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العربي المسرح  في  المؤثرة  والرتجمات  المبادرات  صاحب 

العازف  .. السيد  سباعي  والباحث  الناقد 
في  أرواحهم  تتجلي  يموتون،  ال  الرسالة  أصحاب 
في   ، إبداعهم  وفي  تالمذتهم  وفي  كلماتهم 
لبيدأو  إال  ينتهون  ال  محبيهم  وذاكرة  سريتهم 
الناقد  هو  هؤالء  وأحد   ، الخلود  من  جديدًا  عمرا 
عن  المنية  وافته  الذي  السيد   سباعي  والمرتجم 
الكتب  من  إرثًا  وراءه   ً تاركا   ، عامًا   60 يناهز  عمر 
المسرحية  والمؤلفات  واألبحاث  القيمة  والرتجمات 
والعربي.  المصري  المسرح  نهضة  فى  ساهمت  اليت 
عام  ولد  مسرحي  وناقد  باحث  السيد  سباعي  الراحل 
موضوع  في  الماجستري  على  حاصل   ، م   1963
المسرح.2017 في  وأثرها  الرقمية  التقنية 

علم  موضوع  في  الدكتوراه  لمناقشة  يستعد  وكان 
المعاصرة،  النقدية  المناهج  في  وأثره  السيميوطيقا 
للفنون  العالي  المعهد  في  المسرح  درس 
العديد  ونشر  بالقاهرة.  الفنون  أكاديمية  المسرحية- 
المتخصصة. المسرحية  الدوريات  في  األبحاث  من 

مؤتمرات  عدة  في  بحثية  بأوراق  وشارك  ساهم 
للمسرح  الدولي  القاهرة  مهرجان  منها:  ومهرجانات 
يناير   – الرباط   – العربي  المسرح  مهرجان  التجرييب، 
مستقبلية  رؤية  العربي،  المسرح  نقد  ندوة   ،2015
الندوة   ،2011 الشارقة،  للمسرح،  العربية  الهيئة   –
جامعة  المشهدية،  للفنون  طنجة  لمهرجان  الدولية 
المسرح  مهرجان   ، المغرب  السعدي،  المالك  عبد 
قطر.  الدوحة،  للمسرح،  العربية  الهيئة   – العربي 
كباحث  المصري  للمسرح  القومي  بالمركز  عمل 
ثم  المصري.  التليفزيون   - اإلنتاج  بقطاع  ومراجع 
عمل  كما   ، السعوديه  عكاظ  بجريدة  ثقافيا  محررا 
العالقات  وبمجال  بقطر،  المسرحية  الرتبية  بمجال 
موقع  أسس   ، للتعليم  األعلى  بالمجلس  العامة 
منه  انطلقت  الذي   2002 عام  كوم  دوت  المسرح 
المسرح  لنقاد  العربية  الجمعية  منها  مبادرات  عدة 
االنرتنت  شبكة  على  المسرح  ذاكرة  مشروع  أسس   ،
عام  االنرتنت(  على  العربي  للمسرح  ذاكرة  )نحو 
المسرحية، الحياة  توثيق  بهدف   ،2012

مجال  اسلن-  مارتن  التالية:  الكتب  العربية  الى  ترجم 
في  المسرح   – بافيس  باتريس   ،1990 الدراما، 
للمسرح  الدولي  القاهرة  مهرجان  الثقافات،  ملتقى 
المسرح  أستون-  الني  سافونا،  جورج   ،1992 التجرييب 
العربي  المسرح  في   ،1996 العالمات،  من  كنظام 
للمسرح  القاهرة  مهرجان  عن   _ كارلسون  مارفن   _
القاهرة- الفرجة  لدراسات  الدولي  والمركز  التجرييب 

لفن  كيمربيدج  موسوعة  تحرير  في  ساهم  طنجة. 
وهذه   عنه  وتحدثوا  دربه  أصدقاء  نعاه   التمثيل.   
المساحة هذه  خالل  برصدها  قمنا  شهادات  بعض 

رنا رأفت



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 30 يناير 2023العدد 545 العدد 30805 يناير 2023العدد 805

4 ملف

العمر رفيق  يا  وداعًا 
مدحت  الدكتور  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  عميد  نعاه 

الكاشف

والباحث  واملرتجم  الناقد  الخلق  دمث  الرائع  الصديق  فقال: 

يا  رحلت  الدراسة..  زميل  السيد{  }سباعي  املتميز  املرسحي 

الدكتوراه  العدة إلنهاء إجراءات مناقشة  صديقي ونحن نعد 

يا رفيق  خالل هذا األسبوع... لكنك عجلت بالرتجل... وداعا 

العمر .

العظيمة  المشاريع  وأصحاب  موتى  الناس 
أحياء

قالت الكاتبة صفاء البييل: يعيش البعض وهم ميألون الدنيا 

املثل  من حولهم ضجيجا، ولكنه ضجيج بال طحني كام يقول 

صوته  تسمع  تكاد  ال  من  كذلك  هناك  املقابل  ويف  الشهري.. 

إال همسا، وهدوءا منقطع النظري وهو ميوج فكرا وعطاء، ال 

يحب الرثثرة فيام ال يفيد، كان مفكرا متواضعا..

اإلرادية  هجرته  بسبب  رمبا  عديدة  مرات  سوى  به  ألتق  مل 

سعيا ألكل العيش وتوفري حياة كرمية ألبنائه الذين كانوا مثار 

افتخاره ومحبته.

عرب  التحاور  إىل  إضافة  موعدنا،  العربية  املهرجانات  كانت 

ويناقشني  بالسؤال..  يبادر هو  كان  ما  كثريا  التواصل.  مواقع 

يلقبني  أن  يرص  كان  العلمية.  رسالتي  يف  إليه  وصلت  فيام 

كان  العلم،  محراب  يف  تلميذة  أنا  عليه  أرد  وأنا  بالدكتورة، 

بدأ  حتى  رسالتي  موضوع  عرف  إن  ما  دوما،  بالخري  مبادراً 

قريب  من  تتامس  التي  واألبحاث  الرقمية  الكتب  يل  يرسل 

فريسلها  رقميا،  متوفرة  النسخ  تكن  مل  أحيانا  معها.  بعيد  أو 

بجميل  يغرقني  كان  .. صورة صورة..  نعم  يل صورة؛ صورة.. 

صنعه وحسن خلقه.

وتابعت: كم من مرة يشعر أنني أمر بعارض صحي أو غريه، 

كنت  يأيس  مرات  من  مرة  يف  أنني  أتذكر  ويسأل،  فيتصل 

ومعنويا  ماديا  كثريا  يكلفني  ألنه  نيوز”  “املرسح  سأغلق 

إال  والدراسة،  الكتابة  يف  إليه  أحتاج  الذي  وقتي  ويسلبني 

يأخذنا  وحينها  ذلك..  عن  إثنايئ  يف  األساس  السبب  كان  إنه 

نرش  الذي  كوم”  دوت  املرسح  الرائد”  موقعه  عن  الحديث 

يل كثريا من األعامل خالله. نعم إن “املرسح دوت كوم” كان 

يف  املتخصصة  اإللكرتونية  املواقع  من  لكثري  االنطالق  شعلة 

املرسح، قبل هذا املوقع، مل يكن لدينا مواقع متخصصة تهتم 

بالنقد والنقاد  الشديد  العظيم. كام ال أنىس همه  الفن  بهذا 

لقامئة  وضمني  النقاد”  “جمعية  الواعي  ملرشوعه  وإنشائه 

املؤسسني. وكان يسعى ألن يكون لها شأن كبري.

أنه  يعني  ما  قرأت  أشهر  منذ  بوك  الفيس  عىل  أضافت: 

تواصلنا  األطباء،  عىل  نفسه  يعرض  القاهرة  يف  وكان  مريض، 

بشكل يومي وكان يطمئنني باألمل يف الشفاء وكان سعيدا أن 

األطباء املرصيني متطورين كثريا. واطأمننت أكرث حني أخربين 

رحلة  الستكامل  قطر  إىل  سيعود  وأنه  تحسن  يف  حالته  أن 

كفاحه مع الحياة.

التواصل معي، كنت أشعر  الشديد، مل يكن ينىس  ومع تعبه 

مبرتجمه  سعيدا  كان  أقوى.  كانت  إرادته  لكن  صوته،  بوهن 

دورته  يف  التجريبي  املرسح  نرشه  الذي  العربية  إىل  الجديد 

الكتب  أهم  من  يعد  وهو   “ والعالمات  »املرسح  األخرية   

التي اطلعت عليها.

الهيئة  مهرجان  حضور  بعد  املغرب  من  عدت  أيام  منذ 

“الدراما  كتابه  من  نسخة  عىل  وحصلت  للمرسح  العربية 

الرقمية والعرض الرقمي” ومل أكن قد حصلت عليه بعد عىل 

أتواصل  أن  أهبة  عىل  وكنت  مدة..  منذ  صدوره  من  الرغم 

عرب  وفاته  خرب  وقرأت  الوقت.  ميهلني  مل  ولكن  وأخربه  معه 

الفيس بوك، هرعت إىل املاسنجر ودموعي ال تتوقف، كتبت  

أنا مل  له أن يطمئننا عليه، كنت أنتظر أن يقول إنها شائعة، 

أمت يا دكتورة.. ليس بعد.. وجدت عالمة الكتابة تهتز قلت 

لنفيس: ها هو سريد، إنه بخري.. لكن الكلامت املكتوبة أكدت 

فالناس موىت  يا صديقي  ننساك  لن  البكاء.  نشيج  الخرب وزاد 

أحياء..  أمثالك   من  العظيمة  واملشاريع  القضايا  وأصحاب 

يا أعز اإلخوة، وأنبل األصدقاء. اللهم اغفر له وارحمه  وداعاً 

وأكرم نزله ووسع مدخله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المسرحي السبق  صاحب 
الجميل  الراحل  ميثل  سعيد:  محمود  دكتور  الناقد  قال  فيام 

األكرث  املرتجم  فهو  املتنوع،  مبعناه  السبق  السيد  سباعي 

إنتاجا يف مجال املرسح ، بدأ نتاجه يف الرتجمة منذ أكرث من 

مجال  يف  سبقاً  يحقق  بذلك  وهو  احرتايف  بشكل  عقود  ثالثة 

سافونا،  جورج  ستون،  ألني  أعامل  ترجمه  خاصة  الرتجمة، 

بقوه  الرتجمة  مشوار  واصل  ثم  وغريهم..  كارلسون،  مارفن 

عن  فرتجم  واملميز  واملهم  الجديد  عن  يبحث  دوما  ..وكان 

مرحلة  الجديدة  األلفية  بداية  مع  ليدخل  ايضا  أسلن  مارتن 

الذي  املرسحي  اإللكرتوين  املوقع  مرحله  وهي  جدا  مهمة 

ضم أعدادا كثرية من عشاق املرسح يف العامل، وعرف سباعي 

 ٢٠٠٢ عام  ..ليمثل  ودعمهم  املرسح  شباب  لضم  بعشقه 

عام انطالقه حقيقة ألكرث من مرسحي مرصي وعريب وكان يل 

 .. صمت  في  ورحل  صمت  في  أبدع  باإلجماع: 
الكبري عطائه  على  شاهدا  قدم  ما  وسيبقى 
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ليمثل  الطيب  الرجل  هذا  من  مهام  دعام  تلقيت  أن  الفخر 

شديدة  مرحلة  االلكرتوين  املوقع  من  املدعوم   ٢٠٠٢ جيل 

البحث  املستويات:  كل  عيل  املرسح  عامل  يف  حاليا  األهمية 

والنقد والكتابة واإلخراج والتمثيل والسينوغرافيا..

كان من  الله  عليه رحمه  دوما  الجديد  يعشق  : وألنه  وتابع 

ذلك  يف  وساعده  الرقمي  املرسح  لعبه  يف  خاضوا  من  أوائل 

إتقانه الشديد اللغة اإلنجليزية

يبحث  راح  لذلك  املدارس واالتجاهات،  واطالعه عيل أحدث 

يعتمد  زماين  كفن  املرسح  عالقة  وهي  املهمة  اإلشكالية  يف 

الحي يف مواجهه مبارشه مع جمهور قليل  املمثل  عيل جسد 

الرقمية  التكنولوجيا  وبني  محدود  أو  مغلق  مكاين  فضاء  يف 

واالختالف  الجغرافيا  حدود  متجاوزه  املاليني  تخاطب  التي 

أثر  لها  الرقمية مل يكن  التقنية  الزمني واكد مرارا وتكرارا أن 

العربية، وهي تجارب متت وفق  التجربة املرسحية  كبري عيل 

ظروف خاصه ووفق رشوط معينة، وكان مرشوعه األهم هو 

بامتياز  عليه  الذي حصل  املاجستري  الرقمية، مرشوع  الدراما 

من أكادميية الفنون عام ٢٠١٦.

يف  املرسحي  السبق  صاحب  السيد  سباعي  ومازال  كان  حقا 

الكالم وصاحب  قليل  كان هادئا   .. أكرث من منطقه مرسحيه 

واإلمارات  كثريا يف مرص وتونس  بيه  التقيت  ابتسامه مميزة، 

وكان دوما يقول يل “تعايل يا صديقي احنا رشاقوة زي بعض 

كلمتك  ودامت  صديقي  يا  الله  رحمه  عليك   “ كلمتنا  ولينا 

وإبداعك قوي وفعال.

النار مكتشف 
فيام قال الناقد أحمد خميس الحكيم: للوهلة األوىل صدمني 

منى،  غفلة  يف  بحائط ضخم  ارتطمت  وكأنني  الصاعق  الخرب 

الخلق  صاحب  املثابر  النبيل  العامل  ذلك  توىف  حقا  فهل 

الدكتور سيد  الصديق  الرفيعة, تحدثت مع  الطيب واالخالق 

للبدايات  منوذجا  نعتربه  كنا  من  توىف  أحقا  الخرب،  فأكد  عىل 

مع  الجاد  التعامل  صاحب  توىف  الفرص؟  واقتناص  امللهمة 

جديد املشهد املرسحي العاملي، من كان يأتينا بالوعى املغاير 

دون عناء منا؟ هل حقا رحل عنا من كنا نعقد اآلمال عليه 

مبا  لنا  تأىت  التي  املشاكسة  النقدية  الدراسات  ترجمة  يف 

للرحيل،  إشارة  أي  هناك  تكن  مل  ؟  بحق  نعلمه  و  نخربه  ال 

فقط كان يحدثنا عن مقاومته للمرض ورضاه وانه قادر عىل 

وكنا  الدكتوراه  برسالة  الخاصة  البحثية  املهام  وانجاز  التجاوز 

ننتظر معه لحظة املناقشة لذلك املرشوع الصعب عن )علم 

السيميوطيقا واثره يف املناهج النقدية املعارصة(

وهناك  كبري  حد  اىل  خشن  فاملوضوع  عليه،  أشفق  كنت 

تفاوت كبري يف قراءة اثره واهميته ومعظم الدراسات العربية 

لرسالة  مناقشته  تابعت  قد  وكنت  متوسطة،  من  أقل  فيه 

عن  بالقاهرة  املرسحية  للفنون  العاىل  املعهد  ىف  املاجستري 

الذى  املعقد  املوضوع  ذلك  الرقمي  والعرض  الرقمية  الدراما 

جاهزة  أوراقا  عنه  يقدموا  أو  الباحثني  معظم  منه  يهرب 

مسقاة من دراسات غربية وال تشذ عنها, هكذا هو سباعي 

العلمية  املسئولية  باملعرفة والوعى وكأنه يحمل  دامئا، سباق 

وحده،

موقع  أنشأ  فقد  اإللكرتوين  املرسحي  االعالم  مجال  ىف  وحتى 

واملقال  املعلومة  يقدم  كان  الذى  كوم(  دوت  )املرسح 

مدى  تبني  مسألة  وتلك  العرب،  للمتابعني  النقدية  والدراسة 

يضعنا  الذى  بالقدر  ملفاته  إدارة  وكيفيات  باملستقبل  شغفه 

ينسب  أن  ودون  املعرفة  تبادل  يف  الصحيح  الطريق  عىل 

الفضل لنفسه أو حتى يحتفى بكونه أول من اكتشف النار،

للنقاد  بجمعية  مطالبة  األصوات  فيه  علت  الذى  الوقت  وىف 

إلشهار  التحضري  بتويل  بادر  من  أول  كان  العرب  املرسحيني 

صديقي  عليك  الله  رحمة  اعضائها،  لضم  والسعي  الجمعية 

املجدد وأسكنك فسيح جناته جزاء ما قدمت.

ُبعد عن  العرب  المسرحيني  ربط  من  أول 
سباعي  قائاًل:  عنه  إسامعيل  عيل  سيد  دكتور  كشف  بينام 

ُبعد،  عن  العرب  املرسحيني  أغلب  ربط  من  أول  هو  السيد 

كوم(!!  دوت  )املرسح  وهو  للمرسح،  منتدى  أول  من خالل 

وبني  وبينه  بيني  تعارف  أول  كان  اإللكرتوين  املوقع  وهذا 

فاملرحوم   !!٢٠٠٢ عام  منذ  اإلنرتنت  عرب  العرب  املرسحيني 

اإلنرتنت  مواقع  انتشار  قبل  ذلك  األول يف  الفضل  له  سباعي 

يف مجال املرسح!! كام أنه صاحب الفضل األول يف اإلصدارات 

أول  من  عدد  أول  أصدر  عندما  اإللكرتونية،  املرسحية 

)املرسح  مجلة  وهي   ،٢٠٠٦ عام  مرسحية  إلكرتونية  مجلة 

الحايل  يناير  من  األول  يف  كان  بيننا  حوار  آخر  كوم(!!  دوت 

بحياته  مهم خاص  أمر  يف  وتناقشنا  الجديدة،  السنة  مبناسبة 

تظهر يف كلامته،  الحزن  نربة  بدأت  القادمة، وعندما  العلمية 

يتمنى  وأنه  مرضه،  رس  عن  يل  وأفصح  مريض،  أنه  علمت 

أجله!! فرفعت من روحه  يأيت  أن  قبل  العلمية  إمتام خطوته 

املعنوية، ووعدته خرياً بأنني سأبذل ُقصارى جهدي يف سبيل 

خرباً  وجدت  وفجأة  حدث..  ما  هذا  العلمية.  رغبته  تحقيق 

مل  وفاته!!  عن  له  قريب  من  الفيسبوك  يف  منشوراً  رسيعاً 

أفق من الصدمة حتى وجدت الخرب قد اختفى!! فهرعت إىل 

 .. يرد  فلم  رسالة  له  فكتبت  شيئاً،  أجد  فلم  سباعي  صفحة 

أن  هاتفه  معه  من  فناشدت  يرد!!  مل   .. هاتفياً  به  واتصلت 

يرد عيّل.. وبعد ساعتني كتب من يحمل هاتفه هذه العبارة: 

»سباعي يف ذمة الله إّنا لله وإنا إليه راجعون« .. ويف صباح 

اليوم التايل أرسلت إىل من يحدثني عرب هاتف سباعي أسأله 

عن موعد وصول الجثامن إىل مرص، حتى ننتظره ونصيل عليه 

الرد هكذا: »تّم دفن سباعي  .. فجاءين  ونحرض مراسم دفنه 

واملغفر  الدعاء  نسألك  بقطر..  هامور  أبو  مقابر  يف  اليوم 

معي«  يتحدث  من  أعرف  »ممكن  قائاًل:  إليه  فكتبت   .. له« 

املوىل عز  أم يوسف«!! صدق  »أنا زوجته  اإلجابة:  .. وكانت 

.. صدق  متوت«  أرض  بأي  نفس  تدري  »وال  قال:  وجل حني 

وأسكنك  واسعة  رحمة  سباعي  يا  الله  رحمك  العظيم..  الله 

فسيح جناته.

وأتقنها اإلنجلزيية  اللغة  بمفردات  ألم 
لألستاذ  مبزاملتي  سعدت   : عنه  ذكر  هاشم  أحمد  الناقد 

ومن  دفعتي،  ابن  ألنه  الدرس  قاعات  يف  السيد  سباعي 

رقيا،  مالمحه  تعكس  كانت  فيها  تقابلنا  التي  األويل  اللحظة 

وأمل  اجتهد  التخرج  وبعد  وراقياً  نبياًل  إنساناً  بالفعل  فكان 

بعض  يرتجم  وأصبح  أتقنها،  حتي  اإلنجليزية  اللغة  مبفردات 

فرصة  له  أتاح  وقد   ، املرسحية  بالدراسات  الخاصة  األعامل 

الراحل فوزي فهمي يف مهرجان  الرتجمة تلك أستاذنا الجليل 
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، ومنذ  التجريبي منذ عام ١99٠ م  الدويل للمرسح  القاهرة 

املعروفة  الهامة  ترجامته  يتوقف سباعي عن  اللحظة مل  تلك 

لنا جميعاً، وكان أول من أسس موقعاً للمرسح الرقمي حتي 

أن رسالته لنيل درجة املاجستري كانت يف هذا املضمون وقد 

سينال  ألنه  سعيداً  وكان   ،  ٢٠٠3 عام  املاجستري  عىل  حصل 

رحم  عليها..  الحصول  القدر  ميهله  مل  التي  الدكتوراه  درجة 

الله الناقد واملرتجم سباعي السيد وأسكنه فسيح جناته

األكاديمي  للعمل  حقيقية  إضافة  شكل 
والعربي المصري 

اختار  الكبري  الناقد  السيد  سباعي  عطا:  حسام  د.  قال  فيام 

كبرية  نقدية  موهبة  عن  يعرب  يك  العلمي  البحث  طريق 

يكن  مل  أنه  رغم  العلمي  البحث  وهو  األول  ملساره  وتدعيام 

بحث  أو  ترجمه  كتاب  كل  أن  أدرك  فقد   ، أكادميياً  يعمل 

املرصي  األكادميي  للعمل  حقيقي  وتراكم  إضافة  هو  انجزه 

والعريب،

 كان حريصاً عىل أن يتعلم اللغة االنجليزية، عندما كان طالباً 

العايل للفنون املرسحية سبق جيله يف هذا االهتامم،  باملعهد 

النقاد  أوائل  من  الصامت  العامل  املهذب  الخلوق  كان 

مرتجامت  العريب  للسان  ترجموا  الذين  املرصيني  واملرتجمني 

ملهرجان  باكرة  سنوات  يف  الداللة«   »علم  السيميولوجيا  يف 

جيلنا  يف  عالمة  كان   ، التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة 

شديدة  أيام  يف  العميقة  واملعرفة  الجادة  االختيارات  اختار 

الصعوبة ورحل إىل قطر التي أكرمته كثرياً نظراً لعلمه وخلقه 

وانضباطه املهني وكان له دورا فعال يف تقدم التعليم يف قطر 

الشقيقة.. رحم الله الناقد والباحث األستاذ سباعي السيد .

المواقع  أوائل  من  كوم(  دوت  )المسرح   
العربية المسرحية 

تعرفت   : فقال  الجابر   عالء  د.  والناقد   الكاتب   روي  فيام 

من  عليه  الله  رحمة  السيد  سباعي  النبيل  الصديق  عىل 

الرائع  املرتجم  كتابه  أولهام  يل،  بالنسبة  مهمني  حدثني  خالل 

»املرسح والعالمات« من تأليف إلني أستون وجورج سافونا، 

صدر  الذي  مصيلحي،  محسن  د.  الراحل  العزيز  مراجعة 

التجريبي،  القاهرة  السالسل األوىل ملطبوعات مهرجان  ضمن 

والذي أحسبه أحد أفضل الكتب التي ظهرت من خالل تلك 

من  أحداً  أن  أعتقد  وال  دقيقة،  وترجمة  موضوعاً  السلسلة 

الحقيقيني يف مجال املرسح، مل يستفد منه، وخاصة  املهتمني 

يف الغوص يف قراءة وتشفري نظم العالمات واستيعابها.

الرجل، فكان موقعه  قّربني من هذا  الذي  الثاين  الحدث  أما 

املواقع  أوائل  من  كان  الذي  كوم(  دوت  )املرسح  املرسحي 

عىل  متميزاً  موقعا  بحق  كان  والذي  العربية،  املرسحية 

واعية  نقدية  عقلية  يديره  من  وأن  خاصة  املستويات،  كل 

ومتمكنة.

تعرفت  حني  األلفية  مطلع  إال  بسباعي  التقيت  قد  أكن  مل 

عليه من خالل أستاذنا وحبيبنا وأبانا الراحل العزيز د. حسن 

الحني،  ذلك  منذ  العالقة  وتعمقت  ثراه،  الله  طيب  عطية 

د.  الراحل  حوارات  أتذكر  املاضية،  السنوات  خالل  وكنت 

عطية معه حينام أبدى رغبته باستكامل الدراسات العليا بعد 

فرتة طويلة، ونصيحته له بأنه فوق كل شهادة ملا وصل إليه 

من معرفة وشهرة أهلته ألن ُيصبح له موقعاً بارزاً يف الوسط 

املرسحي، وكان رأي د. عطية إن سباعي أكرب من ذلك اللقب 

الذي يسعى إليه، وبعد أن بدأ عجلة الدراسة، بات د. عطية 

يستعجله لالنتهاء منها، حتى يلتفت ملنجزه النقدي األهم.

حتى  اللقاء  لنا  الله  يشاء  حسبام  العالقة  استمرت  أضاف: 

إنشاء  قررت  وحني   ،٢٠١7 عام  مرص  خارج  للعمل  مغادرته 

جائزة عالء الجابر لإلبداع املرسحي التي حملت اسم الراحل 

أسامء  ثالثة  اختيار  يف  فكرت  مصيلحي،  محسن  د.  الحبيب 

الدورة األوىل، كان اسم سباعي  املشاركة يف  لتحكيم األعامل 

للمساهمة  مبارشة  الكرمية  مبوافقته  أبداً  أتفاجأ  ومل  أحدها، 

العمل الذي خصص للشباب، فأبدى استعداده  معي يف هذا 

مبارشة متطوعاً دون مقابل بجانب األعزاء أحمد خميس ود. 

محمود سعيد، حيث بذل السيد جهداً كبرياً يف فحص وتقييم 

جائحة  بسبب  الجائزة  توقف  وبعد  الفائزة.  األعامل  واختيار 

كورونا، عادت عام ٢٠٢١، فكان ال بد من تكريم الزمالء من 

للثقافة  املجلس األعىل  األوىل، وكان ذلك يف  الدورة  محكمي 

الدويل  القاهرة  ملتقى  انطالق  مع  بالتزامن  األوبرا  دار  يف 

للمرسح الجامعي، حيث متت دعوتهم جميعاً، إال أن سباعي 

الحفل  حضور  عىل  قدرته  عدم  من  خجال  هاتفني  السيد 

د.  الغالية  وابنتنا  ابنته  إرسال  عىل  أرص  لكنه  املرض،  بسبب 

سلمى، فكانت خري ممثل له بخلقها وروحها الطيبة،  ورغم 

الذي  الكبري  بالشكر  يكتف  مل  أنه  إال  جسدياً،  وتعبه  آالمه 

وجهه يل من خالل ابنته د. سلمى، أو الذي نرشه يف )بوست( 

عىل الفيس بوك، بل اتصل هاتفياً شاكراً ومثمناً هذا التكريم.

