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االفتتاحية

يبدأ العرض بأغنية عن أهمّية هذا الفن االنساني العظيم .. المسرح.
بعـد أغنيـة المقدمـة، تفتـح السـتارة على خشـبة المسـرح عاريـة وخالية. 
نـرى راشـد، المخـرج الشـاب مرتديـا مالبـس رياضية وهـو يجلس على 
كرسـي متأمـالً عمـق المسـرح بحيـث يظهـر للجمهور مـن الجانب فقط، 
وهـو يجلـس علـى كرسـي بشـكل معاكـس بحيـث يظهـر للجمهـور مـن 
الجانـب. ينحنـي علـى ظهـر الكرسـي واضعـاً يديـه متأمالً ومفكـراً على 

صـوت موسـيقى تعبـر عـن تأملـه فـي المكان.
بعد لحظة صمت، يأتيه صوت يدوي في أرجاء المكان ويناديه.

الصوت     : راشد!! ) يجفل راشد من مصدر وقوة الصوت(
راشد        : من ؟

الصوت      : أنا حبيبتك ... خشبة المسرح.
راشـــد      : )يهدأ ويبتسم ويواصل الحوار مع الصوت(

إنتـي مـب حبيبتـي أنـا و بـس.. إنتـي حبيبـة كل مسـرحي 
يعـرف قيمتـج وقيمـة الـدور اللـي تلعبينـه في بناء االنسـان 

وبنـاء المجتمعـات... 
       إنتي شيء عظيم.

الصوت     : انت بس من حبك تجاملني 
راشــــد      : أجاملـج ؟ انـت حبيبتـي. البشـرية كلهـا مدينـة لـك بالمتعة، 
بالتعلـم، بالفرجـة، بالسـعادة، باأللـم، بالتطـور، بالصحـة، 
بالتنويـر،  بالتغييـر، بالنـور، بالحرية، بالوجـود. انتي حياة 

اتعلـم حياتنـا هـاذي الـي احنا عايشـينها.
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الصـوت      : أنـه لـو علـّي يـا راشـد، جـان دايمـاً أكـون مثـل مـا تقـول. 
لكـن تـدري... مـب كل الفتـرات أكـون متوهجـة. عبـر كل 
األزمنـة ياحبيبـي مـرت علـّي فتـرات... مـره أكـون فيهـا 
مثـل العـروس الـي كل عيـون البشـر شـاخصة فيهـا معجبة 
بجمالهـا ومسـحورة مـن كالمها، ومرة تلقانـي حزينة ألبس 
ثـوب الكآبـة والتعاسـة، ومـا ألقـى حـد مـن البشـر حتـى 

يطالعنـي. وايـد تحزنـي يـا راشـد هالحالـة.
راشـــد      : إنتـي مـا تنالميـن. ال تزعليـن نفسـج. النـاس كلهـا تعرفـج. 
وتعـزج وتحترمـج. ال تزعليـن حبيبتـي. ال تجلديـن ذاتـج 
واتأثريـن. كل العالـم يدرون أنـه إذا الحياة جميلة ومتوهجة 
إنـت اتوهجيـن، وإذا الحياة مملة وسـاكنة ورتيبة..تصيرين 
انـت مثلهـا، يعمج السـكون ويسـكنج الظالم. ال تنسـين انت 

مـرآة الحياة.
الصوت    :  زين قولي حبيبي. ليش قاعد بروحك اتفكر..

بمناسـبة  أمسـية  عندنـا  ألنـه  المسـرح  جيـت  حبيبتـي  أنـا  راشـــد    :  
االحتفـال باليـوم العالمـي للمسـرح، وكلفونـي أدور فكـرة. 
فقاعـد الصراحـة أعصـف مخي عسـاني ألقى فكرة بسـيطة 

. سبة منا
الصوت    :  لقيت شيء؟

راشد       : ال... تعبت وأنا أفكر..
الصوت    :  )بدلع( زين تسمح لي أقولك فكرة

راشد       : )ينط فرحاً( يا ليت
الصوت    :  كم المدة المطلوبة؟

راشد       : شيء بسيط يعني... ثالثين... خمسة وثالثين دقيقة.
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الصوت    :  خـالص. الفكـرة هـي انـي أعطيك لحظـات مـن ذاكرتي... 
ومضـات مـّرت مـن تاريـخ عمـري. لحظـات مـّرت علـي 
امسـجلة فـي ارشـيف حياتـي. ووايـد إهيه اللحظـات الي ما 

تنسـى. لكـن باختارلـك منهـا كـم لحظـة، عسـاها تعجبك.
راشـــد     :  ما تقصرين. طول عمرج معطاءه.

الصوت     : جاهز
راشـــد     :  ايه

الصوت     :  يلال استعد
راشـــد     :  أنا مستعد
الصوت     :  ننطلق؟
راشـــد      :  ننطلق

مـع انتهـاء مشـهد راشـد والصـوت تنطلق موسـيقى يونانية تمهد للمشـهد 
العـام وتغطـي )عملية تغييـر الديكور(. 
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اللوحة األولى

سـاحة فـي اليونـان القديمة..أمـام معبـد » أكروبولـس«. يبـدو المـكان 
صرحاً شـامخاً بأعمدته المعروفة. إنه مسـرح »ابيدوروس« المعروف.
نـرى الحركـة تـدب فـي المـكان مـع تجهيز المنظـر، وهي حركـة لفريق 
مسـرحي يونانـي مكـّون من الجوقة وممثَلين إثنيـن يرتديان زي الدورين 

اللذيـن يلعبانهمـا: أوديب وتريزياس.
أمـا البقيـة فيرتـدون المالبـس المعروفـة للجوقـة اليونانيـة. الجميـع فـي 

حالـة اسـتعداد وعمـل. الممثـالن يتدربـان علـى الحـوار.
أحـد أفـراد الجوقـة ينظـر لبعيـد وكأنـه شـاهد رجـالً قادمـاً فيلتفـت إلـى 

زميلـه.

أترى من القادم؟   : األول  
)ينظر بنفس االتجاه( هذا أرسطو   : الثاني  

وهل يخفى القمر!   : األول  
ال تشاهد أرسطو إال ماشياً وخلفه تالمذته.   : الثاني 

هذا  دأبه. يطلقون عليه لقب المعلم المّشـاء. ) باندهاش    : األول  
شـديد( هـل تـرى بيـن التالميذ شـخصاً تبـدو هيئتـه غريبة؟ 

لـم أر فـي حياتـي مثلـه.
)ينظر( هذا ليس من بالد اليونان.  : الثاني  

فـي هـذه اللحظـة يدخـل أرسـطو. رجل نحيـف بثوبه اليونانـي المعروف 
ممسـكاً بعصـاه الشـهيرة، وخلفـه ثالثـة مـن تالمذتـه ومعهم راشـد. كلهم 

يسـيرون خلف أرسـطو.
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أرسـطو  : )يواصـل الـدرس( إن كل فـن يهـدف إلـى إكمـال ما لـم تكمله 
الطبيعـة. )فجـأة تسـترعي انتباهـه حركـة الممثليـن قـرب 
المسـرح( يبـدو أن هنـاك مسـرحية... )كمـن أكتشـف(. أوه 

تريزياس! هـذا 
الثالث    : إنهم يتدربون يا معلمي اسـتعداداً لعرض مسـرحية »أوديب« 

بعـد غد في ذكرى وفاة سـوفوكليس. أخي معهم.
أرسـطو  : )لراشـد( أخـي راشـد. قلـت لنـا إنـك جئتنـا من الخيـال. وهذه 
أعشـق مسـرحية   كـم  تسـكن رأسـي وخيالـي.  المسـرحية 
»أوديـب«، وكـم هـو كاتـب عظيـم سـوفوكليس هـذا. إنـه 
قيثـارة التراجيديـا اليونانيـة. علـى يديـه نضجـت واكتملـت 
مسـرحية  اختيـاري  ومـا  عافيتهـا.  كامـل  إلـى  لتصـل 
»أوديـب« ألطّبـق عليها قوانيـن التراجيديـا إال عنوانا لهذا 

االكتمـال.
لفـن  األول  والناقـد  المنّظـر  ُتعتبـر  أرسـطو  أسـتاذ  انـت  راشد     :  
المسـرحية فـي الكـون بالقوانيـن التـي أبدعتهـا  ووضعتهـا 
الكتابـة  دسـتور  الشـعر«...  فـن   « العظيـم  كتابـك  فـي 

األول. المسـرحية 
العظـام،  المسـرحيين  لكّتابنـا  يعـود  ذلـك  فـي  الفضـل  أرسطو   :  
ولجمهـور أثينـا العظيـم الـذي تابـع إبداعاتهـم بشـغف. أمـا 
مـا قمـُت أنـا بـه، فهو فقـط تحليل ودراسـة ما كتبـوه، وأثره 
علـى الجمهـور. لقـد درسـُت نصوصهـم، ومنهـا اسـتنبطُت 
قوانيـن البنـاء فـي المسـرحية التراجيديـة، فلهـم الفضـل في 
ذلـك. هـؤالء الكبـار، اسـخيلوس وسـوفوكليس ويوريبيدس 
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هـم بسـاتين اإلبـداع، ومـن هـذه البسـاتين قطـف أرسـطو 
الـورود.

