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ي ببعض األفكار   حينما جلست ل�تابة هذە ال�لمات، كنت انتوي  ي البدا�ة أن أوضح أهم�ة الم�ح من خالل مشاركيت
�ض

ي ترا�مت خالل  ي تخص فرقتنا الم�ح�ة وفنانيها. ع�ي أن أروي بعض القصص من تار�ــــخ الفرقة اليت :   41الشخص�ة اليت
�
عاما

ي الوقت الذي
ض وذوي إعاقة ب��ة أو ذوي قصور ب�ي ومب��ن، �ض ض مكفوفني كان �عت�ب ف�ه النشاط   ك�ف بدأنا بدمج ممثلني

. باإلضافة إ�ي ك�ف�ة توسع مهمتنا مع الوقت   ي ي أ��� منه م�ح فيض ض من ذوي اإلعاقة م�ح عال�ب الم��ي من قبل فنانني
ض من جميع القدرات واإلعاقات، وك�ف ناضلنا   من أجل الدمج ال�امل لفنانينا ولفرقتنا   - وال زلنا نناضل  -لتشمل فنانني

ي م
ي العالم بأ�ە.  الم�ح�ة، هنا �ض

 دينة ني��ورك و�ض
 

ي تحوم حول اإلعاقة   ض منذ فجر التار�ــــخ، وأن المفاه�م السلب�ة اليت كنت أنتوي قول أن األشخاص ذوي اإلعاقة تعرضوا للتمي�ي
ي إحدى وظائف الجسم 

ي وجدان كل شخص منا منذ الصغر، بالرغم من أن القصور �ض
مثلها مثل الشعر أو لون   -تم حفرها �ض

�ة ال تقلل من الق�مة الحق�ق�ة لإل�سان.    -الجلد   �ي مجرد سمة ��ش
 

ي شاركنا بها  وك�ف سلطت جم�عها   - كنت أر�د أن أعلق ع� العد�د من الحوارات �شأن التن�ع واإلنصاف والشمول اليت
، واستبعدت اإلعاقة عن المناقشة �شكل واضح.   ي والنو�ي والتوجه الجن�ي

ي �شكل  ان هكالضوء ع� التن�ع العر�ت ذا يؤرقيض
ض  ض جميع سكان األرض المتنوعني ك بني ف�ي ال تعرف أي عمر أو عرق أو دين أو  - خاص ألن اإلعاقة �ي التن�ع الوح�د المش�ت

ي مكان واحد، س�صبح هذا المكان     15و�ن تمكنا من جمع   -ن�ع أو ميول جنس�ة 
بالمائة من سكان العالم ذوي اإلعاقة �ض

ي العالم.  
 ثالث أ��ب بلد �ض

 
و�ينما نكرم الم�ح العال�ي باالحتفاء بكل ما �جعلنا منفردين، �جب أال �سمح الختالفاتنا أن تقسمنا و�ستقطبنا مثلما فعلت  

ك بيننا. فعندما نتمكن من النظر   س�اسات عالمنا اليوم. قبل االحتفال بهذا التن�ع، �جب علينا اوً� أن ندرك كل ما هو مش�ت
ة. فقط  لما هو أبعد من الشكل ال ي وندرك أن لدينا نفس االحت�اجات والرغبات، فإن إختالفاتنا لن تكون ذات أهم�ة كب�ي خار�ب

ي اآلخ��ن، ستلمع اختالفاتنا وتصبح جديرة باالحتفاء. 
 عندما نتمكن من رؤ�ة أنفسنا �ض

 
ي تكرم الحالة اإل�سان�ة �شكل بارز  ي نحتفل بها اليوم  -الم�ح، وهو مهنتنا اليت نا، وتفسح المجال للتعاطف  تعل  -واليت منا وتن�ي

ض عما كنا ف�ه قبل تج��ته. فهذە التج��ة تجذب خ�النا وتأخذنا ألما�ن ال    و�جعلنا مختلفني
�
ي بنا وجدان�ا

والنمو. الم�ح يرت�ت
 �مكننا إال أن نحلم بها. ببساطة: الم�ح ح�اة بال حدود. 

