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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      
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بقول له أل، حدا يقول لي في ثورة بال حرية بقول له أل، التقدم بيجمـد والثـورة                  

ن هو الغالي،   اإلنسا.. بتجمد واإلنسان بيبقى عاري في البرد والعواصف بال حرية        

كل شي بيمجد اإلنسان هو الصحيح، كل شي بيخلي حياتـه أجمـل وأنبـل هـو                 

  ..الصحيح

  شو بدك تعمل؟: نادية

إذا قلبي من جوه عم يصرخ كيـف        .. بدي أتنفس، بدي وشوش، بدي صيح     : فواز

بدي أبقى ساكت؟ هي المؤامرة الحقيقية عاالنسان يا نادية يجعلوا منه حطبـة ال               

  .عورإحساس وال ش

  بس دايما بقول وبعدين؟ .. وأنا بدي أتنفس، وبدي وشوش، وبدي صيح: نادية

  ..منعرف الطريق واللي بيعرف الطريق ما بيضيع: فواز

بستغرب كيف حق طبيعي مثل ما بيتنفس اإلنسان الهوا ما بيكون سهل مثل             : نادية

  ..الهوا

ماعية تستأصل فيهـا    في ناس بتعتقد انه من واجبها تعمل عملية جراحية ج         : فواز

زمن فرنسا كان سبعين قنبلـة  .. عيون الناس وآذانهم وألسنتهم وقلوبهم باسم التقدم   

  .ترتمي في اليوم فوق البيوت والبساتين لتعلم الناس السكوت من دهب، باسم التقدم

  !يا لطيف: نادية

  .أطفال ونسوان ورجال انهرسوا باسم التقدم: فواز
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  ..فظيع: نادية

.. عشت في بيت يقدس الحرية    ..عمي واحد منهم  ..  انشنقت باسم التقدم   ثوار: فواز

تـدخل غـادة    .( دفعنا ثمنها غالي ما منتخلى عنهـا      .. ما بقدر أتخلى عن الحرية    

  )وأسعد بك 

انشاهللا تفرجـت   ) إلى غادة   ) ( يقرب كرسيا   ( أهال، أهال أسعد بك تفضل      : فواز

  ) غادة تقرب كرسيا وتجلس ( عالبلد مليح 

  .فرجيتها على العمارات اللي بنيتها ورصيدي في البنك: سعدأ

يعني ما تفرجت على اآلثار؟ الجامع األموي، المتحف، تكية السلطان سليم،           : فواز

قبر صالح الدين، جامع يلبغا اللي منه راح صالح الدين لمعركة حطين؟ الحميدية             

  !فيها آثار كتير

   تشوف اآلثار؟يعني في ست بيهمها كثير) ضاحكا : ( أسعد

  وال شفت الحريقة مطرح بيتنا القديم اللي احترق مع بيت البكري؟: فواز

يعني هي فرجة، شي صار له سنين وأيام، بتشوف اللي عم ينبني مـو          .. أل: أسعد

  ..اللي انهدم

اآلثار بتحرك وجدانه، بتخليه يعرف قديش      .. بس الفنان الزم يشوف اآلثار    : فواز

  .من الحريةبيدفع اإلنسان غالي ث

  .غادة تركت الفن: اسعد
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  ! غادة صحيح: فواز

  ..أيوه يا فواز: عادة

  مستحيل، تعبت عليك الفرقة سنين بتتركي وبتمشي؟: فواز

  .أسعد بك مو راضي فن: غادة

  وشو دخل أسعد بك بفنك؟: فواز

  .غادة بتخبرك، اتفقنا) ضاحكا : (أسعد

  اتفقتوا على شو؟: فواز

  . نتزوج: أسعد

  .إذا هيك ماعاد لي كالم: فواز

تحننت عليها وخلصتها مـن العـار       .. أنا اهللا أعطاني ألني بعرف األصول     : أسعد

  .اللي عايشة فيه

  من العار؟: فواز

  .أيوه، اهللا بيكتب لي حسنة، ضبيتها: أسعد

  وهي مبسوطة، ضبيتها؟: فواز

  !أيوه مبسوطة: غادة

  شايف يا أستاذ؟: أسعد

  .اهللا يوفق: فواز
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واحد موظف بده  .. سالم عليكم، عندي موعد منشان أرض ملعب اشتريتها       ال: أسعد

  .يعرقل لي ياها منشان ألف

  منشان ألف؟: فواز

  .قمت اشتريت األلف بأربعين ليرة: أسعد

  ألف؟ شو يعني ألف؟: فواز

  .ألف حرف األلف: أسعد

  .ما فهمت: فواز

.. بدل أسـعد  كان الموظف سقّط من اسمي حرف األلف، صار ينقرا سعد           : أسعد

مـا بـدي    "  "قيم دعوى وصحح االسـم    :" قلت له أنا نفسي الشخص ما اقتنع قال       

.. غمزنـي بعينـه   .. زعلت وشتمت عند الباب شفت موظـف      .. محكمة وفضايح 

  " بسيطة معك أربعين ليرة، أنا بدبر لك ياها " قال. سألني شو قصتك قلت له

  .دةبيكون من طرف هداك الموظف، كلهم عصابة واح: فواز

  " انا ما بريد غير أربعين " قال . قلت له خذ ستين وفض المشكل: أسعد

  !متواضع واهللا، الزم يشوفوا اللي ما بيقبلوا الرشوة إال بالماليين: فواز

  .وهيك اشتريت ألف  بأربعين ليرة: أسعد

  ..بتستاهل.. انت محظوظ يا أسعد بك: فواز

  ) بك يخرج أسعد .. ( السالم عليكم.. العفو: أسعد
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  ليش عم تطلع في هيك؟: غادة

