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مسرح الطفل من الحلم إلى المرآة في ضوء نظرية المرآة لدى جاك الكان
مقاربة نفسية سيميائية
سطمبول ناصر
جامعة وهران 1

تلخيص:
إن التطرق إىل أي طرح يتعلق بعامل الطفل يتطلب بالضرورة استيعاب اإلشكال الطفلي وتقصي
فضاءاته املستغلقة ،إذ يتعني أساسا اإلملام بالطروحات املعرفية التنظريية سواء منها تلك اليت عاينت
املنحى السيكولوجي أو التطبيقية اليت اهتمت باجلانب السلوكي للطفل ،لذا يصبح املسرح الطفلي
قرين الصلة (املعرفية) مبثل هذه الفضاءات التحليلية وما امتاحه من قراءات لألنا البدئي ،وما تشكل
عنها من نتائج من خالل شبكة التجارب النفسية أو السلوكية.
ومما ال شك فيه أن انقياد اجلهود اإلبداعية للمسرح الطفلي إىل هذه املصدرية التجريبية يتيح هلا
استيعاب داللة التواشج بني عاملي الطفل واحليوان ،وبالتايل تدرك عمق التوظيف للشخصية احليوانية
يف املسرح الطفلي.
اختذت المدرسة السلوكية من أصناف احليوانات الدنيا مناذج جتريبية ملعرفة مجلة من املفاهيم حول

التعلم والتذكر ،وأوجه الشبه بني السلوك 1العصايب عند اإلنسان واحليوان ،ومع ذلك يبدو أن الكثري

من التجارب التطبيقية هي اليت أدت بالباحث إيفان بافلوف  Ivan Pavlovمؤسس المدرسة

السلوكية لريى (أن نتائج التجارب اليت أجراها على األفعال املشروطة (االنعكاسية) للحيوانات،2

قد تساعد كثريا يف الكشف عنها وتفسري خبايا حياتنا الداخلية 3وهذا ال يقضي حس املبدع ملسرح
الطفل ولكيان الطفل وكذلك لكونه الداخلي ،الكتابة للطفل ال ميكن أن تكون حمصلتها التخلص
من طفولة املبدع ضمن املبدع عامل نفساين حيدس الدوافع اليت حترك الناس وسلوكهم اخلفي ،فيجسد
فضاءات احلب والرضى وأذى االنتقام بطريقة رمزية ،4وعليه جند أن توالد االنفعاالت مصدره طفولة
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املبدع ،كما أنه من الصعب عليه التخلص والتحرر من ربقة الطفولة ،اليت تأسس ابتداء من السياق
اليومي إىل تفاصيل التتابع الفعلي مع عامل األشياء.
إن هذه الوصلة تتمثل يف تعالق الطفل بأناه ،نظرا لكوهنا متثل النواة احملورية ملدركاهتا ،اليت تسهم يف
تأسيس املكبوت الذي يشكل جوهر الرغبة واإلعراب الشفوي .فاليومي هو التفصيل املؤسس
للذكرى واملسهم يف تشكيل معرفة اآلخر.
كيف يستطيع املسرح الطفلي بشقيه (النصي والمشهدي) أن يستوعب شخصية الطفل؟ كيف
يتمكن أيضا من إحداث التقاطع مع الطروحات النفسية اليت اهتمت بنوازعه وسلوكاته؟ قبل أن
يتشكل كل من النص واملشهد على الرغم من أن الطفل يعرف مكونات وفضاءات مشهدية يومية
جتلي هي األخرى تيمات حماكاة الغري قصد التقمص كتلك اليت تتمثل يف متاهياته ،فتستبق الذات
الطفلية نضجها من خالل إمساكها بالشكل الكلي جلسدها اخلاص هبا يف حالة صورة خارجية
عنها ،5فتتسامى من خالل تقمصها لفضاءات خيالية سواء متثلت يف تلك اليت تتشخص يف حواراهتا
اللعبية بني أقراهنا أو تلك اليت يسقطها على اجلوهري من األشياء ،وهذه متثل احلالة (الفاتيشية)،6