 
ي تغي�ي المفاه�م الخاطئ

ي عالمنا اليوم و�� األبد. فنحن نعمل  مهمتنا كفرقة م�ح�ة تتمثل �ض
ة السلب�ة المح�طة باإلعاقة �ض

، وأن ال يتم تع��ف فنانينا ب�عاقاتهم، بل بما   ي �سيج كل إنتاجنا الم��ي
اوة لخلق م�ح �دمج اإلعاقة �سالسة �ض ب�ض

   . ي ض للعمل اإلنتا�ب  �ض�فونه كفنانني
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ي �شعر مثلنا أن الفن الذي  ولتحقيق مهمتنا الطموحة، فنحن نعمل ع�ي بناء إئتال ف دو�ي يتكون من المنظمات الفن�ة اليت

ا�ة   �س� لخلقه �قوي و�عزز فقط ب�عالء أصوات الفئات المهمشة. و�التا�ي فمن خالل سفرنا ألورو�ا وآس�ا بدأنا عالقات �ش
ي مدينة ني��ورك لمد 

ي �شاركنا المثل العل�ا. و�عد تواجدنا كمؤسسة م�ح�ة �ض ا نرى ال 41ة مع الفرق اليت � ، بدأنا أخ�ي
�
  تقدم عاما

ي صناعتنا وفنانينا. 
ي �ض  اإل�جايب

 
ي تتخذونها.   ي الخ�ارات الفن�ة اليت

ا: تحلوا بالجرأة  �ض إنت��ت أن أختم هذا الخطاب من خالل تقد�م مناشدة نهائ�ة ل�م جم�ع�
ا، ال تخشوا أولئك  امتدوا إ� ما هو أبعد من أنفسكم. ا�تشفوا ما تخشونه. احتضنوا الثقافات األخر  � ى بأذرع مفتوحة. وأخ�ي

ي جوهرنا ع� الرغم من عدد االختالفات  
ا متشابهون �ض وا أننا جم�ع� ض عنكم. عندما تنظروا عن كثب، س�ت الذين يبدون مختلفني

 مقدس ف��دا� من نوعه. 
�
ي تجعل كل واحد منا ك�انا ي ال تح�، واليت  اليت

 
ي إحتفاً� باليوم العال�ي   …  2020للم�ح لسنة  فهذا كان خطايب

 
 و�شكل حاد. 

�
 ثم فجأة، تغ�ي عالمنا ��عا

       
ي غضون ساعات، وصلت بلدنا بال�امل لط��ق مسدود، ح�ث احتلت جائحة 

وس ال�ورونا) مركز الصدارة   Covid -19�ض (ف�ي
ف�ه - ، وتقي�د التجمعات االجتماع�ة، و�لغاء جميع أشكال ال�ت ، و�غالق المدارس،   مما أدى إ� تعط�ل السفر الدو�ي الجما�ي

 وشله �شكل مخ�ف. الح�اة كما نعرفها إنتهت.  -و�غالق مسارحنا 
�
 وط�ح عالمنا ع� األرض حرف�ا

 
ء واحد   ي

ي علم الغ�ب، هناك �ش
ا ال تزال �ض   مؤكد وهو أن فرغم أن اآلثار الماد�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة لما �شهدە اآلن جم�ع�

ي كل ركن من أرجاء 
ي حالة إعاقة عالم�ة �سبب الجائحة. قال جون ب�لوسو، أحد كتاب الم�ح  كلنا �ض

العالم نع�ش �ض
ا   ي �مكن ألي شخص أن �صبح عضو� ي الوال�ات المتحدة: "اإلعاقة �ي الفئة األقل�ة الوح�دة اليت

ض من ذوي اإلعاقة �ض المرموقني
ي أي وقت." يبدو أن أقل�ة من السكان أصبحت �ي األغلب�ة 

