٌث  ألتدنى الى مستوى هابط, 

ووضوح التعبٌر هو المعٌار الواجب توافره فً النص المسرحً المقدم 

ان ٌبعد عن الحوارات الطوٌلة التً تكشؾ عن االفكار للطفل وٌجب 

الداخلٌة والتعقٌدات النفسٌة للشخصٌات, ومهمة كشؾ الشخصٌة ٌمكن 

ان توظؾ افضل عندما تكون جمل كل شخصٌة تمٌزها بسرعة 

ووضوح عن الشخصٌات االخرى, وتحافظ على تفردها, طوال 

مسرحٌة حٌاتها المسرحٌة, فالحوار فً مسرحة الطفل هو ما ٌعطً لل

وجاذبٌتها, لذا ٌجب اٌن ٌكون شارحا لمعنى او ؼموض او تبرٌر فعل 

ؼٌر واضح بحد ذاته, وٌؤازر االفعال التً ٌحتوٌها العرض, وٌكشؾ 

عن متؽٌراتها, فٌتحقق الفعل الداللً المنظم بٌن العناصر البصرٌة, 

حسب ما والعناصر السمٌعة التً تأتً بالدرجة الثانٌة فً قوة التأثٌر 

 ٌشٌر الٌه دٌفز.

وحوار فً مسرحٌات االطفال ٌتجه الى ؼاٌة بمعنى ان ٌسٌر كل حدث 

متقدما نحو عقد المسرحٌة, او ان ٌصل بٌن الماضً والحاضر 

والمستقبل فً المسرحٌة, بحٌث ٌكون بٌن كل فقرة وكل جملة بداٌة 

ر وعقدة ونهاٌة وفً ذلك ٌعمل الحوار على تحقٌق الربط بٌن االفكا

بطرٌقة انسٌابٌة متواصلة حٌث ٌستدعً كل كالم ان بناء الحوار فً 

عبارات ٌتطلب الحفاظ على القٌمة الحقٌقٌة للموسٌقى الخارجٌة 

واالٌقاع العام لأللفاظ المركبة, ومستحدثه من تأثٌر فً نفوس 

المستمعٌن الصؽار من حٌث اثارة االنفعال المناسب واحداث التخٌل 

كل جزءا حٌوٌا من اٌقاع المشهد الذي ٌتابعه المطلوب, الذي ٌش



االطفال. وهنا البد من االهتمام بالمشهد االول فً المسرحٌة وعلى 

كاتب النص المسرحً ان ٌبذل المزٌد من الجهود فً صٌاؼه حواراته 

التً تفتح ابواب المسرحٌة للطفل لٌنشد الٌها وٌمسك بخٌوط حكاٌتها 

ذلك ان االنطباع االولً للنص وٌتعرؾ على شخصٌتها واجوائها, 

ٌكون اقوى واكثر فعالٌة من ؼٌره, ألنه سٌسحب اثاره على ما ٌلٌه , 

فان كان حسنا اجتذبت النفس الى النص الذي ٌنتقل التجربة, وتفاعلت 

معه, وبهذا ٌكون عمال مهما فً اثارة التخٌالت المناسبة منها, واقدر 

 على احداث االستجابة المناسبة.

دم ٌمكننا ان نحدد خصائص الحوار الدرامً فً مسرح األطفال ومما تق

 -باالتً:

 أوال: وضوح معنى العبارة لغويا وفكريا.

