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ي 
ن  أصدقائئ ي  الم�حيني

العالم  أنحاء جميع �ن  

ي  ال�لمة هذە إل�كم أبث
ي  ما و�قدر للم�ح، العال�ي  اليوم ذكرى �ن �ين ي  بالسعادة غامر شعور من �ع�ت فإن إل�كم، أتحدث أنين  

ي  ذرة  كل
ي  �ن

  نعان�ه ما وطأة تحت تختلج ك�ائن
�
ن  – جم�عا ن  وغ�ي  م�حيني صادمة ومشاعر طاحنة ضغوط من – م�حيني  

ة كنت�جة االستقرار عدم من حالة من العالم ينتاب ما وسط وكوارث وحروب �اعات من  اليوم عالمنا به �مر لما مبا�ش  

النف�ي  وسالمنا الرو�ي  عالمنا ع� كذلك و�نما المادي عالمنا ع� فقط ل�س المدمرة آثارها لها كانت طب�ع�ة . 

ي  بينما اليوم إل�كم أتحدث ي  الهار�ة كالسفن أو المنعزلة، كالجزر بات بأ�ة العالم بأن شعور ينتابين
كل بالضباب، معبأ أفق �ن  

اعه ين�ش  منها ي  يرى ل�س هدى، غ�ي  ع� و�بحر �ش
آمن مرفأ إ�  �صل أن آم�ً  إبحارە �كمل ذلك ورغم يهد�ه، ما األفق �ن  

هادر بحر أمواج وسط ط��ل ت�ه بعد �حت��ه . 

  أ���  الواحد عالمنا �كن لم
�
ي  أنه إال اليوم، منه البعض ببعضه التصاقا

عن وابتعادا�  تنافرا�  أ���  �كن لم الوقت ذات و�ن  

ي  الدرامات�ك�ة المفارقة تكمن وهنا .اليوم منه البعض بعضه   �شهدە ما فرغم .المعا�  عالمنا علينا �فرضها اليت
�
من جم�عا  

ي  تقارب
ي  الحديثة واالتصاالت  األخبار تداول �ن �اعات من العالم  �شهدە ما أن إال الجغراف�ة الحدود حواجز كل ك�ت اليت  

ي  التصور حد فاقت وتوترات
  تباعدا�  الظاهري التقارب هذا وسط وخلقت المنط�ت

�
ئ  جوه��ا ي  الجوهر عن بنا تين

الحق��ت  

ي  لإل�سان�ة
صورها أ�سط �ن . 

ي  الم�ح إن
ي  فعل هو األص�ي  جوهرە �ن

ي  سان�ة اإل� جوهر ع� قائم محض إ�سائن
قول حد وع� .الح�اة وهو أال الحق��ت  

ن  العظ�م الرائد ي  واألوساخ الغبار اترك .قدم�ك ع� بالوحل الم�ح تدخل ال" ستناسالفس�ي  قنسطنطني
تحقق .الخارج �ن  

ة مخاوفك ترك من ي  األش�اء كل – الخارج�ة مال�سك مع البس�طة والصع��ات والمشاحنات الصغ�ي ح�اتك تدمر اليت  

ا باهكانت وتلفت واحد إل�سان واحدة ح�اة و�داخلنا نعتليها فإننا الم�ح خشبة نعت�ي  عندما ".الباب عند – فنك عن بع�د�  

ة  حيوات إ�  لتتحول والتوالد االنقسام ع� عظ�مة قدرة لديها الح�اة هذە أن إال ي  نبثها كث�ي
الح�اة ف�ه لتدب العالم هذا �ن  

ي  فقط وتزدهر وتورق خ��ناآل  مع بعطرها لننت�ش . 

