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تقدمي

إن تراثنا الثقافي واحلضاري هو أعز ما منلك، فهو ميثل ذاكرة مصر ووجدانها؛ 
األول،  املقام  في  وقومًيا  وطنًيا  واجًبا  ونشره  وتوثيقه  عليه  احلفاظ  يَُعّد  لذا 
بني  حًيا  املادي  وغير  املادي  الثقافي بشقيه  التراث  إبقاء  من  الهدف  ولتحقيق 
وميس  اجملتمعات  هذه  بواقع  التراث   هذا  يرتبط  أن  بد  ال  املعاصرة  اجملتمعات 
املتعاقبة  األجيال  تتناقله  لكي  باستمرار؛  تقدميه  ويعاد  يوثق  وأن  وجدانها، 
ويحدث األثر املطلوب منه، وهو حتقيق التواصل بني املاضي واحلاضر؛ لنصل بذلك 

إلى أهم  أسس صناعة احلضارات الكبيرة.

 ومكتبة اإلسكندرية - وهي حلقة وصل بني املاضي واحلاضر واملستقبل -  
حترص على االهتمام بالتراث اإلنساني وتوثيقه وفي القلب منه التراث املصري، 
املكتبة،  مراكز  أحد  والطبيعي  احلضاري  التراث  توثيق  مركز  به  الذي يضطلع 
وذلك من خالل برامج عمل تسعى جلمع وحصر وتوثيق العديد من أفرع التراث 
الثقافي املصري، والعمل الذي بني أيدينا اآلن أحد إصدارات مشروع توثيق التراث 
رواد  أهم  ألحد  املسرحية  األعمال  توثيق  خالله  من  يتوخى  والذي  املسرحي، 
والباحث  للقارئ  يُتاح  حتى  الكسار؛  علي  الكبير  الفنان  وهو  املصري  املسرح 
املتخصص التعرف على احلياة الثقافية واالجتماعية والسياسية ملصر في تلك 

الفترة املهمة من تاريخها.
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وما كان لهذا العمل أن يرى النور لوال التعاون اجلاد بني مكتبة اإلسكندرية 
واألستاذ ماجد علي الكسار جنل الفنان علي الكسار، والذي أثمر إلى جانب هذه 
علي  للفنان  املسرحية  األعمال  من  الضخم  لإلنتاج  رقمًيا  توثيًقا  املطبوعات 
الكسار، التي يرجع تاريخها إلى الفترة من العشرينيات وحتى األربعينيات من 

القرن املاضي، وذلك للحفاظ عليها من االندثار.

أو  تغيير  أي  دون  األصلي  النص  وضع  على  العمل  فريق  أعضاء  وقد حرص 
احلالة  وكذلك  الفترة،  تلك  في  املنتشرة  املصطلحات  على  للتعرف  تعديل 
عليه  املدخلة  التعديالت  إلى  باإلضافة  الزمنية،  الفترة  هذه  ملؤلفي  اإلبداعية 

والواضحة في هوامش النص املسرحي.

باحث  لكل  دعوة  خروجها  ميثل  السلسلة  هذه  أن  إلى  نشير  أن  ويبقى 
ومهتم بحفظ التراث املسرحي وتسجيله وحتليله ملزيد من اجلهد الستكمال 
املسيرة. ونأمل أن متثل خطوة في احلفاظ على تراثنا احلضاري، وعلى نقل معارفه 

ومهاراته التقليدية واإلبداعية إلى أجيال املستقبل.

د. مصطفى الفقي
مدير مكتبة اإلسكندرية
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الرائد املوهوب

تاريخ  في  بارزة  عالمة   »1957-1887« الكسار  علي  الكبير  الفنان  ميثل 
املسرح املصري احلديث، فعبر نصف قرن من العمل اجلاد، منذ تأسيس فرقته 
احلركة  في  الرجل  أسهم   ،1907 الزينبي«،  التمثيل  »دار  األولى  املسرحية 
جنيب  مع  الشرس  تنافسه  وكان  والسينما،  املسرح  بني  جمع  ثم  املسرحية، 
إنعاش  في  مهمة  أداة  العشرين،  القرن  وثالثينيات  عشرينيات  في  الريحاني، 

املسرح ورواجه.

إذا كان الريحاني قد ابتكر شخصية كشكش بك، العمدة الريفي الساذج 
يقترن  الكسار  علي  فإن  أمواله،  وسارقي  لناهبيه  سهلة  ضحية  يقع  الذي 

بشخصية عثمان عبدالباسط، النوبي الطيب العفوي البريء كطفل.

يتقيد  ال  الذي  االرجتالي  املسرح  ساحة  في  بحق  رائًدا  الكسار  علي  كان 
العفوية  من  خالب  إطار  في  الصالة  جمهور  مع  ويتواصل  املكتوب،  بالنص 
على  القدرة  غياب  في  تتمثل  املوهوب  الرائد  مشكلة  لكن  احلميم،  والتقارب 
العصر  متغيرات  مواكبة  عن  ويعجز  يضيق  أنه  البد  الذي  اإلطار  من  اخلروج 
وتطوره. وقد انتقل الكسار بشخصيته املسرحية إلى السينما، فقدم أفالًما 

ناجحة جماهيريًا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.
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لينتهي احلال بإغالق مسرحه بالقاهرة بعد أن قّدم ما يزيد عن 160 عرًضا 
في  حياته  ستار  ويُسدل  الناجحة.  األفالم  من  العديد  إلى  باإلضافة  مسرحيًّا، 
مستشفى القصر العيني عن عمر يناهز الـ69 عاًما بعد معاناة من الفقر واملرض.

وختاًما فإن املشروع الذي يتبناه »مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي« 
جدير باالحترام والتقدير واالهتمام، ذلك أنه يتيح للقارئ والباحث فرصة معرفة 
صفحات بالغة األهمية في تاريخ الفن املصري، ومن خاللها تطل شهادة صادقة 
عن اجملتمع، سياسًيا واقتصاديًا وثقافًيا، في صعوده وهبوطه وازدهاره وانكساره.

مصطفى بيومي
ناقد وروائي مسرحي
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علي الكسار .. نبذة عن مسيرته الفنية
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عن الرواية:

قدمتها فرقة علي الكسار 
مؤلف الرواية أمني أفندي صدقي

أغانى أمني أفندي صدقي
إدارة أمني صدقي وعلي الكسار

أحلان الرواية سيد درويش 
عدد الفصول 3 

عرضت على تياترو املاچـستيك 
تاريخ العرض 1919/8/9م

الرواية األصلية تتضمن "9" أحلان رتبت كالتالي )البوهيجيه، بتوع التفاح، 
الفالحون، احلشاشني، اجلرسونات، املمثلني، الكشاكش، العربجيه، املعازمي(
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شخصيات الرواية
حسب ظهورها   

اخلواجه

ستهم

مارى

زكى

عثمان

نظله

فريد

جميل

حافظ بيه

دنيا

اجلرسون

صاحب املقهى

خادمة بقهوة اخلواجه

حبيبة زكى

حبيب مارى وابن أخو حافظ بيه

يلعب دوره على الكسار
 

زوجة شاكر بيه، وعلى عالقة بفريد

على عالقة بنظلة زوجة شاكر بيه

على عالقه بدنيا زوجة بهجت بك

عم زكى

زوجة بهجت بك وعلى عالقة بجميل

يخدم فى النادى
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الفصل األول

املنظر األول
قهوة صاحبها رجل عجوز يبلغ من العمر 60 سنه وبها خادمه تدعى ستهم )يدخلون(

Allons vite à boire, à boire

Pour les cousett's quand sonn' midi

c'est l'heure charmante où chacun dit 

                   De choses Folles            

                   Propos Frivolles

Qui nous font croire, tout excellent 

qu'est le déjeuner est succulent 

et du lundi jusqu’au samedi 

                   Elles se grisent

                   D'un tas d'bêtises

Le midinett's quand sonn' midi (bis)

فني  راح  فيسكا(  وبيده  املسرح  فى  وشماالً  ميينًا  )يلتفت  )داخالً( 

اخلدامه. ستهم. ستهم

)تدخل وبيدها قرطاًسا( آدينى اهه

كنِت فني

أنا كنت باجيب شوية ترمس للمزه

أنا  الكبايات.  اغسل  جوه  وخش  للمحل.  عينك  فتح  طيب. 

رايح ميال الفيسكا زبيب ويجى حاالً )يخرج(

اتنني  خمْسه.  كلها  العباره  اغسلهم.  اللى  إيه  كبايات 

خدمة  من  علّى  يتوب  ربنا  مكسورين.  وتالته  مشروخني. 

:Toutes

)موسيقى(

 

اخلواجه:

ستهم:

اخلواجه:

ستهم:

اخلواجه:

ستهم:
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واعيش  بيت  أى  فى  لوجنيه  اخدم  ارحش  ما  ليه  القهاوى. 

مبسوطه )تخرج( 

Allons vite, à boire à boire

)تدخل( يا لهوى. دول مالهم مسروعني كده النهارده )تضع زجاجه 

على الطاولة أمام ڤيوليت( كومانساڤـا Comment ça va يادلعدى

Bonjour Settohom

ازيك يا روحى. )ملارى( يوه. يا ندامه. قاعده لوحدك1 النهارده ليه 

يا مدموازيل مارى

أهه. أنا زعالنه قوى يا ستهم

كبدى يا قلبى. )مبتعده( ربنا يكفينا شر احلب ولهاليبه. النبى 

تفرجها يا مون دييه )Mon Dieu( )تخرج(

Eh bien Marie, ça ne vas pas aujourd'hui    )تقترب منها(

Si

Tu as l'air triste, ton amoureux Zaki bey, te fait des 

misères.

Non? seulement, il devait venir me voir içi à l'heure, et il 

est bientôt 2 heures et demie. 

)داخالً من الشمال( بنـچور مادموازيالت 

(Entrant) Bonjour mesdemoiselles

Oh le voilà, ton amoureux.

إيه يا شيخ الغياب ده

بتاعنا  امليعاد  فى  اجيلك  أمكنيش  ما  أنا  حبيبتى.  يا  باردون 

1 تغيرت: زعالنه.

:Toutes

ستهم:

:Toutes

ستهم:

مارى:

ستهم:

:Violette

مارى:

:Violette

مارى:

زكى:

:Toutes

مارى:

زكى:
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ستهم:

زكى:

ستهم:

زكى:

ستهم:

زكى:

مارى:

 

زكى:

:Toutes

ستهم:

زكى:

مارى:

 

ستهم:

بالضبط علشان مسألة حأقولك عليها بعدين

روميو وچولييت. اجيب لكم  بسى  أهالً وسهالً  )تقترب منها( 

حاجه تفرفشكم

إنِت عندك إيه

عندنا وسكى وكونياك وزبيب وفتا على كيفك

الظاهر عليك إنك ولّيه غلبويه. روحى هاتى اللى جتيبيه

على عينى )وهى عازمه على اخلروج( فرفشى يا مدام مارى )تخرج(

إيه العباره. يعنى شايف كل املادموازيالت هايصني هنا. فيه 

إيه فى القهوه1. إنتم مش شغالني النهارده واال إيه  

أل. ميكن احملل بتاعنا يقفل النهارده بعد الظهر. علشان يظهر 

إن مرات البترون2 مسافره وراح يوصلها

هنا   4 الساعه  حاجيلك  امال.  كده  حيث  عال.  عال  إش. 

علشان اخدك3 ونروح نتفسح شويه 

Settehom taali emsek felous .ستهم تعالى امسكى فلوس

)داخله ومتوجهه لزكى ومارى( طيب استنى يادلعدى. اسبيتا يا 

V.O. يقلبوا  أو.  ِڤ.  بيه شويه  يا زكى  آدينى جيبتلك  عنيّى. 

كيانك. أهم 

)ملارى بغرام( إمنا إنِت. إزى مزاجك يا روحى

امليعاد بتاعنا  أنا كنت زعالنه قوى. علشان ماجيتش فى  ال. 

متام يا حبيبى

بعض  فى  واقعني  اتنني  اشوف  ما  كل  اهه  قلبى.  يا  كبدى 

1 حذف: فى القهوه.
2 كلمة فرنسية تعنى صاحب العمل.

3 تغيير "حاجيلك الساعه 4 هنا علشان اخدك": بعد شويه واخدك.
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يفكَّرونى بالذى مضى

يا  عليكم  السالم  بؤس(  بحالة  )يدخل  ستهم  يا  اخلارج(  )فى 

مادموازيالت

Oh Osman

Te voilà Osman

وال حاجه

)تدخل( يه. إنت ظهرت. كنت فني بقى لك ست اشهر غطسان

أهه يا ستهم. أنا شفت بالوى الدنيا واآلخره فى الست اشهر 

دول  

يا لهوى. بقى طول عمرك كده فى البالوى

أيوه. باينّى عقدت على كده

ازيك يا عم عثمان. بتشتغل فني دلوقت

لسه على اهلل. على وش شغل

طيب. اش كان طلعك من محل شكوريل يا مدهول. ما كنت 

بواب هناك فى أمان اهلل 

بس بس. بواب إيه وزفت إيه. تُبْت مابقتش اشتغل بواب أبًدا. 

وال نخش فى البوابات وال بوابة الشعريه حتى 

ليه 

ليه إيه. كل حاجه لها نقابه. بوابني مالهمش نقابه

يوه. جتك حوسه

إذا كان كل صنف شغالني عاملني نقابه. ليه البوابني واملزينني 

مايكنش لهم1 نقابه 

1 تغيير "واملزينني مايكنش لهم": واملمثلني مافيش.

عثمان:

:Toutes

:Violette

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

مارى:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:
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الراجل دا باين عليه تايه1. منني ده تعرفيه يا روحى

أيوه. كان شغال زمان فى احملل عندنا. يودى بضايع فى بيوت 

الزباين

اسمع يا عم عثمان

)يقترب منهم وهو فى حالة بؤس ويهرش( نعم يا سيدى

إنت بتعمل إيه دلوقت

باعمل إيه. باهرش

)ضاحكًا( ال أل. مش القصد يعنى ماعندكش مركز

مركز إيه. ليه أنا مديريه

يعنى ماعندكش وظيفه. مابتشتغلش فى حاجه أبًدا

من حق ياسى زكى بك ما تشوف له شغالنه عندك يبقى لك 

ثواب. دا راجل طيب وأمني

أمني فى عني ابوك. إيه. أنا عثمان يا سيدى مش أمني أبًدا

شوفيه قبله يشرب إيه على حسابى

حاضر. تاخد إيه يادّلعدى

آخد إيه. آخد على خاطرى. هاتى لى واحد كومندارى

واحد نبيت

والال. واحد كونياك

عوايدك ياخويا )تخرج(

علشان الواحد ينسى همومه

طيب. ما تشوف لك شغالنه كُِلِشى انكان كده

لدلوقت  بادور من ست اشهر  آدينى  يا سيدى.  شغالنه فني 

على شغالنه مافيش أبًدا. الدنيا بقت مصيبه خالص
1 تغيرت: نبيه. 