ان جمهور االطفال ٌعمد الى االصؽاء لما ٌقال على خشبة المسرح 

لٌكون بالتالً صورا ذهنٌة لما ٌجري, وحركة عناصر العرض 

نٌة لما ٌجري, المسرحً المتشكلة امامه , ورؼبته فً صورا ذه

وحركة عناصر العرض المسرحً المتشكلة امامه, ورؼبته فً 

متابعتها قد تفوت علٌه الفرصة لمالحفه المعانً والتعابٌر الثقٌلة, 

وٌقتضً ذلك وضوحا فً االسلوب أي ان ٌكون فً مقدور األطفال 

استٌعاب االلفاظ والتراكٌب وفهم الفكرة وهذا ال ٌتٌسر مالم ٌقم النسٌج 

لفظً بسٌطا وشافٌا وخالٌا من الزخارؾ والمحسنات اللؽوٌة فً ال

 مرحلة الطفولة

وٌرتبط ذلك بحصٌلة األطفال اللؽوٌة لهذا ٌجب ان ٌلم كاتب النص 

المسرحً المقدم للطفل باأللفاظ المتداولة بٌن االطفال ومداوالتها كما 

ومٌة ٌفهمونها هم حٌث ان لؽة المسرح بصورة عامة هً لؽة الحٌاة الٌ

القائمة على الفاظ وتراكٌب قاموس الطفل اللؽوي, وقد اهتم الباحثون 

والمختصون بمسرح الطفل بهذا الموضوع الن االطفال بحبون 

اللهجات , وتعد االقرب الى ادراكهم كونها لؽة تخاطبهم الٌومً اال ان 

ضرورات المسرح, واهدافه التربوٌة, تحتم استخدام العربٌة الفصحى 



ً  لؽة مناهجهم الدراسٌة ومن اجال تحقٌق الموازنة بٌن والتً ه

خصوصٌات )الطفل, المسرح, التربٌة( فان الطرٌقة الفضلى هً 

استخدام اللؽة العرٌة البسٌطة واالستعانة بالعامٌة القرٌبة الى الفصحى 

فً بعض المسرحٌات التً تستند موضوعاتها من بٌئة الطفل او البٌئة 

ك المفردات لتحقٌق مقاصد لؽوٌة او تشوٌقٌة معٌنة الشعبٌة او ادخال تل

على ان تحافظ المسرحٌات التارٌخٌة او المرتبطة بها على اللؽة 

 العربٌة الفصحى الكاملة

ان وضوح معنى المفردات والتأكد من كونها مستاءة من معجم الطفل 

اللؽوي ال ٌعنً االبتعاد عن تزوٌد الطفل بمفردات جدٌدة ٌضمها الى 

سه اللفظً, وهناك ٌمكن لكاتب النص المسرحً ان ٌستخدم كلمات قامو

جدٌدة بً الحٌن والخر ثم ٌكررها بٌن فترة واخرى فً الحوار وذلك 

لكً ٌتحقق ادراك الطفل لدالالتها بالتعاضد مع العناصر االخرى 

المشاركة فً العرض او فً الحوار أي ٌتكرر ظهور تلك المفردات 

ة ان ال ترقى الى مستوى اعلى من مستوى المضافة الى النص شرٌط

الطفل بكثٌر وٌرتبط بها الطفل كلما كان اٌقاعها الصوتً اكثر تحببا 

الى نفسه وٌحب ان ال ٌكثر كاتب النص ٌعجزون عن فهم عدد من 

 كلمات الحوار.

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانيا: الحفاظ على وحدة الشخصية:

اللؽوٌة التً تطبع  ٌنبؽً على كاتب النص, ان ٌدرك بدقة ان المالمح 

بها شخصٌة ما تعد من خصائصه التً تمٌزه عن ؼٌره من الشخصٌات 

ومن خالل حوار المسرحٌة ٌجب ان تحافظ كل شخصٌة على سماتها 

التً تعرؾ علٌها المتلقً الصؽٌر ذلك الن أي تؽٌٌر ؼٌر مبرر سوؾ 

ٌؤدي الى ارباكه وٌضعه فً حٌرة من امره فإمكانٌة الطفل فً 

له على موقع الشخصٌة من الحكاٌة عموما ترتبط بالمعطٌات استدال

االولى التً قدمت الٌه والتً ولدت لدٌه حاله التواصل معها واشتراكه 

فً فعلها الدرامً استدالالته الالحقة البد لها من تمهٌد اخر ٌدركه 

 الطفل.

