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«مسرح كیف» خدمة نوعیة للمجتمع

 
مدخلي: وجود المسرح في مؤتمر األدباء مؤشر استحواذ

 

كاتب وباحث مسرحي، شارك في العديد من المسرحیات
كممثل ومؤلف ومخرج ودراماتورج عمل لسنوات على التجارب
المسرحیة البحثیة وشارك في تأسیس عدد من التنظیمات
المسرحیة الدولیة منھا: الجمعیة العربیة لنقاد المسرح، وأسس
محترف وفرقة كیف للفنون المسرحیة، وأنتج أبحاثاً أكاديمیة في
مجال علم االجتماع الثقافي منھا (المسرح والمجتمع بین
األھمیة واألثر)، (أزمة المسرح السعودي)، (الجملة الدرامیة في
المسرحیة السعودية). وشارك كعضو في تحكیم عدد من
المھرجانات وقّدم الدورات التدريبیة والورش الفنیة المسرحیة في
مجاالت الكتابة والتمثیل واإلدارة المسرحیة وتقنیات
السینوغرافیا. شارك في العديد من المھرجانات والملتقیات
وكتب عدداً من الدراسات المسرحیة. تعرفنا على ياسر مدخلي

 
عن قرب وتبادلنا معه ھذا الحوار.

 

 
***

 

 
لست مخرجاً

 

 
* كیف تفسر عالقتك كمخرج مع كاتب مسرحي؟

 
- أوالً لست مخرجاً، بل ممارس لإلخراج على منھج بحثي يستند إلى أسس وخطط علمیة نستند
فیھا على التجربة، وھذا كلّه يسیر في مرحلیة تخدم البحث العلمي الذي أقوم به منذ سنوات
للوصول إلى معايیر ومحددات لمسرح تكتمل فیه الصنعة بین التمثیل والتألیف واإلخراج بمعیة باقي
الفنون، والمخرج الرصین يبدأ مع النص من حیث انتھى، حیث يقوده النص إلى آفاق أوسع وال يقود
ھو النص إلى نصوص أخرى، أي أن المستوى الذي يصل إلیه المخرج (أعمق) وأجزل ومتى تحوّل
المخرج إلى نص آخر كمتمرد ثائر، فإنه يلغیه، وفي النھاية ال نقیس أسلوباً بأنه صحیح وننعت اآلخر
بالخطأ ولكن الصورة النھائیة سواء رضي بھا المؤلف أو لم يرض فھي تجیر لحساب المخرج أوالً

 
سواء أكانت جیدة أم رديئة؟

 

 
الرؤية سر «كیف»

 
*من أين يستمد محتَرف كیف طاقته للتواصل في العمل والتجريب، بینما تقف أكثر الفرق
والمؤسسات المسرحیة الرسمیة في المملكة عند حد العرضین سنوياً كما ھو منصوص علیه في

 
الخطة السنوية لجمعیة الثقافة والفنون؟

 
- نحن ال نقاس على غیرنا وال يقاس غیرنا علینا، نحن حالة مختلفة عن بقیة الفرق والجمعیات،
فنحن نعتقد أننا ال نتوقف عن العقبات ألنھا ببساطة تأخذنا إلى مذاھب التغییر واإلبداع، ونحن ال
ننتظر میزانیات أو اعتماد خطط، نحن مستقلون تماماً ال يقیدنا شيء ضمن نظام الوزارة والئحة
الجمعیة في كل ما نعمل، وأعتقد أن الرؤية المشتركة بین األعضاء في كیف ھي سر االستمرار
للكیان وإن تخلف أحد األعضاء أو اعتذر أو انتقل، فمحتَرف كیف للفنون المسرحیة يركن منذ
تأسیسه إلى نظام أساسي متجدد يعتمد على االستدامة والحزم ووضوح األھداف والسیما أننا
أوجدنا لوائح تنفیذية تخدم الوضوح اإلجرائي لجمیع النواحي اإلدارية والفنیة لیصبح العمل واضحاً

 
معروفاً تقل فیه نسبة الخالف والخطأ.