هذا تواضع من فيلسوف كبير. راشد      :  
)لراشـد( فـي بالدكـم البعيـدة التـي قدمـت إلينـا منها..هـل  األول      :  
»فـن  كتابـه  فـي  معلمنـا  ذكرهـا  التـي  القواعـد  تطّبقـون 

الشـعر«؟
)لراشـد( ال تجب أخي راشـد. أنا سـأجيب عليه. بيركليس!  أرسطو   :  
أنـت تلميـذي ولـم أكـن أتوقـع أن تسـأل مثـل هـذا السـؤال. 
كان يجـب أن تكـون مـن الفطنـة بحيـث تعلم أن راشـد قادم 

لنـا من..
عام ألفين وسبعة عشر ميالدي.. راشد     :   

يفصلهـم عّنـا خمسـة وعشـرون قرنـاً مـن الزمـن. زمـن  أرسطو   :  
مختلـف وشـعب مختلـف. مجتمع آخر لـه عقيدته وركائزه، 
فكيـف تريدهـم أن يطّبقـوا نظريـة اعتمـدت علـى عقيـدة 

وركائـز المجتمـع االغريقـي؟ هـذا محـال..
المسـرحية  بنـاء  أسـس  معلمـي  وضـع  عندمـا  )لـأول(  الثاني     :  
التراجيديـة التـي تهـز وجدان الجمهور، إنمـا كان يضع في 

ذهنـه جمهـور أثينـا..
وهـم بالضـرورة عليهـم أن يخلقـوا قواعد مسـرحية خاصة  أرسطو   :  
بهـم. وإن أخـذو عنـي شـيئا يأخـذون مـا يفيدهـم. عليهـم 
أن يعرفـوا مـا الـذي يهـّز وجـدان جمهورهـم ويؤثـر فيـه. 
)لبيركليـس( أرجـو يـا بيركليـس أال تسـأل مثل هذا السـؤال 

الخالـي مـن الفطنـة.
)مهدئـا األمـر( معلمـي. بيركليـس تلميذ ومريـد مجتهد لكن  الثالث     :  
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يبـدو أنه قـد تعّجل بسـؤاله.
ليسـت  قصيـرة  فتـرات  خـالل  إذاً،  لسـانه.  ابـن  المـرء  أرسطو   :  
متباعـدة حدثـت تطـّورات مذهلـة فـي مسـرحياتنا اليونانية. 
كان  الدرامـا،  بـدأت  ذلـك. عندمـا  كل  لكـم  وقـد شـرحُت 
أبطـال مسـرحيات أسـخيلوس من اآللهـة. وعندما جاء بعده 
سـوفوكليس، وحدثـت تغييـرات فـي المعتقـدات والمجتمـع، 
كان أبطـال مسـرحياته نصفهـم آلهـة ونصفهـم بشـر. ومـع 
ظهـور الفلسـفة السفسـطائية وانتشـار مذهـب الشـك جـاء 
يوريبيـدس وجعـل أبطـال مسـرحياته مـن البشـر العادييـن.
لذلـك لدينـا هنـا فـي اليونـان مقولة مسـرحية تقـول: إذا كان  الثاني     :  
أسـخيلوس قـد رفـع الدرامـا إلـى السـماء، فـإن سـوفوكليس 
جعلها بين السـماء واألرض. أما يوريبيدس فهوى بالدراما 

األرض.. إلى 
فجـر  يوريبيـدس  ُيعتبـر  لنـا  يقولـون  دايمـاً  جذيـه  عشـان  راشد      : 
الواقعيـة المسـرحية فـي العالـم..كان عبقـري! أصـال القرن 

مالكـم هـذا كلـه عبقـري. 

علـى الطـرف اآلخر يعتلي تريزياس المسـرح، وكذلك أوديب. يسـتعدان 
لتمثيل المشـهد. أرسـطو ينتبه لحركتهم.

المنصـة.  اعتليـا  وأوديـب  سكـــوت..سكــوت..تريزيـــاس  أرسطو   :  
ستشـاهدون اآلن مشـهداً مـن أروع المشـاهد التـي ُكتبـت 
فـي فـّن المسـرحية، إن لـم يكـن أروعهـا علـى االطـالق. 
إنـه مشـهد المواجهـة والصراع بيـن عقلييتيـن عنيدتين. إنه 
المشـهد األنمـوذج: تريزيـاس يخبـر أوديـب أنـه قتـل أبـاه 

وتـزوج أمـه.
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إنـا نسـتحلفك باآللهـة ال تحرمنـا مـن علمـك. إننـا نتوسـل  أوديب     : 
إليـك ونسـتجير بـك.

ال  بعلمـي حتـى  أجهـر  بعلمـي. ال  أجهـر  أن  أسـتطيع  ال  تريزياس  :  
مصائبـك. أفضـح 

مـاذا تقـول؟ أتخفـي علمـك؟ أتعلم أنـك بهذا تخوننـا وتضيع  أوديب     :  
المدينة. 

ال تلـح علـّي سـدى ! لـن تعلـم منـي شـيئاً. ومهمـا تبطـن،  تريزياس  :  
تظهـره األيـام

قل لي إذن ما ستظهره األيام. أوديب     :  
لـن أزيـد علـى ذلـك. فـإن أحببـَت فاحترق بأقسـى مـا يكون  تريزياس  :  

الغضب.
هـذه  مدّبـر  عنـدي  أنـك  فاعلـم  الغضـب،  تملكنـي  طالمـا  أوديب     :  
الجريمـة ولـو لـم تقتـل بيديـك. ولـو كنـَت مبصـراً التهمتك 

وحـدك بهـذه الجريمـة.
أهـذا حـق؟ إنـي ألزمـك إذن أن تخضـع عنقـك للبـالغ الذي  تريزياس  :  
قرأتـه علـى النـاس، وال تخاطـب هـؤالء وال تخاطبنـي من 

اليـوم. فأنـت رجـس هـذه األرض ووباؤها.
أتقول هذا القول دون استحياء؟ أين تظن النجاة؟  أوديب     :  

لقد نجوُت ألني أتمسك بالحقيقة. تريزياس  :  
من الذي علّمك الحقيقة. إنها ليست من صناعتك. أوديب     :  
أنت الذي علمتني إياها فقد أكرهتني على الكالم. تريزياس  :  

اي كالم ؟ تكلم مرة أخرى لتزيدني علماً. أوديب     :  
أو لم تدرك؟ أم تجبرني أن أتكلم ؟ تريزياس  :  

أوديـب     :  ال أجبـرك أن تعيـد شـيئاً مفهومـاً، وإنمـا أن ُتعلمنـي بمـا ال 
أعرف.
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إنـي أقـول لـك إذن إنـك أنـت قاتـل الرجـل الـذي تبحث عن  تريزياس  :  
قاتله.

إنك لن تسعد بذكر هذا البالء مرتين. أوديب     :  
هل أتكلم ألزيدك غضباً؟ تريزياس  :  

تنبأ بما شئت فال خير في ما تقول. أوديب     :  
إنـي أقـول إنـك أتيـَت من حيث ال تعلم شـيئاً منكراً مع أحب  تريزياس  :  

النـاس إليـك، وال تعلم في أي بحـر من البالء تخوض..
أتحسب أن تستمتع دائماً بترديد هذا القول. أوديب     :  

طالما كانت الحقيقة ذات شأن وقوة. تريزياس  :  
أوديـب      : ليـس للحقيقـة شـأن عندك..فأنـت أعمـى فـي عينيـك وأذنيك 

. وقلبك 
أتعّيرنـي بذلـك يـا مسـكين، وغـدا يعّيـرك به من لـم يعّيرك  تريزياس  :  

بـه مـن قبل...
أنـك تعيـش فـي ليـل متصـل وال تملـك أن تضرنـي وال أن  أوديب     :  

تضـر أحـداً ممـن يـرون النور.
يتولـى  الـذي  أبولـون  حسـبنا  يـدي.  فـي  مصيـرك  ليـس  تريزياس  :  

المقاديـر.
أنت الذي وجدت هذه اللعنة أم كريون؟  أوديب     :  

إن كريـون ال يـد لـه فـي بالئـك، ومـا أصابـك من شـر فمن  تريزياس  :  
نفسك.

االندمـاج  التمثيـل ونراهمـا يخرجـان مـن جـو  الممثـالن عـن  يتوقـف 
العاديـة. تمارينهمـا  إلـى  ويعـودان 

يـا سـالم علـى الحـوار الرائـع والواضـح والتدفـق الداخلـي  راشد     :  
للحـدث. متعـة!! ويجذبـك.