ورغم  كان  الذي  السيد  سباعي  العزيز  الغايل  صديقنا  وداعا 

عىل  مرصاً  املرض  وأالم  والغربة  واملعوقات  املشاغل  كل 

تحقيق حلمه بنيل درجة الدكتوراه، رغم أنه أكرب منها بكثري، 

حتى وصل إىل حافة الحلم، لكن الله مل يشأ له أن يناقشها، 

وآمل أن تجد األكادميية التي ترأسها العزيزة اإلنسانة النبيلة. 

الويف  العزيز  الصديق  يتواله  الذي  واملعهد  جبارة،  غادة  د. 

يتيح  إداريا  حال  يجدا  أن  الكاشف،  مدحت  د.  ألصدقائه 

كثرياً  يكابد  ظل  التي  الدرجة  هذه  منحه  العزيز  للراحل 

للوصول إليها.

جنة  يف  نلقاه  حتى  ذاكرتنا  يف  وسيبقى  واملغفرة  الرحمة  له 

الخلد بإذن الله.

العالمية اإلصدارات  على  اطالعا  أكرثنا  كان 
النقاد  أهم  من  بأنه  الشافعي  محمد  القدير  الفنان  وصفه 

الدراسة، وحصل عىل  يف  النقاد، متميزاً  : كان من أهم  وقال 

املاجستري وكان يجهز للدكتوراه ، وكان منطوياً طول الوقت، 

يعمل ىف هدوء وصمت، كان أكرثنا اطالعا عىل كل اإلصدارات 

العاملية، يجيد االنجليزية فيرتجم وينقل عن املصادر األجنبية 

رجل  ألحد،  تابعا  يكن  ومل  أتباع  له  ليس  سباعي  بإتقان، 

مستقل بذاته .

ترجماته ينسى  أن  يستطيع  أحد  ال 
السيد  سباعي   : قائاًل  الخطيب  محمد سمري  د.  الناقد  ونعاه 

فال  ولجيلنا  لنا  بالنسبة  واملرتجمني  والباحثني  النقاد  أهم  من 

التجريبي  أحد يستطيع أن ينىس ترجامته يف بداية املهرجان 

مفرتق  يف  »مرسح   ، أسلن  ملارتن  الدراما«  »مجال  ومنها 

ألني  والعالمات«  »املرسح  بافيز«،  »لباتريس  الثقافة  طرق 

ستون، وكان الراحل له أياد بيضاء من خالل املوقع اإللكرتوين 

يتواصل به املرسحيون، وكان منرباً هاماً يناقش به املرسحيون 

العربية  املؤمترات  يف  بقوة  حارضاً  وكان  املهمة،  قضاياهم 

والدولية، وله العديد من املواقف اإلنسانية فقد كان يساعد 

»يف  كتاب  ترجم  الضجيج..  عن  بعيداً  كان  كام  االخرين، 

املرسح العريب »ملارفن كارلسون«، ومهمته فتحت آفاقا لجيل 

كبري من النقاد والباحثني فقد استفدنا من هذه الكتب بشكل 

كبري ويف التعرف عىل بعض املناهج النقدية.
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السيد  سباعي 
العرب للمسرحيني  التواصل  جسر 

إلكرتوين  منتدى  أول  صاحب  السيد«  »سباعي  املرحوم  ُيعد 

»منتدى  وهو   ،٢٠٠٢ عام  منذ  املرسح  يف  تخصص  باإلنرتنت 

موقع  أي  عن  يختلف  املنتدى  وهذا  كوم«!  دوت  املرسح 

ألن   ،٢٠٠٢ عام  قبل  اإلنرتنت  يف  باملرسح  خاص  إلكرتوين 

وُتفيد  والصور،  باملعلومات  تحتفظ  كانت  األخرى  املواقع 

أو  التعليق  يف  فعالية  أية  لهم  يكون  أن  دون  بذلك  روادها 

أول  فكان  السيد،  سباعي  منتدى  أما  املشاركة!!  أو  الكتابة 

واملشاركة  والنرش  بالكتابة  ألعضائها  تسمح  التي  املواقع 

لكل عضو  وكان  متنوعة!!  نقاشات مرسحية  والرد يف  واألخذ 

صاحب  سباعي  وكان  املنتدى،  إىل  انضاممه  رقم  هو  »رقم« 

يل  وكان  أعضائه،  وأول  املنتدى  مؤسس  بوصفه   ،»١« الرقم 

نصيب األسد بعده، حيث حملت الرقم »٢« يف هذا املنتدى، 

إلطالق  يوم  أول  منذ  ُبعد  عن  سباعي  عىل  أتعرف  وبدأت 

املنتدى، ومل أكن أعرفه شخصياً من قبل!!

كتبي،  من  كبرية  مجموعة  نرشت  كنت  الفرتة  هذه  يف 

مواضيع  إىل  باإلضافة  املنتدى،  يف  منها  أجزاء  أنرش  وبدأت 

األعضاء  وبدأ  املنشورة،  كتبي  خارج  إنتاجي  من  ومقاالت 

يلتحقون باملنتدى من كافة الدول العربية، وبدأت النقاشات 

واملجادالت واملحاورات، وأصبح املنتدى أول تجمع عرب النت 

جميعاً  تعرفنا  طريقه  وعن  العريب!!  العامل  مرسحيي  ألغلب 

وكرثة  املوقع  تضخم  ومع  املنتدى!!  ومبؤسس  ببعض  بعضنا 

 ٢٠٠٦ عام  للمنتدى  أضخم  مساحة  سباعي  اشرتى  أعضائه، 

وأطلق   – الخاص  جيبه  من  عليه  ينفق  كان  حيث   – تقريباً 

عليه »موقع املرسح دوت كوم« وشعاره »جرس التواصل بني 

ناجحاً، ولو استمر حتى اآلن  العرب« وكان موقعاً  املرسحيني 

لكان أحدث ثورة يف التواصل املرسحي بني العرب، وكفى أن 

إلكرتونية  مجلة  أول  من  عدد  أول  خالله  من  أصدر  سباعي 

إبريل  يف  كوم«  دوت  املرسح  »مجلة  هي  عربية،  مرسحية 

٢٠٠٦، وكتب سباعي كلمة قّدم بها مجلته، قائاًل:

كيف   .. كوم  املرسح دوت  موقع  قراء  الكثريون من  »يعرف 

التواصل  »جرس  شعار   ً رافعا   ،٢٠٠٢ العام  يف  املوقع  انطلق 

بني املرسحيني العرب« إمياناً من القامئني عليه برضورة إيجاد 

مرجعية  وتأسيس  اإلنرتنت،  عىل  عريب  مرسحي  مجتمع 

بقضايا  املهتمني  لجميع  تتاح  العريب  للمرسح  الكرتونية 

العامل.  من  مكان  كل  يف  خصوصاً  والعريب  عموما  املرسح 

كوم،  دوت  املرسح  مسرية  يف  جديدة  انطالقة  اليوم  وميثل 

قرائه.  املوقع وتواصله مع  ً يف تطور خطاب  هاما   ً ومنعطفا 

أو  العربية  املرسحية  املجالت  من  العديد  غياب  ظل  ففي 

تعرثها أو صعوبة الحصول عليها، نقدم للقارئ العريب املهتم 

وتوزع  تصدر  التي  املتخصصة  املجلة  هذه  املرسح  بفنون 

شاشة  عىل  تصفحها  للقارئ  ميكن  حيث  االنرتنت  شبكة  عىل 

الكمبيوتر أو طباعتها كاملة ليحصل عىل نسخة ورقية ميكنه 

العدد األول من املجلة نقدم  قراءتها بشكل أفضل. ويف هذا 

التحوالت  قلب  يف  املتلقي  »حضور  بعنوان  هامة  دراسة 

و  اإلنتاج املرسحي  تتناول  للدكتور حسن عطية  االجتامعية« 

التلقي يف سياقها االجتامعي ويتناول بالتحليل مفهوم العوملة 

املقامة   ً أيضا  نقدم  .. كام  املرسحي  اإلبداع  وانعكاساته عىل 

برشيد  الكريم  عبد  الدكتور  املرسحي  للكاتب  البهلوانية 

أما  املرسحية.  املقامة  فن  عن  نظرية  مبقدمة  يصدرها  والتي 

املرسح  يحتلون  عراقيون  بعنوان  الجابر  عالء  الدكتور  مقالة 

الهولندي، فتلقي الضوء عىل املرسح العراقي يف املنفى أو يف 

داليا  وتتابع  الصغري.  رسول  املخرج  تجربة  وباألخص  الغربة، 

صالح يف مقالتها عن الواقع االفرتايض والسينوجرافيا املرسحية 

للمرسح  العاملي  اليوم  ومبناسبة  املشهدية.  التقنيات  أحدث 

ننرش نص الرسالة الدولية لليوم العاملي للمرسح التي وضعها 

راسكن  هيجو  فيكتور  املكسييك  املرسحي  الكاتب  العام  هذا 

موقع  عىل  للمرسح  العاملية  الهيئة  اعتمدتها  والتي  باندا، 

لكتاب هام يعكس  اإلنرتنت الخاص بها. ونقدم عرضاً رسيعاً 

مدى اهتامم العامل اآلن بالثقافة العربية وهو كتاب »أوديب 

مرسحيات  ألربعة  إنجليزية  ترجامت  يضم  الذي  العريب« 

الكتاب  بتحرير  وقام  أوديب  أسطورة  حول  تدور  عربية 

د. سيد عيل إسامعيل
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املرسح  تاريخ  للباحثني يف  العريب  للمرسح  كبرية  قّدم خدمة 

أن  املجال  هذا  يف  الباحثني  عىل  ويصعب  والعريب.  املرصي 

عرشات  عن  أسفر  الذي  وامُلثمر  الدؤوب  عمله  يتجاهلوا 

فأشبه  الرجل  هذا  السطو عىل جهد  أما  واملقاالت.  املؤلفات 

البحث  يعشق  اسامعيل  عيل  سيد  الدكتور  ألن  بالفخ، 

ونادرة،  أصلية  وثائق  عىل  أبحاثه  يف  ويعتمد  الوثائق،  عن 

)التي  األصلية  الوثيقة  عىل  أطلع  قد  الباحث  يكون  أن  فإما 

أنه  أو  عنها،  نسخة  أو  سيد(  الدكتور  بحوزة  تكون  ما  غالباً 

املنشورة،  وكتبه  سيد  الدكتور  أبحاث  خالل  من  عليها  اطلع 

إىل  القارئ  ُيحال  أال  اإلطالق  عىل  ميكن  فال  الحالة  هذه  ويف 

واقعة  كانت  وإال  املعلومة،  منه  استقى  الذي  األصيل  املرجع 

السطو ثابته ومؤكدة ومحققة. ولعل السطو األديب والفكري 

أصبح شائعاً، ألسباب ال محل لذكرها هنا، لدرجة أن مسابقة 

مرموقة أعلنت عن تجريد الفائز بها من الجائزة وكل آثارها 

ألسوأ  ارتكابه  من  لتيقنها  بها  فوزه  بعد  واملعنوية  املادية 

أنواع السطو يف رأيي: الرسقة األدبية والفكرية!! إىل الصديق 

وأشكرك  بكرامة«  »أنت  أقول:  إسامعيل  عيل  سيد  الدكتور 

العربية.  والثقافة  املرسح  خدمة  يف  املخلصة  جهودك  عىل 

للمرسح  القومي  املركز  رئيس  الدكتور  الصديق  من  وأتوقع 

يف  يحقق  أن  واملرسح،  الرقابة  ملؤمتر  املنظمة  الجهة  وهي 

عيل  سيد  الدكتور  ساقها  التي  واألدلة  الدامغة  الوقائع  هذه 

شك  ال  والتي  كانت،  ما  أيا  النتائج  عن  ُيعلن  وأن  إسامعيل 

تيسء ملن ُوجهت إليهم تهمة الرسقة – إن ثبتت - أكرث من 

أي شخص آخر«.

يف  استمر  بل  هذا،  عند  السيد  سباعي  شجاعة  تتوقف  مل 

املرسوقني  البحثني  لفحص  لجنة  تشكلت  عندما  شجاعته، 

أحمد  الدكتور  من:  اللجنة  وتشكلت  عنهام،  تقارير  وكتابة 

 – عطية  حسن  والدكتور  صليحة،  نهاد  والدكتورة  مريس، 

الرسقة  أثبت  تقريراً  منهم  كل  وكتب   - جميعاً  الله  رحمهم 

قام  سباعي!!  موقف  كان  ماذا  وبحويث!!  كتبي  من  الواضحة 

بنرش تقرير أحدهم، وهو املرحوم الدكتور حسن عطية، الذي 

ومتعمدة،  واضحة  »رسقة  فيه:  قال  بعنوان  تقريره  عنون 

صمت  الشديد  ولألسف  الحافر«!!  عىل  الحافر  فيها  يقع 

يف  كبري  مسؤول  كتبه  املرسوقة  البحوث  أحد  ألن  الجميع، 

وزارة الثقافة – رحمه الله وسامحه - وظل األمر معلقاً دون 

اتخاذ أي إجراء طوال سبعة أشهر!! والوحيد الذي مل يصمت 

وصفحة  موقع  يف  كتب  الذي  السيد«  »سباعي  الشجاع  كان 

»املرسح دوت كوم« يوم ٢٠١5/١٢/٢3 اآليت:

ملاذا  مفتوحة؟!  النهايات  ُترتك  من  هو: ملصلحة  والسؤال   ..«

فيها  ُيفرتض  ثقافية  لقيادة  ورصيحة  واضحة  إدانة  ُتصدر  ال 

أن تكون رقيباً عىل الفضيلة واألخالق! اإلدانة واضحة بالرسقة 

املساءلة  تغيب  فلامذا  التقرير!!  يف  أسامئهم  وردت  ملن 

اإلدانة  القادمة؟  األجيال  صالح  يف  هذا  وهل  واملحاسبة؟ 

فهل   .. الحق  عن  ساكت  أو  سارق  لكل  وواضحة  رصيحة 

نسمع رداً من املسؤول األول عن الثقافة يف مرص؟! أم أنه ال 

حياة ملن ننادي؟!«.

هكذا كان موقع »املرسح دوت كوم« .. وهكذا كان صاحبه 

ومن  والعلم!!  والشجاعة  الجرأة  رمز   .. السيد«  »سباعي 

بالرحمة  له  داعياً  له  مودعاً  اآلن  عنه  أكتب  أنني  الغريب 

ولكنها  »دكتوراً«،  به  نحتفل  أن  املفرتض  من  وكان  واملغفرة، 

الدكتوراه  لرسالة  مبناقشته  االحتفال  من  فبداًل  الله!!  مشيئة 

من  أمتنى  وكم  األخري!  مثواه  إىل  ونشيعه  ننعيه  األيام،  هذه 

الثقافة أن تصدر أوامرها بعقد مناقشة رمزية لرسالة  وزيرة 

»الدكتوراه  درجة  ومنحه  السيد،  سباعي  للمرحوم  الدكتوراه 

مناشدة  كتبت  وقد  أمنيته!!  للمرحوم  وتحقق  االعتبارية«، 

 ،٢٠٢3 يناير   ٢3 يوم  »املساء«  جريدة  يف  الخصوص  بهذا 

تحت عنوان »نداء إىل من يهمه أمر املرحوم الدكتور سباعي 

السيد«، أعيد نرش جزء منها هنا، توثيقاً لها:

الجاري،  يناير  من  األول  يف  وتحديداً  يوماً  عرشين  »منذ 

الغايل  صديقي  من  الفيسبوك  ماسنجر  عرب  تهنئة  تلقيت 

بطلب  بادرين  ثم  الجديد،  العام  مبناسبة  السيد«  »سباعي 

الدكتوراه  رسالة  أنهى  أنه  وهو  عنه،  االستفسار  يريد  عاجل 

تطور  يف  السيميوطيقا  »أثر  وعنوانها  ونصف،  سنة  منذ 

باملعهد  املسجلة  مرص«  يف  املرسحي  النقدي  الخطاب 

إرشاف  تحت  الفنون  بأكادميية  املرسحية  للفنون  العايل 

إىل  الحضور  يستطيع  ال  ولكنه  شيحة«،  »محمد  الدكتور 

أو  له  عالج  وال   – بالخبيث   – مرضه  بسبب  ملناقشتها  مرص 

الرسالة -  يتمنى مناقشة  لذلك هو  أملانيا،  استئصال حتى يف 

»أون  ُبعد  عن  املناقشة  تكون  أن  ويريد   - أجله  انتهاء  قبل 

ناقشت  كوين  اإلجراءات،  عىل  مني  يستفرس  وبدأ  الين«. 

خالل  ومن  كورنا!  جائحة  وقت  الين«  »أون  عديدة  رسائل 

من  مبدئية  موافقة  عىل  حصل  أنه  عرفت  معه  حواري 

قدم  أن  بعد  الين«  »أون  املناقشة  إجراء  عىل  األكادميية 

بالسفر!  له  تسمح  ال  التي  الصحية  بحالته  طبية  تقارير 

اإلجراءات  كافة  له  أوضحت  أن  بعد  بيننا  النقاش  وانتهى 

شكر  »ال  العبارة:  هذه  له  كتبت  شكرين،  وعندما  املطلوبة!! 

بالشفاء  لك  ودعوايت   ... موالنا  يا  عيّل  لك  واجب وحق  عىل 

 .. أيضاً«  والشفاء  الدكتوراه  لك  نبارك  وقريباً   .. والتوفيق 

له  أكتبه  ما  آخر  ستكون  العبارة  هذه  أن  أتخيل  كنت  وما 

إىل  حار  برجاء  أتوجه  ذلك  وبناًء عىل  يل!!  يقرأه  ما  وآخر   ..

جبارة  غادة  والدكتورة  الكيالين،  نيفني  الثقافة  وزيرة  معايل 

املعهد،  عميد  الكاشف  مدحت  والدكتور  األكادميية،  رئيسة 

والدكتور محمد شيحة املرشف عىل الرسالة .. بإجراء مناقشة 

بحضور  السيد،  سباعي  للمرحوم  الدكتوراه  لرسالة  »رمزية« 

ووضع  ومحبيه،  وأصحابه  املرحوم  وأهل  املناقشة  لجنة 

روب املناقشة عىل كريس الباحث مع صورة له، ومنح روحه 

»الدكتوراه الفخرية«، ألن القانون مينع منح الدرجة العلمية 

من  اإلجراء  وهذا  للمناقشة!!  الفعيل  بحضوره  إال  للباحث 

األكادميية،  مكتبة  يف  العلمية  املرحوم  رسالة  حفظ  أجل 

وطبعها يف كتاب حفاظاً عىل مجهوده العلمي، ليستفيد منها 

كان  التي  أمنيته  للمرحوم  نحقق  وبذلك  مستقباًل!  الطالب 

ليست  املتوىف  للباحث  »الرمزية«  املناقشة  وإجراء  يتمناها!! 

املرصية »مرتني«:  الجامعات  قبل يف  بدعة، ألنها حدثت من 

عندما  طنطا  جامعة  الرتبية  بكلية   ٢٠٢١ مارس  يف  األوىل 

باملرض  املتوىف  الدكتوراه  لباحث  رمزية«  »مناقشة  عقدت 

 ٢٠٢١ ديسمرب  يف  واألخرى  شاهني«،  مايض  »محمد  الخبيث 

»أحمد  الباحث  منحت  عندما  املنيا،  جامعة  اآلداب  بكلية 

بعد  »االعتبارية«  الدكتوراه  درجة  خليفة«  أحمد  رأفت 

إلجراء  سوابق  هناك  أن  يعني  وهذا   .. سنوات  بثالث  وفاته 

»املناقشة الرمزية« للباحث املتويف!!«.

الصحف  حصاد  من  ونختار  كارلسون.  مارفن  الربوفيسور 

الكبري  السوري  الشاعر  رحيل  عن  األوىل  مقالتني  املرسحي 

عامن  ملهرجان  تفصيلية  متابعة  والثانية  املاغوط،  محمد 

الذي  العدد  هذا  يالقي  أن  أمتنى  الثانية.  دورته  يف  املرسحي 

بكل  ترحب  دامئا  واملجلة  صداه.  القارئ  عزيزي  اآلن  تقرأه 

العرب  املرسحيني  جميع  تدعو  أنها  كام  واملداخالت،  اآلراء 

وجميع املهتمني باملرسح العريب إىل املساهمة يف تحرير هذه 

املجلة.

مل  كوم«  »املرسح دوت  موقع  نجاح  من  وبعد عرش سنوات 

يصبح املوقع املرسحي الوحيد، حيث كرثت املواقع املنافسة، 

ال سيام بعد ظهور »الفيسبوك«، فواكب سباعي التطور وفتح 

نفسه  االسم  عليها  أطلق  بالفيسبوك  صفحة  موقعه،  بجانب 

فقط،  لألعضاء  خاصة  صفحة  وكانت  كوم«  دوت  »املرسح 

عند  توقف  تحديثها  ولكن  اآلن،  حتى  موجود  زالت  وما 

اليوم  هذا  ففي  جداً!!  مهم  تاريخ  وهو   ٢٠١٦/9/١٦ تاريخ 

باإلنرتنت،  كوم  دوت  املرسح  موقع  السيد«  »سباعي  أغلق 

وأغلق أيضاً صفحة املوقع بالفيسبوك، وكتب كلمة، نعى فيها 

موقعه، قائاًل:

موقع  خاللها  رفع  عاماً   ١4 من  ألكرث  امتدت  تجربة  »بعد 

املرسحيني  بني  التواصل  جرس  شعار  كوم  دوت  املرسح 

أمثر  لغريي.  ورمبا  يل.  بالنسبة  هامة  تجربة  كانت  العرب. 

بها.  أعتز  العرب  املرسحيني  بني  هامة  حوارات  املوقع 

تحقق  بعضها  املشاريع،  من  العديد  عباءته  من  وخرجت 

تطور  وبعد  واآلن  األحوال.  بطبيعة  أجهض  اآلخر  وبعضها 

املرسحية،  املواقع  وانتشار  االجتامعي  التواصل  شبكات 

انتهاء  عن  ُأعلن  العريب،  العامل  يف  املرسح  أخبار  تنقل  التي 

قد  يكون  أن  متمنياً  كوم.  دوت  املرسح  من  املرحلة  هذه 

تقصري.  أي  عن  معتذراً  وطموحاته  أهدافه.  من  بعضاً  حقق 

واتتني  ورمبا  للقراء.  املوقع  ومنشورات  أرشيف  بإتاحة  أعد 

الفرصة إلعادة صياغته ذات يوم يف املستقبل. شكراً لكل من 

لهم صفحات  تتسع  ال  كرث،  وهم  السنني،  عرب  املرشوع  دعم 

فيسبوك. وإىل لقاء .. سباعي السيد«.

املرسح   – صفحة  أو   – موقع  يكن  مل  أقول:  للحق  وإحقاقاً 

كان  بل  ومناقشات،  حوارات  به  موقع  مجرد  كوم،  دوت 

الذي  السيد  سباعي  مؤسسه  بفضل  وشجاعاً  جريئاً  موقعاً 

وال  واقتناع!  دراسة  عن  والنقدية  العلمية  آراءه  فيه  كتب 

أقيم  عندما   – حينها  به  تفرد  الذي   – الشجاع  موقفه  أنىس 

بوجود  وتفاجأت   ،٢٠١5 عام  واملرسح«  »الرقابة  مؤمتر 

باحَثنّي يف املؤمتر، أحدهام نقل بحثه كاماًل من كتايب »الرقابة 

بعرشين   - املؤمتر  انعقاد  قبل   – الصادر  املرفوض«  واملرسح 

نرشتها  مقاالت  مجموعة  من  كاماًل  بحثه  نقل  واآلخر  سنة، 

بأربعة  املؤمتر  انعقاد  قبل  الجمهورية  جريدة  يف  مسلسلة 

أعوام!!

املرحوم سباعي  - وباألحرى  كان موقع »املرسح دوت كوم« 

 .. كلمة  وكتب  الجرمية،  هذه  إدانة  يف  األسبق   – السيد 

قال   ،٢٠١5/5/٢٦ يوم  كوم«  دون  »املرسح  موقع  يف  ُنرشت 

فيها: »الدكتور سيد عيل إسامعيل هو أستاذ باحث معروف 

عىل  والبارزة  الواضحة  إنجازاته  له  املرسح،  تاريخ  مجال  يف 

للعديد  والتأريخ  والعريب،  املرصي  للمرسح  التوثيق  صعيد 

باألصالة  أعامله  اتسمت  الزمنية.  والحقب  الشخصيات  من 

فقد  األصلية. وبذلك  الوثائق  والعمل عىل  العلمي  والتحقيق 
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السيد..  سباعي 
المسرح بحب  مثقال  رحل  موسوعي  مرتجم 

يف  املرسحية  الحركة  السيد  سباعي  والباحث  الناقد  أثرى 

مرص والوطن العريب بالكثري من الدراسات النقدية واألبحاث 

املرتجمة  إصداراته  بـ  العربية  املكتبة  زخرت  كام  املؤلفات، 

فـ  الغريب  املصدر  عن  تقل  ال  وأهمية  بعناية  ترجمها  والتي 

املهتمني  خالله  من  يتطلع  جرًسا  املرسحية  ترجامته  كانت 

اهتم  األجنبية، حيث  والدراسات  الكتب  عىل  املرسح  مبجال 

نقل  ولهذا  املرسح  لفن  والدارسني  باملهتمني  كثريًا  السيد 

الهامة  الغربية  املرسحية  املوضوعات  من  هائل  كم  برتجامته 

إىل العربية بهدف اطالع املرسحيني العرب عىل تاريخ املرسح 

العاملي وتطوراته. 

يعد السيد رائًدا يف مجال املواقع اإللكرتونية فـ كان من أوائل 

املرسحي،  باملشهد  املعنية  اإللكرتونية  املواقع  يف  املفكرين 

الثقافات  وتبادل  املرسحي  الشأن  عىل  العامل  اطالع  بهدف 

أماكنهم  تتباعد  الذين  العرب  واملرسحيني  البلدان  بني  الفنية 

موقع  أول  كوم”  دوت  “املرسح  أسس  حيث  جغرافًيا، 

منها  يطل  نافذة  لُيصبح   ،٢٠٠٢ عام  عريب  مرسحي  إلكرتوين 

كوم  دوت  املرسح  لعب  فقد  املرسحي،  الشأن  عىل  العامل 

اجتمع  فبسببه  طويلة،  لفرتة  املرسح  مجال  يف  مؤثرًا  دوًرا 

منرب  كونه  إىل  باإلضافة  وثقافًيا،  معرفًيا  وتواصلوا  املرسحيني 

حر للنقاش حول قضايا املرسح وشؤونه، ومن خالله ُنظمت 

سكايب  برنامج  عرب  افرتاضًيا  املرسحيني  جمعت  ندوات 

مرسحية  موضوعات  عن  بحثية  أوراق  بـ  خاللها  تفاعلوا 

من  السيد  أسس  كام  قبل،  من  تحدث  مل  سابقة  يف  مختلفة 

العربية  اإللكرتونية  املرسح  ذاكرة  مرشوع  املوقع  خالل 

لتتيحها  وتحفظها  املرسحية  الحياة  توثق  والتي   ،٢٠١٢ عام 

للباحثني يف هذا املجال يف أي وقت دون كد او عناء، وبفضل 

العربية  الجمعية  كـ  أخرى  مبادرات  انطلقت  أيًضا  املوقع 

لنقاد املرسح.