. ع�  -فيها �ض ي الوقت الحا�ي
 األقل �ض

 
ي  

مع مرور الساعات ، تصبح محنتنا أ��� قتامة. نحن مجبور�ن من قبل ظروف خارجة عن س�طرتنا ع�ي الحجر الذايت
ي  

ي س�طرت علينا �ض واالنحسار. �جب أن نبعد أنفسنا عن اآلخ��ن وتجنب االحتكاك بأي ثمن. يبدو أن االنقسامات اليت
ض   السنوات الماض�ة قد تحورت و�ي  ي ح�اتنا. فنحن اآلن مصدومني

عن نفسها �شكل رمزي و�ط��قة لم �سبق لها مث�ل �ض تع�ب
ي أعماقنا.    

�ن �ض ض  و مه�ت
 

 .
�
ي هذا األمر س��ا

 �ض
�
 ومع ذلك، نحن جم�عا

 
ي هذا ال��اء العال�ي واستمرار تقي�دنا ومنعنا من اإلحتفال اليوم، �ساعدنا ع� خرق   ي نها�ة المطاف، ر�ما تف�ش

ول�ن �ض
نا هذا   ا. ر�ما س�ج�ب ي �ستقطبنا وتفرق بيننا، و�كشف عن منظومة ق��ة غ�ي قابلة لل�� ت��ط بيننا جم�ع� الجدران اليت

ض حق�  وي وتقي�م ما نع�ت ض  االضطراب ع� ال�ت ا لالحتفال ورواء قصة قد�مة عن تنني ا، سنجتمع مع� ي أحد األ�ام ق��ب�
ا به. ر�ما �ض

�ر هدد عالمنا  ا كفرد واحد إللحاق اله��مة به. ر�ما.  -�ش  وك�ف إتحدنا جم�ع�
 

ا، فإن ي نها�ة المطاف. إذا كان هذا صح�ح�
ا� أن أغيض وأهم فن هو ما يولد من أشد التجارب وأق� المحن �ض ي أتميض  ق�ل كث�ي يض

ي نها�ة المطاف إ�  
ي هذە المحنة الحال�ة، وأنها ستوصلنا �ض

ا خالل هذا اليوم للم�ح العال�ي أن نكتشف أنفسنا �ض لنا جم�ع�
 نهضة عالم�ة لفن جد�د وزمالة دائمة لم �سبق لها مث�ل! 

 
 كن آمنا. اب�ت بصحة ج�دة. وأتميض أن �كون يوم م�ح عال�ي سع�د، اآلن ودائما. 

 
 



  

 
 

The International Theatre Institute (ITI), an international non-governmental organization (NGO), was 
founded in Prague in 1948 by UNESCO and the international theatre community.  Today, the mission of 
ITI is to promote the international exchange of knowledge and practice in theatre arts in order to 
consolidate peace and friendship between peoples, to deepen mutual understanding and increase 
creative co-operation between all people in the theatre arts. www.iti-worldwide.org 
 
 

Theatre Communications Group (TCG), exists to strengthen, nurture, and promote professional theatre 
in the U.S. and globally. Since its founding in 1961, TCG’s constituency has grown from a handful of 
groundbreaking theatres to over 700 Member Theatres and affiliate organizations and nearly 10,000 
Individual Members. Through its Core Values of Activism, Artistry, Diversity, and Global Citizenship, TCG 
advances a better world for theatre and a better world because of theatre. The Global Theater Initiative, 
TCG’s partnership with the Laboratory for Global Performance and Politics, serves as the U.S. Center of 
the International Theatre Institute. In all of its endeavors, TCG seeks to increase the organizational 
efficiency of its Member Theatres, cultivate and celebrate the artistic talent and achievements of the 
field, and promote a larger public understanding of, and appreciation for, the theatre. 
TCG is a 501(c)(3) not-for-profit organization. www.tcg.org 
 

The Global Theatre Initiative (GTI) is a partnership between Theatre Communications Group and 
Georgetown University’s The Laboratory for Global Performance & Politics (The Lab). 

http://www.iti-worldwide.org/
http://www.tcg.org/