زكى:

مارى:

زكى:

عثمان:

زكى:

عثمان:

زكى: 

عثمان:

مارى:

ستهم:

عثمان:

زكى:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

زكى:

عثمان:
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ازاى الكالم ده

ازاى إيه. األول خالص جيت اشتغل كمسارى فى الترمواى تانى 

يوم اعتصبوا الكمساريه. جيت اشتغل فى مصلحة الكنس 

والرش اعتصبوا الكناسني. جيت اشتغل فى بتوع وابور النور 

برضه اعتصبوا بتوع وابور النور. قلت أنا راخر يا واد اعتصب 

من حق. اسمع اسمع. اظن أنا فى إمكانى اشوف لك شغله

آدينى فى إيديكم يا ست شغلونى على كيفكم

شوف يا عم عثمان. تروح دلوقت حاالً تقابل اخويا فى النادى 

النهار بيقول  النيل. ألنى كنت سمعته ديك  اللى فى قصر 

إنه الزم لهم واحد ما اعرفش علشان إيه. حاكم فى النادِى 

ده بيعملوا احتفاالت كتير. ورمبا يلزمهم خدامني هناك واالّ 

جماعه سفرجيه

كويس خالص والنادى فى أى حته فى قصر النيل

)تخرج من جيبها كرت وتعطيه له( خد. الكرت دا فيه العنوان وملا 

من  جاى  إنك  وتقوله  السكرتير  فني  تقول  بس  هناك  تروح 

طرفى أنا

}آدينى رايح حاالً اهه )يهم باخلروج ثم يرجع( إمنا قولى لى. النادى 
دا مش ناوى يعتصب{1  

)ضاحكه( أل أل ماتخفش

)خارًجا( احلمد هلل أنا دلوقت حاالً اجيب لكم الرد )يخرج(2 )ضجه 

من اخلارج( إيه الزيطه دى

1 تغيير احلوار ما بني }..{:      عثمان: كويس هى النادى جوه هنا.
                                        مارى: ال ال دا فيه العنوان بس

                                        عثمان: أنا انادى علنادى ملا اشوف النادى مش ناوى يعتصب.                                                  
2 حذف اخلروج.

زكى:

عثمان:

مارى:

عثمان:

مارى:

)موسيقى 1(

عثمان:

مارى:

عثمان:

مارى:

عثمان:

24



دول اجلماعه البوهيجيه

كويس خليهم يدخلو ميكن اشتغل وياهم 

تدخل البوهيجيه 12 

1 تغيرت: جزمه. 
2 تغيرت: األنس. 

زكى:

عثمان:

البوهيجيه:

حلن البوهيجيه )موسيقى 2( 

انــــداس  مـــــحـــــتـــــاسمـــحـــســـوبـــكــــو  صـــــبـــــح 

َمـَسـخـتــو بــابـوتـســه1 يــا نـــاس

فــلـــوس مـنـحــوسمـافــيــش  خـــالصبـقـيـتــو  فـــقـــرتـــو 

إيــــه فـــى  بــــيــــهنـــشـــتـــغـــلـــوا  يــــا  افــــنـــــِدى  يــــا 

مــــا دام الــبــــخــــت مــــوريـــــه 

تـهـيـيــص قـمـيــصمـافـيــش  لــبـــاسمــافـيــش  مــافــيــش 

سـابــرسـتــيــه نــروخــو  تـــربـــتـــيـــهفــيــن  لـــســـه  دنــيـــا 

أيــام الـهـيـصــه2 فـنـيـتــو خــالص

انـداس مــحــتــاسمـحـسـوبـكـوا  نـــاسصــبــح  يــا  كــفــرتــو 

مــــافــــــيــــــش درويــــــــــــشبـــــوكــــــر  يــــــــابـــــــــو 

قـــهــــاوى رقــــص مــــافـــيـــــش

افــــنــــدى يــــا  الــكــــيــــفازاى  يــهــيــــصابــــن  يــقـــدر 

مــــافــــــيــــــش درويــــــــــــشبـــــوكــــــر  يــــــــابـــــــــو 

قـــهــــاوى رقــــص مــــافـــيـــــش

مـــافـــيـــش دام  يــغــنـــيـــشمـــا  ورنــيـــشبــدال  نــبـــيـــع 

لـــمــــيــــن نـــــروخ  مــســلــمــيـــندخـــنــــا  يـــا  ســخــنــا 

نــشــكـــى نـــقـــول لـمـــيــــن آه
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أما نكته البويجيه. غرض عم عثمان روح يشتغل وياهم 

ال ال يا شيخ

بقى اسمعى يا حبيبتى. أنا فاحتت عمى امبارح فى مسألة 

جوازنا

إيه قالك إيه

اطلب  اللى  إنى مجنون  قال2  العاده  زى  لى  1إيه2. كان جوابه 

جواز واحده شغاله فى محل جتاره زيك

وبعدين

وبعدين. كنت مقايس النهارده إنى اكلمه بكل خشونه. ولكن 

رجعت قلت فى عقلى. إنى أنا الوارث لعمى. ورمبا لو عارضته 

1 حذف احلوار ما بني }..{.
2 مت حذفها.

زكى: 

مارى:

زكى:

مارى: 

زكى:

مارى:

زكى:

مـنـتـيـش الـــريــــشَحـنـتـيـش  تـعـيــشيـــابــــو  الـلـه  شـا  إن 

الــــخــــــمـــــاره خــــــارهِســـــبـــــت  فــــــى  ســـكــــنــــت 

مــافــــيـــــش وال واخــــــد بــــــاره

نــــروح لـــطـــوخعــلـــشـــان  مـنـفــوخكــلـــنـــا  وبـتـيـجــى 

 

 

 

أمـــــــان أمـــــــان  زمـــانأحـــــيـــــه  بـتـــاع  الـمـصــرى  فـيــن 

والــــمـــــدام فـــــاســـــوالكـــــى

خـراالمـبــو يـا  أيــــــاموالـلـه  يــجــلــيــكـــىكــــانـــــت  ر فــا

}علـى أفـنـدى:
خارتـى نيـرو كافيـه سكاتـرو سكيـتـو االڤـرى فويتـاه

آفــتــو كــااله بــولــى كــااله سـمــك بـــاكـــاله{1
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مارى:

زكى:

)موسيقى 1(

مارى:

زكى:

مارى:

زكى:

ستهم:

)موسيقى 2(

فى أفكاره يتبرأ منى. وانا متأخِذنيش ال عندى ال ثروه وال غيره. 

غير وظيفتى اللى بخمسة عشر 15 جنيه فى الشهر

بقى يعنى مافيش أمل

غنيه.  واحده  اجّوز  كونى  من  قصده.  عمى  حاكم  ماهو 

علشان ابقى انتفع }باملهر يعنى الضوطه. يعنى اللى رايح 

اخدها منها علشان افتح بها محل جتاره باسمى لكن احلب 

فوق كل عاده{1 

طب والعمل إيه بقى

يكون  حا  األلعاب.  نادى  فى  حفله  فى  الليله  رايح  أنا  أهه. 

الليله  اتفرجى  ابقى تعالى  موجود فيها عّمى. فإذا حبيتى. 

إنت واملدام والدتك وانا ابقى اقدمك لعّمى. وهو متى شافك. 

اللى  دول  اجلماعه  من  واحده  مانتيش  إنك  احلال  فى  يفهم 

كلشى ان كان. ويعذرنى فى حبك 

طيب. إذا كان كده مافيش مانع. أنا رايحه دلوقت حلد احملل. 

اشوفه راح يقفل واال أل

طيب يا روحى أوروڤوار )يخرجا كل واحد من جهه( 

)تدخل وتصلح الطاوالت( قطيعه أخدت يجى تالته چونى على 

أو(  )ِڤ   .V.O بواحد  كمان  احبس  اّما  سيبك  دوخونى.  البنك 

)تتناول زجاجه على الطاوله( ال إخيه دا الكونياك ده من اللى بنّدى 

منه للزباين )تخرج(2    

Allons les enfants partons bien vite 

Car l'heure nous invite

1 تغيير احلوار ما بني }..{: بثروتها وافتح محل جتاره باسمى لكن احلب فوق كل ده.
2 حذف حوار الشخصية.
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à rejoindre! les ateliers

De messieurs les couturiers 

Fini désire quel dommage

tant se remettre à l'ourvrage 

ce qui nous console, heureusement

ce que l'on pense à son amant (bis) 

(sortent)                                                            (يخرجون)

)تدخل مضطربة ووراها فريد( بأقوَلك. أنا متأكده إنه شافنا

أل يا ستى بأقولِك. إنت خوافه كده ليه

منهما(  )تقترب  دول  قوى   )gentel( الچنتل  اجلماعه  إيه  )تدخل( 

أهالً وسهالً. تشربوا إيه

)بغضب( هاتى اللى جتيبيه

أى حاجه. كازوزه غيره

جابهم  إش  ودول  خارجه(.  )وهى  اسباتيس  أزوزه  اتنني  حاضر. 
1hay life قهوتنا اجلوز الهاى اليف دول

بس تعالى اقعدى هنا يا حبيبتى. وهدى عصبيتك

لو كنت حضرتك فى مركزى. ماكنتش تقول كده

بقى يعنى إنت فكرك. إنه لو قام جوزك ضبطنا اهلل ال يقّدر. 

مش دى تكون َضرْبَهْ قاضيه علىَّ أنا كمان

أبًدا. ألنك إنت اسمك راجل. يهمك إيه

)تدخل( الست البطه دِى الزم تكون واحده مجوزه وبتتشاقه 

من ورا جوزها )تقترب منها بالصينيه( اتفضلوا األزوزه اِهه يا بيه 

)تضع الصينيه أمامها(

.hay life 1 حذف: ودول إش جابهم قهوتنا اجلوز الهاى اليف دول

نظله:

فريد: 

ستهم:

نظله:

فريد:

ستهم:

فريد:

نظله:

فريد:

نظله:

ستهم:

28



عايزه كام

أربعه 4 مصيغ

خدى. ريال اهه علشانك1   

يُه. دا ريال يا بيه

الست  احسن  بيده(  )يدفعها  وشنا  من  روحى  وياهلل  خديه 

عصابيتها طلعه شويه. ومش عاوزه تشوف حد قدامها

اسم اهلل عليها. نبخرها ياخويا )ضاحكه وتخرج(

)وقد عاد إلى نظله وجلس بجانبها( اسمعى منى يا روحى. جوزك 

ما أخدش باله ِمنَّا أبًدا. وامنا كان طالل من العربيه بالصدفه 

واحنا فايتني قدامه. فانت تصور لك

الغايه

ِمنَّا. وعلى األخص. إنه كان  أنا أؤكد لِك. إنه ما أخدش باله 

البورصه. فبالطبع كان سارح فى اشغاله  رايح وقتها على 

ومضارباته. ثم بفرض إن جوزك شافنا مع بعض. هل أنا مش 

أبًدا.  سوء  ظن  فىَّ  مايظنش  هو  ولذلك  وصاحبه.  صديقه 

للصداقه اللى بينّا وبني بعض

ثم الحظ كمان يا مسيو فريد. إن جوزى بقى له كام يوم ما 

بكلمه  على  يرد  ملا  كلمه  وميكن كل عشرين  ماله.  اعرفش 

واحده. على غير عوايده2. مش ممكن الزم يكون عنده شك 

ميكن علشان أشغاله التجاريه. ألنها كتيره قوى

مش ممكن. ألن جوزى أشغاله اليومني دول من أحسن ما ميكن. 

ثم اللى يثبت لك إنه عنده شك من جهتنا. إنى وجدت ديك 

1 حذف: ريال اهه علشانك.
2 حذف: على غير عوايده.

فريد:

ستهم:

فريد:

ستهم:

فريد:

ستهم:

فريد:

نظله:

فريد:

نظله:

فريد:

نظله:
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النهار فى أودته. كارت من واحد بوليس سرى. بيقول له فيه. 

إنه بعد كام يوم يديله كل التعليمات الالزمه

طيب. ودى معناها إيه بقى

معناها. إن جوزى ملا شك فى سيرنا. إلتجأ لناس من البوليس 

السرى علشان يراقبونا وياخدم بالهم ِمنا

كويس.  لنفسنا  نحتاط  الزم  كده.  على  إخيه  حوله(  )ملتفًتا 

لكن قولى لى. إنِت مش ناويه تيجى الليله شويه فى حفلة 

نادى األلعاب 

)داخالً بفرح( ِوليَّه يا ستهم. آدينى اتوظفت. فني ستهم بنت 

املركوب )يخرج من اجلهه األخرى(

واخد  انتش  ما  دا.  االسود  الراجل  شايف  آه.  عثمان(  حملت  )وقد 

بالك منه

أل مني هو

من يوم ما ابتدأنا نقابل بعض جهة قصر النيل. حتى اقربها 

دلوقت يجى بنصف ساعه. اختيلت به فى السكه جملة مرات

غريبه دى

ورانا.  ورانا  برضه  وهو  القهوه.  فى  هنا  زغنا  دلوقت.  واهه 

والزم يكون واحد من البوليس السرى اللى عترت فى الكرت 

بتاعهم فى أودة جوزى 

يادى الواقعه اللى زى بعضها. إيه الرأى. احنا االحسن نهرب

)يدخل( راحت فني ستهم بنت احلمار )وقد رأى نظله وفريد( يا ولد 

يا ولد دول زباين أُبَّههْ خالص

فِى عرضك. ياهلل نهرب من هنا )تخفى وجهها بالبرنيطه وتخرج 

فريد:

نظله:

فريد:

عثمان:

نظله:

فريد:

نظله:

فريد:

نظله:

فريد:

عثمان:

نظله:
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مسرعة وعثمان ناظرًا إليها باستغراب(

يا ساتر استر يا رب )يدير وجهه وهو خارج جهة املتفرجني كى ال يراه 

عثمان( إياك مايفهمنيش

)ضاحكًا( دا ماله طالع ملوى كده ليه

)تدخل( يُه إنت هنا يا ابو سمره 

أيوه. إنت كنِت فى أنى داهيه1 يا ستهم 

إيه. فني امال الزبونني الصقع اللى كانوا هنا دلوقت

الزبونني اللى كانوا هنا. الدكر والنتايه. خرجوا دلوقت ملويني 

خرجوا جنابى 

بالكش يا عثمان. الزم اجلدع الصغار دا واحد ملك وجاى هنا 

متخفى2  

أتاريه3 كان بيخبى وشه منى. الزم افتكرنى سفير واال قنصل 

يه جاك نايبه. ودا وش قناصل ده )تضربه على كتفه بدالل(

يا ستهم. يا ام اربعه....4  

أما اقولك بحق يا عم عثمان5. جتيش تشتغل جرسون ويايه

وظيفه  فى  اتوظفت  خالص  أنا  عينك.  فى  جرسون  اخرص. 

