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  Theatre   Communications   Group  )   أرسلت   مؤخراً،   تیریزا   إیرینج،   المدیرة   التنفیذیة   لمجموعة   اتصاالت   المسرح  
 –  TCG)   ،   برید   إلكتروني   یشیر   أن   ھیلین   میرین   ستكتب   خطبة   بمناسبة   الیوم   العالمي   للمسرح   لمؤسسة    ITI  الدولیة.   الحقاً   في  

 نفس   الیوم،   شاھدت   دایل   أورالندرسمیث   ونیل   كیلر   یتحدثان   كجزء   من   سلسلة    TCG  الكتبیة،   "الجمعة   األولى"   عن   أحدث  
 مسرحیات   دایل   المنشورة   " ���   ا�����ن    Until   the   Flood "   .   ومن   الدقائق   األولي   لسماعي   قصة   دایل   المؤثرة،   عرفت  

 أنني   وجدت   جوھر   ھذا   المقال   الذي   یربط   بین   أحداث   ربما   تبدو   بعیدة   الصلة   عن   إحتفالیة   الیوم   العالمي   للمسرح.  
  

 كما   تعلمون،   لقد   فقدنا   العام   الماضي،   بفارق   أسبوعین   تقریًبا،   شخصین   ذا   تأثیر   عظیم   في   عالم   المسرح:   أقرب   صدیقة   لي،  
 دیان   رودریغیز،   وزوجي   الحبیب،   الدكتور   كیري   إنجلش.  

  
 بدأت   دیان   حیاتھا   المسرحیة    في   أوائل   السبعینیات   في   التیاترو   كامپسینو   (  El   Teatro   Campesino)،   ومن   خالل   تلك  

 التجربة   التكوینیة،   سافرت   دیان   حول   العالم.   ومن   خالل   ھذه   التجربة   أیضاً،   التقت   دیان   بھیلین   وصادقتھا.   بمعدل   مرتین   في  
 السنة،   كانت   تقول   دیان:   "أوه،   سألتقي   بھیلین   علي   موعد   الغذاء   في   نھایة   ھذا   األسبوع"—   بھجة   صادقة   لدرجة   أنھا   جعلت   من  
 فعل   كسر   الخبز   مع   السیدة   (  Dame)   ھیلین   میرین   یبدو   وكأنھ   أكثر   األفعال   طبیعیة   في   العالم.   وعقب   وفاة   دیان،   كتبت   السیدة  
 میرین:   "صدیقتي   الالمعة،   دیان   رودریغیز.   مرحة   ونابضة   بالحیاة   وموھوبة   للغایة.   قائدة   رائعة   ومدافعة   شغوفة.   وھي   أیًضا  
 أفضل   صدیقة   تضحك   وتتحدث   معھا.   لقد   كانت   محترمة   ومحبوبة   جًدا   من   قبل   الكثیر   وسوف   نفتقدھا   بشكل   رھیب.   لقد   كانت  

 األفضل   في   أجمعنا."  
  

 في   النھار،   كان   زوجي   الدكتور   كیري   إنجلیش   مدیًرا   لقسم   طب   األطفال   في   مستشفى   مارتن   لوثر   كینج   في   واتس،   لوس  
 أنجلوس،   حیث   كان   یعمل   مع   األطفال   الذین   تم   التخلي   عنھم   للتبني   والذین   تعرضوا   لإلساءة   وسوء   المعاملة.   ولكن   في   اللیل،  

 كما   ُكتب   نعیھ   في   صحیفة   لوس   أنجلوس   تایمز،   "كان   من   أشد   المعجبین   بالمسرح،   وھو   عاشق   نھم   للثقافة،   حیث   كان   في   بعض  
 األحیان   یشاھد   أكثر   من   خمسة   عروض   مسرحیة   في   األسبوع   الواحد.   لقد   كان   عضًوا   مخلًصا   من   الجمھور   وأصبح   عضًوا  

