
المســـرحي  والمخـــرج  الكاتـــب  يجمـــع   {
الســـعودي ياســـر مدخلـــي بيـــن العمـــل في 
العديد من المجاالت أبرزها النشـــاط الثقافي 
العام ككاتب وسيناريســـت فـــي مجال الدراما 
التلفزيونية والســـينمائية والمسرحية، حيث 
قـــدم العديد مـــن األعمـــال داخل الســـعودية 
وخارجهـــا مـــع مخرجين وفنانيـــن محترفين 
وفـــي محافـــل ثقافيـــة متنوعـــة، وحصل من 
خاللها علـــى جوائز محلية ودوليـــة، كما أنه 
مؤســـس مســـرح وفريق محترف ”كيف“ وكذا 
هو مؤســـس ورئيس تحريـــر مجلة المحترف 
المتخصصة في المســـرح والفنـــون اآلدائية، 
ومخرج ومؤسس الفرقة االستعراضية ”افتح 
يـــا سمســـم“ الكويتية، والمتحـــدث اإلعالمي 
ومشرف محتوى ”مسرح السعودية“، ويشرف 
على ”منتدى المسرح“ بنادي جدة األدبي، هذا 
فضال عن عمله بالمجاالت التعليمية والرقابية 
واإلدارية والقانونية كونه حاصال على درجة 
الماجســـتير في الدفـــاع االجتماعي وحقوق 

اإلنسان.

الجمهور مجتمع

بدايـــة وحول حصوله علـــى باكالوريوس 
اللغة العربية وآدابها، ثم اتجاهه في دراساته 
العليـــا الدبلومـــة ثم الماجســـتير إلى البحث 
االجتماعي وحقوق اإلنســـان وعـــدم االتجاه 
لدراســـة المســـرح أو أي من الفنون واآلداب، 
يقول ياســـر مدخلـــي ”كان الحافز الرئيســـي 
لالنضمـــام إلى برنامج الدراســـات العليا في 
البحـــث االجتماعـــي هـــو اهتمامـــي بالبحث 
العلمي فـــي المســـرح باعتبـــار أن الجمهور 
مجتمع، وكان مشـــروعي البحثي في دراستي 
األكاديميـــة بعنوان المســـرح والمجتمع بين 
األهمية واألثر. وكوني مؤمنا بجدية المسرح 
في الدفاع عن القيم والحقوق اإلنسانية، كانت 
النزعة الحقوقية قد غلبت في نفســـي الراغبة 
في االنضمام إلى مســـار الدفـــاع االجتماعي 
وحقـــوق اإلنســـان فـــي مرحلة الماجســـتير. 
ولألسف لم تكن لي فرصة الدراسة ضمن أحد 
المعاهـــد واألكاديميات الفنيـــة المتخصصة، 
ولكـــن كان لـــي الحـــظ الوفيـــر فـــي مرحلـــة 
البكالوريوس بدراســـتي للمســـرح كواحد من 
فنـــون الكتابـــة اإلبداعية فـــي تخصص اللغة 

العربية وآدابها“.
ويلفـــت مدخلـــي إلـــى أن أول نـــص كتبه 
مثـــل فيـــه وأخرجه، ولكـــن ارتباطـــه باألفالم 
والمسلسالت ليس وثيقا كارتباطه بالمسرح، 

حيث بدأ كتابة الســـيناريو في فترة الجامعة 
وهي واحدة من فنون التحرير الكتابي ونظرا 
إلى قربه من كتابة المسرح أحب االطالع أكثر 
علـــى ســـيناريوهات عديدة، وقام بدراســـتها 
شـــخصيا وممارســـة تطبيقات عليهـــا ومنها 
نموذج كتابة مسلســـل ”friends“ الذي أضاف 
لـــه كثيرا في كتابة النص المســـرحي المتلفز 
من خالل كتابة مشـــتركة مـــع صديقه الكاتب 
محمد بحر، وله أيضا تجربة في تحويل رواية 
”العصفوريـــة“ لغـــازي القصيبـــي إلـــى فيلم، 
وعـــدد من األفالم القصيرة التي لم تدخل حيز 
اإلنتاج. وكان لوجوده ضمن مهرجان السينما 
الخليجيـــة بباريس أثر كبيـــر في التعامل مع 