ي  به نقوم ما إن
ن  الم�ح عالم �ن ن  كمؤلفني ن  ومخرجني ن  وممثلني ن  وشعراء وسينوغرافيني وحيت  كور�وجراف�ا ومصم�ي  وموس�قيني  

ن  ، كتنقنيني ن هذە .الم�ح خشبة نعت�ي  أن قبل قبل من موجودة تكن لم ح�اة لخلق فعل هو إنما استثناء، بال كلنا وفنيني  
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  را� وصد تتعهدها حان�ة �دا�  �ستحق الح�اة
�
  �حتضنها حنونا

�
  وقلبا

�
  وعق�ً  معها �أتلف حان�ا

�
من تحتاجه ما لها يوفر رز�نا  

والبقاء االستمرار أسباب . 

ق مشتعل كجمر العدم من وتول�دها نفسها الح�اة فعل هو الم�ح خشبة ع� به نقوم ما إن أقول عندما أغا�ي  ال ر�ما ي�ب  

ي 
ئ  الظلمة �ن ئ  الل�ل ظلمة ف�ضيي نابضة �جعلها من نحن ..�جسدها من نحن ..رونقها الح�اة �منح من حنن .برودته و�د�ن  

من نحن .والتطرف الجهل ظلمة لمواجهة الفن نور �ستخدم من نحن .لفهمها األسباب يوفر من ونحن ..معين  ذات  

ي  لتدب الح�اة مذهب �عتنق
وأعصابنا مائناود ودموعنا وعرقنا ووقتنا جهدنا من ذلك أجل من ونبذل .الح�اة العالم هذا �ن  

ن  السام�ة الرسالة هذە تحقيق أجل من بذله علينا يتوجب ما كل ن  والجمال والخ�ي  الحق ق�م عن بها مدافعني بحق ومؤمنني  

تعاش أن �ستحق الح�اة أن . 

ي  لالحتفال حيت  أو الحد�ث لمجرد ال اليوم إل�كم أتحدث   الفنون بأئب
�
ي  "الم�ح" جم�عا

لتقفوا ألدعوكم و�نما العال�ي  يومه �ن  

 
�
، كلنا واحدا�  صفا

�
  ب�د �دا�  جم�عا

�
كلماتنا ولتخ�ج مسارحنا منصات ع� اعتدنا كما صوتنا بأع� لننادي بكتف وكتفا  

ي  ابحثوا أن بأ�ە العالم ضم�ي  لتوقظ
المتعاطف المحب السمح الحر اإل�سان ..لإل�سان المفقود الجوهر عن داخل�م  �ن  

ي  واألحاد�ة الدم��ة وال�اعات والعن��ة للوحش�ة القميئة الصورة  هذە ذواولتنب لآلخر المتقبل الرقيق
والتطرف التفك�ي  �ن  

ن  آالف منذ السماء هذە وتحت األرض هذە ع� اإل�سان م�ش  لقد ..والغلو ي  وس�ظل السنني من قدم�ه فلتخرجوا  �م�ش  

كها ولتدعوە الدم��ة وال�اعات الحروب أوحال ي  انيتناإ�س لعل الم�ح باب ع� ل�ت �ــها أصبح اليت مرة تعود الشك �ع�ت  

  أخرى
�
  �قينا

�
  �جعلنا قاطعا

�
ن  جم�عا   و�أننا ��ش  بأننا نفخر أن بحق مؤهلني

�
ي  أشقاء جم�عا

اإل�سان�ة �ن . 

ي  نكون أن م�ح خشبة أول ع� ممثل ألول ظهور أول منذ التن��ر مشعل حملة الم�حيون نحن رسالتنا إنها
طل�عة �ن  

، وال ودم�م قبيح هو ما ل�ل المواجهة ي
ي  جم�ل هو ما بكل نواجهه إ�سائن

ي  ون�ت
نا أحد وال  نحن ..و��سائن القدرة نمتلك ..غ�ي  

  فلنبثها ..الح�اة بث ع�
�
واحدة و��سان�ة واحد عالم أجل من معنا . 

أيوب سم�حة  