فتستعني هبا للتخلص من نوازعها وكذا إحلاحاهتا الداخلية ،ولذا جند (أن ألعاب األطفال ،كحز
الرأس وبقر البطن ،تيمات عفوية تنبثق من خياهلم ،ويبدو أن العدوانية لدى الطفل قوامها تلك
العالقة املتميزة بصورة جسده اخلاص به أو جبسد الغري) .7ويف املقابل يتجسد اخليال لدى الطفل يف
تشخيصات أخرى ميتاحها من املشاهد واألسيقة والصور وهيئات الدمى وخباصة ما يستهويه من
السياق املعيش فيكتسب الصدارة يف التماهي ومن مث يؤدي للطفل إىل تقمص الفيض الذي جتاوزه
وكذا التعلق به ،ومن مث حيدث له التعاطف وغواية االندماج.
يذهب أرنست جونز Ernest Jones 8إىل أن األطفال كثريا ما حيلمون أثناء الليل أهنم
يتمتعون مبا حرموا منه أثناء النهار ،ففي احلرمان تصبح احلاجة أكثر إحلاحا والرغبة أكثر إصرارا،
شأهنما يف ذلك كشأن التنبيهات املنبعثة من األعضاء الباطنية اليت تتحول عن طريق فاعلية اإلبدال،
ويكون احللم أحد القناعات اليت تتواصل أو تتقاطع مع املشهد املسرحي للطفل يف كثري من اجلوانب
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يتمثل أمهها يف املشاهدة حيث يشاهد احلامل صور بصرية قد تصاحبها انفعاالت وأفكار وانطباعات
متأتية من حواس أخرى غري تلك اليت ترد عرب البصر ،لكن الغلبة على الدوام تبقى للصور 9فاحللم
يكون يف بعض األحيان واضحا وضوح أحداث احلياة الواقعية ...ومثة أحالم مشبعة باملعىن ...
متماسكة متالمحة والبعض منها يشتمل على فكرة واحدة أو كلمة واحدة .ومثة أحالم أخرى غنية
كل الغىن باملضمون حيث تدور أحداثها كما لو أهنا روايات حقيقية ،ومنها ما يتشح مبسحة من
الفكاهة أو من اجلمال اخلارق األخاذ بينما بعضها اآلخر ملتبس ،سخيف عدمي املعىن ،بل غريب
وشاذ .وهناك أحالم ال حترك فينا ساكنا ،وأخرى تستثري انفعاالتنا مجيعا ،فيستبد بنا األمل إىل حد
البكاء ويهصرنا القلق فنفيق ونصحو ،وتستويل علينا الدهشة ،ويغشانا االنذهال.10
مثل هذه الفضاءات جند هلا حضور متبينا داخل التشكيل المسرحي ،كما أهنا مماهية لتكوينه،
حبيث تتعالق إىل حد االنطباق املشهدي ،فالفضاء احللمي جيلي نسقا يقرتب يف هيكل من النسق
املسرحي من حيث ترتبية األشخاص وصنافة األحداث وتعاقب اخلطابات واالنفعاالت ...ومن
خالل هذا الرتاصف املكون ضمن البناء احللمي حبيث ينحدر منه تشكل الذات اخلفي ،إذ إن احللم
هو بناء الالوعي من حيث هو مجلة الرتميزات إلنساق اخلطايب املضمر والتجليات اليت تؤسسها
متفصالت ما ورائية ،ولذا فنحن حني نقارب بني ميكانزمات الحلم والمشهد المسرحي فإننا نرتجم