الوسط السينمائي بشكل فاعل.
ويشـــير مدخلـــي إلى أن دراســـته للمجال 
االجتماعـــي وعملـــه فـــي مجـــاالت مختلفـــة 
إدارية وتعليمية ورقابيـــة وقانونية وكمؤلف 
ومخرج مســـرحي وكاتب وسيناريســـت أفالم 
ومسلســـالت، مثلـــت زخما رفـــده بالكثير من 
التجارب، ويقول ”هذا الزخم يجعل من الكاتب 
ذا فهـــم أوســـع للحياة وإدراك أكثر شـــمولية 
للمجتمـــع إذ تعطـــي التجربـــة الذاتيـــة عند 
الكاتب فرصة التعرف على مجاالت أكثر تمكنه 
من مالمسة وجدان الناس وعكس اهتماماتهم 

ومناقشة قضاياهم“.
ويضيـــف أن ”الفـــن المســـرحي يشـــعل 
شـــرارته األولى من المجتمع، فيتلقى المؤلف 
الحافـــز للكتابـــة والبحـــث وتكويـــن الـــرأي 
وتداوله وفهم تنوعهم واختالفاتهم، والبحث 
االجتماعي وحقوق اإلنســـان مجاالت تتقاطع 
مع الهم اإلنساني وتغذي األفكار باالهتمامات 
التـــي يجب أن يركن لها الكاتب ويســـتوعبها 
عندمـــا يكتـــب للمســـرح ألنه صـــوت الناس 

وصدى آالمهم وتغريد أحالمهم“.
ولفت مدخلي ”من هواياتي بجانب الكتابة 
الرسم والتشكيل والخط العربي وعندما أكتب 
نصا أتخيـــل أجـــواءه وطقوســـه، ألن العمل 
الســـينوغرافي أحـــد المعطيات التـــي يمكن 
للكاتـــب تضمينها في النص، وهـــذا يجعلها 
ضمن نسيج مخيلته التي تفرز عناصر النص 
ومشـــهديته، وحـــدث أن قمت بســـينوغرافيا 
مســـرحية ’عميـــان’ وحصلت نظيـــر ذلك على 

الجائزة“.

النهوض بالمسرح

يرى مدخلي أن وضع المسرح السعودي ال 
يختلف كثيرا عن نظرائه في المســـرح العربي 
وبرغم انعـــدام األكاديميات وقلـــة الفضاءات 
للعـــروض والفـــرق، إال أنـــه فـــي الســـعودية 
أثبـــت تميزه وجدارته وهـــو بحق يحتاج إلى 
تأسيس كيان مستقل به يدعم البنية التحتية 
لـــه ومعاهده وترخيصه ورقابته ليكون معززا 
لمبدعيـــه وجامعا لهـــم ومنظما ألنشـــطتهم، 

وباحثا في عطائهم.
بإطـــالق  تفاؤلـــه  عـــن  مدخلـــي  ويعلـــن 
إســـتراتيجية وزارة الثقافـــة قائـــال ”برغم أن 
الرؤية لم تتضح بعد في ما يتعلق بالمســـرح 

إال أنـــي متفائـــل باالنتقـــال لمنطقـــة العمـــل 
المتخصص والمؤســـس الذي قد ينسجم مع 
تطلعات المســـرحيين ووجـــود وزارة الثقافة 
كجهاز حكومي يؤكد أن هناك توجها مدروسا 
نحو مسارات مهمة تستهدف مجاالت متنوعة 
كالمســـرح الـــذي نتمنـــى أن نراه مـــن خالل 
مبادرات الـــوزارة محققا تطلعـــات المثقفين 
واحتياجات المجتمع، وترسم صورة حضارية 

