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ع�����ص��ام م��ح��ف��وظ و����س����ؤال ال��م�����س��رح ال��ع��رب��ي

كواليس

� سامي عبد احلميد

م�سرح ال�شارع وماذا
يُقدم فيه؟!
هناك العديد من فنون الأداء تقدم يف �شوارع املدن و�ساحاتها وحدائقها
يق�ص ��د القائمون بها اظهار مهاراتهم للعابرين من النا�س �أو توفري املال
الكايف لديهم لت�أجري بنايات خا�صة لعرو�ض تلك الفنون ،فهناك الألعاب
ال�سحري ��ة وهن ��اك االكروباتيك وهناك امل�شاه ��د التمثيلية ،وت�ؤدى تلك
الفعاليات ب�أدنى ح ٍد م ��ن الو�سائل .م�سرح ال�شارع قدمي قدم بداية الفن
امل�سرح ��ي كن�شاط مدين فقد كان املمث ��ل االغريقي (تيبي�س) يتجول يف
عربت ��ه يف �شوارع اثينا ليقدم مقطوعات متثيلية مقتب�سة من الأ�ساطري
والق�ص�ص ال�شعبي �أو من كتبه ال�شاعر (�أوريون).
يرتبط م�سرح ال�شارع �أي�ض ًا م ��ع الكرنفاالت واملهرجانات واالحتفاالت
وجتمع ��ات التم ��رد واالحتج ��اج حتدي� � ًا ل�سلط ��ات الدول ��ة ويف الع�صر
الو�سي ��ط ظهرت فعالي ��ات م�سرح ال�شارع يف �أوروب ��ا على �شكل الرواة
او احلكواتي ��ة �أو ممثلي املحاكاة ال�صامت ��ة ب�أقنعتهم ويف تلك التقاليد
الفج ��ة واخلط ��رة �أحيان� � ًا ف ��ان م�س ��رح ال�شارع ميك ��ن �أن يك ��ون رائع ًا
وم�ضحك ًا ومزيفه وغري نا�ضجة وقد تكون حمر�ضة احيان ًا.
�أ�صب ��ح م�سرح ال�شارع يف البلدان الأوروبي ��ة املتح�ضرة خالل القرنني
الآخريي ��ن ن�شاط� � ًا منتظم� � ًا ومنت�ش ��ر ًا وله �أبع ��اده الفظيعة ل ��دى عامة
النا�س خالل القرن التا�سع ع�شر متمث ًال يف عرو�ض الدمى .ويف �أمريكا
ظهرت عرو�ض الزنوج الغنائية الراق�صة والتي �سميت (من�سرتيل�سي)
ث ��م ظهرت عرو�ض فرق (م�سرح اخلب ��ز والدمى) وكان النحات وحم ّرك
الدمى االملاين (بيرت �شومان) �أبرز م�ؤ�س�سي ذلك النوع من امل�سرح وقد
ب ��د�أ عمله يف م�س ��رح ال�شارع عام  1961يف االحي ��اء الفقرية من مدينة
نيوي ��ورك حي ��ث يقدم �أفراد الفرق ��ة بتوزيع قطع اخلب ��ز على اجلمهور
خ�ل�ال العرو� ��ض التمثيلي ��ة والت ��ي ي�شرتك به ��ا ممثلون ودم ��ى كبرية
وتتن ��اول مو�ضوع ��ات ذات طاب ��ع احتجاج ��ي �ض ��د الر�أ�سمالي ��ة و�ضد
احل ��رب يف فيتن ��ام .وت�ستخدم يف تل ��ك العرو�ض ال�شع ��ارات واالقنعة
