
  مسرحية زوجة فنّان                        يسرى األيوبي     

 115

  المشهد الخامس

  .غيرنا عم يعيش بزنزانة يا فواز ويتحمل: أديب

  هلق كريم وثابت وعاشور كمان، مو مصدق؟: فواز

  وين عايش؟: أديب

  طيب ما في صوت يرتفع؟.. ما كنت مفكر هيك: فواز

  .عند ما تخلينا عن المعركة تخلينا عن شرفنا: أديب

وين الشعب؟ وين كنت تقول لي الشعب، الـشعب؟ الـشعب بـيحط تقلـه               : فواز

  بالميزان، الشعب بيقيم، الشعب بيحط؟

  .نالشعب بال تنظيم أفراد قاصرين، عاجزين مشلولي: أديب

  .طيب، نظموا: فواز

  هو التنظيم مسموح؟: أديب

  .بالسر: فواز

هو اإلنسان عرف الصديق من العدو؟ ناس انشرت وناس دخلت الزنزانـة            : أديب

  .وناس عايشة ببيت بال حيط: فواز

بقى وين رايح يا فـواز، لـسه        .. وكلنا عم نتحمل منشان يتبحبح أسعد بك      : أديب

واهللا عرقي زخ   .. ن تقدمي؟ إذا الحجر بينز ميه     متأمل تشارك؟ متأمل يبيض منه ف     

  ..وأنت بتعرض مسرحيتي عليه
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  .ممكن ندفعه لو من وجهة نظر الربح بس:  فواز

هـو  .. هو اللي بيدفعك، هو اللي بيمسكك بأصابيعه وبيسكر عليك القمقـم          : أديب

مـن  القوي، هو الدولة، هو اللي منشانه الناس بتنسجن بال محاكمة، والبالد بتتسلم    

  ..دون دفاع

ما قادر صدق هالجاهل، هاألمي، هالعي، هالسخيف ممكن يكون لـه كـل             : فواز

  . هالقوة

كريم وثابت وعاشور وقفوا ضد مصلحته، سكّر عليهم باب الزنزانة وقـال      : أديب

ادخلوا وتعفنوا وجنوا، ابقوا هناك حتى ال يعرف الواحد منكم تاريخ مولـده             " لهم

  ."واسمه واسم أبوه وأمه

أنـا  .. كنت مفكر أرجع لبلدي وبيتي وأستقر     .. مليت قلبي بالرعب يا أديب    : فواز

  ..ضايع بال بيت وبال والد

ما قـادرين نـرد     .. ما قادرين نطمئن عليهم   . نحن ضايعين بالبيت والوالد   : أديب

  ..عنهم الخطر، ما قادرين حتى نشبعهم

  .غيرك يا أديب عمل ثروة من مؤهالته: فواز

اندبحنا يـا   .. صدري صار زنزانة وقلبي قبر    .. إال أرتاح وأطمئن  ما بدي   : أديب

  ..فواز، اندبح كل شي شريف
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بتذكر كيـف كنـا     .. قديش كنا مشعشعين أنا وإنت وكريم وثابت وعاشور       : فواز

  :نجتمع في جنينة دار المعلمين؟ المستقبل كان ضاوي، كنا كأننا منقول للكون 

  !..كن فيكون: أديب

  ..مسحور قدامناكل شي كان : فواز

  .القمة بتدوخ.. ما تحملنا، دار راس كثيرين: أديب

  ..انقطع نفسنا: فواز

  .لو فهمنا القمة مسؤولية مو نبع منافع كان تغير الوضع تمام: أديب

  ..تمام كتيرة بدها تشرب: فواز

  ..دفعنا الثمن غالي.. كان الزم نلجمها، ما كان الزم نتساهل: أديب

  .الحلم صحينا منهشو الفايدة؟ : فواز

  .نبدا مع الجماهير.. الزم نبدا من جديد:  أديب

  !الشعب اللي اعتاد الظلم وقبل فيه! أي شعب: فواز

  .غصب عنه: أديب

  حدا غاصبه يبوس االيد اللي بتجلده وبتسلمه للدبح؟ : فواز

  .مقهور: أديب

لم بيثير  الظ" ليش بينسجن انسان بال محاكمة؟    :"ما ارتفع صوت واحد يسأل      : فواز