تليق بالعمق الثقافي والتراثي للسعودية“.
ويؤكـــد أن اتجـــاه أغلـــب المنتجيـــن إلى 
النصـــوص التـــي يكتبهـــا غير الســـعوديين 
بأسباب إنتاجية لها عالقة بالتكاليف المالية 
والعالقات، وهذا يقلل من دور الكاتب السعودي 
ويســـيء للمنتـــج ألن النصوص المســـتوردة 
ال تعكـــس تفاصيل المجتمـــع وهويته فيكون 
العمل الفني هزيال ســـطحيا. ونرى ذلك جليا 
في الكثير من األعمال التلفزيونية والمسرحية 
التي فقدت مصداقيتها وهويتها وبذلك فقدت 

القدرة على التواصل مع المشاهد.
ويشـــدد مدخلي علـــى حاجة الســـعودية 
لمســـارح ومســـارح متقدمة ومتطـــورة، قائال 
”يمكن التعويض عن أي نقص بإتاحة الفرصة 
للفرق لالســـتفادة من فضـــاءات متعددة مثل 
المراكز التجارية والحدائق والفنادق وغيرها 
من المرافـــق الحكوميـــة واألهليـــة لتفعيلها 
وتنشـــيطها، وليســـت المباني وحدها كافية 
المســـرحية  فالنهضة  بالمســـرح؛  للنهـــوض 
جوهرهـــا الفكر والمضاميـــن التي تطرق في 
النصوص وتطرح على خشـــبات المســـارح، 
وكذلـــك المعاهـــد واألكاديميـــات والملتقيات 
النقديـــة والمهرجانـــات وتعليم المســـرح في 

المدارس وتنشيطه أيضا في بيئة التعليم“.
ويؤكد الكاتـــب أن االحتكاك بحد ذاته بين 
المســـارح محليـــا وخليجيا وعربيـــا ودوليا 
مهـــم ويضيف للمبـــدع الكثير مـــن الخبرات 
والتجـــارب ويجعلـــه منفتحا على األســـاليب 

واألفـــكار المختلفـــة وقابـــال للتطويـــر. وقد 
توفـــرت الفرصة أكثر أخيـــرا لتبادل التجارب 
الخليجيـــة واحتكاكهـــا ببعـــض فنجـــد مثال 
النص المسرحي الســـعودي ينفذ في سلطنة 
ُعمان والمخـــرج الكويتي ُينفذ عمال بحرينيا، 
وليس على مستوى الكتابة واإلخراج فحسب، 
بـــل حتى التمثيل وأكثر مـــن ذلك، وخير مثال 
نراه أمامنا اآلن المســـرح اإلماراتي الذي قّدم 
فرصا عـــّدة لجميع المســـرحيين الخليجيين 
في أعمـــال ومهرجانات مختلفة على رأســـها 

مهرجان المسرح الخليجي.

القوة الناعمة

يلفـــت مدخلـــي إلـــى أن الـــدور الطبيعي 
للمسرح وهو عكس الحالة االجتماعية وطرح 
القضايـــا التي تنيـــر الطريق نحو التماســـك 
والتعايـــش وتعزيـــز الهوية بكافـــة مالمحها 
وتوعيـــة النـــشء بأهميـــة الـــوالء لألوطـــان 
علـــى  والمحافظـــة  لمقدراتهـــا  واإلخـــالص 

مكتسباتها.
وعـــن تأســـيس أســـلوب ”مســـرح كيف“ 
وفريـــق محتـــرف كيـــف للفنون المســـرحية، 
يوضح ”أسلوب مســـرح كيف بدأت به تزامنا 
مع تأسيس الفريق من خالل عروض مسرحية 
تهتم بشـــكل رئيـــس بالمتلقي أثنـــاء صناعة 
العـــرض وهـــي عبارة عـــن صيغـــة لتصميم 
التجربة المسرحية تمّكن المخرج/الباحث من 
قياس الفرضيات والبحث في تساؤالت تمكنه 
من فهم المتلقي واحتياجاته وهمومه وأيضا 
التعامل مع التقنيات والقضايا المواكبة على 