على كيفك. عند اخو الست مارى. اللى كان هنا من شويه. 

اللى ادانى الكرت

بقى حا يشغلوك فى إيه بقى

كل  فى  البوفيه.  على  قومنده  الليله.  من  يحطونى  رايحني 
1 تغيير "فى أنى داهيه": فني.

2 تغيير "الزم اجلدع الصغار دا واحد ملك وجاى هنا متخفى": اجلدع اللى كان هنا دلوقت ادانى ريال بقشيش دا الزم 
يكون واحد ملك وجاى متخفى.

3 تغيير "أتاريه": ملك؟ اجرنه.
4 حذف: يا ام اربعه.....

5 تغيير "أما اقولك بحق يا عم عثمان": اسمع اما اقولك.

فريد:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:
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اإلحتفاالت يعملوه فى الكلوب

طيب. وانت تفهم يا نيله فى احلاجات دى

مني1 أفهم؟ أنا تربيِّت شبت يا بنت املركوب. بكره افضل آخد 

ملا  وفانالت  واخلواجات وشرابات  الستات  فى بقشيشات من 

نبقى على كيفك

عال اِهه2 باضت لك فى القفص يا ابن حليمه

سوده  بدله  على  ادّبقلك  بيقولولى  اخلازوق  لكن  إخص. 

وجونتى ابيض علشان تبقى رسمى 

طيب وماله

وانا منني جنيب احلاجات دى

مالكش حد تعرفه تشحت منه بدله

أل كل معارفنا بوابني 

)ضاحكه( يوه مسكني. حياتك دلوقت واقفه على بدله

وجوانتى

اسمع. أنا عندى جوه جزمه على كيفك بتاعة اخلواجه. اما 

اخش اجيبهالك وانت دلوقت ادبق3 على بدله )تخرج(

اخش  الزم  واشتغل  لِّى  يْسهَّ ربنا  كان  واذا  طيبه.  دى  البنت 

فيها. ملا تيجى برده نبلفها وناخد منها حاجه نشترى البدله. 

يظهر إنها بتحبنى

)تدخل وبيدها جزمه كبيرة احلجم( خد اجلزمه اهه 

يا ستهم

1 مت حذفها.
2 تغيير"عال اِهه": بس بس.

3 تغيير "دلوقت ادبق": ادبقلك.

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان: 
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يُوه. قطيعه يا منيل. قلبى قرب يحبك

وانا شرحه. بس أنا مكسوف نقولك

يُه. تقول لى على إيه

ال بس عباره بسيطه خالص. لكن ميكن مش موجود وياك

إيه ُهوَّ. اطلب عينىَّ

)على حده للجمهور( أيوه. قربت تَِطلَّْع )لستهم( بس.....

يوه إكلِّم

لو  ألن  البدله.  جنيب1  علشان  ريال  سته  قد  عاوز  بس  أل 

ماجبتش البدله. تروح من إيدى الوظيفه

يا قلبى ياخويا. ماكنش يتعز. لو كانو بَِدلى يجو على قدك. 

لكنت اديتك بدله

بدله. ليه رايح اشتغل كماريره. اخص عليك وعلى معرفتك. 

مش بتقولى بتحبنى. مستخسره فّى سته ريال

باحبك. لكن ما معاييش فلوس

بقى حضرتك بتحبى على الناشف

ناشف إيه. وطرى إيه 

دام  ما  دلوقت.  طريقه  احسن  أنا  )باكًيا(  فارغ  كالم  بال  بس 

عيشتى بقت زى الزفت كده. أنا اروح اْسم روحى. احسن من 

البطاله

يجى  استنى شويه. ميكن  اقعد  الشر عليك.  بعد  ياخويا  أل 

حد فى القهوه من زباينّا الناس الطيبني. وانا اشكيله حالتك 

ميكن يحن عليك ويديلك حق بدله

1 تغيرت: نشترى.

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:
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وال  روحه  ميَوِّت  بتاعنا  اجلنس  نشحت.  حا  بقى  علىَّ.  يجّبى 

يشحتش أبًدا

)داخله( إنت لسه هنا يا عم عثمان

)بخجل( أل يا ست )ثم يلتفت لستهم( قوليلها على البدله

إيه مالك. بتقول إيه

أل مافيش حاجه. ستهم تفهمك 

ماله يا ستهم

يُوه. قطيعه. مكسوفه اقولك يا ست

إيه يا عثمان

إذا كان التخن دا كله ومكسوفه تقولك. وانا مش مكسوف

غريبه. مالكم حصل إيه

 أل بس يا ستى الشغله اللى بعتيه فيها طالبني منه بدله

وال معهش فلوس

بس علشان كده يا عم عثمان

)بخجل( أيوه يا ست وعاوزين جونتى ابيض كمان

شوف  وروح  وجونتى  بدله  هاتلك  اهم.  جنيه  اتنني  آدى  خد 

شغلك

نديلك  نشتغله  أول شهر  اهلل  إن شاء  يا ست  يخليك  ربنا 

املاهيه بتاعه )يخرج(

)ضاحكه( يجازيك يا عم عثمان راجل طيب1. )ضجه من اخلارج( 

})داخله( أهو زكى ماجاش حلد دلوقت
إنِت هنا. حلقتى رجعتى يا حبيبتى 

1 حذف: راجل طيب.

عثمان:

مارى:

عثمان:

مارى:

عثمان:

مارى:

ستهم:

مارى: 

عثمان:

مارى:

ستهم:

)موسيقى 1(

مارى:

عثمان:

مارى:

عثمان:

)2 )موسيقى 

مارى:

زكى:
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أيوه. النهارده مافيش عندنا شغل بعد الظهر

طيب عال ولكن فني املازمازيالت اخواتك

دلوقت الزم يجو على هنا )ضجه من اخلارج – تنظر للخارج( اهم 

جايني اهم

Hé venez ici les enfants{1

(Danse)                                                                                                     
إيه ده2

بائعات  )تدخل  التفاح  بتوع  يا  خش  التفاح  بتوع  اجلماعه  دول 

التفاح(

1 حذف احلوار ما بني }..{. 
2 تغيرت: يجيلى.

حلن بتوع التفاح )موسيقى 2( 

تـــفـــــاح يــــا  نـــواعــــم  كـويـســهيــــا  حــلــوه  حــاجــه  يـــا 

بــيــضـــه تــبــيــعــك  الـــنـــســـــاوالــلــى  وســــت  وأمــــوره 

عـــفـــيـــفـــه:

يـحـاسـبـنــى مـعـلــم  يـعـاتــبــنــىمـالـيـش  يـجــى  شـريــك  وال 

حـبـيــبــى الـلــى يـكـســبــنــى

نــــظـــــلـــــه:

لـــفـــنـــديــــه فـــى  ادوب  فـــّىأنـــا  بــيــتــمــحــكــوا  الــلــى 

واحــد يـــروح يـجــولــى2 مــّيـــه

كــــــالم  غــــيـــــر  مـــــن  قـــــوام  اســــيـــــح 

مــــالم اخــشـــاش  مـــا  أوســطـــى  ـيــبـــه  َحــبِـّ

مارى:

)1 )موسيقى 

زكى:

مارى:

:Violette

)2 )موسيقى 

مارى:

عثمان:
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إيـــــه فــــّى  رأيــــك  بــــيــــه  يــــا  لــــى  قــــول 

مـؤسـســـه وقـراريــه  حـنـت  بـنـت  مـحـسـوبـتــك 

احـــبــــه لــلــــى  ابـــيـــع  عــبــهأنـــا  فــى  تــلــقــانــى  تـبــص 

أشــب عــلــى جــيــبــه وألـّبـــه

واقــــنــــدلــــه اعـــدلـــهابــــهــــدلــــه  بــداقـــو  اتــعــوج  وان 

ده الــــال  احــــبــــش  مــــا  كــــده  طــــبــــعـــى 

الــريــســـه وانــا  تــالمــيــذى  دول  الــدردحــه  فــى 

Nous sommes les joyeuses midinettes

Toujours pleines de grâce et coquettes

Nous vivons d'amour, d'allegresse,

Notre vie n'est qu'une longue ivresse

Ce qui nous console de nos peines

De chaque jour ce sont nos fredaines

Et tous les beaux garçons du Caire

Raffolent des petites ouvrières!
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ستهم:

زكى:

ستهم:

:Toutes

)موسيقى1(

زكى:

مارى:

زكى:

:Violette

:Toutes

زكى:

الفالحون:

الرقصه تدخل العامالت بهيصه كبيره - زكى ومارى على طاوله  )بعد 

جالسني(

)تدخل( إيه الهيصه دى يادّلعدى إنِت وِهى. ما تروّقو شويه

الشرب  دول  املازمزالت  لكل  قدمى  ستهم.  يا  هنا  اسمعى 

اللى هما عاوزينه على حسابى أنا

على عينى

Oh bravo Zaki bey

إال من حق. قولى لى يا حبيبتى. عم عثمان اشتغل

أيوه. اخويا أخده عنده. فى الكلوب من الليله

عال عال. هاتى شمبانيا هنا للمازمزالت يا ستهم

C'est ça, trinquons, buvons et chantons (entourant zaki)

Vive la joie                                                    )ضجه من اخلارج(

)تدخل الفالحون أهل زكى وتراه وسط السيدات(

لتحيى الشمبانيا واحلظوظ )يرى الفالحون( أخ قرايبى
ما شأ اهلل ما شأ اهلل1

1 تغيرت: وتبعزق. 

حلن الفالحون )موسيقى 2( 

الــــعــــمـــــد:

بــقــى كـــده يـاســـى زكــى جــاى تـبــصــبـــص

وتــــفـــــرق1 عــــلـــــى دوال فــــلــــوســــنــــــا

وابــــــوك فــــــى الــــــدوار بـــــيـــــرصــــــرص

وامــــك خـــضــــره وخـــالـــتــــك حـــســـنــــه                         
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Mes amis ces bougres nous embêtent

Allez donc tas de gourdes, vous faire pendre,

Ah mon Dieu! comme ils ont l’air bête

Taisez–vous ou je vous mets en cendres!

الــــبــــنـــــات:

نــايــبــه جــاكــو  إيــه  كــوشــــون1عـايـزيــن  دى  أســـبــــيــــس 

لــــعــــمـــــــد: ا

أيـــــــــــا دايـــــــــــبـــــــــــه

وأهــــلــــك إنـــت  لـــكالــكــوشــون  واردح  اشــمـــر  والـنـــبـــى 

الــــبــــنـــــــات:

ومـــــالــــــه حـــــالــــــهمـــــالـــــكــــــو  فــــــى  زكــــــى  دا 

لــــعــــمـــــــد: ا

خــالـــه وده  خــالــتــه  جــوز  ودا  ده  الــواد  عــم  أنــا 

نــــزرع الـــغـــيــــط  فـــى  نـــقـــلـــع  دايـــريـــن 

االقــرع ويـهـيــص  يـفـنـجــر  جــاى  حـضـرتـه  وقـال 

Dites donc, qu’est ce–qu'ils veulent ces sauvages

Fichons–leur des coups Francines.

Pourquoi tant de cris de rage

Dayousine, halasine, tarassine!

الــــعــــمـــــد:

والـــدك عــنــيـــن  فـــى  تـــراســـيـــن  امــشـــى 

الــدنــيـــا طــيـــن  عــلــيــنـــا  عــمـــد  داحــنـــا 

  1

1 عبارة عن ُسباب باللغة الفرنسية. 
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بـــلــــدك عـــمــــدة  ســـمـــعــــك  قــــام  لــــو 

بــالــبــونــيـــه شـــوت  فــيــكـــو  يــنـــزل  كـــان 

الــــبــــنـــــات:

حــوســه جــاكــو  مـاتـزعـلــوش 

الــــعــــمـــــد:

فـــــردوســـــه مــــزمــــازيـــــل  يـــــا  لــــيـــــه 

ســـمــــعــــتــــنــــا تــــلــــف  دا  ابـــنـــنــــا  دا 

دوســــه يـــجـــيـــلـــك  شـــيـــخ  يـــا  إلـــهـــى 

ونــــزنـــــق احــــنـــــا  نــــشــــقــــى  حــــرام  دا 

تـبــرنـــق عـنـيـيــنــا  وقـاعـديــن  الفـلــوس  عـلــى 

يــــهــــلــــكـــــوهــــــم يـــــجـــــم  ووالدنـــــا 

يـخـربـوهــم الـنـسـاويــن  مــا  لـحـد  الـهـلـس  فـى 

يــا رب اديـــهـــم واهـــديــهـــم

سـتــار
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الفصل الثاني

)موسيقى 2(

جميل:

حافظ:

جميل:

حافظ:

جميل:

)موسيقى 1(

حافظ:

جميل:

حافظ:

دنيا:

جميل:

تفتح الستارة عن تراس وبه فوانيس ملونه

(Danse Orientale)

)بعد الرقص يدخالن حافظ بك وجميل بك(

أما حقيقه. دا شئ جميل قوى يا حافظ بيه

كل  اعمل  تلتقينى  ده.  النادى  ترأست  ما  يوم  من  أنا  أهه 

اسبوعني حفله من احلفالت اللى إنت شايفها دى

شئ جميل. وإيه فكرك دلوقتى يا عزيزى فى برتيتة بوكر

عن  يشغلك  اللعب   َّ الال بس.  خايف  أنا  وامنا  مانع.  مافيش 

صحبتنا مرات بهجت بك الفرنساويه اخلفافى دى

مش كفايه. إنى الزق لها من يجى1 ساعتني دلوقت. احسن 

بعدين يجى  جوزها يلحظ. ويفتكر شئ

ما اظنش. ألن جوزها من أول احلفله لغاية دلوقت. نازل دردشه 

واملضاربات.  البورصه.  مسألة  فى  بك.  شاكر  صديقه  مع 

والتجاره

وطول  البورصه.  فى  شركا  إنهم  كفايه  مش  دى.  عجيبه 

النهار ويا بعض

اما  اُهه.  اهه مرات بهجت بك جايه. على هنا  للخارج(  )ناظرًا 

نتايه صحيح 

)داخله ُمسرعه( إيه. إنت كنت هربان فني يا جميل بك

إنك  نرجوك  لكن  إنِت  منك  يهرب  حد  فى  مدام.  يا  العفو 

1 مت حذفها.
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تقولى لنا مينالوج ألنك شهيره فى املانولوجات

مش جاى تلعب ويانه برتيت بوكر

يا سالم. بكل ممنونيه يا روحى. بس نستأذن من جناب البك

ال ال. العفو. اتفضل. معلوم من لقى اصحابه.........

