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تقدمي

مصر  ذاكرة  ميثل  فهو  منلك،  ما  أعز  هو  واحلضاري  الثقافي  تراثنا  إن   
ووجدانها؛ لذا يَُعّد احلفاظ عليه وتوثيقه ونشره واجًبا وطنًيا وقومًيا في املقام 
األول، ولتحقيق الهدف من إبقاء التراث الثقافي بشقيه املادي وغير املادي حًيا 
بني اجملتمعات املعاصرة ال بد أن يرتبط هذا التراث  بواقع هذه اجملتمعات وميس 
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.

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

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

األربعينيات من القرن املاضي، وذلك للحفاظ عليها من االندثار.

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

والواضحة فى هوامش النص املسرحي.

ويبقى أن نشير إلى أن هذه السلسلة ميثل خروجها دعوة لكل باحث   
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

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

املسرح ورواجه.

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

يقترن بشخصية عثمان عبدالباسط، النوبي الطيب العفوي البريء كطفل.

ال  الذي  االرجتالي  املسرح  ساحة  في  بحق  رائًدا  الكسار  علي  كان   
يتقيد بالنص املكتوب، ويتواصل مع جمهور الصالة في إطار خالب من العفوية 
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 مسرحيًّا، باإلضافة إلى العديد من األفالم الناجحة. ويُسدل ستار حياته فى  
مستشفى القصر العيني عن عمر يناهز الـ69 عاًما بعد معاناة من الفقر واملرض.

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

وازدهاره وانكساره.

مصطفى بيومي
ناقد وروائي مسرحي
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عيل الكسار .. نبذة عن مسريته الفنية
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عن الرواية
قدمتها فرقة علي الكسار 

عدد الفصول 3 
تاريخ العرض 1922/10/12 م
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الفصل األول

 إال قويل يل يا زينب هانم. هو مش ابن عمك رفعت بيه. اليل جاى النهارده:عيشه 

من إسكندرية

أيوه ياختي. رفعت بيه ابن عمي جاي النهارده مع العروسه بتاعته بنت عمه. يف :زينب

قطر الضهر. وعلشان كده. عزمتكم النهارده عىل الغدا. بصفتكم اعز احبايب 

مريس شريي:الجميع

بس اياك يجوا ما يتأخروش. احسن جوزي الخر. عازم جوقه من اصحابه عالغدا. :زينب 

هنا يف األوده اليل جنبنا دي 

اليل جنبنا. ليه ياختي. مافيش سالملك تحت:عيشه

أيوه ياختي. إمنا السالملك فيه عامره. من يومني دلوقت. عىل كل حال. إن :زينب

مانكتبش كتاب ابن عمي النهارده. نبقى نأجله لبكره. يعني ترشفونا بكره كامن

أوه انكور)1):الجميع

طيب حيث إن لسه بدري عالغدا. تعالوا بنا امال. أما اسّمعكم كام دور عىل :عيشه

البيانو

أيوه براڤو عيشه هانم. فيان شريي. وي شريي))) )يخرجن ما عدا عيشه):الجميع

وانِت موش جايه يا زينب هانم:عيشه

أيوه حااًل. بس دقيقه واحده. عىل بال ما ارضب تلفون لجوزي. احسن كان وصل :زينب

لحد مكتب املحامي بتاعه. وماعرفش غاب ليه

وهو فني التلفون بتاعكم. علشان ميكن اكلم جوزي أنا لخره:عيشه

أهه جوه الكشك اهه:زينب 

كُشك؟ ولزومه إيه الكشك ده:عيشه

لزومه إن جوزي درويش بيه. سمعه قليل شويه. ثم من جهه تانيه. علشان فيه :زينب

جنبنا هنا ورشة حدادين. وطول النهار يف طاخ طوخ طاخ طوخ

)1) بالفرنسية »Encore« وتعنى: مرة ثانية ؟!. 

))) بالفرنسية »Viens chérie oui chérie« وتعنى: تعايل عزيزيت أيوه عزيزيت.

19



آه. علشان كده. طيب أنا مستنياك جوه يا زينب هانم. ماتغيبيش )تخرج):عيشه

)ذاهبة للتلفون) أل. أنا عارفه دا الخر غاب كده ليه :زينب

)يرضب جرس التلفون) آه. دا الزم جوزي. هه. ألوه. أيوه أنا يا روحي. ال يا 

سيدي. موش رضوري العامرات واملباين دي النهارده. يالله خد عربيه وتّنك جاي 

طوايل)1). احسن البيت امتال معازيم. ستات ورجاله. هه؟ العريس والعروسه. أل 

لسه ماجوش. طيب تعاىل دلوقت حااًل )ترمي السامعة) العامرات واملباين قال. 

الحق عىلَّ أنا اليل اتجوزت واحد مهندس. يبقى ساعه وياَى وعرشه يف العامره. 

ىشء لطيف خالص )جرس تلفون) هيه. فيه إيه كامن )تتناول السامعة) هه. 