وتلق ��ي احيان� � ًا مقاطع م ��ن الأجني ��ل تت�ضمن الدع ��وة لرف ��ع الظلم عن
الب�ش ��ر .وهكذا فقد ا�ستخ ��دم �أ�صحاب م�سرح ال�ش ��ارع يف �أوروبا ويف
�أمريكا فن ��ون االداء املختلفة لغر�ض التوعي ��ة والتحري�ض و�صو ًال �إىل
�أو�سع اجلماهري وجت ��اوز ًا جلمهور امل�سرح البورج ��وازي الذي يرتاد
�أبني ��ة امل�سارح اخلا�صة وهنا ن�شري �إىل �أب ��رز �أعمال م�سرح ال�شارع يف
�أم�ي�ركا �إال وه ��و م�سرحية (بن ��ت روك) مل�ؤلفتها (ميغان ت�ي�ري) والتي
كان ��ت حتر�ض �ض ��د ا�ستمرار احل ��رب يف فيتنام وقدم ��ت عرو�ضها يف
�ش ��وارع مدينة نيوي ��ورك ،وهنا يف العراق قام املخ ��رج الراحل (جعفر
علي) برتجمة ن� ��ص امل�سرحية اىل العربية و�أخرجه لطلبة كلية الفنون
اجلميلة يف م�سرح الكلية ال�صغري ونقل عر�ضها يف �آثار الأخي�ضر.
وبن ��ا ًء عل ��ى م ��ا تقدم فق ��د كان ��ت حماول ��ة التدري�سي يف معه ��د الفنون
اجلميل ��ة (ك ��رمي خنج ��ر) يف ت�أ�سي� ��س م�س ��رح ال�شارع مب ��ادرة حميدة
حي ��ث قامت جمموعات م�سرحية من عدد م ��ن حمافظات العراق بتقدمي
عرو�ضه ��ا عل ��ى من�صة �أقيم ��ت يف املركز الثقايف البغ ��دادي وهو اليوم
ينوي �إقامة مهرجان عربي مل�سرح ال�شارع ت�شارك فيه فرق م�سرحية من
العراق ومن بع�ض البلدان العربية وان ال تقت�صر عرو�ضها على من�صة
املرك ��ز املذكور �أعاله بل تتع ��داه �إىل �أماكن �أخرى .وال ب ��د من الإ�شارة
�إىل مبادرات �أخرى قام بها م�سرحيون يف حمافظات الو�سط واجلنوب
وخ�صو�ص� � ًا يف الب�صرة ويف احللة ويف النا�صرية وكلها تنتمي �إىل ما
ي�سم ��ى م�سرح ال�شارع وبال �شك ف�أنها ظاهرة جديدة من ظواهر امل�سرح
يف العراق.
وهن ��ا ال بد �أن ن�ش�ي�ر �إىل نوعية العرو�ض التي تقدم يف م�سرح ال�شارع
ومو�ضوعاته ��ا اعتم ��اد ًا عل ��ى م ��ا ه ��و مط ��روح يف م�س ��رح ال�شارع يف
�أوروب ��ا وامريكا حيث تكون النوعية والتوجيه والتحري�ض �ضد كل ما
هو �سلبي ومتخلف يف املجتمع ويف الدولة من الأهداف الرئي�سية لهذا
النوع من امل�سرح بغية التغيري والإ�صالح.
�أ�صبح م�سرح ال�شارع في البلدان الأوروبية
المتح�ضرة خالل القرنين الآخيرين ن�شاط ًا
منتظم ًا ومنت�شراً وله �أبعاده الفظيعة لدى
عامة النا�س خالل القرن التا�سع ع�شر
ً
متمثال في عرو�ض الدمى.