بردون يا حافظ بيه 

بردون يا حافظ بيه )تخرج دنيا وجميل(

}غريبه. مسكني الراجل جوزها قاعد فالق مخه فى مسألة 
البورصه. وان القطن مش عارف إيه. والبزره فى هبوط. مش 

دارى إن هنا الفاصوليه فى صعود{1 )ينظر للخارج( وادى زكى 

ابن اخويا اهه )زكى يدخل يُقبل يده( إيه مالك يا زكى. باين عليك 

فكرك مشغول 

أيوه يا عمى. منتظر املادموازيل مارى. فيه ميعاد بينى وبينها 

هنا 

مارى مني. البنت اللى فى محل شاكوريل. اللى حلست عقلك 

)زكى ال يرد(. يابنى2 اسمع بالش عبط. خد غايتك منها وسيبها 

بال جواز بال غيره

أل مش ممكن يا عمى. أنا قلت لها تيجى هنا الليله علشان 

اقدمها لك وحضرتك بكل تأكيد ملا تشوفها حا تغير رأيك 

من جهتها. فلوس إيه الرَّك على األخالق

بكره يا ابنى ملّا تخش فى الغميق زيينا فى معترك احلياة. تبقى 

تفهم إيه يعنى الفلوس. وان هىَّ أساس كل شئ فى الدنيا دى

عن إذنك يا عمى. ملا ابص عليها واجى حاالً )يخرج باضطراب(

1 حذف احلوار ما بني }..{.
2 مت حذفها.

)موسيقى 2(

دنيا:

جميل:

حافظ:

دنيا:

جميل:

حافظ:

دخول زكى

 

زكى:

حافظ:

زكى:

حافظ:

زكى:
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)يدخل  ياما....  ده  السن  واحنا فى  ياما عملنا  ابنى...  يا  طيب 

جرسون ببدله( اسمع يا جرسون

أفندم

إدينى كاس شامبانيا احسن ريقى نشف

بس. اما اروح اجيب من البوفيه يا سعادة البيه 

ازاى ملا تروح جتيب من البوفيه؟ مافيش جرسونات تانيه وياك 

هنا

أل. أنا لوحدى اللى باخدم يا سعادة البيه

مش ممكن. الزم نشوف لك واحد يساعدك. تعالى أما اطلبلك 

واحد جرسون عليك من البوفيه

حاضر يا افندم )يخرجان(

)نظله وفريد يدخالن(

ِمنَّا  أنا1. إن جوزك شاكر بيه. ما أخدش باله  موش قلت لك 

النهارده الصبح. وقت ما زغنا فى القهوة اياها؟

ومنني عرفت

البيت  فى  ده  زى  الليله فى موضوع  فاحتكيش  ما  من كونه 

قبل ما تيجو على هنا

يا أخى ال بالعكس. ألنه لو كان فى نّيته إنه يتجسس ورانا 

بينى  بإنه يجهل كل شئ  يتظاهر  إنه  صحيح1. من صاحله 

وبينك حلد ما البوليس السرى يضبطنا

ناخد  وتعالى  كلها.  دى  األوهام  من  روحى  يا  سيبك  ياهلل 

حاجه فى البوفيه

1 مت حذفها.

حافظ:

اجلرسون:

حافظ:

اجلرسون:

حافظ:

اجلرسون:

حافظ:

اجلرسون:

فريد:

نظله:

فريد:

نظله:

فريد:
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وورائها  مارى  تدخل  ثم  )يخرجان  نشف  ريقى  احسن  ياهلل  أيوه 

ستهم ببرنيطة الفرنسية وبيدها شنطه ورافعه ديل الفستان(

)تدخل( عقبال عندنا إن شاء اهلل يا قادر

إحنا اتأخرنا كتير عن ميعاد زكى يا خالتى ستهم 

دا  هو  ياختى.  كلها  دى  العالم  إيه  لهوى.  يا  للخارج(  )ناظره 

الكرنـڤال1 اللى بيقولوا عليه. يو قطيعه

هس ماتزعقيش بالش جرس يا وليه. إنِت ملخبطه قيافتك 

كده ليه

يوه. حاعملك إيه بقى ماهو إنِت اللى سرّعتينى. وقّومتينى 

على  وياِك  آجى  الزم  الال  وأبًدا  وخير  الطبيخ.  حلة  على  من 

الباللو أنا يا عينىَّ حلقت امتهمز والالّ اعمل....

)تصلح لها شعرها والبرنيطه على رأسها( الغايه بقى يعنى رايحه 

َّه تتمهمزى ملني يا خاي

يا ماما. احنا العتاقى واألجر  اسم اهلل. كل فوله لها كيَّال 

على اهلل

طيب بس بس اهه زكى جاى اهه

شيخه.  يا  ليه  كده  غيبتى  مارى.  يا  دا  إيه  مسرًعا(  )يدخل 

خضيتينى

ال بس علشان أمى مالهاش كيف شويه. وماِقدرتش تيجى 

معايه

)حتييى الفرنكه( مسيو بونسوار مسيو 

)مجيًبا( بونسوار )ملارى( مني املدام دى يا روحى

1 تغيرت: الباللو.

نظله:

ستهم:

مارى:

ستهم:

مارى:

ستهم:

مارى:

ستهم: 

مارى:

زكى:

مارى:

ستهم:

زكى:
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)ضاحكه( ما انتش عارفها

أنا ستهم يادَّلعدى

قمتى  تيجى  ماقدرتش  امك  علشان  بقى  الغايه  ستهم. 

جيتى وياك بسالمتها )مشيرًا على ستهم(

أيوه أنا جيت وياها علشان اونسها

أيوه

أنا ممنون قوى يا ستهم. دلوقت أنا رايح ويا مارى نكلم عمى 

فى مسأله. تعالى ملا نقعدك فى ركن لوحدك حلد ما نرجعلك

طيب إمنا يكون فى معلومكم. إذا جانى حد وقال لى خشيلى 

باللو اخشله

ال باللو وال حاجه بس خليِك قاعده فى حالك ياهلل بنا يا مارى 

)ضجه من اخلارج(

إيه الزيطه دى

)ناظرًا للخارج( دى الست ڤيوليت الرقاصه الشهيره. ياهلل بنا 

ياهلل احنا

(Danse)

واحد  جابولى  يكونوا  اياك  دخت  أنا  أف  صينيه(  حامالً  )داخالً 

يساعدنى شويه

مارى:

ستهم:

زكى:

ستهم:

مارى:

زكى:

)موسيقى 1(

ستهم:

زكى:

مارى:

زكى:

)موسيقى 2( 

اجلرسون:

حلن احلشاشني
الـتـمــاســى الـلــه  هـــع!پـــــــوأسـعــد  اجـالسـيــه  لـيـلــه  دى 

تــفــنــــن ذو  ابــونــيــهمــحــاســيــبـــك  قـاطـعـيــن  الـفـو  فـى 

نــأبــــه لــنــا  يــبــقــى  إيــــهبــكــره  واال  الخـــريـــــن  احـــنــــا 
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)داخالً البس بدله سوده وصديرى وجوانتى ابيض. يلتفت حوله ثم يشرب عثمان:

الكاسات التى فى الصينيه( سيبك خلينا نتبسط الزم أنا كمان 

نعمل باللو 

الســـــه ابـــــو  اللـــــه  عــلــيـــهاللـــــه  اعــتــمــدوا  بــرضــك 

ابــيــض وقـلــبــه  صـبــوه  بـيــهألنــه  يــا  لـهـجــه  بـتــاع  مــوش 

جــنــســـه ابـــن  قــوى  وعــــنــــيــــهويــحــب  وامــــه  ابـــوه  زى 

نـــظــــره لـــعـــبـــيــــدك

الــبـــرادس ان  عــيــبــنـــا  الـحـشـيــشبـــس  فـى  كـلـهـا  رايـحـه 

ورانـــا ليـــث  حــيـــث  مـــن  تـحــابــيــشثــم  وعـايــزيــن  عــيــال 

والكـيــف غـلـيـت  هـعواحلـاجـات  تــــواخــــذونــــيــــشهـا مـــا 

نـكـيــف قـدامـنــا  مـاهــه  نــــِعـــــشطــول  الـــلــــه.  مــــزاج  دا 

أهـل  يـا  بـتـنـاكـفـونـا  الــحــشــيـــشالـبـــــريـالـلـى  أعـــداء  يـــا 

بـيـحـشــش الـلــى  تـلـومـو  مـفــيــش لـيـه  احـنــا  غـيـرنــا  بـقــى 

الــــــلــــــه يــــــزيــــــدك

بـيـبـيـعــوا الـلــى  انـتــو  للـنـاسراقـبــم  والكوكـايـيـن  الضـاطـوره 

اخلـمـامـيـر اصـحـاب  كــاسالـلــــىراقـبـم  فــى  شـلـن  بـيـاخـدوا 

الــغــرزجــيـــه انــتـــو  احلــمـــاسراقــبــم  فــى  مــايــتــاجــروش 

الـكـلــوبــات اصــحــاب  وآسراقـبــم  فــــول  فـــيـــهـــا  الـــلـــى 

تــصـــبـــح مـــصـــر  نـــاس  وبــالدنـــا  وبــنـــت  ُمــلــك  حــاجــه 

يـــعـــدلـــهـــا ســـيــــدك

يـــخـــرجـــون( (
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)داخالً وقد رأى عثمان( دهدى اش جابك هنا يا أبوعفان

البك الرئيس قال لى. دور بالصينيه على املعازمي. تعالى قبله 

علمنى ازاى بتمسك الصينينه وانت ماشى

دى مسألة عاده. بكره تالقى نفسك اتعلمت لوحدك. إمنا إنت 

قيافه فى البدله دى يا أبوعفان

)يفرجه  وله  يا  األصلى. شوف شوف كمان  املوده  احلاجات  دى 

على شعره( شوف الكاريه واجلَزْماتيك اللى على راسى

عال عال

كنت  بعض.  فى  عثمان  اتنني  دلوقت  أنا  كنت  لو  }بالك. 
حطيت نصى فى الشباك. علشان اتفرج على نصى التانى 

ه وهو فايت كده زى البطَّ

)ضاحكًا( أما أفكارك نكته قوى. تعالى بنا بقى ملا نلف على 

املعازمي باملشروبات{1  

ياهلل قدامى )للمتفرجني( أف كل مشروبات ناخده نَِنفَّض عليه 

خالص بال كالم فارغ

اللى  اجلرسونات  اجلماعه  على  نتفرج  تعالى  عثمان  يا  إحلق 

جابوهم يساعدونا

أصبر اصبر اهم جايني اهم

)تدخل اجلرسونات(

1 حذف احلوار ما بني }..{.

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

)موسيقى1(

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسونات:

حلن اجلرسونات
ارجـلـيــه ايـنــا  سـيـروبــى  فـاريـجـلـيـكـــىايـنــا  كـافـيـــه  ايـنــا 

افـنـديـه يـا  كـده  شـغـلـتـنـا  ديــهأهـى  بـالـصـفـه  نـحـزق  نـفـضـل 
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نـعـيــده نـقـولـه  والـلـى  عـديـــهنـهـاتـى  فــى  بــنــقــرا  أكــنــنــا 

بــيـــه يــا  مــنــا  الـــجـــنـــهدالــجــرســون  لـــه  وحـــيـــاتـــك 

خــــوتــــه بــــاشــــوف1  اخـوانـنــايــامـــا  يــا  ومـرمـطــه  ودوشــه 

ومــاشــيــيــن صــوانــى  شــايــلــيــن  نـفــضــل 

جــــايــــيــــن رايـــحــــيــــن  الـــمــــكــــوك  زى 

يــــهــــاتــــى ودا  يـــســــقــــف  دا  يـــبــــقــــى 

يـــــاخـــــواتـــــى بُـــــريـــــه  يـــخــــبـــــط  ودا 

خـلـو عـقـلـنـا سـبعـه سـباتـى يـلـحـسـوه

عـلـيــك بـيــه  يــا  الـمـقـدر  بــإيــديــكأهـه  مــش  يــكــّدر  َّْح  يْـفــر

وســودا وسـكـى  بـال  مـارتـيـل  سـودهبـال  عيـشـه  عـايـش  اجلرسـون  دا 

ده الكـار  ومـال  احـنـا  مـالـنـا  فـودهكـان  يـاسـى  نـشـوف  يـامـا  ولسـه 

الساعـه فـى  منشـى  كيلـو  كـام  بيـه  يـا  احسـب  ياللـه 

لـكـاعـه غـيـر  مـن  كـده  لـلـزبـون  الـبـوفـيـه  مـن  بـس 

تـــالتــــه ودا  دوريـــن  عـــنـــده  چــيــالتـــهدا  ودا  ڤـــرووت  عــايــز  دا 

بــيــره ودا  وســكــى  دور  عـايـــز  كـــــافــــــيــــــهدا  ودا  مـــــزه  ودا 

احيـه ال ُهـّو اجلرسـون عقلـه دفتـر تـوب عليـه

إيــه لـهــا  جــرى  مـالـهـا  ليـهزبـايـنـا  اخـواتـى  يـا  مـافـيـش  تفـويـت 

الـخـمــره ومـنـع  دا  حـمـرهالـتـشـطـيـب  جـهـنـم  عـيـشـتـنـا  خـلـو 

طـيـنــه لـنــا  الـزبــون  يـجـى  سـمــرهكـان  يـابـو  ونـجـرّده  نـغـالـطـه 

دى االيــام  بـيـه  يـا  ازاى  يـعـيـش  عـيـال  عـنـده  الـلـى 

حمـدى ياسـى  نزيـد  فيـه  احنـا  اللـى  عالشقـا  ريـت  يا 

 1

1 تغيرت: بيقاسى فى.
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)تدخل( بقى يعنى حضرتهم فاكرين. إنى حافضل قاعده كده 

فى الركن مكتومه. ملا اخش اتفرج على اجلماعه اللى بيلعبوا 

جمباز حتت دول قطيعه إن شاهلل ما حد

)فى اخلارج( هات عنك إنت هات )يدخل حامالً صينيه عليها كاسات( 

شوف الراجل مالى الكاسات خالص اجملنون 

يوه دا مني ده ياختى عثمان؟

إيه إنت هنا يا ستهم. إنت عامل فى روحك كده ليه يا حرمه

أل يادّلعِدى. أنا جيت مع الست مارى الشابه دى اللى كانت 

عندنا فى القهوه النهارده الصبح

أيوه أيوه اعرفه الست اللى ادانى متن البدله. وكان سبب فى 

الوظيفه بتاعى دى

أِههْ ِهنا مع البيه اللى اسمه زكى بيه1 اللى عاوز يجوزها

وراخر راجل طيب طلب لى نبيت النهارده الصبح فى القهوه 

بتاعكم أنا مبسوط منهم خالص يا ستهم

ودا إيه ده اللى معاك فى الصينيه

دى مشروبات على كيفيك. خديلك كاس خدى

أيوه اهلل يسترك. هات يادَّلعدى )تاخد الكاس تدوقه ثم ترجعه( أخ 

دا بيحرق فى الزور قطيعه
1 مت حذفها.