أثينـا  جمهـور  المسـرحية.  الصنعـة  السـر.  يكمـن  وهنـا  أرسطو   :  
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يحضـر عـرض المسـرحية وهو يعـرف قصتهـا كاملة. بل 
ويحفـظ  المتفرجـون قصتهـا عـن ظهـر قلـب ألنهـا جـزء 
مـن عقيدتهـم وأسـاطيرهم. إنهـا موروثهـم الشـعبي، ومـع 
ذلـك يحضـرون لمشـاهدة العروض المسـرحية. يحضرون 
لالسـتمتاع بالطريقـة التـي عالـج بها الكاتب المسـرحي تلك 
القصـة. بـل إن معرفتهـم بهـذه القصـة مكنتهـم مـن التفـّرغ 

لهـذا االسـتمتاع، ولتقديـر مهـارات الكاتـب وفنـه.
المسرح فن يسحر العيون والعقول. راشد    :  

أرسـطو : إنـك إن لـم تتمكـن مـن إقنـاع المتفـرج عبـر قصـة متطـورة 
محكومـة بمبـدأ االحتمـال أو الضـرورة، فإنـك لـن تتمكـن 
مـن السـيطرة علـى عقـول وقلـوب المتفرجيـن لتصـل بهـم 
إلـى  والشـفقة  الخـوف  عاطفتـي  إثـارة  عبـر  النهايـة  فـي 
الهـدف المرجـو مـن المسـرحية، وهـو »التطهيـر«. وإذا 
أردت أن تـرى سـحر المسـرح على الجمهـور، أمكث معنا 
حتـى بعـد غـد لتشـاهد عـرض مسـرحية أوديـب، وتشـاهد 
كيـف يتالعـب كاتبنـا العظيـم سـوفوكليس بقلوب ومشـاعر 

المتفرجيـن.
ليـن  مازلنـا  مختلف..إحنـا  مسـرحكم  طبعـاً  اليونـان  إنتـو  راشد     :  
أحيـن نعانـي.. وعندنـا أزمـة جمهور. جمهورنـا ما يحضر 
المسـرحية.  عروضنـا  علـى  يقبـل  ومـا  مثلكـم،  بشـغف 

غايـب. جمهورنـا 
أخـي راشـد. الجمهـور ال يغيب. الذي يغيب هو المسـرحية  أرسطو   :  

!! الساحرة 

إظالم ..
ننتقـل إلـى اللوحـة الثانية بموسـيقى مناسـبة للجـو القادم وهـو جو عصر 

شكسبير.  
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اللوحة الثانية

بعـد الظـالم تفتـح السـتارة علـى راشـد وهـو فـي إحـدى زوايـا   
المسـرح تحـت بقعـة ضـوء يجلـس على كرسـي وبيـده كتاب يفتحـه بيد، 
وباليـد األخـرى يمسـك الموبايـل ويتحـدث. في هـذا الوقت نشـاهد ممثلي 
فـي  المسـرح  يقفـون جامديـن علـى  مشـهد هاملـت )ممثـالن وممثلـة( 
جيسـتات مسـرحية، وكأن الزمـن يتوقـف بهـم. اإلضـاءة عليهـم إضـاءة 
خافتـة بحيـث إننـا نراهـم أثنـاء حـوار راشـد، لكـن ليـس بصـورة كاملـة 

تمامـاً. نـرى هاملـت يشـير بيـده لهـم.

)يتحـدث بالموبايـل( الفقـرة الثانيـة مـن أمسـيتنا المسـرحية  راشد     :   
مشـهد مـن مسـرحية هاملـت لشكسـبير. انتـه اسـمع الفقـرة 
شـرط بتعجبـك وبتوافـق عليهـا. المشـهد اللـي فيـه هاملـت. 
وحـب  القصـر  يابهـم  لمـا  للممثليـن(.  نصائحـه  )يوجـه 
يسـوي مسـرحية جـدام أمـه وعمـه اللـي قتـل أبـوه وتـزوج 
أمـه واسـتولى علـى الحكـم، يبـي يشـوف ردة فعـل جريمـة 
القتـل علـى ويـه عمـه وأمـه حتـى يبـدد شـكوكه. الميزة في 
هـذا المشـهد أنـه يعتبـر أول درس مكتـوب في فـن التمثيل. 
يدي..أنـا  فـي  المشـهد  ياخـي شـوف عبقريـة شكسـبير... 

قاعـد أقـراه... أوكيـه، باقرالـك. إسـمع..

بمجـرد أن ينطـق راشـد بكلمـة »اسـمع« تزيـد االضـاءة علـى منطقـة 
وجـود الممثليـن، ومعهـا تـدب الحيـاة فيهـم وينطلقـون بمواصلة المشـهد 
الذي كانوا يمثلونه بحركتهم الثابتة، وكأن كلمة اسـمع هي زر التشـغيل.
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أرجـوك أن تلقـي الـكالم كمـا نطقُتـه لـك. بخفـة! بخفة على  هاملت     :  
اللسـان. لكنـك إن تشـدقت بـه كمـا يفعـل كثيـر مـن ممثليكم 
فإنـي أفضـل أن ُيلقـي سـطوري منـادي المدينـة.  كذلـك ال 
يجـب عليـك أن تشـق الهـواء بيـدك كثيراً هكذا كمن ينشـره 
بمنشـار. بـل كـن هادئـاً فـي كل شـيء، ألنـك في قمـة تدفق 
وإعصـار دوامـة عاطفتـك. عليـك أن تكتسـب وتبلـغ قـدراً 
مـن االعتـدال يضفـي علـى عاطفتك شـيئاً مـن النعومة. كم 
يزعجنـي مـن األعمـاق أن أسـمع شـخصاً عنيفـاً صاخبـاً 
ذا شـعر مسـتعار يمـّزق العاطفـة إلـى قطـع صغيـرة، إلـى 
خـرق، ويشـق آذان أفـراد الجمهـور الواقفيـن أو الجالسـين 
على األرض. أود لو أن هذا الشـخص ُيجلد بالسـوط ليكّف 

عـن االفتعـال فـي التمثيـل. أرجـوك تجنـب ذلك.
الممثل األول: أؤكد لك أني سأفعل ذلك يا موالي.

هاملت     :  وال تكـن أيضـا وديعـاً أكثـر ممـا ينبغـي. لكـن إجعـل مـن 
والقـول  القـول،  يناسـب  الفعـل  واجعـل  أسـتاذك،  فطنتـك 
يناسـب الفعل، على أن تراعي بشـكل خاص أن ال تتجاوز 
هكـذا  فعلـه  فـي  مبالـغ  شـيء  أي  ألن  الطبيعـة،  اعتـدال 
هـو بعيـد عـن غايـة التمثيـل، ألن هـذه الغايـة كانـت فـي 
البـدء، وهـي اآلن كوضـع المـرآة أمـام الطبيعـة، لكي ترى 
الفضيلـة مالمحهـا وتـرى الِخّسـة صورتها، ويـرى العصر 
نفسـه والزمـن شـكله وطابعـه. فـإذا بالغـت أو قّصرت وإن 
كان هـذا يضحـك الجهـالء، فذلـك ال يمكنـه إال أن يحـزن 

العقـالء.
الممثـل األول: آمـل يـا مـوالي أن نكـون قـد صححنـا الخطـأ األول إلـى 

حـّد ما.
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ال، ليـس إلـى حـّد مـا... بـل صّححـوه تمامـاً. وال تسـمحوا  هاملت    :  
للذيـن يلعبـون عندكـم دور المهـرج أن يقولـوا مـا يزيد عما 
هـو مكتـوب لهـم. فـإن منهم مـن يضحكون هم أنفسـهم لكي 
يثيـروا أيضـاً ضحـك بعـض المشـاهدين األغبيـاء، بينمـا 
تكـون فـي المسـرحية فـي الوقـت نفسـه قضيـة مهمـة يجب 
أن ينتبهـوا لهـا. إنه سـلوك ذميم ويكشـف عـن طموح حقير 
فـي نفـس األحمـق الـذي يسـلكه. هيـا!.. اذهبوا واسـتعدوا.

)ممسـكاً بالموبايـل ويقـرأ. يظـل علـى وضعـه السـابق ولـم  راشد      :  
 ) يتغير

        أي وهللا صدقت.. صح هللا إلسانك يا شكسبير.

ظالم وانتقال للوحة الثالثة بموسيقاها الممّهدة للجو الروسي المناسب.    
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اللوحة الثالثة

بعـد الظـالم تفتح السـتارة على جو اسـتديو الممثـل وهو المختبر   
المسـرحي الـذي أقامـه ستانسالفسـكي لتدريـب تالميـذه مـن الممثليـن.
ثالثـة مـن التالميـذ الممثلين يقومـون بأداء تمارين جسـدية حرة، ويختار 

كل واحـد منهـم تمرينـاً معيناً، وذلـك لتمرير الوقت حتـى بدء الدرس.
نـرى الممثلـة ماريـا تقـف تتابعهـم بشـيء من الدهشـة ألنها ممثلـة جديدة 

ومبتدئة.
علـى الجانـب اآلخـر نشـاهد راشـد يقـف يتابـع مـا يـدور. أحـد التالميـذ 

الثالثـة يشـاهد األسـتاذ قادمـاً فيخاطـب زمـالءه:
األستاذ وصل . األول        :   

» يأخـذون أماكنهـم علـى الكراسـي المنتشـرة في المكان، ومـن المهم أن 
يجلسـوا بشـكل حـر فهم فنانون وليسـوا طلبـة مدارس.

راشـد يأخـذ وضعـه معهـم و يختـار لنفسـه كرسـياً ويجلـس. كذلـك تفعل 
ماريا.

يدخل األستاذ المعلم ستانسالفسكي بشكله الروسي المعروف.

ستانسالفسكي : جاهزون 
 األول       :  بالطبع 

الثاني       :  ومتحمسون أيضاً 

ينظـر ستانسالفسـكي بدهشـة لراشـد وكأنـه يسـتغرب وجـوده، فيشـعر 
راشـد بهـذا االندهـاش، قيقـف ليتحـدث
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أسـتاذي العظيم ستانسالفسـكي... أشـوفك إطالعني مندهش  راشد    :  
مـن أكـون ؟ أنـا يـا أسـتاذنا الكبير ضيف، جيـت أبي أعيش 
لحظـة معاكـم فـي هـذا المـكان  العظيـم... المكان اإلشـعاع 
اللـي أعطـى للعالـم أول منهـج علمي لفن تدريـب الممثلين. 
هـذا المـكان اللـي يشـهد تطبيـق منهجـك فـي صناعـة ممثل 
قـادر علـى الوصـول ألعلـى حاالت الصـدق الفنـي للتمكن 
مـن إقنـاع المتفـرج بجدارة. أسـتاذي أتشـرف بوجودي في 
اسـتديو الممثل..هـذا المـكان اللـي جمعـت التماريـن اللـي 
صـارت فيـه  فـي كتابـك العظيـم المهـم  »إعـداد الممثـل« 

اللـي يعتبرونه دسـتور فن الــتمثيل.
ستانسالفسكي: أرحب بك ضيفاً.. ولتعلم يا أخي ...