ألوه. أيوه سامعه يا روحي. قول إنت بس قول

)من الداخل) أيوه استني عندك. يادلعدي يا ستي. )داخلة) ستي يا ويكه :ام احمد

)طالة من التلفون) يُه. هس اخريس يا وليّه. إنت مجنونه؟:زينب 

يُه. إنِت بتتكلمي يف التلفون.. تعاىل خش يادلعدي. أيوه من هنا. عىل إيدك اليل :ام احمد

فيها الخاتم

)داخاًل) أهو كده. هىَّ ست حرضتك هنا:االفندي

هس. بشويش احسن بتتكلم يف التلفون:ام احمد

)يف التلفون) أيوه أيوه مفهوم. طيب يا روحي:زينب

)عىل حدة) يا روحي!:االفندي

مانتش سامع صوتها:ام احمد

أيوه صوت ناعم كهربايئ:االفندي

الله يكهربك ياخويا:ام احمد

مريس. إمنا إنِت فكرك إيه. حاعجبها حوافق مزاجها :االفندي

)للمتفرجني) حاقول لده إيه ياختي. ماتعجبهاش ليه يادلعدي. إذا كنت أنا يا ام :ام احمد

احمد عجباها. أنا ياليل اسمي اقيف. وانضف منك حبه بس

نكته الوليّه دي. إمنا السواق اليل كان قبيل هنا. فاتكوا ليه:االفندي

ليه؟ علشان ماكانش داخل مزاجي. }دانا ام احمد واألجر عىل الله. أنا رخره :ام احمد

فضلت اشتغل له. لحد ما خلّيته هج

)1) تغريت: حاالً.
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)لنفسه) معلوم. حاكم ام احمد دي. ملا تشتغل لحد. تطلع ماليله )الم احمد) :االفندي

طيب وانا حادخل مزاجك. واال حاخرج منه

إنت بخاطرك بقى. حاجه ابهاتلوا قوي. دانت اقيف سواق يف الرب كله. وحياة :ام احمد

املدبويل. إمنا الطقم ده. اتدبقت عليه منني

ال دي موش هدومي. دي هدوم سيدي القدميه:االفندي

إداهم لك:ام احمد

عيب. رسقتهم منه قام طردين{)1):االفندي

)يف التلفون) ال ال يا سيدي. يالله خد عربيه وتنك جاي حااًل بقول لك أورڤوار :زينب

)تخرج من الكشك) إيه فيه حاجه يا ام احمد

أيوه يا ستي. ده بسالمته سواق االتروبيل الجديد:ام احمد

)بدهشة) يا خرب. ومني اليل قال لِك تطلَّعيه هنا:زينب

أنا اليل طلَّعت روحي يا هانم. بلغني إن السواق بتاعكم سابكوا))). فا طمعت يا :االفندي

هانم. يف كوين أحّل محلّه

عجيبه. بقى إنت تعرف تسوق األوتوموبيل:زينب

مني أنا. أنا اسوق األوتوموبيل. اسوق العربيه. اسوق الهباله:االفندي

ياختي فصيح املرضوب:ام احمد

مريس )تهم ام احمد بالخروج):االفندي

)عىل حدة) اصربوا أما اشوف اخرتها وياه. خليِك يا ام احمد ماتخرجيش. :زينب

وحرضتك يعني عايز ماهيه كام بقى؟

ستني صاغ:االفندي

يف الشهر:زينب

ال يف اليوم:االفندي

إنت مجنون:زينب

طيب اربعني:االفندي

يف اليوم:زينب

)1) حذف الحوار ما بني }...{.

))) تغريت: فاتكوا.
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ال يف الشهر:االفندي

يا بالش:ام احمد

محسوبك موش بتاع فلوس يا هانم:االفندي

امال بتاع إيه ياختي. آه دا الزم جاي علشاين:ام احمد

}طيب وكنت بتشتغل فني. قبل هنا:زينب

عند امللك فيصل:االفندي

عجيبه. وسبته ليه:زينب

سبته علشان محسوبك جمهوري حر. ما احبش خدمة امللوك شويف الشهاده :االفندي
)يناولها ورقة){)1)

)تقرأ) سواق من احسن ما يكون. أمني وشغال. ونفسه طيبه. ونادره يف السواقني :زينب

عموًما.. ىشء لطيف خالص. طيب مع األسف يا حرضة السواق. إنت موش 

موافق 

ازاي يا هانم. دانا موافق وكسور:االفندي

أيوه خلّوا الكسور ىلَّ أنا:ام احمد

سبحان الله. أنا شايفه إنك موش موافق. شغلك ده؟:زينب

عجايب. أمال شغل مني؟ الهانم ما تسمحليش بكلمتني بيننا. كده عالهامش:االفندي

آه. دخلنا يف الهامش بقى:ام احمد

طيب مافيش مانع.. سيبينا شويه يا ام احمد:زينب

. سيبك. أنا بكره اتدبق يل عىل سواق قرديحي. أنا لوخره عىل :ام احمد )خارجه) كبدي عىلَّ

قدى )تخرج)

أنا اعبدك:االفندي

الله الله. دا مجنون دا واال إيه. اسمع إنت هنا يا مسيو. إنت موش حا تسكت :زينب

عنى باملعروف

إال دي:االفندي

إيه ياختي املصيبه دي:زينب

أنا حبيتك. فالزم تحبيني :االفندي

)1) تغيري الحوار ما بني }...{: االفندى : اتفضىل حرضتك شوىف الشهاده )يناولها ورقة).
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يا سالم:زينب

أهو كده:االفندي

بقى يعني مستقتل حرضتك:زينب

جًدا:االفندي 

يعني املسأله مسألة صداغه:زينب

أل مسألة حب. إنِت روحي ومنايا واملرام. وإذا سقتي التقل دا يبقى حرام:االفندي

دا مجنون ده ياختي واال إيه:زينب

أبًدا )يغني) دانا عاشق ومغرم.. مفهوم يا هانم. أنا عاشق ومغرم:االفندي

وبعدين بقى:زينب

يكون يف معلومك يا هانم. إين أنا جاي هنا دلوقت يا عاشق يا معشوق:االفندي

عاشق يجوز. لكن معشوق. موش مني أنا:زينب

منك إنِت. بكره تشويف:االفندي

ياخي ال دا بعدك:زينب

بعدي. وإيش عرفك إنِت:االفندي

عجيبه. أنا واثقه من نفيس:زينب

ال سيبك من الكالم ده:االفندي

ازاي اسيبني:زينب

علشان حرِضتك ست:االفندي

ديهدي. وماله:زينب

مايصحش أبًدا إن واحدة ست تقول. أنا واثقه من نفيس. أمال بقى احنا يا رجاله :االفندي

