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 الهيئة الدولية للمسرح

 مة العالمية للفنون األدائية ظالمن
 

 

 مارس 27 – 2022لة اليوم العالمي للمسرح رسا
 

 ، الواليات المتحدة األمريكية  لرز يكاتب الرسالة: بيتر س

 ومدير مهرجانات   اوأوبر مخرج مسرح 

 الفجيرة -ية للمسرح يئة الدوللهاإلمارات لمركز   –ترجمة: حصة الفالسي 
 

 ترجمة العربية ال

   رزبيتر سيل كتبها  – 2022ي للمسرح  عالمرسالة اليوم ال

 اء،  األصدقاء األعز

 

وب  معلق    اليومعالمنا  ألن   اليومية  البالساعة  األخبار  موجز  على  تغذيتناوكأنه  دقيقة  جميعبالتنقيط   يتم  أدعونا  أن  لي  هل   ا  ، 

نطاقنا ومجالنا  كمبدعين في  للدخول  الزمن  ني  السليم  ،  لهذا  الخاص  الملحمي  الملحمي  ومنظورنا  الملحمي   والتغيير    والوعي 

قات  في عال  ميقةعتغييرات  نتج عنها    ،تاريخ البشرية  مننحن نعيش في فترة ملحمية  فملحمية؟  الرؤية  الو  الملحمي  واالنعكاس

تتجاوز قدرتنا على الفهم والتعبير والتحدث كاد أن  تغييراٍت ت، البشر مع أنفسهم ومع بعضهم البعض ومع العوالم غير البشرية

 .عنها

 

 رةبالمالصحف ووسائل اإلعالم غير مجهزة  و  ،نحن نعيش على حافة الزمن  اعة، السنحن ال نعيش في دائرة األخبار على مدار  

 وغير قادرة على التعامل مع ما نمر به.

 

الصور التي قد تسمح لنا بفهم التحوالت والتمزقات العميقة التي نمر بها؟ وكيف يمكننا أن و  وما هي الحركات  اللغة،  هي  أين

 ؟تجربةكبل  صحفي ريبورتاجٍ كننقل مضمون حياتنا اآلن ليس 

 

 المسرح هو الشكل الفني للتجربة. 

 

، كيف يمكننا تجاوز التكرار الالنهائي والتكهنات المروعة  محاكاة الواقعتجارب  و  تغمره الحمالت الصحفية الواسعة  في عالمٍ 

 الضوء في سماءٍ وجمال  ، أو جودة  واحدة  ، أو صداقةٍ واحد  بيئيٍ   ، أو نظامٍ واحدة  حياةٍ وال محدودية  قدسية    لنجّربلألرقام  

نقطة الصفر   موضع ، ووضعنا في، وقطع العالقاتق حياة الناس، وضيّ قد أضعف حواس الناس 19-كوفيدغريبة؟ عامان من 

 . يةالبشر حياةالغريبة من 

 

خمة التي يجب إزالتها المتضالدخيلة ووما هي األنواع    السنوات،زراعتها وإعادة زراعتها في هذه  ما هي البذور التي يجب  

غير  وبشكل غير منطقي الكثير من العنف يشتعل ، وعلى حافة الهاويةيعيشون  ممن الكثير من الناسلك هناونهائي؟  تامٍ بشكل 

  تم الكشف عن العديد من األنظمة الراسخة على أنها هياكل للقسوة المستمرة.، ومتوقع

 

والبدء   التخيّلبإعادة  ا  ما هي الطقوس التي تسمح لنا أخيرو؟ تذّكرهوما الذي نحتاج ؟ هاالتي نحتفي برى  مراسم الذك ذهبت أين

 من قبل؟  نخطوهالم  في التدرب على خطواتٍ 
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الملحمية والغرض  إن   الرؤية  إلى طقوٍس الملحمية  والرعاية    حميالمل  واإلصالحالملحمي  والتعافي  لحمي  الممسرح   يحتاج 

ومساحاٍت محمية    مشترك  فضاءٍ   إنشاءنحن بحاجة إلى  ،  الفضاء الواحدومشاركة    إلى التجمع، بل  جديدة. لسنا بحاجة إلى الترفيه

 لالستماع العميق والمساواة.

 

أو الحيوانات    وأ  النباتاتأو    اآللهةأو    البشر، سواء   الكل متساويا  التي يكون فيها  مساحة على األرض  تلك الالمسرح هو خلق  

ويبقى نابضا  بالحياة من     بالجمال الخفيماع بعمق مضاء  إن فضاء المساواة واالست  لتجديد.ا  عملية  أوالدموع  أو  المطر    راتقط

 والصبر.الدؤوب والعمل  الحكمةورباطة الجأش وخطر للعميق التفاعل  ال خالل

 

  على الصبر    هوى هذه األنواع  ، وأحد أقوفي حياة اإلنسان  للصبر العظيم  يسرد بوذا عشرة أنواعٍ "  في كتاب "زخرفة الزهور

يح لنا  ، مما يتسرابلاتشبه  لطالما قدم المسرح حياة هذا العالم على أنها  و.  د سرابرمج  في النهاية  جميع الناس هم أن  إدراك  

 .البشري ضليل والعمى واإلنكاروالت الوهم غشاءخالل  وقوةٍ وتحرر من  بوضوحٍ أن نرى 

 

لدرجة أننا غير قادرين على رؤية الواقع البديل واإلمكانيات الجديدة والنهج   اه بهانروالطريقة التي  نراه متيقنون جدا  ممانحن 

 المختلفة والعالقات غير المرئية والصالت الخالدة والشعور بها.

 

الوقت العميق لعقولنال  حان  العمل من قبل  ال  وومستقبلنا.    لتاريخنا،  لتخيالتنا،  لحواسنا،  ،النتعاش  القيام بهذا    أشخاٍص يمكن 

 ا .  لقيام بهذا العمل معنا ل دعوة لالالمسرح هو ، ومعا  العمل يتعيّن علينا القيام بهذا ، يعملون بمفردهممعزولين 

 

 فعلونه.  أشكركم بعمق على كل ما ت

 

 رز سيلر بيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