داللة العالئق التحتية واملتمثلة بني احلامل واملشاهد واملبدع ،فهذا األخري يسهم يف خلق التكوين
احللمي النصي( :رمبا يدخله على أحالم يقظته من حتويل وتنكري واختصار املواقف اليت
يضمنها...مسرحياته بيد أن البطل يف أحالم اليقظة هو على الدوام احلامل نفسه ،إما بصورة مباشرة
وإما عن طريق التماهي الصريح مع شخص آخر).11
إن املشاهد املسرحية الطفلية قريبة إىل حد كبري من أحالم اليقظة (تشاهدها الطفولة إذ تغلب
وهتيمن على مضمون منتجات اخليال هذه :حتفيز بالغ الشفافية ،فهي مشاهد وحوادث جتد فيها
أنانية احلامل وطموحه وحاجته "تلك الرغبة" إىل القوة والسلطان ،)12وهذا نظرا لكوهنا تنزع إىل الثبات
والشفافية والواقعية "غري موغلة يف الرتميز" ويف جمملها ترتجم استجابات يومية ،وعليه فالتقارب بني
األحالم الطفلية واملشاهد متعالق األطراف لكون اجلوهر اجلامع بينهما ينطوي على إشباع رغبة
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احلرمان وتلبية الشعور بالتلهف من خالل توليد اجملرى النفسي للتهيج ،لذلك يهدف املشهد
املسرحي الطفلي إىل حتقيق حاالت التداعي الشفوية التلفظية حيث تتدرج مراحلها من الصورة املرئية
السمعية إىل الصورة الشفوية (اإلفصاحية) ومنها إىل التفريغ.
إن الرؤية احللمية هي دوما لدى الطفل اسرتجاعية ،إذ حيلم على الدوام بتحقيق رغبات ولدها فيه
النهار 13السابق ،يف حني يكون املشهد املسرحي حديث الطرح يتعسر عليه يف بعض األحيان روايته
أو اسرتاجعه ،فال حيتفظ بلحمته الكلية سواء السردية منها أم احلكائية أو احلركية التمثيلية ،فيكون
السردي هو احملرف للحركي بوصفه هو املضمون الظاهر املمهد للتمثيلي احلركي ،وعندئذ ال حيتفظ
الطفل من هذا إال مبا يساير أناه ،أما اخليبء املبهم فيفصح عنه باإلشارة ،وبالتايل فهو أقرب من
احلامل الذي يفضل رسم أحالمه نظرا حلاالت الكبح النفسية اليت حتول دون اإلسالس يف التداعي،
وهذا ما يتماشى مع بعض املشاهد املسرحية الطفلية ذات التصوير الغرائيب والقريبة يف التكوين من
االستشباحات احللمية .فاملشاهد للمسرحية الطفلية من خالل عروضها اإليقاعية سواء الصوتية منها
أو احلركية تسهم يف أحداثها الشخوص احليوانية اليت تتماهى مع التكوين اإلنساين فتكشف عن تلك
الدالالت التشخيصية واليت تضاهي األنا البدئي عرب أجبدية الرتميز ،واملشهد املسرحي مكرس دوما
لتوليد الفضاءات العالماتية (تجليات األيقونة).

فاألقنعة واإلمياءات والتشخيصات هي مكونات بنوية للمشهد زيادة على التفاصيل األخرى اليت

متثل اإلسهام الذي يؤديه مشهد العرض يف صناعة السياق العالماتي وإفراز هبرجة حضور األيقونة،
ولعل هذه يتماس مع ما يصطلح عليه فرويد Feudبالرمز ،ذلك أن رمزية األحالم جتد ما يقابلها

من فضاءات يف األساطري 14والفلكلور خباصة .يف الوقت الذي ال يستطيع احلامل إمداد التحليل
النفسي بأية معلومات حيث تكون مصدرية التكوين الرمزي اليت يستقرؤها فرويد Feudمن األمناط

العليا يف الرتاث اإلنساين مرجعا أساسيا بالنسبة له ،وعليه فاملواد اليت تدخل يف تركيب الرمزية احللمية
هلا ما يناظرها يف اجلداريات واملسرح (الفلكلور) والرسوم واألساطري واألعراف والطقوس االحتفالية
ذات اإلمياءات والصيحات املوحية واألقنعة الدالة الرامزة إىل فضاء التشكيل الومشي إن جممل هذه
األمناط األولية يف تاريخ اإلنسان مؤسسة على الرمز ،مرتكزة على تشخيص الرؤى املقنعة ولذا فهي
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تتسم باإلهبام وازدواج املعاين ومن مث فإن عمل احللم يتقاطع مع وظيفة هذه األمناط لكونه يعطي

لألفكار منطا تعبرييا شبيها أو يكاد يقارب الكتابة المصورة 15أو الكاليغراف املشخص أليقونات
الكتابة البدئية كاليت جتليها جداريات حضارات المايا  Mayaأو لدى الفراعنة.