نقول إيه

يا سالم :زينب

الست منكم غاية األمر. تقدر تقول. يجوز. ميكن. من املحتمل. رمبا. أكون واثقه :االفندي

من نفيس

أما يعني حرضتك نكته قوي:زينب

حرضيت رصيح قوي. واقع قوي. واقع عىل اسناين:االفندي
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ىشء بسيط. روح لحكيم االسنان:زينب

أنا أعبدك:االفندي

أما ىشء بارد صحيح. يا مسيو أنا ما اعرفكش:زينب 

ما تعرفينيش. الهو اليل يحب. الزم يقدم الكارت بتاعه يا هانم. دا اغلب الحب :االفندي

اليل يف الدنيا دي. بيكون كده. من بعيد لبعيد حب السليك

يا سالم عىل نظرياتك:زينب 

ثم فوق كده. أنا اعرفك قوي يا هانم:االفندي 

يا سالم:زينب

داحنا حصل بيننا حاجات. وأي حاجات:االفندي

ياخي ال. دي حاجات نسيتها أنا)1):زينب

يجوز))). أنا افكرك بها حاالً. إمنا موش تقويل يل بس. ولو اتفضل اقعد:االفندي

ال ال موش رضوري:زينب

طيب ماعلهش. أنا افكرك كده عالواقف.. موش فاكره يا حرضة الهانم. يوم :االفندي

ما شفتك يف ميدان باب الحديد. يف وسط الزحمه. يوم ما كانت مرص كلها يف 

الشوارع. بتستقبل رئيس األمه. موش فاكره ملا من كرت االزدحام. اغمى عليِك 

وانا كنت أول واحد. جري وخدك يف حضنه. وركبك يف عربيه. وطار بك عىل 

األجزاخانه. علشان يفوقك

أيوه. ساعة ما وقعت أنا عاألرض:زينب

أبًدا ماكانش عاألرض. كان عىل محسوبك. وقعِت عىل صدري)3). وطول املده دي :االفندي

كلها وحرضتك كنِت.. يف حضني. وبعد كده سألتك عن عنوانك. قمِت حرضتك 

اّديتيه يل

أل. علشان حرضتك حّكمت رأيك. إنك الزم توصلني لبيتي. وانا حتى كنت خايفه :زينب

قوي يومها. ألين خرجت من غري إذن جوزي. وبقيت خايفه ال يعرف 

كويس خالص. وبعد كده ركّبتك يف التاكس بتاعي. بعد ما فقِت.. تِنكري إين :االفندي

ركّبتك يف التاكس بتاعي؟

)1) تغيري جملة زينب: حاجات إيه كامن.

))) تم حذفها.

)3)  تغيري »عىل محسوبك. وقعِت عىل صدرى«: عىلَّ أنا.
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أل. ألين كنت فاكراك راجل جد. وعينك مليانه:زينب

مع األسف. أنا عيني فارغه يا هانم؟ :االفندي

. وبستني من :زينب  }معلوم فارغه. ألين أنا زي اليل متذكره. إنك حتى ميِّلت عىلَّ

قرطتي 

هئ. أل. كان تحت القرطه بشويه. ده ىشء موش ممكن انساه أبًدا{)1):االفندي

أهه للسبب ده يا حرضة. عزمت عىل إين ما اشوفش وشك أبًدا:زينب

كويس. وانا للسبب ده يا حرضة. عزمت عىل إين الزم اشوفك متليل. يعني :االفندي

الحكايه دي. بقى لها شهر تالتني يوم دلوقت. وانا كل يوم. مطرح ما تروحي يف 

رجليِك. عند سمعان يف رجليِك. عند بتاع الدنتله يف رجليِك. عند بتاع الجزم يف 

رجليِك يا هانم

يا حفيظ. طيب بزياده بقى. سعيده مباركه )تخرج) :زينب

)تعود بعد لحظة) عجيبه إنت لسه هنا. يعني معناها إيه بس. بتحبني حرضتك؟ 

باحبك؟ دانا باحلم بك ليل ونهار يا هانم. باحبك؟ طب دانا عندي نسخ من :االفندي

كل صورك. ملا آجي آكل. اقعد واحط صورتك عالسفره. تبقى قدامي يف طبق 

املكرونه

صوريت أنا يا افندي. دا يبقى اسمه اغتصاب:زينب

هئ. ال صورة بس. ملا آجي انام. آخد صوره من صورك. وانيمها جنبي عاملخده))) :االفندي

أعوذ بالله. اما مافيش تالمه كده أبًدا. تصدق حرضتك يا سيدنا لفندي. :زينب

إن علشان خاطرك. بقى يل اربع تيام دلوقت. ما باخرجش من البيت

وتصدقي يا هانم. إن علشان عدم خروجك ده. احتلت النهارده عىل كوين. آجي :االفندي

لك هنا يف بيتك

طيب كفايه يا افندي بقى. كفايه بالش هزار بارد:زينب

 بالش هزار بارد. خيش هزار سخن. يعني حرضتك فاكره. إين باحبك كده وكده. :االفندي

دانا باحبك من حق وحقيق

يِي. يعني الزم انده للخدامني:زينب

ال ال متشكر. لسه شارب القهوه. والكازوزه دلوقت:االفندى

)1) اختصار الحوار ما بني }...{: زينب: معلوم فارغه.