�ضحى عبدالر�ؤوف املل

ما ا�ستقرت ال�شخ�صية اللبنانية يف م�سرح "ع�صام
حمف ��وظ " �إال م ��ن خ�ل�ال املوروث ��ات البيئية التي
ن�سجها تبع ًا للحال ��ة ال�شعورية النابعة من الذات،
واملثرية للمفاهيم امل�سرحي ��ة التي قدمها من خالل
كتاب ��ه "�سيناري ��و امل�س ��رح العربي يف مئ ��ة عام "
ع ��ن "دار نل�س ��ن" وه ��و خمت ��ارات" م ��ن كتاب�ي�ن
� ،أولهم ��ا بعن ��وان �سيناري ��و امل�س ��رح العرب ��ي "،
والثاين بعنوان امل�سرح ��ي وامل�سرح" وقد ت�ضمن
مدخل الكت ��اب العودة اىل بداية الق ��رن الع�شرين،
وامل�س ��رح املع ��روف ان ��ذاك مث ��ل خي ��ال الظ ��ل
والقراق ��وز و�صن ��دوق الفرجة " �إ�ضاف ��ة اىل الفن
ال�شعب ��ي العربي الوحي ��د يف هذا املج ��ال املج�سد
يف احلكواتي ��ة " م ��ع �أب ��راز ع ��دة جوان ��ب ملاهي ��ة
هذا امل�س ��رح معت�ب�ر ًا" �أن احلكواتية ه ��ي التعبري
الأويل لل�ش ��كل امل�سرح ��ي" كما انت�شر ف ��ن الدمى،
وهن ��ا �أعود بالذاكرة اىل القباين يف ال�شام وجعفر
لقل ��ق زادة واب ��ن احلجام ��ة يف الع ��راق يف القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر ،وهو عو�ض ًا ع ��ن ال�سينما والتلفاز
يجل�س ��ون يف املقاهي على املناب ��ر يقر�أون ق�ص�ص
�أبو زيد الهاليل وال�سرية الهاللية ،وهم ميا�شقون
�سيوفه ��م ميثلون البطولة عند القراءة مثل �صربي
قب ��اين وابن احلجام ��ة  . 1875هكذا كانت �أوليات
العرو� ��ض حتى دخل نابليون م�صر فجاء باالوبرا
ورافي ��ل وامل�سرح ،وم�سرح الدم ��ى وخيال الظل
الفن ��ون الت ��ي تكل ��م عنه ��ا "ع�ص ��ام حمف ��وظ" يف
كت ��اب �سيناري ��و امل�س ��رح العرب ��ي يف مئ ��ة ع ��ام
واالنغرا� ��س يف الواقع ال�شعب ��ي العربي من خالل
ع ��دة ن�صو�ص م�سرحية قدمها حمف ��وظ "ب�أ�سلوب
العر� ��ض الوثائقي من خالل نقوال نقا�ش والرحالة
االنكلي ��زي" دافي ��د اركه ��ارت " وهك ��ذا فالكت ��اب
رحل ��ة يف امل�س ��ارح العربي ��ة ون�ش�أته ��ا وبداياتها.
لت�ستوقفن ��ا ع ��دة م�سرحيات لنق ��وال نقا�ش مف�ص ًال
الكث�ي�ر من اال�ساليب التي اعتمدها النقا�ش يف لغة
امل�سرح الت ��ي ابهرته منذ عرفه ��ا  1846عند �سفره