راشد     :  راشد.
ستانسالفسـكي: راشـد أخـي. إننـي بخبـرة السـنين والعمـل فـي المسـرح 
طـوال العمـر قـد اكتشـفت أن الممثـل مسـكين. فهـو يختلف 
عـن العـازف أو راقـص الباليـه أو غيرهمـا مـن الفنانيـن 
ألنـه محـروم مـن التماريـن، وال يـدري كيـف ينبغـي لـه 
أن يتمـرن. فهـو ال يعـرف العناصرالتـي يتألـف منهـا فنـه، 
وليسـت لديـه نظريـة. وهـذا ما دفعنـي لوضع منهـج علمي 

لتدريـب الممثليـن.
واسـتفاد الجميـع يـا أسـتاذي من منهجك اللي سـمي باسـمك  راشد    :  
منهـج ستانسالفسـكي. وبفضـل تطبيـق هـذا المنهـج، اعتلى 
كثيـر مـن نجـوم الفن سـلم اإلبـداع والشـهرة، ويشـهد بذلك 
يرجعـون  الذيـن  السـينمائيين  مـن  هوليـوود  نجـوم  ألمـع 

الفضـل فـي جـودة تمثيلهـم إلـى منهجـك.
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ستانسالفسكي: لكن أخي راشد كيف وصلت إلينا ؟ 
راشد       :  عن طريق الخيال أستاذي.

ستانسالفسـكي: الخيال...هـذه المدينـة الخصبـة التـي ينهـل منهـا الفنانون. 
)للتالميـذ( أنظـروا كيف وصل راشـد إلينـا. لقد ركب طائر 
الخيـال. ولكـي يعمـل طائـر الخيـال، عليـه النطـق بكلمـة 

السـر »لو«.

لـو السـحرية الرائعـة التـي ترفعنـا مـن الحيـاة اليوميـة إلى آفـاق الخيال. 
راشـد نطـق الكلمـة السـحرية فقـال »لـو« يعـود الزمـن إلـى الخلـف، 
لحضـرُت دروسـاً في اسـتديو الممثـل. وقامت »لـو« بالمهمة على أكمل 

. وجه 
هـي  »لـو«  اإلبـداع.  بوابـة  وللمؤلفيـن  للممثليـن  هـي  »لـو«   
الكلمـة التـي سـتدفع لكـم ايجـارات منازلكـم وتعينكم على العيـش الكريم. 
عمومـاً... سـنتحدث فـي قـادم األيـام عـن الخيـال.. وعن »لـو« بتفصيل 

اليـوم هـو.. أكثـر. ودرسـنا 
)ينتبه لوجود ماريا(    
ماريا..هل أنا ُمحق؟   

نعم، .  ماريا ماريا        :  
ستانسالفسكي: ماريا زميلة جديدة انضمت لنا اليوم. قفي ماريا..
)تقف ماريا وهي ترتجف خوفاً وفي قمة ارتباكها(

األول       : )هامساً لها( ماذا أصابك؟
ماريا       : )هامسة له بخوف( خائفة..

ستانسالفسـكي: تعالـي هنـا ماريـا.. )تذهـب ناحيتـه وهـي مرتكبـة وغيـر 
) طبيعية

هدئـي مـن روعـك، ودعينـا نمثـل مسـرحية صغيـرة.   
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علـى  جالسـة  وأنـت  االضـاءة  سـنفتح  موضوعهـا:  إليـك 
الكرسـي. وسـتظلين جالسـة حتى نطفئ االضاءة. هذه هي 
المسـرحية بأكملها.هل يمكن أن تتصوري شـيئا أسـهل من 

؟ هذا
ستانسالفسـكي يأخـذ ماريـا إلـى وسـط المسـرح ويضع الكرسـي ويشـير 
إليهـا بالجلـوس وهـي مـا تـزال مرتبكـة. بعـد أن تجلـس ماريا يشـير إلى 
االضـاءة ، فتفتـح عليهـا بإنـارة واضحة. الطلبة ينظـرون إلى ماريا التي 
تدخـل بعـد لحظـة مـن جلوسـها صامتـة فـي جـو مـن االرتبـاك الكامـل 
ويداهـا تغطيـان وجههـا. تميـل برأسـها إلى أسـفل حتى يراهـا الطلبة من 

الظهـر وهـي متوتـرة تمامـاً )موسـيقى مناسـبة للتوتر(
الصمـت مسـتمر. ماريـا تـدرك مـدى ارتباكهـا، ولـم تعـد تعـرف مـاذا 
تفعـل. تجلـس بوضعيـة معينـة، ثـم ال تلبـث أن تغيرهـا إلـى وضعيـة 
أخـرى، ثـم إلـى وضعيـات مربكـة أخـرى! تلقـي بنفسـها إلـى الخلـف ثم 
تعتـدل مـن جديـد ثـم تنحنـي، وتشـد طـرف ثوبهـا بقـوة. ثـم تنظـر بثبات 

إلـى شـيء علـى األرض.
ستانسالفسـكي يعطـي إشـارة إغـالق االضـاءة التـي علـى ماريـا. تقـف 

ماريـا وتتـرك الكرسـي وتنتظـر مـا سـيقوله األسـتاذ.
ستانسالفسـكي : إصعـدي مـرة أخـرى علـى الخشـبة، هـذه المـرة  أنـا 

معـك. سـأمثل 
أنت ؟ )غير مصدقة( ماريا         :  

ستانسالفسـكي: تعالـي واجلسـي. ) تأخـذ ماريـا مكانهـا علـى الكرسـي 
نفسـه( سـأحضر المسـرحية لنختـار لنـا مشـهداً ونمثلـه. 
تجلـس هـي منتظـرة، وهـو يتجـه لحقيبتـه ويحضـر نصـاً 
مسـرحياً. يقـف إلـى جانبهـا يتحـدث عـن المشـهد. ماريـا 
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وحركاتهـا  التركيـز،  عليهـا  ويبـدو  اآلن  هادئـة  صـارت 
سـاكنة، فهـي لـم تكـن تفعل أكثر مـن انتظار أوامـر جديدة. 

يصبـح وضعهـا طبيعيـاً يتفـق مـع واقـع الحيـاة.
بعـد لحظـة وهـو مـازال يبحـث وهـي بهـدوء تنتظر..ينهي 

ستانسالفسـكي المشـهد.
ستانسالفسكي : اآلن ماذا كان شعورك؟

ماريا         :  أنا.. لماذا ؟ وهل مّثلنا شيئاً؟
ً ستانسالفسكي  : طبعا

ماريـا     : متـى؟ كنـُت جالسـة مجـرد جلـوس، ومنتظـرة أن تجـَد 
المشـهد الـذي سـنمثله مـن نسـخة المسـرحية وتخبرنـي 

مـاذا سـأقول. عجبـاً.. إننـي لـم أمثـل شـيئاً.
ستانسالفسـكي  : لقـد كان هـذا أحسـن مـا في األمر كله. لقد كنت تجلسـين 
وتنتظريـن، ولـم تفعلـي شـيئاً آخر. في المـرة األولى عندما 
أجلسـتك علـى الكرسـي، كنـِت فـي قمـة االرتبـاك والتوّتـر 
ألنـك تجلسـين بـال دافـع. بـال فعـل بداخلـك. لذلـك كانـت 
جلسـتك غيـر ُمقنعـة. وغيـاب الدافـع جعلـك ال تعرفيـن أن 
تجلسـي بشـكل ُمقنـع وبسـيط. أمـا فـي الجلسـة الثانيـة فقـد 
كنـِت طبيعيـة وهادئـة ألنـك تملكيـن الفعـل وهـو االنتظار. 

كنـت تنتظريـن أن أختـار لـك مشـهداً نمثلـه.
هـل شـاهدتم الفـرق اآلن بين الجلوس على الكرسـي بهدف وفعل ودافع، 

وبيـن الجلوس على المسـرح بال دافع..
الممثـل الثانـي  : مـع أنهـا فـي الجلسـة الثانيـة جلسـت ثابتـة ولـم تحـرك 

إصبعـاً، لكننـا عشـنا معهـا االنتظـار..
ستانسالفسـكي  : السـكون الخارجـي لشـخص جالـس على خشـبة المسـرح ليـس عبثاً، 
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بـل عـدم الحركـة الجسـدية يكـون فـي كثيـر مـن األحيـان نتيجة مباشـرة 
للصـراع الداخلـي. إن جوهـر الفـن ليـس فـي صورتـه الخارجيـة، وإنما 

فـي مضمونـه الروحـي... )فـي هـذه اللحظة تدخل سـونيا(
  سـونيا جئـِت فـي الوقـت المناسـب ) تأخـذ كرسـياً وتجلـس 

إلـى جانـب زمالئهـا( 
  نتحـدث يـا سـونيا عـن أهميـة الفعـل علـى المسـرح، وهـو 
مـا يؤكـد المعايشـة الحقيقـة للممثـل إليصـال حالـة الصـدق 
للمتفرجيـن.. فـكل شـيء يحـدث على خشـبة المسـرح ال بد 
أن يحدث لغرض ما.. أما أن تجلسـوا على خشـبة المسـرح 
أثنـاء العـرض لتظهـروا أقدامكـم الجميلـة كما كانت سـونيا 
تفعـل البارحـة، أو لتسـتعرضوا أجسـامكم كمـا كان )يشـير 
إلـى أحـد الممثليـن( جريشـا يفعـل، فهذا ليس مـن الفن.. إن 
االنسـان كلمـا حـاول اسـتعراض نفسـه علـى الخشـبة خرج 

عـن نطـاق الفـن الحي.
يـا  لكنـي  والحـزن(  والصدمـة  بالضيـق  شـعرت  سونيا        :  )وقـد 

فمدحتنـي.. دوري  عـن  سـألتك  أسـتاذي 
ستانسالفسكي : مدحتك نعم.. ألن يديك وقدميك جميلتان !