))) اختصار جملة االفندى: ال صوره بس.
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طب أنا عاوزه ارتاح من صداغتك بقى. تحب تخرج من هنا واال أل:زينب 

يعني الزم اخرج من هنا كده. أْب جزم؟)1) االفندي

أيوه:زينب

حارض )يهرش) حارض:االفندي

أف. دا ىشء يعل. يا افندي كامن مرَّه نهارك مبارك )تخرج):زينب

الله يبارك فيِك يا هانم. ابعِت يل سيجار:االفندي

)بعد برهة) يعني لسه ماخرجتش؟:زينب

لسه يا هانم. إمنا ناوي برضه:االفندي

}معناها موش حاعرف اتخلَّص من لزقتك دي أبًدا:زينب

ما اظنش:االفندي

اسم حرضتك إيه يا مسيو؟:زينب

اسمي. اسمي أنا؟ موش رضوري. أنا رصيع الغواين أسري الجامل{))):االفندي

أما عباره يا اخوايت ده كابوس. يا افندي اميش اطلع بره:زينب

نعم. دخلنا يف الطرد يا هانم:االفندي

أيوه. مافيش غري كده:زينب

يا ام احمد:درويش

اه. جوزي درويش بيه. اهه جه يف وقته:زينب

جوزك. ماتخافيش. موش حاخلّيه يشوفني :االفندي

ياخي بالعكس. أنا حاقول له:زينب

إيه. أنا اليل حاقول له. واخيلِّ لهاليبها للجو. أنا حاقول له عىل حكاية يوم سته :االفندي

مايو. من طاطأ لسالم عليكم. واخلِّيه يطلَّع عىل عيِنك القديم والجديد. ازاي 

تخرجي من غري أمره يادلعدي. إنِت فاهمه إن الست ملا تخرج. من غري أمر 

جوزها. يف يوم زي ده. وتنحرش يف وسط الرجاله بيبقى كويس؟ هو فني جوزك 

ده فني؟

يُه طيب اسمع اسمع :زينب

)1) تغيري »من هنا كده. أْب جزم؟«: رضورى كده حتاًم.

))) حذف الحوار ما بني }...{.
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ثم حتى بفرض إنك حا تقويل له. حا تقويل له أنا مني. الجدع اليل كنِت راكبه :االفندي

معاه يف األوتوموبيل. اليل وقعِت يف حضنه؟

أل. حاقول له إنك السواق الجديد:زينب

مني. وبعدين اطلع فيها أنا كامن)1) واعقد عىل :االفندي اوعي تعمليها. احسن ميكن يخدِّ

كده. أنا هنا دلوقت. موش بصفة سواق. أنا هنا بصفة حبيب قلبك. وعليه الزم 

استخبى. خبيني مبعرفتك )يذهب نحو الكشك)

إيه ياختي. دا اتجنن واال إيه؟:زينب

ابقي خيلِّ بالك من جوزك. ملا يخرج صّفري يل. الجل ما ازوغ ولو من الشباك :االفندي

)يدخل الكشك)

أعوذ بالله. أما صداغه بعد كده مايبقاش:زينب

هيه. إنِت فني))) يا روحي :درويش

آه. إنَت جيت يا روحي. ديهدي ديهدي. باين عليك مبسوط قوي النهارده:زينب

أيوه مبسوط:درويش

دا ىشء يرسين قوي. ملا باشوفك مبسوط:زينب

صحيح؟:درويش

معلوم. ألين بالحظ متليل. إنك ملا بتدخل عىلَّ مبسوط. بتكون جايب يل معاك :زينب

حاجه حلوه

حاجه حلوه زى إيه. هريسه؟:درويش

ال ال ماتخبيش. أهه االنبساط باين عىل وشك اهه:زينب

بت أظن. ألين جاي لك فايض:درويش يجوز يا روحي. إمنا املره دي كدِّ

صحيح؟:زينب

إه. حاكدب عليِك:درويش

طيب اوعي كده أما اشوف.. آه يا كذاب يا خباص. ودا إيه ده :زينب

ده. دي. دا... :درويش

)1) حذف: أنا كامن.

))) تغريت: هنا.
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إش. أما خاتم ياقوت)1). لكن يف غاية الجامل. مظبوط. عىل قد صباعي متام:زينب

ىشء وِحش:درويش

الله مالك. وشك عتّم تاين ليه. موش مبسوط:زينب

موش مبسوط ازاي. دانا حاتفلق:درويش

من إيه:زينب

من االنبساط:درويش

مريس يا روحي إمنا قل يل من حق عملت إيه النهارده. عند املحامي بتاعك:زينب

ال مافيش. بس كان بينّقح يل صورة كونرتاتو اإليجار. علشان البيت بتاعنا))). اليل :درويش

يف شارع النزهه 

ماله. أّجرته:زينب

}أّجرته:درويش

عال. ملني بقى :زينب

لـ... للست لوليه هانم:درويش

لوليه هانم:زينب

أيوه:درويش

إيه االسم ده. ودي تبقى إيه لوليه دي:زينب

واحده ست:درويش

النا بقول إنها راجل. إمنا اسم لوليه ده شويه...:زينب

شوية إيه كامن. واحده ست اسمها لوليه املغربيه:درويش

إوعي تكون واحده بطاله:زينب

ال ال يا شيخه تفى من بقك. أعوذ بالله:درويش

يا سالم. سن كام:زينب

عرشين خمسه وعرشين:درويش

وحلوه؟:زينب

قوي:درويش

)1) تم حذفها.

))) تم حذفها.
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قيافه؟:زينب

قوي:درويش

هوم. الزم تكون واحده موش قد كده:زينب

إي. سبحان الله يا زينب هانم. ماتقوليش كده. احسن بتفوَّري دمي. إى. الست :درويش

لوليه دي باقول لك. واحده من احسن الستات. ثم أنا بصفتي الوكيل. املفوَّض 

ىلَّ تأجري العامرات. اليل تحت إيدي. داميًا تلتقيني بانقِّي املستأجرين بكل ِدقَّه 

وعنايه{)1). 