ايطالي ��ا وبو�صف"له ��ذه البداية عل ��ى ل�سان �شاهد
ث ��اين" وهذا امنا يدل عل ��ى ت�أثر "ع�صام حمفوظ"
مب�سرح النقا�ش مع االهتمام بال�شخ�صية اللبنانية
.
يث�ي�ر "ع�ص ��ام حمف ��وظ " يف كتاب ��ه �سيناري ��و
امل�س ��رح العرب ��ي يف مئة ع ��ام �شج ��ون ال�شخ�صية
اللبناني ��ة التي انهكتها الرواي ��ات االفرجنية على
ل�سان �سمعان ال�شخ�صي ��ة التي حتدثت يف م�شاهد
م�سرحيته الأخرية "وتلك جر�أة الفنان �أمام التحدي
التاريخ ��ي الذي يقوم به ب�ص ��رف النظر عن نتائج
ه ��ذا التحدي" فامل�سرح الذي انتقل مع النقا�ش اىل
بالدن ��ا بقوة الأم ��ل يف خلق الفن املمتل ��ىء باملادة
احليوي ��ة او الرواية املرتجم ��ة كالعائدة املرتجمة
ع ��ن االيطالية عادت لت�شعر النقا� ��ش بالي�أ�س فقال
" �إن دوام هذا الفن يف بالدنا �أمر بعيد" رمبا لأن
ف�صاحة االلفاظ يف امل�سرح مل تكن ت�ست�ساغ �آنذاك
 ،فامل�س ��رح العرب ��ي بعد ذل ��ك دام وتو�سع وانت�شر
و�ص ��ار جامعات واكادميي ��ات  ،والقفزة امل�سرحية
التي ب ��د�أت يف املا�ضي و�صلت اىل امل�ستقبل الذي
كان يجهل ��ه النقا�ش و�أدرك ��ه الع�صر �أو حتول عرب
الزمن اىل عدة مدار�س كان هو من ا�ضاء م�شعله .
ب ��رزت ال�شخ�صي ��ة العربي ��ة الأجم ��ل يف نع ��وم
و�صف�ص ��ف وم�س ��رح �صن ��وع ال�شعب ��ي ،وم ��ا بني
تغريب وتعري ��ب وم�سرح مولي�ي�ر وغريه ،ولدت
ال�شخ�صي ��ة العربية مرتنحة مع م ��ا رافقها من نقد
م�سرحي من خالل " الناقد امل�سرحي العربي االول
�سلي ��م الب�ستاين "وان كن ��ت ال�ستغرب االقتيا�سات
عن الكثري من الرواي ��ات مثل اقتبا�سات عن رواية
"هورا� ��س لك ��ورين " ا�ضاف ��ة اىل تلح�ي�ن العمل
امل�سرحي �أو تطعي ��م العمل ال�شعري على امل�سرح.
�إ�ضاف ��ة اىل ن ��درة وج ��ود املمثلة امل�سرحي ��ة انذاك
وامل�شكالت التي واجهت امل�ؤلف واملخرج  ،والقائم
عل ��ى االعم ��ال امل�سرحية ونخب ��ة نتاجه ��ا ،وبهذا
ندرك من خالل هذا الكالم �إن الكثري من ال�صعوبات

ع�صام محفوظ
واجهت امل�سرح العربي �أو باالحرى �إن �صح القول
امل�ستع ��رب بتحدي ��ث تدرج ��ي وف ��ق االزمن ��ة التي
انتق ��ل منه ��ا  ،كم ��ا يف الف�ص ��ل اخلام� ��س م ��ن هذا
الكت ��اب الذي يحمل ال�ص ��ورة التو�صيفية للم�سرح
ال ��ذي اعجب ب ��ه "ع�صام حمف ��وظ" وتناق�ض معه
وك�أن ��ه مر مبراحل من التذبذب  .ورمبا هذا دفعني
للق ��ول ان امل�سرح الفينيق ��ي يف لبنان وتدمر ويف
باب ��ل �أق ��دم م ��ن امل�س ��رح االوروب ��ي واالغريقي ،
فامل�سرح ه ��و �ساحة العر� ��ض واملدرجات هي اكرب
دلي ��ل على ذلك  ،ومل يخلف تاريخن ��ا م�سرحية عدا
كلكام� ��ش  ،فامل�سرحية هي ت ��راث الغرب ويبدو �إن
ما كن ��ا نقوم به هو حم ��اوالت م�سرحية ن�صو�صها
مرتجمة اىل العربية .
يف الف�صل ال�ساد�س برزت كلمة امل�شخ�صني ،ورمبا
لإبراز قيمة التقم�ص وال�سعي لفهم ال�شخ�صية بعد

