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 واإلبداع
ّ

مسرُح الفن

تنمية بقعة

باملسرح  اإلسالم  عالقة  كانت  لطالما 

اّتهام  أصابع  حنوه  تتّوّجه  إذ  جدل؛  موضع 

الفّن  هذا  حُيّرم  اإلسالم  أّن  تشيع  سوداء 

اجلميل، فيما يقف اإلسالم مرّحًبا باألعمال 

كما  تماًما  امللزتم،  للفن  ومشجعًا  املسرحّية، 

املبدعني. على  ويثين  اإلبداع  يشّجع 

متكامل  مسرٌح  هو  اإلساليّم  املسرح 

من  كثريًا  حيمُل  ورؤيًة،  ومضمونًا  شكاًل 

الفرد واملجتمع،  بالّنفع على  القيم اليت تعود 

على  وتكامله  اإلنسان  سمّو  يف  يساهم  وهو 

الفضيلة. حنو  والقييم  األخاليّق  املستوى 

إسالمّية  برؤية  اإلساليّم  املسرح  يمتاز 

الكون  إىل  نظرتها  يف  ومتن�اسقة  منسجمة 

رؤية  فهي  وبالتايل  والقيم،  واحلياة  واإلنسان 

إنسانّي�ة جامعة، تمتلك نظرة متوازنة جتمع بني 

ق بني الدني�ا واآلخرة، وتزاوج 
ّ
المادة والروح، وتوف

والعمل،  العبادة  وبني  والعاطفة،  العقل  بني 

املسرح  أّن  فنالحظ  والنفس،  اجلسد  وبني 

اإلساليّم يتطّرق إىل قضايا املجتمع ويعاجلها 

بطريقة حكيمة حتثُّ على الطاعة واملسؤولّية 

وفعاًل. وقواًل  نّي�ًة  هللا  شريعة  وامتث�ال 

عند  املسرحّية  األشكال  ختتلف  حني  يف 

بمسرح  املعروف  الظّل  خيال  مثل  العرب، 

األقىص  الشرق  من  جاءهم  الذي  الّدىم 

يف  وازدهر  أندونيسيا(،  يف  جافا  )جزيرة 

الفاطمّيني، وترك  أّواًل، وذلك يف عصر  مصر 

داني�ال،  ابن  أعمال  يف  تمّثلت  مكتوبة  آثارًا 

أخذ  حيث  اسطنبول،  إىل  ينتقل  أن  قبل 

حتت  انتشر  الذي  بالكراكوز  املعروف  شكله 

اإلمباطورّية  مساحة  على  مختلفة  أسماء 

»احلكوايّت«  مسرح  إىل  إضافة  العثمانّي�ة، 

الذي حييك مسرحّية كاملة بطبقات صوته، 

املسرح.  خشبة  على  املمثلني  أداء  إىل  وصواًل 

اليوم. شيوًعا  األكرث  هو  األخري  الّنوع  ويبقى 

كان ياما كان... مسرح الّشارع

وتنبع  الّشارع،  يف  تولد  األفكار  أّن  بما 

تّم  فقد  وهمومهم،  الّناس  معاناة  من 

املخرجة  يد  على  »الّشارع«  مسرح  تأسيس 

بدأت  اليت  قصري،  سارة  الّشابة  واحلكواتّي�ة 

شارع  يف  األرصفة  أحد  مفرتشًة  مسريتها 

ثم  لبريوت،  اجلنوبّي�ة  الّضاحية  شوارع  من 

بأكمله. لبن�ان  حنو  منه  انطلقت 

الذي  الّشارع  مسرح  نقلت  قصري،   سارة 

ت 
ّ

بدأ مع اليسارّية يف أوروبا إىل بريوت، فدق

حولها  وجمعت  جميعًا،  الّناس  أبواب  به 

بعيدًا  أغني�ائها،  قبل  بريوت  ضاحية  فقراء 

عن املسارح باهظة الثمن، والكرايس احلمراء 

الّباقة. واألضواء  املخملّية، 

قلوب  تأسر  أن  استطاعت  اليت  قصري 

اليت  املصاعب  من  جزء  إىل  أشارت  جمهورها 

الشباب«:  »مع  ملجلة  تقول  حيث  واجهتها 

اإلسالم

فرح الحاج دياب
صحافّية لبن�انّي�ة
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تنمية