)جرس) آه التلفون 

ال ال أل. اقعد))) دا علشاين أنا:زينب

هه! :درويش

}إحم:االفندي

أللو. أللو{)3):زينب

الله يلعن ابو دي صدفه. دلوقت الزم اشرتي خاتم تاين. للبت لوليه. الغايه بقى. :درويش

ما باليد حيله

هه أللو. أيوه أيوه. يا افندي إختيش عيب. إبعد بقك عني:زينب

بق مني ياخويا:درويش

أللو. أل يا سيدي موش هنا. نهارك سعيد )تخرج من الكشك) إف. أما افندي بارد :زينب

صحيح

الله. إيه مالِك:درويش

ما ماليش. ده األسطى الجزمجي بتاعي :زينب

آه. لكن كنِت بتقويل ملني. إختيش عيب. إبعد بقك عني:درويش

)1) تغيري الحوار ما بني }...{: درويش: أيوه اجرته لوحده اسمها لوليه هانم

                                     زينب: لوليه هانم؟ إيه االسم دا. إوعى تكون واحده موش كويسه

                                     درويش: ال ال يا شيخه. تفى من بقك اعوذ بالله. هل أنا عمرى اّجرت شقق لستات                                        

                                                 موش كويسني. الست لوليه دى. واحده متام قوى. بس عازبه ولوحدها 

))) تغريت: ارجع ارجع.

)3) حذف الحوار ما بني }...{.
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هه. أل له برضه. علشان كان الزق بقه يف التلفون. مابقيتش فاهمه منه حاجه :زينب
أبًدا 

آه. أما راجل طور صحيح:درويش

مريس:االفندي

إف. بركه اليل جات عىل كده.. ديهدي من حق ما تخش تقعد جوه مع املعازيم :زينب

بتوعك

إخيه. دانا كنت ناسيهم خالص. إمنا من حق اسمعي اسمعي. تعايل اقعدي:درويش

اسمع إيه. فيه إيه:زينب

بقى يا ستي إال مانِت. فيه رشكة كبرية غنيه قوي. بتاعة حاممات. عرضت عىلَّ :درويش

النهارده. إين آخد مقاولة بُنا حامم كبري. يف راس الرب

يف راس الرب؟:زينب

يف راس الرب:درويش

ليه. الهي راس الرب ناقصه حاممات:زينب

ال ال يا روحي. ده حا يكون حامم شكل تاين. عىل شكل حاممات سان استفانو. :درويش

وبورسعيد و... الغايه. حاجه أُبهه قوي قوي. وادي حتى الرسم جبته معايا اهه 

)عىل حدة) إف. أوزّعه ازاي بس يا ريب. أنا خايفه ال التلفون يرضب تاين:زينب

ال ماتخافيش حاشيل السامعه:االفندي

تعايل شويف يا روحي. آدي الكازينو املستطيل ده. وادي لوكندة األكل. وادي :درويش

البحر الناحيه دي. وادي النيل

هه. ودا إيه دا اليل باالحمر ده:زينب

دا كشك زي بتاعنا ده للتلفون. ومن هنا الباب بتاعه :درويش

باب واحد بس:زينب

ديهدي. أمال إنت عايزه كام باب:درويش

لو كان عىل رأيي أنا. كان الزم كل كشك تلفون يكون له بابني:زينب

إحم. باب دخول وباب خروج:االفندي

)ضاحًكا) نكته العباره دي:درويش

من حق قول يل يا روحي:زينب
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إيه يا روحي:درويش

موش تخش بقى تشوف املعازيم بتوعك. ال يكونوا قلقانني لوحدهم:زينب

أيوه لِك حق يا زينب هانم. وانِت كامن خيش شويف معازميك. وشويف الغدا جهز :درويش

واال أل. بس لحظه عىل بال ما اراجع الرسم دا شويه. روحي إنِت ما تعطّليش 

نفسك

)عىل حدة) إف يا ريب)1). طيب آديني رايحه اهه. خيلِّ بالك من املعازيم )تخرج):زينب

يف بايل. ِبّس. صاحبنا لسه قاعد؟ :االفندي

أما خازوق عبارة الخاتم. اليل لطشته مني ده. يا ريتني كنت فُّت عىل لوليه قبل :درويش

ما آجي عىل هنا. ياخي القصد. بكره اشرتي لها واحد تاين بقى 

أيوه هنا يادلعدي. إتفضيل:ام احمد

بونـچور يا بيه. إزيّك يا بابا:لوليه

يا خرب زى بعضه. إيه دا يا لوليه))). ازاي تجي يل هنا يف بيتي والست بتاعتي هنا :درويش

والكل كليله 

يا سالم. وخايف كده ليه؟:لوليه

ما خايفش ولكن... بس وطي الطبقه أنا يف عرضك يا روحي. دلوقت لو جات :درويش

الهانم وَشفتك هنا حاقول لها إيه 

ىشء بسيط قول لها. قول لها الحقيقه اليل جابتني هنا دلوقت:لوليه

حقيقة إيه اليل جابتك:درويش

أنا جايه دلوقت. علشان اميض الكنرتاتو بتاع البيت. حااًل حااًل. احسن بلغني إن :لوليه

فيه ناس عايزين يزّودوا عىلَّ وياخُدوا الشقه

براوه عىل دين افكارك. أما بنت ِحنت صحيح :درويش

بس اليل أنا عايزاه منك دلوقت. حاجه واحده يا بابا:لوليه

إيه يا ماما:درويش

ملا اسكن اقول لك ِهّد ده تِهّده. ابني يل ده تبنيه:لوليه

حارض بس كده. إمنا ليه الخوته دي؟:درويش

)1) حذف: إف يا رىب.

