
  أفريقيا – 2018رسالة اليوم العالمي للمسرح 

  ساحل العاج،  ليكينغ يوير يوير

 التخصصات ةمتعدد ةفنان

 

 في أحد األيام

 أمام مرآة )جمهور( أن يسأل نفسه أسئلة   شخٌص ماقرر 

 وأمام هذه المرآة نفسها )جمهوره(لنفسه أجوبة  يخترع أن 

 وأجوبتهيسخر من أسئلته ونفسه  أن ينتقد

 بكي، على أي حال، ولكن في النهايةي ضحك أويأن 

 )جمهوره(ي ويبارك مرآته أن يحي  

 الغضب واالسترخاءهذه اللحظة من  لمنحه

 متنان واالحترام ...اإلا ليبي ن لها ينحني ويحييه

 في أعماقه، كان يسعى للسالم

 سالم مع نفسه ومع مرآته:ال

 ... يؤدي عمال  مسرحيا  كان 

 

 كان يتحدث ...في ذلك اليوم، 

 وتشوهاته،مفارقاته ويحتقر عيوبه 

 االلتواءات والتشويه، صدم نفسه من خالل التقليد وي

 تفاهاته التي ألغت إنسانيتهممثال  

 له التي أدت إلى وقوع الكوارثي  ح  و

 كان يتحدث مع نفسه ...

 نفسه في ثورته المتزايدة،بيعجب 

 في طموحاته إلى العظمة والجمال،و

 أفضل عالم   ، يعيش فيأفضل ا  كائنليكون 

 أفكاره الخاصةيبنيه بيمكن أن 

 يشك له بيديه االثنتين و

 المرآة، ونفسه  ذلك بينإذا كان وقال لنفسه أنه يريده 



 في الرغبة ... يشتركانإذا كان هو ومرآته 

 تمثيلاللكنه يعرف ذلك: كان يقوم بو

 بال شك، الوهم،والسخرية،  بتمثيل

 العقلي الفعل، بالطبع، ولكن أيضا  

 التشييد

 العالم إعادة صنع

 ... يؤدي عمال  مسرحيا  كان 

 

 حتى من خالل نسف كل اآلمال

 ه االتهاميةلماته وإيماءاتومن خالل ك

 على االعتقاد كان عازما  

 في هذه األمسية أنه سيتم إنجاز كل شيء  

 نظراته المجنونة من خالل

 كلماته الحلوةو

 العابثةابتسامته و

 اللذيذة ودعاباته

 ،تهزتؤذي أو حتى عندما التي،  كلماتهمن خالل 

 اتمعجزلالجراحة لتعمل عمل 

 ... يؤدي عمال  مسرحيا  كان نعم ، 

 

 عام وبشكل  

 في أفريقيا في موطني

 منه خاصة في الجزء الكاميتي الذي أتيت  

 ال نهتم بأي شيء

 على كل حال، وننتحب ونحن نبكي نحن نضحك ف

 تخي ب آمالناعندما تحتنا األرض  ونضرب

 من خالل رقصة الغبيغبي أو البيكوتسي



 وننحت أقنعة  مخيفة 

 أقنعة الغالي والوابيلي والبونيوغو الدينية

 لنتمكن من فهم 

 المبادئ المتشددة

 واألوقاتدورات التي تفرض علينا ال

 ،التي تشبهناوالدمى، 

 صانعهامعرفة إلى المطاف فينتهي بها 

 اإخضاع المتالعبين بهإلى و

 ،فيها الكلمة المنطوقة تكونطقوس ونخرج ب

 يقاعية،اإلنفاس األواألغنيات ب والتي يتم تضخيمها

 المقدساتإلى غزو  مت جهة  

 الغيبوبةالشبيهة بلرقصات ا ونستثير

 .منادين بالعزم والتفاني

 

 ننفجر ضاحكين، وقبل كل شيء، ولكن أيضا  

 ببهجة الحياة ءلالحتفا

 من العبودية واالستعمار قرونٌ التي لم تستطع 

 العنصرية والتمييزو

 لفظائع التي ال توصفأو االستمرار الخالد ل

 أن تخنقها أو تنتزعها 

 .وإنسانيتنامن روحنا 

 في أفريقيا، كما في أي مكان آخر في العالم

 نؤدي عمال  مسرحيا ... نحن 

 

 لية للمسرح ة للهيئة الدوسلمكر  هذه السنة الخاصة اوفي 

 خاص بشكل  يسعدني ويشرفني 

 قارتنا أن أمث ل



 رسالتها للسالم وأن أحمل

 المسرح المسالمة رسالة

 طويلة ليست بفترة   عنها منذ ألن هذه القارة التي قيل

 يمكن أن يحدث فيها،  أن أي شيء في العالم

 دون أن يشعر أي شخص بأقل توعك أو نقص،

 إلنسانيةلكأم وأب أخرى في دورها األساسي  رة  يتم االعتراف بها م

 ... هاوالعالم كله يتدفق في

 السالم العثور علىفي  ألن الجميع يأمل دائما  

 ذراعي والديهم، أليس كذلك؟ بين

 

