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تأّسَس  مذ  املسرح  كان  هكذا 
عند اإلغريق والرومان والفرس، 
كّمًا  مفتِعاًل  اإلنتشار،  يف  آخذًا 
هذه  جتاه  والدهشة  اإلثارة  من 
بمدرجاتها  املتن�اسقة  املساحة 
وأحيانًا  وسقفها  وستائرها 
السماء،  على  املفتوح  فضائها 
وتسليط  فكرٍة  عرِض  أجل  من 
يف  مسِهمًا  عليها،  الضوء 
أو  حولها،  العام  الوعي  زيادة 
تستطيُع  ال  مشكلٍة  لتضخيِم 
والفنون  الصرحية  التعبرِي  سبُل 
ُر 

ّ
يوف بما  عنها  التعبري  األخرى 

والسلمّيَة  السليمَة  احلدوَد 
والسلطات  املجتمعات  بني 

والديني�ة.  السياسية 

مأساٌة،  تارًة  ملهاٌة،  تارًة 
عرٌض  أو  كوميديا  أو  تراجيديا 
كان  لطالما  شعرية،  مللحمٍة 
املسرُح من أقوى أشكال الفنون 
شىت  فيها  تتوالُم  اليت  التعبريية 
وشعرًا  كتابًة  اإلبداع  عناصر 
وإخراجًا.  وتمثي�اًل  وموسيقى 

هواُة  املسرِح  صالِة  يف  يلتقي 
وامللحمة  والرواية  القصيدة 
املسريح  والرقص  والتمثي�ل 
والرسم  واللغات  والتاريخ 

والقصص  والتصوير  والنحت 
على أنواعها األدبي�ة. فيتمّخُض 
بامتي�از،  الثقايف  امللتقى  هذا 
تب�ادٌل  فيه  كبري،  فيّنٍ  حَدٍث  عن 
للثقافات  األطراف  متعدد 
الفنون  لزوايا  املختلفة  والرؤى 

كافًة.  املعروضة 

الناس  لدى  إن  أرسطو  يقوُل 
منذ الطفولة غريزة التشخيص 
خيتلف  الناحية  هذه  ومن 
اإلنسان عن احليوان يف أنه أكرث 
يتعلم  وأنه  املحاكاة  على  قدرة 
تشخيص  طريق  عن  دروسه 
غريزة  لإلنسان  إن  األشياء. 

في خدمة الهوّية الثقافّية

المسرح

مريم ميرزاده

 
ّ

»الدني�ا مسرٌح كبيٌر، وإن
 

ّ
كل الرجال والنساء ما هم إل
لعبي�ن على هذا المسرح«.

وليام شكسبري

أدب وفن بقعة
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التمثي�ل منذ الصغر، إن املتعة أواللذة اليت 
حتول  هي  العملية  هذه  من  عليها  حنصل 
احلياة إىل مسرح ومن هنا ينبع املسرح... 
الفطرّية  رغبت�ه  من  اإلنسان...  أصل  من 
يف الّتجسيد... من خياله الواسع الذي هو 
أصل احلياة... من احلياة نفسها. أرسطو 
زيتّي�ِة  يف  هومريوس  وجَه  يت�أّمُل  الذي 
النسيج  عن  متسائاًل  الشهري  رامبانت 
وعن  باكتشافه  تفّرد  الذي  الشعري 

واألوديسة.  اإللياذة  حقيقة 

أقوى  احلاّلج«  »مأساة  تكن  ألم 
صياغة  يف  املسرح  لدور  زمانه  يف  جتسيٍد 
الرأي العام وصقل الثقافة وبلورة األفكار 
كان  وإذا  للتاريخ؟  شعريٍّ  استعراٍض  عب 
التاريُخ مادًة صلبًة ال يستسيغها كثريون، 
املمثلة  والصورة  واملوسيقى  الشعَر  أّن  إال 
يوم،  ذاِت  يف  حدثت  حقيقية  لرتاجيديا 
يقّدُم  جذابًا  موضوعًا  التاريخ  من  جتعل 
إبداعًا.  وأكرثها  الطرق  بأفضل  للمتلقي 
الشعر  هيئ�ة  على  املسرحية  بدأت  ربما 
بكتابة  شويق  أحمد  بدأ  حيث  أواًل. 
عبد  صالح  وكان  الشعرية،  املسرحية 
الشعرية  املسرحية  رواد  من  الصبور 
مرحلة  بعد  ذلك  كان  حيث  العربي�ة، 
به  عاصرته  الذي  احلر،  اجلديد  الشعر 
وعبد  السياب  شاكر  بدر  املالئكة،  نازك 
مسرحياته  بني  ومن  البي�ايت.  الوهاب 
لعبد  اشتهرت  اخلمس،  الشعرية 
الصبور »مأساة احلالج«، أشهر أعماله. 