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

غـالبــه داحـنــا  حــرام  دا  نــاس  نـقــابـــهيـا  لـنــا  عـمـلـنــا  ادحـنــا 

واحـــده إيـــد  صــاحــبـــى  يــا  احــنـــا  مــا  طــول 

نــــــنــــــضــــــام مــــــمــــــكــــــن  مــــــش 

يــــوم مــســيـــرهـــا  بــالــوئــامبــرضـــو  امــانــيــنــا  نــبــلــغ 
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يا وليه دا احسن صنف اللى بيحرق1

هات الكاس التانى دا كده ملا اشوف إمنا الزم تعمل وياىَّ أَلـڤوتر 

À laVotre

ال يا وليه حلسن حد يشوفنا بعدين تضيع الوظيفه ويطردونى

يا أخى سيبك إنت بدقق )يلتفت عثمان حوله ثم يضرب كاسه بكاسها 

ويشرب( ألـڤوتر À laVotre يا سالم شمبانيا زى الكازوزه

ولسه

)وقد شربت كاسها( بقى دى شغلتك هنا2 يا ابو عفان. إنك تدور 

على املعازمي باملشروبات كده

ال. أنا األصل. قومنده فى البوفيه

أيوه. واهلل قيافتك قيافة قومندات يا مضروب

وانت قيافة كرنبات ياختى )تُسمع صوت موسيقى خفيفه من اخلارج( 

اسمع اسمع دى املزيكه بتاع الرقص

تعالى ملا ارقصك يا منيل )متد يدها وتعبطه ألجل الرقص(

)بخجل( اختشى يا وليه

باللو زى  رُخرين نعمل  إيه. احنا مالناش نفس احنا  أختشى 

(Danse)                                                         اللى جوه دول

الفرنكه(  ويرقصان  املوسيقى  صوت  )يرتفع  يضبطنا  حلد  وليه  يا 

  (Danse Musique) )ستهم تلف بعثمان حتى يدوخ(

اهلل.  ما شأ  اهلل.  اهلل  ويقول(  إليهما  وينظر  صينيه  )يدخل حامالً 

ولسه2 بترقصوا إنتو مجانني )تترك ستهم عثمان من يدها(

1 تغيير جملة عثمان: يحرق إنت اللى واخد على مية اللفت والسمك.
2 مت حذفها.

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

)موسيقى 1(

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

)موسيقى 2(

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

اجلرسون:
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عجبك يا ست1. هى اللى رقصتنى غصنب عنى

يطردوك  يا عم عثمان. حلسن  تعملها  مره  تانى  بقى  اوعى. 

على طول. ياهلل خد صينيتك. وتعالى شوف شغلك. بالش 

كالم فارغ

َِّختنى خالص بنت احلمار دى  )خارج حامالً صينيه( أعوذ باهلل. دو

)يخرج(

بترقصوا كده. كانوا يطردوا  وانتم  لو كان حد شافكم.  أما 

عثمان من غير كالم )يسمع من اخلارج صوت سقوط أقداح تكسرت 

على األرض( إرمى

يا لهوى إيه دا اللى انكسر ده. ما داهيه الال يكون املنيل عثمان

اشوف  اروح  ملا  دى.  الصينيه  امسكى  الصينيه( خدى  )يناولها 

العباره إيه دا باين مش جايبها البر )يخرج(

الصينيه  )وتبقى حامله  يا ضنايا  دوخته  اللى  أنا  ياخويا.  كبدى 

بيدها(

)يدخل( آدينى كسبت كام برتيتة بوكر ُمكْن قوى )تلتفت ستهم 

دى  الست  ياخويا  إيه  بتعمل  إيه  ماسكه صينيه(  فيراها  جهته 

بالصينيه فى إيدها كده

)حتييه الفرنكه( بونسوار مسيو

أهالً وسهالً )يدنو منها( أظن الصينيه دى مضايقاكى كده يا 

مدام

ال ال أبًدا. دى الصينيه بتاعة الدلعدى اجلرسون

ْك  مِيَسِّ كونه  على  اجترأ  ازاى  ودا  اجلرسون.  بتاعة  )باستغراب( 

حضرتك الصينيه بالشكل ده
1 حذف: عجبك يا ست.

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

ستهم:

اجلرسون:

ستهم:

حافظ بيه:

ستهم:

حافظ بيه:

ستهم:

حافظ بيه:
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أل مايهّمش. أنا واخده على كده

)باستغراب( واخده على كده )لنفسه( ودى جاتلنا منني الفرمه 

دى ياخويا )يخرج نظره ناظرًا إلى ستهم باستغراب(

ودا إيه ياختى كمان اللطخ ده. دا الزم يكون سيد املنيل على

 عنيه عثمان

)يدخل ومعه عثمان - لعثمان( أما يعنى حضرتك. نيلتها خالص

 ياسى عثمان

)حامالً صينيه على زجاج مكسر( بس روق دمك. املسأله بسيطه 

غايته عشرة )10( اثنى عشر )12( كاس اللى انكسره

طيب والبساط اللى دلقت عليه املشروبات

وانت مالك إنت. هو بساط أبوك

يادى احلوسه وإيه اللى كان وقّع الصينيه من إيدك يا مسخم

هو اللى ازفلط لوحده حانعمله إيه

الغايه تبقى تطّول بالك شويه حلد ما يخلص فصل اجلماعه 

اللى بيرقصو دول. خد آدى صينيتى وإدينى صينيتك دى

صينية  )يأخذ  كمان  بالى  حنأخذ  دلوقت  يسترك  اهلل  أيوه 

اجلرسون من ستهم(

املره دى حاسب بقى كويس فتح عينيك يا عثمان

ماتخفش أنا حا منشى جنب احليط خليها على اهلل

 )ضجه من اخلارج(

اهلل إيه الزيطه دى كمان )ينظر للخارج(

إيه دول يا وله

دول اجلماعه املمثلني اللى جايني يقولوا منولوجات اتفضلوا  

من هنا يا حضرات

ستهم:

حافظ:

ستهم:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون: 

عثمان:

اجلرسون:
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 2 1

1 تغيرت: أجد.
2 تغيرت: بجيوشى.

3 قام بدوره: عبد احلميد زكى.

حلن املمثلني

تدخل املمثلني الدرامه ثم الـڤودڤيل

مــقــعــدىريــكاردوس الـثــريـــا  فــوق  يـكـن1  لـم  إن 

والــمــرتــيـــنـــى بــالــديــنــامـــيـــت  واخــــوض 

)1 طــاحـــٍن)موسيقى  حـــرب  كـــل  غــمــرة  واخــوض2 

وابــتــلــعــيــنــــى وانــشــقـــى  أرض  يـــا  فـــأذِن 

بــالــبــــاب؟- مـــن  مـــوالى.  يـــا  عــفـــًوا 

الــــحـــــراب يــــضــــرب  شــــهــــيــــر  رجــــل 

الـجــنـــاب رفــيـــُع  الـشــنــاب  طــويــُل 

الـــــغـــــراب ســـــواَد  يـــــفـــــوُق  بـــــوجـــــٍه 

مـــهـــاب- يـــا  هـــنـــا  حـــاالً  ادخـــلـــُه 

عطيل( )يدخل  الــــراعــــه  يـــاذا  وطــاعــهْ  سـمــًعــا 

- اُبــيـــدهـــاعطيــل3    كـيــف  الـّلـحــنــا  ودمـونــة 

خــارقــه لــلــطــبــيــعــُة  هـــى  قــبــلــة  يــا 

بـطــعــن ام  بــحــرِق  ام  وخـنــًقــا  غـرقــا 

والـــبـــارقـــــه الـــشـــفـــا  ضـــرب  ام  الـــريـــح 

أو- وچـولـــيـــيـــت  بــرومـــيـــو  عـــلـــّى 

بــوكــنـــجـــهـــام الـــكـــونـــت  أو  اوفـــلـــيـــا 

)2 اســطــفــانـــه)موسيقى  واالرشــيــدوقـــه  واديــب 
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)يدخلون( والـــدرامـــه  الــتـــراچـــيـــدى  ذوِى  وكــــل 

اســمــائـــهد - ســمــت  قــد  مــن  يــا  ربــاه 

صـــفـــاتُـــــه تـــحــــد  أن  عــــن  وتـــنـــزهــــت 

غــالبـــًة نــعــيــَش  بــأن  يــلــيــقُ  ذا  هـل 

روايـــاتُـــُه؟ لـــنـــا  ُخــِلـــَقـــْت  والــتــراچــيـــدى 

يــاخــواتـــى الــدنــيـــا  فـــى  إيــه  جــرى 

أكـــســــد ســــوقــــهــــا  لـــيـــه  روايـــتـــنـــا 

يــــانـــــى آه  فــــاهـــــم  مــــاحـــــدش 

تـــفــــســــد أو  بـــتـــصــــلــــح  كــــانــــت  ان 

رايــــج ســــوقــــه  الــــدرامــــه  كــــان 

أصــــــالً مـــــعـــــدوم  والــــكـــــومـــــيـــــدى 

هــــايـــــج الـــــرأى  أهــــه  دلــــوقــــت 

أصـــــالن يـــــاســـــى  روايـــــتـــــنـــــا  ضـــــد 

لـيــهڤ - سـاخـطـيــن  جـمـاعـه  يـا  مـالـكـم 

إيـــه عـــلـــى  حـــظـــوظـــكـــم  بــتـــنـــدبـــوا 

الــڤـودڤــيــل بـتــوع  احـنــا  اشـمـعـنــى 

وعـــويـــل شــقـــا  فـــى  وانــتـــم  هــايــصــيـــن 

مـــشـــمـــشـــنـــاد - دا  ڤــودڤــيــلــكــم 

عــــيــــشــــنــــا وقــــطــــع  خـــربـــشــــنــــا 

انـــتــــم ظـــهـــرتــــو  مـــا  يـــوم  مـــن 

اتـــفـــرفـــشـــنــــا ســـاعــــه  وال  مـــافـــيـــش 

ويـــكـــهڤ - يـــا  عــلــيـــنـــا  انــضـــمـــو 
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يـــابــــا چـــولـــيـــيــــت1  بــــال  رومـــيــــو  بـــال 

أنــتــيــكــه حــاجــه  بــقــت  روايـاتـكــو 

غــــالبـــــه فـــيــــهـــــا  مــــانــــتــــم  طــــول 

بــالـــبـــاب وفـــى  وطــاعـــه  ســمــًعــا 

الـــمــــهــــاب أيـــهــــا  إيــــه  عــــارف  ومــــوش 

مـنـهــا الـمـسـامــع  تـشـمـِئــز  حـاجـات 

شـــبــــاب تـــرضـــى  وال  شـــيـــخ  تـــرضـــى  وال 

ْمــلد - اهــه  اكـتـرنــا  إيـه.  والـعـمـل  طـيـب 

أمـــل فــيــه  مـابـقــاش  بـيــه  يــا  شـغـلـنــا  فــى 

االنــــشـــــراح تــــحـــــب  الــــنـــــاس 

الــــمـــــالح والــــنــــكـــــت  والــــضــــحــــك 

وعــــويــــــل حـــــزن  مــــابــــدهــــاش 

طـــــويــــــل وســـــيــــــف  وخــــــوزه  وريـــــش 

 1

1 تغيرت:هملت.
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تــنــجـــحـــواڤ - عــايـــزيـــن  كــنــتـــو  إن 

وتـــتـــبـــحـــبــــحــــوا دا  نـــوعــــكــــوا  فــــى 

زيــــــــــــنــــــــــــا روايــــــــــــات  إدُْم 

تـــفـــلـــحــــوا مـــصــــرى  مـــوضـــوعـــهــــا 

وراوولد - رومــيــو  ومــال  مــالــهــا  الــنــاس 

لــــيـــــڤــــربـــــول فـــــى  حــــدثــــت  وروايــــه 

حــوادتــنـــا تــشـــوف  عــايــزه  الــنــاس 

بــمــالبــســنـــا كـــده  احــنـــا  واشــخــاصــنــا 

الـــــمـــــؤلـــــفـــــيــــــن فـــــيـــــن 

مـــــنـــــصـــــفـــــيــــــن يـــــا  نـــــاس  يـــــا 

بــــالدنـــــا فـــــى  يــــعــــالــــجـــــم. 

