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میلدرید رویز-ساپ و ستیڤن ساپ
سلمي زھديترجمة عربیة:

ستیڤن:
ھناك شئ جمیل عن أولئك منا الذین تعھدوا لھذه العائلة العالمیة التي توظف

المسرح إلكتشاف أفضل وأسوأ ما فینا؛ و إلظھار المأساة وراء أعمق مخاوفنا
والكومیدیا وراء   أفراحنا الحقیقیة.

میلدرید:
كل ذلك یحدث ھنا، كل ما یجب حدوثھ؛ مع األشخاص الذین یشبھوننا، والذین ال

یشبھوننا؛ الذین یؤمنون بما نؤمن بھ، والذین یعارضون ما نؤیده؛ حیث نتشارك
الخبرة والمسؤولیة. لدینا جمیًعا نقط دخول مختلفة و فردیة و خاصة، وقد قبلنا

جمیًعا الدعوة.

ستیڤن:
نقطة الدخول: لقد ولدت من جیل الھیب ھوب. كنت راقص شاب، ُمشعل بأضواء

المواھبعلىیشھدوأنأتیتأینمنالعالمیرىأنوأردتالمتوھجة؛٤٢شارع
والمھارات المحلیة التي ترعرعنا علیھا. و أردت تحدي الجمیع لكي یتوقفوا و
یشاھدوننا. وفي ذات یوم خرج مرشد من مسرح برودواي الكبیر خلفنا، رجل

أسود، وقال، "ھل تریدون أن تدخلوا وتشاھدوا العرض؟" ... وتسلل بنا في الصف
الخلفي للمسرح وطلب أن نلتزم الصمت، و فعلنا ذلك. وماذا كنت سوف أفعل غیر

ذلك مع نقطة دخول كھذه؟ كنت صبیاً صغیراً یشھد جمال وقوة أھلي و مجتمعي



على خشبة المسرح الكبیر. أھداني ذلك الرجل األسود، الذي لم أعرف اسمھ أبًدا،
العرض الغنائي المسرحي و الموسیقي "فتیات األحالم" ... و قد قبلت الدعوة.

میلدرید:
نقطة الدخول: كانت موسیقي بولیرو اإلسبانیة وجوقة الكنیسة كل ما أعرفھ و أحبھ.
قالوا عن صوتي أنھ بھ "أنین" و حزن، شيء في الحلق (حلقي) ، شئ رقیق و لكن

في نفس الوقت غاضب. لكن ماذا كنت سأفعل بذلك؟ كنت فتاة أتیة من مشروع
اإلسكان العام لمدینة نیویورك، و كانت إحتماالت فرصي محدودة. ولكن بین الحین
واآلخر، تأتیك معلمة تشجع طالبھا وتأخذھم لرحلة مدرسیة إلى مكان غیر مألوف
لھم ... المسرح. لم نكن نعرف ماذا یمكن حدوثھ، أو حتي إذا كنا نرید أن نتواجد

ھناك، و لكن عندما انطفأت األنوار، إستوقفنا مؤقتاً. وعندما أضائت األنوار، لم نعد
نفس األشخاص، لم نعد سویاً، ولكننا كنا معاً. كان العرض للمسرحیة الموسیقیة

الغنائیة "ماما، أرید أن أغني". وبینما كانت الفتاة تغني على خشبة المسرح، بكى
صوتھا وقال وعبر عن كل ما أرید قولھ. لقد كان حلقًیا ورقیًقا وغاضًبا، وكان بھ

حزن عمیق، ولكن كان بھ بھجة في كل شيء. وقد سمعت الدعوة وقبلتھا.

ستیڤن:
عندما نرى أنفسنا ومجتمعاتنا متمثلة على خشبة المسرح، ال یمكن إیقافنا، وتصبح

اإلحتماالت متناھیة، بال حدود أو خطوط ال نجرؤ على تخطیھا. لقد آتینا من جنوب
البرونكس والمدینة األبجدیة في الجانب الشرقي السفلي، لكن المسرح دعانا إلى

دخول العالم ... وقبلنا الدعوة.

میلدرید:
في مدینة فالبارایسو في تشیلي…. قدمنا عروضاً   في سجن قد أغلق مؤخًرا لیتم
تحویلھ إلى ساحة ثقافیة لألداء والعروض الفنیة. ال یزال المكان بھ أقسام لم یتم

مسھا بعد. مرشدنا كان نزیًال سابًقا في المنشأة وال یزال ینام في زنزانتھ القدیمة،
وفي المساء كان علیھ الحفاظ على المكان وأن یكون مرشًدا سیاحًیا لھ.



ستیڤن:
و قد اصطحبنا إلى زنزانتھ لیرینا تخیلھ و رؤیتھ للعالم. كان ھذا ھو مكانھ اآلمن،

المكان الذي عرفھ لمعظم حیاتھ. أخبرنا عن كیف كان یتطلع إلى القمر إلدخال
السكینة والھدوء إلي روحھ في ساعات اللیل. وكیف ذلك ساعده علي الحافظ علي

آدمیتھ وإنسانیتھ. وكان یرید أن یشاركنا ذلك.

میلدرید:
١٠بعداللیلة،تلكمنالحقوقتفيوومقدسة.إستثنائیةالمحادثةتلككانت

دقائق من بدایة أداء العرض، إنقطعت الكھرباء في فالبارایسو، مثلما كان یحدث
كثیراً في مشاریع اإلسكان العام في نیویورك … وقد قبلنا الدعوة للمضي قدًما في

ھذا الظالم.

