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قارئ العزاء السيد عبد األمير فضل الله

وثائقي يتتبع ّ
تطورها ونشأتها على مدى أكثر من نصف قرن

«سراج الحق» :تاريخ السيرة العاشورائية في لبنان
زينب حاوي

صورة
وخبر

شـهد متحـف «أودون بـازار» فـي واليـة أسـكي شـهير وسـط تركيـا،
ً
إقبـاال كبيـرًا منـذ إعـادة فتـح أبوابـه فـي مطلع شـهر تمـوز (يوليو)
الماضـي ،بعدمـا كانـت مغلقـة مؤقتـا ضمـن تدابيـر مكافحـة وبـاء
كورونـا .الصـرح الثقافـي الحديـث الواقـع ضمـن المنـازل التقليديـة
القديمـة فـي قضـاء أودون بـازار ،اسـتقبل لغايـة هـذه السـطور 10
آالف و 629زائـرًا( .دنيـز أجيـك ـــ األناضـول)

في نمط إخراجي وسردي سعى لكسر كالسيكية تنفيذ الوثائقيات ،يعرض فيلم «سراج
الحق» (إعــداد :بتول صـ ّـوان مـ ّـروة  -إخــراج :محمد كمال الدين  -منتج منفذ :شركة إبداع)
غـدًا على شاشة «امل ـنــار»« .س ــراج الـحــق» وثــائـقــي ،يسرد السيرة العاشورائية فــي لبنان،
وتطورها ونشأتها ،عبر استضافة مروحة من العلماء والشيوخ ،إلى جانب شخصيات
أخرى واكبت هذه املسيرة على مدى أكثر من نصف قرن .هؤالء سيسردون ّ
كيفية نشوء
ّ
واجتماعية ّ
ّ
العاشورائية ،من زوايــا مختلفةّ ،
ّ
وفنية .طيلة الفيلم املمتد على
دينية
املجالس
ست وأربعني دقيقة ،تجول الكاميرا على وجوه ضيوفه ،من دون أن يتخلل الفيلم تعليق
صوتي ( .)voice overإذ سعى املخرج محمد كمال الدين ـ كما يقول لنا ـ إلى إرساء عنصر
التشويق في الشريط ،وربط أحداثه عبر كالم وتصريحات ضيوفه ،من خالل االنتقال من
محور إلــى اآلخــر عبر هــذه الخاصية في السرد ،وقــد ّ
غيب النمط الكالسيكي في اعتماد
التعليق الصوتي لتنفيذ هذه الغاية .ومن ضمن الشخصيات املستضافة :املسؤول الثقافي
في «تجمع علماء جبل عامل» الشيخ علي خازم ،واملحقق في التاريخ والدراسات اإلسالمية
الشيخ جعفر املهاجر ،قارئ العزاء السيد عبد األمير فضل الله ،إلى جانب الخطيب الحسيني
الشيخ حسن بدوي ،والسيد حسني شرف الدين ،صهر اإلمام موسى الصدر ،الذي ّ
يتحدث
ّ
هنا ،عن دور القاص العاشورائي ويربطه بمسيرة اإلمــام الصدر .إلى ذلــك ،ارتــأى صناع
ّ
السير الحسينية ،بل عمدوا إلى تطعيمه
الفيلم ،عدم االتكاء فقط إلى آراء علماء الدين وقراء
ّ
بشخصيات أخــرى تــدور في هــذا الفلك .هكذا ،سيطل في الفيلمّ ،
املصور علي مزرعاني
ّ
ّ
الذي واكب ووثق هذه السير منذ السبعينيات ،كما سيحضر قاسم قديح الذي جسد دور
«الشمر بن ذي الجوشن» (قاتل اإلمام الحسني) على مدى أكثر من نصف قرن على املسرح
العاشورائي في مدينة النبطية .ويروي قديح في الفيلم كيفية تفاعله مع هذا الدور وردود
فعل الجمهور التي قد تصل إلى الهجوم الكالمي املباشر عليه لشدة اندماجهم وتأثرهم
بهذا الدور وبما حصل في واقعة كربالء .هكذا ،في أقل من ساعة تلفزيونية ،سنكون أمام
ّ
تشويقية ،في التصوير (جالت كاميرا الفيلم على مدن :النبطية ،صور ،بعلبك ،عدلون،
مادة
ً
ُ
بيروت وعيناتا) واإلخــراج والحبكة ،تخرج الفيلم من النمط الكالسيكي الذي يحكم عادة
ّ
تنفيذ شرائط مماثلة ،قد تتسم بالجمود ،كما سنكون أمام مادة غنية ،قوامها الشخصيات
املستضافة التي ستسرد السيرة العاشورائية كل من زاويته الخاصة.
«سراج الحق» غدًا األربعاء  22:30على «املنار»