))) حذف: إيه دا يا لوليه.
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قبل كل ىشء موقتًا. عايزاك تِهّد يل الحيطه. اليل بني الصالون الكبري والصغري. :لوليه
علشان اعملها أودة نوم ىلَّ. وتبقى رِشحه وكبريه)1)

طيب. وأودتك امال حا تعمليها إيه:درويش

أعملها حامم:لوليه

إمنا بالشكل دا. موش حا يكون عندك أودة استقبال:درويش

أيوه. مانا حاخيلِّ أودة االستقبال. يف أودة السفره. بس تبقي تِهّد يل السلّم. اليل :لوليه

بيوّدي عىل السطوح 

كامن؟ طيب وأودة السفره:درويش

حاخلِّيها يف األودتني اليل جوه:لوليه

ازاي ده. تخيلِّ أودة السفره. أودتني سوا جنب بعض:درويش

أل. تبقى تِهّد يل الحيطه اليل بينهم. علشان يبقوا أوده واحده:لوليه 

كامن؟ دي باينها غاويه هدد. دانت باينِّك ناويه تِهّد يل البيت كله:درويش

يا سالم. بقى ملا تِهّد حيطتني واال تالته بس. تقوم تِهّد البيت كله:لوليه

الغايه أنا حاريَّحك يا روحي. بس زوغي قوام قبل ما تجي الهانم:درويش

ياختي عىل بططتها:لوليه

ال ال موش وقته يف عرضك. خدي من حق. آدي عقد اإليجار بتاع الشقه اهه. :درويش

إقعدي اميض يل عليه باملره. علشان لو طبِّت مرايت. ما تُشّكش يف زيارتك. إنِت 

بتميض واال بتختمي. بتميض بإيه

أميض بإيه ازاي:لوليه 

يعني بتوقّعي بإيه:درويش

باوقّع بإيه. بصباعي:لوليه

طيب يالله قوام بس:درويش

هنا للمستأجر الحق. إنه يأوي الكالب عىل كيفه:لوليه

أمرك. بس وانِت خارجه ابقي خبيهم تحت املاليه بس:درويش

أخبّيهم ليه. دول كالب عال يرشحوا القلب. فوكس وفيدو:لوليه

يادي الدوخه. إيه اليل حا يقوله املستشار. نهايته:درويش

)1) حذف: وتبقى رشِحه وكبريه.
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أهه دلوقت عجبتني. واألجره كام. تالته جنيه يف الشهر عال. موش غايل:لوليه

معلوم موش غايل. دي أْصل أُجرتها سبعه جنيه يف الشهر يا لوليه. من غري...:درويش

كفايه كده:لوليه

أيوه كفايه. عليِك نور. وكامن النسخه التانيه رشحه. بس ابقي خيلِّ نسختك دي :درويش

وياِك. إوعي لها

ماتخافش. آه:لوليه

إيه:درويش

إال من حق قول يل. فني الخاتم اليل قلت يل. إنك حا تشرتيه يل. نسيته؟:لوليه

أل. مانسيتوش يا روحي. يا سالم:درويش

طيب فني هّو امال. ال أل اصرب أما اطلّعه أنا بإيدي:لوليه

ياخي ال. ماتتعبيش نفسك يا ماما:درويش

ليه:لوليه

علشان كان حصل مرور من هنا. وبعدين الخاتم اتلحس مّني. غصٍب عّني)1) :درويش

إخص عليك. أنا موش شغيل ِهه. قول يل مني بنت الكلب. اليل خدته دي:لوليه

يا ستي هس هس. وطي صوتك. احسن مرايت هّى اليل خدته. أنا يف عرضك:درويش

إخص. أما صحيح إنك عبيط. موش مدردح صحيح:لوليه

أعمل إيه يا روحي))). مانا غشيم. لسه ماليش سوابق:درويش

سوابق يف إيه. يف املحافظه:لوليه

ال يف الرفق. إنِت أول واحده حبيتها:درويش

بالذمه صحيح:لوليه

}زي ما بقول لك كده:درويش

من يوم ما اتولدت؟:لوليه

أل. من يوم ما اتجوزت:درويش

غريبه دي. ليه. إنت عمرك كام:لوليه

خمسه وتالتني وخمسطارش:درويش

)1) حذف: غصٍب عّنى.

))) حذف: يا روحى.
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يا حالوه قد بابا متام. بابا برضه زيك كده. عمره خمسه واربعني سنه. وشايب :لوليه

زيك كده. بس يا خساره. موش مهندس زيك

ماعلهش قسِمتك:درويش

بقى صحيح أنا أول بختك يف الحب؟{)1):لوليه

أيوه يا روحي بس اظن أنا اليل موش أول بختك :درويش

أل. حاكدب عليك. إنت تاين بختي. قبلك كان معايا واحد بيحبني. وضيَّع مرياثه :لوليه

علشاين. اسمه ابو َعبده الرسياقويس

أبو َعبده اإليه. الرسياقويس. دا عمده دا واال إيه:درويش

ال يا روحي. دا أصله من فامليه كويسه قوي. ورصف عىلَّ فلوس الدنيا))). بس :لوليه 

عيبه إنه قامريت. ومتليل بيحب مييش مع اوالد البلد. ويتكلم كالمهم ويلبس 
لبسهم. ولوال كده ماكنتش كرهته)3)