املجال  يف  املرتجمني  واهم  أبرز  من  واحًدا  السيد  كان  لقد 

مشواره  من  كبري  جانب  الرتجمة  شغلت  حيث  املرسحي، 

يف  ُنرشت  مقاالت  بني  ترجامته  تعددت  فقد  املرسحي، 

مجلة  يف  السيد  نرش  بينهم  من  متعددة  ومجالت  صحف 

 theatre املرسح  تأريخ  علم  عن  متهيدية  مقاله  املرسح 

للمرسح  التأريخ  فلسفة  يناقش  والذي   historiography

املوضوع  هذا  وعن  املرسح،  مجال  يف  وأدواته  ومناهجه 

بتأريخ  يهتم  باحث  ألي  شائق  موضوع  انه  السيد  كتب 

الكربى، ويف جريدة مرسحنا كتب  واشكالياته  العريب  املرسح 

تاريخ  السيد سلسة مقاالت قدم خاللهم قراءات مختلفة يف 

ترجمة  كانت  والتي  الحديثة  الواقعية  منذ  العاملي  املرسح 

بروكيت،  أوسكار  لـ   History of The Theatre مرجع  عن 

من بينهم مقال بعنوان عن “مرسح موسكو الفني والواقعية 

»اميل  بعنوان  واخر  وتشيخوف«،  ستانسالفسيك  روسيا:  يف 

العريب  املرسح  مجلة  يف  نرش  كام  أنطوان«،  واندريه  زوال 

التابعة للهيئة العربية للمرسح مقتطف من ترجمته ملقدمة 

لـ  والعالمات  املرسح  كتاب  بينهم  من  وكتب  املرجع،  نفس 

مارتن  لـ  الدراما  مجال  وكتاب  سافونا،  وجورج  إستون  إلني 

لباتريس  الثقافات  ملتقى  يف  املرسح  كتاب  وأيًضا  اسلن 

سافونا،  جورج  لـ  العالمات  من  كنظام  املرسح  بافيس، 

املرسح  يف  كارلسون  مارفن  كتاب  إىل  باإلضافة  أستون،  ألني 

كارلسون  ودراسات  مقاالت  معظم  يضم  والذي  العريب 

التي  املقدمات  وكذلك   Arab Stages مجلة  يف  نرشها  التي 

إىل  املرتجمة  العربية  املرسحية  النصوص  ملجموعات  نرشها 

االنجليزية، وكانت هذه املرة األوىل لتجمعهم يف كتاب واحد، 

كامربيدج  لكتاب مقدمة  قراءة  كام كتب يف جريدة مرسحنا 

 Cambridge Introduction to املرسحية  الدراسات  يف 

يف  أيًضا  وساهم  بامل،  كريستوفر  تأليف   Theatre Studies

 The Cambridge  التمثيل لفن  كامربيدج  تحرير موسوعة 

.Encyclopedia of Stage Actors and Acting

كان السيد عىل دراية دامئة بكل جديد يف عامل املرسح وكانت 

الجرس  فهذا  الرتجمة  موضوع  يف  ومؤثرة  خاصة  فلسفة  له 

الغريب  املرسحي  املشهد  عىل  العرب  خالله  من  يطلع  الذي 

كان مهموًما بـ ماهية املادة التي تتصدر إىل املجتمع العريب، 

برتجمة  للرتجمة  القومي  املركز  قام  حني   ٢٠١8 عام  ففي 

»موسوعة  بعنوان  صدر  والذي  للمرسح  كامربيدج  دليل 

أسباب  عن  هام  سؤال  السيد  اثار  مجلدين  يف  املرسح« 

الذي مر  النرش إىل ترجمة هذا املجلد  اختيار املرتجمني ودار 

تحديدا  ـ  حينها  ـ  عاًما  عرشون  األصلية  بلغتها  صدوره  عىل 

“دليل  بعنوان  مرسحنا  جريدة  يف  ُنرش  مقال  يف  غريه،  دون 

كامربدج للمرسح والفجوة املعرفية يف ثقافتنا” والذي تطرق 

بسبب  املرسحي  باملجال  واملهتمني  الدارسني  أزمة   إىل  خالله 

املرسح  مجال  يف  املوسوعية  باألعامل  العربية  املكتبة  فقر 

بشكل  الثقايف  لتاريخنا  املوثقة  واملوسوعات  األدلة  وغياب 

عام، ولهذا وجد السيد انه سبًبا يف خلق فجوة معرفية كبرية، 

مواكبة  من  العرب  املرسحيني  يتمكن  ان  األكرب  غايته  وألن 

ان  األجدر  من  انه  رأى  الغربية  املرسحية  الكتابات  تطورات 

استثامر  بـ  للرتجمة  القومي  باملركز  والنارش  املرتجمني  يقوم 

هذا الجهد بشكل أفضل يف ترجمة موسوعة أحدث بدال من 

كتاب تقادمت معلوماته اآلن وتجاوزته موسوعات أحدث.

للواقع  الثاقبة  نظرته  عىل  كتابته  خالل  من  السيد  ويؤكد   

ُنرشت  التي  مقالته  من  واحًدا  يف  فيكتب  العريب  املرسحي 

ومرسحنا  اورودرام  واالخر  نحن  بعنوان  مرسحنا  بجريدة 

للتواصل  الهامة  أداتنا  هي  »الرتجمة  ان  الرتجمة  عن  العريب 

وأين  موضعنا  لنتبني  الصغرية،  القرية  هذه  يف  العامل  مع 

للبوصلة  فقدان  هو  ظني  يف  واهاملها  العامل،  هذا  يف  نقف 

والجمود«  والرتاجع،  العزلة  من  ومزيداً  الذات  عىل  وانكفاء 

ان  نادى  الرتجمة وكيف  الفقرة كيف رأى  تلك  وهنا تكشف 

كافة  ومواكبة  لنرش  للرتجمة  واضحة  اسرتاتيجية  هناك  يكون 

االبداعات املرسحية الجديدة، وألنه كان معني كثريًا باألجيال 

ونخلق  العامل  إىل  نخرج  ان  الرضوري  من  انه  رأى  الجديدة 

مبادرات نقوم خاللها برتجمة إبداعاتنا املرسحية العربية من 

وذلك  العامل،  لغات  إىل  بالرتجمة  املعنية  املؤسسات  خالل 

ان  ورأى  السبل،  بكل  اآلخر  مع  دائم  وحوار  تواصل  لخلق 

أيًضا  ُنرشت  أخرى  مقاله  يف  ناقشه  ما  وهو  أهمهم  الرتجمة 

بجريدة مرسحنا بعنوان حقوق املؤلف وحقوق القارئ أيضا!، 

والتي كتبها رًدا عىل موضوع حقوق املؤلف الذي قيد حينها 

السيد  اتخذ  وفيها  الغربية،  الكتب  ترجمة  من  النرش  دور 

قائال  مقالة  يختتم  حيث  القارئ  حقوق  عن  الدفاع  موقف 

املؤلف،  بحقوق  االلتزام  الحرص عىل  كنا حريصني كل  “وإذا 

فال أقل من أن نحافظ عىل حقوق القراء أيضاً«

خاللها  وثق  والتي  النقدية  كتابته  خالل  من  نرى  ثم  ومن 

وكل  العريب  املرسحي  املشهد  يخص  فيام  ومقرتحاته  آراءه 

كيف  الفني،  مشواره  مدار  عىل  الساحة  عىل  ظهر  جديد 

من  يحمله  ما  بكل  للمساهمة  قلمه  السيد  سباعي  طوع 

يقف  فلم  الجديدة،  واألجيال  العريب  املرسح  لنهضة  أفكار 

رأيي  ويف  ووجدانه  طاقته  بكل  املرسح  عن  دافع  بل  صامتا 

ان ما قام به الراحل هو أحد أهم أدوار الناقد فال يجب ان 

ان  عليه  بل  حوله،  يحدث  ما  يف صمت  يراقب  الناقد  يقف 

ما  هذا  املرسح،  لتطوير  فعااًل  دوًرا  لقلمه  ُيصبح  وان  ُيفكر 

كان يتبادر إىل ذهني حني قرأت مقاالت الراحل خاصة التي 

توقف خاللها عن أمور مرسحية بعينها ووظف قلمه لتحديد 

املشكلة وخلق حلول واعية مبا يتفق مع االمكانيات املتاحة، 

ولكن  بجسده  عاملنا  عن  رحل  السيد  سباعي  ان  صحيح 

ستبقى كلامته دامًئا من أجل املهتمني بالشأن املرسحي. 

رانا أبو العال
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السيد..  سباعي 
الجديد عن  والمرتجم  الباحث   

املاضية  القليلة  األيام  يف  عاملنا  عن  صمت  يف  رحل 

بعد  ودعنا يف صمت  السيد،  واملرتجم سباعي  الباحث 

غاب  منه،  القريبني  إال  يعرفها  مل  املرض  مع  معاناة 

الدكتوراه  ألطروحة  مناقشته  من  قليلة  أيام  قبل  عنا 

النقدية  االستجابة  حول  تدور  والتي  الفنون  بأكادميية 

انجازه  بعد  العريب،  النقدي  السياق  يف  للسميولوجيا 

الدراما  حول  قليلة  سنوات  منذ  املاجستري  ألطروحة 

الرقمية والعرض الرقمي.

لعل املتابع للمسرية النقدية للراحل يدرك مدى فداحة 

العربية  املرسحية  الحركة  يف  املهم  ألثره  نظًرأ  الغياب 

منذ منتصف التسعينيات من القرن املايض. حيث كان 

ضيافة  يجيدون  الذين  القالئل  املرسحيني  من  الراحل 

العريب والغريب عرب مامرساته املختلفة من كتابة  اآلخر 

وترجمة وإنشاء مواقع الكرتونية، باإلضافة إىل أنه كان 

مامرساته  مع  متسق  وبحثي  نقدي  مرشوع  صاحب 

الجامعي  وطبعه  املرسح  روح  من  مستلهاًم  املختلفة 

أسلوًبا لتأسيس مرشوعه النقدي.

اآلخر وضيافة  المرتجم   .. السيد  سباعي 
أنه كان  السيد نجد  الراحل سباعي  كتابات  بداية  منذ 

وحاول  النقدي،  ومنجزه  املرسحي  باآلخر  مشغواًل 

قامت  الذين  األوائل  من  فكان  ثقافتنا؛  يف  استضافته 

باملهرجان  الكتب  أمهات  ترجمة  أكتافهم مرشوع  عىل 

فرتات  عىل  فرتجم  التجريبي،  للمرسح  الدويل  القاهرة 

مهمة  لحظات  شكلت  التي  الكتب  بعض  متفاوتة 

ملارتن  الدراما«  »مجال  كتاب  منها،  املرشوع  هذا  يف 

لباتريس  الثقافة«  طرق  مفرتق  يف  و«املرسح  ايسلني، 

وجورج  استون  أللني  والعالمات«  »املرسح  بافيز، 

»مارفن  كتاب  برتجمه  مرشوعه  ختم  ثم  سافونا« 

كارلسون يف املرسح العريب«.

مع  السيد  سباعي  الراحل  تعامل  يف  التدقيق  عند 

هويته  والغاء  صهره  يحاول  ال  أنه  نجد  النقدي  اآلخر 

التجريد  من  تخلو  لغة  من خالل  ترجمه  بل  الفكرية، 

لقاء  عن  عبارة  ترجامته  جعل  ما  هذا  والغموض، 

ال  متلقية  وأخرى  منتجة  أوىل  ثقافتني  بني  منفتح 

يسيطر عليها عقد النقص، ونافذة عىل اإلطالع باملنجز 

املرسحي الغريب. 

للكاتب  الدراما  مجال  وهو  املرتجمة  كتبه  أول  ففي 

عن  املرتجمة  الكتب  أوائل  من  كان  ايسلني،  مارتن 

العرض  إىل  تنظر  التي   املرسح،  يف  السيميولوجيا 

العالمات،  أنه يعتمد عىل عدد كبري من  الدرامى عىل 

العنارص  يلعبه كل عنرص من هذه  الذى  الدور  وأبراز 

املعنى  خلق  يف  املرسحي  والعرض  النص  يف  املختلفة 

النهاىئ للعرض، وكان وجهة نظره أن مثل هذه الكتب 

ميكن أن تفيد كل من املامرسني للمرسح، باإلضافة إىل 

املرسحية.  بالظاهرة  املتفرج  تنمي وعي  أن  أنها ميكن 

السميولوجيا  الكتاب تكشف عن قدرة  أهمية  أن  كام 

من  الوسائط  مختلف  يف  املوجودة  الدراما  معرفة  يف 

مبثابة  كان  الكتاب  أن  أي  وتلفزيون،  وسينام  مرسح 

خالل  من  للدراما  أفضل  لفهم  الطريق  خريطة  رسم 

السميولوجيا.    

ثقافتنا  اآلخر يف  بضيافة  يهتم  األول  الكتاب  كان  وإذا 

عليه  ننفتح  أن  ميكن  الذي  منجزه  وتقديم  لغتنا،  عرب 

الثاين  كتابه  يف  أن  إال  مامرساتنا،  تطوير  يف  ويساهم 

بافيز  لباتريس  الثقافة  طرق  مفرتق  يف  املرسح  وهو 

يتناول تجربة الذات املرسحية الغربية يف ضيافة اآلخر 

سيميولوجي  منظور  من  يدرس  فالكتاب  الرشقي، 

من  بداية  والغرب،  الرشق  بني  الثقايف  التداخل  قضية 

أرتو مروًرا بيرت بروك وأريان منوشكني ويوجينيو باربا 

مام اسفر هذا االنفتاح عىل جدل استمر حتى نهايات 

القرن العرشين.

ولعل أهمية كتاب املرسح يف مفرتق طرق الثقافة هو 

من  الثقايف  االنتقال  لدراسة  تحلييل  منوذج  يقدم  أنه 

يصل  حتى  )مستقبلة(،  أخرى  ثقاقة  إىل  منتجة  ثقافة 

إىل الكشف عن تأثري ذلك عىل املتلقي املرسحي الغريب 

“بافيس”  اتخذه  الذي  املنحى  ثم  من  املستهدف. 

جديد  لفهم  وسيلة  كان  الثقايف  التداخل  لدراسة 

للمامرسة املرسحية عند الغرب، ويبدو أن الغرض من 

كتابة الكتاب بلغته الفرنسية، كانت تتفق مع الحاجة 

التي تأسست عليها اسرتاتيجية مهرجان القاهرة الدويل 

اآلخر  عىل  الثقايف  االنفتاح  وهي  التجريبي  للمرسح 

لتطوير املامرسة املرسحية لدينا من أجل فهم لظاهرة 

املرسح.  

تأليف  هو  والعالمات”  “املرسح  الثالث،  الكتاب  أما 

كتاب  وهو  سافونا،  وجورج  ستون  الني  بني  مشرتك 

الخوض  يف  الجديد  الباحثني  يفيد  أن  ميكن  تعليمي 

نصوص  عىل  وتطبيق  أفكار  عرب  السميولوجيا  غامر  يف 

يهتم  الكتاب  أن  إىل  باإلضافة  مختلفة،  مرسحية 

العالمات  لنظم  وحله  تشفريه  وطريقة  باملتفرج 

األول  النصف  املؤلفان  يخصص  العرض.  يف  املوجودة 

فصواًل  ويتضمن  الدرامي،  النص  لتحليل  الكتاب  من 

عن الحبكة والشخصية والحوار واإلرشادات املرسحية. 

العرض،  لتحليل  فيكرس  الكتاب  الثاىن من  النصف  أما 

واإلرشادات  العرض  سيميوطيقا  من  فصواًل  ويتضمن 

النص  بني  والعالقة  املرسحية  والصورة  املرسحية 

الدرامي والعرض.

»مارفن  وهو  الرتجمة  يف  واألخري  الرابع  الكتاب  أما 

الوجوه  أحد  يعد  الذي  العريب«  املرسح  يف  كارلسون 

املرسحية  باملامرسة  اهتمت  التي  الغربية  النقدية 

أحد  كارلسون-   – أن  أي  للغرب،  ونقلها  العربية 

والكتاب  والغرب،  العرب  بني  الثقايف  التداخل  فرسان 

للمامرسة  قراءته  يف  كارلسون  ملقاالت  ترجمة  هو 

القسم  قسمني،  إىل  الكتاب  ويقسم  العربية،  املرسجية 

كتبت عىل فرتات  مقاالت  اربعة  عبارة عن  منه  األول 

متفاوتة عىل رحالته املختلفة للبلدان العربية وحضور 

الندوات  عن  تتحدث  األوىل  فاملقالة  مهرجاناتها، 

باملغرب  املشهدية  طنجة  مهرجان  وفعاليات  العلمية 

املقالة  يف  أما  فيه،  املشاركني  ابرز  وتستعرض   ٢٠١٦

مهرجان  عودة  تتناول   ٢٠١8 عام  كتبها  التي  الثانية 

توقف  فرتة  بعد  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة 

للظروف  نتيجة  حدثت  التي  املتغريات  رصد  ويحاول 

فيها  يقوم  الثالثة  املقالة  أما  والثقافية،  السياسية 

محمود  للمخرج  ليل  مسافر  لعرض  نقدية  بقراءة 

ومستوى  املرسحي  باألخراج  فيها  اشاد  والتي  صدقي 

التي كتبها يف ٢٠٠3 يرصد  الرابعة  التمثيل. أما املقالة 

العريب  بالوطن  العربية  املهرجانات  من خاللها خريطة 

القسم  أما  العريب.  الخليج  ومنطقة  وسوريا  األردن 

وهي  دراسات  خمسة  عىل  يحتوي  الكتاب،  من  الثاين 

وقراءة  املختلفة،  العربية  واملعالجات  العريب،  أوديب 

يف اعامل الطيب الصديقي، اربع مرسحيات عربية عن 

ويختتم  أفريقيا،  من شامل  واربع مرسحيات  هاملت، 

الكتاب بالدراسة املركزية وهي ابن دانيال اريستوفان 

د. محمد سمري الخطيب
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أوسكار  جائزة  عىل  خاللها  من  نال  والتي  العرب 

األمريكية  الجمعية  من  النقدي  للمقال  بروكيت 

للبحث املرسحي عام ٢٠١4. 

الجاد الباحث   .. السيد   سباعي 
مل يكتف الراحل بالرتجمة فقط، بل كانت له اسهامات 

بعنوان  املاجستري  عن  أطروحته  منها  متميزة  بحثية 

الكتاب  هذا  ويف  الرقمي،  والعرض  الرقمية  الدراما 

يرصد الراحل العالقة بني املرسح والتكنولوجيا الرقمية، 

وتأثري التكنولوجيا الرقمية عىل اإلبداع املرسحي والتي 

املرسحي.  يف  والتلقي  اإلنتاج  عمليتي  عىل  تأثريًا  لها 

الفنون  بني  الربط  الكتاب  هذا  خالل  من  يحاول 

وبودريار  فوكو  عند  الفلسفية  واألطروحات  الرقمية 

الحداثة. من خالل قراءة  وغريهام من فالسفة ما بعد 

الرقمية  بالدراما  بدأ  الذي  الرقمي  املرسحي  لإلبداع 

التجارب  بأحدث  وانتهاء   Dimer دمير  تشارلز  عند 

أما  اإلنرتنت.  مرسح  واستخدام  الرقمي  العرض  يف 

النقدي  مع مرشوعه  متسقه  وكانت  للدكتوراه  رسالته 

والذي مل ميهله القدر عىل مناقشتها وكانت تدور حول 

واالحثني  النقاد  عن  للسميولوجيا  النقدية  االستجابة 

العرب.

ويف النهاية، رحم الله الباحث القدير واملرتجم سباعي 

بالعديد  والنقدية  املرسحية  حياتنا  اثرى  الذي  السيد 

واملامرسني  الباحثني  أفادت  التي  املتميزة  الكتب  من 

ولذلك  النقدية.  ابحاثه  مع  اتسقت  والتي  للمرسح، 

اسامعيل  عىل  سيد  الدكتور  إليه  دعى  ملا  صويت  اضم 

للراحل  للدكتوراه  لرسالته  رمزية  مبناقشة  نادى  الذي 

مناقشتها  يف  القدر  يسعفه  مل  والذي  السيد  سباعي 

لثقافتنا  قدمه  ملا  تكرميا  الدرجة  ينل  وأن  علنية 

املرسحية وأسوة مبا حدث يف بعض الجامعات املرصية.
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سباعي 
1 بنتيوم 

أن  بعد  لديك حاسوب محمول،  يكون  أن  اكتشاف عوامل  أول حاسوب شخيص وبدأت يف  امتلكت 

ذلك  عىل  أسباب حصويل  أهم  وكانت   ،٢ بنتيوم  من  إنطالقاً  املكتبية  الحواسيب  أنواع  كل  جربت 

الحاسوب الشخيص هي متابعة موقع مهم جداً أسسه شخص اسمه سباعي السيد بعنوان املرسح 

أنرش عليه  ما ينرش عليه، ورحت  أتفاعل مع  اليومي، ورصت  املوقع مالذي  دوت كوم، وصار هذا 

املرسحيني  وأخبار  آراء  بالتو  أتلقى  فبدأت  تتسع،  التواصل  خارطة  وبدأت  وملرسحي،  يل  تيرس  ما 

العرب الذين كنت قد ارتطت بهم مبعرفة مبارشة وبعضهم مبعرفة غري مبارشة، واكتشفت أن سباعي 

املغامر الذي أنشأ املوقع فهم لغة العرص من بنتيوم ١ أو من قبله بكثري، فسبقنا جميعاً إىل التواصل 

اإللكرتوين، وجمعنا، وكان موقعه فرداً وحيداً يف ذلك الوقت، وكان سباعي يتابع كل األمور وما ينرش 

ويتابع النارشين عىل موقعه.

وأذكر أنه عندما فكر برابطة للنقاد العرب، قد طرح عيل عضوية يف ذاك التجمع، واعتذرت له ألنني 

ال أصنف ذايت ناقداً مرسحيا وأن األسامء الواردة يف املقرتح لها مكانها ومكانتها.

وأذكر أيضاً أنني تعلمت من سباعي أهمية التواصل اإللكرتوين وخدمة املرسح من خالله، فهو أكرث 

من لفت انتباهي لهذا األمر.

وكان سباعي يدير املوقع بالحب واملحبة، إذ تواصل معي ذات مرة، كان ذلك بعد 3 سنوات تقريباً 

من إطالقه للموقع ليبلغني أن ناقداً شاباً من قطر عريب شقيق أرسل مقالة تهاجمني بشكل شديد، 

وسألني رأيي يف النرش من عدمه بعد أن أطلعني عىل تلك املقالة، وكان جوايب “ُأنرش وال يهمك” 

وكان أحد أسباب حنق من كتب تلك املقالة هو الحاسوب.

الدماثة  ولغة  الجزلة،  املايض  لغة  يفقد  أن  دون  املستقبل،  للغة  مسترشفاً  سباًقا  سباعي  كان  لقد 

واملحبة والصالت الطيبة، سياعي السيد، ذكرك أثرك، لروحك السالم

غنام غنام

العروبي 
السيد سباعي 

ستجد  السيد.  سباعي  الراحل  عن  مرسحنا  جريدة  تعده  الذي  امللف  هذا  يف 

الكثريون يتحدثون عن إنجازاته ؛ خاصة ريادته يف مجال الفضاء اإللكرتوين وشبكة ) 

اإلنرتنت( من خالل تأسيسه ملوقع) املرسح دوت كوم(_ وقد كان من الرواد يف هذا 

املجال هو والراحل قاسم مطرود - الذي كان من خالله يحاول أن يخلق جرسا من 

التواصل بني املرسحيني العرب ؛ ومل يكن هذا التوجه من سباعي لركوب موجة ما؛ 

فقد كان هو السباق . ومتامشيا مع ما يؤمن به . فقد كان عنوان رسالة املاجستري 

الخاصة به هو) املرسح وتقنية االتصاالت واملعلومات؛ املرسح الرقمي منوذجا .

كام ستجد الكثريون يتحدثون عن إسهاماته يف املكتبة املرسحية املرصية والعربية؛ 

مرجعا  تعترب  والتي  ؛  العامل  يف  املرسح  رجاالت  لكبار  املهمة  الكتب  من  بالعديد 

أساسيا من وقت صدروها حتى اآلن لجميع داريس املرسح خاصة يف مرص.

كام سأترك ملن زاملوه اثناء الدراسة حديثهم عن تلك املرحلة ؛ وعن رشح ماقام به 

سواء يف مجايل الكتابة أو الرتجمة ؛ وهذا حديث يعرفونه جيدا ألن أغلبهم كان عىل 

صلة بوقت الكتابة أو الرتجمة.

لكني سأقترص حديثي عنه كإنسان حباه الله بالقدرة عىل الدخول يف قلب كل من 

تعرفه  أنك  األوىل تشعر  للمرة  قابلته  . حتى وإن  السيد  فأنت مع سباعي  يلتقيه. 

يبدأ  مل  إنه  لنفسك ستدرك  تسكن  ؛ حينام  ماتبدئان يف حديث  زمن؛ ورسعان  من 

من الصفر بل كان استكامال ليشء ما . ويساعد يف هذا تواصله وقربه من الكثريين ؛ 

الذين ينقلون لك وله مادار بينهم عن قضايا ,اطروحات ما.

سباعي السيد صاحب البرشة السمراء والوجه العرويب. نعم فهو كان ميلك وجها ال 

ميكن أن يكون غريبا عن أي منطقة من مناطق عاملنا العريب . وال ميكن أن يلمحه 

غريبا  يكون  قد  بأنه  شك  إليه  ويترسب  العريب؛  وطننا  من  ما  مكان  يف  ما  إنسان 

عن املنطقة؛ بالطبع أن هذا الوجه وتلك السامت ؛ تعود كام يقول علامء اإلنسان 

والوراثة لتضافر عنارص شتى. وهذا رمبا ما يفرس حالة القبول والتامهي من سباعي 

لكل ماهو عريب. وكل ماهو عريب ينتمي ببساطة لسباعي.

كان هادئا حتى يف قمة انفعاالته ونقاشاته التي تدفع بالبعض للصوت العايل. وهذا 

طبعا يعود لثقته بنفسه أوال ، وثانيا وهذا هو األهم يف شخصيته؛ أنه مل يكن همه 

األول الفوز يف املعارك؛ بل محاولة الوصول ألقرب نقطة للحقيقة وما ينفع الناس/ 

املرسحيني العرب .