مسرح عالمي

المكتبة المسرحية

بينوكيو  ..من الر�سوم املتحركة �إىل امل�سرح
ترجمة  /عادل العامل
نظر ًا لكون معظم النا�س يعرفون ق�صة بينوكيو
 Pinocchioم ��ن خ�ل�ال فيل ��م الر�س ��وم
املتحركة لولت دي ��زين �أكرث من معرفتهم به من
ق�صة كارلو كول ��ودي الأ�صلية ،في�صبح مفهوم ًا
�أن ي�ستع�ي�ر امل�س ��رح الوطن ��ي الربيط ��اين من
ديزين ولي�س من كاتب الق�صة كولودي.
وتبقى حكاية احلدَث �سليم ًة ،يقول نيل نورمان
يف مقال ��ه ه ��ذا� .إذ �أن جيبيت ��و� ،صان ��ع ال ُّدم ��ى
الفق�ي�ر ،يت ��وق لأن يكون ل ��ه اب � ٌ�ن فيتمنى على
واحد من دُماه �أن يتحول �إىل ولد حقيقي.
فتنبعث احلياة يف الدمية ،التي تبقى ،مع هذا،
كما هي من خ�شب ويتوجب �أن متر باختبار من
خالل �سل�سلة من املغام ��رات والعرثات لتربهن
على �أنها ت�ستح ��ق التحول النهائي �إىل خملوق
من حلم ودم.
ويق ��وم ج ��ون تيف ��اين هن ��ا ،وهو خم ��رج فيلم
"هاري بوتر والطفل امللعون" ،با�ستح�ضار كل مواهبه
يف اخلداع عند �إخراجه للن�ص الذي كتبه ديني�س كيلي.
فنج ��د هناك �شعلة زرقاء تطفو من حول امل�سرح من دون
�أحد يتحكم بها يف الظاهر ،و�أنف بينوكيو ينمو لي�صبح
�شبيه� � ًا ب�س ّل ٍم ممتد ،بينما تبدو هن ��اك �أحيان ًا دُمى كبرية
احلجم وهي �أكرث حيوي ًة من املمثلني.
ً
كما جن ��د الأغاين الأ�صلية ،مثل "�إ�صف ��ر قليال" ،و"حني
تتمن ��ى �أن تك ��ون على جنم ��ة" ،تتغري قلي ًال ل ��دى مارتن

امل�سرح وال�صحراء
كتاب جديد

ل ��و الذي ي ��زود امل�سرح �أي�ض� � ًا ببع�ض الأغ ��اين اجلديدة
الفاتنة من �صنعه.
و م�سل�س ��ل "جزي ��رة البهج ��ة The Pleasure
 ،" Islandعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،وه ��و عن ��وان �آخ ��ر
للق�ص ��ة ،يو�ض ��ح املخاطر الت ��ي يتعر�ض له ��ا القا�صرون
ح�ي�ن يقومون بال�شرب والتدخ�ي�ن وذلك من خالل حتول
الأ�شخا�ص املذنبني ،الذين يرتكبون ذلك� ،إىل حمري.
وق ��د �أ�صب ��ح بينوكي ��و �أيقون ��ة ثقافي ��ة يف ع ��امل الغرب
بوج ٍه خا�ص .فقد �أعيد تخيل هذه ال�شخ�صية الق�ص�صية

متر� ��س طوي ��ل يف االداء امل�سرح ��ي .اذ ال يوج ��د
يف احلي ��اة �شخ�صني مت�شابه�ي�ن ،فكيف يف االداء
امل�سرح ��ي �أو حتدي ��د ًا يف الت�شخي� ��ص امل�سرح ��ي
خا�ص ��ة يف م�سرحي ��ة هامل ��ت وبنق ��د اخت�ص ��ره
ع�ص ��ام حمف ��وظ بقول ��ه" وت�ص ��رف انطانيو� ��س
عب ��ده يف الرتجم ��ة ه ��و مث ��ال مل ��ا كان يح ��دث يف
غالبي ��ة الرتجمات يف الفرتة م ��ا بني والدة امل�سرح
العرب ��ي عل ��ى ي ��د م ��ارون النقا� ��ش ووالدة الوعي
الع�ص ��ري للت�ألي ��ف املحل ��ي على يد ف ��رح انطون"
فالوع ��ي الع�ص ��ري ه ��و �سم ��ة ذات دواف ��ع تو�ضح
االف ��كار وامل�شاعر والهموم الت ��ي تنازع هواج�سها
"ع�ص ��ام حمفوظ" م ��ع �سيناريو امل�سرح العربي
يف مئ ��ة ع ��ام والذي ميك ��ن تقدمي ��ه عل ��ى امل�سرح
حاليا بتحديث لأزمنة تر�س ��م جمد امل�سرح العربي
قدمي ًا� ،أوامل�سرح االوروبي املرتجم برواياته على
اخل�شب ��ات امل�سرحي ��ة �إن �صح التعب�ي�ر ،وامل�سرح
العرب ��ي احلايل والينبوع الذي نهل منه قبل قرون
م�ضت.
م�س�ي�رة مل�سرح عرب ��ي يف �سيناريو ه ��و مل�سرحية
واح ��دة ت�ضم تاري ��خ امل�سرح العرب ��ي يف مئة عام
ه ��ي م�ؤ�س�س ��ة ل ��ه م ��ن كل النواح ��ي الرتاجيدي ��ة
والكوميدية وال�شعري ��ة ،ومن يو�سف وهبي لعلي
الك�س ��ار وجني ��ب الريح ��اين " وكذل ��ك امل�سرحي ��ة
ال�شعري ��ة الت ��ي كان ��ت ق ��د بلغ ��ت ذروة تقنيته ��ا
الغنائي ��ة مع �أحم ��د �شوقي ثم عزي ��ز �أباظة و�أحمد
باكثري وغريهم" ف�أين امل�س ��رح الهزيل؟ ومتى بد�أ
؟ وكيف كانت عرو�ضه وعلى ماذا اعتمد الريحاين
الأكرث �إطالع ًا على امل�سرح العربي؟
منى امل�س ��رح احلقيقي بعد احلرب�ي�ن ب�شكل م�ؤثر،
وظه ��رت مدار� ��س ع ��دة العلمي ��ة واملنهجي ��ة خالل
الق ��رن املا�ض ��ي ح�ص ��ر ًا ،فاالوروبي ��ون ر�سم ��وا
انطباعي� � ًا الع�صر العربي من الق ��رن ال�سابع ع�شر،
وهذا ي�ضعن ��ا �أمام ت�سا�ؤالت م ��ن نحن يف امل�سرح
العربي وملن ننتمي ؟