 

 
نتطلع للدعم

 

 
*على ماذا تراھن أنت ورفاقك وأنتم تبذرون مسرحاً تذروه الرياح؟

 
- مسرحنا مؤرخ ومسجل وأعمالنا تم تقديرھا من جھات مھمة مثل الھیئة العربیة للمسرح والھیئة
الدولیة للمسرح التابعة للیونیسكو والندوة العالمیة للشباب اإلسالمي، جامعة الملك عبدهللا
للعلوم والتقنیة (كاوست)، إمارة منطقة مكة المكرمة، بیت الشباب بجدة، جمعیة المسرحیین
السعوديین، وجمعیة الثقافة والفنون، وأمانة جدة، ومكتبة جدة العامة، وأمانة العاصمة المقدسة،
وشركة أفیردا العالمیة، ومركز األمیر محمد بن فھد لتنمیة الشباب وغیرھا من الجھات التي
ساندت المحترف وعلى رأسھا وزارة الثقافة واإلعالم متمثلة في وكالة الوزارة للشئون الثقافیة وھو
دعم نعتبره بالنسبة لنا مھماً ورئیسیاً. فكیف لمسرحنا أن تذروه الرياح وھذه الجھات وغیرھا من
األسماء المسرحیة الكبیرة التفتت إلینا وساندت ما نقوم به وال زلنا نتطلع للدعم على مستوى

 
المال والبنى التحتیة.

 

 
تجارب المحترف
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* صف لنا تجاربك في مسرح كیف؟

 
م المحترف أولى تجاربه (الموازنة بین الجماھیرية والنخبوية) حیث نجح العرض في اإلرضاء - قدَّ
برغم شكله المختلف الذي صدم الجمھور بتجربة أخرى تم زرعھا فیه، حیث امتأل العمل المسرحي
(خطیرين) بتعدد المواضیع والنقاشات في قضاياه الراھنة – آنذاك- وبإطار كومیدي واللھجة المحكیة

 
ولكن اإلخراج جاء لیزوج النص االجتماعي الواقعي بتقشف مال للرمزية في الديكور واألزياء.

 
ولحقته تجربة نصیة في مسرحیة (عزف الیمام) وھي تجربة (التكثیف) التي قال عنھا الناقد صباح
األنباري «فإنه من دواعي الفخر أن نقول: إنه نص استقراء الظرف العربي بوجه عام، والعراقي بوجه
خاص، واقترح ما ستؤول إلیه األمور في قادم األيام فضالً عن اشتغاله على التجريبیة كمرتكز

أساسي من مرتكزات النص المسرحي المحدث».
 
 

وجاءت بعد ذلك تجربة «مجانین» التي كانت حول (تعمیم) الزمان والمكان والشخصیات مما عزز
لدينا النتائج البحثیة بأن ھذه العناصر الدرامیة لیست ذات قیمة متى أتقن العمل من حیث حبكة
الحكاية وارتباطھا الشديد بالھم اإلنساني. وتلته مسرحیة «ظال» التي كانت (تجربة بحثیة
استقرائیة) لمدى جودة النتائج التي تم التوصل إلیھا سابقاً مما جعلھا نموذجاً لمسرحیة طبقت

 
كبحث تجريبي على عینتین ونجحت في الوصول إلى نتائج متشابھة.

 
لقد استفاد المحترف من جمیع تجاربه للوصول على معايیر الصنعة المسرحیة النوعیة التي
تناسب أكبر قدر من الجماھیر وذلك ألن المحترف والقائمین علیه يھدفون إلى تأسیس منھج
مسرحي مبتكر خصوصاً وأن الحراك المسرحي في السعودية الزال محدود التأثیر وضعیف الجذب

 
ولم يصل لمستوى المأمول كوسیط للتنشئة االجتماعیة أو على األقل كجنس فني ترفیھي مفید.