الذي  اإللكرتوين.  الرعاية ملوقعه  أو  الدعم  يتلق  تجىل هذا حتى يف حزنه حينام مل 

كان سباقا يف هذا املجال. ورسعان مازاحمه الكثريون . ولكنهم حادوا بعض اليشء 

أو  ؛  تفرض  مناذج  أو   . مٌترر  أو شخصيات  تحكم  أيدلوجيات  شبه  وأصبحت هناك 

استحسان زائد ملا هو يف األصل واجب. ناهيك عن بعض التملق ملا قد يكون ليس 

واجبا بل وحتى يف االتجاه اآلخر ؛ من أجل املزاحمة فعل البعض هذا فنال. ولكنه 

ظل عىل موقفه ؛ ومل يدخل يف رصاع عىل رعاية مهام كانت. مع أن الكثريين كانوا 

يف انتظار أن يطلب فقط.

يرحمك الله ياسباعي ؛ ويرحم قاسم مطرود ؛ فقد فعلت أنت وهو ماينفع الناس 

ال مايتزينون به زيفا

 

مجدي الحمزاوي
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السيد.. سباعي 
العربية   الرقمية  الدراما  ونواة   

مواليد  من  مرصي  مرسحي  وناقد  باحث  السيد  سباعي 

للفنون  العايل  املعهد  يف  املرسح  درس   ،١9٦3 عام  القاهرة 

درجة   عىل  وحصل  بالقاهرة،  الفنون  أكادميية  املرسحية- 

املاجستري يف التقنية الرقمية وأثرها عىل املرسح عام ٢٠١7،  

ومراجع  كباحث  للمرسح  املرصي  القومي  باملركز  وعمل   ،

من  العديد  نرش  كام  املرصي،  التليفزيون  اإلنتاج-  بقطاع 

وشارك  وساهم  املتخصصة،  املرسحية  الدوريات  يف  األبحاث 

مهرجان  منها:  ومهرجانات  مؤمترات  عدة  يف  بحثية  بأوراق 

القاهرة الدويل للمرسح التجريبي، ندوة نقد املرسح العريب، 

بالشارقة  ٢٠١١،  للمرسح  العربية  الهيئة   – رؤية مستقبلية 

جامعة  املشهدية،  للفنون  طنجة  ملهرجان  الدولية  الندوة 

العريب  املرسح  مهرجان   ،٢٠١٢ املغرب  السعدي،  املالك  عبد 

مهرجان   ،٢٠١٢ قطر  الدوحة،  للمرسح،  العربية  الهيئة   –

املرسح العريب – الرباط – يناير ٢٠١5.

عمل سباعي  السيد باملركز القومي املرصي للمرسح كباحث 

ومراجع بقطاع اإلنتاج - التليفزيون املرصي، ثم محرًرا ثقافًيا 

مبجال  وعمل  بالقاهرة،  مبكتبها  السعودية  عكاظ  بجريدة 

العالقات  مجال  يف  أيضاً  عمل  قطر،  بدولة  املرسحية  الرتبية 

العامة باملجلس األعىل للتعليم.

كوم  دوت  املرسح  موقع  السيد  سباعي   أسس     

الجمعية  منها  مبادرات  عدة  منه  انطلقت  الذي   ٢٠٠٢ عام 

عىل  املرسح  ذاكرة  مرشوع  وأسس  املرسح،  لنقاد  العربية 

االنرتنت(  عىل  العريب  للمرسح  ذاكرة  )نحو  االنرتنت  شبكة 

ترجم  كام  املرسحية.  الحياة  توثيق  بهدف   ،٢٠١٢ عام 

اسلن  مارتن  التالية:  الكتب  العربية  اللغة  إىل  السيد  سباعي 

بافيس   باتريس   ،١99٠ مرص،  الثقافة،  وزارة  الدراما،  مجال 

املرسح يف ملتقى الثقافات، مهرجان القاهرة الدويل للمرسح 

القاهرة  مهرجان  عن  كارلسون،   مارفن   ،١99٢ التجريبي، 

القاهرة- الفرجة  لدراسات  الدويل  واملركز  التجريبي  للمرسح 

سافونا  لجورج  العالمات  من  كنظام  املرسح  وكتاب  طنجة، 

الدراما  كتاب  الثقافة ١99٦،  وزارة  أستون، وصدر عن  وإلني 

الهيئة  وعربية« عن  غربية  تجارب  الرقمي،  واملرسح  الرقمية 

العربية للمرسح ٢٠١7. ساهم يف تحرير موسوعة كيمربيدج 

 The Cambridge Encyclopedia of Stage التمثيل لفن 

.Actors and Acting

الدراما  كتاب  العربية:  باللغة  السيد  سباعي  مؤلفات  من 

الهيئة  عن  وعربية  غربية  تجارب  الرقمي..  واملرسح  الرقمية 

العربية للمرسح ٢٠١7، وكتاب مرسح محمود دياب القارئ 

الرحمن  عبد  أعامل  يف  قراءة  والبحر  املرسح  وعامله،  كتاب 

املناعي.

 ٢٠٠٢ عام  كوم  املرسح دوت  موقع  أسس  أنه  بالذكر  جدير 

الذي انطلقت منه عدة مبادرات منها الجمعية العربية لنقاد 

املرسح. كام أسس مرشوع ذاكرة املرسح عىل شبكة اإلنرتنت 

امللحوظ  االهتامم  هذا  إيل  يضاف  املرسحية.   الحياة  لتوثيق 

 “ الدالالت  اطالعه عيل علم  الدراما  عامل  الرقمي يف  بالتطور 

السيموطيقا”.

أن  عيل  يحثنا  فكرياً  إرثاً  لنا  تاركاً  السيد  سباعى  عنا  رحل   

نواته  غرز  الذي  إمتام مرشوعه  يف  ونساهم  خلفة  من  نكمل 

الدراما  كتاب   ، للمرسح  العربية  الهيئة  عن  صدر  كتاب  يف 

تاليف  وعربية   غربية  تجارب   – الرقمي  والعرض  الرقمية 

عن  ماجستري  رسالة  باالصل  وهو   ،  ٢٠١8 يف  السيد  سباعي 

وتحت   ٢٠١٦ يف  بالقاهرة  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد 

ارشاف الدكتور حسن عطيه، بحسب ما جاء يف تقدير واهداء 

املؤلف بتاريخ فرباير ٢٠١7 .

وجاءت  وخامتة..  فصول  وستة  مقدمة  عىل  الكتاب  يحتوي 

عناوين الفصول كالتايل: 

الفصل األول: الثقافة الرقمية

الفصل الثاين: الفنون والتكنولوجيا الرقمية

الفصل الثالث: الدراما الرقمية وعروض الحاسب

الفصل الرابع: العرض الرقمي

الفصل الخامس: تجارب عربية يف العرض الرقمي

الفصل السادس: إشكاليات يف العرض الرقمي

كيف   ”  : هو  مهم  تساؤل  عرب  مقدمته  يف  الكتاب  ينطلق 

يف  يوظفها  وان  الرقمية  التقنية  من  يستفيد  ان  للمرسح  اذا 

الحيوية  وطبيعته  جوهره  يفقد  ان  دون   ، املرسحي  العرض 

يلقي   ” ان  مولفه  يسعى  االشكايل  التساؤل  هذا  عرب   ..  ” ؟ 

والتي  املرسحي  العرض  من  الجديدة  االشكال  عىل  الضوء 

مبوضوع  ومتصال  كثيفا  استخداما  الرقمية  التقنية  تستخدم 

االخرى من  االدء  املرسح وفنون  بني  التفاعل  ، وعىل  العرض 

املعارص  املرسح  بجمهور  الرقمية  التقنية  عالقة  وعىل  ناحية 

منوذجا  تنتج  ان  عام  بشكل  الرقمية  للتقنية  ميكن  وكيف   ،

الذي  املعارص  العريب  للمتفرج  وقبوال  مالمئة  واكرث  مغايرا 

السياسية  املتغريات  من  العديد  داهمه  فلنقل  او   ، به  احاط 

والتفاعل  املشاركة  عىل  اقباال  اكرث  جعلته  والتي  واالجتامعية 

. ”

تساؤل  أمام  أنفسنا  نجد  الكتاب  عيل  االطالع  عند 

هي  وما  الرقمي،  والعرض  الرقيمة  الدراما  مفهوم  حول 

خصائصهام؟، وما دمت عاكفاً عىل تعقب الحروف التي صبها 

املؤلف يف قالب بحثي ألكتشف جواباً وافياً ، وال ابخس حق 

يف  أحسن  وقد  مبصدر  وضعها  فكرة  كل  أسند  فقد  املؤلف 

، و قسم املحتوى إىل عناوين فرعية تشكل  اإلختيار واالثراء 

عىل  يسهل  هو  وبذلك  للكتاب  الكيل  الهيكل  باجتامعها 

بدوره  يرتبط  الذي  الفرعي  بالعنوان  املحتوى  ربط  القارئ 

بالعنوان الرئييس.

كام يشري املؤلف يف مقدمة كتابه ايضا ، اىل املرجعيات االصل 

منها  يبدو  كام  املوضوع  لهذا  بحثياً  قادته  التي  املحفزات  او 

دورست  تانكريد  االملاين  املرسحي  للكاتب  عبارة   ”  : اوال 

ال  املرسح  وان   ، صاف  غري  فن  املرسح  ان  فيها  اكد  ،التي 

يتواىن عن تسخري كل ما يجده يف طريقه اىل مصالحه الخاصة 

محصن  غري  حتام  وهو   ، قوانينه  تطوير  عىل  قادرا  ويظل 

اعالم  وانه يستمد خياالته من وسائل  ضد مستجدات عرصه 

: اشارة سعيد يقطني عام ٢٠٠4 يف كتابه  .. وثانيا   ” . اخرى 

االبداع  جامليات  اىل  مدخل  املرتابط  النص  اىل  النص  من   (

الدراسات  دخلت  لقد   ”  : بالنص  قال  والذي   ) التفاعيل 

مصطلحات  وتولدت  البحث  من  جديدة  مرحلة  االدبية 

او  التفاعل معها  ، لكننا ما نزال مبنأى عن  ومفاهيم جديدة 

تتصل  مفاهيم  ظهرت   . تحددها  التي  الخلفيات  استيعاب 

االفرتايض  والواقع  الشبيك  والتفاعلية والفضاء  املرتابط  بالنص 

واالدب التفاعيل ، ونحن ال نزال ارسى مفاهيم تتصل بالنص 

مع  التعامل  مستوى  اىل  بعد  نرق  ومل   ، الكتايب  او  الشفوي 

التصاقا  واقربها  املرجعيات  ثالث هذه  اما   ، االلكرتوين  النص 

بقوله  الكتاب  ثبته مؤلف  ما  ، هي  مبارشة  الكتاب  مبوضوع 

محمد أحمد كامل
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: ” كام تناول )الدكتور محمد حسني حبيب( املرسح الرقمي 

التي   )  ٢٠٠4  ( الرقمي(  املرسح  )نظرية  بعنوان  مقالة  يف 

والصحيح   ”  . العرب  االنرتنت  كتاب  اتحاد  موقع  يف  نرشت 

الكتاب يف  هو عام )٢٠٠5( بحسب ما صححه الحقا مؤلف 

)ص ١٢٢( من كتابه ، ولقد اشار ايضا ان هذه املقالة نرشت 

 ”  ٢٠٠5/١١/٢7 يف   544 العدد  العراقية  املدى  ” يف صحيفة 

يف  نرشها  قبل   ، لها  االول  النرش  هو  هذا  كان  نحن  ونؤكد 

املؤلف  اشارة  بحسب  العرب  االنرتنت  كتاب  اتحاد  موقع 

الذي اضاف بقوله : ” حيث قال فيها – ويقصد حبيب – انه 

املرسحية  باسم  يعرف  ما  كتابة  فعال يف  املحاوالت  بدأت  قد 

عىل  حاليا  متوافر  املرسحيات  من  النوع  هذا  وان  التفاعلية 

التفاعيل  املرسح  رائد  دمير  تشارلز  ويعد   ، املعلومات  شبكة 

حيث الف عام ١985 اول مرسحية تفاعلية كام اسس مدرسة 

لتعليم كتابة سيناريو املرسح التفاعيل يف موقعه الخاص عىل 

االنرتنت عرب تقدميه دورات تعليمية متعددة .  

يف  االجابة  نجد  الرقمي  العرض  حول  التساؤل  إيل  وعودة 

الرابع  للفصل  كعنوان  جاء  الذي  الرقمي(  )العرض  تعريف 

يقول فيه : ” ويعرف العرض الرقمي بانه يتضمن بشكل عام 

كل العروض التي يلعب فيها الحاسب ااَليل “الكمبيوتر” دورا 

اساسيا ال فرعيا يف اشكال املحتوى والتقنيات والجامليات او 

مؤلف  يرتجمها  اخرى  مهمة  اقتباسات  جانب  اىل  التصميم، 

دكسن”  “ستيفن  تاليف  الرقمي(  )العرض  كتاب  من  الكتاب 

الرقمية  بتوظيف  والراقصة  االدائية  العروض  افراط  مفادها 

عىل  االنبهار  تحقق  التي  فضاءاتها  يف  واساس  فاعل  كعنرص 

مستوى عال يف التلقي برغم ماشاب هذا التوظيف من توتر 

مجال  يف  الباحثني  احد  وبتعبري   ” لكننا  البداية  يف  وارتياب 

اي   ، املستقبل  التطور،  نقبل  ان  يجب  قوله:  الرقمي  العرض 

»بعد   . املمثل  خدمة  يف  الجديدة  التكنولوجيات  مساندة 

ذلك يعدد املؤلف امناطا من العروض املرسحية الرقمية وفقا 

للباحث ستيف ديكسون وهي كام ييل : 

الواقع االفرتايض

الرقص الرقمي وتطورات الربامجيات 

 القرين الرقمي – االجساد االفرتاضية – الروبوت 

site- الخاصة باملوقع fractures املعامر السائل – الشذرات 

  specific

 البعديات ربط فضاءات العرض 

 العرض اون الين

 املرسح يف الفضاء التخييل

 التفاعلية 

الرقمي  املرسح  من  تقرتب  مناذج  ذلك  بعد  املؤلف  يختار    

للتقنيات  توظيفه  وكيفية  عرض  كل  طبيعة  عىل  للتعرف 

و  الحاسبة  االلة   (  : مثل  ذلك  يف  نجاحها  ومدى  الرقمية 

الفصل  لينتهي هذا  الدين و اوديس (  يهودي مالطه و عالء 

مناذج   ”  : نصه  ما  السيد  سباعي  فيها  يقول  مهمة  بخالصة 

العرض الرقمي التي قمنا بدراستها يف هذا الفصل تعرب بدرجة 

التكنولوجيا  أنسنة  املرسحي عىل  املبدع  قدرة  باخرى عن  او 

وتوظيفها جامليا للتعبري عن قضايا انسانية ليست بعيدة عن 

اثر التكنولوجيا البني يف حياتنا اليومية وقيمنا وثقافتنا . 

التي  الكتب  من  وبعض  الكتاب  هذا  عيل  إطالعي  بعد   

بشكل  شغله  شخص  أما  نفيس  وجد  السيد  سباعى  ترجمها 

أن  إيل  االمر  معه  وتطور  )السيموطيقا(  الداللة  علم  كبري 

يربط هذا العلم بالتكنولوجيا والتطور العلمي الرسيع الذي 

يشهده العامل يف حالياً. 

اللغوية جاء الكتاب مفهوماً  جاء الكتاب من ناحية الصياغة 

التقنيات  مبصطلحات  كثرية  أحيان  يف  أمتزجت  عربية  بلغة 

مصطلحات  ظهرت  اإلمتزاج  هذا  ومن  الحوسبية  أو  الرقمية 

اىل  يحيلنا  وهذا  أجنبي  ملصطلح  تعريب  هي  تكون  قد 

من  اخرج  سوف  هنا  وأنا  الرتجمة  هي  أخرى  ادبية  مساحة 

الرتجمة  هو  وجعله  الكاتب  وضعه  الذي  املرادف  بأخذ  هذا 

املقصودة وتبناها يف بحثه .

التي  املعرفية  واملادة  املضمون  إىل  نأيت  واللغة  الشكل  بعد 

وشواهد  نظرية  قواعد  أيجاد  منها  وأراد  الكتاب  بحثها 

والعرض  الرقمية  “الدراما  الكتاب  عنوان  تؤكد  تطبيقية 

الرقمي” والذي رشح بالتفصيل توظيف التقنية ، مرة كعرض 

عنارص  من  عنرص  هي  ومرة   ، إقامته  مكان  هي  مرسحي 

العرض املرسحي ، ومرة هي مزيج بني هذا وذاك .

مل  تساؤالت  عدة  أمام  نفس  أجد  القراءة  يف  تعمقي  ومع 

أجد إجابة شافية عنها لكن كيل أمل أن أصل إيل إجابات لها 

قريبا:

هل كل استخدام للتقنيات املعارصة هو دراما رقمية وعرض 

رقمي ؟

الشاشات  ادخل  كونه  رقمية  بيسكاتور  عروض  كانت  هل 

واآللة واملصابيح امللونة ؟ وماذا عن برخت وتقنيات مرسحه؟

ملف
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السيد  سباعي 
مهمة« وإنسانية  معرفية  »فرصة 

كان الصديق الباحث واملرتجم واملرسحي املرصي الراحل سباعي السيد من أوائل من أطلقوا 

موقعا الكرتونيا مرسحيا عربيا متخصصا.. إىل جانب املرسحي العراقي الراحل قاسم مطرود 

وموقعه )مرسحيون(.

موقع )مرسحيون( لقاسم مطرود وموقع )املرسح دوت كوم( لسباعي السيد كانا املوقعني 

اإللكرتونيني الوحيدين وقتها يف الفضاء األزرق يف وطننا العريب وخارج حدوده طبعا. وهام 

فيام  بعدها  لتأيت  املرسحية(..  )الفوانيس  ثالثا  موقعا  إليهام  أضيف  أن  اللذان شجعاين عىل 

بعد مواقع إلكرتونية أخرى.

الوحيد  العريب  املرسحي  املوقع  وكان   .٢٠٠٢ العام  اإللكرتوين  موقعه  السيد  سباعي  أسس   

املرفق مبنتدى مرسحي يلتقي فيه العديد من املرسحيني العرب، وقد كنت واحدا من أعضائه 

ومعرفية  مرسحية  نافذة  حقا  املنتدى  كان  املبارشة.  و«سجاالته«  نقاشاته  يف  واملنخرطني 

وجعلني  املرسح  لنقاد  العربية  الجمعية  مبادرة  السيد  سباعي  أطلق  املوقع  ومن  مائزة. 

واحدا من أعضائها املؤسسينمع كوكبة من املرسحيني العرب.. 

كنا عىل تواصل دائم عرب النيت ومن خالل اإلمايالت.. سألتقي بالصديق سباعي السيد أول 

مرة يف الرباط مطلع شهر يناير ٢٠١5 مبناسبة مهرجان املرسح العريب وستجمعنا معا منصة 

ندوة »التوثيق املرسحي.. مسؤولية من؟« التي كنت منسقها وقدم فيها سباعي السيد ورقته 

وثائق  توفر  العريب دون  املرسح  تاريخ  نكتب  أن  أنه ال ميكن  إىل  فيها  التي ذهب  العملية 

محكمة ومنضبطة..«

 كانت فرصة معرفية وإنسانية مهمة ألتعرف أكرث عىل رصانة بحثه وجديته واجتهاده عن 

يبعث  كان  وثيقة..  وربطتنا صداقة  الودودة..  وعن شخصيته  أخالقه  دماثة  عن  وكذا  قرب 

يل بجل ما يكتبه من مقاالت وأيضا ما ينرشه من كتب.. ساهم معي يف الكتاب اإللكرتوين 

»عزلة املرسح يف زمن كورونا«، الذي شارك فيه عدد كبري من املرسحيني والباحثني والنقاد، 

اإلنساين  الوعي  غريت  وإن  »التكنولوجيا  بأن  يرى  كان  كورونا«  ودرس  »املرسحيون  مبقال 

أن  إال  عتيقة،  بالتدريج  تغدو  نعرفها  كام  والسمعية  البرصية  الفنون  تجعل  أن  وحاولت 

املرسح يستعيص عىل التكنولوجيا، ألنه استوعب الفنون الرقمية مع احتفاظه عىل خصائصه 

األساسية من حضور وتواصل مبارش«

األوىل  الحلقة  الهيئة( كانت  )اقرأ كتب  أبدأ معه حلقات  السيد أول مرسحي  وكان سباعي 

بعث  وعربية«  غربية  تجارب  الرقمي..  والعرض  الرقمية  »الدراما  القيم  كتابه  وحول  معه 

كتابه،  - حول  أقيم  اإلمارات حيث كنت  إىل  يقيم  كان  - من قطر حيث  فيديو  يل تسجيل 

الهيئة.. إال أنني مل أمتكن من أن أقدم معه الحلقة مبارشة ألنه  والفيديو منشور عىل قناة 

كان يف قطر وكنت يف االمارات.. وكانت األوضاع حساسة وقتها. ولرمبا ما تزال كذلك! 

 4( املايض  الشهر  مطلع  ففي  األخرية  اآلونة  يف  قريب  رحيله  موعد  أن  يعرف  الراحل  كان 

السيد«  سباعي  ذاتية  »سرية  عنوانها  ذيل  مخترصة  ذاتية  سرية  صفحته  عىل  نرش  ديسمرب( 

سنذكر  السيد،  سباعي  يا صديقي  نم يف سالم  الذكرى(..  باب  )من  التالية:  الوداع  بتلويحة 

أكملته  الذي  الدكتوراه  وببحث  الفكرية  وإسهاماتك  بكتاباتك  الذاكرة  يف  وستبقى  ونتذكر 

املرض  ومنعك  مرص(  يف  املرسحي  النقدي  الخطاب  تطور  يف  السيميوطيقا  )أثر  واملوسوم 

لينضاف إىل كتبك وأبحاثك ودراساتك ليستفيد  البحث  الخبيث من مناقشته، حتام سينرش 

منها الباحثون والطلبة واملهتمون بالشأن املرسحي عامة..  

عبد الجبار خمران

اجتامعياً هي دراما  هل كل دردشة جامعية تتناول موضوعاً 

رقمية وعرض رقمي ؟

الحقيقي  املغذى  من  تيقنت  التساؤالت  هذة  كل  ومع  لكن 

لدراسة سباعى السيد حول املرسح الرقمي، وهو ان املرسح 

عليه أن يواكب التطور العاملي عيل مستوى الصورة واالخراج 

إيل  املشاهد  ليجذب  متاح  هو  ما  كل  بستخدام  السينام  يف 

ملحوظ  بشكل  ابعتد  الذي  العريب  املشاهد  باألخص  املرسح 

املرسحية  للعروض  حتي  أو  للسينام  وإتجه  املرسح  عن 

الغربية ملا بها من مؤثرات برصية وسمعية متطورة. 

ملف
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السيد..  سباعي 
المساء كأحالم  الطرف  ساهم 

داعام  ابداعيا  طقسا  يعد  االخر  ثقافات  عيل  االنفتاح 

للهمم  وشاحذا  واالفئدة  للوجدان  ومجددا  للرؤي 

مقتيض  مع  اتساقا  اكرث  صيغة  ايل  للوصول  والعقول 

املرسحي  والناقد  الباحث  مرشوع  كان  وذاك  الحال 

املنيه واسلم  الذي وافته  السيد  الراحل سباعي  املغاير 

رقراقا  يظل  عبريه  ان  اال   ٢٠٢3 يناير  يف  للرثي  الجسد 

مجددا  والعريب  املرصي  الثقايف  املشهد  جنبات  بني 

للعقول  ومحفزا  بالركود  يصاب  ان  كاد  الذي  للهواء 

املعاكس  للواقع  املغايره  الرؤي  عن  دامئا  تبحث  التي 

محاور  ثالث  ذو  كان  السيد  سباعي  الراحل  فمرشوع 

وتوازت  وابتدعت  املحاور  تلك  وتقاطعت  متكاملة 

املشهد  خريطة  عيل  حقيقيا  تواجدا  محققة  وتكاملت 

املرسحي املرصي والعريب يف تكاملت مشهدية مرسحية 

السيد كان ممتلكا  موثقة بشكل حقيقي والن سباعي 

العربيه فسعي واجتهد  للغات االجنبيه كامتالكه للغة 

عيونا  مبجتمعه  واملهموم  والباحث  الناقد  وهو  ونجح 

اللغة  ايل  االجنبيه   / الحديثة  املرسحية  الدراسات  من 

حملوا  الذين  الكبار  ملسرية  استكامل  يف  العربية 

بلغة  ونقلها  االخر  ثقافات  قراءة  عبء  عاتقهم  عيل 

التحاما  اكرث  منتج  يف  قراءتها  اعادة  بغية  مستصاغة 

االجنبيه  اللغات  من  الرتجمه  وحركة  املحلية  بالثقافة 

كفلها  التي  االيجابية  االثار  من  لها  العربية  اللغة  ايل 

ثقافات  عيل  واالطالع  متجدد  ثقايف  وجود  تحقيق 

سباعي  فرتجم  االنساين  للفكر  اكرث  قراءة  يحقق  الغري 

منها  املرسحي  الفكر  أللئ  من  العديد  العربية  اىل 

ضمن  واملنشور  اسلن  ملارتن   « الدراما  مجال   « كتاب 

التجريبي   للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  اصدرات 

 « كتاب  ترجمه  واتبعها  وتسعني  وتسعامئة  الف  لعام 

بافيس  باتريس  تأليف    « الثقافات  ملتقي  املرسح يف 

للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  اصدرات  ضمن 

مرورا  وتسعني  واثنان  وتسمعامئة  الف  عام  التجريبي 

كنظام  املرسح   « استون  والني  سافونا  جورج  بكتاب 

وستة  وتسعامئة  ألف  عام  والصادر  العالمات«   من 

العريب  وتسعون  وكتاب مارفن كارلسون “ يف املرسح 

واملركز  التجريبي  للمرسح  القاهرة  مهرجان  عن    “

الدويل لدراسات الفرجة القاهرة-طنجة وتلك الكتابات 

املرتبطة باسامء فارقة يف مجال املرسح العاملي حققت 

العاملية  املرسحية  بالدراسات  للمهتمني  حقيقيا  شغفا 

واكملت بناء ثقافيا هاما للباحثني والدارسني واملهتمني 

السيد  سباعي  املميز  سعي  واستمر  املرسح  بفن 

مبرشوعه  املهموم  املرسحي  والباحث  الناقد  فساهم 

 The التمثيل  لفن  كيمربيدج  موسوعة  تحرير  يف 

 Cambridge Encyclopedia of Stage Actors

.٢٠١5 .and Acting

من باب الذكرى... نري يف توثيق السرية الذاتية للناقد 

حساباته  عيل  واملسطورة  السيد  سباعي  والباحث 

 face ال  االجتامعي  التواصل  موقع  عيل  الرسمية 

وفاته  قبيل  بنفسه   العزيز  سطرها  ,والتي   book

الفني  للوجود  ويوثق  املادي  للغياب  ميهد  وكأنه 

الذاتيه  سريه  عن  كلامته  وصدر  والوجداين  واملعريف 

عقول  يف  ترسخ  حتي  واضح  بشكل  اخترصها  التي 

مسريته  لقراءة  ادلة  عن  والباحثني  االحبه  وافئدة 

الشجن وتؤكد  تخلو من  بعبارة ال  املجددة واملتجددة 

باب  من   “ عنوانه  فكان  بالسيموطيقا  البالغ  اهتاممه 

ال  حتام  حديثا  املرسح  بفن  اهتم  ومن   “ الذكري 

فهو  السيد   سباعي  املرسح  لفن  العاشق  ذكري  ينيس 

القاهرة  يف  املولود  املرصي.  املرسحي  والناقد  الباحث 

لتعزيز  االكادميية  الدراسة  طريق  واختار   .١9٦3 عام 

بالفن  االشتغال  يف  حلمه  من  واالقرتاب  موهبته 

املعهد  يف  فدرس  سواه  عمن  به  واالنشغال  وباملرسح 

والفن  النقد  اساطني  يد  عيل  املرسحية  للفنون  العايل 

و  وحدها  مرص  يف  وليس  العريب  العامل  يف  املرسحي 

تخرج يف املعهد العايل للفنون املرسحية واتبع دراسته 

التقنية  موضوع  يف  املاجستري  درجة  عىل  بالحصول 

الرقمية وأثرها يف املرسح. ٢٠١7وهو موضوع استحق 

الذين  االوائل  من  أنه  ذلك  سباعي  واستحقه  سباعي 

تنظيم  اعادة  يف  الحجيثة  التكنولوجيا  دور  ايل  فطنوا 

التكنولوجيا  تعد  فلم  الثقافات  قراءة  الدالالت واعادة 

املرسحي  املنظر  تصميم  يف  فقط  هامه  الرقمية 

وتصميم السينوغرافيا بشكل اكرث تطورا ومتيزا فحسب 

ولكن ساهمت وتساهم التكنولوجيا يف تصميم املشهد 

والغنية  العلمية  املادة  توفري  املرسحي ككل من حيث 

يف  النهاية  من  املطبوعة  االوراق  واقرتبت  والدعاية 

لعقود  االنساين  الفكر  احتالل  بعد  االنسانية  الثقافات 

وعقود وتقلصت الطباعة لتحل محلها االلياف الضوئية 

والتواصل  بل  الرقمية  بالصيغ  والكتب  والنصوص 

وصوب  حدب  كل  من  املرسحيني  بني  واالجتامعات 

اصبحت عرب االثري ومن وراء الشاشات فأطلق سباعي 

الباحث الحقيقي مرشوعه االهم بعد مرشوع الرتجمة 

والذي تفرد فيه ومتيز بريادته واسبقية السري يف دروبه 

موقع  وهو   « كوم  دوت  املرسح  موقع   “ مرشوع 

اقرتب يف االونه االخرية من املنصة ولكن بتقنيات اقل 

املرسح  فموقع  االنرتنت  عبري  اطالقه  بعام  ارتبطت 

دوت كوم اطلقه سباعي يف عام ٢٠٠٢  ومل يكن موقعا 

احتفاليا او احتفائيا او موقعا خاصا او شخصيا او كان 

الشاشات  وراء  مختفي  الصامء  املبادرات  بعض  كحال 

التأثري  نقل  حاول  ولكنه  االفرتايض  بالحراك  ومكتفي 

الحادث عرب الواقع االفرتايض ايل تأثري حقيقي يف الواقع 

عدة  كوم  دوت  املرسح  موقع  من  فانطلقت  املعيش 

لنقاد املرسح. وبعد  العربية  الجمعية  أهمها  مبادرات 

كوم  دوت  املرسح  بها  مر  وعرثات  ونجاحات  سنوات 

عادي سباعي مبرشوع

ذاكرة  نحو   / االنرتنت  شبكة  عىل  املرسح  ذاكرة   «

عام  يف  اطلقه  والذي  االنرتنت«  عىل  العريب  للمرسح 

٢٠١٢، بهدف توثيق الحياة املرسحية.