حد السواء“.
’مســـرح  ”مشـــروع  أن  مدخلـــي  ويؤكـــد 
الســـعودية‘ الذي يشـــرف على محتواه يهدف 
إلـــى تمكين الكادر الســـعودي على مســـتوى 
التمثيـــل والكتابة واإلخـــراج والمهام الفنية 

األخـــرى التي تشـــارك فـــي صناعـــة العرض 
المســـرحي كالديكـــور والماكيـــاج واإلضاءة 
والصوت وغيرها، فهـــذه الكوادر هي القادرة 
على صناعة الفن الســـعودي بشـــكل يشبهنا 
ويعـــزز قيمنـــا ويمكـــن القـــوة الناعمـــة من 
المساهمة في رســـم المالمح الثقافية والفنية 
والحضاريـــة لكيـــان اإلبـــداع الوطنـــي. لذلك 
عندما خططنا لهذا المشروع في نوفمبر 2017 
مع المنتج األســـتاذ عدنان كيـــال، كان الهدف 
األول منه رعاية المواهب ورفد الساحة الفنية 
بطاقات مبدعة من شباب وشابات يمكنهم سد 
حاجة السوق السينمائي والمسرحي، وبدأنا 
في تمكين الموهوبين والموهوبات من فرصة 
الصعود على خشبة المسرح وبتدريبهم على 
االرتجال والعمل بشـــكل مشـــترك في صناعة 
المحتـــوى وكتابـــة أدوارهـــم والظهـــور على 

المسرح والشاشة“.

وحول ندرة فرق وعروض مسرح العرائس 
(الدمـــى) في الســـعودية يقـــول مدخلي ”قمنا 
في محترف كيف للفنون المســـرحية بعروض 
لمســـرح الظل ومســـرح العرائس منـــذ 2009، 
بالتعـــاون مع جامعـــة الملك عبداللـــه للعلوم 
والتقنيـــة ’كاوســـت’ والتي دعمت مشـــروعنا  
وأصبحنـــا قبلـــة لـــكل الباحثين عن مســـرح 
العرائـــس، حتـــى اســـتطعنا تقديمـــه ضمن 
مبادرات مســـك الخيريـــة التـــي كان لها دور 
كبير فـــي دعـــم فريقنا فـــي جـــدة التاريخية 

والرياض“.

} المنامــة - تنطلق فـــي العاصمة البحرينية 
يـــوم 9 أبريـــل الجـــاري الـــدورة األولـــى من 
مهرجـــان البحرين المســـرحي، الـــذي تنظمه 
الهيئـــة العربيـــة للمســـرح وهيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثـــار، بالتعاون مع اتحاد جمعيات 
المســـارح األهلية البحرينية، في إطار مبادرة 
الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد القاسمي، 
عضـــو المجلـــس األعلـــى التحـــاد اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة، حاكم الشـــارقة، الرئيس 
األعلـــى للهيئـــة العربيـــة للمســـرح، بإقامـــة 
مهرجانات مسرحية وطنية في جميع البلدان 

العربية.
يحمل المهرجان الذي ستســـتمر فعالياته 
حتى يوم 15 أبريل على خشبة مسرح الصالة 
الثقافيـــة فـــي المنامة، اســـم الفنـــان الراحل 
إبراهيم بحر، تكريمـــا لعطائه وتقديرا لدوره 
البارز في إثراء الحركة المسرحية البحرينية.
كما ســـيكون عرض االفتتـــاح بمونودراما 
”امرأة فـــي الظالم“، إخراج حســـين عبد علي. 
أمـــا عروض المســـابقة الرســـمية فهي ”عود 
ثقاب“ لمســـرح البيادر، تأليـــف جمال الصقر 
وإخـــراج عبدالرحمن صابـــر الحميدي، ”مطر 
لمســـرح جلجامـــش، تأليـــف علـــي  صيـــف“ 
عبدالنبـــي الزيـــدي وإخراج عبداللـــه بوزيد، 
”ســـكان الطابـــق األرضـــي“ لمســـرح الريف، 
لمسرح  إعداد وإخراج هاشم العلوي، ”حيدر“ 

الصـــواري، تأليف أمين صالح وإخراج محمد 
شـــاهين، و“النوخـــذة“ لمســـرح أوال، تأليف 
يعقـــوب يوســـف وإخـــراج جمـــال الغيـــالن. 