  .غضب السما واألرض بس ال السما صارت تغضب وال األرض
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منستحق : شو نحن؟ أموات، حثالة بين الشعوب؟ وبقول : بسأل حالي مرات: أديب

ننداس بألف جزمة ألننا منكتم الحق ومننافق، ومننزلق يوم بعد يوم لبالدة الحـس              

  .بس الصحيح انه ما حدا طالع بايده يعمل شي.. وموت الضمير

  طيب ليش، ليش؟: فواز

  ..ألننا أفراد من جماعة: أديب

  ليش تبقوا أفراد؟: فواز

  .القمع قتل كل خصب: أديب

  .الشعب اللي بيرضى بالقمع بيسكت كمان لو حكمه دايان: فواز

  ..يمكن هلق دور الفن: أديب

  .الفن بعمره ما قدر يكون بديل للتنظيم: فواز

  .هدا صوت المعارضة الوحيد: أديب

  .بتحمل الفن أكثر مما بيحتمل: ازفو

. الفن وحده قادر يتحرك، حرية اإلنسان المهدورة الزم تكون شغل الفنـان           : أديب

  .صوت بيبلغ السما وبيثير غضب الماليكة.. الفنان الحقيقي بيملك شقة مقدسة

  .بتعرض الفنان بدون فايدة: فواز

قوي عود الهمسة الخايفـة،     بيلهب القلوب، بي  .. ما بيروح كالم الفنان سدى    : أديب

  .وبتصير صراخ، بتطرد الظلم
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  ...الكلمة اللي ما وراها تنظيم: فواز

  .الكلمة بتنظم: أديب

  .الكلمة ما بترد الظلم: فواز

بتهدد الظلم، بتخوفه، بينكمش، بيترك الساحة للعقل والمنطـق والحـوار،           : أديب

  .بينتفض الشعب، بيحمل مسؤوليته

كبر مني، بتعرف المخاطر اللي بتعرضني إلها؟ بترمينـي         عم تحملني شي أ   : فواز

  !وحيد

كنت واضع أملي فيك، يا ريت كان إلي اسمك، كنت بقوم أنا بهالدور، يـا               : أديب

ريتني كنت فعال، كنت قادر على التأثير، إلي وزن، بس الظـاهر خـايف تهـز                

  ..مجدك

  .أنا شبعت مجد: فواز

  .و أخلد األمجادالمجد اللي بيمنحك ياه الشعب ه: أديب

بس عم تطلب مني تضحية كبيرة امتى؟ في اللحظة اللي ظنيـت            .. عارف: فواز

في اللحظة اللي شوقي وحنيني للسقف العائلي بلغ        .. فيها انه تعاستي قربت النهاية    

  .األوج

  ..السقوف كلها منهارة يا فواز: أديب
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أسـمع وأنطـرب    بدي  .. بدي أعرف االستقرار والدفا   .. بدي اهدا وارتاح  : فواز

بدي عيش أحالمهم وطموحهم، بتيجي وبتقول لي تشرد مرة تانية          .. لثرثرة ولدي 

  كانه ما بيكفيني تشردت عشر سنين؟

كلنا متشردين يا فواز أو مهددين بالتشرد، كلنا عايشين تحت الخيم، تحـت             : أديب

  .السما الزرقا، كلنا منرتجف من البرد، ال إلنا مستقبل وال إلنا منفذ نور

  .ما في فايدة أكون ضحية جديدة: فواز

  والضحايا منتركهم؟: أديب

  .اهللا يخفف عنهم : فواز

منقول لهم تعفنوا وجنوا، ما حدا سائل عليكم، ابقوا هناك لينـسى الواحـد              : أديب

