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 .، بقلم بريت بييل2014رسالة يوم املرسح العاملي لعام 

 

 .تتجىل روح املرسح التي ال �كن كبتها... أين� كان هناَك ُمجتمٌع إنسا� 

ة يف املدن الكب�ة، يف صاالت املدارس، والحقول، تحت أشجار القرى الصغ�ة، وعىل عتبات املسارح الحديث

يت�هى الناُس  يف ... يف األقبيةيف الساحات العامة، ويف املراكز واألندية، و يف األحياء الفق�ة، واملعابد، 

، عن عمقنا بلحمنا ودمنا وأنفاسنا وأصواتنا الحية ،لنعّربَ  التي نخلقها تلك العوامل .العوامِل اللحظية للمرسح

  .حساسيتناعن  و ،تنوعنااإلنسا�، عن 

نجتمُع ليك تدهشنا تلك الرباعة التقنية، . نجتمُع لنبيك ونتذكر، لنضحك ونتأّمل، لنتعلم ونؤكد ونتخيل

نقبض عىل نفسنا الجمعي بكل ما يحمله من مقدرة عىل الج�ل والتعاطف ف نجسد اآللهة؛ليك 

 .والوحشية

نذيب ما ف يم وثراء ثقافاتنا املتعددةيك نحتفَل بقته و متنحنا القوة نأيت إىل املرسح ليك تتخللنا طاق

 .يفصلنا من حدود

 

 .رسح التي ال �كن كبتهاتتجىل روح امل ...أين� كان هناَك ُمجتمٌع إنسا� 

 كنا وإيقاعاتنا وإ�اءاتِنا و ترت لغاتتكرُس . تقاليدنا املتنوعةوأزياء  أقنعة ترتديمن املجتمع،  تولدفهي  

 .بعض فسحات بيننا

عرب قلوبنا وأفكارنا  قد�ة، نشعر أننا ملزمون ببعثهايف فضاء هذه الروح ال نحن الفنانون العاملون 

 .يته و ارسارهوواقعنا بدنيا، لنكشف عن وأجسادن

ومن  قاء، ويعانون من األنظمة القمعية، حيث يناِضُل مالي� البرش من أجل البلكن يف هذا العرص

من خالل  همخصوصيات لرصاعات واملصاعب حيث يتم اجتياح يهربون من او . الرأس�لية املفرتسة



حيُث تباُد هذا العرص، . للرقابة من قبل حكوماٍت متطفلة هماإلستخبارية، وتخضُع مقوالت الرسيةزة هاألج

 .الغابات، ويقىض عىل األنواِع واألحياء، وحيُث تُسمم املحيطات

 نكشف؟ أن علينا  ، ماذاذايف عرص كه

أن تقنعنا أن أمًة  ةيدعديف هذا العامل املبني عىل قوى غ� متعادلة، والذي فيه تحاول أنظمٌة مهيمنٌة 

واحدة أو أن إطاراً  أو أيديولوجيةً  أوحداً ، جنساً واحداً أوميالً جنسياً معيناً أو أن دينا أوحداً واحدة، عرقاً 

الفن عن  عدم فصلعىل  هل هو مربر أن نِرصَّ ف ؛نفسه أفضل من اآلخرينب ينصّ  فقط، ثقافياً واحداً 

 األجندة اإلجت�عية؟

الساحات واملسارح، إىل متطلبات السوق العقيمة، أو هل سنحاول أن نستغل  وهل سنمتثل، نحن، فنان

نصيبهم لنجمع الناس حولنا، لنلهمهم، لو القوة التي �تلك لنفتح مساحة يف قلوب وأرواح املجتمع، 

 بالدهشة، ولنثقفهم، ولنصنع عاملا من األمل ومن التعاون الصادق؟

 

 ترجمة سوسن دروزة وعمر طراونه

 