 
وھناك مسرحیات أخرى قدمناھا كانت تصمم باعتبار نتائج سبق الوصول إلیھا ونجاحھا دفعنا
friends of“ ومسرحیة «كلنا واحد» ومسرحیة «Green land» لالستمرار كمسرحیة « أشباح» و
the Earth” و»التاج بین أوديب وھاملت» «البرمائي». وأخیرا مسرحیة «عمیان» التي تجيء كثمرة
أولى لمسرح كیف بمنھجه العام في تدريب الممثلین وصیاغة النص وإخراجه لیعطي المحترف
جمھوره الذي رافقه في تجاربه السابقة أولى أعماله الممھنجة والقائمة على النتائج السابقة
لیقول للجمیع: إن مشروع مسرح كیف يسعى لیقدم مسرحاً جديداً كنوع ُبنَِي على محددات
توصلنا إلیھا بالتجربة الحقیقیة ولیس بالتنظیر، فالزالت االستبانات موجودة والتسجیالت وكثیر من

 
الرؤى الصحفیة والتقارير التلفزيونیة واللقاءات اإلذاعیة، والزال العمل أمامنا في تصمیم ھذا المنھج.

 

 
مبادرات استراتیجیة

 

 
* تقوم «كیف» بعدد من المبادرات من أين توفرون الدعم لھذه المبادرات؟

 
- لدينا عدد من المبادرات التي تعتمد على صندوق المحترف المالي، فالدعم الذاتي من خالل ما
يستقطعه الصندوق من اإليراد الذي يدخل للمحترف وأعماله من العضوية والعروض المسرحیة،
وأيضاً نعتمد على تطوع المشاركین في اللجان العاملة للتنظیم والعالقات واللجان الفنیة، وبفضل
هللا اعتمد المحترف تقديم فعالیات سنوية مثل ملتقى إستراتیجیة المسرح بجدة ومھرجان أثمون
جدة المسرحي باإلضافة إلى مبادراتنا في مرصد المسرح السعودي والبث المباشر وغیرھا من
المبادرات التي نتبناھا في برمجة فعالیاتنا السنوية والفضل يعود بعد هللا ألعضاء المحترف

 
وللمسرحیین واإلعالمیین المتعاونین معنا.

 

 
جمعیة المسرحیین فقیرة

 

 
* كیف تقیم جمعیة المسرحیین السعوديین بكل أمانة وصدق؟

 
- بالرغم من أن جمعیة المسرحیین السعوديین فقیرة مالیاً وإجرائیاً، لكنني أعتقد أن الجمعیة
قدمت منجزاً مھماً في بدايتھا على مستوى المناسبات والتنظیم ولكن التخطیط في نظري لم
يؤخذ على محمل الجد فالتأسیس كان ھزيالً بعض الشيء وفي نظري الجمعیة الیوم بحاجة إلى
خطة إنقاذ لن تنجح إال حین تتالءم الجمعیة مع السیاسة اإلعالمیة والثقافیة في الوطن وتنتمي
بالضرورة إلى التنمیة الشاملة في البالد بدعم من وكالة الوزارة للشئون الثقافیة والوكالة مھتمة

 
جداً بإعادة الجمعیة إلى نصابھا الصحیح ولكني أعتقد أنھا بحاجة لوقت كاٍف.

 

 
التجريب والجماھیرية

 
* السائد أن العروض المسرحیة التجريبیة ال تحظى بالقبول الجماھیري الذي تعود على نوعیة
مختلفة من المسرح، أال تضعون الجمھور في اعتباركم كشريك في الصیاغة النھائیة للعرض خاصة