  منكم تاريخ ميالده واسمه واسم أمه وابوه؟

  بعمل بالزنزانة مسرح؟: فواز

  . بيكون الفن عبد للسلطة منكون شعب حريوم بتخاف السلطة الفن، وما: أديب

  منكون شعب حر وبعدين؟: فواز

  .يوم منكون شعب حر، منشوف الواقع مليح: أديب

  منشوف الواقع مليح، وبعدين؟: فواز

  .يوم منشوف الواقع مليح، منعرف طريقنا: أديب

  .منعرف طريقنا؟ كتار اللي عارفين الطريق: فواز
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ين الطريق، إن ما صار الطريـق درب الجمـاهير،          أل، مو كتار اللي عارف    :أديب

الحرية يا فواز غالية لتوصل للجماهير، منطالب بحرية . درب الماليين ما إله قيمة  

منطالب نعمل عالمكشوف لنتجـاوز الخطـر،       .. الكلمة، ومنطالب بحرية اإلنسان   

  .ونتجاوز التخلف، ونتجاوز كل اللي بيتآمروا علينا

  ذهنكم، في شي بديل؟طيب في شي واضح ب: فواز

بدنا أسـلوب نتفـاهم     .. الحرية هي اللي بتفتح ذهننا وبتخلينا نعرف طريقنا       : أديب

فيه، أسلوب شعب بيحترم نفسه، بده يعيش، بده يعرف طريقه، ويعـرف كيـف               

  .يتجاوز عجزه

الحرية غالية صحيح يا أديب، بس الدور اللي عم تطلبه مني دور خرافي،             : فواز

  ..جنوني، غير منتج

كيف غير منتج؟ صوت بيحتج عالظلم، بيحتج عالسجن دون محاكمة، بأي           : أديب

  قرن نحن عايشين؟ نضال اإلنسان منشان الحرية بيلتغي بشطبة قلم؟  مافي شعب؟

مـا  .. يا أديب افهمني، انا مرتبط بفرقة ومخرج وناس إلهم مصلحة         : فواز: فواز

أنـا كلمتـين    . حـاري أتصرف لوحدي؟ صعب، عمل جنـوني، انت      .. بيوافقوني

بطرطشهم هون وهناك بيطلع عقل المخرج، بيعمل لي محاضرة طويلة عريـضة            

  .بااللتزام

  ملتزم بمين؟ مسخر قلمك وفنك لمين؟: أديب
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.. أنا ما بدي دافع عن نفسي، سألت قبلك هالسؤال وطرحته علـى نفـسي             : فواز

نها بتزيـد   بحس حالي مربط بخيوط متل خيوط العنكبوت وقت لما بدي أتملص م           

  .تشربك، بتزيد قوة، بتشد علي أكثر وأكثر

ما عدت معنا، مـا     .. أنا فاهم، انت تخليت، كثار غيرك تخلوا وانت معهم        : أديب

  ..عدت منا

  .أنا ما تغيرت: فواز

  .دافعت عنك بس كالمهم صحيح.. تغيرت بدون ما تعرف: أديب

  شو قالوا عني؟: فواز

  .ما في ضرورة أحكي: أديب

  .، خليني أعرف صورتي عندكمقول: فواز

  .ما بتفرح، ما بتتالءم مع ماضيك: أديب

  .قول: فواز

  .مجدك الخاص صار أهم عندك، هاد واضح: أديب

  هاد اللي قالوه؟: فواز

  .قالوا أكثر: أديب

  شو قالوا؟: فواز

  .قالوا مهرج: أديب
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  المشهد الخامس

