
كلمة يوم املسرح العاملي (2017) للفنانة املسرحية الفرنسية ايزابيل هيوبرت

إذاً، هــــــــا نــــــــحن مــــــــرة أخــــــــرى نــــــــجتمع فــــــــي 
الـربـيع سـويـاً، مـنذ 55 عـام كـان اجـتماعـنا 
االفــتتاحــي بــيوم املســرح الــعاملــي. هــو يــوم 
واحـد فـقط، 24 سـاعـة خـصصت لـالحـتفال 
بـــاملســـرح فـــي كـــل انـــحاء الـــعالـــم، نـــحن هـــنا 
فـي بـاريـس املـديـنة الـرائـدة الـجاذبـة ملـختلف 
املـــجامـــيع املســـرحـــية الـــدولـــية نـــلتقي لنبجـــل 
املســـــرح، بـــــاريـــــس مـــــديـــــنة عـــــاملـــــية مـــــناســـــبة 
الحـتواء تـقالـيد املسـرح الـعريـقة مـن مـختلف 

بلدان العالم في يوم االحتفال باملسرح.

مـــن هـــنا مـــن عـــاصـــمة فـــرنـــسا بـــإمـــكانـــنا ان 
نـــرحـــل مـــع أنـــفسنا الـــى الـــيابـــان مـــن خـــالل 
تــجاربــنا فــي مســرح الــنو ومســرح بــونــراكــو 

الــيابــانــي، مــن هــنا نــتتبع خــطاً محــمالً بــاألفــكار والــتعابــير املــتنوعــة لــيصل بــنا اوبــرا بــكني و الــكاتــاكــالــي 
الـــهندي، كـــما ان خشـــبة املســـرح تـــسمح لـــنا بـــالـــربـــط بـــني الـــيونـــان والـــدول االســـكندنـــافـــية مـــغلفني انـــفسنا 
بـأبـسن و إيـسكيلوس، سـوفـوكـليس و سـتريـندبـرغ سـمحوا لـنا بـالتحـليق مـا بـني إيـطالـيا وبـريـطانـيا بـينما 
نـــحن نـــتردد بـــني ســـاره خـــان وبـــرانـــديـــلو، فـــي غـــضون 24 ســـاعـــة فـــقط يـــمكننا أن نـــنتقل مـــن فـــرنـــسا الـــى 
روسـيا مـن راسـني و مـولـير الـى تـشخيوف، كـما انـنا نسـتطيع ان نـعبر املـحيط األطـلسي كـرصـاصـة الـهام 
لـنمارس املسـرح فـي حـرم جـامـعي مـا فـي واليـة كـالـيفورنـيا لـنغري طـالـب شـاب مـا ونـكتشف مـوهـبته لـنجعل 

منه اسماً المعاً في عالم املسرح.

بـالـفعل املسـرح لـديـه حـياة مـزدهـرة يتحـدى بـها الـوقـت والـفضاء، اغـلب املـنمنمات املسـرحـية املـعاصـرة يـتم 
تـغذيـتها مـن خـالل إنـجازات الـقرون املـاضـية، جـل الـكالسـيكيات الـسابـقة فـي املسـرح تـصبح حـديـثة وتـبث 
فـيها الـحياة مـن جـديـد بمجـرد إعـادة عـرضـها مـرة أخـرى، املسـرح يـبعث مـن جـديـد مـن خـالل رمـاده، يـظل 

املسرح ُمحيا من خالل إعادة تدوير اشكاله القديمة وتشكيلها من جديد.

ثـم مـاذا بـعد الـيوم الـعاملـي للمسـرح، مـن الـواضـح جـداً انـه يـوم غـير اعـتيادي يسـلط فـيه الـضوء عـليك فـرداً 
كـنت او فـي جـماعـة. المسـرح یـتیح لـنا الـوصـول الـواسـع الـزمـكانـي المسـتمر مـن خـالل شـفافـیة وفـخامـة الـقانـون 
الـعالـمي، لـتمكیني واعـطائـي الـقدرة عـلى تـصور ھـذا الشـيء اسـمحوا لـي ان اقـتبس ھـذه الـكلمات مـن الـكاتـب 
الـفرنسـي الـمبدع والـمتحفظ جـان تـاردیـو: "عـندمـا تـفكر فـي الـفضاء مـن الـعقل ان تـسأل مـا ھـو أطـول مـسار مـا بـین 



واحـد واخـر؟ بـعد بـعض الـوقـت نـقترح الـقیاس، عشـر فـي الـثانـیة تـحتاجـھ فـقط لـكي تـنطق كـلمة (خـلود)". كـذلـك 
یـقول "قـبل ان تخـلد لـلنوم عـلیك ان تـصلح عـقلك بـین نـقطتین فـي الـفضاء، فـي الحـلم عـلیك ان تحسـب الـوقـت الـذي 
تسـتغرقـھ لـالنـتقال مـا بـین ھـذه الـنقطتین". ھـذه الجـمل والـعبارات ظـلت تـرافـقني فـي احـالمـي دومـاً كـما یـبدو انـھ لـو 

ان تاردیو وبوب ویلسون اجتمعا ولو للحظھ ھنا. 

