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  إلى مسرحیي العالم والمنطقة  العراقمسرحیي رسالة 
  ]بیت أكیتو[الخالد  السومري ھممسرح یعیدون بناءوھم 

  

  2008  مارس آذار27
  
  
  

تكن المصادفة ھي التي أتت بجمالیات تعبیر إنساني جدید ممثال في المسرح لم 
بكل مفرداتھ حیث سّجلت والدة دولة الشامل بلھ التطور اإلنساني والمسرحیة، بل كان التطور المعرفي 

المدینة ومجتمعھا درجة رقّي استدعت والدة المسرحیة فنا للتعبیر الجمالي وخطابھ اإلنساني المشحون 
  ... االجتماعي لإلنسانھاوجود الفني وھا اإلبداعيمنتجبالبنى واألنساق المتداخلة بین 

 وآلیات و المجتمعأ(  الجماعة\ھذا الترابط العمیق بین الفن المسرحي واإلنسانإنَّ 
وھو الذي یشیر إلى .. األھمیة البالغة للمسرح في عالمنا المعاصرنا الیوم ل ؤكد ھو ما ی)حركتھ الجمعیة
  ...وأھمیة توظیفھ ودعمھ وتفعیل وجودهوتھمیشھ خطورة تنحیتھ 

اعتلى خشبة المسرح خیرة العقول اإلنسانیة المعاصرة فساھموا في بناء فلسفتنا التي فلقد 
تبنَّت حركة السلم والتنمیة، حركة مقاومة لغة العنف والتطرف، حركة اإلبداع اإلنساني بكل خطابات 

  ...المجتمع المعاصر ومنطق عیشھ وتطوره
وكان المسرح .. المسرحیون طرفا مھما وحیویا في تكوین العقل البشري الجدیدفكان 

على ھذه الرسالة العمیقة للمسرح وآلیات فعلھ وبالبناء . نساني المعاصرواحدا من أروع محركات الفعل اإل
وحركتھ فإنَّ تحیتنا نحن المسرحیین العراقیین لمسرحیي العالم والمنطقة تعتلي صھوة النبل والفروسیة 

  ..التي تنتظر تضافر جھودنا جمیعا استجابة لما ینتظرنا من مھام جدیة ممیزة بطابع ظروفنا
االنعتاق یمثل الظرف الذي یطبع الوضع العراقي تحتدُم فیھ حالة من نقیضین أحدھما إنَّ 

النظام القسري القمعي لزمن عالم ثالثي متخلف ولكنھ في الوقت ذاتھ مغّلف بعنف األكید من نیر 
ولیدة الظرف الطارئ مما یمثل لغة عنف المیلیشیات والعصابات من قوى اإلرھاب الدمویة ] السلطات[

  ..البشعة
،  البشریة الجھنمیةتھاآلو القرون الوسطى ذ ظالم األعنف من،أتون ھذا الصراعوفي 

 لیعطي مجددا دفق األمل للعراقیین  ولھیبھا الناررحمدید كوالدة العنقاء في یولد مسرحنا العراقي من ج
 "بیت أكیتو"ولیعاود النمو مراِكمَاَ  تجاریبھ العریقة ِقَدم تراث اإلنسانیة عندما شادت الحضارة السومریة 

  ...مسرحھا ومسرح اإلنسانیة األول
  

 أننا ما زلنا نقارع ،وطیدة نعلن من وسط آالمنا وجراحات جمھورنا الفاغرةوبثقة 
.. بشجاعة جلجامش الخلود على خشبة المسرح العراقي وقاعاتھ المألى بعصف الزمن والظرف الراھن
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لنعزف معھم ھدیر  بلھ والنمو ومشاركة مسیرة المسرحیین عالمیا بداعوأننا نمتلك قدرات المواصلة واإل
  ... والمسرحلجماللحیاة واسمفونیة البقاء واالنتصار ل

 وھم ربیع الوطن وبسھي ھم سندیان الجبل األشم ونخیل إنَّ مبدعي مسرحنا العراق
اللواتي والذین سلمّن  المسرح العراقي "فارسات وفرسان"ـِھذي تحیة لو..  اآلخر في وطن الرافدینرافدال

مسرحیو  و...وسلموا رایات اإلبداع وھم یرحلون جسدا خالدین في منجزھم اإلبداعي المسرحي الكبیر
  ..عراقنا یمضون رافعي رایة المسرح أبدا

لن ُتسدل ستارة مسرحنا والفن الحدیث والیوم والشعبي والستین كرسي ویوسف العاني ف
وعقیل مھدي یوسف وآزادوھي صاموئیل وسامي عبدالحمید وزكیة خلیفة وخلیل شوقي وناھدة الرماح 

والشبیبة الواعدة المبدعة  وعشرات ومئات من الروادوابتسام فرید وبدري حسون فرید وفاطمة الربیعي 
 في مسرح بغداد والوطني والرشید وفي كل مسارحنا صواتھم تھدروأمرفوعة جمیعھم ستبقى رایاتھم 

  ... ومھاجره القصیةالتي تمتد بامتداد میادین الوطن وبیوتھ وسوحھ
  

روعة تقدمكم ونمو إبداعكم وانسجامھ مع جدید المجتمع بالعالم، نثق یامسرحیي 
في زمن مطحنة اآللة الجھنمیة لعصابات الموت في تضامنكم مع مسرحیي العراق بالتأكید نثق  و.اإلنساني

نسانیة موحدة اإلرھابیة وستبقى قلوب المسرحیین تعزف أناشید كل الشعوب واألمم لتضعھا في سمفونیة إ
  .. عالمنا المعاصر الجدیدمسرحمتضامنة على خشبة 

حرة كریمة حیاة لاالنتصار للسلم والدیموقراطیة والبقاء لإلنسان مبدعا للجمال وصانعا 
ولیحیا مسرحنا مضاء  ...یتسامى فیھا المسرحیون بجمالیات إبداعھم وفنونھم وفلسفاتھا اإلنسانیة األصیلة

األنوار بفضل عزمیة مبدعینا العراقیین وإصرارھم وتضحیاتھم وبفضل تضامن مسرحیي العالم مع بیت 
  ...ملتھب الشعلة أبدا] مسرحنا العراقي[أكیتو 

  
  
  
  
  

  :ن فيالعراقیین المسرحییعن 
  رابطة الكّتاب والفنانین الدیموقراطیین العراقیین في ھولندا

  البرلمان الثقافي العراقي في المھجر
  
  

  يأستاذ األدب المسرح.. تیسیر اآللوسي. د.أ* 
  
  

  
 
 