  )في بيت سنية ( 

  .يمكن تأخرت: نادية

  . ناديةأنا آسف يا: كمال

  .فواز بده يزعل كتير: نادية

  .عارف أختي ما معها حق: كمال

  .يمكن معها: نادية

  .هالتصرف ما فيه روح رياضية.. أل: كمال

  .يمكن خايفة تتزعزع عاطفة الوالد: نادية

  ..بدهم يتمردوا.. بدهم يحسوا إنها ظالمة.. بدها تتزعزع: كمال

أنـا  .. تفـضل رجعهـا   ) ن محفظتها   تخرج النقود م  ( أعطتني حق الثياب    : نادية

  .طول عمره كان لطيف معي. صعب علي أجرح فواز

  .طبعا بده يكون لطيف معك، أنت رقيقة: كمال

دافع عني، صبر علي حتى وقفـت       .. هو اللي اكتشفني، كان إله فضل علي      : نادية

  .على رجلي

  في شي غامض بالنسبة إلي، صحيح فواز تزوج؟: كمال

  ال؟مين ق! تزوج: نادية
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  ..سنية بتعتقد إنه تزوج.. يمكن سوء تفاهم: كمال

  .حب كتير وحبوه كتير بس ما تزوج) تضحك : (نادية

  يعني لو تزوج أنا بلومه؟: كمال

  .في شي آخده بعيد.. بتحسه قريب قريب، بتقرب منه بتشوفه بعيد: نادية

  أنت حبيتيه؟: كمال

كل شي كنت أحس إنـه مـو        أيوه حبيته، بس الحب مو      ) متفرسة بكمال   : ( نادية

  .إلي، إنه بعيد

  هو الوحيد اللي حبيتيه؟: كمال

  شو بتعني؟: نادية

  .ما بعني شي: كمال

الحب عاطفـة بدائيـة     .. ألني فنانة الزم أكون حبيت كثير؟     .. فاهمة عليك : نادية

تمام، ما هي أكثر من أنها بتدلنا انه هاد شخص ممكن ننسجم معه لو رحنا معـه                 

  .ألف مرة بفكر قبل ما روح بعيد.. نسجام شي تانيبس اال.. بعيد

  يعني كتار اللي ممكن الواحد يحبهم؟: كمال

  .أيوه كتار لكن اللي بينسجم معهم نادرين: نادية

  .أنا معجب فيك يا نادية: كمال

  .وأنا معجبة فيك: نادية



  مسرحية زوجة فنّان                        يسرى األيوبي     

 125

إعجابي فيك مو شـي     .. كان الفوتبول شاغلي، ما كنت أحس بشي حوالي       : كمال

  .حياتيعادي ب

شفتك فجأة علـى حقيقتـك،      .. وأنا إعجابي فيك كان إله وقع خاص عندي       : نادية

مليت االبتسامات الناعمة، مليت الناس اللي ما إلها لون،         .. واضح صريح ودغري  

مليت اللي إلهم لـسانات معـسولة وقلـوب         .. مليت اللي معك معك، عليك عليك     

ا، منفتش علـى بعـضنا،      نحن منعرف بعضن  .. شميت فيك هوى نفسي   .. متعفنة

  .منعمل عيلة واحدة، منصير أعز من األهل، بتربطنا روح عجيبة

بس أنا إعجابي فيك كان بال سبب، قلبي كان يتمرد على المرا، كل مـرا،               : كمال

  .وفجأة حسيته بيستسلم

ختارهم قلبي بيـشبهوا بعـض، واضـحين،        يبيللي  أنا كل اللي حسيت انه      : نادية

  .حتى الشخصيات المسرحية.. ئلة واحدةصريحين دوغري، من عا

بدي أعرف مستعدة تمـشي     . خايف قلبي يروح بعيد بال فايدة، يروح وحده       : كمال

  معاي، والال بتوقفي بنص الطريق؟ 

انت عنيف يا كمال، من ساعات عرفنا بعض بتحاكيني عن الطريق اللـي             : نادية

  منمشيه سوا؟ 

 عايشة معي من زمان، ملغيـة،       يمكن.. ما بصدق إني بعرفك من ساعات     : كمال

  ..مضمرة، نايمة، بس  مو غريبة
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منفـرح  .. بس هدا مو حـب     هدي الروح العجيبة اللي قلتلك بتربطنا سوا،      : نادية