املسرح  احنطاط  إىل  يؤدي  يشء  ال 
أو  احلريات،  قمع  ممارسات  تفعل  مثلما 
كما  توجيهه  أو  عليه  السيطرة  محاوالت 
وكما  واأليديولوجيات  السياسات  ترغُب 
أصحاب  من  بالرأي  املستأثروَن  يشاُء 
السلطة واملنصب. أو كما ترغب التي�اراُت 
واألحزاُب يف جماعٍة ما، أو كما يشاُء مخرٌج 

 . متمّلق

املسرح الذي حاربت�ه الكنيسُة خالل 
اإلمباطورية  يف  الوسطى  القرون 

ارتب�اطه  بذريعِة  الروماني�ة، 
باألوهام  التارييخ 

لشعبي�ة  ا
س  لطقو ا و

فية  ا خلر ا

يتم  اليت  الماجنة  احلفالت  وأحــــــيانًا 
محطَّ  عاَد  الناس،  بني  وتداولها  عرضها 
سقوط  ُبَعيَد  الكنيسة  رجال  اهتمام 
من  املرة  هذه  الروماني�ة.  اإلمباطورية 
الناس.  بني  الكنيسة  حضور  إعالء  أجِل 
إلحقاق  منبًا  املرحلِة  هذه  يف  املسرُح  صار 
املستمدة  الدالالت  وتلقني  الدين  سلطة 
األعياد  وممارسات  املقّدس  الكتاب  من 
اجلاهزين  العوام  من  ملجموعٍة  الديني�ة 
للتلّقي. كان املسرح هنا، كما يف كل حاالته، 

عامِل  بفعل  للمعرفة،  آسرًا  مصدرًا 
املقرون  والتصوير  التشخيص 

كان  إذا  فكيف  باملوسيقى. 
طاقم  ذاِت  من  املؤدي 

الكهنوت، واملسرُح 
حَرِم  ذاَت 

لكنيسة  ا

أدب وفن
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يف  تمثيليًا  األشهر  الدور  نفسها. 
كان  هذه،  املسرح  ازدهار  مرحلة 
مسرحيات  ثم  املسيح،  صلب  آالم 
ذلك،  بعد  البوتستانيت  اإلصالح 
حلركة  الكاثوليكية  واملعارضة 

 . ح صال إل ا

القرن  خالل  للمسرِح  كانت  ثم 
النهضة  من  حّصُته  عشر،  الثالث 
أوروبا  على  طرأت  اليت  الثقافية 
خاضتها  اليت  احلروب  بَعيَد  الغربي�ة 
والشمالية  الشرقية  الشعوب  مع 
جديٍد  ثقايف  غىًن  من  حملته  وما 
البزينطي  الشرق  من  سيما  ال  نوعيًا 
التب�ادل  أخذ  حىت  اإلساليم. 
الفنانني  جاليات  بني  والفين  الثقايف 
وتزدهر  يزدهر  والغرب  البزينطيني 
وصواًل  والعناصر.  األدوات  معه 

الروماين  النقش  يف  تداخلت  أن  إىل 
البن�دقية،  فسيفساء  القديم، 
واألناضولية  السورية  والعمارة 

الحقًا.  والفارسية 

احلقبة،  هذه  يف  الّدير  لعب 
الفنون  على  احلفاظ  يف  البارز  الدور 
والنقوش واحتضانها، رغم أّنه يميل 
ر 

ّ
بطبعه إىل حفظ املوروث وليس يوف

أو  واإلبتكار  للَخلِق  املطلوب  امليدان 
لتجّدد.  ا

أسأُل  اليوم؟  املسرح  أين  ولكن 
أن  يمكنين  عّما  أحبُث  وأنا  نفيس 
تثرُي  ألغاٍز  من  الستارة  خلف  أجده 
األخري  العرض  دهشِة  من  بعضًا  يّف 
ثم  لشكسبري.  عليه  حصلُت  الذي 
يبعُث يّف اخليب�ة كلما شخَص أمايم 
البن�ديق  وكاسيو  املغريب  عَطيل  قتاُل 
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حنصل  زلنا  ال  أنن�ا  وكيف  ديدمونة.  حول 
عرضًا  حضرنا  كلما  الدهشة  من  جرعٍة  على 
ما  لكتابة  نسعى  أن  دون  القصص،  لتلك 
يشبهها تمثيليًا. أقوُل هل تنقصنا الروايات 
قصصًا  بها  اكتفين�ا  أنن�ا  أم  والقصص؟ 
وروايات. واحتكرت السينما الدور التمثيلي 
مصداقّية  و  املسرح  »حقيقية«  عن  بعيدًا 

