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  إذا كنت تحتفل الیوم ، فأنت تحتفل ألنك فعلیًا تفهم قوة المسرح. هذا الفن العالي الحساسیة واألكثر إتسامًا بالحیویة، الذي یعیش لبضع

  ساعات، أمام عدد قلیل نسبیا من الجمهور وال یكرر في رؤیاه مرة أخري. هذا الفن العریق، الذي یُعتبر أكثر أشكال الفنون حمیمیة، وهو
 أكثر الفنون تقدیسًا للحیاة عبر طقوسه.

 
 وبما أننا نحتفل الیوم، أود أن نتحدى أنفسنا ومسؤولیتنا لضمان إرتقاء المسرح لمستوى القوة التي یجب أن یكون علیها.

 
 بالنسبة للمقیمین في الوالیات المتحدة، فهو لیس بالمفاجأة عند القول بأننا نعیش في لحظة حساب. وسوف ُنقیم بما فعلناه، او ما لم نفعله.
 هذا لیس وقت الصمت. وبالرغم من ذلك، فإن العدید من القائمین علي المسرح یجلسون بأریحیة في دوائر تفكیر متشابهة، ربما یهتمون
 بمسؤلیتهم تجاه مجالس اإلدارة والجماهیر التي ُتقدم على شراء التذاكر. ولكن، هل هذا یترجم إلى أشكال فنون متحدیة وجریئة، ولطرق

 عمل جدیدة؟ وماهي انواع الحوارات التي نحن بالفعل مستعدین إلجرائها؟ وأین نرید أن ُنجري تلك الحوارات؟
  

 أنا فنانة مسرح أمریكیة من أصل وتراث عراقي. قصتي دائمًا كانت ُتعبر عن الواقعین. فأنا أعتبر سواء، المألوف و"اآلخر". منا من
 یحمل تراث ثقافتین غیر قابلین للقیاس ببعضهم البعض، غالبًا ما نجد أنفسنا دبلوماسیین بالفطرة، ماهرین في االستماع بعمق وامتالك

 الشجاعة للتعبیر عن الحقائق المتناقضة. هذا أیضًا یعني اننا ال ننتمي بالكامل ألي مكان، و یظل هذا اإلنتماء صعب المنال. فنحن نعیش
 ونعمل في مكان "الما بین".

 
 منذ أن كنت طفلة صغیرة، وانا أوازن بین تكلفة الحرب وامتیاز فقدان الذاكرة. وكان عمل حیاتي یهدف إلي بناء جسر بین ثقافتي الشرق
 األوسط والوالیات المتحدة األمریكیة لتحقیق توازن بین القدیم والحدیث، والطائفة المجتمعیة مع حالة الفردیة القاسیة. ولكن، في هذا العقد
 یوجد آیضًا شئ مُرهق  في المحاوالت الطویلة التي شهدتها عقود من الزمن. الطریق للنجاح كفنان في الغرب طریق رأسیًا، فهو یتطلب

 سعیًا ال یكل والیمل. وعلى النقیض، فأنا أعتقد ان المفتاح للفن طریق أكثر أفقیًا، وهذا لكوني إنسانة ووالدة وكعضوة في مجتمع أكبر
 كامل، حیث یتم التعامل مع المخاوف بتعاون. وحین أن لي جذور في كال الجانبین من الحوار، فأنا لست قادرة سوي أن أقف الیوم

  كامرأة، وكأم، كفنانة في عام ٢٠١٨، وأعترف بحلمي إلیجاد طریق مختلف لنا جمیعًا.
 

 أود االعتقاد أننا اآلن في منتصف لحظة من لحظات تحول عدیدة. هل تكون لحظة السعي وراء حقیقة اكتشافنا أن حجر األساس للتدریب
 التمثیلي هو ما أتاح الفرصة للعدید من الممثالت بقیادة حركة ضد التحرش الجنسي؟ هل هذا هو التدریب بعینه الذي "أعطي صوت"،

Marjory Stoneman Douglas) وساعد علي تشجیع طالب المسرح الصغار من مدرسة مارجوري ستونمان دوغالس الثانویة 
 High School) للوقوف في وجه أمتنا ومطالبتها بتعدیل وإصالح قوانین إقتناء السالح؟ إنه من المذهل أن نعتقد أن ممارسة الفنون

 المسرحیة دعمت طالب هذه المدرسة الثانویة للوقف بشجاعة للتعبیر عن الحقیقة التي تمثلهم؟ ولكن، ألیس من األهم أن نسأل كیف یمكن
 للمسرح اآلن أن یدعم هؤالء الطالب؟ ماهو الدور الذي یجب أن یلعبه المسرح لجعل عالمهم عالمًا أفضل؟ هل المسرح یُعتبر ُمطالبًا

 مثلهم؟ شجاعًا مثلهم؟ ما هي مسؤولیتنا في تعزیز صوتهم؟ ألیس نحن من نعمل بمجال المسرح، نحتاج للتفكیر بسرعة وبعمق في نوع
 التغیر الذي نتصوره من أجلهم، وأن نّصر علي أن المسرح أیضًا قادر على خلق حوار وطني؟

 
 طالب الثانویة االمریكیة الیوم ولدوا في خضم أحداث 9/11. كانت الوالیات المتحدة في حالة حرب طوال حیاتهم. في خالل السنوات

 الستة الماضیة، تدرب هؤالء الطالب على تمرینات اإلنغالق األمني في المدارس، مختبئین في صمت، یأملون أن یمر بهم العنف بسالم.

 



 

 وبالرغم أن ظاهرة إطالق النار الجماعي مشكلة فریدة بالنسبة للوالیات المتحدة، فنحن لسنا البلد الوحیدة التي تمارس "اإلنغالق" بما تعنیه
  الكلمة. في جمیع أنحاء العالم تغلق المجتمعات حدودها، تعزل نفسها وتختبئ في صمت.

 
 هل نحن أیضًا في حالة إنغالق؟ هل یتحدى المسرح جمهوره ویخاطر بهم، أم یسعى للعثور على جمهور بصوت مماثل لصوته؟ لو أن

 المسرح یعتبر واحدًا من أكثر المؤسسات اللیبرالیة في الوالیات المتحدة، فلماذا هو من النادر العثور فیه على تعددیة في الجنس أو التنوع
 العرقي على غرار التعددیة في سكان البلد؟ ماذا یقال عن صناعتنا والكثیر من الفنانات یتعرضن للتحرش الجنسي؟ ولماذا یتقاضى فناني

 المسرح أجور متدنیة بالرغم من إرتفاع أسعار التذاكر لدرجة عدم تحمل شرائها؟ یأتي العمل كفنان مسرحي في الوالیات المتحدة بثمن
  كبیرعلى حساب الدیون الشخصیة والعائلیة. فمن هو القادر علي االقدام بالعمل في المسرح، أو الذهاب لرؤیة مسرح، أو دراسة مسرح.

 
 إذا كان عام  ٢٠١٨ یأمل أن یكون عام الصحوة ونقطة التحول، عام تقدیم منصات ألصواتنا األكثر الشجاعة، وعام تحدي هیاكل لم تعد

 مجدیة، فهل یمكن أن تكون مؤسسة المسرح هي األخرى بحاجة إلي الصحوة؟
 

 هناك أسباب لتقدیرنا للمسرح ال حصر لها. أنا أود فقط أن أجعل عام ٢٠١٨ هو العام الذي ندرك فیه كیف یمكن أن یكون المسرح ذو
 قیمة عالیة اآلن.

 
   دعونا نجعله كذلك!

 
 
 
 
  
  
  
 

 


