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لیندا سلیم

قدم  الباحث  میرا محیى الدين  دراسة في ماجستیر فلسفة اللغة العربیة وآدابھا
بعنوان األفكار االجتماعیة في المسرحیات العربیة، مسرحیة إخوان الشیاطین
لیاسر مدخلي نموذجا وقد كان أحد األبحاث العلمیة الُمقّدمة ضمن الندوة العالمیة
التي أقامتھا كلیة التعالیم اإلسالمیة واللغة العربیة في جامعة جنوب شرق

 
سريالنكا.

ويعتبر ھذا البحث أحد األبحاث التي تناولت اإلنتاج المسرحي السعودي الممیز
حیث سبقته الكثیر من األبحاث لمؤلفین سعوديین استحقت نصوصھم أن تستحوذ

 
على اھتمام الباحثین في أكاديمیات داخل وخارج السعودية.

وعن سؤلنا له أجاب محیي الدين "منذ طفولتي كنت أتعجب بالمسرحیات واألفالم
التي تتكلم عن األوضاع االجتماعیة. ومما يجدر بالذكر أنني قمت بإخراج بعض
المسرحیات واألفالم القصیرة وأنا راغب جدا في قراءة المؤلفات ومشاھدة
المسرحیات. وفي ھذه الخلفیة، على أنني معلم اللغة العربیة ودارسھا، اشتغلت
منذ بعض السنوات بإعداد كتاب في اللغة التأملیة عن المسرح العربي لكي
يستفید به طلبة المدارس والجامعات الذين يدرسون األدب العربي. وعندما قمت بجمع المعلومات للكتاب قد تعرفت على ومؤلفات ومسرحیات ياسر
مدخلي التي وجدتھا ذات جودة وأسلوب ممیز وياسر أديب ماھر ذو كتابة شخصیة ومستقلة ألن مؤلفاته ـ حسبما قرأت ـ تتمیز بفصیح اللغة وروعة

 
الفحوى حیث يتبع أسلوب الحداثة وأعمق المعاني وعلى أنني يدرس اللغة العربیة يعجبني مسلكه في الكتابة واستعمال الكلمات واستغالل داللتھا".

وعن المسرح السعودي يقول "السعودية أرض مقدسة ومستقرة في نفوس األمة اإلسالمیة في العالم بأسره، وال يخفى على أحد مكانتھا ومیزتھا وفي
وجھة نظري، يلزم على كل مسلم حبھا لما فیھا من التراث اإلسالمي وكذلك األعمال التألیفیة المنعقدة فیھا كان لھا تأثیر ھام في المجتمع اإلسالمي
الذي يعیش في أرجاء العالم ولو كانت في أي جانب من جوانب الحیاة ومجال من مجاالتھا، والسعودية تتمیز ھي أيضا بروعة لغوية وفصاحة كالمیة وجودة
لسانیة عن سائر الدول العربیة ألن علماءھا وأدباءھا ـ مع مرور األزمنة في تاريخھا ـ قد بذلوا جھودا ضخمة إلحیاء ونشر ھذه اللغة القیمة وآدابھا إلى آفاق

 
المعمورة فمؤلفات المسرح السعودي تستحق بھذه المزايا كلھا في أبعاد أدبه وبنیته اللغوية".

وعن وصول المسرح العربي إلى األمم األخرى التي ال تتحدث العربیة قال "يحتاج إلى ترجمة المؤلفات العربیة المسرحیة إلى اللغات األجنبیة، ودعم

 
المؤلفین في نشر مؤلفاتھم إلى أرجاء العالم، واالھتمام بإبراز منتج المسرح العربي في مناھج التعلیم".

 
من جھته أكد الكاتب والمخرج ياسر مدخلي قائال " االھتمام بدراسة نصوصي المسرحیة يأتي نتیجة لجھود ُمحترف كیف للفنون المسرحیة الذي قدَّمن
خالله العديد من التجارب وساعد على إبراز أعمالي التي برغم عدم اجتماعھا في كتاب مطبوع إال أنھا وجدت مكانھا محلیا ودولیا على خشبات المسارح

 
وفي طیات أوراق الباحثین وھذا شرف مكانة أتشرف بتمثیل وطني في أنحاء العالم بما يكتبه قلمي.
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