اخلشبة.  ممثلي 

شاهنامة  يف  وسهراب  رستم  ملحمة   
حتّولت  اليت  زال  األب  وأسطورة  الفردويس، 
لعظمتها يف خاطر التاريخ إىل تماثي�ل رخامية 
يقبل على شرائها السّواُح إىل ضريح الشاعر 
إىل  الیوم  حتولت  واليت  طوس،  يف  اإليراين 
لألطفال.  حىت  تعّلم  وقصص  أغني�اٍت 
املكتوبة؟  األسطورة  إىل  حصرًا  أنعزوها 
ورسم  تمثيلها  كان  خلودها  من  جزءًا  أّن  أم 

املدن  يف  املتاحف  جدران  يف  شخصياتها 
بالغرض  اليوم  مسارح  تفي  هل  املختلفة؟ 
اآلسُر  األثُر  لها  هل  بل  ألجله؟  نشأت  الذي 
املسرح  أين  كان؟  الذي  الفاعل  واحلضور 
نتحدث  الزلنا  هل  هوّيت�ه؟  ما  هنا؟  العريب 
على  وذهبن�ا  سبق  مسرحيٍة  عن  سنواٍت 
عميق  أثٌر  لها  فكان  حلضورها  يومًا  أقدامنا 
يف  اليوِم  مسرحياُت  ُتكَتُب  هل  ضمائرنا؟  يف 
هل  البعيد؟  املستقبِل  يف  ما  يومًا  مجلداٍت 

اخللود؟  تقارب  هل  تؤّرخ؟ 

محاوالٍت  بعد  أوضح  تكون  اإلجابُة 
الصريورة  عن  اللثام  إلماطة  موضوعيٍة 
وآثار  التمثيلي،  الفن  لواقع  التاريخية 
لنا  وتريده  أرادته  وما  والتطور  احلداثة 
وتميس  بانبهار  نستوردها  اليت  الثقافات 
التمثي�ل  هي انطالقَتن�ا ومرجعنا الطليعي يف 
مسرحيًة  انطالقًة  أّن  شّك  ال  والتصوير. 
واألرقام  بالسرعة  متأثرًة  عمومًا  فني�ًة  أو 
واإلنرتنت  اإلجتماعي  التواصل  وشبكات 
املتداخلة  املعلومات  من  الهائل  والكم 
اليت  العالية  والتسلية  والراحة  السريعة 

توفرها طريقة املطالعة اإللكرتوني�ة، ال تكون 
شعٍب  حقيقِة  على  الضوء  تسّلط  انطالقًة 
عرٌض  األرجح  على  لعلها  وحضارته.  ما 
احلقيقي،  مساره  عن  عقوٍد  منذ  تاَه  ضائٌع 
إليه  تضاُف  الشوائُب  وأخذت  فتشّتَت 
خالل مسريته من كّل حدٍب وصوب. لعّل ما 
الستائر  ذات  الصاالت  يف  ملشاهدته  نذهب 
احلمراء، شكٌل مختصٌر سهُل الهضِم خفيف 

األثر، من فنٍّ كامٍل متكامٍل أصيل، كان منذ 
آالف السنني، يقّدُم للبشريِة عراقَة شعوبن�ا 
حفظ  إىل  السبي�ُل  فكيف  جذورنا.  وحضارَة 
املسلم  الشاب  لدى  واإلبداع  اخَللِق  جذوة 
التفّتت  من  خصوصًا،  والعريب  عمومًا، 
عصر  لصريورة  املالزم  املحتوم  الثقايف 
السرعة، ومن التشتت املرتّتب على استرياد 
غري  بصيغٍة  املعلومات  من  مجنونٍة  كمياٍت 

األغلب؟  على  مدروسة 

مجتمعنا  يف  اإلبداَع  بأّن  فيه،  ريَب  ال  مما 
ليس محصورًا ضمَن حزّيٍ فينٍّ دون آخر، وكما 
النهوض  بأدبي�اِت  شاماًل  احتفاًء  نشهُد  أّنن�ا 
الثقايف  اإلستعمار  ومقاومة  والثورة 
االجتماعية  اجلبهات  يف  الباردة  ومعاركه 
والثقافية، من قصٍة وروايٍة وقصيدٍة ولوحٍة 
وموسيقى، فإّن ما ال يغيُب عن خاطرنا، هو 
عظمة ما قد تلعُبه مسارُحنا من دوٍر تارييخٍّ 
ديُنن�ا- حيملها  اليت  الرسالة  خّط  يف  فاعٍل 

بأبهى  احلقيقية  مالمحه  وتقديم  هوّيُتن�ا 
احلمراء.  الستارة  فّن  خالل  من  الصور 

عن  وتأثريًا  سحرًا  يقلُّ  ال  الذي  الدور  هذا 
امللحمّية.  التاريخ  مسرحيات 

كاتب�ة وفنانة تشكيلية ومرتجمة- إيران
مريم مريزادة

أدب وفن