دافـــــــــــــــيـــــــــــــــن داء  ألــــــــــــــف  دى 

وطــــنـــــنــــــا ويــــصــــلـــــحـــــم 

آمـــــــيـــــــن! قـــــــولـــــــم  نـــــــاس  يـــــــا 

سـتــار
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)داخالً يسمع تصفيق من اخلارج( إيه ده )ينظر للخارج( دى املادموازيل 

ليلى الرقاصه الشهيره

(Danse)

)بعد الرقص يدخل جميل وفريد( 

أما حقيقة دا شئ جميل االحتفال بتاع الليله دى )ضجه من 

اخلارج( إيه ده

علشان  النادى1  رئيس  جابهم  اللى  األرتست  اجلماعه  دول 

يورونا صورة التمثيل اخلليع الشانى اللى اتكلمت عنه اجلرائد 
اليومني دول2

)تدخل الكشاكش(3 

1 حذف: رئيس النادى.
2 مت استبدال )حافظ( بـ )فريد( فى هذه اجلملة.

3 مت حذفها. 

الفصل الثالث

اجلرسون:

)موسيقى2(

جميل:

)موسيقى1(

فريد: 

)موسيقى2(

حلن الكشاكش
الــــعــــمـــــد:

افــنــديـــه يــا  تـظــنـــو  ديــهاوعـــو  بـالـهـيـئــه  عـمــد  احـنـا  إن 

مـشـخـصـتـيـه اخـتـصـاصـيــهمـحـاسـيـبـكـم  الـعـمـد  دِِواَرْ  فـى 

زعـــاربـــنـــا وادى  اهـــه  جـيـبـنــاادحـنـــا  ومـلـيـنــا  انـتـعـشـنـا3 

لــه كَََـّيــل  بـتــوع  بـيــه  يـا  أوتــيــلــلــواحـنـا  بــال  هــمــلــت  بــال 

مــتــفـــرج احــســـن  لــهنِــبــِلــف  ونــتــحــنــجــل  لـه  نـرقـص 

مكـسـب فيـهـا  شغلـتـنـا  دام  أنـسـبمـا  تهـجـيـصـنـا  فـى  خلينـا 
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بـاتــه احلـتـا  لشـغـل  يـمـيـلـو  شبابـنـا  اخوانـنـا  يــا 

شكوالتــه عليهـا  ارمـى  تعالـى  نتايـه  فـى  غايـه  لـك 

إيـــــه ِحـــكَـــــم  إيـــــه  عــــَفـــــاْف  إيـــــه  أَدَْب 

بــيــه يــا  الــلــه  عــلــى  خـلــيــهــا  إيــه  ُسـَخـام 

االدبـــــيــــــه الـــــروايـــــات  وحـكــمدى  مـواعــظ  كـلـهــا  الـلـى 

زكـيــه ابــو  يــا  يـبـكــى  حـالـهـا                             

حــزم نــيــلــه  ألــف  مــيــت  جــاتــهــم  اخــى  يــا 

وتـفـريــح ضـحـك  عـايـزه  قــبــيــحالـنـاس  وشــغــل  ونَــح  وَســح 

افـنـدى يـا  مـنـه  ابسـط  مافيـش  عنـدى  يتفـرج  اللـى 

ويـرصــرص يـضـحــك  إيــه  يـبـصـبـصقــال  عـمـده  يـشـوف  لـمـا 

أربــابــه احــنــا  عــادوالــيــغــنــيــش  ويـامــا  فـيـنــا  جـالـو  يـامـا 

تـــهـــمـــونـــا                        شـأنــهــمشــتـــمـــونـــا  بـنـفـســد  إيــه  قــال 

ونــتــايــتــنـــا  حــاجــتــنـــا  عـنـهــمدى  غـنــى  أبـًدا  مـالـهـمـش 

وأوه آه  عــنــدنــا  يـسـمــع  أبــوهمـيــن  طــيــن  فــى  يـرهــنــش  وال 

الــــبــــنـــــات:

الـعــمــده جـنــاب  يــا  وفـاضـيـيــنبـونـچــور  أرتـسـت  غـواه  احـنـا 

ده الـــيـــوم  بـــتـــوع  راضــيــيــنالرتــســت  شــئ  وبـأقــل  خـفـه 

بـيـه يـا  كـيـفـك  وعـلـى  إيــهخفـافـى  مــنــا  تــعــوذه  الــلــى  إيــه 

الــــعــــمـــــد:

خــالعـــه عـايــز  بـتـاعـنــا  الـخـلـيــع  الـتـمـثـيــل 

ومـــيـــاعــــه ودردحـــه  ويـــوه  والــمـــئ  والــهــئ 
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نظلـــى: ســيده 

أحـــــيـــــه واقـــــعـــــه  بــيــهأنـــــا  يــا  دى  دقــنــك  فـى  دايـبـه 

بــاخــتــشــى أنــا  هـى  هـى  الـــتـــقــــلهـى  لـــســـه  لـــكـــن 

الــــعــــمـــــد:

يـــــــــــه يـــــــــــه يــــــــــــه يــــــــــــا اوالد

افــنــدى زعــرب  يــا  ده  مــن  بـــنـــتـــيـــنأهــه  ولـــو  يــلــزمــنــا 

عـــــنــــــدى الـــــنـــــاس  اضـــــمـــــن  وانـــــا 

قـرنـيــيــن سـنـتـيــن  شـهـريــن  بـعـضـهــا  فــوق 

ْ تـلــز الـلــى  الـحـاجــات  دى  وزأهــى  يـــــا  هـــــز  ايـــــام  فــــيــــن 

الــــبــــنـــــات:

مـريـكــه يـابــو  إيـه  دى  تـمـرقـيـعروايـتـكـو  عـايـزه  بـتـقـولـوا  اللـى 

الـــرجــــالــــه:

الــمــزيــكــه عــلــى  أزجـال  مواضـيـعأهـه  وال  لـهـا  مغـزى  والفيـش 

الــــبــــنـــــات:

بــيــه يــا  والـمـزمــزيـالت  إيـهطـيـب  بيقولـوا  كـده  علـى  والتالمـذه1 

الـــرجــــالــــه:

منهـم اكتـر  مافيـش  التهليـس  زبايـن  سيبـك  اخـى  يـا 

زيـنـهـم تـربـيـة  يـا  إنـت  بـنـت  يـا  حـاجـه  قـولـيـلـنـا 

تــــيـــــبـــــه: ر

أيــــــوه هــــــى  هــــــى  يــــــوههـــــى  الڤ  أى  والـــــنـــــبـــــى 

أوه حــــتــــة  لــــك  اقـــول  طـــرهأنـــا  فـــى  تــبـــات  أخــلــيـــك 

يـــــه يــــــه يــــــه يــــــا اوالد

1

1 تغيرت: والتالميذ.
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الــجـــمـــيـــع:

أخـوانـنــا يــا  خـطـر  اللـى  دا  الـــشـــبــــانأهـه  أخــــالق  عـــلـــى 

نــســوانــنـــا كده  تـشـوف  يـــنـــصـــانلـمـا  عـــرضـــهــا1  ازاى 

جــدعـــان يــا  بــالدكــو  دأهــــــامــصــر  دا  كــــــان  ان  داووهــــــا 

دى األمـه بـأخـالقـهــا )يــخــرجــون(

1)اجلرسون – عثمان( 

كل  شغالنه.  دى  على  اخص  أقداح(  عليها  صينيه  حامالً  )داخالً 

تقع  حاجه  فى  تنخبط  بها.  خارج  ونيجى  صينيه  ماشيل 

تنكسر. سيبك أنا اتخلقت علشان اكون قومنده كبير موش 

جرسون )يضع الصينيه على الطاوله ويصلح األقداح(

)تدخل دنيا ونظله(

اجوازنا  يعنى  بك.  يا مدام بهجت  العباره  إيه  دنيا(  وراء  )داخله 

مصهينني عن البوكر

أنا عارفه مالهم يا مدام. أهه من أول احلفله ماسابوش بعض 

دقيقه واحده

اشحال امال لو ماكانوش شركا. وطول النهار ويا بعض فى 

احملل بتاعهم

ياختى اعملى معروف ما دام موش فاضيني لنا. سيبك كل 

ناخدلنا  تعالى  اهه.  اجلرسون  آه  عثمان(  )ترى  على كيفه  حى 

كاس شامبانيا

أيوه واهلل. أحسن عطشانه 

1 تغيرت: عرضنا.

عثمان:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:
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عندك شمبانيا بارده قوى يا جرسون1 

مافيش أبرد منه

)ناظرة إليه باستغراب( دا باين عليه عبيط

)وقد عرفت عثمان( آه يا ربى. برضه الراجل إياه. هو بعينه )تبتعد 

خائفه( اخملبر

)وقد أخذت قدًحا من صينية عثمان( تاخدى شوية ليموناده؟

)على حده( أنا شفت الست دى كتير فى جهة قصر النيل

ال ال مرسى. راح العطش راح )تخفى وجهها مبروحتها(

)تذهب إلى نظله( بقى مش تاخدى لك حاجه يا مدام

ال ال احلكيم محرّج علىَّ. مرسى )تدير وجهها كى ال يراها عثمان(2
اهلل إيه مالك؟2

وَزِّعيه.  دا من هنا.  اجلرسون  ابعدى3  يا مدام.  اعملى معروف 

وبعدين افهمك

خد  شويه  بعد  تعالى  وابقى  دلوقت.  جرسون  يا  إنت  روح 

الكبايه دى

حاضريات )وهو خارج( إيه بيوزعونى ليه. اوالد املركوب دول؟ )يخرج(

آه اهه رجع تانى؟ 
)باستغراب( إيه جرى لك إيه؟4

علشان نسيت العون )يخرج(

الزم الراجل االسود ده. وجوده هنا فى الكلوب الليله علشان 

يتجسس
1 حذف: قوى يا جرسون.

2 حذف حوار الشخصية.
3 تغيير "يا مدام. ابعدى": وزعى.

4 تغيير "إيه جرى لك إيه": رجعت ليه.

دنيا:

عثمان:

دنيا:

نظله:

دنيا:

عثمان:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

عثمان:

نظله:

دنيا:

عثمان

نظله:
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مني. اجلرسون ده؟

أيوه

مانيش فاهمه

بقى شوفى يا مدام... إنت قابله صديقه لى واال أل. يعنى أقدر 

أْطِلعك على أسرارى؟

بكل تأكيد )تضع القدح على الطاوله(

بقى من كام شهر دلوقت فيه زى ُمودّه بسيطه بينى وبني 

فريد بك الشاب االسمر ده صاحب جوزى

)ضاحكه( أيوه برضه أنا واخده بالى 

ازاى. شفت حاجه؟
ال. ماشفتش ولكن اهه كده زى إلهام. قلبى حاسس1

الغايه. ادينا لبعض رندڤوه جملة مرات. أنا وفريد2 والقصد ما 

اطولش عليك يظهر إن جوزى أخد باله من املوضوع دا والحظ 

علينا شئ. ألنه من كام يوم دلوقت معاملته لىَّ اتغيرت باملره 

عجيبه دى. وانا كمان جوزى برضه بالشكل ده

جوزى.  أودة  فى  النهار  ديك  لقيت  إنى  كده.  من  واألدهى  أل 

فّى  شاكك  إنه  على  دليل  دا  فكل  سرى  بوليس  بتاع  كارت 

وبيتجسس كل حركاتى 

النهار3 كارت  وانا رُخره كمان لقيت برضه ديك  إيه ده.  كالم 

بالشكل ده فى اوراق جوزى

الغايه أنا الحظت إن كل ما بأدى رندڤوه لفريد بك. أبص أالقى 

1 حذف: قلبى حاسس. 
2 حذف: أنا وفريد.

3 حذف: برضه ديك النهار.

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:
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الصبح. بس  النهارده  اقربها  دا قدامى. حتى  الراجل االسود 

لقينا  وبرضه  بوالق  شارع  فى  صغيره  قهوه  فى  نزوغ  جينا 

الراجل ورانا. وكان البس عمه وجالبيه. واهه دلوقت جينا هنا 

على الكلوب وبرضه لقيناه هنا قدامنا وعامل جرسون 

)بخوف( صحيح غريبه العباره دى؟

عرفت يعنى دلوقت سبب خوفى؟

مى  وفهَّ حاالً.  روحى  ياهلل  دلوقت؟  إيه  ومستنيه  طيب. 

علشان  دا.  اخملبر  مع  يتفق  يروح  الزم  إنه  بيه.  فريد  صاحبك 

مايفضحكوش

أيوه لِك حق )وتخرج( 

خالص.  خلبطنى  دى  الشابه1  كالم  يعنى  أما  بخوف(  )لوحدها 

أخالقه  برضه  بك. وجوزى  رندڤوه جلميل  بأدى  أنا كمان  ألنى 

بتاع  كارت  لقيت  وبرضه  دول2  اليومني  جهتى  من  تغيرت 

بوليس سرى فى اوراق جوزى

)يدخل( إنت كنت زايغه فني يا روحى

بس بس. أحسن فيه مصيبه كبيره خالص

مصيبه إيه كمان؟

)تلتفت حولها بخوف( الراجل بتاع البوليس السرى موجود هنا

البوليس السرى

أيوه. بأقول لك مصيبه كبيره خالص

اهلل. إيه العباره بس ما تفهمينى

الزم جوزى عنده شك فينا

1 تغيير "أما يعنى كالم الشابه": كالم الست.
2 حذف: وجوزى برضه أخالقه تغيرت من جهتى اليومني دول.

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

جميل:

دنيا:

جميل:

دنيا:

جميل:

دنيا:

جميل:

دنيا:
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ازاى الكالم ده مِنني عرفِت؟

من مسأله. قالتها لى مدام شاكر بيه دلوقت. وحاجات تانيه 

خلبطتنى خالص 

يادى الواقعه السوده طيب إنت شفتى الراجل اخملبر دا اللى 

بتقولى عليه؟

أيوه شفته. اهه الليله متخفى وعامل نفسه جرسون هنا. 

هو راجل اسود وتالقيه داير بصينية مشروبات1... آه اهه جاى 

على هنا اهه

الزم  أنا  مخبرين.  وش  عليه  باين  صحيح.  أيوه  للخارج(  )ينظر 

اكّسر له وسطه بس طولى بالك

ال ال فى عرضك بالش فضايح 

أمال إيه العمل دلوقت؟

بَرَْطُلهْ علشان مايقولش حاجه

طب روحِى إنِت يا روحِى )تخرج دنيا مضطربه(

)يدخل ومعه صينيه – لنفسه( أيوه براوه. النوبه دى ماَكَّسرتش 

حاجه2

إنت يا جرسون

)يلتفت حوله ثم ينظر للخارج – مناديًا( إنت يا جرسون

ال ال3 إنت إنت

)للداخل( ال ال3 إنت إنت

)متضايًقا( إيه إنت مجنون )يقترب منه( يعنى عامل نفسه مش 

فاهم. أنا بانادهلك إنت
1 حذف: وتالقيه داير بصينية مشروبات.