ان سباعي السيد مل يكن فنان مرسحيا مكتفي بتواجده 

االجتامعي  التواصل  مواقع  عرب  او  التحكيم  لجان  يف 

مرشوع  صاحب  انه  سواه  من  عن  مميزا  كان  ولكنه 

حقيقي  ابن  كان  انه  نؤكد  ان  بنا  وحري  حقيقي 

للتحوالت الثقافية والتقنية والتكنولوجيه فجاهد جهد 

الحياتيه  للثقافة  املغايرة  املعطيات  قراءة  يف  جهده 

ترتيب  اعادة  يف  حقيقي  بشكل  وساهم  واالنسانية 

االطالع  له  اتاحة  التي  الجيدة  لغته  عيل  متكأ  املشهد 

احداث  بغية  االم  لغته  ايل  ونقلها  االخر  ثقافات  عيل 

يف  املجدد  املرسحي  السلف  بدأه  ما  فاكمل  الفارق 

والعرشين  الواحد  القرن  بدايات  العرشين والن  القرن 

محمد النجار



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 30 يناير 2023العدد 545 العدد 30805 يناير 2023العدد 805

1717 ملف

االلكرتونية  العقول  سيطرة  يف  البدء  اشارات  اطلقت 

نجد  واملعريف  الثقايف  املشهد  عيل  التقنية  واملواقع 

التواصل  وتوفري  توثيق  يف  االهم  مبرشوعه  مساهام  

وكحال  العنكبوتيه  الشبكة  عرب  والتكنولوجي  التقني 

العلمي  بالبحث  واملهتمني  املرسحيني  الباحثني  معظم 

لسباعي  نجد  النرش  عرب  الحقيقية  اعاملهم  واملوثقني 

علميا  املنضبكة  االبحاث  نرش  من  قليل  غري  نصيب 

فساهم  املتخصصة  املرسحية  الدوريات  يف  وعمليا 

ومهرجانات  مؤمترات  عدة  يف  بحثية  بأوراق  وشارك 

التجريبي،  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  منها: 

مهرجان املرسح العريب – الرباط – يناير ٢٠١5، ندوة 

العربية  الهيئة   – مستقبلية  رؤية  العريب،  املرسح  نقد 

ملهرجان  الدولية  الندوة   ،٢٠١١ الشارقة،  للمرسح، 

السعدي،  املالك  عبد  جامعة  املشهدية،  للفنون  طنجة 

الهيئة   – العريب  املرسح  مهرجان   ،  ٢٠١٢ املغرب 

محاور  ثالث   .٢٠١٢ قطر  الدوحة،  للمرسح،  العربية 

بني  ما  السيد  سباعي  املختلف  مرشوع  صنعة  هامه 

الرقمية  والتكنولوجيه  النظرية  والدراسات  الرتجمة 

فاينام  الريب  كأنفاس  السحر  عبق  السيد  فكان سباعي 

عيل  ليفيض  عبريه  وتجدد  عبقه  تجيل  اسمه  وجد 

وازدان  متجدده   وعلميه  فنيه  باسهامات  مريديه 

كأحالم  الطرف  ساهم  فكان  وتواضعه  العامل  بخجل 

املساء بغد اكرث ارشاقا ومتيزا وان كان جسده قد واري 

املرسحني  بقي  ما  باقي  يظل  واثره  علمه  فان  الرثي 

املكتبه  بها  ازدانه  لكتابات  املميزة  لرتجامته  قارئني 

ايل  ساعي  سباعي  ويظل  العربية  املرسحية  العلمية 

القايص والداين ومحقق تكاملية املشهد املرسحي وبقي 

البحث  محركات  عرب  الباحثني  بقي  ما  وذكراه  اسمه 

الرائد  العنكبوتيه عن مرشوعه االلكرتوين  الشبكه  عيل 

ابدا ال ميوت  واملرء  انجازاته  تناقلت  ما  واملرء متواجد 

اال اذا انقطعت ذكراه وذكري الباحث والناقد الحقيقي 

السيد ستظل متجددة ومميزة وسيظل ساهم  سباعي 

الطرف كأحالم املساء 
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الرقمي  والعرض  الرقمية  الدراما 
وعربية غربية  تجارب     

 - الرقمي  والعرض  الرقمية  »الدراما  عنوان  تحت 

املرسحي/  للباحث  صدر  وعربية”,  غربية  تجارب 

التي  الكتب  أهم  من  يعد  كتاب  السيد,  سباعي 

الفنون  عالقة  عن  األخرية  السنوات  يف  نرشت 

واآلداب بالتكنولوجيا الرقمية, وقد صدر عن الهيئة 

يف  وهو  ٢٠١7م.  عام  بالشارقة  للمرسح  العربية 

العايل  املعهد  إىل  بها  تقدم  ماجستري  رسالة  األصل 

ونحن   .  ٢٠١٦ يناير  يف  بالقاهرة  املرسحية  للفنون 

الكتاب  هذا  منت  يف  قراءة رسيعة  عرض  بصدد  هنا 

القيم.

عنوان  تحت  األول  الفصل  يف  الكاتب  يعرض 

يف  التكنولوجي،  التطور  تاريخ  الرقمية”   “الثقافة 

محاولة لفهم ماهيته وآثاره االجتامعية واالقتصادية 

الثقافة  مفهوم  لنشأة  بدراسة  بداية  والسياسية, 

التكنولوجيا،  تطور  وبني  بينها  والعالقة  الرقمية، 

يف  متقدمة  مرحلة  هي  الرقمية  الثقافة  أن  باعتبار 

املصطلحات  بعض  فيه  موضحا  التكنولوجيا  تاريخ 

الكاتب  يؤكد  حيث  باملوضوع.  الخاصة  واملفاهيم 

العديد  الطويل  تاريخه  خالل  العامل  شهد  قد  أنه 

واملتالحقة،  املتتابعة  التكنولوجية  التطورات  من 

حتى ليبدو أن تاريخ العامل نفسه ما هو إال سلسلة 

والتكنولوجي،  املعريف  التطور  حلقات  من  متصلة 

هذا  بلغ  حتى  أخرى،  إىل  منها  حلقة  كل  تفيض 

التطور أوجه يف الثورة الصناعية، ثم ثورة املعلومات 

واالتصاالت التي تعيشها البرشية اآلن. 

الثورة  انطالق  نقطة  عىل  يده  الكاتب  يضع  ثم 

التكنولوجية منذ أن قام صمويل موريس عام ١837 

لعدد  الطريق  مهد  الذي  التلغراف  جهاز  باخرتاع 

واآللة  الكاتبة،  اآللة  مثل  األخرى  االخرتاعات  من 

الحاسبة امليكانيكية، و يف النهاية تم اخرتاع الهاتف 

إىل  وصلنا  حنى  اإلذاعة  اخرتاع  ثم   .١87٦ العام  يف 

التليفزيون وتطوره إىل ما هو عليه اآلن من قنوات 

الحاسب  اخرتاع  ثم  مختلفة.  ومشفرة  فضائية 

الشخيص وإنشاء شبكة اإلنرتنت.

التحديد  وجه  عىل  أو  املعلومات،  تقنية  ويعرف 

 Information & واالتصاالت  املعلومات  تقنية 

بأنها   Communication Technology ICT

نقل  وفاعلية  رسعة  لتعزيز  التقنية  استخدام 

العلمية  التطورات  نتيجة الندماج  املعلومات. وهي 

املعلومات وذلك بعد  لخلق تقنية  مع بعضها بعضاً 

الحاسبات  و  اإلرسال  و  التسجيل  تقنيات  ظهور 

األولية – التي ظهرت يف بداية عرص الحاسب.

ثم يوضح بعض املفاهيم واملصطلحات مثل مجتمع 

الرقمنة  فلسفة  أن  مبينا  الرقمية  والثقافة  املعرفة, 

عىل  الفائقة  القدرة  عىل  تعتمد   digitalization

تخزين البيانات واسرتجاعها بدقة متناهية ، وهذا ما 

تفتقر إليه الوسائل التناظرية يف تخزين املعلومات، 

نفسها.  بالدقة  املعلومات  اسرتجاع  ميكن  ال  حيث 

ويبسرت  فرانك  يرى  نظر  وجهة  الكاتب  يطرح  ثم 

»بالرتكيز  يتميز  املعلومات  مجتمع  أن   Webster

الخام  واملادة  املعلومات،  معالجة  عمليات  عىل 

استثامرها  يتم  التي  املعلومة،  هي  له  األساسية 

بحيث تولد املعرفة، معرفة جديدة.

تربط  وثيقة  عالقة  مثة  أن  عىل  الكاتب  ويؤكد   

واألفكار،  املفاهيم  هذه  وبني  الرقمية  الثقافة  بني 

من  وأسايس  هام  مكون  هي  الرقمية  فالتكنولوجيا 

هذه التطورات. ثم يتحدث عن التكنولوجيا والجيل 

أهمية  مربزا  العاملية  العنكبوتية  الشبكة  من  الثاين 

تأثري  أن  اإلنرتنت موضحا  االجتامعية عيل  الشبكات 

التكنولوجيا عىل الثقافة ميتد ليشمل » جميع عنارص 

هذه  بني  تربط  التي  البينية  والعالقات  منظومتها 

العنارص. كام أن معدل منو استخدام وسائل التواصل 

تأثريها  تزايد  يؤكد  مام  مستمر  تزايد  يف  االجتامعي 

عىل املجتمع وعىل التوجهات الثقافية وعىل الهوية.

والتكنولوجيا  “الفنون  بعنوان  الثاين  الفصل  ويأيت 

تحديد  عىل  املؤلف  عمل  الفصل  هذا  يف  الرقمية« 

العالقة بني الفنون بشكل عام، واملرسح بنوع خاص 

من جهة، وبني التكنولوجيا الرقمية من جهة أخرى. 

فإنه  العرشين.  القرن  من  األخري  العقد  يف  وذلك 

التاريخي  التطور  عن  املرسح  تاريخ  فصل  ميكن  ال 

املتسارع  التكنولوجي  للتطور  نتيجة  للتكنولوجيا. 

ظهرت حديثاً يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا 

لتقنيات  األولوية  تعطي  جديدة  أداء  مامرسات 

الذكاء   motion tracking الحركة  تعقب  مثل 

 3D األبعاد  ثاليث  والتحريك  النمذجة   ، االصطناعي 

والتصميم  الرقمي  والصوت  الرسم   ،  modeling

. هذه   biotechnology الحيوية والتقنية  التفاعيل 

املامرسات ظهرت يف سياق تغلغل تكنولوجي واسع 

النطاق يف كل نواحي التجربة اإلنسانية.

 وتحت عنوان ظهور مامرسات أداء رقمية والحاجة 

املفكر   رأي  عن  املؤلف  يتحدث  جديدة  نظرية  إىل 

الصورة  ثقافة  أهمية  عىل  يؤكد  الذي  ديبور  جي 

ومن  عربها  يتم  التي  األداة  هي  فالصور  يف عرصنا، 

البرش,  بني  االجتامعية  العالقات  توصيل  خاللها 

مارلو  موريس  الفيلسوف  من  كل  آراء  يعرض  كام 

بونتي, و هربرت بلو. ثم يذكر الكاتب أثر الرشكات 

العمالقة يف مجال الوسائط املتعددة موضحا أن أثر 

الرشكات العمالقة العاملة يف مجال الصناعة الثقافية 

متعاظاًم  مثل رشكة ديزين. 

ما  محله  وحل  اختفى  قد  الواقع  أن  بودريار  ويرى 

فوق الواقعي Hyper-real ., أن العامل أصبح مجرد 

العامل  وأصبح  عن صورة  نقاًل  عن صورة  نقاًل  صورة 

مجموعة من عمليات االصطناع والصور بل أية صلة 

أو عالقة مرجعية مع أصل محدد، وهكذا ضاع مبدأ 

متناهية  الال  (الصور)  املصطنعات  متاهة  يف  الواقع 

املتخيلة والوهمية التي تروجها امليديا، وبذلك يفقد 

الواقع وجوده، ويصبح تلك النسخ املصطنعة رقمياً 

عرب أجهزة الكمبيوتر، وعليه فإننا نعيش اآلن يف عامل 

»فوق واعي« هو العامل التكنولوجي االفرتايض.«

والرتابط  الرقمي  األدب  فكرة  إىل  الباحث  وينتقل 

من  مجموعة  من  يتشكل  نظام  أنه  فيبني  النيص, 

متيحاً  بينها،  تجمع   liens روابط  ومن  النصوص 

االنتقال من نص إىل آخر  بذلك للمستعمل إمكانية 

الرقمية  الرواية  يف  األديب  الخطاب  حاجاته.  حسب 

يبدأ  خطياً  تتابعاً  ليس  فهو   ، أدواته  يف  مختلف 

الرواية،  تنتهي  حتى  التايل  الفصل  إىل  فصل  من 

تتميز  حيث  مختلف  فعل  هنا  فالقراءة  وبالتايل 

الوسائط  أتاحت  لقد  التفاعل.  عىل  القارئ  بقدرة 

مع  القارئ  تفاعل  إمكانية  للمبدعني  املتعددة 

آن  والصوت يف  والفيديو  والصور  والرسوم  النصوص 

واحد، وتكوين تجربته الخاصة يف القراءة، وذلك هو 

وقراءة  املطبوع،  النص  قراءة  بني  األسايس  الفارق 

أحمد محمد الرشيف
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للعمل  الحقيقية  النهاية  أن  عىل  املستمر  بتأكيده 

فقط  وتقع   ، نفسه  الفني  العمل  خارج  تقع  الفني 

ينتهي  ال  املرتابط،  النص  يف  املشاهد.  عامل  ضمن 

نص  إىل  بتحولهم  أنفسهم  واملشاهدون  أبداً،  الرسد 

بلغة HTML ، يصبحون مجرد وحدة نصية ترابطية 

تنتظر أن يقوم بقراءتها شخص آخر.

الكمبيوتر:  عىل  التفاعلية  الدراما  عنوان  وتحت 

برمجيات  تقدم  أنهمع  الباحث  يوضح   ,Faade

 Artificial االصطناعي  والذكاء  الكمبيوتر، 

األلعاب  من  العديد  ظهر   ،  Intelligence

وهي   ، اإلنرتنت  شبكة  عىل  التفاعلية«  »الدرامية 

ونظرية  االصطناعي  الذكاء  عىل  تعتمد  برمجيات 

 / أفعال  (ردود  مدخالت  تقبل  التي  االحتامالت 

أن  ميكنها  بينام  الجمهور  من  استجابات)مختلفة 

تبعاً  مختلفة  سيناريوهات  »ترتجل«  أو  تبتكر 

الربمجة  علوم  تطور  ومع  »املتفرج«.  الستجابة 

بدأت هذه األلعاب تحايك الواقع بدرجة كبرية جداً، 

تقريباً  يشء  بكل  الخاصة  املحاكاة  ألعاب  وتنترش 

،ويف

ميكن  إنسانية  شخصيات  تستخدم  التي  األلعاب 

السيارات  ويقود  األسلحة  يستخدم  أن  لالعب 

مع  أو  الشخصيات  مع  حواراً  ويجري  والطائرات، 

غريه من الالعبني ، يف األلعاب الشبكية. ثم يقدم لنا 

الباحث رشحا إلحدى هذه الربامج وكيفية توظيفها.

الرقمي«  “العرض  بعنوان  الرابع وهو  الفصل  أما يف 

بشكل  يتضمن  الرقمي«بأنه  »العرض  تعريف  يقدم 

دوراً  الكمبيوتر  فيها  يلعب  التي  العروض  كل  عام 

والتقنيات  املحتوى  أشكال  يف  فرعياً  ال  أساسياً 

املرسح  يتضمن  وهذا  التصميم.  أو  والجامليات 

الحي والرقص وفن العرض الذي يتضمن عروضاً عىل 

شاشات أنشئت أو عولجت رقمياً، عروض للروبوت 

أو الواقع االفرتايض VR أو أعامل مرسحية تستخدم 

أجهزة استشعار وتفعيل كمبيوترية، أو تقنيات عن 

بعد telematic وأعامل أداء وفعاليات يتم مقاربتها 

املرسح  فعاليات  ذلك  يف  مبا  كمبيوتر،  شاشات  عرب 

التخييل Cyber theatre والعوامل التخيلية، وألعاب 

النت  فن  وأعامل  دي  اليس  وأقراص  الكمبيوتر 

األدائية.

يطرح  الرقمية,  الوسائط  تكنولوجيا  استخدام  وعن 

املؤلف أمناط العرض املرسحي الرقمي حيث أنه من 

املرسحي  العرض  مع  الرقمية  الوسائط  تفاعل  خالل 

املرسحية  العروض  من  كثرية  أمناطاً  نعدد  أن  ميكن 

مصطلحات  املؤلف  لنا  يرشح  ثم  اإللكرتوين.  النص 

التصوير  الرقمية,  السينام  و  التفاعيل,  الرقمي  األدب 

الرقمي, ساردا بداياتها كيفيتها.

باملرسح  تتعلق  أخرى  نقطة  إىل  ذلك  بعد  وينتقل 

منذ  املرسح  ارتبط  قد  أنه  موضحا  والتكنولوجيا 

بدايته بالتكنولوجيا، فاملرسح يسعى دامئاً إىل اإلفادة 

يعكس  وبالتايل  عرصه،  يف  الجديدة  التقنيات  من 

أساليب  املؤلف  ويستعرض  التكنولوجي.  التطور 

العرص  منذ  وتطرها  املرسح  التكنولوجيا يف  استخدام 

اإلغريقي حتى اآلن سواء بالنسبة لإلضاءة أو اآلالت 

امليكانيكية. ويختتم هذا املبحث بقوله:

موضوعاً  للتكنولوجيا  رمزاً  بوصفها  اآللة  كانت  لقد 

وتباين  العرشين،  القرن  يف  املرسح  تاريخ  يف  هاماً 

استخدامها وتوظيفها جاملياً عىل خشبة املرسح، وفقاً 

أليديولوجيات مختلفة، لكن األمر

تلك  تتضمنه  ما  بكل  باآلالت  البرش  أن عالقة  املؤكد 

اجتامعية  اقتصادية  سياسية  مستويات  من  العالقة 

شكلت هاجساً حقيقياً لدى املرسحيني.

يتناول  الحاسب«  وعروض  الرقمية  “الدراما  وعن 

بوصفها مرسحاً  الكمبيوتر  أجهزة  أوال  الثالث  الفصل 

والعلوم  الفنون  بني  انفصال  مثة  يكن  مل  بأنه  ممهدا 

يف  إال  االنفصال  ذلك  يحدث  ومل  التاريخ،  مر  عىل 

القرن  من  التسعينيات  بداية  ويف  النهضة.  عرص 

الروابط  حول  موسعة  مناقشات  دارت  العرشين 

املتعددة  الوسائط  تقنيات  بني  تجمع  التي  األصيلة 

الدراما  الكمبيوتر أن  والحداثة. ووجد مطورو برامج 

بالنسبة  البداية  نقطة  يكونا  أن  يجب  واملرسح 

لتحقيق  األفضل  النموذج  فيها  وجدوا  فقد  إليهم. 

والفارق  التشعبي  النص  التفاعل. ثم يرشح مصطلح 

عىل  أمثلة  لنا  ويطرح  اإللكرتوين.  والنص  النص  بني 

الرسد  أمثلة  أول  فكان  اإلبداعي,  التشعبي  النص 

به  احتفي  الذي   Narrative Hypertext التشعبي 

نوعه  من  تشعبي  رسد  أول  أنه  وعرف  احتفاء  أميا 

 (  ١987  ) جويس  مايكل  تأليف   aftermoon هو 

كمبيوتر  برنامج  باستخدام  القطعة  هذه  كتبت  وقد 

قام جويس    storyspace يسمى  فعال  لكنه  بسيط 

املكون  الرسد  بتقسيم  الربنامج  يقوم  بتطويره. 

يتنقل  صناديق  أو  نوافذ  إىل  رسدية  قطعة   539 من 

القارئ خاللها عرب روابط عديدة، ومسارات يحددها 

متعددة  رسدية  فروع  إىل  الرسد  ويتطور  الكاتب. 

القارئ. وبعض  ينقر فوقها  التي  الروابط  تعتمد عىل 

هذه الروابط يجرب القارئ عىل قراءة الصفحة نفسها 

صفحات  إىل  جديدة  روابط  يجد  أن  قبل  مجدداً 

مخبأة. وتلت نص » aftermoon » نصوص تشعبية 

 Patchwork و   ،  ١99٢ النرص(  حديقة  مثل  أخرى 

 Victory النرص  حديقة  رواية  ثم   .١99(  Girl

بعنوان  رواية  وأيضا  مولرثوب،  تأليف  من   Garden

املؤلف  يستعرض  ثم   .Dreamtime الحلم  وقت 

تعريف النص التشعبي, وكيفية نقد النص التشعبي. 

حتى يصل بنا إىل الحديث عن فن اإلنرتنت.

ويرشح الكاتب فن اإلنرتنت Net Art بأنه هو ذلك 

التي   interface الواجهة  باستكشاف  قام  الذي  الفن 

املصطلح  نشأ  وقد  واإلنسان.  الكمبيوتر  بني  تجمع 

تصبح  السياق  هذا  يف   ١995 عام  يف  مرة  ألول 

الواجهة interface ساحة ألداء مهمة ما يلعب فيها 

التجريب  وبتطور  دوراً.  واإلنسان  الكمبيوتر  من  كل 

املرتابط  النص  يف  أنه  يتضح  املرتابط،  النص  عىل 

التبادل  مكان  هي  والواجهة  الفعل،  هو  النص   ،

أن  ذلك  عىل  ويرتتب  الفعل.  مكان  هي  والتفاعل، 

بالدمج  يقوم  أدايئ  ليس مجرد وسيط  املرتابط  النص 

ذلك  ومع   ، واملرسح  والفيديو  الفيلم  عنارص  بني 

العمل  داخل  املشاهد  بدمج  جميعاً  عليهم  يتفوق 

بالدمج  يقوم  أن  يستطيع  املشاهد  أن  يف  ولكن   ،

والرسد   ،  Metatext الفائق  والنص  النص  أداء  بني 

والنظرية النقدية يف الوقت نفسه.

املرتابط  النص  عىل  القائم  النص  سامت  إحدى  وألن 

املرتابط  النص  فإن  بوضوح  املحددة  النهاية  غياب 

 ، والدراماتورجية  الرسدية  النظرية  أيضاً  يهدم 
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الرقمية ، حرصها الباحث ستيف ديكسون فيام ييل:

الواقع االفرتايض

الرقص الرقمي وتطورات الربمجيات

القرين الرقمي – األجساد االفرتاضية- الروبوت

املعامر السائل- الشذرات fractures الخاصة باملوقع 

site -

specific

العرض  فضاءات  ربط   :  telematics الُبعديات   

البعيدة.

العرض أون الين (عىل الهواء من الفضاء السيبريي)

املرسح يف الفضاء التخييل

Interactivityy. التفاعلية

تقرتب  التي  النامذج  بعض  بدراسة  الباحث  قام  ثم 

العرض  طبيعة  عىل  للتعرف  الرقمي  املرسح  من 

اآللة  وهي:  الرقمية  للتكنولوجيا  توظيفها  وكيفية 

الحاسبة, يهودي مالطا The Jew of Malta, ترشيح 

موت ال......