سونيا        :  )شبه باكية( فما الذي كان رديئا إذن ؟ 
ستانسالفسـكي : )بهـدوء ورقـة يشـرح لهـا وبال عصبية( لقـد كان موضع 
السـوء فـي تمثيلـك هـو أنـك كنـت تعبثيـن بجمهـورك ولـم 
تكونـي تمثليـن دور كاتريـن. إنـك تعلميـن أن شكسـبير لـم 
يكتـب )ترويـض النمـرة( لكـي تأتـي طالبـة اسـمها سـونيا 
مينوفـا لُتظهر أمام الجمهـور قدميها الصغيرتين وتحركهما 
علـى خشـبة المسـرح، أو لتعبـث بالمعجبيـن بهـا. لقد كانت 
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لشكسـبير وجهـة نظـر مختلفـة. سـونيا، عليـك أن تقـرري 
إذا كنـِت قـد جئـِت هنـا لتخدمـي المسـرح وتبذلـي  نهائيـاً 
ألغراضـك  السـتغالله  جئـت  أم  أجلـه  مـن  التضحيـات 
الشـخصية! احفظـوا هـذه عـن ظهـر قلـب )يقولهـا كمقولـة 
مهمـة( أي عبـث ذلـك الـذي يصلـه الممثـل عندمـا يسـتخدم 

المسـرح لعـرض الـذات . 
أسـتاذي الكبيـر. فـي الدقائـق التـي تشـرفت فيهـا بسـماع  راشد      :  
نصائحـك وتعاليمـك للممثليـن، عرفـت مـدى حرصك على 
احتـرام الجمهـور مـن خـالل رغبتك العظيمة فـي أن يصل 

الممثـل إلـى أعلـى درجـات الصدق.
ستانسالفسـكي : أخـي راشـد..إن المتفـرج والممثـل علـى السـواء شـريكان فّعـاالن في 

تمثيل المسـرحية.

إظـــالم..
القهـوة  الرابعة..بنـزول موسـيقى تعبـر عـن جـو  اللوحـة  إلـى  وننتقـل 

)1949  – الريحانـي..)1895  نجيـب  زمـن  المصريـة 
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اللوحة  الرابعة

 بعـد االظـالم نفتـح علـى جـو قهـوة شـعبية مصريـة. بعـد لحظـة يدخـل 
راشـد ومعـه رجـل مصـري هـو شـعبان. الزمـن اآلن هـو عـام 1916. 

شـعبان يرتـدي مالبـس الفـالح المصـري.
هيـة دي قهـوة »برنتانيـا« الـي بيقعـد عليها األسـتاذ نجيب  شعبان    :  
الريحانـي؟ )يتلفـت( هـو موش موجود دلوقتـي، بس تالقيه 
جـاي فـي السـكة. أصـل القهـوة دي قهـوة الفنانيـن تالقيهـم 
قاعديـن هنـا طـول النهار.)يختـار طاولـة( اتفضـل. )ينادي 

صبـي القهـوة( ميشـو يـا ميشو)لراشـد( تشـرب إيه ؟   
تسلم ما تقصر..شكراً راشد     :  

شكراً إيه...مايصحش..إنته ضيف. شعبان    :  
جاي راشد     :  

)ال يفهم( إيه؟ شعبان    :  
جاي  راشد     :  

لأسف هنا ما بيقدموش أكل.. مشاريب بس شعبان    :  
ال تسلم... ما بي أكل... أقولك جاي راشد     :  

ماتقولها عدل بالعربي شعبان    :  
)يضحك( شاي راشد     :  

)يقلـد  وصغيرة..مـش  وسـهلة  شـاي..خفيفة  كـده  أيـوه  شعبان    :   
ويضخـم الكلمـة( جاي..إنتـو بتشـربوه فـي حلـة.. )نالحـظ 
علـى الطـرف اآلخـر مـن القهـوة يجلـس المخـرج عزيـز 
عيـد يشـرب شـاي..ويقرأ مـن كتـاب أجنبي( إنما أخ راشـد 

ماقلتليـش.. أخباركـوا فـي سـينا إيـه ؟
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راشد       :  )مندهش( أي سينا ؟
شعبان      :  إنته مش من أهل سينا..مش همه اللي بيلبسوا كده.

راشد       :  ال ال ..
أمال إنت جاي منين؟ إنت فين يا ميشو ؟ شعبان     :  

صدى من الداخل : أيوه .. جاي..
راشد       :  )بجدية يشرح لشعبان( إنتو الحين في سنة كم ؟

شعبان     :  هو إنت ماتعرفش إحنا في سنة كم ؟
إنت بس قولي ..إنتو في أي سنة ؟ راشد      :  

شعبان     :  )وقـد اندهـش مـن ذلك وبدا يسـاوره الشـك فـي صحة عقل 
راشـد..وبدأ ينظـر لـه بريبـة وتخوف منه..( إنتـو؟ هو إنت 
مـش عايـش معنـا السـنة وال إيـه ! هـو فيـه إيـه ! إحنـا فـي 
ألـف وتسـعمية وستاشر..)سـاخراً منه راشـد علـى الطريقة 

المصريـة( وإنـت بقـه في سـنة كم؟
)وكأنـه يخبـره بمعلومـة ال يعرفهـا أحـد( شـوف أنـا جـاي  راشد      :  

مـن المسـتقبل..من سـنة 2017.. جـاي مـن بكـرة..
شعبان     :  )يسـايره وقـد صـار متأكـدا إنه فـي حاله غيـر طبيعية وإنه 
قـد يكـون تحـت تأثيـر مخدر معيـن أو شـراب( وهللا.. جاي 

مـن بكـرة. قلـي بقه أخبـار بعد بكـرة إيه ؟
يصل اآلن ميشو صبي القهوة

أأمر يا حج شعبان. ميشو     :  
أنا واحد شاي راشد      :  

شـعبان    :  )هامسـا لراشـد( مبالش الشـاي بقه إنت خذلك واحد قهوة..
عشان إيه..تريح المسائل.

ميشو     : شاي وإال قهوة يا معلم شعبان 
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)بمعنـى وقصـد لميشـو( ال ال خليهـا قهوة..عشـان األسـتاذ  شعبان    :  
جـاي مـن بكرة.

  )يقولها وكأنه يقول له أن حالته ميئوس منها( 
)وقـد فهـم القصـد يتحـدث مـع راشـد علـى أسـاس إنـه فـي  ميشو    :  
غيـر وعيـه ومخدر تماماً( جاي مـن بكره... أهال... وجاي 
اليـوم( ناسـي حاجـة...  إلـى  ليـه )يشـير بحركـة  إمبـارح 
)يضحـك علـى الطريقـة المصرية الخاصـة بالنكت( حلوه؟ 
عجبتـك؟ خـذ دي. واحـد زيـك كـده جـاي مـن بكرة بيسـأل 
صحبـو: النهـاردة السـبت وإال الحـد؟  قالـه الء االثنيـن. 

قالـه..أول مـرة بيجـوا مـع بعض...)يضحـك(
وأنا شاي والنبي يا ميشو. شعبان   :  

عنـدك واحـد شـاي وواحـد قهوة..للنـاس الجيـة مـن بكرة.. ميشو    :  
ويذهب( )يتركهـم 

إسـتلمتموني أخي شـعبان... أنا سـكت ألني اسـتمتعت بخفة  راشد    :  
الـدم المصريـة. أخـوي شـعبان أنـا اتكلـم جـد. أنا جـاي من 
زمـن آخـر... وأنـا بكامل قـواي العقلية. أنا فنان مسـرحي، 
وجيـت الماضـي بخيالـي أقابـل الفنان نجيـب الريحاني ألنه 
فنـان كبيـر ومؤثـر وتـرك بصمـة مـب بـس فـي مصـر، 
فـي الوطـن العربـي كلـه... ومدرسـته امتـدت عندنـا إلـى 

الخليج..
أيـوة كـدة أنـا فهمـت دلوقتـي. إنـت عـارف بئـة يـا أسـتاذ  شعبان   :  
راشـد الفنـان نجيـب الريحانـي ده، أصلـي أنا اشـتغلت معاه 
كمبـارس كـده فـي كـم فصـل مضحـك. عـارف سـر نجـاح 

األسـتاذ نجيـب إيـه ؟ 
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)بانتباه( إيه ؟ راشد      :  
شعبان    :   كان مهموم بحاجة اسـمها الناس... مهموم بمشـاكلهم شـايل 
هـم الفالحيـن.. وازاي يبسـطهم وينورهـم... انـت عـارف 

اللـي قاعـد هنـاك ده مين ؟
مين ؟ راشد     :  

ابتـدوا  الريحانـي.  صاحـب  عيـد...  عزيـز  المخـرج  ده  شعبان    :  
مشـوار الفـن مـع بعـض. اتعرفـوا علـى بعـض مـن أيـام 
البنـك الزراعـي. اشـتغلوا  مـاكان الريحانـي بيشـتغل فـي 
روايـات كثيـرة مـع بعض، وعملوا فرقة مسـرحية. عشـرة 
عمـر بينهـم.. بـس دلوقت هـم اختلفـوا. والريحانـي انفصل 
عنـه. ويتهيألـي هـو قاعـد هنـا مسـتني نجيـب ييجي عشـان 
يقنعـه يرجعـوا زي مـا كانـوا يشـتغلوا مسـرح مـع بعـض. 
بـس اللـي عارفـه عـن نجيـب الريحانـي مسـتحيل حيوافـق  

يرجـع يشـتغل معـاه!
ليش ؟ راشد     :  

ألنـه االختـالف بينهـم وصـل للنقطـة اللي نجيـب الريحاني  شعبان    : 
مـا بيقدمـش فيهـا أي تنـازل.