وصرُت  رهيب،  باستهجان  »اصطدمت 

استفهام  بعالمات  وعربّي�ًا  لبن�انّي�ًا  محاطة 

بني  شرعّية  مشكلة  »ال  وتضيف  كثرية«، 

والفّن  باهلل،  نرتبط  حنن  والتمثي�ل،  احلجاب 

أيًضا«. باهلل  مرتبط 

مكان  من  املتنّقل  ومسرحها  سارة  حتّولت 

اللبن�ايّن  الفّن  يف  فارقة  عالمة  إىل  آخر،  إىل 

الّضيق  الّتمثي�ل  عالم  دخلت  إّنها  إذ  والعريّب؛ 

»لم  مؤّكدة  تقول،  كما  »كامل«،  حبجاٍب 

وبني  الفرد  بني  عائًقا  يوًما  اإلسالم  يكن 

يعود  نقّدمه  ما  أّن  طالما  أحالمه،  حتقيق 

بالفائدة على من حولنا، فالشريعة تقف إىل 

صالبة«. بكّل  جانبن�ا 

ومتشّوقني  سعداء  كانوا  »الّناس  تضيف 

عن  يتحّدثن  محّجبات  لرؤية  عرض  كّل  يف 

والناس...« املنطقة  هموم 

حكايا األطفال... احلكوايت قد عاد

اجّلدة  كانت  الّزمان  قديم  يف  كان  ياما  كان 

أم قاسم حتكي ألحفادها كثريًا من القصص، 

لم  بقّصة  سارة  حلفيدتها  احتفظت  لكّنها 

اليت  القّصة  هي  كانت  قبل،  من  ألحد  حتِكها 

بامتي�از. حكواتّي�ة  لتصري  سارة  منها  انطلقت 

الراوي  بأّنه  العرب  عند  احلكوايّت   
َ

ُعِرف

املالحم  بت�الوة  رمضان  سهرات  حييي  الذي 

أو  شداد،  بن  عنرتة  سرية  مثل:  الفروسّية 

بعض  يعتب  الزير...  أو  الهاليّل،  زيد  أيب 

الراوي  ومهارة  ري  السِّ هذه  أّن  األشخاص 

نظرًا  وذلك  ذاته؛  حبّد  مسرحًا  تعّد  األدائّي�ة 

إىل اجلانب التمثيلّي الذي تتسم به يف بعض 

الطابع  ومع  معه  احلضور  وتفاعل  األحيان، 

فن  يتمّي  هنا،  من  املروّية.  لألحداث  املثري 

السامعني. مخّيلة  إىل  يتوّجه  بأّنه  احلكوايّت 

تؤّكد قصري»كان القرار يف جلنة األساتذة يف 

اجّلامعة اللبن�انّي�ة حذًرا، ألنين كنت أّول فتاة 

وُتكمل  االختصاص«.  هذا  تدخل  محّجبة 

أختّلى  وال  اجّلامعة،  وأترك  املسرح،  »أترك 

يومًا عن حجايب وإن كنت يف سنة ختّريج«.

تمّي سارة، لم حيل دون مشكلة احلجاب يف 

بأّنين محّجبة  التمثي�ل، »لدي مشكلة  مجال 

قليلة  الفرص  »موديرن«،  ليس  حجابًا 

وأحيانًا نادرة، يف خضم أزمة الثقة بالّشخص 

ال  بعقيديت  »الزتايم  مضيفًة  املحّلّي«، 

إذا  أّما  معي،  ختتلف  أدوار  بأخذ  ال  يل  يسمح 

لذلك  إخراجّية،  حلواًل  أجد  فإنين  اضطررت، 

حتّضر  الّشارع  مسرح  فرقة  أّن  قصري  تؤّكد 

لتنشئة  تسعى  جديدة  ملسرحّيات  باستمرار 

الصحيحة،  التربوّية  القيم  على  األطفال 

اإلسالم. قيم  من  تنبع  أّنها  شّك  ال  واليت 

مسرح مجدل سلم يف جنوب 
لبن�ان... أحداٌث ال تنتهي

املسرح  ُشّيد  القيسّية،  وادي  أسفل  يف 

اجلبال  تتحّول  الذي  الدائم  احلسييّن 

املطّلة عليه إىل مدّرجات جيلس األهايل على 

التمثي�ل  ثي�اب  املمّثلون  يرتدي  صخورها. 