 ثالثا: التشويق والفكاهة في الحوار.

المور المهمة جدا فالترقب ٌنبؽً ان ان التشوٌق فً مسرح الطفل من 

ٌشد المتفرج من فصل الى اخر وٌجب ان تمضً المسرحٌة قدما تاركة 

المتفرجٌن بٌن الشك والٌقٌن حتى قرب نهاٌة المسرحٌة وتختلؾ 

التشوٌق منها ما ٌشمل العرض المسرحً علٌها من اضاءة ومكٌاج 

ت موسٌقٌة ومنها ما وازٌاء بالونها الزاهٌة التً تبهر المتلقٌن ومؤثرا

ٌشمل علٌه النص المسرحً مثل االؼانً واالناشٌد فضال عن الفكاهة 

والتً تعد واحدة من اهم تلك العناصر والحوار الفكاهً ٌجب ان ٌصاغ 

بأسلوب سهل واضح فً الحوار فقد تكون كلمة ما او عبارة معٌنة او 

فهً خٌر  حتى تفسٌر خاص لجملة ما. ولهذا الفكاهة شروط بالسامعٌن

عون للتأثٌر اذا كانت فكاهة جمٌلة وألشًء اكثر ضررا منها ان كانت 

 فً ؼٌر محلها وهذا ما أشار الٌه علماء النفس.

 

 

 

 



 رابعا: ابراز المحسوسات في األلفاظ والدالالت المستخدمة

على كاتب النص المسرحً ان ٌبتعد عن التجرٌد سواء فً استخدام 

ما اشار الٌه كرٌفش حٌث فضل المحسوس المفردات والدالالت وهذا 

 على المجرد فً الحوار الدرامً.

لهذا البد لمعانً االشٌاء من االفعال واالحداث فً النص المسرحً 

سواء كانت بسٌطة ام مركبة ان تتصل بخبرات الطفل السابقة فً عملٌة 

 تكوٌن معانً المحسوسات وارتباطها بإدراكه العقلً .

الجٌد هو الذي ٌبتعد عن استخدام المترادفات  وكانت النص المسرحً

لمعنى واحد مثل )قفز ووثب( او ) نال واحرز( او ان ٌستعمل لفظا 

لمعنٌٌن مختلفٌن مثل )ضاع العطر( أي انتشرت رائحته )وضاع 

القرش(اي اختفى حٌث ان ذلك ٌؤدي الى تعطٌل تكوٌن المعانً 

 والمدركات الكلٌة للطفل.

 -بارات القصيرة:خامسا : استخدام الع

ٌجب التأكٌد على استخدام العبارات القصٌرة فً الحوار المسرحً 

وهذا ما ٌستمتع به االطفال فالحوارات الطوٌلة تجر االطفال الى الملل 

لكونها بعٌدة عن واقعهم الحٌاتً وٌنظر الى هذه الحوارات على انها 

 ضرب المواعظ والخطب التً ال ٌودون سماعها.

فً عملٌة التلقً , بذاكرة الطفل التً تقل كثٌرا عن ذاكرة وٌرتبط ذلك 

الكبٌر فً استقبال المفردات وتخزٌنها حتى نهاٌة الكالم لتكوٌن 

 الخبرات عنها فالطفل ٌحتاج وقت اكبر لكً ٌستطٌع 

والتً ال تحتاج الى مهارات كثٌرة مثل العبارات القصٌرة والقصص 

والمألوفة والكاتب الذي ٌهً  المعادة لمرات كثٌرة والجمل المكررة

اهمٌة اللؽة فً توصٌل المعانً واالفكار بسهولة وٌسر ٌستطٌع تحقٌق 

ذلك من خالل استعماله الجمل القصٌرة وتخلٌه عن الزوائد حتى او 

اقتضاه  الحال الى تجزئة المعنى الذي تؤدٌه جملة واحدة مركبة الى 

 عدة جمل قصٌرة.