يكتسب املمثل املشهد املسرحي بعامة والطفل خباصة قابليات التلون سواء أكانت من جهة احلركات
أم من جهة التحوالت احلوارية أو االنقباضات واالنبساطات الفيزيولوجية للمالمح ،فهي تشكل يف
جمملها طاقة للتوليد الداليل فتجعل من املمثل أرضية وخزانا حملموالت التكوين الرمزي واإلفراز لتنوع
التشخيص احلركي .وكل ما يعرضه املشهد من تفاصيل جزئية تدق أو تكرب يف العرض أو هلا الصدارة
أو العرضية ،القصدية أو االعتباطية فهي تسهم يف جمملها يف حبكة املشهد وصناعته .هذه األجزاء
التأليفية للمشهد املسرحي ال يطرحها احللم لكنه حيمل تيمات مشهدية وتركيبات خبيئة تتقاطع
سيميائيا مع الكوينات البدئية للتعبري اإلنساين واملسرح دوما هو أقرب التعابري إىل األساليب التعبريية
القدمية من حيث البنية اخلارجية إذ إن كال منها يكرس عمله حلقول عالماتية أيقونية ،لذى فإن
"خصائص أعمال احللم ميكن أن توصف بأهنا سيمات أثرية ،فهي قرينة األساليب القدمية يف التعبري
واللغات والكتابات القدمية" .16وعليه فالعالقات بني التكوين احللمي واملسرحي ال تقوم على أفقية
التقاطع السطحي إذ إن كال من احلامل واملمثل يلتقيان يف الظاهر عند حدي الصورة والتلفظ،
المشهد /الحوار ،وماهية كل واحد منهما معرفة من خالل هذه الثنائية ،يف حني أن احلامل خيتلف

أثناء احللم عن املمثل أثناء التمثيل .فاحلامل تزدوج أناه بني الرائي والرؤيا ،مث يتحول عقب هذا
التناوب احللمي واملتداخل يف ثنائية من التعالق إىل سارد تبعث فيه التداعيات والرتابطات احللمية،
وكذا امللفوظات فاعلية النسج وذلك بتقريب لفضاءات احللم املتداعية ومن مث يصبح التلفظ السردي
نعتيا ألسيقة رؤيوية ولفظية هينة ومتعرجة يف آن واحد ،وكذلك نسيجا بنويا للتكوين السمعي
البصري وللرتكيب االستعاري وهذا ما يسلكه املشهد املسرحي حيث (يصور املنظر الدرامي من
خالل التداعيات العلية أو التجاور بدال من الصورة املباشرة...وهناك أمثلة تسيطرة فيها اإلشارة إىل
األشياء اليت حييل إليها التكلم) ،17وبذا يتحول العرض املسرحي إىل مسعي ينوب مناب املرئي،
التمثيل التلفظي مكون من أبنية صيغية تدلل على املرئي ،وتشري إىل فضاءاته على شكل كيانات
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مشهدية خبيئة كما هو احلال عند احلامل أومتجلية كاحلال عند املمثل وعليه جند أن التمثيل اللفظي
هو املضمون الظاهر للحلم ،فمصدر صورته التشكيلية والعينية يكمن لدى فرويد  Freudيف عامل

التعبري اللفظي 18وانطالقا من اسم يرد إىل الذهن تستثار يف مقابله تداعيات متتالية (غري حرة) كل
احلرية بل مرتابطة ترابط األفكار اليت تستحضر 19بصدد عناصر احللم.

يتضح أن االختالف القائم بني املمثل واحلامل يكمن يف الطبيعة التواصلية ،احلامل يؤدي حلمه عرب
منقوالت شفوية تلفظية تعمل على سرد احللم دون أن يكىن أو يرمز ،حىت ولو دوهنا فلرمبا يتجاوز
حجمه احلقيقي ،20يف حني جند املمثل يؤدي اخلطاب املسرحي عرب متواليات مشهدية فتقوم اللغة
بوظيفة تصويرية لتقوم مقام املرآوي يف العرض ،ذلك (أن لغة املمثل تصبح أيقونة مبجرد أن ينطق به
أي ما يتلفظ به املمثل فيصبح تصويرا لشيء أنه مساو له ،يصبح خطابا).21
اللغة والتصوير متالزمان عرب سريورة التمثيل ،وعليه تصبح مادة املسرح تطرح فكرة التجاوز

اإلبالغي لدى املمثل (الخطاب والصورة) دفعة واحدة ،وهذا عكس المادة الحلمية عند احلالة
ألن لغته هي أيقونة تعمل على استعادة الصورة وحتويلها يف اللغة ،وترتيب تشكالت الالوعي يف