يـمكن ان نـلخص الـتفرد الـزمـني لـليوم الـعاملـي للمسـرح بـكلمات مـقتبسه مـن صـامـوئـيل بـكيت جـاءت عـلى 
لــسان شــخصيه مــن الــشخصيات الــتي كــتبها بــأســلوبــه الســريــع حــيث قــالــت ويــني فــي أحــد مســرحــياتــه 

." "كان البد ان يكون يوماً جميالً

مجـرد الـتفكير فـي رسـالـة املسـرح الـعاملـي واخـتياري لـكتابـتها شـعور مـن الفخـر تـملكني، أتـذكـر احـالمـي 
املـــليئة بـــالـــشخصيات الـــتي اديـــتها، مـــن االنـــصاف ان أقـــول انـــني لســـت وحـــيدة فـــي قـــاعـــة الـــيونـــسكو بـــل 
مـــحاطـــة بـــكل الـــشخصيات الـــتي لـــعبتها، مـــحاطـــة بـــكل دور غـــادر وأصـــبح فـــي الـــنسيان بـــعد ان اســـدلـــت 

الستائر.

مــن الــذي نــحت حــياة تــحت األرض غــيري انــا، انــتظر املــساعــدة ألداء ادواري الــتي قــدمــتها او تــدمــيرهــا، 
فــيدرا، ارامــينتا، اورالنــدو، هــيدا جــابــلر، مــديــة، مــرتــيويــل، بــالنــش دوبــويــس، شــخصياتــي احــببتها وأشــاد 

بها الجمهور هي االن تساعدني على الوقوف امامكم اليوم.

أنـا يـونـانـية، افـريـقية، سـوريـة، فـينيسية، روسـية، بـرازيـلية، فـارسـية، رومـانـية، يـابـانـية، فـلبينية، ارجـنتينية، 
مواطنه حقيقية هكذا أنا لذلك فأنا أنتمي لهذا العالم.

فــــي عــــام 1964م تحــــديــــداً فــــي يــــوم املســــرح الــــعاملــــي أعــــلن ان لــــورانــــس اولــــيفير بــــعد قــــرون عــــديــــدة مــــن 
الــنضال أنــشأ املســرح الــوطــني فــي املــملكة املتحــدة والــذي تــم تــحويــله فــوراً الــى مســرح دولــي مــن خــالل 

مجموعة من املسرحيات الن لورانس كان يعلم تماماً ان شكسبير ملكاً للعالم وينتمي اليه.

عــندمــا قــمت بــالــبحث ألســتطيع كــتابــة رســالــة الــيوم الــعاملــي للمســرح بــعد ان أوكــلت املــهمة لــي غــمرتــني 
الـسعادة عـندمـا عـرفـت انـه فـي عـام 1962م أوكـلت مـهمة كـتابـة رسـالـة الـيوم الـعاملـي للمسـرح لـلكاتـب جـان 
كــوكــتيو مــؤلــف كــتاب "حــول الــعالــم فــي 80 يــوم" وقــد كــان مــرشــحاً مــناســباً واخــتيار مــوفــق لــكتابــة هــذه 
الــكلمة، هــذا جــعلني ادرك انــني بــالــفعل قــد ذهــبت فــي جــميع انــحاء الــعالــم بــشكل مــختلف لــيس فــي 80 
يــومــاً بــل فــعلت ذلــك فــي 80 عــرضــاً مســرحــياً و 80 فــيلماً وقــد أوردت األفــالم هــنا ألنــني ال افــرق بــني ان 
امـثل للمسـرح أو لـسينما وعـندمـا أقـول هـذا فـي كـل مـرة يـتفاجـأ الجـميع بـما فـيهم انـا و لـكنها الـحقيقة انـا 

ال أرى فرق بينهما.



هـــنا أقـــول انـــا لســـت نـــفسي انـــا لســـت مـــمثلة انـــا مـــن الـــناس الـــذيـــن يســـتخدمـــون املســـرح كـــقناة (وجـــود) 
وعـــلينا ان نـــتقبل ذلـــك، او بـــعبارة أخـــرى نـــحن ال نـــجعل للمســـرح وجـــود بـــل عـــلينا ان نـــشكر املســـرح ألنـــه 

اشعرنا بوجودنا.