والفرجة  الرقمي  املرسح  عن  الكاتب  تحدث  ثم   

املتعددة  الوسائط  مرسح  يف  أنه  ويوضح  املشهدية 

الفيديو  شاشات  أو  اإلسقاط  شاشات  تضيف  الحي 

فضاءات جديدة ثنائية األبعاد حتى لو كانت تجسد 

صوراً ذات أبعاد ثالثة. وعىل الرغم من تسطيح إطار 

الشاشة، فإن الوسائط املسقطة عليها ميكن أن تعطي 

إمكانات أكرب بكثري من الفضاء ثاليث األبعاد

وابتعادها  الكامريا  زويا  بالتنويع يف  السينام ميكن  يف 

املتفرج  متنح  أن  املصور  املوضوع  من  واقرتابها 

الجالس عىل مقعد يف املرسح أكرث من مجرد املشهد 

مبثابة  هي  السينامئية  والشاشة  يراه.  الذي  الثابت 

) الفيديو  وتحرير  الفيلم  ومينح  شاعري.  فضاء 

سمعياً  واملكان  الزمان  تفتيت  إمكانية  املونتاج) 

السينام  فناين  مبقدور  فإن  لذلك  الفور.  عىل  وبرصياً 

الصور  ببناء وابل من  أن يقوموا  الكمبيوتر  والفيديو 

عرض  يف  صنعها  يستحيل  مختلفة  وأمكنة  أزمنة  من 

من  الفنانون  يقوم  األبعاد.  ثاليث  فضاء  يف  يدور  حي 

وامليزانسني،  الوسائط  شاشات  بني  الدمج  خالل 

وإزاحة  بتفتيت  األوقات  بعض  يف  تقوم  تقنيات 

توجد  اآلخر  بعضها  ويف  واملكان،  والزمن  األجساد 

سبيل  وعىل  والفيزيائية.  واملكانية  الزمنية  الدالالت 

 ,Alladeen الدين الرقمي عالء  العرض  املثال يطرح 

 ٢٠٠7 - بني عامي ١999  ما  العرض  ُقدم هذا  حيث 

 .  Builders Associationفرقة موقع  حسب 

للوسائط  الفلسفية  اإلشكاليات  العرض  ويتناول 

وتصل  العاملية،  الثقافة  عىل  وأثرها  والتكنولوجيا 

 Ping Body املوسوم  Sterlac وميثل عرض ستريالك

تفاعل  من  متطرفة  حالة   ١99٦ عام  عرض  والذي 

كان  العرض  ففي  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  املتفرجني 

املؤدي يرتدي درعاً خارجية تتصل عن

، وتتحول املعطيات  طريق محركات بشبكة اإلنرتنت 

عىل شبكة اإلنرتنت إىل نبضات كهربائية تحرك جسد 

املؤدي.

 Web Cam ويبني الباحث ماهية مرسح الويب كام

طموحاً  أكرث  محاولة  كان  فريدي  جاكومو  بدأه  الذي 

 . اإلنرتنت  لشبكة  التفاعلية  اإلمكانات  الستغالل 

مبارشة   ٢٠٠١ مايو  يف  املرشوع  لهذا  أول ظهور  كان 

يف  اإللكرتونية.  املواقع  أحد  خالل  من  اإلنرتنت  عىل 

من  العديد  بأداء  يقوم  واحد  راو  يوجد  كان  الصالة 

طريق  عن  مقدمة  أخرى  بأحداث  املتصلة  األحداث 

تنقل  خاصة  نظارات  يرتدي  املمثل  »وكان  الفيديو. 

وسادة  عىل  يجلس  كان  الكمبيوتر.  صور  مبارشة  له 

بهذه  الشخيص  حاسبه  يف  التحكم  وميكنه  عريضة 

وجوده  آن  يف  يدير  أن  يستطيع  كان   ، الطريقة 

للمشاهدين  وبالنسبة  الصالة  يف  للجمهور  بالنسبة 

للبث  املخصص  املوقع  كان  حيث   ، اإلنرتنت  عىل 

يسمح بالدخول إىل منطقة خاصة. ويف هذه املنطقة 

ثالثة  إىل  الكمبيوتر مقسمة  املتفرج يجد شاشة  كان 

العامل األول بالعامل الثالث.

من  مبارش  الشبكة:  عىل  مبارشة  العرض  وبعنوان 

الفضاء االفرتايض, يقول الباحث أنه تعود أوىل خربات 

من  كل  أثبت  حيث   ،  ١99٦ عام  إىل  الويب  مرسح 

سوندرز Saunders وفريدينييل Verdinelli إمكانية 

CU- و Real Audio استخدام برامج الكمبيوتر مثل

SeeMee ليك يتمكن جمهور املرسح من أن يشاهد 

مكان  أي  ومن  نفسه  الوقت  يف  املرسحية  العروض 

عىل شاشات الكمبيوتر الشخيص. ضاربا املثل بعرض 

التجارب  النهضة Renaissance Man يف هذه  رجل 

املرسحي  للعرض  ناقل  مجرد  اإلنرتنت  شبكة  كانت 

من  مستخدمة  اإلنرتنت  شبكة  كانت  حيث  فحسب، 

خالل وظيفتها التقنية فقط يف نقل املعطيات (النص 

والصوت والصورة.)

وهي  االفرتايض  املرسح  يف  تجربة  أول  عن  ويرشح  

فعاليات  أوىل  إحدى  أنها   ,:Ouedis أوديس  باسم 

املرسح االفرتايض عىل اإلنرتنت كانت مرشوعاً شديد 

يتحقق  مل  لكن  سنوات  عرب  تطويره  تم  الطموح 

أوديسيوس  باسم   ١995 عام  عرف  أبداً.  بالكامل 

..األوديسا   Ouedis أوديس  إىل  الحقاً  اسمه  وتغري 

العاملية. 

ملف
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من  كل  نظر  وجهات  ضأيضا  ويعر  الجمهور.   ذلك 

كامل  حازم  العراقي  واملخرج   , مروة  ربيع  املخرج 

الدين, والفنان املغريب يوسف الريحاين.

األشكال  يف  الحضور  إشكالية  املؤلف  ويناقش 

 Online الشبيك  املرسح  مثل  الرقمية  املرسحية 

هذا  يتحقق  أن  ميكن  وهل  ماهيته،   :  Theatre

تتم  أن  ميكن  هل  ؟  املرسح  عن  بعيداً  الحضور 

واملشاركة  الكالسييك  املرسحي  الفضاء  التفاعلية 

كذلك،  األمر  كان  وإن  الرقمية،  الوسائط  مرسح  يف 

إن وجدت؟ وهل  الراجعة  التغذية  أشكال  فام هي 

الحضور  محل  الحضور  هذا  يحل  أن  بالفعل  ميكن 

والزمان  املكان  يف  واملتفرجني  للمؤدين  الفعيل 

بدأت  قد  أنه  إىل  ذلك  يف  الباحث  ويصل  الواحد؟ 

إن  نفسه؟  الفن  تعريف  تغيري  يف  التكنولوجيا 

الوعي  التكنولوجيا  تغري  أن  إمكانية  بالفعل  هناك 

اإلنساين نفسه، بحيث تجعل الفن كام نعرفه يغدو 

يتحول  أن  للحضور  ميكن  وبحيث  عتيقاً،  بالتدريج 

افرتايض  حضور  إىل  والزمان  املكان  يف  حضور  من 

عرب وسائط االتصال التكنولوجية الرقمية، مع وجود 

العرض  صانعي  بني  والحوار  للتفاعل  أكيدة  إمكانية 

والجمهور.

نتائجه ويخلص إىل  الكاتب  الكتاب يضع  ويف خامتة 

الجاملية  وقيمتها  الرقمي  املرسح  تجارب  تظل  أنه 

أن  وإمكانية  اإلبداعية  برشوطها  مرهونة  والفنية 

وأحالمه  همومه  املعارص،  اإلنسان  قضايا  عن  تعرب 

عن  مبعزل  التقني  الجانب  هيمنة  أما  وتطلعاته. 

 ، وامللحة  اآلنية  والسياسية  االجتامعية  القضايا 

أو  تكنولوجي  معرض  إىل  يحولها  بأن  كفيل  فإنه 

من  الفارغة  املسلية  اإللكرتونية  لأللعاب  ساحة 

الدراما  بعد  ما  العريب  املرسح  عالقة  وأن  املعنى. 

إن  محدودة.  عالقة  تزال  ال  هي  بالتكنولوجيا 

التكنولوجيا يف املرسح ال ميكن أن يكتب لها النجاح 

و  املستوى،  رفيع  تأهياًل  مؤهلني  تقنيني  غياب  يف 

لها  دون مامرستها بصورة مبدعة، و دون أن يتوفر 

النتائج  من  ذلك  وغري  املناسب.  املرسحي  املعامر 

املجال  يزال  ال  أنه  عىل  الكتاب  نهاية  يف  مؤكدا 

يف  التلقي  إشكالية  يف  البحث  من  ملزيد  متسعاً 

االتصال  تقنيات  تأثري  يف  وتحديداً  الرقمي،  املرسح 

مزاج  يف  املؤثرة  العوامل  تطور  التلقي،  عملية  عىل 

املتفرج وتركيزه، وخربته بالتقاليد املرسحية، وطبيعة 

هذه التقاليد الجديدة يف عامل متغري.

أقسام (نصوص عن الفن عىل شبكة اإلنرتنت - فيديو 

تعمل  ) جميعها   chat الشات  عبارات   - كام  الويب 

إىل  يهدف  العرض  هذا  كان  واحد(.....)  وقت  يف 

نقل هذا الفضاء والحدث الذي يدور فيه يف منطقة 

اإللكرتوين.  والفضاء  املرسح  خشبة  بني  حدودية 

تفاعل  تقديم  الحالة  هذه  يف  االنتقال  مفتاح  وكان 

ومتفرجني.  (ممثل  العرض  يف  املشاركني  بني  أكرب 

للعرض  جديدة  آفاقاً  يفتح  ما  هو  التفاعل  هذا  إن 

هو  ما  ميارس  أن  للجمهور  ميكن  حيث  املرسحي، 

التصفيق أو الضحك للتعبري عن رأيه. تقوم  أكرث من 

وجود  املادي  الوجود  فكرة  بتعديل  هنا  التكنولوجيا 

التقليدي  التعريف  يهدد  كام  والشخصية،  الجسد 

للمرسح من أنه حدث يحدث هنا واآلن.

موضحا  الرقمي:  الرقص  فكرة  الباحث  يستعرض  ثم 

تقنيات برنامج Life Forms لتصميم الرقصات. ويف 

التي  الرقمي  العرض  مناذج  أن  يوضح  الفصل  خالصة 

بأخرى  أو  بدرجة  تعرب  الفصل  هذا  يف  بدراستها  قام 

و  التكنولوجيا  أنسنة  املرسحي عىل  املبدع  قدرة  عن 

ليست  إنسانية  قضايا  عن  للتعبري  جاملياً  توظيفها 

اليومية  حياتنا  يف  البني  التكنولوجيا  أثر  عن  بعيدة 

ناقشناها  التي  العروض  تحاول  و  وثقافاتنا.   وقيمنا 

يف  تغلغلها  بالتقنية،  اإلنسان  عالقة  استكشاف 

أو  معها  املستمر  رصاعه  اليومية،  حياته  مفردات 

ال... موت  ترشيح  الحاسبة-  (اآللة  لها  استسالمه 

العميقة  العالقة  يعكس  مرسحي  نص  خالل  من   (

ذات الداللة بني اإلنسان والتكنولوجيا، يتم تقدميه يف 

جمهور  مع  التفاعل  إىل  يسعى  مختلف  جاميل  إطار 

التكنولوجية  التجربة  تذوق  عىل  بعيد  حد  إىل  قادر 

والتعرف عىل شفراتها وايحاءاتها الداللية.

عربية  تجارب  عن  متحدثا  الخامس  الفصل  ينطلق 

الباحثني  إرهاصات  بتناول  بادئا  الرقمي  العرض  يف 

بداية   ٢٠٠7 عام  شهد  قد  أنه  وضح  ثم  العرب, 

االهتامم باملرسح الرقمي والوسائطي يف مرص، حيث 

التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  خصص 

والذكاء  الدراما  عن  مستديرة  مائدة  العام  ذاك  يف 

واملرسح  إيطاليا،  من  بيتزو  ألنطونيو  االصطناعي 

والواقع االفرتايض لجوزفني ألستي من أمريكا والرقص 

من  كواثز  إلميانويل  الجديدة  والوسائط  الجديد 

فينجر  كريستينا  التفاعلية  املرسح  خشبة  ثم  فرنسا 

لفيتشينزو  االفرتايض  العرض  يف  والتلقي  أملانيا  من 

لومباريو من إيطاليا . ويف العام نفسه ٢٠٠7 ، صدر 

كتاب (املرسح والعامل الرقمي) تأليف أنطونيو بيتزو 

عن املهرجان أيضاً. ويف عام ٢٠١١ أقام املركز الدويل 

املغرب، ندوة دولية هامة  الفرجة بطنجة،  لدراسات 

تحت عنوان (الوسائطية والفرجة املرسحية).

تجارب  حول  النظرية  الكتابات  بعض  استعرض  وقد 

: خالد أمني, حسن املنيعي  الرقمي لكل من  املرسح 

و املرسح العريب ما بعد الدراما, د. حسن اليوسفي( 

املؤسسية  املفاهيم  وخلخلة  الوسائطية  الفرجة 

للمرسح(,  د. عز الدين بونيت( دينامية الوساطة(.

حازم  من:  العربيةلكل  الرقمية  للتجارب  عرض  وقد 

كامل الدين وتجربته الرقمية, ثم مرسح الحرب أو.. 

مقهى بغداد, والعرض الرقمي )أورال(, وكذلك مخترب 

املغريب  الفنان  تجربة  وأيضا  األدائية,  للفنون  بيكيت 

لداليا  الريحاين, ومن مرص:  عرض )سوليتري(  يوسف 

بسيوين,  ومن املغرب:  مرسح بوسلهام الضعيف.

يف  “إشكاليات  عنوان  تحت  السادس  الفصل  ويف 

التلقي  جامليات  عن  أواًل  يتحدث  الرقمي«  العرض 

املستهلك  املتفرج هو  أن  الرقمي موضحا  املرسح  يف 

املؤدي،  مقابل  يف  املتلقي  املرسحي،  للمنتج  األصيل 

كام تضعه نظريات االتصال و جامليات التلقي. هذا 

العديد  وطأة  تحت  الحديث  العرص  يف  يقع  املتفرج 

من التأثريات أهمها:

•تعدد وسائط االتصال

•كم هائل من املواد والوسائط الدرامية .

يسهب  الرقمية  والتقنية  الثورة  الجمهورر,   وحول   

من  واملتلقي  املؤدي  بني  العالقة  رشح  يف  املؤلف 

التقليدي وبني املرسح  بينها يف املرسح  خالل مقارنة 

املرسح  جمهور  بني  للمقارنة  ينتقل  ثم  الرقمي. 

الجمهور  بني  العالقة  يوضح  التلفزيون, كام  وجمهور 

اإللكرتونية  املواقع  ساهمت  حيث  الرقمية  والتقنية 

هوية  إخفاء  يف  عام)   بشكل  الرقمية  (والتقنية 

جهة  ومن  جهة،  من  جديدة  لغة  وإكسابها  األجساد 

أخرى أصبح الفرد كائناً سندبادياً  يجوب بني اللغات 

التكنولوجيا  لذلك صنعت  وتبعاً  املختلفة.  والثقافات 

وانسحب  واللحظي.  لآلين  تستجيب  برشية  أجساداً 

منطق التقنية يف تعامل الشباب مع الواقع، فهويتهم 

مسافة  كل  عىل  تقيض  واملتخيلة  املقنعة  الجديدة 

تاريخية وتجعلهم يف حالة اختالف يف كل لحظة عن 

معارفهم التاريخية والثقافية. 

نظر  وجهة  من  الجمهور  فكرة   املؤلف  ويستعرض 

سمري  املخرج  من:  كل  آراء  بعرض  العرض  صانعي 

من  الجمهور  تخليص  عىل  يرص  الذي  العصفوري 

وذلك  والجمهور،  املرسح  بني  الدامئة  »القهر«  عالقة 

بإيجاد صيغة من صيغ التفاعل بينه وجمهوره، أسوة 

مبا يحدث يف دول العامل التي نجحت يف الحفاظ عىل 
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يورث النقصان التوتر والشك لكنه يف نفس اللحظة يشكل 

اآلين  الحارض  كان  إذا  ذلك  مراوغة  وآمال  لتوقعات  فضاءاً 

نقيضاً للكامن يف عمق الذاكرة، فالحارض بحضوره املخايل 

عرض  يف  جلياً  يبدو  ما  وهو  األصيل  املايض  مع  يتناقض 

»يا.. شيخ سالمة« تأليف وأشعار  »يرسي حسان » إخراج 

»محمد الدسوقي« و يعرض يف قاعة صالح جاهني مبرسح 

البالون، العرض يبدأ بصخب وموسيقى أغاين املهرجانات، 

إىل  أقرب  وغناء  املوسيقى  طبيعة  مع  يتوافق  واستعراض 

يتم  و  الجمهور،  استياء  إلثارة  محاولة  يف  الضجيج  اثارة 

التاريخ  يف  تبحث  دكتورة  حضور  حال  التناقض  تأكيد 

كان  والذى  حجازي،  سالمة  الشيخ  عىل  وتركز  املوسيقى 

القنوات  أحد  صاحب  فيه  الساكن  املنزل  نفس  يف  يسكن 

وهو الداعم ألغاين املهرجانات،  وبذلك نري الواقع الفني 

الحارض  فاملوقف  وضوحاً  أكرث  بصورة  واملوسيقي  الغنايئ 

سالمة شيخ  يا.. 
الماضي   تستحضر  أداة  التناقض                   

داليا هامم

سالمة حجازي بني مشهد وأخر عىل مدار املرسحية ليتنقل 

البناء  اكتامل  يف  مساهاًم  األزمنة  بني  الدرامي  الحدث 

وما  املايض  يف  كان  ما  بعض   بني  املامثلة  وتتم  املرسحي، 

بداية  املخرج   يقدم  زمنية   لحظة  ففي  وآين  حارض  هو 

كلامت  تغنى  وهي  املهدية  منرية  حيث  العرشين  القرن 

العام  الذوق  مبستوى  ترتقي  وال  صوتها،  مع  تتناسب  ال 

بني  واضــح  بشكل  املقارنة  وتتم  دح(  دح  )الحب  مثل 

بعض األغاين الحالية التي ال تحمل معنى وال تتناسب مع 

الدرامي  التحول  املؤلف  يصنع  وكام  باملجتمع،  االرتقاء 

وقد  املايض  اليه يف شخصيات  يشري  الحارض  يف شخصيات 

سالمة  مع  تعاونها  املهدية  ملنرية  التحول  نقطة  كانت 

حجازي فقد لحن لها أغاين ذات كلامت بها معاىن تستطيع 

أن تبقي، واذا كان سالمة حجازي هو النقطة التي تحولت 

تحول  التي  النقطة  أيضاً  فهو  املهدية  منرية  عندها مسرية 

أغاين  ومجموعة  الحارض  الزمن  يف  العرض  مجتمع  عندها 

مسريته  إىل  واالشــارة  حجازي  سالمة  فتذكر  املهرجانات  

املرصي  الغناء  يف  الطويل  والتاريخ  املنزل  صاحب  وأنه 

يتذكرون  ومجموعته  القناة  صاحب  من  يجعل  ومرسحه 

ما هم أمامه من مسؤوليات تجاه الذوق العام ويقررون 

أنهم سيقدمون غناء يرتقي بالذوق العام ويدعمه جاملياً.

يؤكد عىل التناقض الذى يبدأ أواًل  بالصوت الجميل لفتاة 

حني  يف  السوق  يتطلبه  ما  تغني  والتي  املهرجانات  أغاين 

موقفها  يجعل  ما  وهو  هادف،  فن  تقديم  يف  ترغب  أنها 

شديد االلتباس عىل مدار العرض فهي ترتاوح بني الرغبة يف 

الغناء الجيد وبني الرغبة يف أكل العيش عىل حد تعبريها، 

تتناقض  الدكتورة والتي  التناقض حضور  ما يشري إىل  أيضاً 

هذا  رديء،  هو  مبا  يحتفي  أصبح  الذى  املكان  هذا  مع 

القناة لبيت  التناقض الواضح بني ملكية صاحب  إىل جوار 

الغنايئ  للمرسح  املطورين  أحد  كان  الذى  حجازي  سالمة 

املرصي يف بداياته، أما صاحب القناة فهو يساهم يف افساد 

هذا  ومع  الهابطة  لألغاين  انتاجه  خالل  من  العام  الذوق 

اإلنسانية  ذاكرته  ما يف عمق  بني  واضحاً  تناقضاً  فهو ميلك 

يفعل  ما  وبني  حجازي  سالمة  وعن  األصيل  الفن  عن 

ويقدم للجمهور من منتج فني دون املستوى الالئق.

يدعم املؤلف واملخرج من سلطة التناقض وفرض هيمنته 

عىل العرض املرسحي من خالل املفارقات الزمنية املختلفة، 

عرب  حسان«  »يرسي  املؤلف  يستطيع  خاللها  من  والتي 

بناءه الدرامي أن يظهر سالمة حجازي عىل خشبة املرسح، 

وذلك من خالل إيقاف تتابع زمن الفعل للحظات ليسيطر 

فيظهر  االسرتجاع  خالل  من  املايض  ألحداث  الحيك  زمن 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 30 يناير 2023العدد 545 العدد 30805 يناير 2023العدد 805

2323 رؤى

أيضاً  فقط وإمنا كان ملحناً  مل يكن سالمة حجازي مغنياً 

املوسيقي  تعليم  عىل  قدرة  وله  مميز  صوت  وصاحب 

ومقاماتها وطبقاتها املختلفة، وقد تعامل املخرج »محمد 

بشكل  حجازي  لسالمة  املصممة  الحركة  مع  الدسوقي« 

وهو  تالميذه  الجمهور  يكون  لحظة  ففي  مرونة  أكرث 

يكون  أخري  ولحظة  املوسيقي،  يف  الــدروس  لهم  يقدم 

الجمهور اآلين هو جمهور الحفلة التي يقدمها، ويف لحظة 

العرض  يف  مشاركاً  جمهوره  املخرج  فيها  يجعل  أخرى 

ويتفاعل  الهابطة  باألغاين  يرحب  ألنه  املسؤولية  فيحمله 

معها عرب وسائل التواصل االجتامعي تحت مسمى الرتند.

فضاء  يف  الدرامية  األفعال  واملخرج  املؤلف  يــرتك  ال 

اليد  ذات  فضيق  الدوافع  إبراز  دون  املرسحي  العرض 

ملجاراة  مضطرين  جعلهم  الفنانني  لبعض  بالنسبة 

الجيد.                                                                             الفني  املستوى  دون  األعــامل  وتقديم  السوق 

عرب  العرض  حالة  املتلقي يف  ادخال  يف  الديكور  ويساهم 

العرض،  يف  أساسياً  دوراً  تشكل  والتي  املختلفة  تغرياته 

دراما  تدعيم  يف  ساهم  عطية«  حمدي  »د.  ل  الديكور 

العرض وخدم اللحظات الدرامية املختلفة فقد قسم قاعة 

قلياًل  أعىل  مستوى  يف  للجمهور  جزء  إىل  جاهني  صالح 

داخل  لهم  املخرج  حددها  التي  باألدوار  يشاركون  وهم 

العرض كمستمعني سالمة حجازي أو تالميذه أو غري ذلك 

حجازي  سالمة  منزل  بها  املتفرج  ميني  التمثيل  ومنطقة 

منتصف  ويف  الهابطة،  األغــاين  منتج  اآلن  فيه  الساكن 

تتحرك  بانوهات  املتفرج  ويسار  الحارة  بوابة  العمق 

قدمياً  حجازي  سالمة  منزل  ليظهر  الحاجة  وقت  يرس  يف 

وكأننا نراه من الداخل اآلن وبزاوية رؤية مغايرة، وعندما 

أخري  وتارة  قهوة  املكان  يصبح  مغلقة  البانوهات  تكون 

يكون مرسح ملنرية املهدية.

املايض  الزمن  تدعيم  املالبس » هبة جودة« ساهمت يف 

ذات  باملالبس  العرشين  القرن  أوائل  حجازي   لسالمة 

الطراز القديم من بدل وطرابيش وفساتني، وفرقة الزمن 

الحارض املقدمة للمهرجانات وبهرجتها والوانها .

املستخدمة  اآلالت  وكانت  الكاشف«  »محمد  التوزيع 

والناي  العود  حيث  حجازي  سالمة  مرصية  مع  تتوافق 

كانت  الصاخبة  ــاين  األغ ويف  الرشقية،  اإليقاع  واالت 

أما  الصوت،  تتصدر  التكنولوجيا  عرب  املخلقة  األصوات 

يف  االتجاهني  كال  مع  تتوافق  الهلباوي«  »عىل  األلحان 

حجازي  سالمة  أغاين  أو  الصاخبة  األغــاين  سواء  الغناء 

والذى يؤديه الهلباوي بشكل متقن متثياًل وصوتاً غنائياً.                                                                                             

الرتاث  يف  الباحثة  الدكتورة  بدور  خليل«  »نهلة  وقامت 

متثييل  وأداء  مميز،  غنايئ  صوت  متتلك  وهي  املوسيقى 

يعتمد التعبري الصادق عن الكلمة.

شعبية  مطربة  وهي  بغاشة  دور  عادل”  “سلمى  وأدت 

غنايئ  صوت  ولديها  املهرجانات،  مطريب  أحد  وخطيبة 

مميز وتؤدى الدور املوكل اليها بشكل جيد.

اغاين  مطريب  أحد  وهو  فكري”  “مراد  كامشة  دور  وقدم 

يتوافق  بشكل  اليه  املوكل  الدور  أدى  وقد  املهرجانات  

مع الشخصية، وهو من أكرث األدوار الدرامية القادرة عىل 

ابراز منطق التناقض يف العرض من البداية.

“حسنى عكري” يف دور مخرج اغاين املهرجانات وصاحب 

طبيعة  عن  يعرب  بشكل  دوره  يقدم  أن  واستطاع  القناة  

دور  يف  شومان”  و”احمد  الدرامي،  ومنطقها  الشخصية، 

الشاعر فتلة وقدمه بشكل كوميدي يثري الضحك، و”سيد 

“يوسف  القهوة،  صاحب  املعلم  دور  يف   “ الرحمن  عبد 

التعبري  األداء وقد أجاد يف  أدوار مختلفة  عبيد” يف ثالثة 

عن طبيعة كل شخصية و اعتمد الكوميديا يف األداء وهو 

ممثل ميتلك أدواته.

