
 المحيط الهاديمنطقة وآسيا  – 2018رسالة اليوم العالمي للمسرح 

 وبال باجاج ، الهندغرام 

 . دلهيفي  سابق للمدرسة الوطنية للدراماالمدير الووأكاديمي  سينمائيو يمسرحممثل و يمخرج مسرح

 

أن جميع أشكال  :نعرف شيئًا واحًدا فقط باختصار بتنا طور البشريةتقصص كل  االطالع علىبعد 

 حتىعلى الزمان والمكان  قفو  التتميل إلى  الممكنةالحياة  وأن ،الحياة تميل إلى البقاء حتى األبدية

ء العالم، ا أيضاً في كافة أنحار نفسهدم  توالحياة  أشكاله شو  ت هذه العمليةإطار في وتصبح خالدة. 

بقاء البشرية وتحررها من رجل الكهف في حول  النقاشاتحاجة إلى الحد من نحن بفومع ذلك 

هل نحن اآلن أكثر مراعاة؟ األهم من ذلك هو: ف، إلى عصر الفضاءوصوالً العصر الحجري 

ً أكثر تعاط  ؟نشأنا منهالطبيعة التي ب لالح د منزيهل نمنح الم؟ أكثر سعادةً ؟ فا

أيًضا أداة راما( الد /التمثيلو الموسيقىولفنون األدائية الحية )الرقص ستخدمت اا، منذ بداياتنا

حرف العلة بشكل  ر، وتعب  تتألف من حروف العلة والحروف الساكنةالتي  لغةوهي المتطورة 

، ونتج عن المعرفة /والفكرالشكل  ةلساكنف االحرو تعكسبينما  أساسي عن المشاعر أو العواطف

وال يمكننا في هذا الوقت  .وبالحاسواآلن  الحربي الرياضيات والهندسة والتسلحعلوم غة الل

شتركة الناتجة السعادة الم حريرقم بتن إذا لملن تنجو األرض نفسها تطور اللغة هذا، فمن  التراجع

 الدنيويةعن وسموها رفعها  وإعادةلفنون المسرحية الحية والمعرفة )بما في ذلك التكنولوجيا( عن ا

 والجشع والشر. والغضب

فإن شكل  وبالتاليشيطانية، وسائل اإلعالم الجماهيري والعلوم والتكنولوجيا لدينا قوة  ول دتلقد 

الذي يحيط  المحتوى والبيان والقلقتكمن في زمة إن األيوم ، بل أزمة الما يشك ل المسرح ليس هو 

 إنقاذ وبالتاليكوكب األرض من أجل إنقاذ  اليوم بشريةالجة إلى مناشدة به، فنحن بأشد الحا

حلة منذ المرلألطفال والفنون األدائية  فن التمثيلعلى المستوى العملي ، يجب إتاحة . "المسرح"

اللغة  تكون ميزةتجاه الطبيعة والحياة، وبذلك تعاطفاً أكثر  جيالً سينشئ أعتقد أن هذا اإلبتدائية، و

"المسرح" سيصبح أكثر فة إلى أن ، باإلضاوالكواكب األخرىاألرض كوكب على  أقل ضرراً 

أداء ذي يقوم بن الالفناتمكين فهو بحاجٍة إلى ، ولذلك واستمرارهاالحفاظ على الحياة  فيأهمية 

كونية من التآزر ه الحقبة المنهما اآلخر في هذ أن يهدد أي  المتفرج دون الفنون الحية، وتمكين 

 والتكاتف. 

في المناطق وعلى المستوى الشعبي  وجودهي المسرح وأناشد العالم أن ينف  ذ ويسه  ل إنني أحي  

 ألجيال".اتعليم  من أجلتعاطف معًا الجسد واللغة وال " :الريفية والحضرية

 

 : حصة الفالسيترجمة

 اإلمارات العربية المتحدة دولة  –ة للهيئة الدولية للمسرح مركز الفجير

 

 

 