املسـرح قـوي جـداً فـهو يـقاوم ويـنجو مـن كـل شـيء مـن الـفقر، الحـروب، الـرقـابـة، الـبؤس، يـكفينا ان نـقول 
إن الخشــبة عــبارة عــن مشهــد عــاري مــن وقــت غــير محــدد كــل مــا تــحتاجــه مــمثل او مــمثلة األســئلة تــثار: 

ماذا سيفعلون؟ ماذا سيقولون؟ هل سيتكلمون؟

أســئلة يــثيرهــا الجــمهور ويــنتظر اجــابــاتــها، الــكل يــعلم انــه لــيس هــنالــك مســرح دون جــمهور، عــلينا ان ال 
نــــنسى ذلــــك ابــــداً عــــلينا ان نــــعلم ان شــــخصاً واحــــداً فــــي صــــالــــة الــــحضور يــــعتبر جــــمهوراً، نــــتمنى نــــحن 

كمسرحيني ان ال يوجد الكثير من كراسي الحضور الفارغة. 

مسـرحـيات إونـيسكو دومـا كـراسـي الـحضور مـمتلئة الـعدد ألنـه بـصراحـة يـقدم فـناً جـريـئاً جـميالً نسـتلهم 
ذلـك مـن نـهايـة أحـد مسـرحـياتـه الجـريـئة ألمـراه عـجوز تـقول "نـعم، نـعم، سـنموت ونحـظى بـاملجـد الـكامـل، 

سنموت ونلحق باألساطير، على األقل سيكون لدينا شوارع بأسمائنا".

مـنذ 55 عـامـاً بـدء االحـتفال بـالـيوم الـعاملـي املسـرحـي ومـنذ 55 عـامـاً انـا املـرأة الـثامـنة الـتي تـم اخـتيارهـا 
لـــتقديـــم الـــرســـالـــة واعـــالنـــها فـــاذا كـــنتم تـــعتبرون ذلـــك رســـالـــة مـــني فـــلتكن، اجـــدادي يـــقولـــون "كـــيف يـــفرض 

الذكر نفسه في كل أنواع الكائنات".

الســـتحضار الجـــمال فـــي املســـرح عـــليك ان تتحـــدث عـــن الـــخيال، الحـــريـــة، االصـــالـــة، الـــتعدديـــة الـــثقافـــية، 
عــليك ان تــطرح أســئلة ال يــمكن الــرد عــليها. عــام 2013 قــبل أربــع ســنوات مــن االن قــال داريــوفــو "الحــل 
الـوحـيد لـالزمـة الـراهـنة هـو االمـل املـتعلق بـساحـرة تـصطاد ضـدنـا خـصوصـا ضـد الشـباب الـذيـن يـريـدون 
ان يــتعلمون املســرح لــذلــك سيظهــر بــيننا الــعديــد مــن املــمثلني الشــباب املشــتتني ومــما ال شــك فــيه ان هــذا 
يـرسـم قـيداً بـعوائـد غـير مـرئـية يـؤثـر بـشكل كـبير فـي اكـتشاف املـمثلني الجـدد"… عـوائـد غـير مـرئـية صـيغة 
لــــطيفة جــــداً تســــتحق ان تــــدرج فــــي خــــطاب ســــياســــي اال تــــعتقدون ذلــــك؟ بــــما انــــني فــــي بــــاريــــس وقــــبل 
االنــتخابــات الــرئــاســية بــفترة وجــيزة أود ان اقــترح عــلى أولــئك الــتواقــون لــحكمنا عــلى مــا يــبدو، ان يــكونــوا 
عــلى وعــي بــالــعوائــد الــغير مــرئــية الــناجــمة عــن املســرح كــما ألــفت انــتباهــهم انــه ال يــوجــد ســاحــرة تــطاردنــا 

نحن املسرحيني.

املســرح بــالنســبة لــي يــمثل االخــر وهــو الــلغة بــيننا، املســرح هــو غــياب الــكراهــية، عــلينا ان نــبدأ بــالــصداقــة 
بـني الـشعوب حـاالً وفـي الـحقيقة أنـا ال اعـرف عـن كـيفية تـحقيق هـذا، أنـا مـؤمـنة بـاملـجتمعات لـتحقيق ذلـك، 



الــصداقــة بــني املــتفرج والــعامــلني فــي املســرح يســتند عــلى االتــحاد الــدائــم مــا بــني الــناس والــفاعــلني فــي 
املســــــرح الــــــذي يجــــــمع الــــــفنانــــــني، املــــــعلمني، مــــــصممني األزيــــــاء، األكــــــاديــــــميني، املــــــمارســــــني، املــــــترجــــــمني 

والجماهير.

املســـرح يحـــمينا يـــأويـــنا املســـرح يـــحبنا بـــقدر مـــا نـــحبه، أتـــذكـــر مـــديـــر مســـرح مـــن الـــطراز الـــقديـــم كـــنت قـــد 
عـــملت مـــعه يـــومـــاً مـــا كـــان يـــصرخ قـــبل رفـــع الســـتار فـــي كـــل لـــيلة عـــرض مـــن عـــروض املســـرحـــية بـــكل ثـــبات 

وحزم للجمهور قائالً "افسحوا املجال للمسرح "بهذا تكون اخر كلماتي قد قلتها في هذه الليلة".