ببعض، منحس حالنا أكثر قوة، أكثر شعور انه الدنيا فيها خير، بيزغـرد بعيونـا               

 وجودنا، بـس    حلم، مستقبل حلو نقي، منكون نحن فيه األقويا، نحن اللي منفرض          

  ..هدا مو الحب مثل ما بيعرفوه

هدا هو الحب اللي بيدوم، لو شع هدا الحب يوم ما بينطفي، مـا بينـضب،     : كمال

. بيشع شوي، بيقل مواسم، بس دايما     ..  يتجدد دايما  ةمثل البير االرتوازية، إله قدر    

  .بيرجع يمتلي من جديد

اللي بطلبه غيـري مـا      .  عادية أنا فنانة يا كمال مو مثل الكل، ظروفي مو        : نادية

  .الحب العنيف بيخوفني، دفع ثمنه فواز عشر سنين من عمره.. بناسبني

  ..دايما كنت ألوم أختي، مو دايما اإلخوة مثل بعض: كمال

.. أنا ما بعرفك مليح، بس احساسي انك عنيف، في مزاج خاص بيميـزكم            : نادية

  .. يمكن غلطانة، بس هدا إحساسي

  ..صحيح، بس واسعأنا عنيف : كمال

عينـي  .. حياتي في المسرح خلتني أشوف كثير، تعلمت من تجارب غيري         : نادية

النـاس كتـب    .. انفتحت على هالعالم الخبيء السري اللي بيسموه عالم اإلنـسان         

انطبـاعي األول بيبقـى     .. وحدسي ما بـيغلط كتيـر     .. مفتوحة بشوف فيها كتير   

  ..صحيح
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  .هدا وهم، شي غير علمي: كمال

  .يمكن: يةناد

  .العلم هو التجربة: كمال

ماني هاوية تجارب، بعمري ما حبيـت       .. أنا بفتش على األشياء اللي بتبقى     : نادية

باعتقادي المرا انحرفت وقت لما تعلقت بالعابر، ظنت فيـه          .. الحب منشان الحب  

  ..سعادة

لي بتبقى أنا ما عنيت بالتجربة عاطفة عابرة، أنا جاد أنا بفتش على األشيا ال: كمال

  .كمان

لع بعيون رجل حبيته، قول عني رجعيـة        بفتش على طفلي وقت لما بطّ     أنا  : نادية

مثل ما بتقول عادة، بس الحب منشان الحب بييجي بعدين، نزهة حلوة بعـد مـا                

أكون عملت واجبي، أكدت خلودي، ثبتت رجلي عاألرض وحسيت إني موجـودة            

دها اللي بتستهويني، اإلنـسان اللـي       األشيا اللي بتبقى هي وح    .. من ألوف السنين  

  .بيفتش على األشيا اللي بتبقى هو اللي بيمال عيني

  ..بس مع األسف هدول اللي عايشين وحدهم: كمال

  .وعالمسرح كمان هدول اللي ما بينوبهم شي: نادية
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هدول اللي مقدر عليهم يقدموا التـضحيات حتـى غيـرهم يقطـف ثمـر          : كمال

خرب، أحسن الواحد يفتش علـى همومـه الـصغيرة          ميزان الدنيا   .. التضحيات

  .وأفراحه الصغيرة

  .كنت حاسس طول الوقت بدي ألطشه كف: كمال

  .تخزق أذنه: نادية

  حكى لك فواز؟: كمال

  .أيوه) باسمة : ( نادية

يعني ما معي حق؟ بتعرفي أخونا شو صار؟ ضـابط مخـابرات وبعـدين      : كمال

نا محامي ضربه في المحكمة، سبع      قاضي، قاضي بعقلية درك، أمس في صديق إل       

سنين قضية اشتغل فيها، حقوق أرامل وأيتام قام ارتشى وضـيعها عليـه، طـار               

صواب المحامي، معروف عنه هادي طويل بال، مين بس قادر هاأليـام يطـول              

  .باله؟ يا ريت كان خزق له االدن التانية

  .وبيكون الحق عليه بيصير معاه:  نادية

تخبى مـا   .. المحامي المسكين خايف من المالحقة    .. ي صار ما هو هاد الل   : كمال