}ودا لسه بيحبك لحد دلوقت:درويش

أيوه. ولكن أنا موش عايزه اشوف وشه. علشان حاجتني اتنني:لوليه

إيه همَّ:درويش

أول حاجه إنه نفَّض خالص. ويجي يضايقني ويهددين. علشان يروح يلعب قامر. :لوليه

وتاين حاجه

إيه:درويش

علشان من ساعة ما شفتك وانا قلبي حبَّك:لوليه

آه يا روحي. ال والله إال عملت طيب اليل سبتي ابو َعبده بتاعك ده. ألن الجامعه :درويش

اليل زى ده. مآلهم كده. بعد ما يتنفَّضوا خالص. يتلقَّحوا عىل واحده رفيقه. من 

رفايقهم القدم. علشان يعيشوا عىل قفاهم. إخيه عىل دول ناس

ياخي إنَت شفت إيه. دا ماهوش مخيّل جنس محل قامر يف البلد. يف سبق :لوليه

تلتقيه. يف بكاراه تلتقيه. يف تريو تلتقيه

يا حفيظ{)4) إخيه دا الزم يكون من بتوع وفق الله سداك:درويش

)1) حذف الحوار ما بني }...{.

))) حذف: ورصف عىلَّ فلوس الدنيا.

)3) حذف: ولوال كده ماكنتش كرهته.

)4) حذف الحوار ما بني }...{.
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. ويروح طابب :لوليه واهه مني عارف. أنا خايفه ال ميكن يدري. إنك إنت بترصف عىلَّ

عليك يف وقت زنقه

ال يا شيخه بالش كالم فارغ:درويش

ز:لوليه خصوًصا إذا عرف إنك متجوِّ

ياخي ربنا يسرت:درويش

الغايه. املهم عندي أنا دلوقت إين باحبك :لوليه

صحيح الكالم دا يا روحي:درويش

إال صحيح. دانا بادوب فيك خالص. دّمك عىل قلبي زى الرشبات:لوليه

وانِت زى الكازوزه:درويش

إال حا تّديني كام كل شهر:لوليه

الله. ما قلت لك اليل تطلبيه:درويش

طيب استبينا. موش تجي تتغدا وياَى:لوليه

ال حّقه كله إال دي. ألن النهارده عندنا كتب كتاب)1) والزم اتغدا مع املعازيم:درويش

إخص عليك. طب تعاىل امال وّصلني لحد البيت وارجع تاين:لوليه

}ال بالله عليِك يا روحي. احسن ماعنديش وقت:درويش

طيب لحد تحت بس{))):لوليه

إن كان عىل كده. ماعلهش اتفضيل يا روحي )جرس) آه. انزيل إنت يا لوليه. عىل :درويش

بال ما اشوف التلفون )تخرج لوليه)

)داخلة) اصرب اصرب دا ىلَّ أنا. الزم الجزمجي بتاعي :زينب

آه. طيب شوفيه عاوز إيه. عىل بال ما آجي )يخرج):درويش

يا حفيظ يا رب. أما اتخضيت حتة خضه :زينب

آلو. مني. عاوز تكلِّم مني. الهانم مرات البيه. صعب جًدا يا مسيو. تصّور حرضتك. :االفندي

إن أنا علشان اقدر اكلمها شفت ما ال يشاف

إيه بيقول إيه املجنون ده )تدخل الكشك ثم تعود) أما عجيبه عليك إنت :زينب

اتجننت واال إيه اميش اخرج بره

)1) تغيري »كتب كتاب«: عزومه.

))) حذف الحوار ما بني }...{.
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ش جه. قمت اضطريت...:االفندي الجرس بيرضب بقى له ساعه. وال حدِّ

يعني لو كان جوزي هنا دلوقت وسمعك:زينب

أل. ماهوش هنا:االفندي

إيش عرّفك:زينب

ما أنا شايف اهه:االفندي

يعني دا من حسن حظك. إنه موش هنا. يالله اتفضل بقى يا مسيو. ورينا عرض :زينب

اكتافك حااًل

عرض اكتايف. وهو كذلك. أورڤوار يا هانم:االفندي

يني وشك هنا أبًدا. احسن بعدين اخيلِّ جوزي :زينب ال مافيش أورڤوار. إوعي تورِّ

يرميك من الشباك

مني. جوزك؟ :االفندي

أيوه يا افندي جوزي. إيه جوابك عىل كده:زينب

جوايب احبك. فالزم تحبيني:االفندي

عجيبه:زينب

أهه كده )يخرج):االفندي

يا حفيظ االفندي ده كاينه صحيح )تصفق) وليّه يا ام احمد :زينب

يا عني ام احمد:ام احمد

إنِت شفتي االفندي الحفالط ده. اليل كان هنا دلوقت:زينب

أيوه االوتروبلجي:ام احمد

أهه إذا جه هنا مره تانيه. إوعي تدّخليه. سامعه:زينب

يُه ليه. كفى الله الرش. موش موافق:ام احمد

أل. موش موافق. علشان حرضته لفندي ده. موش سواق اتوموبيل:زينب

يُه. والنبي أنا بنت حالل يا ستي. ألين أول ما وقعت عيني عليه. لقيت هيئته :ام احمد

هيئة حبِّيبه

نظرك يف محله يا ام احمد. }روحي إنِت بقى. شويف الغدا جهز واال لسه. سبحان :زينب

من خلّصني منه )ضجة من الداخل) إيه الزيطه اليل بره دي 
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دول الجامعه بتوع املعامر اليل بعتهم يل سيدي عشان اسقيهم رشبات. جايني :ام احمد

فوق يباركوا لك النبي ما تكسيفهمش

طب خليهم يباركوا وبعدين خديهم وانزيل عاملطبخ )تخرج):زينب

حارض يا ستي. خش يادلعدي يا معلم عشاموي{)1) :ام احمد

)داخاًل) هى راحت فني. إش الراجل جوزها جاي ومافيش حته استخبى فيها غري :االفندي

التلفون الزفت ده؟ ديهدي. من حق اصرب. هىَّ البت رفيقة صاحبنا ده))). اسمها 

إيه. لوله. لوليه. والواد صاحبها القمريت ده. اسمه إيه. أبو َعبده اإليه. القصد 

)يجلس)

