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 للرجال فقط

  
دين  بيت    يبعث على الشفقة، مساء السبت في باحة قصر         آان مشهدنا  ذآور      . ال ات من ال ا بضع مئ آن

صّبة        . على موعد مع امرأة واحدة      ضًا، لكن االنظار آانت من رات اي ساء آثي ى واحدة   حضرت ن  عل
النظر    لعلها لم تكن االجمل، لكن احدًا، بين الذآور على االقل، لم يستطع التأآد              . منهن فقط  من ذلك، ف

  .برال يشرد عندما يكون صاحبه في حضرة أوت لم
  

م                             ديم، ومن ل دفوعًا بإعجاب ق ان يعرف صوتها وشكلها فجاء م ع، من آ منذ دخولها سحرت الجمي
ا وراء              رة، فجاء يكتشف م ابيع االخي ات في االس ه التلفزيون يعرف منها اال الشريط الدعائي الذي بثت

  .هاتين الساقين الممشوقتين
  

داً                             ز اح م يمّي سحر ل ك، فال ين هؤالء واولئ د زال ب رق ق ان الف ى آ ى حت ة االول صعقنا  . لم تمر االغني
  .جميعًا، اعني نحن الذآور، وآل مّنا بات مقتنعًا بأن المرأة الواحدة حضرت الى الموعد الجله وحده

  
سخرية        ّم؟ اصالً     . أآثر من الشفقة، آان مشهدنا يثير ال ا ه ا من احد لي        وم ذا المشهد      م وال . كترث به

بهم                 . حتى النساء، فهن لم ينتظرن هذه اللحظة ليدرآن ان نصف البشرية صبية ليس إّال، مهما عال آع
ساحرة التي اعتلت الخشبة                       ذه ال الكثير من التواطؤ مع ه وي      لتحيي  بل لعلهن شعرن ب وق االنث  التف

  .االبدي
  

 واسع االطالع اّآد الحقًا أًن باحة القصر آانت    لم ننتبه الى االمر خالل العرض، لكن مصدرًا نسائياً 
ا                         ا غابت عنه شعور االستعالء، فيم ة ب سخرية والدعاب ا ال ة اختلطت فيه ادل نظرات انثوي مسرحًا لتب

بن          الغيرة، على ما شرح المصدر مبيّ      ساء الالئي يحب ضًا للن ا اي ط، إنم نًا ان االمسية لم تكن للرجال فق
  .الفرنسية" النجري" حسب شعار دعائي رّوجته احدى مارآات الالرجال الذين يحبون النساء،

  
...  

  
يًال ة، تنتمي أوت لمبرج راث ومهن ى ت سخة ال ي الن ة ف ا المهني دأت حياته د ب يقية، فق ديا الموس  الكومي

ضاً االستعراض نفسه الذي شاهدناه في بيت الدين هذه السنة     " (آاتس"النمسوية من    ل ان تلمع   ) اي ، قب
اريس في       ه "مسرحية   في ب شهير                 " آباري وب فوسي ال يلم ب ستوحاة من ف افاري الم روم س لعبت  (لجي

ه               ). تهرت به اليزا مينيللي في السينما     شالدور الذي ا   سيتها اول من امس ان توّج ارت في ام د اخت وق
ك ال   ي، مل ى فوس ة ال ة خاص ول "تحي ك ه ن    " ميوزي صة م وات راق ين اّدت خط رودواي، ح ي ب ف

  .، المسرحية والفيلم معًا"زأول ذات جا"تصميمه في 
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سبة      )والسينمائية(غير ان الخبرة المسرحية      ة بالن ، وإن منحتها حضورًا متينًا على الخشبة، تبقى ثانوي
ة               ا االلماني الم        . الى أوت لمبر التي ارادت ان تكون امينة لتراث يّتفق مع هويته ا في الع رغم دورانه ف

دى               حظة واقامتها في نيويورك، ال تنسى أوت لمبر ل        سخرية ل اب ال ة، وإن سخرت من غي ا الماني  انه
  .االلمان