  ..معطل شغله ومخرب بيته.. حدا بيعرف وين

  .الرد الفردي ما بيفيد: نادية
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كـل  .. منحتج لمين؟ هي ملعب راح يطير، مثل الشوحة خطفه أسعد بيك          :  كمال

لى المتى ساكتين؟ بيشموا ريحة الصيد من بعيد، بيلتموا ع   .. واحد بيضحك، اسكت  

بعض، بيفهموا على بعض، القطاع العام فريسة للتجار والموظفين، منحتج لمين،           

  ..منتهم مين؟ هم األقويا ونحن الضعاف

  .. احمد ربك، عملك ما بيقيدك بحدا: نادية

كيف ما بقيدني؟ أنا مهندس مدني، بفتح طرقات، ببني جسور، بقيم سـدود             : كمال

إلـي زميلـين    .. فا؟ بتقولي النخبـة؟ أل    على حسابي؟ مين اللي ناجح؟ بتظني األك      

لـيش؟  .. تخرجوا معي استلموا تعهد فتح أوتوستراد طالعوا ستين مليون ليرة منه          

  !شو هالمؤهالت العبقرية وأنا وغيري موظفين عالراتب غيره مافي

  معهم رأسمال؟: نادية

ـ .. بيعرفوا يشاركوا، بيعرفوا ينافقوا، بيعرفوا يدخلوا جـوه اللعبـة       : كمال زان مي

هدول اللي عارفين يعيشوا    .. وين عايشة؟ المسرح شي والحياة شي تانية      .. خربان

  .مو اللي بيقدموا التضحيات

لو بقيت الدنيا على اللي همهم يعرفوا يعيشوا كنا متنا من زمان، ما كـان               : نادية

اللي قدموا التضحيات وحدهم هم اللي ثبتونا في األرض، فرزونا          .. بقي لنا وجود  

الرجال الحقيقيين اللـي كـانوا      .. نا جيل ورا جيل نقطف ثمر تضحياتهم      يبقفيها،  

  .أجدادنا، واللي ما بقي منهم إال القليل القليل
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  .القليل، القليل اللي بيندمجوا كل يوم: كمال

هدول اللي بيفتشوا عاألشيا اللي بتبقى مو       . بيولدوا من جديد من سنان التنين     : نادية

م، مثل كل أنثـى بدائيـة،       هبيل اللي بيمتلي قلبي إعجاب      األشيا اللي بتزول، هدو   

بحبهم، الشجعان اللي بيقدموا التضحيات، اللي بينضحوا بريحة العرق والتـراب،           

هم ملتحية وثيابهم متمزقة ومتسخة، نسوا حـالهم ليحـرروا          نأظافرهم طويلة ودقو  

ى أنجـب والدي    دهم، اللي بيدخلوا قلبي، اللي بتمن     هدول اللي بحبهم وبمج   .. بلدهم

  )تدخل سنية تحمل التلفون .( من واحد منهم

  .كمال شوف مين عالتلفون: سنية

  ألو، فواز؟ أهال، أهال، أهال، أيوه نادية هون، قلبت الدنيا عليها؟: كمال

أعطيني ياه، شو فيه؟ تغييرات؟ بس علـى دوري ودورك؟ طيـب جايـه              : نادية

  . بعرف، هيك، بدك كمال؟ تفضلما.. أل، ما حدا راح ييجي إال كمال.. حاال

فـواز بـدو    ) يضع يده على التلفون ويحادث سـنية        ( أهال، أهال وسهال    :  كمال