 وعلى هذا النحو، ينعقد مسرحنا أكثر من أي وقت مضى

 ويشرك جميع البشر، وخاصة  

 والعمل المسرحيشاركون الفكر والكلمة تكل أولئك الذين ي

 ولآلخرينمزيد من االحترام ألنفسهم الحصول على من أجل ال

 من خالل تفضيل أفضل القيم اإلنسانية

 فضل للجميع:األ نسانية  اإلعلى أمل استعادة 

 الذكاء والتفاهم.إنسانية  تبرز 

 أكثر الثقافات البشرية فاعلية   الذي يشك لباستخدام هذا الجزء 

 يد الذي يمحو كل الحدود: المسرح ...الشيء الوحاستخدام و

 تحدث كل اللغات،ه يألن سخاء   األشياء   حد أكثرأفهو 

ك   المثل العليا، كلجميع الحضارات ويعكس وي شر 

 الذين، البشرلجميع  عميقة   ر عن وحدة  ويعب  

 على الرغم من كل المواجهات

 مهتمون بشكل خاص بالتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل

 وهدوء سالم  بأفضل،  بشكل  أنفسهم  ومحبة

 عندما يصبح التمثيل مشاركة  

 يذكرنا بواجب الفعل الذي يفرض علينا



 الجميع يضحكون ويبكون معا   في جعلقوة المسرح 

 زيادة معرفتهمو جهلهمحدة تقليل من خالل 

 .ألخيه اإلنسانأعظم ثروة  اإلنسان مرة أخرىحتى يصبح 

 

 إعادة فحص وإعادة تقييم أساسي   ب أن نقوم بشكل  يقترح مسرحنا 

 الساميةكل هذه المبادئ اإلنسانية، كل هذه الفضائل 

 للسالم والصداقة بين الشعوبالداعية كل هذه األفكار 

 بشكل  كبير اليونسكو تدعو لهاوالتي 

 اليوم نصنعهافي المشاهد التي  وأن نجس دها

 أساسية بحيث تصبح هذه األفكار والمبادئ حاجة  

 من مبدعي المسرح أنفسهم أوال   ا  ينبععميق ا  وفكر

 بعد ذلك مشاركتها بشكل أفضل مع جماهيرهم. ميمكنه والذين

 

معلمنا  كرر توصياتت" شجرة الخالقبعنوان " ةالمسرحي إنتاجاتناهذا هو السبب في أن أحدث 

 كينداك إنغو بيونغ بي كوبان حين قال: 

 كبيرة"الشجرة الخالق كال"

 والتي يمكن أن ندرك منها جانبا  واحدا  فقط في كل مرة 

 ظهر فيها:تمن الزاوية التي 

 كل من يطير فوق الشجرة لن يرى سوى أوراق الشجرو

 والزهور الموسمية. المحتملةوالفواكه 

 جذورها،عيش تحت األرض سيعرف المزيد عن وكل من ي

  هاأولئك الذين يميلون إلى الشجرة سوف يدركون

 في ظهورهم. اإلحساسالل من خ

 جوهريةأولئك الذين يأتون من كل نقطة و

 اآلخرون الوصول إليها بالضرورة، أولئكالجوانب التي ال يستطيع  سيرون

 السرسيرون ، من المحظوظينالبعض 

 بين اللحاء ولب الخشب

 ، في نخاع الشجرة الوثيقالعلم بينما سيرى غيرهم، 



 لكن مهما كانت سطحية  

 اإلدراك لكل منهما،أو عمق 

 يمكنهم من خاللها ال يتم وضع أي شخص تحت زاوية  

 إدراك كل هذه الجوانب في وقت واحد

 !بأنفسهمهذه الشجرة اإللهية وا هم صبحيما لم 

 عندها، هل سنظل بشرا ؟ لكن 

 

 جميع المسارح في العالم وتتقبل بعضها البعضتتسامح  أدعو إلى أن

 لهيئة الدولية للمسرح بشكل  أفضل لتخدم األهداف العالمية ل

 ،لتأسيسهافي الذكرى السبعين وأخيرا  ، أن يكون  من أجل

 هناك المزيد من السالم في العالم

 المسرح ... منبمشاركة قوية 

 

 ترجمة: حصة الفالسي

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  –مركز الفجيرة للهيئة الدولية للمسرح 

 

 

 