2 حذف: النوبه دى ماَكَّسرتش حاجه.
3 حذف: ال ال.

جميل:

دنيا:

جميل:

دنيا:

جميل:

دنيا:

جميل:

دنيا:

جميل:

عثمان:

جميل:

عثمان:

جميل:

عثمان:

جميل:
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بتندهلى أنا

أمال خيالك

طيب بردون. بس علشان أنا لسه جديد فى اجلرسنه. موش 

واخد عليها

)بتهكم( معلوم. موش متعود. ما أنا فاهم وظيفتك إيه؟

)باستغراب( وظيفتى ؟

اخلبط وشك  دلوقتى  امكانى  أنا فى  اقولك.  أما  بقى شوف 

اللى إنت ِمَسّودُه ده. لكن علشان مركِزى

إيه إيه إيه تلخبط وشى؟ )يرفع الصينيه عليه( تلخبط وش مني 

يا وَله )للمتفرجني( إيه الرأى. اناوله1 بالصينيه دى فى خلقته

ال ال سيبك من أمور التهويش دِى. إنت شغلتك الِلى بتعملها 

دى شغله دنيه منحطه2 )يتركه ويتمشى فى املسرح(

يكونش  استنى  وله؟  يا  أنا  شاهدين؟  إنتو  })للمتفرجني( 
منى  انكسرت  ملا  باله  وأخد  هنا  قومندا  دا  اللوح  الراجل 

الكبايات مرتني وتالته )يقترب منه( بردون ماتزعلش يا سيدى أنا 

ماعملتش كده بكيفى دا شئ غصنب عنى

معلوم أنا فاهم دا شئ موش بكيفك. وغصب عنك{3 

أنا مالى هما قالوا لى تعالى اعمل جرسون. عملت

وال كأنك  تقول شئ  أنا عايزك4  دلوقت اسمع.  الغايه  طيب 

شفت شئ

شفت شئ إيه

1 تغيرت: اديله.
2 تغيير "دى شغله دنيه منحطه": هنا أنا فهمها.

3 حذف احلوار ما بني }..{.                
4 تغيرت: مش عوزك.

عثمان:

جميل:

عثمان:

جميل:

عثمان:

جميل:

عثمان:

جميل:

عثمان:

جميل:

عثمان:

جميل:

عثمان:
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وحياة أبوك ماتسوقش علّى أمور العباطه. أنا كل اللى عايزه 

منك. إنك ماجتيبش سيره حلد

بينه  دا  ياخويا  إيه  سيرة  )للمتفرجني(  سيره  ماجتيبش  طيب 

مجنون ابن مركوب

)وقد اخرج نقودًا من جيبه( امسك خد آدى ورقه بخمسني جنيه 

علشانك

)مندهًشا( خمسني جنيه

أيوه. وإن كفيت على اخلبر ماجور لك قدهم مرتني كمان )يخرج(

أنا اكفى على اخلبر زير مش ماجور بس )ينظر فى الورق( إال خمسني 

جنيه دى كمان يكنش ورق مزيف؟ أنا بدى اعرف ليه الراجل ده 

ادانى األموال دى كله؟ إذا كان علشان أنا كسرت الكبايات أنا 

احسن اكسر لهم البوفيه كله )يقلب الورق ويضحك بفرح(

)داخله باضطراب( يا ترى جميل عمل إيه مع الراجل ده )ترى عثمان 

خارًجا( تنادى عليه اسمع يا.... إنت حصل كالم بينك وبني واحد 

هنا 

أيوه حصل كالم

يعنى خالص اتفقت وياه

اتفقت )لنفسه( ال مايصحش الراجل وصانى ما اجبش سيره 

وادانى خمسني جنيه )لدنيا( شوفى يا ست أنا برضه اتفقت 
وال اتفقتش وزى ما تقولى راح نتفق1

ازاى

يعنى لسه على وش اتفاق

1 حذف: وزى ما تقولى راح نتفق.

جميل:

عثمان:

جميل:

عثمان:

جميل:

عثمان:

دنيا:

عثمان:

دنيا:

عثمان:

دنيا:

عثمان:
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طيب. الغايه. خد آدى ورقه مبية جنيه علشان يكون االتفاق 

متام )تناوله ورقه(

ارمى احنا الزم فى مورستان سيبك

حلد.  سيره  جتيب  اوعى  بس  قدامى1.  الفلوس  خبى  ياهلل 

أوروڤوار )تخرج(

أوروڤوار ورحمة اهلل وبركاته )يقلب فى الورق( إيه العباره سيرة 

إيه اللى هما خايفني منها بس الزم الناس دول عاملني حاجه 

دام  ما  سيبك  حاسس.  مش  وانا  شفتهم  وانا  بعض.  فى 

ينفخ  جيبه  من  فاضيه  محفظه  )يخرج  مالى  أنا  فلوس  بنقبض 

منها التراب ثم يضع فيها األوراق(

)يدخل( برضه ما دام بهجت لها احلق. الزم نشترى سكوت اخملبر 

بأى طريقه

)وقد رأى فريد وعرفه( آه دا الراجل اللى كنت باشوفه مع السيده2 

القصيره جهة قصر النيل )يقترب منه( بنوسوار ازاى جنابك

وتهكمهم.  اخملبرين  اجلماعه  أمور  ياخويا  شوف  )لنفسه( 

اسمع. أنا عايزك فى كلمه دلوقت

عايزنى أنا

أيوه إنت

)على حده( الراجل والست وصونى مش الزم أجيب سيره حلد

بقى أنا حاكلمك باملفتوح. عايز كام علشان ماجتيبش سيره
أرحب وادى تالتهم3

1 تغيرت: قوام.
2 تغيرت: الست.

3 تغيير جملة عثمان: ارمى دى الزم سيرة عنتر.

دنيا:

عثمان:

دنيا:

عثمان:

فريد:

عثمان:

فريد:

عثمان:

فريد:

عثمان:

فريد:

عثمان:
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إيه مش موافقك كالمى

اللى حضرتك  إيه  إمنا سيرت  قوى  موافقنى  العفو  يا سالم 

عاوزنى ما اجيبهاش

سيبك من أمور اللؤم دى. وخليك صريح زيى. أنا عاوزك تقول 

الغايه  باستهزاء(  يضحك  )عثمان  أبًدا  حاجه  ماشفتش  إنك 

امسك آدى 150 جنيه وال جتبش سيره حلد وكأنك ماشفتش 

حاجه أبًدا )عثمان يقصد أن يعدهم( أل ماتخفش ماتعدهمش

ال العفو أنا راضى ذمتك مش عيب احنا نعرف معاملة بعض. 

يا سالم

فهمت منى كويس بقى ُصمٌّ بُكٌْم

من غير ما نفهم صم بكم كويس خالص

)وهو خارج( صم بكم )يخرج(

)يخفى  لسان  بأى  دِى  بُكم"  "ُصم  يعنى  )يضحك(  بكم  صم 

النقود فى احملفظة وفى جيبه( أنا بس عاوز اعرف الفلوس دى كله 

نرقص  ندور على ستهم علشان  نروح  ملا  إيه. سيبك  أصله 

نضيع الفكر )يأخذ الصينيه ويهم باخلروج( 

)تدخل باضطراب( يا ترى عمل إيه فريد؟ إنت يا جرسون

)دون أن يراها( مني جرسون يا حرمه )وقد عرفها( يوه يو1. دى الست 

القصيره بتاع قصر النيل. إيه عاوز إيه

ال أنا بس كنت بدى اسألك على عبارة

عبارة إيه

ََّلك ماجالكش واحد بيه دلوقت هنا... وحمَل

1 حذف: يوه يو.

فريد:

عثمان:

فريد:

عثمان:

فريد:

عثمان:

فريد:

عثمان:

نظله:

عثمان:

نظله:

عثمان:

نظله:
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إيه حمللى. لنا من اللى يلمحولهم يا حرمه مش عيب

ال ال. مش القصد. ألن املسأله اللى كلمك فيها تهمنى زى 

ما تهمه هو كمان

ست  يا  أيوه  )لنظله(  مراته  تكون  الزم  دى  فهمت  آه  )لنفسه( 

جوزك جه كلمنى دلوقت

)مضطربه( إيه جوزى أنا

أيوه

يا خبر وقلت له إيه

قلت له على كل اللى طلبه منى

)على حده( يادى الليله السوده1 ليه عملت كده يا شيخ إنت. 

ليه 

ازاى ليه هو قال لى ماجتبش سيرة وبعدين أنا قلت له طيب 

مش رايح اجيب سيره

بقى على كده مش جوزى اللى كلمك

ازاى مش جوزك أنا شفتكو ويّا بعض كتير فى جهة قصر النيل

أوراق( آدى  )تناوله  بقى الزم هو جوزى متام. خد خد فى عرضك 

على  َموِّه  افضل  بس  ورقه بخمسني جنيه  معايا.  اللى  كل 

جوزى وال تقول له حاجه أبًدا

أنا نأخد فلوسهم ومنوت  أنا مالى.  َموِّت.  الورقه ضاحكًا(  )يأخذ 

أبوهم كمان

أنا فى عرضك ماتفضحناش... صّم بكّم

)تخرج نظله( دا الزم سيم  إيه إنت كمان بتعرفى باللسان ده 

إيه  اعمل  رايح  أنا  دلوقت  لكن  دول....  املركوب  اوالد  بناتهم 
1 حذف: يادى الليله السوده.

عثمان:

نظله:

عثمان:

نظله:

عثمان: 

نظله:

عثمان:

نظله:

عثمان:

نظله:

عثمان:

نظله:

عثمان:

نظله:

عثمان:
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نروح  سيبك  ال  البنك...  فى  نحطه  نروح  دى  الفلوس  بكل 

نشيله عند عم مرغنى البواب بتاع البنك )يهم باخلروج(

بندور عليك مش  داحنا  الصبح  يا شيخ من  إنت فني  )داخالً( 

تيجى تلف على املعازمي بالصينيه

)وقد جلس على الكنبه بَعَظمه( صينيه مني يا وله يا جرسون يا 

وسخ

قوم يا شيخ كده قوم بالش دلع

ُصمٌّ بكٌّم

)دون أن يفهم( إيه ُصمٌّ بكٌّم. دى إيه دى كمان

ماتخوفش نفسك دى حاجات كبيره عليك اصطالحات بينى 

وبني ارباب الفلوس )يخرج النقود واألوراق(

يا خبر ابيض إيه كل النقديه دى جت لك منني

وبعدين  زمان.  من  فلوس  مسلفه  كنت  صاحبى.  واحد  من 

الراجل اهلل يستره جه سدد الدين بتاعه

يا ابن اإليه

الوله باين رايح يسورق

)تدخل( عقبال امالتنا يا قادر

)مناديًا( يا وليه يا ستهم احلِق عم عثمان اغتنى

أيوه اغتنيت شوفِى االموال قد أيه

يا سيد يا بدوى

خد الورقه دى علشانكم. إنتو االتنني بقشيش

اهلل يخليك اهلل يسترك

ال خليها مع ستهم وهى تبقى تديلك حصتك

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

ستهم:

اجلرسون:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم واجلرسون:

عثمان:
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الهى يغنيك كمان وكمان يا عثمان يا ابن حليمه

هاتلى سيجاره علشانى يا وله

)يسرع إلى الطاوله فيأخذ علبة السيجار ويقدمها  يا افندم  حاضر 

لعثمان(

)يتناول سيجاره( يا وله وَلّع لِى 

أيوه يا افندم )يشعل كبريت ويولّع لعثمان(

)وقد أخذ نفسني( إذا سألوك عنِى فِى البوفيه يا وله قول لهم 

هو كان يشتغل كده بس زى ِغيَّه

طيب عن إذنك امال أما اروح اشوف شغلى أنا )لستهم( تعالى 

ويِاىَ نفك الورقه يا ستهم

ياهلل ياخويا من عينىَّ االتنني )يخرجان(

)يدخالن  ملا تخلص الفلوس ابقوا تعالو خدو غيره اخلير كتير 

حافظ بك وجميل بك(

فى  وياكم  مادخلتش  اللى  حظى  حسن  من  يعنى  أنا  أما 

برتيتة البوكر دى زهرك كان ولعه خالص يا حافظ بيه

اللى فات كان زهرى منحوس وحطيت فوق  كفايه االسبوع 

اخلمسه آالف 5000 جنيه

أديك عوضتهم الليله

دول ألف جنيه اللى كسبتهم لكن لو كان فيه فِى الترابيزة 

فلوس زياده عن كده كنت كسبت زياده

)وهو جالس مجعوص ويدخن( دا مني الغلباوى ده. يجى يخشلى 

أنا بوكر. وانا أفرجه

)وقد سمع صوت عثمان( مني االفندى ده

ستهم:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

ستهم:

عثمان:

جميل:

حافظ:

جميل:

حافظ:

عثمان:

حافظ:
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واهلل ما اعرفوش

واهلل وال أنا )داخالً(

)لفريد( مش متام كده يا بتاع صم بكم

صم. بكم

)لعثمان هامًسا( أنا فى عرضك اسكت

قدمنى حلضرته )مشيرًا حلافظ بيه( أنا بِدِّى العب وياه عشرة بوكر 

)ناظرًا إلى عثمان باستغراب( مني الراجل ده

اعرفك يا حافظ بيه بحضرة )هامًسا( إيه اسمك إيه

عثمان

حضرته يا حافظ بيه عثمان افندى من الـ....