  جد هالقصة؟: فواز

  .أيوه جد: غادة

  عجبك كثير أسعد بك؟: فواز

  "هو الدولة" انت نفسك قلت.. عجبني: غادة

  أنا قلت هيك؟: فواز

  ر؟بقصإذا صح لي أتحكم فيكم بدل ما تتحكّموا في .. أيوه قلت: غادة

  يع؟سعادتك ما بتهمك يا غادة، تبيعي نفسك ب: فواز

  ليش بيع؟: غادة

  ..هاد زنى: فواز

  ..بكتب عليه حقوق بقطع أنفاسه.. زواج: غادة

  .ما بتحبيه.. اخترت حياة الكذب والنفاق.. انت جنيتي يا غادة: فواز

.. بدي فرفش، بدي عيش، بدي أصرف بال حساب       .. حاجتك كالم رومنطيق  : غادة

  .نألبس فرو وأتزين باأللماس، أركب مرسيدس وأسوقها كما

يا آخد القرد على ماله بيروح المال وبيبقى القرد علـى           " قال.. واهللا بتندمي : فواز

  ."حاله

  .ساعتها بتصرف: غادة



  مسرحية زوجة فنّان                        يسرى األيوبي     

 139

  .ما بتشوفي إال وجهه واألربع حيطان.. هو اللي بيتصرف فيك: فواز

  .انا بطوره: غادة

  .تغيريمتعصب، ما ب: فواز

  .ما في رجل ما بيتطور: غادة

  .أحسن من الفن.. ي القروداخدم روحي،:  فواز

  .مين قال؟ بخدم الفن: غادة

  بتخدمي الفن؟ أسعد بك صار عنده الفن؟: فواز

  يعني وقت لما احتجت تعمل فن ما ركضت ورا أسعد بك؟: غادة

  .ما إله دخل بالفن بيقدم مصاري بقدم فن.. أيوه بس هاد شغل: فواز

  ..يعني محتاج إله:  غادة

بس شو بدي أعمل إذا المال بإيـدين        .. ب صوبه ما بقر لو فيه طريق تاني     : فواز

  القرود، واإلنسان ماله مال؟

  ..وقت لما بتحتاج إله تعا عندي أنا بمولك: غادة

وبعدين أمورنا  .. واهللا ما بخليك تموني على فرنك، باين الكتاب من عنوانه         :  فواز

  ..ندبرها بغيركم

شياء اللي بتبقى مو األشـيا اللـي        فكري يا غادة باأل   .. أسعد بك ما بيخلد   :  نادية

  .بتزول
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  .بيتحكم بالفن، بيتحكم بكل شي.. الدنيا معاه.. بدو يبقى: غادة

  .بيتحكم بالبيت اللي منسكنه، باللقمة اللي مناكلها، بالدوا، بالهوا، بالحرية:  فواز

عند ما يخيروني أكون بين اللي بيتحكموا أو بين أكون بين اللي بينحكموا،             : غادة

  يش أرفض المراتب العالية؟ل

.. ليش تخلينا نفقدك يا غادة؟ قلبك بده يصرخ يوم، وإيديك تلطـم خـدودك             : نادية

  .تطلعي تشوفي حالك قابضة على السراب

جـذورنا قويـة عميقـة      ..  تصدقي هالحكي   أصحك المستقبل إلنا يا غادة،   : فواز

  ..هي إلنا نحن اللي منعشق الحرية.. باألرض

 بدي عيش كم يوم حلوين، بدي ألبس صيغة حقيقية مو تقليـد،             أنا اخترت، : غادة

أسوح في الدنيا كـل يـوم       .. أشتري ثيابي من الفيفث أفنيو، آكل في فندق الشرق        

انتو شو  .. بدي جن، أكون زهرة كل حقل، أعيش بقصر وأتنقل بهيلوكوبتر         .. ببلد

  في عندكم إال الفقر؟

عايشة ببيوت بال حيطان، فـي      منشان تبعزقي مصاري أسعد بك في ناس        : فواز

  ..ناس عايشة تحت الخـيم، فـي إنـسان عـايش بـال حريـة وبـال كرامـة                  

  .لو صح لك انت التاني ما بتقصر.. بال كالم رومنطيق: غادة

  .لو أعطوني جنة عدن ما بشوفها حلوة بال كرامة وبال حرية: فواز

  .وأنت يا نادية ما بتقصري: غادة
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  .للي بتبقى مو األشيا اللي بتزولأنا بفتش عاالشيا ا:  نادية

  

  

 




