
World Theatre Day, 27 March 2016  
Journée Mondiale du Théâtre, 27 mars 2016 
 

Message: Anatoli Vassiliev, Russia 
 

If you need a Word file instead of a PDF file of the message, please write to info@iti-
worldwide.org. 

Copyright © 2016 by Anatoli Vassiliev and ITI, France 

 

Message 

2016 لعام للمسرح العالمي الیوم رسالة  
 یكتبھا

 الكبیر الروسي المخرج

ففاسیلی أناتولي  

 
 )مصر( عزمي حازم. د:  اإلنجلیزیة النسخة عن العربیة إلى نقلھا

 
 حقا نحتاج المسرح؟ أو 

اإلحباط، في حین  اعتراھمسؤال لطالما سألھ ألنفسھم اآلالف من ممارسي المسرح وقد 
 .أدركھم المللوقد یطرح السؤال ذاتھ  مالیین البشر  العادیین 

 
 
 

 وفیم حاجتنا إلیھ؟ 
تتضاءل أھمیتھ أمام ساحات المیادین وأراضي  فیم حاجتنا إلى المسرح وفنونھ في أوقات كھذه، بینما

 والتي بدورھا صارت مسرحا تجري علیھ تراجیدیات حقة من صلب واقعنا المعاش؟الدول، 
 

  لنا؟ بالنسبة المسرح وما

أتراه یعني في نظرنا تلك  المقصورات والشرفات المذھبة، والمقاعد الوثیرة مخملیة الملمس، وكوالیس 
لعكس من ذلك كلھ شئ جد المسرح المتسخة، وأصوات الممثلین  التي یعتورھا اإلرھاق؟ أم أنھ على ا

mailto:info@iti-worldwide.org
mailto:info@iti-worldwide.org


World Theatre Day, 27 March 2016  
Journée Mondiale du Théâtre, 27 mars 2016 
 

Message: Anatoli Vassiliev, Russia 
 

If you need a Word file instead of a PDF file of the message, please write to info@iti-
worldwide.org. 

Copyright © 2016 by Anatoli Vassiliev and ITI, France 

محض صنادیق سوداء یعلوھا الطین وتلطخھا بقع الدماء، وبداخلھا كومة من األجساد المكشوفة : مختلف
 .بنزق الجنون مسوسةالم

 
 عن أي شئ یحدثنا المسرح؟

 
 كل شيء: أقول

  
 فبمقدور المسرح أن یخبرنا عن كافة األشیاء
السماوي، و أخبار  المساجین الذین یذوون في بطء داخل   ھافھو الذي یقص علینا أخبار اآللھة في عال

كھوف منسیة تحت األرض،  وھو الذي یخبرنا عن عاطفة تسمو بالبشر وترتقي، أو عشق یورد أصحابھ 
مورد الندم واألذى،  وقد یرینا عالما ال یجد األخیار لھم فیھ مكانا، أو یكشف واقعا یسود فیھ الخداع  

وقد یخبرنا عمن یحیون داخل بیوتھم في دعة وأمان،  بینما األطفال بوجوه ذابلة . نھویبسط الزیف سلطا
في مخیمات الالجئین یغالبون جوعھم ویعانون شظف العیش، وھو الذي یؤكد أن الجمیع عائدون ال محالة 

بمقدور ! نعم...إلى الصحراء القاحلة، وأننا مع مجيء كل یوم مجبرون على مفارقة بعض من نحب 
 .المسرح أن یحدثنا عن كافة األمور واألشیاء

 
واآلن، فقد تنامت الحاجة إلى المسرح خالل الخمسین أو السبعین عاما األخیرة على وجھ الخصوص، فلو 

ھو القادر على  --وحده  --انك نظرت إلى الفنون الجماھیریة في مجملھا فستدرك على الفور ان المسرح 
تلك الكلمة التي تمضي مباشرة من فم إلى فم آخر، أو نظرة من : مباشر إحداث ذلك التواصل الحمیمي ال

فالمسرح ال یحتاج إلى وسیط كي یفعل مفعولھ بین البشر . عین لعین أو إیماءة من ید لید ومن جسد لجسد
وھو في ھذا ال ینتمي إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق أو : بل ھو بمثابة الجانب األكثر شفافیة من الضوء

الغرب فما ھو إال جوھر النور نفسھ، یشع علینا من أركان العالم األربعة فیتعرف علیھ الجمیع من فورھم 
 .سواء أكانوا ممن یحبون المسرح أم ممن یعادونھ

 
 .أقول إننا نحتاج المسرح القادر على أن یظل مختلفا بل وأیضا نحتاج أنواعا مختلفة ومتنوعة من المسرح

یخیل لي انھ من بین جمیع أشكال المسرح وأنواعھ یظل احتیاجنا لألنواع القدیمة  وعلى الرغم من ھذا 
إذ ال أجد نفعا یرجى من وضع المسرح المرتكز .  المھجورة منھ االحتیاج األكثر إلحاحا على اإلطالق

 فقد أصاب الوھن الثقافات الدنیویة". المتحضرة" على أشكال طقسیة في تناقض زائف مع مسرح األمم 
محل األشكال " المعلومات الثقافیة"وأخذت قدرتھا على الفعل تضعف یوما بعد یوم وحل ما یسمى ب

 .البسیطة واألولیة للوجود مزیحا إیاھا عن مكانھا فإذا بھا الیوم وقد بدت أبعد مناال من أن نجدد صلتنا بھا
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عیھا معلنا ان الدخول مجاني فھاھو المسرح یفتح أبوابھ علي مصرا: ولكني أرى األمر اآلن بجالء تام
 .للجمیع

 
اذھبوا إلى المسرح واتخذوا أماكنكم في الصفوف ! فلتذھب كل األجھزة االلكترونیة والحواسب إلى الجحیم

! األمامیة وفي الشرفات وارھفوا السمع لكل كلمة تنطق علي مسامعكم ولكل مشھد حي یتجسد أمامكم
فلعلھا ... نسیان وال تتركوا فرصة تمضي دون أن تتشاركوا فیھھاھو المسرح أمامكم فال تتركوه نھبا لل

 .تكون الفرصة األثمن واألندر في خضم حیواتنا الالھثة الخاویة من المعنى
 

 ...نعم نحن في حاجة إلى المسرح بكل أنواعھ وأشكالھ 
ائد الفئران نوع واحد فقط من المسرح ال یحتاجھ إنسان، أال وھو مسرح السیاسة وأالعیبھا، مسرح مص

إن مسرح اإلرھاب الیومي  لیس مما . السیاسیة، مسرح محترفي السیاسة ومشاغلھم العقیمة غیر المجدیة
لسنا بحاجة إلى مسرح الدماء والجثث الملقاة في . جماعیا كان ھذا اإلرھاب أم فردیا. نحتاجھ بكل تأكید

مزیف قوامھ الصراع بین األدیان فیالھ من مسرح . الشوارع والمیادین، وفي العواصم واألقالیم
 !والعرقیات

 
 

 

Translation into Arab (Egypt) by: Dr. Hazem Azmi 
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