وإللي هي !  راشد     :  
ذوق النـاس! واللـي يحبـوه الناس..)يشـاهد الريحانـي قـادم  شعبان    :  

مـن الكواليـس( 
  أهـو األسـتاذ نجيـب وصـل. سـيبه بقـه يقعـد مـع عزيـز 
عيـد واسـمع بقـه القوالـه إللـي حيقولهـا الريحانـي. وبعد ما 

يخلـص مـع عزيـز، خـش انتـه واتعـرف عليـه..
الريحاني يدخل اآلن بشكله المعروف متجها حيث طاولة عزيز عيد.



مسرحية قالت لي الخشبة 33

مساء الخير )يسحب كرسي ويجلس( الريحاني  :  
يتابـع  لسـاك علـى موقفـك؟ )راشـد  انتـه  النـور...  مسـاء  عزيز      :  

بتركيـز(  بينهمـا  الحـوار 
خلينـا صحـاب يـا عزيـز أحسـن وسـيبك مـن الشـغل مـع  الريحاني  :  

بعـض فـي المسـرح..
انته عاملها مشكلة كبيرة ليه ؟ عزيز      :  

مهية مشكلة كبيرة أصال... دي مصيبة. الريحاني  :  
كمان مصيبة ! عزيز      :  

مـا  والجمهـور  مسـرحية  تعـرض  لمـا  إيـه  تسـمي  أمـال  الريحاني  :  
بيجلكـش.. عيـد شـم النسـيم؟ دي مـش مصيبـة، دي كارثة. 
وتشـقى  بروفـات،  وتعمـل  نـص،  وتكتـب  فكـرة،  تـدور 
وتصـرف فلـوس.. وبعد كـده تعرض لكراسـي فاضيه!! ده 

جنـان ..
بس برضه يا نجيب انت بتبالغ حبيتين ! عزيز     :  

أنـا.. وإال انـت بتبالغ في تمسـكك بـ »الفارس« الفرنسـي.. الريحاني :  
عمـال تترجـم فـي نصـوص مواضيعهـا خارجـة عـن ذوق 
المجتمـع المصـري وعـن تقاليـدو. يـا عم هو فيـه حد يعمل 
مسـرحية عنوانها » يا سـتي ما تمشـيش كده عريانة«.؟!!! 
ماجـاش...  والجمهـور  ازاي؟  انتقدتـك  الصحافـة  شـفت 
مكسـوفين. آلولـك دي مسـرحية عيـب. أنـا سـمعت النـاس 
بتقـول لبعـض مـا تروحـوش الروايـة دي، عشـان حتظهـر 

فيهـا ممثلـة عريانة.
  معقولـه المجتمـع المصـري يقبـل الحاجـات دي يـا عزيز؟ 
ده خـروج عـن الـذوق العـام، ومـش عايـز أقولـك كلمـة 
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سـمعتها.حا قولهالـك. قالـك إيـه قلـت األدب دي... هـو ده 
الفـن!.. حتنكـر. وانـت بـذات نفسـك فـي مسـرحية »خلـي 
مشـاهدة  »إن  االعـالن  فـي  كتبـت  إميلـي«  مـن  بالـك 
المسـرحية مقصـورة علـى الرجـال. إيـه يـا عزيـز. محنـا 

للدرجـة دي.. مـا توصلـش  طابخينهـا سـوا...بس 
طب نقعد..نعيد التفكير مرة تانية..نعدل مسارنا  عزيز     :  

مختلـف  طريـق  لّيـة  أنـا  بالنسـبالي...  ماينفعـش..  ال  ال  الريحاني :  
عنـك. أنـا عـارف أنـا رايـح فيـن. بـس مشـكلتك يـا عزيـز 
مـش المشـاهد الخارجـة دي الـي مـا تناسـبش المصرييـن. 
مشـكلتك فـي التأسـيس. إنتـه عنـدك مشـكلة كبيـرة هية إلي 

بتفرخلـك كل المشـاكل الصغيـرة الكثيـرة إلـي عنـدك.
إزاي ؟ عزيز     :  

مشكلتك في نص المسرحية... النص مش مصري  الريحاني :  
الفرنسـي  النـص  باخـد  أنـا  )باندهـاش واسـتنكار( ازاي..  عزيز     : 

مصـري. وأحولـه 
وهـو الواحـد لمـا يبـدل المسـرحية مـن اللهجـة الفرنسـاوي  الريحاني :  
إلـى اللهجـة المصريـة، بقت المسـرحية مصريـة؟ الء! هي 
يـا  للحـوار  االقتبـاس مـش ترجمـة  الكبـرى.  الطامـة  دي 
عزيـز. االقتبـاس إنـك تاخـذ الروايـة الفرنسـاوي وتزرعها 
فـي المجتمـع المصـري. تسـتنبتها فـي أرضـك تاخـذ طعـم 
وعاداتهـم.  ذوقهـم  وتراعـي  النـاس،  وريحـة  األرض 
االقتبـاس الصـح قريـب مـن التأليـف بحيـث المتفـرج لمـا 
يشـوف الروايـة ال يمكـن يحـس لحظـة أنهـا فرنسـية. انـت 
رواياتـك أبطالهـا بيتكلمـوا مصـري، صحيـح...  بـس الجو 
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كلـه أجنبـي. )هنـا يعتـدل الريحانـي وكأنـه سـيقول لعزيـز 
مقولـة مهمـة وحكمـة أهـم. ومـن الممكـن فـي هـذا المقطـع  
أن أقتـرح علـى المخـرج أن يغلـف هـذه المقولـة الريحانيـة 
بالـذات بجـو مـن الصدى وااليكو لتأخذ جـالل المعنى وأثر 
التضخيـم(. »إحنـا عايزيـن مسـرح مصـري! مسـرح ابـن 
بلـد! فيـه ريحـة الطعميـة مـش ريحـة البطاطـس المسـلوقة 
والبفتيـك. مسـرح نتكلـم عليـه اللغـة اللـي يفهمهـا الفـالح 
والعامـل ورجـل الشـارع....ونقدم لـه اللـي يحـب يشـوفوه 

ويسـمعه«.

يصفق راشد لكلمة نجيب الريحاني وهو مبتسم ..ثم
إظــــــــالم..

ننتقل بعدها للوحة األخيرة تنتقل الدوحة عام 1960.
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اللوحة الخامسة

  راشـد اآلن علـى المسـرح  الـذي يكـون كمـا فـي المشـهد 
األول خشـبة فارغـة عاريـة. وهـو في دهشـة من ذلك يخاطب الخشـبة..
خلينـا  وقـت.  عندنـا  بعـد.  قوليلـي  حبيبتـي.  وقفتـي  ليـش  راشد     :  

نواصـل.
وقفـت ألن اللحظـة اليايـة يا راشـد اللي باقولـك عنها هاذي  الصوت   :  
مـن أعـز لحظـات عمري..واللي طول عمـري أفتخر فيها. 
عشـان جذيـه مـا بيـك اتـروح لهـا بخيالـك علـى طول..أبي 
يكـون لـي الشـرف كخشـبة مسـرح إنـي أنـه أسـولف لـك 

. عنها
شنهي اللحظة ذي ؟ راشد     :  

)بشـاعرية وحـب( لحظـة أبيـك اتسـجلها فـي دفتـر أيامـك  الصوت   : 
مثـل مـا هـي  محفـورة فـي دفتـر أيامـي..