يف �أدب الأطف ��ال م ��رار ًا ،وجرى تكيي ��ف الق�صة لو�سائل
�إعالمي ��ة عدة ،ومنها فيلم ديزين عام " 1940بينوكيو".
وهو يف الأ�صل بطل رواي ��ة للأطفال بعنوان (مغامرات
بينوكيو) للكاتب الإيطايل كارلو كولودي ( ،)1883كما
جاء �آنف ًا.
ه ��ذا و�سوف ي�ستم ��ر عر�ض هذا العم ��ل امل�سرحي ،الذي
بد�أ ي ��وم  1كانون الأول  ،2017حتى  10ني�سان ،2018
وذلك على امل�سرح الوطني الربيطاين بلندن.
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�ص ��در كت ��اب جدي ��د ع ��ن �إدارة الن�ش ��ر يف
دائ ��رة الثقاف ��ة يف ال�شارق ��ة كت ��اب «امل�س ��رح
وال�صح ��راء»� ،ضم ��ن �سل�سل ��ة «درا�س ��ات
م�سرحي ��ة» مت�ضمن� � ًا جمل ��ة م ��ن الق ��راءات
وال ��ر�ؤى ح ��ول مفهوم امل�س ��رح ال�صحراوي،
وجمالي ��ات عرو�ضه يف نحو � 100صفحة من
القطع املتو�سط.
وج ��اءت ا�ستهاللية الكتاب ،الذي �أعده ع�صام
�أب ��و القا�سم ،حتت عن ��وان «مهرجان ال�شارقة
للم�س ��رح ال�صح ��راوي :ف�ضاء جدي ��د للفرجة
العربي ��ة» .وهي عبارة عن تقرير مو�سع حول
الدورتني املا�ضيتني م ��ن التظاهرة امل�سرحية
الت ��ي تقيمه ��ا �إدارة امل�س ��رح من ��ذ � 3سنوات،
كم ��ا ح ��وى الكت ��اب ق ��راءة ح ��ول م�سرحي ��ة
«داع� ��ش والغ�ب�راء» التي قدم ��ت يف افتتاحية
ال ��دورة الثانية من املهرجان ،وهي من ت�أليف
�صاح ��ب ال�سمو ال�شي ��خ الدكت ��ور �سلطان بن