  
د                تغرف أوت لمبر من منهلين في ثقافة القرن العشرين االلمانية، وهما منهالن اقل تباعدًا بكثير مما ق

شعري والمسرحي واالحتجاجي          . يخال لمن يعرف الواحد منهما دون اآلخر       منهل برتولت بريشت ال
رة         ش وفي مقدمهم آورت فايل، ومنهل الكباريه الذي ا        بمن رافقه من موسيقيين    رلين في فت ه ب تهرت ب

  .ما بين الحربين وجّسدته مارلين ديتريش
  

الم      اء ع لم تعايش أوت لمبر هذا التراث، في جانبيه، لكنها تعيشه صوتًا ورقصًا ولهوًا، فتنجح في احي
ه         الكباريه، ولو من دون اللو     سلوآية التي آانت ترافق ه من          . ازم المادية وال ه، تنقل وحدها هي الكباري

ساقين او               . مكان الى مكان   ال ال واذ تستعيد ذآرى مارلين ديتريش، تثبت انها وارثتها، وليس فقط بجم
ا ى آتفيه ى عل ريش الملق ه   . ال ة عصر الكباري ي برواي ال تكتف ة ف رد التحي ن مج د م ذهب ابع ا ت لكنه

وال "وقصص  شقيةل ي " فامب"وال" المالك االزرق"و" ال ضعها ف ال، ت اء الرج ّص دم ّذ بم ي تلت الت
در           أة الق تلّبد فج ي س سياسية الت ة ال اعي والخلفي صراع االجتم ور ال ستذآر ص سياسي فت ا ال اطاره

  .االلماني، فتعود الى بريشت وفايل
  

...  
  

ين الحربين،         المأساة االلماني، بعدما آلت اليه ن      بهذا التراث، المجبول بحس    ا ب رلين م رة  هضة ب  وبخب
ًا     ر تنوع ة االآث ة العالمي ا المغني صبح ربم ر لت ت أوت لمب دود، انطلق ابرة للح يقية ع سرحية وموس م

ا اجمل اختالط، وتغرف               . وآماًال في هذا العصر    ط بينه ة، وتخل تغني باالنكليزية والفرنسية وااللماني
ي          ازوال، المؤلف االرجنتين اً        من اسبانية استور بي ه فن الد جعلت الكباري ضًا من ب ي هو اي ّل  .  اآلت تج

ه إن       الشعر والشعراء فتعيد صوغ القصائد بصوت ال تخشى ان تخضعه الصعب االمتحانات، وال تأب
ضاّ     . آلفها ذلك وصم وجهها االّخاذ بحرآات الفم او الحاجبين         ين اي ات، والمغن ار المغني ستلهم آب ال . ت

ا                   تقّلد، تعيد اختراع اغنيات شه     ى نين وق عل ى في التف نجح حت يرة غّنتها اديت بياف او ايف مونتان، ت
ل             ة جاك بري ا رائع وز، في ادائه ة الجاز والبل ي "سيمون، ملك سخة      "التترآن دم ن اه تق ل اي ، ومن بري

  .باالنكليزية الممزوجة ببعض الفرنسية" مرفأ امستردام" من هلةمذ
  

ريش  ضمير بريشت وإيقاع آورت فايل، شفافية جاك بر     يل وغوغائية جاك بريفير، إغواء مارلين ديت
ر            "أول ذات جاز   "و" آباريه"وسلطنة اديت بياف،     ا اآث ك في آن واحد، وربم د   . ، هي آل ذل دًا، ق غ

ن                شرقي ل رقص ال ان حرآات من ال تكون ربما سامية جمال، فقد حفظت من مرورها السريع في لبن
ة        ستوعب   . نستغرب إن ادخلتها في عروضها المقبل ة          ت ساء قاطب سكنها صوتها، وتجمع الن ة فت االمكن

ى الموعد                   ذا   . في حرآات امرأة واحدة، فكيف ال يقف الرجال مشدوهين حين تحضر ال م؟ هك الجله
  .لقد حضرت الجلي وحدي، وبئس من يسخرون: اما انا فأقولها بكل يقين. يعتقدون
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