وستتنافس هذه العروض 
للفـــوز بجوائـــز الهيئة 
العربية للمسرح ألفضل 
ممثل وممثلة دور أول، 
وأفضل ممثل وممثلة 

دور ثـــان، وأفضل 
تأليف موسيقي 

ت  ا ثـــر مؤ و
صوتية، وأفضل 

سينوغرافيا، 
فضل  وأ
ليـــف  تأ

مســـرحي محلي، وأفضـــل إخـــراج، وأفضل 
عرض مسرحي.

وأعلن رئيس اتحاد جمعيات المسرحيين 
البحرينيـــة الفنان يعقوب يوســـف أن الدورة 
األولى من المهرجان سيشـــارك في تحكيمها 
كل من الكاتب المسرحي والمترجم والباحث 
عبدالغني داوود من مصـــر، الدكتورة نرمين 
الحوطي، األســـتاذ المشـــارك فـــي المعهد 
العالـــي للفنون المســـرحية مـــن الكويت، 
والمخـــرج والممثـــل والناقد المســـرحي 

الدكتور محمد سيف من العراق.
كمـــا تتضمـــن فعاليـــات مهرجـــان 
البحريـــن المســـرحي نـــدوة فكريـــة 
بعنوان ”بانوراما المسرح البحريني 
في مئة عام“، وورشة للسينوغرافيا 

يشـــارك فيها عدد مـــن المتخصصين والنقاد، 
إلى جانب اســـتضافة مسرحيين من عدة دول 

خليجية وعربية.
ويتنـــاول عـــرض االفتتـــاح ”امـــرأة فـــي 
الظالم“ حكاية ســـيدة اسمها ”نعيمة“ متقدمة 
في العمـــر، تعيش فـــي بؤس وحرمـــان، بعد 
أن كانـــت نجمـــة اجتماعية، ورئيســـة قســـم 
تتـــرك وظيفتهـــا لتخـــدم زوجها فـــي المنزل، 
فيتـــزوج عليهـــا ويتركها وحيـــدة ال تجد َمن 

يسأل عنها.
 وعبر تداعيات شخصية، وانثيال ذكريات 
حميمة يســـعى العرض إلى تصويـــر األبعاد 
النفســـية لهذه المرأة المظلومـــة من زوجها، 
ومن أهلها وأعراف مجتمعها وتقاليده، وذلك 
من خـــالل مراحل زمنية مختلفـــة، فهي تظهر 
في بدايـــة العرض مضطربـــة، تنتابها أوهام 
وهلوســـات مختلفة منهـــا توهمها أن ثمة َمن 
يقـــرع جـــرس المنـــزل، وحين تفتـــح الباب ال 
تجد أحدا، كما تتخيـــل أنها تكلم زوجها عبر 
الهاتـــف، رغم أن ســـلكه مقطـــوع، وكثيرا ما 
تكلم نفســـها عن ظهور الشيب والتجاعيد في 

وجهها.
وتكشـــف المـــرأة، مـــن خالل اســـترجاع 
ماضيها، طفولتها وقســـوة أبيهـــا النوخذة، 
الـــذي يرمز إلى التســـلط واالســـتبداد، وكان 
يكرههـــا لمجـــرد أنها بنـــت، ويضـــرب أمها 