ستیڤن:
ونظًرا ألننا لم نكن على درایة كاملة بمدى اإلنقطاع الكھربائي، واصلنا األداء حتى
بدأ الناس في إحضار الشموع إلى مقدمة خشبة المسرح، و قد ساعد ھذا النور على

تحسین الحالة المزاجیة، و أدي إلي استمرارنا في تأدیة العرض. وقد قام معظم
الجمھور، الغیر ناطق باللغة اإلنجلیزیة، بأخذ رحلة فنیة روحیة معنا. كنا ھناك

جمیًعا بمفردنا و لكننا كنا معاً...

میلدرید:
عیشنا تلك اللحظة التي ال یمكن ألحد وصفھا إال األشخاص الذین كانوا متواجدین
في تلك الغرفة. لقد كنا ھناك، في ھذا المكان الذي یسوده و یغمره األلم والیأس. و

في ھذا المسرح المؤقت إلتقینا بنورنا وتخطینا روحیاً بالشكل التي نسعي إلیھ كبشر
من ممارسو الفن.

ستیڤن:
و قد كان لنا الشرف للتدریس والتعلم ، واألخذ و العطاء من عائلتنا المسرحیة في
جمیع أنحاء العالم. وإذا، وعندما نشكك في الدعوة، فإننا نستحضر تلك اللحظات



المشتركة؛ من بولندا إلى تشیلي وكولومبیا والمغرب وتونس وتركیا ورومانیا
والمملكة المتحدة ، حیث زرنا مدارس، و حیث بدت عیون األطفال شبیھة لعیون

رأیناھا من قبل.

میلدرید:
حیث جلسنا مع النساء وأطفالھن الذین استضافونا لمشاركتنا كتاباتھم سًرا، لئال
یكتشف أزواجھن. و كان فعالً بسیط مثل مشاركة الشعر والمونولوج والطعام

والغناء، أمًرا خطیًرا، ولكنھ یستحق المخاطرة. ھذا ھو الدور الذي یلعبھ المسرح...
لیعلمنا ویذكرنا باستمرار بأنھ بالرغم إننا مختلفون بأننا أیضاً متماثلون، وھو شئ

خطیراً بقدر ما ھو بسیطاً.

ستیڤن:
بعد نھایة كل عرض في مدینة الخرطوم بالسودان ، خالل مھرجان البوجا الدولي

للمسرح، كان یخرج من المسرح النقاد والفنانون والجمھور والمجتمع الفني لیدخلون
إلى خیمة علي حدود الجدار مباشرة؛ حیث یجتمعون لمناقشة العمل الذي شاھدوه

على الفور. و كان ھذا على أقل التقدیر تبادل مثیر لألفكار و إستثماراً فنیاً و فكریاً.
تخیلوا لو أننا، في وجود الفنان والنقاد، إنتقلنا جمیًعا بعد كل عرض مسرحي

أمریكي إلى الغرفة المجاورة للمناقشة والمداولة ولشرح وتحدي واستفزاز وتعزیز
ما شاھدناه للتو. ألن یكون ھذا شیًئا عظیماً؟ و كان ھذا الشئ العظیم متواجد ھناك،

في السودان، تحت  سقف خیمة بسیطة.

میلدرید:
لتمثیل،)UNIVERSES(یونیفیرسزالمسرحیةفرقتناھناكاليذھبتقدو

الوالیات المتحدة... ذھبنا إلى ھناك لتمثیل الكتلة. و ھناك تناولنا العشاء مع مصر
ونیجیریا. كل ھذا یبدو  فخماً و رائعاً، ألیس كذلك؟ لكننا كنا جمیًعا من مجتمعات

فقیرة وكنا نتنقل بأریحیة.

ستیڤن:



وجدنا مقھى صغیًرا جذاًبا على ضفاف نھر النیل، وجلسنا نتعثر في الكلمات،
وضحكنا و رقصنا وغنینا وتشاركنا القصص بالشكل الذي یلمس األشخاص الذین

یشعرون بالراحة مع بعضھم البعض؛ كما لو كنا نعرف بعضنا البعض من قدیم
األزل. جلسنا على ضفاف نھر النیل، وبكل بساطة قمنا بالعد إلى رقم عشرة باللغات

المحلیة من نیجیریا والفلبین وشمال إفریقیا ومنطقة البحر الكاریبي واألمریكتین.

میلدرید:
وحتى األرقام بدت حلقیة وحنونة وغاضبة، مع لحظات حزن عمیق، و لكن كان بھا

بھجة في المقام األول. كل فرد منا یعتبر من أھل المسرح، حتى سائقي الشاحنات،
و كان المسرح ھو ما یربطنا جمیعاً. وجلب ھذا الفعل البسیط للغایة، مثل العد من
واحد إلى عشرة، اإلبتسامات العریضة والدموع لألشخاص الذین شعروا برابطة
قرابة مع بعضھم البعض، و عزز ھذا إحساس الشرف لمشاركتنا تلك اللحظة مع

أشخاص آخرین متشابھین في الفكر.

ستیڤن:
نقوم بكل ھذا… ألن ھناك عمل ال بد القیام بھ؛ ألن عوالمنا جمیعاً مھددة ویأسة.

میلدرید:
ألنھ مراًرا وتكراًرا، یقف الفنانون في الصفوف األمامیة ، للنضال من أجل الحقیقة

والعدالة، و ال یزعزعھم أي تھدید بالحرب.

ستیڤن:
ھناك قصص یجب روایتھا، قصص تتطلع إلى أن ُتفھم. قصص محلیة كما ھي

عالمیة ...

میلدرید:
معقدة وبسیطة، مثل العد من واحد إلى عشرة بأي لغة.

ستیڤن:



الثورة حیة وعلي خشبة المسرح،

میلدرید:
ونقوم بتلبیة الدعوة.