الظاهر ،وتنسيق املرجعي احللمي املماهي لذاته يف اخلطاب التوصيلي .فالحلم هو بالغة الالوعي

اليت يسعى احلامل إىل توصيلها ،ولكنها تظل دوما (فوق اللساني) وهنا يكاد التقارب حيصل بينه
وبني املمثل فيما يصطلح عليه بالذاكرة االنفعالية ،فاملمثل (جياهد يف إثراء تفسرياته للشخصية اليت
يلعبها عن طريق اكتشاف حقيقتها الداخلية وحماولة اإلحساس الصادق بالشعور الذي متارسه تلك
الشخصية ...فيتقمص الدور ويرتجم أحاسيسه إىل أفعال) .22وكذلك األمر بالنسبة للحامل إذ يعمل
على إنتاج مدلول األنا وبلوغ مداه اخلفي لتجلية طبقاته اخلفية ومعامله املستغلقة يف مستوى الوعي
والكالم.
ولذا جند احلامل ينقل اآلخر املماهي لذاته يف اللغة ،يف حني أن املمثل ينقل اآلخر (النصي)
املماهي لذاته يف التمثل ،واخلصية احليوانية يف مسرح الطفل هي الوجه اخليايل والسحري لإلنسان،
وعليه فهي صورة اآلخر اليت تبنني أناه ،فتأسس وتتشكل ضمن التقابل املشهدي الذي يفضي إىل
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هوامات سحرية كاليت يطرحها جاك الكان  Jacques Lacanلدى الطفل وهو أمام املرآة حني
ميسك بنظرة اآلخر ،وبالتايل الشخصية اإلنسانية واألخرى احليوانية مها أقرب إىل احلضور املرآوي،

حيث أن أغلب املشاهد هي محموالت لنظام األنا البدئي على الرغم من كوهنا تنحرف عن احلرفية
االنعكاسية للكيان املرآوي ،إال أهنا تدلل ضمن الشخوص على الكلية الرمزية املميزة لتشكل األنا
الطفلي ،فالرمزي أو السحري يثقفان اهلوام الطفلي وجيليان قيمة االنزياح عن هوام اجلسد اجملزأ أو
املتكامل اليت تطرحها مرحلة المرآة ومن هنا ميكن القول أن مرجعية الكان  Lacanحول دالالت
الرمز استقاه مما رسخه ليفي ستراوس Lévi Straussعرب ميالد الرمز في الثقافات البدائية .
يبدو أن مسرحة الجسد تؤدي بالطفل لكي يستجيب من خالل جسده ومن مث التقابل بني
اجلسد الطفلي واجلسد املسرحي خيرق ويتجاوز فحوى الطرح اللكاني ،ذلك ان الطفل يدرك جليا أن
اجلسد ليس مرآة ،والتكوينات اجلسدية ال متت بصلة إىل جسده ،ولذا فالعالقة التقابلية هذه ال تصل
إىل حد التوازي والتكافؤ مع فكرة التماهي البدئي ملرحلة املرآة ،ولكن هناك ما يؤكدها بعالقة حمددة
حيث إن املشهد املسرحي الطفلي جيلي تيمات األحقاد واألدىن منها ومظاهر العداء بطريقة رمزية
سحرية مث حياكيها اجلسد الطفلي فيما بعد بإمياءات عدوانية دون أن تؤدي إىل العفوية اخليالية بقدر

ما تدلل على البنية الهوامية للتجزيء الجسدي من خالل مرحلة املرآة فالتشكيالت املشهدية
للجسد يف املسرح الطفلي هي أنظمة لدوال يتماهى هبا الطفل كأن يتماهى بصورة األب ،الملك،
القائد ،األسد ...فهذه تشكل متواليات عظامية يتمثلها ليتجاوز هبا خوره وضعفه وهوانه طلبا

للتعايل 23بالذات ومن هنا تصبح هذه التماهيات مشكلة ضمن الالوعي ،إذ ترتمجه الذات يف شكل
متثالت خارجية فيندمج الواقعي يف الرمزي ومن هنا يستبق الطفل أناه البدئية إىل فضاءات التهوميات
السحرية قصد احللول يف العظام .وهنا يشكل املشهد املسرحي الرؤية املقنعة للمرآة حيث تشكل األنا
الطفلي حضورها تشكال حلميا سحريا قبليا.
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