شوقتيني للحظة. قوليلي عنها ؟ راشد     :  
لحظـة عزيـزة. وسـر معزتهـا إنهـا مربوطـة بتاريـخ أغلى  الصوت   :  

وأعـز البلـدان، قطر.
حبيبتـي.. سـاكنة  الـدم  فـي  كلهـا  قطـر.  ولحظـات  قطـر  راشد     :  

كـم؟ سـنة  هـاذي  واللحظـة 
ألف وتسعماية وستين الصوت   :  
وشتقول ها اللحظة ؟ راشد      :  

بتقولـك اللحظـة عن شـباب قطريين إزرعـوا البذرة األولى  الصوت   :  
لفـن المسـرح فـي قطـر، مـن خـالل نـادي الطليعـة اللـي 
تأسـس عـام 1960 واللـي يعتبـر النشـاط المسـرحي فيـه 
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أحـد مكونـات النـادي ومصـدر من مصادر تمويلـه. بتقولك 
عـن الدكتـور علـي بـن خليفـة الكـواري، المؤسـس الفاعـل 
للفرقـة المسـرحية واللـي اتسـجله اللحظـة كأول مـن قـام 
بمهـام االخـراج المسـرحي في قطر من خالل المسـرحيات 

الثـالث اللـي قدمتهـا الفرقـة.
)ممكـن االسـتعانة بصـور قديمـة وحديثـة للدكتـور وعرضهـا فـي خلفية 

المسرح(.
الصوت    :  بتقولـك اللحظـة عـن أول قطـري مارس مهام صيـد الفكرة 
الفريـق  الحـوار، ويقـوم  ثـم  وبلورتهـا فـي حكايـة، ومـن 
بحفظـه لتقديمـه على المسـرح..وهو بهذا قـام بدور المؤلف 
إلـى جانـب كونـه ممثـالً فـكان المؤلـف المسـرحي األول 
وهـو المرحـوم صالـح بـن محمـد السـليطي )محاولـة ايجاد 

صـور لـه لعرضها(
  بتقولـك اللحظـة عـن الشـاب النابغـة والموهـوب، األسـتاذ 
المهنـدس محمـد يوسـف العالـي اللـي سـجل اسـمه ممثـالً 
أول للفرقـة وبانـي أول خشـبة مسـرحية فـي تاريـخ قطـر 
بمشـاركة مباشـرة مـع الدكتـور علـي بـن خليفـة الكـواري 
اللـي عـاد مـن مصـر حامـالً تصـوراً كامـالً لشـكل البنـاء 

ومتطلباتـه. المسـرحي 
 بتقولـك عـن المرحـوم حمد بن غانـم السـليطي كأحد أعمدة 
التمثيل المسـرحي بالفرقة، والذي أعتبره أيضا أول قطري 
مـارس التمثيـل خلـف ميكرفون طابور المدرسـة الصباحي 
فـي أول مدرسـة فـي تاريـخ التعليـم فـي قطـر، حيـث كان 
طالبـاً فيهـا وتأسيسـها كان عـام 1950 – 1951 اللي هي 
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مدرسـة » قطـر االبتدائيـة » حيث كان يقـدم فقرات تمثيلية 
أمـام التالميذ..

تاريـخ  فـي  قدمـت  مسـرحية  أول  عـن  اللحظـة   وبتقولـك 
المسـرح فـي قطـر وهـي » مسـرحية الفتـاش« التـي قدمها 
فنانـو مسـرح الطليعـة وكانـت المسـرحية تناقـش ظاهـرة 
منتشـرة فـي تلـك الفتـرة وهـي العـالج عن طريـق تحضير 
النسـاء،  مـن  يتلبسـونهم، وخاصـة  ممـن  الجـن وطردهـم 
حيـث كان يتـم اسـتغاللهم ماديـاً. ورغـب الفنانـون بتقديمها 
تحذيـراً للنـاس مـن هـذه اآلفـة. وبتقولـك عـن أول شـباك 

تذاكـر دخـول للمسـرح فـي قطـر.
 بتقولك بعد عن الشـاب الفلسـطيني سـالم رزق اللي شـارك 
أصدقـاءه وزمالئـه القطرييـن بالتمثيـل فـي الفرقة..وبذلـك 
يسـجل سـالم رزق اسـمه كأول عربـي يشـارك فـي نشـاط 
مسـرحي قطـري، وكان أحـد أبطـال المسـرحية )قطـر بين 
الماضـي والحاضـر( وقـام بدور مدير الشـركة االنجليزي. 

)صور لسـالم رزق(
مـا فيـه أهـم مـن هـا اللحظـة اللـي انسـجل فيهـا للتاريـخ  راشد     :   
ولأنصـاف. ريـاده مملوكـه لشـباب أعطـوا بلدهم وسـجلوا 
أسـاميهم بحـروف مـن ذهـب. أبي أروح لهـم. أعيش لحظة 

معاهـم. أهـو ويـن كان مقرهـم.
الصوت   :   فريـج الغانـم الجديـد. مقابـل قسـم التغذية، بيـت عربي قديم 
فيـه سـتة غـرف. روح لهـم، وبلغهـم منـي تحيـة وقولهـم: 
مثـل مـا اقلوبكـم هفـت وحبـت الخشـبة ، عمـر الخشـبة مـا 
راح تنسـاكم. الخشـبة امسـجلة أسـاميكم على أوتار الوريد، 
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القريـب مـن القلـب ألنكـم نـوارة البدايـة، وأول شـعاع فـي 
وللميـت  الـرأس  علـى  قبلـه  منهـم  للحـي  النـور.  خيـوط 
منهـم الرحمـة والغفـران. روح راشـد.. وسـلم علـى سـكك 

ودواعيـس فريـج الغانـم.

موسـيقى تعبـر عـن الدوحـة تلـك األيـام، واالنتقـال إلـى حـوش البيـت 
العربـي، حيـث وجـود مبنى المسـرح. وعند فتح االضاءة، نشـاهد بعض 
فريـق المسـرح يجلسـون فـي نقـاش بينهم. بعضهم على كراسـي بسـيطة 

مـن تلـك الفتـرة. والموجـودون هم : 
علـي بـن خليفـة الكـواري / صالـح بـن محمـد السـليطي / حمـد بـن غانم 

السـليطي / سـالم رزق / محمـد بـن يوسـف العالـي.

صالح     :   أنـه تونـي يـاي مـن ميلـس حمد بـن علي. مـا عندهم سـالفة 
إال مسـرحيتنا.

محمد     :   أقولـك ميالـس الدوحـة كلهـا سـالفتهم اللـي قلنـاه أمـس فـي 
المسـرحية.

أمـي تقولـي الفريـج كلـه يسـولف عـن تماثيلكـم. تسـميها  حمد      :   
تماثيـل. اتقولـي وعليـه علينـا إحنـا الحريـم محروميـن مـن 
الحـوش.  فـي  تعالـوا سـووها عندنـا  التماثيـل.  هـا  شـوفة 
وبنادي النسـوان يقعدون فوق السـطح ويطلون يشـوفونكم. 
قلـت لهـا عـاد شنسـوي يـا يمـه. هـاذي العـادات والتقاليـد.
بدهـا تتغيـر هـا األمـور فـي المسـتقبل. مـا فيه شـيء بيظل  سالم     :   
علـى حالـوا. مصـر وهيـه مصـر مـن فتـرة بسـيطة كان 
المجتمـع مـا بيسـمح للمرأة تشـارك في مسـرحية و ال حتى 
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تحضـر مسـرحية. هـأ.. هيـو علـي عـاش بمصـر ودخـل 
مسـارح... اسـاله كيـف الوضـع هـأ ؟!

علي      :   ال ويـن الحيـن... المسـرحيات اللـي كنـت أروح أشـوفها 
فـي القاهرة... الصالة متروسـة نسـوان وعائـالت... األمر 

عادي.
سالم      :   وبكرة قطر بدها تصير هيك... المسألة بس مسألة وقت.

مـا  النسـوان  ألحيـن  انـت  تفتكـر  حمـد  مخاطبـاً(  محمد     :   )لحمـد 
يـدرون عـن المسـرحية؟ أنـه أمـي البارحـه تقولـي... زيـن 
سـوى اللـي وياكـم اللـي اسـمه حمـد بـن غانـم يـوم رد على 
االنجليـزي مـال شـركة البتـرول الحمر وسـكته... صفقوله 
النـاس... بـرد حرتهـم... قالـه، وقالتلـي الحجـي اللـي انـت 

قلتـه حـق سـالم علـى المسـرح سـمعته لـي.
)مندهشا( وهللا ! حمد      :   

محمد     :   حافظته صم... الدوحة صغيرة..
صالح     :   زيـن ألحيـن باقولكـم. فيه واحـد في فريجنا. علـي، اتعرفه؟ 

سـلطان ناطور الشـركة.
علي      :   إيه أعرفه... سلطان بن ابراهيم..

مسـكين يقولـي لبـالد مالهـا سـالفة إال تماثيلكـم... قلتلـه مـا  صالح    :   
ييـت المسـرح؟ قـال إمبـال ييـت... لكن يا بـوك يوم وصلت 
قالـوا الدشـة داخـل بخمس ربيات. تسـودنت... تميت واقف 
متسـمر أتفكـر... إشـلون جذيـه... أنـه معاشـي كلـه تسـع 
ربيـات. قولبتهـا يـا بـوك فـي راسـي. أدش وال مـا دش. 
ان دشـيت هالشـهر البيـت مـا فيـه أودام... يـا كلـون بـس 
عيـش ولبـن... قمـت رديت يـا بوك. لكـن هللا خير مرزوق 
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شـافها وعدهـا علينـا فـي الميلـس. وضحكنـا ذاك الضحك، 
وابـالش...  قلنـا لـه بـس... كل مـا جماعـة علـي بـن خليفة 
عدهـا  وتعـال  شـوفها  روح  تماثيليـه،  يسـوون  الكـواري 
علينا.عـاد لـي سـويتو وحـدة يديـدة قولـي، عشـان أطـرش 

مـرزوق  يشـوف.
محمد     :   هـو صـح خمـس روبيـات وايـد... لكـن شنسـوي مـن ويـن 

نصـرف علـى أنشـطة النـادي.
فلوس المسرح هي اللي امشيتنا. علي     :   

مـرة ثانيـه خلينه إييجي ويكلـم الربع، بيدخلوه. ما بيقصروا  سالم     :   
معـاه. كثيـر نـاس مـا معاهم فلـوس دخلوهم .