وأنصاره،  احلسني8  بمصرع  اخلاّصة 

تلوح راية اإلمام احلسني8، يطّل املمّثلون 

حيملون  والسوداء،  اخلضراء  بالعمامات 

الدروع القديمة املصنوعة يدوّيًا، والسيوف، 

اىل  متوّجهني  احلديدّية،  الرماح  وبعض 
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الذي  الطبيعّي  والنخيل  باخليم  املجّهز  الوادي 

أصبح من طبيعة أرض الوادي، بعدما ُزرع منذ 

املسرح. ألجل  عّدة  سنوات 

تأسس  الذي  سلم،  مجدل  مسرح  هو  هذا 

البلدة  من  شبان  تسعة  قّرر  حني   )[985( عام 

اخلاّصة،  طريقتهم  على  الّطف  واقعة  تمثي�ل 

وتشجيعهم،  األهايل  حماسة  من  مستفيدين 

املسرحّية  حيضر  إذ  الفًتا،  جناًحا  بذلك  محّققني 

كّل عام آالف الّناس من أبن�اء املنطقة وخارجها.

هو  املسرحّية  هذه  جناح  وراء  يكمن  ما  ولعّل 

وأدائها؛  كتابتها  يف  الّصدق 

ولم يقف الّشبان عند واقعة الّطف فقط، بل 

تطّور عملهم املسريّح؛ إذ لعبوا مسرحّية »جرح 

يف  األونسكو  قصر  يف  ُعرضت  اليت  وأرض« 

أخرى. مسرحّيات  إىل  باإلضافة  بريوت،  

ياسني،  موىس  املسريّح  الكاتب  حيرص 

عام،  كّل  مختلف  بشكل  املسرحّية  كتابة  على 

بعني  آخًذا  مختلف،  قالب  يف  مّرة  كّل  ويقّدمها 

اليت  السياسّية واالجتماعّية  التطّورات  االعتب�ار 

هدف  للمسرحّية  يؤّكد  إذ  املنطقة،  لها  تتعّرض 

املنطقة،  قضايا  على  األهايل  توعية  هو  رئييّس 

ومآسيها... 

من مسرح هذه البلدة انطلق عدد من املمّثلني 

أبطال  إّن  إذ  التمثي�ل  عالم  يف  طرقهم  ليشّقوا 

جميًعا   خضعوا  عليها  والقائمني  املسرحّية 

يف  اليوم  يشاركون  وباتوا  متخّصصة،  لدورات 

كثرية. وتلفزيونّي�ة  مسرحّية  فنّي�ة  أعمال 

ذا  اإلساليّم  املسرح  يكون  أن  بد  هنا، ال  من 

رسالة هادفة ختدم اإلنسان أينما حّل أو ارتحل، 

إنسانّي�ًا  وجسده  ووجدانه  بعقله  تسمو  حبيث 

واالنفتاح  الوسطّية  فيتخذ  ومصريّيًا،  وأخالقّيًا 

بالتن�اقضات  املليئ�ة  احلياة  هذه  يف  له  مذهبًا 

والقضايا  االجتماعّية  والصراعات  واملشاكل 

وتفّسخ  الرذيلة،  استب�احة  زمن  يف  األخالقّية 

القيم  وتراجع  اإلنسان،  واحنطاط  األخالق، 

الكّمّية  بالقيم  استب�دالها  تّم  اليت  األصيلة 

االستعمالّية يف عاملنا الذي بات يضّج بالمادّيات 

اإلساليّم  املسرح  يرفض  لذا  الزائفة؛  واملعايري 

الغواية املجانّي�ة، والنفاق الكاذب، والغلو املبالغ 

إىل  املقابل، يدعو  الفوضوّية. ويف  والعبثّي�ة  فيه، 

على  والصب  الصالح،  والعمل  الصادق،  اإليمان 

احلياة. مصاعب 

يف اخلتام يمكنن�ا القول إّن احلياة 
خنتار  من  وحنن  مسرح،  خشـــبة 
أدواًرا  فلتكن  نلعبها،  اليت  أدوارنا 
الوجه  احلسن،  وجهنا  تعكس 
اإلســــاليّم، احلضـــارّي، الُمبدع، 
وابط اإلسالمّية  املـــتمّسك بالضـــّ

اآلخر. على  واملنفتح 