 
أنكم ال تلتقون مع المسرح الذي يفھمه ھذا الجمھور؟

 
- ربما تقصد المسرح النخبوي، ألن النخبوي يكون في نطاق ضیق جماھیرياً.. إن ھدفنا منذ
السنوات األولى للمحترف / الفرقة، ھو العمل البحثي الذي يخضع للتجربة وكان المتلقي
(الجمھور) أحد أطراف التجربة وعینات البحث، والمسرح التجريبي ال يتعارض مع المسرح
الجماھیري، وقد توصلنا في مسرح كیف إلى نموذج مسرحیة يزاوج بین الجماھیرية والنخبوية من
خالل التجربة التي نعمل علیھا منذ سنوات. والمنتجون الیوم أصبحوا يبحثون عن مسرحنا ويؤيدون
توجھه ألنه يضمن المھنیة والصنعة المتألفة مع وجدان الجمھور في مسرح كیف، حیث أني طلبت
كمخرج ومؤلف والزمالء األعضاء في أعمال مسرحیة وتلفزيونیة كان لكیف أثر كبیر في تكوين

 
شخصیتنا الفنیة والثقافیة التي جعلت مستوى الكفاءة ممیزاً.

 

 
التألیف مھارة

 
* كثیر من النصوص المسرحیة العربیة ھي نصوص أدبیة تحتاج إلى إعداد قبل نقلھا على الخشبة،
بینما تكتب نصوصاً جاھزة للعرض على الخشبة، كیف توازن بین البعد األدبي والفني للنص

 
المسرحي من نظرة إخراجیة؟

 
- النص األدبي المسرحي يتمیز بالدراماتیكیة التي تجعله مؤھالً للتنفیذ (العرض) والنص األدبي
البحت تغلب علیه السردية، والنصوص المسرحیة لیست أحادية البعد أي أنھا تحتوي على البعد
الدرامي، ھذا إذا تكلمنا بعیداً عن المسرح الذھني، ولكن في كتاباتي أعمد إلى كتابة األحداث
مستنداً إلى نتائج تجاربي السابقة حیث أربط الحوار بالقضیة وما يمكن أن يسقط فیه من قضايا



مرتبطة، وللتناص حرفیة مھمة والدالالت مھارة تساعد المؤلف في اختصار الحوار بالحركة واإليماء
والديكور المتخیل، وأنا قاسٍ جداً على نصوصي عندما أخرجھا على خشبة المسرح، حیث أني
أعید كتابتھا بعد اإلجابة على تساؤالت جديدة وكشف المتعلقات وما وراء النص وصناعة سینوغرافیا

 
العرض لتكوين مشھدية متكاملة النص فیھا يقود العرض لمخَرج مختلف.

 

 
المسرحیون لیسوا أطفاالً

 
*يتھمك البعض بأنك من تحرض المسرحیین ضد جمعیة الثقافة والفنون بجدة ألنھم لم يختاروك

 
رئیساً لفرقتھا؟ ھل ھذا صحیح؟ وما حجتك؟

 
- أضحكتني، المسرحیون لیسوا أطفاالً حتى يقودھم صاحب مصلحة شخصیة، ولست مؤھالً
للتغرير باآلخرين ألنھم أكبر مني سناً وعطاًء، وجمعیة الثقافة الفنون بجدة ال تحتاج لمن يحرض
علیھا، وعلیھا أن تلجم من تتھمھم بالمحرضین بالتخطیط السلیم واإلنتاج الرصین، وعن رغبتي في
رئاسة لجنة المسرح فھذا أمر غريب ال يدعیه إال من يجھل من ھو ياسر مدخلي؟ ويعرف كم مرة
رفضت أن أرشح لھذا الموقع؟ ألني أملك كیاناً مسرحیاً بارزاً وال ينبغي لي أن أترأس كیاناً مسرحیاً
آخر ألن ھذا يخالف المھنیة في نظري. و لیس من تطلعاتي التي استھدفھا والواقع يؤكد أن
المشكلة لیست مع ياسر بذاته، المشكلة مع (المسرح والثقافة) وھناك من يزعم أنه صالح
للمكان ويحاول أن يخدع المثقفین والفنانین للتمسك به وھو ال يستطیع أن يتحمل أعباءه بل يھمه
أن يحارب اآلخرين من خالله أو تنفیذ أجندة فكرية خاصة حتى لو كانت مخالفة لتوجه الكیان الذي

 
يخدم الوطن وأبناءه.