«مهرجان ربيع بيروت»ّ :
تحية خاصة

ّ
«تجمع إغاثة المسرح»
امألوا االستمارة
ّ
«تجمع إغاثة
قبل أيامُ ،ولد
املسرح في لبنان» على يد
مسرحيني لبنانيني (من
بينهم سحر عساف ،وكريم
دكروب ،وحنان الحاج علي)
مجتمع
بهدف
ّ
مساعدة أفراد ً
املسرح املتأثرين مباشرة
بانفجار مرفأ بيروت على
مستويات ّ
عدة .في هذ
ّ
السياق ،أطلق التجمع أخيرًا
استمارة ،يطلب من العاملني
في مجال املسرح أو الطالب
تعرضوا ّ
الذين ّ
ألي ضرر
ّ
بفعل ما جرى مألها في مدة
(أغسطس)
أقصاها  31آب
ّ
 .2020كما ّ
شدد على أنه
سوف «نتابع معك وسنحاول
االستجابة الحتياجاتك.
وسنسعى جاهدين لتأمني
دعم مادي و/أو دعم نفسي ـ
اجتماعي» ،مؤكدًا في الوقت
ّ
نفسه أن املعلومات التي
ّ
متطوعي
«نتشاركها مع
ّ
«تجمع إغاثة املسرح في
لبنان» ستبقى قيد الكتمان».
(رابط االستمارة متوافر على
موقعنا)

مايا أبو الحيات:
الكتابة من القدس وعنها
ضمن فعاليات «الكتابة
من القدس ُوعنها :سلسلة
ّ
مقدسيني»،
حوارات مع أدباء
يدعو «املتحف الفلسطيني»،
اليوم الثالثاء ،إلى حضور
لقاء مع الروائية مايا أبو
الحيات (الصورة) عبر
تطبيق «زوم» ،على أن
ّ
تضم
يحاورها بدر عثمان.
هذه السلسلة حوارات منفردة
ّ
مقدسيني بارزين من
مع أدباء
ُ
أجيال مختلفة ،لتلقي نظرة
ُم ّ
عمقة على الكتابة عن
القدس املحتلة بني املاضي
والحاضر ،من خالل تسليط
ّ
الضوء على مسيرة أدباء
انشغلوا باملدينة الفلسطينية
ّ
وقاموا بعكسّ مركباتها
ُ
عدد من
املختلفة واملعقدة في ٍ
أعمالهم.
حوار مع مايا أبو الحيات :اليوم
ً
مساء
الثالثاء ـ الساعة السادسة
بتوقيت القدس املحتلة وبيروت ـ
تطبيق «زوم» (الرابط متوافر على
موقعنا)

أصدرت إدارة «مهرجان ربيع بيروت»
َ
بيانًا أعلنت فيه عن أمسيت ْي ،اليوم
الثالثاء وفي ّ
األول من أيلول (سبتمبر)
 ،2020في تمام الساعة التاسعة مساءً،
ّ
ّ
يتخللهما بث مباشر على صفحة
املهرجان الفايسبوكية لعروض
ّ
فنية قصيرة ،بمشاركة فنانني عرب
وعامليني سبق واستضافهم الحدث
منذ تأسيسه عام  ،2009من بينهم
عازف الكالرينت واملؤلف السوري
العظمة (الصورة) ،والفنان
كنان
ّ
اللبناني بشار مار ـ خليفة ،وعازفة
البيانو واملؤلفة املوسيقية البريطانية
ـ الرومانية ألكساندرا داريسكو.
ّ
سيقدم هؤالء الفنانون عروضًا جديدة

في تحية ّ
لبيروت وللشعب
حب خاصة
ّ
بعد االنفجار الدامي الذي هز قلب
العاصمة اللبنانية في الرابع من آب
(أغسطس) الحالي .وكان املهرجان قد
اضطر إلى تأجيل موعد دورته الثانية
عشرة التي كانت ّ
مقررة في حزيران
(يونيو) املاضي ،بسبب الظروف
القاسية التي يرزح تحتها اللبنانيون
ّ
ّ
واقتصاديًا
وصحيًا
سياسيًا
واجتماعيًا.
الدورة الثانية عشرة من «مهرجان ربيع
بيروت» :اليوم الثالثاء والثالثاء  1أيلول ـ
ً
مساء ـ صفحة Beirut
الساعة التاسعة
 Spring Festivalعلى فايسبوك

«مغرب الحكايات»
في مواجهة كورونا
لغاية  31آب (أغسطس)
الحالي ،تتواصل فعاليات
الدورة الـ  17من مهرجان
ّ
«مغرب الحكايات» ،الذي ينظم
افتراضيًا تحت شعار «الكلمة
للعالم في مواجهة جائحة
كورونا».
تسعى الدورة الحالية إلى
«جعل الحكايات لسانًا يساهم
بها في مواجهة األزمات
والجوائح بكل أشكالها وكذلك
في العمل على توثيقها».
ّ
يتضمن برنامج الدورة
حصصًا من الحكايات الدولية
يتم بثها على السوشال ميديا
بكل اللغات ،باإلضافة إلى
ندوات وورش عمل وسوق
الحكايات االفتراضي وغيرها
من األنشطة .وفي نهاية
ّ
الحدث الذي تنظمه «جمعية
لقاءات للتربية والثقافة»،
ّ
ستوزع جوائز «أوسكار
راو دولي» ،و«أفضل
أفضل ٍ
حكاية مكتوبة عن جائحة
كورونا» ،و«دبليج (سوار)
الذهب الوطني ألفضل جدة
راو طفل».
حكواتية» ،و«أفضل ٍ