المســـكينة ويهينها أمام الجميع ألنها لم تلد 
لـــه ذكرا، وقد ماتت حســـرة وحزنـــا وتركتها 
بيـــن يـــدي األب الـــذي ال يعـــرف الرحمة. ثم 
تنتقل إلى مرحلة عملها رئيســـة لقسم بأكمله، 
وهـــي مرحلة تعدها ذهبية فـــي حياتها، نالت 
فيهـــا الســـعادة والحب واالحتـــرام والتقدير 
مـــن الجميع حتـــى من زوجها قبـــل أن يرتبط 
بهـــا، لكن زواجها الذي كان جميال في البداية 
انتهـــى تعيســـا وفاشـــال، حيث تكتشـــف أن 
زوجها يتبادل رسائل غرامية مع امرأة أخرى، 
وتؤول عالقته بتلـــك المرأة إلى الزواج منها، 
وهجر ”نعيمة“ بحجة أنها ال تنجب، بينما في 

الحقيقة هو العاقر.
وينتهي العرض نهايـــة مفتوحة إيحائية 
الباب بقـــوة، وكأنها  عندمـــا تفتح ”نعيمـــة“ 
تســـتعد لخـــوض معركـــة، وإذ تظـــل واقفـــة 
تتســـاقط األتربة من السقف، ويتحول المنزل 

إلى مقبرة.

المسرحيات المترجمة ال تعكس قضايا المجتمع وال هويته الثقافية

6 عروض في الدورة األولى من مهرجان البحرين المسرحي

[ ياسر مدخلي: المسرح صوت الناس وصدى آالمهم  [ مع والدة وزارة الثقافة تطور المسرح في السعودية
يبقى املســــــرح من أكثر الفنون ارتباطا باملجتمع، فهو ليس فنا فرديا بداية، ثم هو مرتبط 
أساسا باجلمهور، واجلمهور مجتمع في النهاية، وللمجتمع متطلباته، لذا يتصدى املسرح 
للكثير من القضايا االجتماعية والسياســــــية والفكرية وغيرها، في تفاعل خالق بينه وبني 
جمهوره. ”العرب“ كان لها هذا احلوار مع الكاتب واملخرج املسرحي ياسر مدخلي نتعرف 

على مسيرته ورؤاه وأفكاره في املشهد الثقافي السعودي عامة واملسرحي خاصة.

وظيفة المسرح هي الدفاع عن القيم والحقوق اإلنسانية

مسرح
15اإلثنني 2019/04/08 - السنة 41 العدد 11312

يستضيف مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث باملنامة، االثنني، الشاعر 

الكويتي عبدالله الفيلكاوي في أمسية بعنوان {آذان من القلب}.

يســـتضيف النادي االجتماعي بالسويس، الجمعة 12 أبريل، حفل مناقشة ديوان {فقير مبشر 

بالجنة} للشاعر إبراهيم جمال الدين، الصادر عن دار األدهم للنشر.

مونودراما {امرأة في 

الظالم} تقدم تداعيات 

شخصية، في شكل 

انثيال لذكريات حميمة 

تكشف واقع المرأة 

العربية المخفي

^

الـــدور الطبيعـــي للمســـرح كقـــوة 

ناعمة هو عكس الحالة االجتماعية 

وطـــرح القضايا التـــي تنير الطريق 

نحو التماسك والتعايش

 ◄

الدورة األولى مـــن مهرجان البحرين 

المسرحي تقدم عددا من العروض 

المســـرحية البحرينيـــة إضافـــة إلى 

ندوات وورشات مختصة

 ◄

ياسر مدخلي:

المباني ال تكفي للنهوض 

بالمسرح؛ فالنهضة 

المسرحية جوهرها الفكر

محمد الحمامصي
كاتب مصري

وستتنافس هذه العروض
للفـــوز بجوائـــز الهيئة 
العربية للمسرح ألفضل 
ممثل وممثلة دور أول، 
وأفضل ممثل وممثلة 

دور ثـــان، وأفضل 
تأليف موسيقي
ت  ا ثـــر مؤ و
صوتية، وأفضل
سينوغرافيا،

فضل  وأ
ليـــف  تأ

البحرينيـــة الفنان ي
األولى من المهرجان
كل من الكاتب المس
داوود من عبدالغني
الحوطي، األســـتا
العالـــي للفنون ا
والمخـــرج والم
الدكتور محمد
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