 

 
لجنة استشارية

 

 
* ھل ھناك مشكلة مع اللجنة اإلعالمیة بفنون جدة ورئیسھا؟ بكل صراحة ووضوح وكیف تقیمھا؟

 
- ال أريد فتح باب لمسألة أقنعت نفسي بأنھا تافھة وھامشیة ألني أركز في العمل واإلنتاج ولیس
في فتح الجبھات وممارسة الكالم ھنا وھناك ولكن أتمنى من السید مدير الجمعیة التسريع والبت
في مقترحات المثقفین والفنانین التي تلوناھا علیه في اللقاء الوحید الذي جمعنا به منذ أكثر من
عامین، لیحقق مطالبھم ويصل بھم إلى تطلعاتھم محققاً ألھداف الجمعیة كوسیط ثقافي، وقد
تبرعنا نحن مجموعة من المسرحیین لتكوين لجنة تطوعیة استشارية وبحسب إفادة ريان ثقة عضو
اللجنة أنھا على طاولة مدير الفرع حتى اآلن وھا ھي الفرق الخاصة ترفض المشاركة في

 
المھرجان المسرحي والجمعیة ال تھتم.

 

 
طريقة تفكیر

 
* كیف ترى مستقبل المسرح السعودي في ظل التغیّرات التي تطرأ على مجلس إدارة جمعیة

 
الثقافة والفنون؟

 
- أعتقد أن مستقبل المسرح السعودي لیس في يد المسئول وحده، بل في يد المسرحیین
أنفسھم، ألنھم متى استشعروا النقص سیعملون على سد حاجتھم بالكفاح لتحقیق المسرح
كحراك وثقافة ولیس كعروض محدودة، فجمعیة المسرحیین شبه متوقفة لوال أن الرئیس يقوم
بأعمالھا كآخر عنصر في مجلس اإلدارة المستقیل، وجمعیة الثقافة والفنون تنظر للمسرح نظرة
محاسبیة فیتم تقسیم المیزانیة على 16 فرعاً وكل فرع يقسم میزانیته على 6 أقسام ولجان
فتكون النتیجة!! وكل طلب يوجه لمدير عام الجمعیة من أي فرع يبدأ بالتفكیر فیه باستحضار الفروع
الباقیة واللجان األخرى، فھل ھذه النظرة صحیحة؟ لذلك تحولت مسئولیة الحراك المسرحي إلى
المسرحیین وخشبتھم بعیداً عن الكراسي والمكاتب التي يسیر تفكیرھا بطريقة ال تتالءم مع
الواقع من وجھة نظري. ووجود رجل كاألستاذ سلطان البازعي في صدر مجلس إدارة الجمعیة
نعتقد أنه سیغیّر الكثیر ولكننا لم نر شیئاً حتى اآلن لكننا مصرون على أن وجوده سیكوِّن نقلة

 
لحراك الثقافة والفنون استناداً على نجاحاته البراقة في سیرته المعروفة.

 

 
مؤتمر األدباء

 

 
* كیف وجدت مشاركتك كمسرحي في مؤتمر األدباء الرابع؟

 
- إن وجود المسرح في ھذا المؤتمر مؤشر يدل على استحواذ المسرح لمساحة جیدة على
مستوى الحركة الثقافیة يتعاطى ھمومه وإشكاالته عدد كبیر ومھم وقد ناقشنا اإلشكاالت وأھم
القضايا وخلصنا إلى أن المشكلة مركبة ومعقدة ولكنھا ال تحل إال بعمل المسرحیین على خطط
واستراتیجیة واضحة على مستوى الفرق والمؤسسات، وقد حان الوقت لنبذ الشخصنة سعیاً

 
لتقديم إنتاج أفضل وأجود.
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