أحمد  عمر،  )محمد  واالستعراضيني  املمثلني  ومجموعة 

الله،  الله، صابر عبد  إبراهيم، سحر عبد  مصطفي، زهرة 

ريهام درويش، محمد أبو عيىس، محمود بيومي، إبراهيم 

غنام، شيامء الهاليل، حبيبة رشاد، محمد السبيك( وقاموا 

بأداء ادوارهم مبا يتناسب مع دراما العرض.

محمد  وتدريب  رشف  ارشف  االستعراضات  تصميم 

اللحظة  عن  معربة  االستعراضات  وكانت  نور  ورشا  صالح 

املطلوبة، وتتوافق الحركة الجسدية لكل مؤدى مع باقي 

املجموعة.

االنتقاالت  من  العديد  بها  الرشيف”   “بكر  ــاءة  اإلض

ووفق مصمم اإلضاءة يف ان تتناسب اإلضاءة مع الدراما، 

واملكياج “رويب مهاب ومحمود إسحاق”، وهيئة اإلخراج 

مخرج  إسحاق،  محمود  بدر،  نهى  النجا،  أبو  إبراهيم 

يونس.                                                                        ربيع،احمد  وشيامء  الجالد  صالح  وليد  منفذ 

الكلمة،  أهمية  يؤكد عىل  أنه  العرض  الهام يف هذا  ومن 

الكلمة،  الغنايئ يف األساس يعتمد عىل  الفني  العمل  وأن 

ويشري عرض “يا.. شيخ سالمة” إىل أن الكلمة هي جوهر 

عليها عىل  التأكيد  دائم  كان  وقد  اهتامم سالمة حجازي 

مدار العرض مام يؤكد عىل أن الغناء الجيد الهادف يبدأ  

أواًل من الكلمة.                                                                             
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والوهم الحقيقة 
المعاصر األيطالي  المسرح  في 

املعارص  االيطايل  املــرسح  عيل  الضوء  نلقي  أن  نحاول 

من  يتجزء  ال  فالحارض جزء  تطور  من  عليه  طرأ  ما  وعيل 

املايض فكام تأثر »بريانديلو ) ١8٦7 – ١93٦(«١ باالوضاع 

املحيطة به إجتامعيا وسياسيا وإقتصاديا وجعلته يبدع يف 

املجال املرسحي محاول عرض فكرة الذات من خالل طرح 

تساؤل ما الواقع؟ ما الحقيقة؟ النابع من تفيش األستبداد 

والظلم يف املجتمع األيطايل جراء حكم »موسوليني  حاكم 

إيطاليا ما بني )١9٢٢ – ١943(«١ مروا خالل فرتة حياته 

الثانية )١939 –  بالحرب العاملية األويل )١9١4 – ١9١8( 

١945 («٢، وعيل الرغم من الحرب العاملية الثانية إندلعت 

السياسية  املناوشات  حرض  أنه  إال  بريانديللو  وفاة  بعد 

التي أدت إيل إندالع الحرب العاملية فمع بداية الثالثينات 

مرة  ارتفعت  قد  أوروبا  ىف  السياسية  االضطرابات  كانت 

التى  املتالحقة  االقتصادية  األزمــات  خلفية  عىل  أخــرى، 

األسهم،  سوق  وانهيار  الكبري  الكساد  باسم  آنذاك  عرفت 

 ،١933 عام  ىف  السلطة  إىل  وصل  قد  هتلر  كانت  وحينها 

املعاهدة  وهى   ( فرساى  معاهدة  بإلغاء  يطالب  وأخذ 

العاملية  الحرب  عىل  رسمية  بصورة  الستار  أسدلت  التى 

األوىل، وتم التوقيع عليها بعد مفاوضات استمرت ٦ أشهر 

عقب مؤمتر باريس للسالم عام ١9١9. 

املليئة  الفرتة  تلك  أحــداث  عن  الناتج  الخوف  أن  نجد   

ــاع  األوض عيل  بطبعها  املــؤثــرة  السياسية  بالرصاعات 

إستقرار  يف  األول  املؤثر  العامل  هي  والتي  األقتصادية 

سببا  كان  مجتمع  أي  يف  عدمها  من  السياسية  األوضــاع 

وسيطرت  الحقيقة  مواجهة  من  املجتمعي  الهروب  يف 

خلق  مام  األجتامعي  املشهد  عيل  األموال  رؤس  أصحاب 

فجوة كبرية بني الطبقات ومن هنا نجد أن التساؤل الذي 

الخوف  نابع من  الحقيقة؟  ما  الواقع؟  ما  بريانديللو  فرضه 

ومحاولة  الطموح  من  املجتمع  داخل  األفراد  منع  الذي 

مرسحيات  متيزت  ولذلك  املجتمع،  داخل  انفسهم  إثبات 

بريانديللو بصفة عامة بحس ساخر يف عرض مآيس الحياة، 

العرض باملمثلني وهم يتناقشون مع املخرج، ونكتشف أن 

منهم من يجلس بالفعل يف الصالة وسط الجمهور، وهناك 

مرسحية -كل امرئ عىل طريقته- )١9٢5( وتدور أحداثها 

يف مكانني مختلفني، املرسح من جهة، ومن الجهة األخرى 

الصالة  مثل  الجمهور،  يستخدمها  ما  عادة  التي  األماكن 

واملدخل، وتبعاً ألحد النقاد، فإن املرسحية تتناول التناقض 

الداخيل لدى كل إنسان بني ترصفاته الظاهرة ودوافعها.

الذات  عن  البحث  مع  االيطايل  املرسح  رحلة  فإن  لذلك 

بداية من بريانديللو قائد حركة التطوير يف املرسح األيطايل 

املشكالت  من  جعل  ــذي  وال العرشين  القرن  أواخــر  يف 

خالقاً  الذات  عن  البحث  فكرة  لعرض  وسيلة  االجتامعية 

إجابة عيل عدد من األسئلة أال وهي: ما الفرد؟ ، ما املغزى 

مرورا  منهار؟.  فوضوي  عامل  ظل  يف  اإلنساين  الوجود  من 

طرأ  وما  لنا  واملعارصين  والعرشين  الحادي  القرن  بكتاب 

البحث  جعلت  مجتمعية  ومشكالت  مخاوف  من  عليهم 

عن الذات هو أحد املحاور الرئيسية يف كتاباتهم.

للشخصية  الحرية  بريانديللو  أعطي  املنطلق  هذا  ومن 

ترصفاتها  عن  واالخري  االول  املسؤل  إياها  جاعاًل  الدرامية 

عيل  يجيب  أن  ليحاول  حرية  يف  املتلقي  يرتك  أن  محاواًل 

ما طرح سابقا من أسئلة، وعيل هذا املنوال إستمر تطور 

أصبح  حيث   ، األيطايل  املــرسح  يف  الدرامية  الشخصية 

الشاغل  الشغل  هو  الفردية  والهوية  الذات  عن  البحث 

الحادي  القرن  يف  املعارصين  االيطايل  املــرسح  لكتاب 

فتلك   ، نفسه  من  ساخرا  مؤلفاته  يف  اسمه  ذكر  ما  وكثرياً 

األقنعة،  مختلف  خلف  االختباء  يف  البرش  لدى  الرغبة 

الداخلية،  حقيقتها  بني  ورصاعها  اإلنسانية  الشخصية 

برياندللو  فكر  شغلت  اآلخرين،  به  تواجه  الذي  والقناع 

يف  تكمن  اإلنسان  مأساة  أن  يرى  كان  فقد  كبري  بشكل 

يظهره  وما  الخارجية  الحقيقة  بني  والتمزق  التناقض 

ألنها  له،  وجود  ال  يشء  املطلقة  الحقيقة  وأن  لآلخرين، 

نسبية ولكل امرئ حقيقته. ويف محاول لحث االنسان عيل 

خالل  بريانديلو  أن  نجد  مبتغاه  عن  باحث  ذاته  مواجهة 

فكرة  عرض  قد  مؤلف  عن  تبحث  شخصيات  ست  نص 

من  التاريخ  عرب  االسم  لتخليد  محاولة  يف  الذات  البحث 

شخصيات مؤلفة غري حقيقية تواجه شخصيات مستسلمة 

عملها  تؤدي  سكون  يف  الواقع  أرض  عيل  تحيا  أنهزامية 

التميز مجسد ذلك  أو  االبداع  السعي وراء  الروتيني دون 

إستخدمها  التي  املرسح  داخل  املرسح  تقنية  خالل  من 

مرسحيات  ثالث  يف  ذلك  ومتيز   ، أعامله  يف  مرة  من  أكرث 

مؤلف-  عن  تبحث  شخصيات  -ست  مرسحية  معروفة: 

أنهم  يزعمون  أشخاص  ستة  عن  أحاثها  وتدور   )١9٢١(

أفعالهم،  يوجه  مؤلف  لها  ليس  مرسحية،  يف  شخصيات 

املرسح،  خشبة  عىل  ميثلهم  وعمن  مؤلف،  عن  ويبحثون 

وأيضا -الليلة سرنتجل- )١9٢8( التي تتناول عرضاً مرسحياً، 

أصوات من  ُتسمع  بينام  الصالة،  املتفرجون يف  ينتظر  فيه 

يبدأ  بالهدوء،  املتفرجون  يطالب  وبينام  الستار،  خلف 

 محمد أحمد كامل  
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الشخصية  الحفاظ عيل نفس منط  إيل  باالضافة  والعرشين 

التام و إن إختلف بعضهم  عند بريانديللو وهو االستقالل 

يف أهمية الهوية التي يسعي إيل خلقها أو الحفاظ عليها، 

فبريانديللو خلق الفكرة دون التصنيف الجنيس وهذا كان 

والذي  مؤلف  عن  تبحث  شخصيات  ست  نص  يف  واضحا 

يشمل  الكاملة  وحريتهم  فيه  الشخصيات  عرض  كان 

التي سعي  الفكرة  النساء والرجال وكاًل له دوره يف تنمية 

والذي  األيهام  فكرس  تجاهها،  املتلقني  يثري  أن  بريانديللو 

يتامهى  املتلقي  جعل  بريانديللو  مرسح  سامت  أحد  كان 

مع الشخصيات واألحداث بشكل كبري محاوال إيجاد إجابة 

مرسحيات  أبطال  أن  ومع  الواقع؟،  ما  الحقيقة؟  ما  عيل 

بريانديللو يف األغلب من الرجال إال انه عرض فكرة حرية 

الرأي للمرأه وحقها يف الهوية املطلقة والتجربة  بشكل او 

الشخصيات  عرض  خالل  ومن  نصوصه،  من  عدد  يف  بأخر 

أحد عظام  ناتاليا جينزبورج وهي  أن  نجد  بكامل حريتها 

شغلها  كان  العرشين  القرن  اواخر  يف  األيطالني  الكتاب 

الشاغل هو هوية املرأة ومحاربة تهميش املرأة و إن كان 

فكالهام  متقاربه  مشكالت  وناتاليا  بريانديللو  بني  يجمع 

عارص الحرب العاملية، فأن عارص بريانديللو الحرب العاملية 

تقريبا  العمر  من  والعرشين  الثامنة  يف  شاب  وهو  األويل 

برياندللو  “بدأ  الحرب  أثناء  رأه  مبا  يف  األشكال  بكل  وتأثر 

عمره”3،  من  االربعني  تجاوز  قد  وهو  للمرسح  يكتب 

لجمهوره  يقدم  جعله  الذي  السبب  هو  هذا  يكون  وقد 

يعرض  كان  فقد  االدبية  شفافيته  رغم  عميقا  متميزا  فنا 

كان  إن  سياسية  أهداف  وجود  دون  األجتامعية  املشكله 

هذا  أن  إال  لألشرتاكية  تلميحاً  بريانديللو  نصوص  بعض  يف 

بعيد عن الهدف األسايس لهدف بريانديللو فحني عرض يف 

النتيجة  تكون  األسباب  وبختالف  األشخاص  مع  التعامل 

واحدة وهي األنعزال خلف التكونولجيا مصورين أنفسهم 

الواقع، الشخصيات مستقله  ميلكون صفات ال ميلكونها يف 

مؤلفيها  طباع  أو  فكر  عن  شخصية  أي  تنم  فال  بذاتها 

تستوحي  التي  التي  واهدافها  طباعها  شخصيه  فلكل 

ويعرضها  املجتمع  تشغل  ما  ملشكلة  نتيجة  أحداثها 

داخل  غرض  أي  إيل  االشارة  دون  تامه  بشفافية  الكاتب 

إشارات  اي  فيطياتها  تحمل  ال  مكتوبه  فالنصوص  نصه، 

سياسية، فقط تعرض املشكالت بهدف حلها وحث املتلقني 

تكوين  من  ليتمكنوا  املشكلة  تجه  الوعي  ــادة  زي عيل 

مجردة  الشخصيات  تكون  النصوص  بعض  ويف  هويتهم، 

عيل  تاكيد  بالصفات  إليها  يشار  فقط  أسامئاً  تحمل  ال 

األحداث  خالل  الشخصية  تطور  وكيفية  النص  يف  الهوية 

فراشات  نص  يف  واضحا  جاء  وهذا  هويتها  تدرك  أن  إيل 

إلميانوييل الدروفاندي والذي جسد الهوية التي تصل إليها 

وتصبح  بها  متر  التي  للتجربه  نتائجاً  النص  يف  الشخصيات 

املرسحيات  وتتسم  ــرارت،  ق من  تتخذه  مبا  ــه  دراي عيل 

وميكن  النصوص،   يف  القليل  الشخصيات  بعدد  املعارصة 

فكل  معقدة  وغري  بسيطة  الدراميه  الحبكة  أن  مالحظة 

عقدتها  بفك  النص  ينتهي  واحدة  حبكة  عيل  يحتوي  نص 

عرض  يف  البسيط  الدرامي  البناء  هذا  أن  الباحث  ويري   ،

والتي  الحديثة  املجتمعات  طبيعة  كثري  يناسب  املشكالت 

أصبحت الرسعة أحد أبرز مالح تلك املجتمعات.

الهوامش
للدراسات  العربية  املؤسسة  برياندللو،  شعبان،  عوض   -١

والنرش، سلسلة أعالم الفكر العاملي،  ١979,ص5 – ص١٦ 
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للدراسات  العربية  املؤسسة  برياندللو،  شعبان،  عوض   -4

والنرش، سلسلة أعالم الفكر العاملي،  ١979,ص٦١

وطبقة  لولو  دون  يف  املتمثل  املال  رأس  رصاع  الجرة  نص 

النرص لزي دميا وإن بدأ  املتمثل يف زي دميا جعل  العامل 

أنه فقط يسعي  يرى  الباحث  أن  إال  سياسيا  ملمحاً  لألمر 

الهوية  ملنطلق  دعاًم  العاملة  الطبقه  لدي  هوية  حلق  إيل 

اإليطايل  املجتمع  خروج  يف  ليساهم  اإليطالية،  املجتمعية 

بشكل  أثرت  والتي  واالجتامعية  األقتصادية  معاناة  من 

يتبناه  الــذي  ــرأي  ال وهــذا  الفردية،  الهوية  عيل  واضــح 

عن  للبحث  فقط  هدف  بريانديللو  مرسح  بأن  الكاتب 

الكاتب   « تصنيف  إيل  يقودنا  أكرث  ليس  اإليطالية  الذات 

فصله  يف  السيايس  املرسح  كتابة  يف  املنعم  عبد  محمد 

مرسح  أنه  عيل  تصنيفه  ميكن  مرسح  كل  أن  إال  األول: 

قد  مجتمعية  فكرة  يعرض  النص  كان  وإن  حتي  سيايس 

املجتمعية  املشكلة  هذه  تطرقة  كان  إن  سياسيا  يصنف 

إيل ما يدخل يف إختصاصات الدولة ومسؤلية.« وقد تطور 

خالل  الحديث  األيطايل  املرسح  يف  الدرامية  البنية  شكل 

نصوصه  تتسم  املعارص  األيطايل  فاملرسح  الحالية  الفرتة 

واألكرث  فصول،  ثالث  من  يتكون  النصوص  فأطول  بالقرص 

إيل  مقسمه  أو  قصرية  إما  الواحد  الفصل  نصوص  إنتشارا 

موضوعات  مشاهد،  عرشة  إيل  تصل  املشاهد  من  عدد 

عيل  مستندة  االجتامعي  الواقع  من  مستوحاه  النصوص 

مدي  بعرض  إما  لألحداث  كموضوع محوري  الهوية  فكرة 

موضوع  معالجة  يتمع  كأن  املجتمع  عيل  املشكله  تأثري 

األرهاب وهو أكرث املوضوعات التي أثارت الرعب يف نفس 

كتاب املرسح األيطايل املعارصين أو مشكالت التكنولوجيا 

تنتجه من  الفردية وما  الهوية  السلبي عيل  تأثريها  ومدي 

التعايش  عيل  املقدرة  ميلكون  ال  ألشخاص  زائفة  هوايا 

عيل  قدرتهم  لعدم  أو  شخصياتهم  لضعف  املجتمع  مع 
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الفرجة.. مقاربات 
)3( الدراما  تحليل  في 

تأليف: أوال كالينبـاش

           أنيليز كوملان 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح  

السياقية واألداء املشرتك يف النص : 

ملقاربة  الدراماتوجية   تطوير  محاوالت  أحد  ولعل       

يف  الدراما   « كتاب  للدراما هي  األدايئ  التاريخي  السياق 

تأليف   )١954(  ”Drama in Performance األداء 

العمل  لدراسة  ميليامز  انطلق  وفيه   . ويليامز  رميوند 

الذي  للعمل،  الدرامية  البنية  مبعنى  ؛  األداء  يف  املكتوب 

ميكن أن نفهمه عندما نقرأه كأدب، ألن ذلك يظهر فعال 

بني  العالقة  أن  لنا  يتضح  وسوف   . املرسحية  أداء  عند 

التحليل  يف  بينهام  الجمع  ولكن  متفاوتة،  واألداء  النص 

املعارص،  الفكر  من  كثري  ففي   . رضوريــا  أمرا  يل  يبدو 

ذلك  ومع  باستمرار،  مفرتض  واملرسح  األدب  بني  الفصل 

أدبا ومرسحا عيل حد سواء،  تكون  أن  الدراما ميكن  فان 

وليست أحدهام عيل حساب اآلخر، بل كل منهام بسبب 

اآلخر . وأعتقد أن الفصل اآلن يعطل بعمق الدراما التي 

النص  بني  العالقة  ويعطل  شكلية،  نظرية  كنقطة  أدرسها 

واألداء . وكتابة ويليامز استجابة لرتكيز النقد الجديد عيل 

وعي  عىل  تؤكد  بذاتها،  املكتفية  الداخلية  النص  مالمح 

القارئ باإلعداد املكاين الذي ُكتبت فيه املرسحية، ويعمل 

 : الدرامي  الفعل  أنواع  مختلف  مثال،  بني،  الفروق  مع 

والحركة،  البرصي،  والتجسيد  متثيله،  يتم  الذي  الكالم 

والسلوك . 

تحليلية  مقاربات  أي  ويليامز  يطور  مل  ذلك،  ورغم       

لألفعال التي يقوم بها املتفرجون . 

كيف   « كتابه  يف  ميزيل  مارتن  جادل  جدا  وحديثا       

 How Plays Work واألداء  القراءة   : املرسحيات  تعمل 

قراءة  بأن   )٢٠٠7(“  :Reading and Performance

املرسحيات باملعنى الكامل، اذن، يعني القدرة عيل قراءة 

تفرسهام  ال  اإلرشادات  من  كمجموعة  والوصف  الحوار 

يعني  وهذا   . تحققهام  التجسيد  مبعيار  أيضا  بل  فقط 

للكيفية  املخرج  أو  الكاتب  فهم  من  يشء  استحضار 

ظروف  يف  متخيل  جمهور  عيل  املرسحية  بها  تعمل  التي 

تستخدم  كيف  ميزيل  ويتأمل   . متخيل  مرسحي  متثيل 

عيل  عــالوة  والبرصية،  الشفهية  العنارص  املرسحيات 
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كيفية  تحليل  أيضا  بحثه  ويتضمن  ــاءات،  واإلمي الحركة 

توقع الكاتب املرسحي واستفادته من توقعات الجمهور، 

اىل  سطحيا  كان  وان  العاطفية،  واستجاباتهم  وتعاطفهم 

حد ما وأسايس فيام يتعلق بجامهري خشبة املرسح فضال 

عن الجامهري الفعلية . 

ترتبط  التي  الــدرامــي،  النص  مرسحانية  وتستمر       

ولكن  أساسية،  فرضية  تظل  أن  يف  املتفرج  مع  بالعالقة 

عىل  فقط  ينطبق  ال  وهذا   . كبري  حد  إىل  تجاهلها  يتم 

يف  الجمهور  تضمني  اىل  رصاحة  تهدف  التي  املرسحيات 

» ست شخصيات  بريانديللو  لويجي  مثل مرسحية  األداء 

هاندكه  بيرت  ومرسحية   ،)١9٢١(  « ممثل  عن  تبحث 

هو  كراوتش  تيم   « أو   )١9٦٦(  « املشاهدين  “اهانة 

النشط  املتفرج  منظور  نضم  وليك   .  )٢٠٠9(  « املؤلف 

النص  بنية  أن  بفرضية  دراماتورجي  منهج  ولتطوير 

املمثلني  جانب  مــن  مشرتكا  أداء  تتضمن  ــدرامــي  ال

واملتفرجني، يبدو أنه أمر حاسم لتطوير الدراما املستقبيل 

. وهذا يعني أن املرسحانية املدمجة والتضمينات املكانية 

املشهدية مفتاح التجربة الجاملية املغلقة يف نص الدراما 

النص  فان  للدراما،  التقليدي  األديب  املفهوم  وبعكس   .

ليس مضادا لألداء، بل يبدأه . 

     فالدراما والسيام دراما النص تفرتض الفرجة يف القارئ 

قراءة  أن  مبعنى  نظرة جسدية  يفرتض  الدرامي  فالنص   .

ويجب   . الدراما  يف  يحدث  ملا  حساسية  تتطلب  النص 

متييز  عيل  قادرا  الدراما(  معد   ( الدراماتورج  يكون  أن 

اإلدراكية  القارئ  لقدرة  تسمح  بأي طريقة  الدراما  قالب 

اإلدراكية  الفجوات  وهذه   . الدراما  يف  الفراغات  متأل  أن 

االتصال  خالل  من   « املتناقض  االدراك   « عيل  التأكيد 

التخيلية  القوى  أن  . مبعنى  الدراما  والرصيح يف  الضمني 

تلعب دورا يف هذا الوعي املتناقض . 

الدراماتورجي  التناول  يعيد  أن  يجب  لذلك  وتبعا       

درامية  حساسية  باعتباره  برتكيز  الفرجة  مفهوم  تقديم 

واإليقاعي  البرصي  ــني  االدراك أن  يعني  وهذا   . معينة 

معايشة  وأثناء  القراءة  أثناء  يؤدي  خيالنا  يجهل  للدراما 

والتي  للدراما  ضمنية  زمنية  فهناك   . األداء  أثناء  الدراما 

 . القارئ  عقل  يف  املغرتب  الفعل  رد  معنى  تثري  ما  غالبا 

اكتشاف   « املناسب  الوقت  »يف  هذا  الفعل  رد  ويتيح 

وحسب   . الوقت  نفس  يف  كقارئ  نفسه  لتمييز  القارئ 

ننقل  ليك  صحيحة  بصورة  رمبا  أو  شنايدر،  رابيكا  قول 

األداء  ويبقى   « كتابها  يف  عنه  العبري  تم  كام  طموحها 

املادة  مواجهة  إن   )٢٠١١(  ”Performing Remains

بواسطة  التجسيد  ــادة  اع من  نوعا  يتطلب  الدرامية 

عند  يتأكد  /املتفرج  القارئ  فجسم   . املتفرج   / القارئ 

عيل  ويجب  لجسم،  جسم  مواجهة  انها   . املرسحية  قراة 

الدراماتورج أن يحرك حساسية الجسم أثناء فعل القراءة 

 .

التحليل  يف  املضمر  املتفرج  موقف  وبتضمني       

األداء  يف  النص  بني  التفاعل  يصبح  الــدرامــاتــورجــي، 

أن  ويجب   . رضوريــا  شيئا  وتخيله  املتفرج  وإحساس 

من  يتضمن  التي  للكيفية  فحصا  الدرامي  النص  يتضمن 

يجب  التي  اإلدراكية  لألفعال  اسرتاتيجيات  النص  خاللها 

تاريخيا  املرشوطة  االسرتاتيجيات   : املتفرج  يؤديها  أن 

اإلدراكية  والعلوم  األعصاب  علوم  تقدم  ورمبا   . أيضا 

أدوات تحليل مفيدة، واستخدمها املتخصصني يف املرسح 

مرسحية   « درستها  يف  كــوك  آمــي  وتقدم   . الحديث 

الدامية  النصوص  دراسة  تنشيط   : الشكسبريية  األعصاب 

ثاقبة  نظرة   )٢٠١٠( اإلدراكية  العلوم  خالل  من  واألداء 

النصوص  بدراسة  اإلدراكية  اللغويات  قيام  كيفية  حول 

كام   ( املفاهيمية  االستعارة  نظرية  باستخدام  الدرامية 

املزج  ونظرية   ) جونسون  ومارك  الكوف  جورج  طورها 

 .  ) ترينر  ومــارك  فوكونيه  جيل  طورها  التي   ( اإلدرايك 

عنرص  تحليل  أن  كيف  املثال  سبيل  عيل  كوك  وتوضح 

السياق  يف  كامنا  يكون  ميكن  هاملت  مرسحية  يف  املرآة 

اللغوي  اإلطــار  وأيضا  للمتفرجني  الحديث  التاريخي 

معاين  من  تتكون  ليك  املــرآة  فيه  تتجىل  التي  االدرايك 

مختلفة أو مدخالت ألماكن مختلفة . 

الحواسية يف سياق  املتفرج وتجرتبه       وثد كان تخيل 

األمرييك  البولندي  العامل  أعامل  أيضا يف  أساسية  تاريخي 

والدراماتوج »جان كوت«. ففي كتابه األسايس »شكسبري 

العبثية  للمرسحيات  التحلييل  التفسري  وضع  معارصنا« 

الحرب  بعد  ما  حقبة  خلفية  عيل  شكسبري  أعامل  بجوار 

الدرامي  النوع  وراء  الواقعية  كانت  اذ   . الثانية  العاملية 

هي الحدود املكانية للمواجهة الكامنة بني خشبة املرسح 

 . املرسحي  اإلدراك  يأيت  حتى  متاميز  لفهم  والجمهور 

الذي  اليشء  باعتباره  للمرسح  فهام  يفرتض  هذا  وكل 

املتفرج  نظرة  فان  وبالتايل   . الضمنية  بالفرجة  يتعلق 

والتطابق   . القراءة  فعل  يف  وتشارك  حارضة  الجسدية 

املشاركة  يتطلب  العاطفة، هو مشاركة وتطهري  كمثال يف 

بشكل أسايس . وبالتايل، فان مفهوم ايريكا فيرش ليشت 

فيام  واملتفرجني  للممثلني  املشرتك  الجسدي  للحضور 

التلقائية يتساوى مع  يسمى حلقة ردود الفعل الشعرية 

القوة  باعتبارها متيز  الدراما  للقارئ مع  املشرتك  الحضور 

املرسحية،  قراءة  عند  وبالتايل،   . نفسه  لألداء  التحويلية 

هذا  يعني  بحيث  للحضور  األدايئ  الجانب  أثارة  يجب 

الحضور املشرتك أدء مشرتكا . 