 موثوًقا   بھ   في   مجالس   إدارات   الفرق   ومؤسسات   مسرحیة   عدیدة   مثل   روج   ماشیین   (  Rogue   Machine  )   و   فرقة  
  Ojai  )   و   مؤتمرأوچاي   لكتاب   المسرح   (  Cornerstone   Theater   Company  )   كورنرستون   المسرحیة 

  ."(  24th   Street   Theater  )  ومسرح   شارع    ٢٤     ( Playwrights   Conference  
  

 تأتي   عائلة   زوجي   من   سانت   لویس،   وھنا   تقع   الصلة،   حیث   ھذا   ھو   المكان   الذي   تقع   فیھ   أحداث   مسرحیة   دایل   المؤرقة.  

1   

https://www.latimes.com/entertainment/arts/la-et-cm-rogue-machine-moving-20180811-story.html
https://www.latimes.com/entertainment/arts/la-et-cm-nea-cornerstone-theatre-20170320-story.html
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2019-08-15/how-i-got-over-my-work-in-progress-phobia-at-the-ojai-playwrights-conference
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2019-08-15/how-i-got-over-my-work-in-progress-phobia-at-the-ojai-playwrights-conference
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2019-08-15/how-i-got-over-my-work-in-progress-phobia-at-the-ojai-playwrights-conference
https://www.latimes.com/entertainment/arts/la-xpm-2013-dec-23-la-et-cm-jack-black-thank-a-million-teachers-20131219-story.html


  

  
 تستكشف   مسرحیة   دایل   "حتي   الطوفان"   ردود   أفعال   أفراد   المجتمع   بعد   مقتل   مایكل   براون   بالرصاص   في   فیرغسون   بمقاطعة  

 Repertory  )   سانت   لویس   بوالیة   میسوري.   تم   تكلیف   المسرحیة   في   األصل   من   قبل   مسرح   ریپیرتوري   في   سانت   لویس 
  Theatre   of   St.   Louis)،   وفي   أوائل   عام    ٢٠٢٠  وصلت   الروایة   المسرحیة   إلى   مسرح   كیرك   دوغالس   في   لوس   أنجلوس  
 (  Kirk   Douglas   Theatre   in   L.A.).   بحلول   ذلك   الوقت،   كان   كیري   قد   تم   تشخیصھ   بمرض   التصلب   الجانبي   الضموري  
 (  ALS)  ،   وبالرغم   من   ذلك   فھو   كان   حاضراً   نفسیاً   وجسدیاً.   إصطحب   كیري   حفیده   فرعون،   البالغ   من   العمر  ٢١  عاًما،   لیشاھد  
 أعمال   دایل   المسرحیة.   منذ   أن   كان   طفالً   صغیراً،   كان   كیري   یأخذ   فرعون   وأصدقائھ   الصغار   للمسرح،   راغباً   في   إضفاء   نفس  

 التفاني   لھذا   النوع   من   الفنون،   الذي   كان   یعتز   بھ   كثیًرا.   في   تلك   اللیلة،   عاد   كیري   إلى   المنزل   متحمًسا   لمناقشة   عمل   دایل،  
 واأللم   الشدید   الناجم   عن   الظلم   العنصري.    فھو   كان   ال   یھتم   فقط   بالمسرح   بل   كان   ایضاً   ملتزم   باإلھتمام   بإصالح   الظلم؛   وكان  

 یمارس   ھذا   االلتزام   عند   ذھابھ   لعملھ   یومیآً.  
  