وتوعيتهـم  األسـاس  فـي  الجمهـور  هدفنـا  إحنـا  طبعـا.  علي     :   
بمشـاكلهم وقضاياهـم وتنويرهـم.. الفلـوس هـاذي يات خير 
وبركـة... مـا يـات...  وجـود الجمهـور هـو الفايـده الحقيقيـة.
يدخـل راشـد علـى المجموعـة بمالبـس قطريـة معاصـرة 
وواضـح الفـرق فـي المالبـس بينهـم وسـط دهشـة الجميـع 

واسـتغرابهم.
السالم عليكم راشد    :   

يـردون عليـه بعضهـم السـالم والبعض مصـدوم حيث جاءهـم على غفلة 
وقـد يكـون هـذا من الجـن. هكذا ظنوا. يردون السـالم بصـوت مرتجف.
أدري مسـتغربين. باريحكـم. اسـمي راشـد. ابخيالـي يايكـم  راشد    :   

مـن المسـتقبل. مـن قطـر 2017 .
)مـازال خائفـا( ماسـدئتوني. أنـا قلـت لكـم سـامع حكـي إن  سالم    :   

مسـكون. البيـت 
ال إخوي أنه مب يني. )يمد يده لسالم( السالم عليك. راشد   :   
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سالم      :   بسـم هللا الرحمـان الرحيـم ورحمـة هللا وبركاتـه )يصافـح 
راشـد(

       الزلمه طلع بني آدم.
علي      :   شرفت أخوي راشد.

يا هال فيك صالح    :   
راشد     :   أنـه أعـرف أسـاميكم وقـاري عنكـم. منهـو علـي بـن خليفة 

الكـواري.
علي      :   معاك  هللا يسلمك

راشد     :   محمد بن يوسف العالي
محمد     :   إخوك هللا يسلمك

راشد     :   صالح بن محمد السليطي
يا هال ومرحبا صالح    :   

راشد     :   حمد بن غانم السليطي
ناجح... طلع اسمي )يضحكون( حمد      :   

فلسـطين سـالم رزق سـاكن  راشد     :   وانتـه إخوهـم وزميلهـم مـن 
قطـر.

سالم      :   حيـاك هللا.. بـس بـدي أصلحلـك. أنا مش سـاكن قطر. قطر 
سـاكنه فيني..

راشد     :   مـن أصلـك وطيبـك. وأظـن بعـد معاكـم محمـد بـن عيسـى 
النصـر فـي الفرقـة.

علي      :   إينعم ... هذا الملقن مالنا.
راشد     :   من ويين ياتكم الفكرة إنكم تسوون مسرحيات ؟

)يشير لعلي( هذا اللي يجاوبك..هو صاحب الفكرة محمد    :   
راشد     :   ماشاهلل أخ علي اشلون ؟!
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علي      :   أنـه عقـب مـا رجعـت مـن مصـر خلصـت الدراسـة مـن 
 .1959  -1958 موسـم  بالزمالـك.  القوميـة  المـدارس 
والقاهـرة تـدري الواحـد يعيـش فيهـا عالـم رحـب مـن العلم 
الشـكل  حيـث  مـن  المسـرح  جذبنـي  أنـه  واألدب.  والفـن 
تقنيـات  بعـض  علـى  أتعـرف  فحاولـت  والمضمـون... 
المسـرح مثـل الملقن... السـتارة... الصـوت... االضاءة... 

المسـرحية. عقـدة  المسـرحيات...  أفـكار 
راشد : وزرت مسارح في مصر ؟

علـي : كنـا نـروح نلف على المسـرحيات نشـوفها... رحت 
مسـرح الريحانـي... مسـرح اسـماعيل ياسـين... المسـرح 

القومـي... مـا فـوت عروضهـم. ونـروح طبعا للسـينمات.
راشد     :   درست سنة بس ورديت ؟

علي      :   إيـه عشـان كانـت الظـروف مـا تسـاعد. كملـت ليلـي فـي    
دخلنـا  الثقافـي،  الطليعـة  نـادي  لمـا سـوينا  عـاد  الدوحـة. 
المسـرح كنشـاط أساسـي. والربـع كلهـم يحبـون المسـرح 

ونشـاط جديـد علـى أهـل قطـر.
راشد     :   والمسرح اللي مثلتو عليه إشلون سويتوه ؟

الربـع قـرروا يسـوون المسـرح فـي حـوش البيـت... بـس  صالح    :   
تـدري إمكانيـات مـا فيـه..

راشد     :   عيل، شلون بنيتوا خشبة المسرح ؟
بتقولون له ؟  محمد    :   

عادي ما فيها شي..هاذي معلومات تاريخية. حمد     :   
شـوف. إحنـا كنـا نبـي نسـوي خشـبة مسـرحية. مـا عندنـا  محمد    :   
بيـزات. عندنـا واحـد مـن الربع إهـو اللي فينا عنده سـيارة، 
وسـيارة جيـب بعـد. قـال باسـاعدكم. آمـروا. قلنـا لـه نبيـك 
إتفـرغ لنـا فـي الليـل كـم يـوم، انـروح انييـب طابـوق مـن 

راس بـو عبـود. حـق الخشـبة.
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إشمعنى في الليل؟ مصنع الطابوق ما يفتح في النهار ؟ راشد    :   
إخـوي راشـد. ألحيـن اللاير يقولـك ما عندنا بيـزات، إتقوله  حمد     :   
مصنـع طابـوق!! ركـز معانـه إخوي راشـد وأصـالً، راس 

بـو عبـود مـا فيـه مصانـع طابـوق. بـر وصيف..
)ال يفهم( آش وديكم راس بو عبود ؟  راشد    :   

حق الطابوق حمد     :   
أتقول ما فيه مصنع. راشد    :   

)لهم( يله عاد ألحين تعال فجج حمد     :   
ال فيه طابوق وايد علي     :   

اشلون؟ راشد    :   
أكيـد اللـي عندهـم أراضـي ومحوطينهـا فـي راس بو عبود  صالح    :   

أشـبه ايحوطونهـا؟ ابجبـل ؟!
ال طبعا. أكيد طابوق.. راشد    :   

خـالص. يـاك العلـم. طابـوق وفي البر )صمـت من الجميع  حمد     :   
وسـط دهشـة راشد(

ال تروح بعيد. هاذي يسمونها استعارة طابوقية. علي    :   
تصرفتوا يعني . زين ... ومن بنى الخشبة؟ راشد   :   

..Jack of all trades. جاك أوف أول تريدز. علي    :   
راشد   :   شركة أجنبية ؟

انقولـه مـا فـي بيـزات يقول شـركه أجنبية... يلـه تعال فجج  حمد    :   
ألحيـن ؟

إخـوي راشـد. جـاك أوف أول تريـدز هاذيـه لقـب إخونـا  علي    :   
محمـد العالـي، رجـل المهمـات. إحنا مسـمينه ألنه محمد ما 
شـاهلل عليـه، ويـن مـا يحـط يـده تلقـاه متمكـن مـن الصنعـة. 
والبنـاي،  للفرقـة،  األول  والممثـل  النـادي،  هـذا سـكرتير 
والنجـار والحـداد، وعـازف عود متمكـن. ويكتب في مجلة 
النـادي... هـذا جـاك أوف أول تريـدز، هـو إلي بنى خشـبة 
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المسـرح وأنـه سـاعدته فـي شـكلها وحطيـت فكـرة مـكان 
الملقـن .

راشد     :   مـا شـاهلل عليكـم. زيـن والمسـرحيات مـن اللـي كان إييـب 
األفـكار؟

إييـب القصـة، ويقولنـا شـنقول، واحنـا بعـد  هـذا صالـح.  حمد      :   
انحـط مـن عندنـا.. وهـو الـي كان يركـب لنـا الـكالم. يعني 

هـو المؤلـف وعلـي هـو إلـي يدربنـا. هـو المخـرج.
حتى وإحنا على المسرح، بتشوف علي ورانا يوجهنا. سالم     :   

إشلون يعني ؟ راشد     :  
سالم      :   يعنـي زي مـا حصـل معـاي مـن كـم يـوم فـي مسـرحيتنا 
األخيـرة )قطـر بيـن الماضـي والحاضـر( أنـا كنـت بامثـل 
علـى  وأنـا  والمفـروض  األجنبـي،  الشـركة  مديـر  دور 
المسـرح أعطـس. شـكلي انسـيت أوتأخـرت، لقيـت علـي 

)أعطس..أعطس..أعطـس(.. وبيقـول  وراي  واقـف 
وعطست ؟ راشد    :   

طبعا سمعته. ورحت عاطس. وضحك الجمهور. سالم     :   
شلي ضحك الجمهور ؟ راشد    :   

مهـو أنـا أجنبـي، لمـا عطسـت واحـد مـن العمـال قالـي:  سالم     :   
الضحـك.. اسـمع  وتعـال  ثانكيـو.  قلتلـه  هللا.  برحمـك 

الصراحـة... الجلسـة معاكـم مـا تنمل، وتجربتكـم ما تحتاج  راشد    :   
زيـارة مسـرحية سـريعة فـي الخيـال... تجربتكـم تحتـاج 
أشـعلوا  اللـي  عـن  الطليعـة،  مسـرح  عـن  خـاص  كتـاب 

شـرارة المسـرح فـي أرض قطـر. لكـم الحـب.

النهـــــايـــة  -- 