دهدى أهه كنت بتقول ماتعرفوش

أل يعنى إننا مانعرفوش شخصًيا

أيوه معرفه بسيطه حضرته عثمان بيه من أعيان كوم امبو 

تلعب  تعرف  بيه  يا  ويانا  اقعد  اتفضل  تشرفنا  وسهالً  أهالً 

بوكر

وأبوه كمان

بس احنا لِْعبَنا جامد شويه

سيبك )يخبط على احملفظه( قدها وقدود

أنا حافتح بخمسني جنيه 

بخمسمائة جنيه كمان 

دا يظهر عليه جادى فى اللعب نخليهم خمسمية جنيه

خليهم خمسميه 

طيب اتفضلوا بنا على أودة اللعب. آدينى كسبان الليله يجى 

جميل:

فريد:

عثمان:

حافظ وجميل:

فريد:

عثمان:

حافظ:

فريد:

عثمان:

فريد:

حافظ:

جميل:

فريد:

حافظ:

عثمان:

حافظ:

عثمان:

حافظ:

عثمان:

حافظ:

عثمان:

حافظ:
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ألف جنيه ومقايس على ألف فوقهم كمان )يخرجون(

)تدخل. نظله. دنيا(

)باهتمام( طيب منني عرفتى يا مدام

اللى  الوكيل بتاع جوزى وجوزك. هو  )بفرح( من صالح افندى 

أطلعنى على السر ده دلوقت بس 

ازاى بقى

أهه عرفت منه. إن السبب اللى خلى جوزى وجوزك. ماكانوش 

سائلني عنا اليومني اللى فاتو دول. إنهم كانوا مشتبهني فى 

واحد من العمال بتوعهم. وكانوا َشكني فيه إنه أخد رشوه. 

وضرهم ضرر كبير فى جتارتهم

صحيح

وبعدين ملا شافه إن ماعندهمش اثباتات كافيه. ضد العامل 

يتحروا عن  السرى. علشان  البوليس  التجأو جلماعه من  ده. 

احلقيقه قبل ما يقدموا الشكوى بتاعتهم للنيابه

عجيبه. امال مني الراجل االسود ده1. اللى كان متللى وراكم 

وراكم إنِت وفريد بيه

واهلل ما اعرفش. أنا حتى علشان راحت ضميرى أخدت صالح 

افندى الوكيل على جنب. وشاورت له على الراجل االسود ده. 

اللى افتكرناه مخبر. فقال لى إنه ماهوش ال بوليس سرى وال 

حاجه. ألنه هو عارف كل اخملبرين املكلفني باملسأله دى

آه اتابيه كان بيستغرب وانا باقول له اوعى جتيب سيره حلد. 

الغايه بقى فى ستني داهيه الفلوس اللى أخذها منى 

1 مت حذفها.

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

)موسيقى 1(
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نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

نظله:

دنيا:

آه إنِت رخرى اديتى له فلوس

معلوم علشان خفت ال يفضحنى

)تضع  ونطمنهم  اصحابنا  نبشر  قوام  تعالى  بقى  القصد 

زراعها بزراع دنيا ويهمان باخلروج فتسمع ضجه من اخلارج(

اهلل اهلل إيه دا كمان

ياخدوا حاجه فى  ندهولهم علشان  العربجيه  اجلماعه  دول 

البوفيه

ياهلل احنا مالنا1

1 تغيرت: أِههْ.

حلن العربجيه
الـعـربــجــيــــه:

مـيـن يـاهـوه  الـعـربـجـيـه  احـنـا  زيـيـنـا  ميـن  )تدخل( 

الـاليـمـيـــن عـقـبــال  وتـلـطـيــم  غـلــب  يـشــوف 

جـايـيـن رايـحـيـن  افـنـدى  يـا  اشغالهـا  فى  الناس  كل 

قـاعـديــن سـاعــات  بـالـعـشــر  نـفـضــل  احـنـا  اال 

الــلــى الــقــعــده  شــر  يـاهــو  يـكـفـيـكـو  الـلـه 

ده واجلـدع  أنـا  الـنـهـار  طـول  مـصـلـوبـيـن  بنقعدهـا 

الـشـاويـشـيـه ِم  بـنـشـوف  وعــشـــيـــهيـامـا  ومــغــرب  صــبــح 

يـــرازونـــا شـــئ  أقـــل  أبــونــاعـــلـــى  ويــلــعــنــو  يـخـالـفـونـا 

سـيـدك بِـهـا  يـعـلـم  حـالـه  يـفـيـدكأهِى1  حـا  مش  شئ  ملني  نشكى 

إيـــدك فـــى  اســـطـــى  يـــا  ســرعــت  مــا  طــول 

نـــــتـــــهـــــان إنـــــنـــــا  تــــصــــدق  اوعــــى 
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 1

1 تغيرت: زباينا. 

اتـنـيـن الـطـاق  غـلـى  اسـطـى  يـا  والبهامي  احنا  أكلنا 

فــيــن الــعــدل  اخـوانـنــا  يـا  نـاس  يـا  ازاى  نـِعـيـش 

مــنــيــن يــاكــلــو  غــالبــه  عــيــال  ورانــا  يـاهــو 

الـبــيــن جـتـنـا  كـده  سـاكـتـيـن  نـفـضـل  إلمـتـى 

دغـنــا جـابـو  نـاس  يـا  الـلـى  هـّمـا  الـتـرمـواى  بـتـوع 

بـتـنـغـنـغـنـا اعـتـصـابـاتـهـم  والـلـه  ازاى  نـعـمـل 

زبـونـا مـع  بـنـقـاسـى  يـامـا  عـونـنـا  فـى  يـكـون  اهلل 

عـنـكـب بيلعـب  اللـى  زى  يركـب  دول  مـن  البيـه  يجـى 

خــربــتــنــا فــى  رجــلــه  بـيـتـنـايـحـط  يـخـرب  حاجـه  له  قلنا  وان 

جـتـتـنـا فـى  يـهـرى  كـده  أحــيـــهيفضـل  الــبــيــه  مــزاج  دا  قــال 

دون                          احنـا  طايفتنـا  ياسطـى  أقولـك  برضـه  ارجع  لكن 

زبـــــون ألحــــســــن  نــــردح  نــــاس  يــــا  داء  زى  دا 

الـبـيـت نـوصـلـه  مـا  لـحـد  عـلـيـه  ساكتني  نفضل 

زيــت لـيــلــتــه  نـخـلـيـلـك  األجـره  فـى  ـر  قـصَّ وان 

ُهـلـيـلـه الـجـيـران  قـدام  بـيـه  يـا  لـه  نـعـمـل  نقعد 

مــزمــزيــلــه ـا  َـّ وي راكــب  كــان  عــلــيــه  ونـقــول 

الـهـالسـى الـزبـايـن1  مـن  بنـقـاسـى  ياما  كمان  احنا 

ويــايــه راكــب  ويــروح  بــنــتــايــه  الــزبــون  يـجـى 

عـمـانـا عـلـى  سـايـقـيـن  يـــانـــهنـبـقـى  آه  مــرفــوع  والــكــبــود 

ورانـا بـيـجـرى  إيـه  عـارفـيـن  عـلـيـهمـش  مـاتـتـوبـش  لـيـه  العربجـى 

)تــــخــــرج(
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عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

زكى:

حافظ:

زكى:

حافظ:

زكى:

حافظ:

زكى:

حافظ:

)اجلرسون – عثمان(

)داخالً ووراءه اجلرسون( شوف شوف آدى ِشك بألفني جنيه يا وله

شيك بألفني جنيه من مني

من الريس بتاع الكلوب. لِْعبت وياه خمْسه برتيتة بوكر قام 

اتهور رُحت خابط منه ألفني جنيه وكتب لى بهم الشيك ده

شيك بألفني جنيه

شغل  من  سيبك  حسابى.  على  اسكرك  ملا  بقى  تعالى 

اجلرنسه تعالى ورايا

حاضر يا افندم )يخرجان(

)يدخل حافظ ووراءه زكى من اجلهه التانيه(

إيه بقى رأيك يا عمى فى مسألة املدموازيل مارى

)بحده شديده( رأيِى ُهوَّ ُهوَّ

لكن دا حرام دا يا عمى

أهه يكون فى معلومك. إنك إذا خالفت إرادتى واجتوزت البنت 

دى ماتنتظرش منى اقل مساعده ماديّه. بل اتبرأ منك

)ببؤس( دِى مش انسانيه1 دِى يا عمى دا حرام

عندها  لكن  بسيطه  ولو  واحده  بتحب  بس  كنت  لو  يعنى 

عاوز  إال  معلهش.  كان  شويه  يساعدوك  قرشني  األقل  على 

تتجوزلى واحده شغاله بسيطه. وماعندهاش غير ماهيتها 
8 جنيه فى الشهر2

بقى دا آخر رأيك يا عمى

أيوه مافيش عندى غير كده )يخرج( )زكى يبقى مطرقًا حزينًا(

1 مت حذفها.
2 تغيير"8 جنيه فى الشهر": 6.5 جنيه.
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)تدخل( أف الدنيا حر قوِى )ترى زكى مطرقًا( اهلل زكى إيه مالك 

آدينى كنت باتكلم دلوقت اهه مع عمى. وبعدين قال لى زى 

إذا اجتوزتك. ما  إنه من غير دوطه مافيش جواز. وإنى  العاده. 

أنتظرش منه أقل مساعده ماديّه

)ببؤس( يعنى مافيش جواز على كده. الزم نفترق وننسى بعض

أل. اوعى تصدقى الزم نشوف حل )يجلس على الكنبه وراسه بني 

يديه(

أظن مافيش فايده آه يا زُلى. أيوه الفلوس تعمل كل حاجه

)داخالً( أهالً. إنت هنا يا ست مارى

إحنا هنا من الصبح يا عثمان

أنا كنت بادور عليك علشان فيه حساب قدمي بينى وبينك

)وقد وقف( إيه ُهوَّ

ازيك يا سيدى )يسلم عليه( ازاى جنابك

موش مبسوطني أبًدا ياسى عثمان

ليه جرى لكم إيه

مارى  املدموازيل  اجتوز  إنى  أبًدا  عايز  موش  عمى  بسالمته 

علشان ماعندهاش فلوس 

طيب وانتو مالكم ومال عمك

بعدين يحرمنى من ثروته. وانا فقير ومحتاج له

بقى كل الرفض ده بتاعه علشان الفلوس

)متنهده( أيوه علشان الفلوس

سلفتينى  كنت  مارى  ست  يا  إنت  كويس...  حل  فيه  طيب 

امبارح الصبح اتنني جنيه. وانا دلوقت اردهم لك ألفني جنيه

مارى:

زكى:

مارى:

زكى:

مارى:

عثمان:

مارى:

عثمان:

زكى:

عثمان:

زكى:

عثمان:

زكى:

عثمان:

زكى:

عثمان:

مارى:

عثمان:
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مارى وزكى:

عثمان:

مارى:

عثمان:

زكى:

عثمان:

زكى:

عثمان:

زكى ومارى:

عثمان:

زكى:

عثمان:

حافظ:

عثمان:

حافظ:

عثمان:

ألفني جنيه 

أيوه. بس عايز منكم. تكتبوا لى ورقه. تعترفوا لى بالفوايد 

بتاع األلفني جنيه. واهه كده تفضل فلوسى منصانه وأمانه 

)يناولها  جنيه  بألفني  شيك  آدى  ست  يا  اتفضلى  عندكم. 

الشيك(

ازاى ده

علشان تعرفى إن املصرى منا كرمي وال ينساش اجلميل )يقعان 

فى حضن عثمان(

)ينظر فى الشيك( ديهدى دا بإمضا عمى حافظ بيه. ازاى أخدت 

منه الشيك ده

كسبته منه فى البوكر. ولسه كمان فيه فلوس كتير )يخرج 

األوراق(

دا الزم عمى زى اجملنون دلوقت

ما دام راجل بطال ربنا بعتنى له علشان أخرب بيته

غير كده 

ولسه

)يدخل  املادموازيل مارى  خالص من بكره حاكتب كتابى على 

حافظ بيك(

اتفضل شرّف يا جناب البيه

إيه فى إيه

بس عاوزين جنّوز االوالد دول لبعض

طيب وانت مالك ومال كده

مالى ازاى أنا اللى رايح يدفع املهر للست مارى

81



حلن املعازمي 
تــفــرح جــوازه  صــحــيــح  افــنــدى  يــا  ديـه  أهـى 

تــشــرح وحــاجــه  عــال  اجـتـمـاعــى  درس  وفـيـهـا 

حافظ: 

عثمان:

حافظ:

مارى وزكى:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

عثمان:

ستهم:

حافظ:

عثمان:

اجلرسون:

حافظ:

ستهم:

املعازمي:

)باستغراب( إنت اللى........

أيوه باأللفني جنيه اللى كسبته منك

طيب إذا كان كده معلهش أنا قابل

آه يا عمى )يقعان فى حضن حافظ بيه(

)وقد رمى نفسه فى حضن حافظ بيه( آه يا عمهم )تدخل ستهم(

)تدخل( إيه العبارة يا اختى

ولّيه يا ستهم. قربى هنا يا حرمه. إنت متجوز واآل خالى جواز

خاليه قوى يا عينّى 

كويس أنا بدى نقايس ونتجوز بعض

)تقع فى حضن عثمان( آه يا مونشريه

إيه بدك تتجوز ستهم

وابوها كمان

سعادتك  بيستأذنوا  املزيكه  بتوع  بس1  البيه.  سيدى  )داخالً( 

علشان يروحوا

ال ال قول لهم يستنوا الزم نخلى السهره الليله صباحى. ألن 

عندنا فرح دوبل

تعالو يا ارباب التفريح. ملحه فى عني اللى ما يصلى

تدخل املعازمي

1 مت حذفها.
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نـــصـــيـــحـــه دى  أبــهــات  ومــلــيــحــهيــا  حــكــم  مـلـيـانـه 

والدكـــــم تــــجـــــوزوا  فـضـيـحـهاوعــــوا  تـبـقـى  ال  بالـغـصـب 

عـائــالت بـعـيـنـنـا  شـفـنـا  هــربــتيـامـا  وبـنــاتــهــا  اضـطـربـت 

األهـــــل اســــتــــبــــداد  اتــخــربــتمــــن  وبـيــوت  الـجـواز  فـى 

ابــعــاديــه كـام  وعـنـده  غـنـى  بـيـه  فـالن  عـلـشـان 

افـــنـــديـــه يــا  كــده  بــنــتــه  مجــوز  األب  يــروح 

اخــالقــه يــشــوف  مـا  غـيـر  وداؤهمـن  عـــــيـــــوبــــــه  إيـــــه  أو 

بــنــتــه يــســأل  مــا  غـيــر  تــســتــحـــدقـــهمـن  أو  تــكــرهــه 

إيـه مـال  اسـيـادنـا  يـا  اخـوانـنـا  عـــادهيا  دى  يـــقـــطـــع  بــزيـــاده 

وإخـــالص حـــب  فـــيـــه  دام  الــســعــادهمــا  تـالقـى  الـفـقـر  فـى 

سـتــار
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