  امتى يناسبك؟.. ييجي

  .ما بستقبله. خليه يوفر على نفسه الجية: سنية

  ) نادية تسلم وتخرج ( 

  ..  ما تتأخر) في الباب : ( نادية

  .مو معقول يا سنية: كمال
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  ..ردهإذا أجا بط: سنية

  .امتى ما بتريد أهال وسهال فيك) يحادث فواز ( هاد كالم بينقال؟ : كمال

تتصرف على خاطرك؟ ما تخليني أعمل مشهد، اصـرفه مـن           ) غاضبة  : ( سنية

  ..عندك

  .فكريه غريب.. ستي قابليه: كمال

  ..الغريب شي وهو شي: سنية

  اسمعي منه وقولي اللي بدك ياه، ليش تقطعي؟: كمال

  . بدي وجع راسي، مرتاحة ما بدي وجع راسما : سنية
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  المشهد السادس

  األوتيل

  .نادية بدي أطلب منك تضحية: فواز

  تضحية؟: نادية

أنا ما بقدر أعتمد إال عليك يا نادية، أنت عنصرك طيب، يمكن أكلفك شوية              : فواز

  .متاعب

  متاعب؟: نادية

جود بالفصل األخير اللي    أنا غيرت بالمسرحية، أضفت إلها شي ما كان مو        : فواز

  .كان بيني وبينك

  شو فيها؟: نادية

المخرج ما بيوافق عليها، راح آخـذها علـى مـسؤوليتي، بتغيـر روح              : فواز

  ..المسرحية كلها

  شوية تغييرات بتغير كل المعنى؟: نادية

أيوه يا ناديا، كل مسرحية إلها روح، بتشوفيه بكلمة بتحسي فيـه بعبـارة،              : فواز

.. اء موقفك من الحياة، أنت مع المظلومين والّ بتبرري الظالمين         بيظهر البن   

بتوحي باألمل والّ بتزرعي اليأس، بتشوفي الطريق والّ بتضلّي الطريـق، شـو             

  رأيك؟
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  .أنا معك، اللي بتشوفه صحيح بشوفه صحيح، أنا واثقة منك يا فواز: نادية

ن الفرقة، أو أكثر مـن      فيها مسؤولية يا نادية، ممكن تكلفك مثال تسريحك م        : فواز

  .هيك، توقيف

  .توقيف؟ هاد حكي معقول؟ أنا من لبنان: نادية

القانون توسـع كثيـر، أصـابعه       .. بيتهموك بإثارة الشعور الرعاعي مثال    : فواز

إذا بدك تتنفسي بدك تلتفتي يمين وشمال       .. طويلة، ممنوعاته ما بتنعد وال بتحصى     

شوي زيادة بيقولوا عاملة تكتـل، وإذا     وتسألي هاد ممنوع؟ إذا الجمهور صفق لك        

 عالمسرح بيقولـوا مـؤامرة،      صحتوشوشت بيقولوا عاملة تنظيم سري، أما إذا        

  ..قادرين يزعجوك بأي تهمة.. والعياذ باهللا

  وطيب شو بدنا بوجع الراس؟: نادية

كتير .. الحرية غالية يا نادية، أنا عمري ما دخلت تنظيم ال سري وال علني            : فواز

حاولت تجرني إلها بس دايما كنت أعتقد الفنان الزم يبقى بره األحـزاب،             أحزاب  

حتى تبقى له حرية الكلمة، حتى يبقى له حرية النقد، حتى يكون له عينين تشوف               

  ..، وضمير حي، وقلب شجاعوأدنين بتسمع

  هالتغيير اللي عملته ما هو خط؟ ما هو التزام؟ : نادية

 االلتزام اإلنساني، الشي اللي بحسه غلـط، يعنـي          الخط اإلنساني يا نادية،   : فواز

حدا يقول لي في تقدم بال حريـة        .. غلط، قاموا الرجعيين والّ قاموا فيه التقدميين      