 بصفتي   الجئة   في   ھذه   البالد   بعد   أن   ھربت   من   الثورة   الكوبیة   في   عام    ١٩٦١،   أصبحت   أؤمن   بالقوة   المطلقة   للفنون   في   بناء  
 مجتمع   بین   الشعوب   المتباینة.   فیمكن   للفنانین   خلق   تواصل   وتفاھم   إنساني   بطرق   ال   یستطیع   السیاسیون   القیام   بھا.   ولھذا   أصبح  

 التبادل   والعمل   الثقافي   الدولي   عنصر   جوھري   في   مسیرتي   العملیة   الطویلة.   وكُمقدمة   ووكیلة   سابقة   لجھة   تمویلیة،   ومؤیدة  
 متحمسة   بشدة   للتعاون   الفني   الدولي،   فقد   كنت   محظوظة   ألنني   سافرت   لمشاھدة   شتي   العروض   المسرحیة   حول   العالم—وفي  

 غالب   األحیان   كنت   أدعو   الكثیر   من   الفرق   المسرحیة   للعودة   إلى   المجتمع   الذي   أمثلھ   لعرض   أعمالھم   الفنیة.  
  

 Doris   Duke   Charitable  )   وبصفتي   المدیرة   المؤسسة   لبرنامج   الفنون   في   مؤسسة   دوریس   دیوك   الخیریة 
  (The   Andrew   W.   Mellon   Foundation  )   كان   لي   شرف   التعاون   مع   مؤسسة   أندرو   دبلیو   میلون   ،(Foundation  
 إلطالق   مبادرة   مسرحیة   إلعطاء   منح   بأكثر   من    ٤٠  ملیون   دوالر،   وھذا   من   خالل   جھود   استمرت   خمس   سنوات   على   التوالي  

 والتي   أسفرت   عن   إنشاء   المھرجان   المعروف   بتحت   الرادار   (  Under   the   Radar   Festival)    في   مدینة   نیویورك   .  
 وإستضافت   أیًضا    TCG  جزًءا   من   مبادرة    Duke/Mellon  متعددة   الُشعب.  

  
 وبناء   علي   ذلك،   ندعو   كل   عامین   المسارح   الوطنیة   الرائدة،   من   الذین   تلقوا   المنح،   إلى   حفل   یعقد   خصیصاً   في   مھرجان   دولي  

 للمسرح.   أتاحت   لنا   ھذه   الفرصة   إمكانیة   التواصل   مع   قادة   ورؤساء   وفنانین    من   مھرجانات   عدیدة،   حیث   نلتقي   بھم   خالل  
 النھار،   ثم   یقدمون   لنا   فرصة   مشاھدة   عروضھم   وإنتاجھم   المسرحیة   في   المساء.   وأثبت   ھذا   بوضوح   تام   أن   مؤسسة   دوریس  

 دیوك   الخیریة   تقدر   التبادل   الفني   والتعاون   الدولي،   وأن   في   ذلك   تریاق   للعزلة   الفردیة   والثقافیة.  
  

 Dr.   Kerry   English   International  )   وبھذه   الروح،   قمت   مؤخًرا   بتأسیس   صندوق   دكتور   كیري   إنجلیش   الدولي   للفنون 
  Arts   Fund)   في    TCG.   ولكن   تتضاءل   ھذه   المنحة   بجانب   المكتسبات   العظیمة   التي   منحت   لي   من   خالل   تواجدي   في   ظالل  

 كل   من   كیري   ودیان   على   مدار   السنوات   التي   كنا   نحظى   فیھا   بوجود   ھذین   الشخصین   االستثنائیین   على   وجھ   األرض.  
  

  (ACTivating  )   كتبت   ودونت   دیان   في   عام    ٢٠١٤،   نفس   ذات   المقال   السنوي   احتفاء   بالیوم   العالمي   للمسرح.   فكتبت:   "تفعیل 
 لحظة   في   العمل   المسرحي   ھو   بمثابة   تفعیل   (  ACTivating)   لحظة   في   النضال   الذي   یتمثل   في   حیاتنا.   ھناك   انتصارات  

 وھناك   انتكاسات،   وعندما   تحدث   النكسات   تصبح   أنت   كمبدع   ملیئاً   بأفكار   تأخذ   ھذه   النكسة   وتضعھا   في   نصابھا   الصحیح".  
  