حمم ��د القا�سم ��ي ،ع�ض ��و املجل� ��س الأعل ��ى،
حاك ��م ال�شارق ��ة ،و�إخ ��راج حمم ��د العام ��ري.
وم ��ن مواد الكتاب �أي�ض� � ًا درا�سة حتت عنوان
«الفرج ��ة ال�صحراوي ��ة واخلط ��اب امل�سرحي
اجلدي ��د»� ،أجنزه ��ا الباحث اجلزائ ��ري �أحمد
�شنيق ��ي ،وحت ��ت عن ��وان «�أب ��و الفن ��ون يف
ال�صح ��راء :جمالي ��ات وحتدي ��ات» ج ��اءت
م�ساهم ��ة امل�سرح ��ي امل�ص ��ري جم ��ال ياقوت،
وكتب الباح ��ث ال�سوداين عثمان جمال الدين
درا�سته حتت عنوان «امل�سرح وال�صحراء� :أي
مو�ضوع و�أي �شكل؟».
وحتت عنوان «امل�سرح ال�صحراوي� :أ�سئلة..
و�أ�سئلة �أخرى» كتب امل�سرحي العراقي حازم
كم ��ال الدي ��ن .وت�ضمن الكت ��اب �أي�ض� � ًا قراءة
بانورامي ��ة حول فعاليات ال ��دورة الثانية من
مهرجان امل�سرح ال�صحراوي.

"م�سرح الطفل "للكاتب
الأ�سباين الفون�سو
�سا�سرته
�صدر عن دار امل�أمون للرتجمة والن�شر التابعة
لوزارة الثقافة العراقية – كتاب م�سرح الطفل
للكات ��ب اال�سب ��اين الفون�س ��و �سا�س�ت�ره ،وقد
ترجمت ��ه اىل العربي ��ة املرتجم ��ة �إ�ش ��راق عبد
العادل �صكبان وهو مكون من � 160صفحة.
وج ��اء يف املقدم ��ة :م ��ن املع ��روف ان امل�سرح
يحظ ��ى مبكان ��ة مهم ��ة ج ��د ًا يف املنج ��ز
الأدب ��ي املتميز للكات ��ب الأ�سب ��اين (�ألفون�سو
نحو �أقل ان
�سا�سرته) ،ومعروف ولك ��ن على ٍ
البع� ��ض م ��ن �أعماله الت ��ي بلغ ��ت ال�ستني كان

ق ��د كتبها للأطفال وجُ مع ��تْ ً
كاملة يف جملدين
عن م�س ��رح الطفل… ويف ه ��ذا الكتاب يقدم
لن ��ا (�سا�سرته) الق�ص ��ة التي كان ��ت وما تزال
واح ��د ًة م ��ن �أبرز �أعم ��ال م�س ��رح الطفولة يف
امل�س ��رح الأوربي بنحو ع � ٍ�ام ،وهي م�سرحية
(ق�ص ��ة دُمية مرتوكة) هذا العم ��ل الذي ُترجم
�إىل نح ��و �إحدى ع�شرة لغة و ُقد َم على م�سارح
�أملانيا وم�س ��ارح ال ��دول الأ�سكندنافية ،ميكن
عدّه احد كال�سيكيات الأدب العاملي.
فيم ��ا ُتعد (دائرة الطبا�ش�ي�ر) ال�صينية الأ�صل
التي تعود للقرن الثاين ع�شر الأ�سا�س لنماذج
م�سرحي ��ة كب�ي�رة كتبه ��ا بريخ ��ت ال ��ذي رمبا
مل ُيع ��رف عن ��ه �إن ��ه �أ�ستوحى الفك ��رة من هذا
العمل .فكانت ق ��راءة (�سا�سرته) لكال العملني
(ال�صيني والأملاين) املحرك لإجناز عمله هذا،
املخ�ص� ��ص للأطفال من خالل اعتماده �أ�سلوب ًا
�سل�س� � ًا وظف ��ه لالنتق ��ال �إىل ع ��امل الطفولة –
جدال �سببت ُه دُمية – والتي تظهر يف ن�صو�ص
�سب
�أخرى على �شكل مُ�ش ��ادة من �أجل ت�أكيد َن ِ
كائن ما �إىل �إحدى الأمهات.
ٍ

