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تجدهم يعيرون المسرح  حيث لن بعيداً عن خشبة المسرح ي فهم هناك يقفونالمسرح في الفن جهابذة إن كنت تبحث عن

تيارات الونابض المصدر الثون عن يبح فهم ، اتالكليشيهوإعادة إنتاج  الحواراتتكرار تهدف إلى  وسيلةك الذي يعمل

 وكلهم عزم واإلصرار  الجموع الغفيرةوألداء قاعات اخشبة المسرح و تقفز  بحواسها إلى خارج أسوارالتي المليئة بالحياة 

اش مع على النق تعتمدأو في مضمونها  تركز أخرى عوالم صنع، فنحن ننتج نسخاً مقلدة بدالً من  و آخرعلى نسخ عالم أ

إخراج المشاعر الدفينة  من شأنههناك شيء يوجد  ولفعل ذلك ال، التي نخفيها في أعماقنا  جمهور وإخراج المشاعرال

 بشكل أفضل من المسرح.

 

كلما أفكاري  بحرأغرق في  ألهتدي إلى الطريق ولكنني ال زلت أجد نفسي يوماً بعد يوم النثر  إلى في معظم األحيان ألجأ

قيود  متحرر ال يستطيع أن يخفىبشكل أفول اآللهة في أوروبا خطت أقالمهم قبل مائة عام نبوءة ب الذين افي الكت   تفكر

وال يزال يتنظر   في أحضان الظالم حضارتنا الغسق الذي رمى وتمكنهم من وصف،  على كلماتهمالتي رسمت  اللياقة

من هؤالء العباقرة الذين تمكنوا من  ر على ذهنيخطت الفرصة ليخرج إلى الضوء مرة أخرى. ومن بين األسماء التي

جون يعتبر ومن عصرنا ،  فرانز كافكا وثوماس مان ومارسيل بروستفي ذلك الزمان  توصيف المرحلة وما بعدها

 .الملهمينهذه المجموعة من  من الكتاب الذين يستحقون أن يكونوا ضمنماكسويل كوتزي 

 

 - العالقات البشرية نموذج نهاية الحياة على هذا الكوكب بل نهاية بذلك يقصدونوال  – حتمية نهاية العالم حولمنطقهم إن  

 ما بعد نهاية العالم حقبة نعيش يلقي بظالله على واقعنا الحالي فنحن ، واالضطراب وحالة الفوضى والنظام االجتماعي

أصبح ال تكاد تنتهي في كل مكان بشكل متزايد في كل يوم حتى الجرائم والصراعات اليومية التي نواجه سلسلة من  حيث

 تنمو بشكل ممل وتتالشى شيئاً  ال تزال نيرانذه الحداث. إن  هتغطية أخبار كل هذه األالصعب على وسائل االعالم من 

ب فلم يعد بوسعنا بناء بالعجز والرعال نستطيع إنكار شعورنا  ونحن في الواقع  التقارير الصحفية وال تعود أبداً فشيئاً من 

الحماية  تطلبمن  أصبحت هي الجدران التي نبنيها بعناد لم تعد قادرة على حمايتنا من أي شيء، بل على العكسفاألبراج 

البوابة  لنا نظرة خاطفة لرؤية ما تخفيه القوة إللقاء لم نعد نملك أننا من طاقتنا الحياتية، كماالكثير ستهلك مما يوالرعاية 

في  هناك ينبغي عليه البحث عن قوته للبحث ومن في خضم هذه الحياة ال بد للمسرح أن يتواجد ولذلك .ه الجدرانهذ خلف

 دائرة الممنوع.داخل 

 

ال يمكن  بطريقة تكون النهايةعلى الحقيقة فيجب أن  ترتكزألنها و"تسعى األسطورة إلى تفسير ما ال ُيمكن تفسيره 

 -ينبغي أن تصف المسرح كلمات هذه ال أشعر وبشدة أن  ل أسطورة بروميثيوس ولكني صف كافكا تحوهكذا و –" اتفسيره

ما أتمناه من كل قلبي للعاملين  هو فعالً  هذاويجد النهاية في ما يمكن فهمه والمسرح الذي يرتكز على الحقيقة  بذلك وأعني

 ى خشبة المسرح والجمهور.الذين يقفون علأولئك وفي المسرح، 

 

 رليكوسكي كرزيستوف وا
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