 في   خالل   عام،   یعتبر   من   أكثر   األعوام   تحدًیا   في   ذاكرة   مجتمعنا   العالمي   والبشر   على   حد   سواء،   أدعوكم   إلى   أن   تمألوا   وتشبعو  
 باألفكار   التي   تأخذ   ھذه   النكسة   الغیر   مسبوقة   وتضعھا   في   نصابھا   الصحیح.  
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The Global Theater Initiative (GTI) was launched in February 2016 by Theatre Communications Group and the 
Laboratory for Global Performance and Politics (the Lab), based in Washington, DC at Georgetown University. By 
combining the unique reach of TCG’s international programming with the Lab’s distinctive experience in humanizing 
global politics through the power of performance, GTI strengthens, nurtures, and promotes global citizenship and 
international collaboration in the U.S. professional and educational theatre field. It also honors and intersects with the 
work so many theatre colleagues have invested in cross-cultural exchange and understanding. Through the alignment of 
programming and resources, the GTI partners serve as a hub of global exchange with three core areas of focus: 
connecting practitioners with resources, knowledge, and partnerships to strengthen their work; promoting cultural 
collaboration as essential for international peace and mutual understanding; and innovating new strategies to maximize 
the global theatre field’s opportunities and impact. GTI also serves as the collaborative leadership of the U.S. Center of 
the International Theatre Institute (ITI/U.S.). 
 

International Theatre Institute (ITI) was formed in 1948, when the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) joined with world-renowned theatre experts to form an international non-governmental 
organization in the field of the performing arts. The mission of ITI is to “promote international exchange of knowledge 
and practice in theatre arts in order to consolidate peace and friendship between peoples, to deepen mutual 
understanding and to increase creative cooperation between all people in the theatre arts.” Today, ITI consists of 
approximately 90 Centers worldwide. An ITI Center is made up of professionals active in the theatre life of a country and 
representative of all branches of the performing arts. For more information, visit www.iti-worldwide.org. 
 
  

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


 
 

 
 
 
 
 
 

 
The Laboratory for Global Performance and Politics harnesses the power of performance to humanize global politics. 
Since 2012, we have created and presented innovative, high-quality work from around the world that is at the 
intersection of politics and performance. The Lab's signature approach raises voices rarely heard in Washington, DC 
through compelling, authentic narratives, and engages policymakers, artists, and wider audiences in forums that cast 
critical issues in a new light. As a signature joint-initiative between the School of Foreign Service and the Georgetown 
College, The Lab is passionate about helping to train the next generation of innovators to use their artistry and voices to 
shape new understandings and to humanize others in pursuit of a better, more just world. In Spring 2019, The Lab 
launched CrossCurrents, a DC-wide biennial festival, that will feature dynamic, socially-engaged performances from 
around the world and will catalyze conversations around critical topics like the global refugee crisis, climate change, and 
the rise of hate and polarization. For more information, please visit: GlobalLab.Georgetown.edu or @TheLabGU. 
 
 

 
 
Theatre Communications Group (TCG), the national organization for theatre, leads for a just and thriving theatre 
ecology. 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 over 7,000 Individual Members. Through its programs and 
services, TCG reaches over one million students, audience members, and theatre professionals each year. TCG offers 
networking and knowledge-building opportunities through research, communications, and events, including the annual 
TCG National Conference, one of the largest nationwide gatherings of theatre people; awards grants and scholarships to 
theatre companies and individual artists; advocates on the federal level; and through 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. TCG is North America’s largest independent trade publisher of dramatic literature, with 18 Pulitzer 
Prizes for Drama on the TCG booklist. It also publishes the award-winning American Theatre magazine and ARTSEARCH®, 
the essential source for a career in the arts. TCG believes its vision of “a better world for theatre, and a better world 
because of theatre” can be achieved through individual and collective action, adaptive and responsive leadership, and 
equitable representation in all areas of practice. TCG is led by executive director and CEO Teresa Eyring and deputy 
director and COO Adrian Budhu. www.tcg.org. 
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