املتفرج  فكرة  مع  قطيعة  الزعم  هــذا  ويتضمن      

السلبي السائدة والحاكمة غالبا . ومل تكن فكرة املتفرج 

األداء  يطابق  أنه  يبدو  والذي   ( اخرتاعا  الفعال  املشارك 

املفهوم  من  حذفها  تم  فقد  فقط(،  املشارك  التفاعيل 

وقد   . أيضا  القارئ  ومعنى  املتفرج  ملعنى  األيدلوجي 

نأيت  عندما  ثابتا  مصدرا  رانسييه  جاك  الفيلسوف  أصبح 

رانسييه  عنه  عرب  فقد   . املشارك  املــرسح  تعريف  اىل 

 . قصته«  يف  ممثل  هو  متفرج  كل   «  : التالية  بالطريقة 

يسمى  وما  دامئا،  حارض  املشاركة  عنرص  أن  يعني  وهذا 

للكلمة  األيدلوجي  االستخدام  من  ينشأ  السلبي  املتفرج 

 the theory and ويف كتاب » نظرية الدراما وتحليلها .

مانفريد  األملاين  األديب  للعامل   “  analysis of drama

خالل  من  الدراما  قراءة  يف  الفرجة  بتأثري  يتعلق  فيسرت، 
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للواقعية  طبيعية  نتيجة  كــوت  اىل  بالنسبة  العبثي 

لجوزيف  العاملية  الرؤية  امتدحت  التي  االشرتاكية، 

ستالني . وبالتايل ميكن أن يؤكد كوت الجوانب الوجودية 

من خالل  رآها  ألنه  شكسبري  أعامل  قراءة  يف  والفلسفية 

تضمينات  إىل  حساسا  ظل  بينام  اعبث  مرسح  مرشح 

السياق التاريخي ملرسح شكسبري . وتحليل كوت الدجار 

مرسحية  يف  دوفــر  صخور  من  يقرتبان  وهام  وجلوسرت 

يكمن  كيف  ابراز  وتحديدا  اللعبة،  نهاية  أو  لري  امللك 

يتطلب  الــذي  الحوار  يف  املــرسح  خشبة  عيل  التقديم 

االميايئ  التمثيل  يحول  ليك  املتفرج  من  فعالة  مشاركة 

بأنه  متظاهرا  عاليا،  قدمه  ادجار  يرفع  حيث  املرسحي 

وكأنه  أيضا  قدميه  جلوسرت  يرفع  بينام  التل،  أعيل  يسري 

يتوقع أن ترتفع األرض، ولكن يوجد تحت قدميه الهواء 

فقط . وكأن شكسبري قد كتب بشكل أدايئ متعمدا أعيل 

التصور  السياقيني  األمرين  كال  الهوة، ويجسد  أو  الفجوة 

هذا  أن  كوت  ويالحط   . للمتفرج  بالنسبة  املرسحي 

التمثيل االميايئ” له معنى إذا تم فعله عيل خشبة مرسح 

مسطحة . ينعكس املوقف الدرامي داخل الذي يقود فيه 

بأن هناك  االعتقاد  أعمى ويحثه عيل  رجل مجنون رجال 

النيص حيث يف  الدرامي غري  حبل غري ممتد  يف املوقف 

لحظة أخرى سوف يرسم املشهد منظرا طبيعيا . ويعتمد 

املشهد عيل كل من اإليهام والالايهام بارتفاع غري موجود 

نحو  الخلف  اىل  الوقت  نفس  يف  الدراما  نص  ويشري 

اىل  األمام  واىل  فيه،  املكتوب  والجسمي  املكاين  السياق 

السياقات املتعددة التي يتم أداؤه فيها . 

مهام  وتطوره   بالجمهور  املرسح  اهتامم  يكن  مل  رمبا   

جديد  جمهور  بتشجيع  الحايل  االهتامم  ولكن  جــدا. 

الوسائط  فتحت  وقد   . الغد  ملرسح  مطلوب  للمرسح 

الجديدة ومختلف املنصات )مثل القراءة وكالم الفنانني( 

وفتحت  والجمهور،  الفنانني  بني  للتفاعل  جديدة  طرقا 

وحاليا،   . املرسح  مع  حوار  يف  يدخلوا  ليك  للمتفرجني 

من  جزء  يصبحوا  أن  الجمهور  من  متزايد  اهتامم  هناك 

املرسح  يف  بل  تفاعلية،  مشاركة  يف  فقط  ليس  األداء، 

عموما . ونرى عيل هذه الخلفيات إمكانية فريدة لدخول 

املتفرج ضمن تحليل الدراما . 

................................................................................

 Nordic Theater في  المقالة  هذه  نشرت   •
 Studies
39-Vol 30 , No 2 , 2018 – pages 22

دراسات  في  أستاذا  تعمل  كالينباش  أوال   •
الرنويج  في  بريجن  بجامعة  المسرح 
للمسرح  أستاذا  تعمل  كولمان  أنيلزي   •
. بالرنويج  أرهاوس  بجامعة  واألداء  والدراماتورجيا 

بالنسبة للشخصيات واملتفرجني عيل حد سواء . وكمساو 

حديث، يذكر كوت نص يوجني يونسكو »القتلة« )١957( 

غري  ديكور  يف  بالكامل  األول  الفصل  أحداث  تقع  إذ   .

خارج  صويت  مشهد  من  الثاين  افصل  يتكون  بينام  مريئ، 

خشبة املرسح . واملرسحية مثال مدهش لكيفية حدوث 

الدراما عن طريق تفاعل خيال املتفرج وانشغال حواسه 

بالنص املؤدى عيل خشبة املرسح . 

الدراسات املذكورة أعاله، سوف   وبأخذ زمام املبادرة يف 

نتيجة،  مبثابة  الدرامي  النص  الجديدة  الدراماتورجيا  تعد 

والحواس،  والــرسد  األداء  جوانب  جميع  تلعب  حيث 

 . الجمهور  ومكان  املكان  وتضم  دورا  الوقت  نفس  يف 

متجسد  مكاين  مادي  إطار  يف  إدراجه  يتم  الذي  فالنص 

مستويات  إىل  يتحدث  نص  وهو  الجسم،  مع  صدى  له 

أخرى غري املستوى اللغوي . والنص كسجل، يتضمن مثال، 

املكتوب  النص  إىل  االنتباه  يستدعي  )الذي  إميائيا  سجال 

الحاسمة عند بريخت  الدراماتورجيا  للتمثيل، عالوة عيل 

( والسجل الصويت ) الذي يستدعي االنتباه اىل للنص كام 

إمكانات  عيل  يؤكد  وبالتايل،  عنه،  ويعرب  املمثل  ينطقه 

عنه  التعبري  يتم  ال  وهذا   ) اإليقاع  يف  املوجودة  الداللة 

خالل  من  أيضا  املرسح،ولكن  خشبة  إرشــادات  يف  فقط 

للحركة  الضمني  واالستخدام  املضمر،  التمثيل  أسلوب 

 . وتشبيهاته  البرصية  املؤلف  أفكار  وأيضا  واألدوات، 
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أنه  ورغم   - الشامي«  »أحمد  الشيخ  كان  املهمشني  أول 

أن  إال   – نظري  وجهة  من  الفرج  روض  يف  فقط  مهمش 

به  أول خرب عنه ُيعّد أول خرب وجدته عىل االطالق خاصاً 

»األخبار«  جريدة  نشاطه  عن  وأعلنت  الفرج!!  روض  يف 

يف صيف عام ١9٢٢ قائلة: »التمثيل املدهش بني األشجار 

الخاص  الجديد  املحل  يف  الطلق  الهواء  يف  والرياحني 

إدارة  اتفقت  قد  الكبرية.  والعائالت  الراقية  بالطبقات 

كازينو مونت كارلو الجديد بروض الفرج مع فرقة األستاذ 

الشيخ أحمد الشامي الخصيصة بتمثيل الروايات العرصية 

الراقية. التمثيل كل يوم من الساعة 7 مساء«.

مريامار كازينو 
املعروفة  الثالثة  الكازينوهات  بعد  ظهر  الكازينو  هذا 

»محمد  ونجح   – ليالس  أستفانو،  سان  كارلو،  مونت   –

إدريس« - الذي مّر علينا اسمه من قبل - يف العمل فيه 

بفرقة متواضعة بعد أن ترك فرقة فوزي منيب الذي كان 

)14( الفرج  روض  لمسارح  المجهول  التاريخ 

المهمشني مسرح 

نوافذ

إعالن  أول  »السيف«  جريدة  ونرشت  فيها.  مطرباً  يعمل 

بروض  مريامار  بارك  كازينو  قائلة:   ١9٢3 صيف  يف  عنه 

الفرج متثل فيه فرقة محمد أفندي إدريس املطرب الشهري 

كل ليلة من ٦ إىل ١٠ روايات هزلية وألحاناً ومنولوجات. 

وترقص املمثلة األوىل مدام ماري رقصاً بديعاً.

بالنجاح  الفرقة  هذه  عىل  أحكم  أن  أستطيع  ال  حقيقة 

وجدت  فمثاًل  عنها!!  مكتوب  هو  ما  لتناقض  بالفشل  أو 

الناقد »محمود طاهر العريب« - بعد ثالث سنوات – يقول 

مريامار،  »بارك   :١9٢٦ صيف  يف  صنف«  »ألف  مجلة  يف 

يكون  يكاد  وهو  إدريس،  تياترو  أيضاً  عنه  ويقولون 

االسرتاحة  أوقات  ممثالته يف  اختالط  لوال  السمعة،  حسن 

بخت  ويا  الزجاجات،  لهن  يفتحون  املتفرجني،  بجمهور 

امرأة  املحل  صاحب  أوجد  كذلك  واستنفع!  نفع  من 

ومالطفتهم  الضيوف  مجانسة  مهمتها  »الكيس«،  عىل 

للصيد  موضع  أنه  أما  مأموريتهم!  عىل  ومعاونتهم 

واملغازلة فهذا ما مل يوفق إليه بعد!!

»ألف  مجلة  يف  كلمة  ميخائيل«  »عبده  نرش  أيام  بعد 

العريب« - وهو  الناقد »محمود طاهر  صنف«، وجهها إىل 

تحرير  رئيس  املحرتم  سيدي  فيها:  قال   - للتحرير  رئيس 

مقاالتك  عىل  أطلعت  وسالماً،  تحية  الغراء:  صنف  ألف 

من  بها  جاء  ما  فأطربني  الفرج  روض  بخصوص  الشيقة 

ليلة  يل  حدث  ولقد  رصاحتك.  فيها  وأعجبتني  الحقائق 

تفضلتم  إن  أرجو  التي  اآلتية،  الحادثة  يونيو   3 الخميس 

بنرشها. رأيت أن أرّوح عىل نفيس عناء التعب، فقصدت 

إىل روض الفرج، ودخلت محل مريامار، وطلبت املرشوب، 

بسيدة  وإذا  منعزاًل،  جانباً  منتحياً  وكنت  قليال،  وجلست 

أقبلت فتسابق كل جرسون إىل خدمتها. وبعد قليل جلس 

إىل جانبها أفندي نظيف. ودارت الخمر ولعبت الكاسات 

املحادثات  من  واألفندي  السيدة  بني  وحدث  بالرؤوس، 

إىل  الحظ  سوء  ساقهم  الذين  املتفرجني  نحن  أخجلنا  ما 

وروض  محالتنا  نرتك  أن  واضطررنا  جوارهم.  الجلوس 

الفرج كله إكراماً لذلك. ولشد ما آملنا، تأمل رب عائلة كان 

المعروفة!  الطبيعة  خارج  هو  ما   .. الُمهمش  تعريف  من 
ُيمثل  أن  والمعروف  الطبيعي  من  إن  أقول:  ذلك  على  وبناء 
مسارح  في  الكسار  وعلي  منيب،  وفوزي  الدين،  عز  يوسف 
بهم!!  ارتبط  الفرج  روض  في  المسرح  تاريخ  ألن  الفرج،  روض 
أن  والمعروف  الطبيعي  من  إن  أيضًا:  أقول  ذلك  على  وبناء 
مسارح  في  هؤالء  فرق  قبل  من  ُتقام  المسرحية  العروض 
ألنها  وليالس،  أستفانو،  وسان  كارلو،  مونت  كازينوهات 
يعين  وهذا  الفرج!!  روض  في  والمعروفة  الطبيعية  المسارح 
كنت  وسواء  الُمهمشني!!  من  ُيعد   .. هؤالء  غري  فنان  أي  أن 
ذلك  من  غرضي  فإن  مصيب،  غري  أو  التفسري  هذا  في  ُمصيبًا 
نعرف  لم  الفرج  روض  في  مثلوا  أشخاص  إلى  التطرق  هو 
نسمع  لم  أماكن  بعض  في  بالتمثيل  وقاموا  بها،  مثلوا  أنهم 
مهمش  تاريخ  إلى  أشري  أن  أردت  إنين  أي  قبل!!  من  بها 
قبل!! من  عنه  ُيكتب  ولم  ُيعرف  لم  مجهول  تاريخ  داخل 

أحمد  رتيبة 
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معه اثنتني من اآلنسات وكن يف غاية الخجل، ثم انرصفن 

العنات  ساخطات  فيه  ومن  الفرج  روض  وتركن  أخرياً 

مصري اآلداب. ]توقيع[ عبده ميخائيل دبلوم عايل هندسة.

وبعد أسبوع نرش الناقد »محمود طاهر العريب« – ورئيس 

تحرير مجلة ألف صنف – مقالة مهمة شاملة عن الفرقة 

هذا  يكون  يكاد  فيها:  قال  مريامار«،  »بارك  عنوان  تحت 

بالهدوء  ميتاز  فهو  الفرج،  روض  عن  منعزاًل  املكان 

لفت  إين  سبق  وقد  والتحشم.  واالستقامة  والسكون 

عىل  سيدة  وجود  إىل  إدريس  أفندي  محمد  مديره  نظر 

فأذعن  ريبة،  من  حولها  ملا  وجودها  ُيحسن  ال  »الكيس« 

للنصيحة وأبدلها برجل. وبقي لنا مالحظة لحرضته، وهي 

أن يتفرغ للتمثيل وحده حتى يتسنى له بلوغ شأو حميد 

بالجمهور  والعناية  الصالة  إدارة  إىل  انرصافه  فإن  فيه، 

عمله  إجادة  دون  تحول  ومرشوباته،  طلباته  ومالحظة 

اآلخر، وصاحب بالني كداب!! وهو فضاًل عن ذلك مطرب 

الفرقة وشاب يف غاية النشاط.

الفرقة، وهم:  بأعضاء  القراء  الناقد إىل تعريف  ثم تطرق 

»مصطفى أفندي غزالة« وهو ممثل قديم معروف يقوم 

شخصية  تقليد  ويحسن  متثل،  رواية  كل  يف  البطل  بدور 

املرسح.  عىل  النكات  باستنباط  خاصة  ميزة  وله  الرببري، 

إلقاء  نابه يف فرقته يجيد  إبراهيم« ممثل  أفندي  »حسني 

للتقدم  ميال  مجتهد  للظهور،  محب  وهو  املونولوجات، 

يف  لتقدم  خلقه  يف  صالبة  ولوال  عمله.  عىل  غيور  عنيد 

وممثل  ملحن  صادق«  أفندي  »محمد  وظهر.  كثرياً  عمله 

قىض خمس  فقد  فيها  ألقدميته  الفرقة  عامد  يكون  يكاد 

فياض«  إىل غريها. »حسني  منها  ينتقل  متوالية مل  سنوات 

يعد  قوى،  صوت  له  الفرقة  هذه  ملحني  رئيس  هو 

بخمسة أصوات، وهو نشيط قائم بعمله خري قيام وميثل 

باملدارس  طالب  هو  الحميد«  »عبد  األدوار.  بعض  أيضاً 

الثانوية وهو من هواة التمثيل الذي يرجى لهم مستقبل 

»أحمد  فيه.  حسن 

ملحن  عاشور« 

أدوار  بتمثيل  ومختص 

يتقنها  والعساكر،  الخفراء 

لدرجة ال بأس بها. »منرية كامل« تعد 

عمد  وهي  واملمثالت  امللحنات  أقدم  من 

الجوق. »هانم محمد« فتاة رشيقة راقصة وملحنة. 

صوت  ولها  الروح  خفيفة  ملحنة  وهي  جربا«  »شفيقة 

مقبول وقد عملت يف بعض الفرق الكربى.

أحمد رتيبة 
يف  تغني  مطربة  كونها  أحمد«  »رتيبة  اسم  علينا  مّر 

وتحديداً  بالكازينوهات،  امللحقة  الفرج  روض  مقاهي 

الناقد  نرشه  ما  عىل  وبناء  ليالس!!  كازينو  مقهى  يف 

»محمود طاهر العريب« - يف مجلة »ألف صنف« - نتأكد 

الفنون  أصحاب  تالحق  كانت  التي  السيئة  السمعة  بأن 

يف  ُيقدم  ما  سببها  الفرج،  روض  كازينوهات  يف  املقدمة 

للقارئ من  املسارح!! وأعتذر  ُيقدم يف  ما  املقاهي وليس 

الكتابات  يف  املذكورة   – الالئقة  غري   – األلفاظ  عن  اآلن 

التالية، وتعمدت أن أحذف األلفاظ الصارخة املستهجنة، 

أن  يجب  تاريخية  حقائق  ألنها  وطأة!!  أخفها  وتركت 

 - الفرج  روض  يف  املهمشني  عن  نتحدث  طاملا   - نعلمها 

كونها حقائق مجهولة!!

الفرج يف  زبائن روض  أحد   - طالب«  أبو  »السباعي  نرش 

الشامي ٔاحمد 

ليالس كازينو  مسرح 
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يونية  منتصف 

ألف  مبجلة   ١9٢٦

قال  كلمة   – صنف 

بروض  يوماً  »مررت  فيها: 

طواًل  قطعته  أن  وبعد  الفرج، 

أحمد«،  »رتيبة  قهوة  يف  التقيت  وعرضاً 

سايقة  كانت  أنها  وتصادف  أسبوعني  من  وذلك 

من  كل  فكان  منحرفاً،  مزاجها  كان  أو  اآلخر،  عىل  الدالل 

ويشجعها  »بدور«،  تسمح  حتى  يستعطفها  من  الحضور 

األمر  يف  فتوسط  »أنزيل«.  لها  يقول  آخر  إىل  عيل؟!  أبو 

اعتلت  بكلمتني  لها  وهمس  بنجمتني،  بوليس«  »ضابط 

ومتايلت  فأخذتها  بعصاته،  يده  فمد  املرسح،  بعدهام 

رأسها وجلس  فقام ووضع طربوشه عىل  وراحت وغنت! 

معجباً، كمن فاز يف معركة حربية، يف الحدود السودانية؟! 

أنه  عنه  وغاب  اإليطالية!  املرصية  جغبوب  سواحل  أو 

أمام »رتيبة أحمد«! أمل تكن العصا من املهامت الحكومية 

لرشف  ممثاًل  الطربوش  يكن  وأمل  احرتامها؟!  الواجب 

أيضاً صيانته من كل ما يشوه سمعته؟!  الحكومة يتحتم 

من  مشهد  عىل  البوليس  رجال  أحد  يفعل  هكذا  ولكن 

الناس«.

أما الناقد »محمود طاهر العريب« فقال: ».. كنت ماراً مع 

زمييل يف روض الفرج كعادتنا يف ارتياده، فأستوقفنا منظر 

فيها  تغني  كانت  والتي  ليالس،  ببار  امللحقة  القهوة  أمام 

الشام  بهن  قذفت  شاميات  ثالث  وخلفها  أحمد«  »رتيبة 

املكان  ذلك  يف  الناس  زحام  أستوقفنا  مرص.  جارتها  إىل 

والبوليس يدفع بهم إىل داخل القهوة أو االنرصاف عنها. 

سمت!  جامل  أو  صوت  رقة  لسامعهن  تستوقفني  ومل 

من جامل  مقفرة  ووجوه  منكرة،  أصوات  ذوات  كن  فقد 

الرخام أو لحوم يف  الشمع أو  أو خفة دم! هن ُدمى من 

تزفر عن شهيق وتشهيق عن نعيق أجسام قد ال  هدوم، 

تأىت لها عىل طول وال عرض! تهتز اهتزاز األنعام، وتتهدل 

كالنعام، ثم ترضب بقدميها األرض لتستثري الناس حامساً. 

والجمهور مشدوه كمن أستحوذ عليه الشيطان، أو متلكه 

أمام  يقف  املرصي  جمهورنا  مسكني  الجان.  من  مّس 

فتثري شجنه، وتحرك  بطنها  تهتز  اللحم،  الكومة من  هذه 

ثديها فيصفق طرباً وعجباً. ولو أن هناك شيئاً من سالمة 

الذوق وطهارة النفس وجامل الحس لفر الناس من هذه 

ال  وجدان  فأي  نفوسهم!  لها  ولتقززت  البهيمية،  املناظر 

مييز بني تغريد البالبل، ونعيق البوم والغربان. وأين نحن 

الغربيني، ينشأ طفلهم ويدرج من مهده وقد تغذت  من 

أو  البيانو  بيوتهم  أفقر  يف  لتجد  وأنك  اللنب.  من  جسمه 

ال  عنها!  غنى  ال  حيوية  أدوات  الطرب!  آالت  من  غريه 

يقل احتياجهم إليها عن الغذاء أو املاء أو امللبس والهواء. 

نفسه  وصقلت  حسه  رق  وقد  الطفل  يشب  ذلك  فمن 

معه  يستطيع  ما  العمر  من  بلغ  إذا  حتى  متييزه  وأنجىل 

أن يعزف بنفسه عىل إحدى آالت الطرب متت نعمه الله 

عليه بالذوق السليم والشعور السامي«!

القارئ  استميح  واآلن   : قائاًل:  كالمه،  يف  الناقد  واستدرك 

أغنية  انتهت  ما  بقدر  وقفنا  املوضوع!  عن  وقد شططت 

شامية لذ لزمييل األستاذ »بديع خريي« أن يأيت عىل آخر 

رقة  من  لزمييل  فإن  معناها،  أقول  أن  وحاشا  معناها، 

تسقط  عن  مبسامعه  ينبو  ما  الذوق،  وسالمة  اإلحساس 

حتى  باالنرصاف  هممنا  ما  أننا  عىل  األغنية.  هذه  مثل 

أيوه!  أيوه!  بنا:  يصيح  وهو  »ميتشو«  الخواجة  أعرتضنا 

حرام  بطال؟  متشو  هو  متشو؟  عمل  أيه  متشو؟  ماله 

عليكم. ثم أخذ يحلف ويقسم بالله والنبي وبرأس سعد 

]أي سعد زغلول[ أنه بريء مام نسب إليه، وأنه ليس له 

النفري، فام هو بصاحب مرسح وال مدير،  العري وال يف  يف 

صالة  يف  النظام  عىل  املحافظة  مهمته  أجري  رجل  ولكنه 

ندخل  أن  إىل  وإلحاح  بشدة  ودعانا  دعانا  ثم  املرسح. 

معه نشاهد مبلغ التحشم واألدب يف كازينو ليالس، وقال 

.. إذا كنتم تشوفوا أمر  الله أنتم جيتم عىل غفلة  الحمد 

بطال أو حاجة وحشة شوف شغلك. قلنا ولكن الفضل يف 

انصتوا  الذين  البوليس  لرجال  ولكن  لنزاهتك،  ليس  ذلك 

إىل شكايتنا ولبوا نداء - ألف صنف - فهبوا لنرصة اآلداب 

حتى  واستغاثت،  ضجت  التي  الفضيلة  بناصية  واألخذ 

بلغ أنينها عنان السامء. أال تذكر يا خواجة متشو والعهد 

ليس ببعيد كيف كانت تنتهك الحرمات وتتبذل الكرامات 

البوليس  من  مشهد  وعىل  ليالس،  غري  وىف  ليالس،  يف  هنا 

املباحث  ضابط  أخرياً حرضة  نشط  وقد  أما  الناس.  وأعني 

عىل  ورضبا  الساحل  نقطة  وضابط  شربا،  بقسم  الجنائية 

ناحية  كل  يف  هناك  وأقاما  من حديد،  بيد  العابثني  أيدي 

بدأنا  فقد  البوليس.  سطوة  من  رهيباً  شبحاً  الروض  من 

وإين  كرامتنا.  عىل  نفوسنا  وترتاح  أخالقنا  عىل  نطمنئ 

إىل  الشكر  أجّل  والفضيلة  اإلنسانية  أسدي  املناسبة  بهذه 

وتطهري  الواجب  نداء  أو  نداءنا  لتلبيته  شربا  قسم  ضابط 

روض الفرج مبطاردة الكثريات ممن اتخذته عشاً، يدرجن 

يسوقهن  منهن  كثرياً  وقد شاهدت  الليل.  أمىس  إذا  إليه، 

رجال البوليس والخفراء إىل نقطة البوليس لعمل محارض 

باألمر  والقامئني  البوليس  رجال  ونذكر  لهن.  التحري 

املفسدين  تجعل  مثابرة  الهمة  املثابرة عىل هذه  بوجوب 

يف  نحن  وبينام  بال.  لهم  يهدأ  وال  حال،  عىل  يقرون  ال 

»نيقوال«  الخواجة  علينا  أقبل  متشو  الخواجة  مع  جدلنا 

يب،  يتحرش  أن  ويريد  الرش،  يل  يبيت  أنه  علمت  وكنت 

أول  من  شوف  معروف  أعمل  التحية:  بعد  قال  ولكنه 

ما  زي  أكتب  الرشف  عشان  بطال،  يشء  فيه  إن  وجديد 

ال  أنه  معناه  مبا  أفهمنا  ثم  زعالن.  نكون  وأنا مش  تحب 

يرى من مصلحته أن يرتك محله مرسحاً للرذيلة، فإن ذلك 

بكلمة  ألقى  ثم  العائالت.  فيه  ويبغض  الزوار،  عنه  ينفر 

البوليس  رجال  عىل  ذلك  كل  تبعة  فيها  جعل  حكيمة 

فينترش  واليقظة  املراقبة  يف  همتهم  أحياناً  نعتد  الذين 

ما  السلطة  من  له  ليس  محل  كصاحب  وأنه هو  الفساد. 

ميكنه من رفض أو قبول أية امرأة متهتكة ما دامت تدفع 

عاد  إذا  أنه  عىل  انرصفنا  وأخرياً  عنده!  الجلوس  قيمة  له 

عدنا، وأنه لن يثنينا عن القيام بواجبنا!! 

نوافذ

خريي بديع 


