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 )جنوب أٔفریقيا( كتهبا املرس� �ریت بیيل

 احلدود اليت تفرق بیننا فلنبدد �ملرسح

 

 .ةاجلاحم" العرض"فلسوف تتبدى روح  ،ٔأی� و�دت جام�ة �رشیة

ويف مراكز  ويف الرسادیب ا�ا�لیة بل ويف مسارح املدا�ن �الیة التقنیة، ويف قا�ات املدارس، ويف احلقول واملعابد، يف ٔأحياء الفقراء ويف قصور املدن، ،فتحت أ�جشار يف صغر�ت القرى

 .رب عن �شا�اكتنا إال�سانیة، وعن تعدد�، عن جرا�اتنا، عن أٔجساد� احلیة ؤأنفاس�نا وأٔصواتنا، فٕان الناس ین�ذبون بعضهم ٕاىل بعض متجمعني حول عوامل مرسحية نو�دها حنن لنعأ�قلیات

 .نا �ىل امجلال والشفقة والوحش�یةنلتمئ لننتحب ونتذ�ر، نض�ك ونتآٔمل، نتعمل ونقر ونتخیل، ننظر الربا�ة التقنیة و�شخص عن ا�ٓلهة؛ لنلتقط نفس�نا املشرتك من قدرت 

 .ولنبدد احلدود اليت تبا�د بیننا ،ل �لرثاء يف خمتلف ثقافاتنااحتفمن االٕ  ٔأن نمتكن س�تطیعلن قة نآٔيت لنزتود �لطا

 .وتفسح لها ماكنة بیننا ،ما بني لغاتنا وٕایقا�اتنا وٕامياءاتنا ّجش ٔأی� و�دت مجمو�ة من البرش، فٕان روح العرض املرسحية سوف تظهر، تو�ها امجلا�ة واضعة ٔأقنعهتا وال�سة ٔأز�ء بعدید تقالید�، بل وتو

 .�رب افئدتنا حىت ميكن ٔ�فاكر� ؤأجساد� ٔأن تفصح عن واقعنا يف دنیویته ويف ملعانه السدميي الغامض )الروح( فنشعر �ضطرار� �ٔن �س� ،ٔأما حنن، ٔأهل املرسح ا��ن نعمل هبذه الروح التا�ة

عر �لرصا�ات والشدائد، ؤأن خصوصیاتنا خمرتقة �لواكالت ولكن، يف هذا العرص ا�ي تناضل فيه املالیني العدیدة من البرش ٔ��ل البقاء وتعاين حتت نري ٔأنظمة مقعیة ورٔأساملیة ضاریة، فٕاهنا لتش

 ؟مفا ا�ي س�نضطر حنن للكشف عنه – الب�ار حراش لتمت ٕا�دهتا وأ�نواع متحق، و �سممؤأن لكامتنا تمت مراقبهتا بواسطة حكومات متعسفة؛ بل ٕان � ،الرسیة و�س�تخبارات

ثقافيًا  یدیولوجية وا�دة، ٔأو ٕاطاراً یًا، دینًا وا�دًا، أٔ متعددة أٔن تقنعنا ٔأن ٔأمة وا�دًة، �نسًا وا�داً، نو�ًا وا�دًا، ٔأو تفضیًال �نس�  بطشء القوى، وا�ي حتاول فيه قوى يف هذا العامل �ري متاكيف

 ٔأن �شدد �ىل ٔأن الفنون ال جيب ٔألبتة ٔأن تفصم عن روابطها إالج�عیة؟ ،فهل هو دفاع احلق، وال يشء �ريه – �ىل �ريه وا�داً هو ا�ٔ�ىل واملعّىل 

ن نفسح لنا ماكنة يف قلوب وعقول جممتعاتنا، لنجمع الناس حولنا، أٔ هل لنا  منتلكها، يتال ىحنن ا��ن نقبض �ىل القو ًا ملهامنا املطهرة من السوقية، و هل لنا حنن أٔهل فنون املسارح واحللبات، وفق

 !لنلهم و�سحر ونعمل ونبدع �املًا من أ�مل، وتعاوً� مبحبة ف� بیننا؟
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 )السودان( یوسف �ایدايب. د: �رمجها من اللغة �جنلزيیة ٕاىل اللغة العربیة 