)داخاًل) أما خفيفه قوي البت لوليه دي. إال ابو َعبده الرسياقويس بتاعها دا كامن. :درويش

بالوي. ياخي بركه اليل مرايت ما شافتهاش وهىَّ هنا.. الله مني ده

بُعبُع. ال مؤاخذه يا بيه. إذا كنت دخلت من غري استئذان. حاكم املسأله شويه :االفندي
تهمك شخصيًا. والزم اوِضحهالك)3)

بتقول إيه. عىلِّ صوتك شويه يا مسيو. احسن موش سامعك:درويش

أعيلِّ صويت. خش علّو)4). أنا محسوبك ابو َعبده الرسياقويس:االفندي

إيه؟ وطي صوتك يف عرضك. وطي صوتك. اتفضل ارتاح:درويش

مسرتيَّح. كنت باقول لسيادتك إين... :االفندي

أبو َعبده الرسياقويس. ترشفنا. ومن انهي بلد بقى حرضتك. يايس رسياقويس:درويش

من بنها العسل. أنا اليل كنت مايش قبلك مع لوليه. وحرضتك جيت اغتصبتها :االفندي

. يعني حرضتك الزم يكون قلبك قايس قوي  مني. يف زهرة شبايب. ونغَّصت عىلَّ

حتى إنك حرمت شخصني من بعض كانوا واخدين عىل بعض واقعني يف بعض 

ال مؤاخذه يا حرضة. هىَّ لوليه تركتك لكونك قمريت:درويش

ال دي تلكيكه بس. هىَّ سابتني ألنها بتحبك إنَت:االفندي

بقى صحيح الكالم ده:درويش 

)1) حذف الحوار ما بني }...{.

))) تغيري »صاحبنا ده«: البيه.

)3) حذف: حاكم املسأله شويه تهمك  شخصيًا. والزم اوِضحهالك.

)4) تغيري »خش علّو«: طيب.
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من غري شك. كل قاعده ولها شواز. وحب لوليه لواحد زي حرضتك. يثبت متاًما :االفندي

إن الحب بال

إيه. واحد زيِّي أنا. بتقول إيه حرضتك. إتفضل اخرج من بيتي يا مسيو:درويش

سمًعا وطاعة)1). عىل كل حال. أنا كالمي كان الزم يكون مع الست.. يا ست هانم:االفندي

الله الله الله. إنت هو إيه بس. عاوز تقول لها إيه:درويش

أربع كلامت فقط. جوزك خد مني رفيقتي))):االفندي

يا سيدي أنا يف عرضك. اقعد بس نتفاهم:درويش

يصح. بقى اسمح يل اقول لك يا مسيو. إن حيايت كلها وزهرة آمايل. كانت لوليه. :االفندي

فلويس. ثرويت الطويلة العريضه. ماضيعهاش مني غري. لوليه. أول غرام ُدقته يف 

حيايت. كان غرام. لوليه. عشت تالت سنني. يف منتهى األنس والسعادة مع...

لوليه:درويش

أهه كده:االفندي

خازوق:درويش

آه. فني ايامك الحلوه يا لوليه. فني عنيك السود دي. وشعرك اليل زي سبايك :االفندي

الدهب 

سبايك الدهب؟ دي شعرها اسود يا مبارك:درويش

أخ. آدي أول غلطه. الكالم دا إيه يا مسيو. إنت حا تعرف لوليه احسن مني :االفندي

عىل كده بقى بتصبغ شعرها:درويش

معلوم. أل وقوام إيه. طول إيه وعرض إيه:االفندي

إيه إيه إيه:درويش

هىَّ مش طويله وعريضه؟:االفندي

ه:درويش أبًدا دي رفيَّعه يا اخي وقصريَّ

أبًدا. أنا أحتج. إنت اليل بتستقلَّها يف عنيك بس. ميكن نَفسك حامي عليها. خالّها :االفندي

ت كشِّ

عجيبه. دي بتجييل لحد هنا:درويش

)1) تغيري »سمًعا وطاعة«: حارض.

))) تغريت: لوليه.
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أبًدا أبًدا. دي لحد هنا.. شفت متام متام:االفندي

طيب والغايه دلوقت قصدك إيه:درويش

ليه اتضايقت مني:االفندي

أل. زي كده:درويش

طيب. يا ست الهانم. يا مرات البيه:االفندي

يا سيدي طوِّل بالك بس. ما ضايقتنيش وال حاجه. اتفضل اقعد كده بهدوء. وقول :درويش

يل عايز إيه

أهه كده. املسأله يف غاية البساطه. أنا عّودتني لوليه عىل عاده. ماقدرش ابطلها :االفندي

أبًدا. الساعه تسعه صباًحا. كانت تصّحيني من ألّذ نومه. ويف إيدها الجرايد 

الساعه عرشه. كان الخواجه بوكار وبولو خوجة القامر. يجي يديني الدرس بتاعي

خوجة القامر؟:درويش

أيوه يافندم. حاكم محسوبك قمريت مر:االفندي

ل:درويش ترشفنا. هه. كمِّ

والساعه احدارش. كنت ابتدي البس هدومي. والساعه اتنارش. ابتدي اكتب :االفندي

جوابايت الخصوصيه. لحد ما تبقى الساعه واحده. نقعد أنا ولوليه نتغدي وجًها 

لوجه. لوليه كانت تطبخ يل أكل. إمنا أكل اتحرمت منه دلوقت. والميكنش حد 

يوكِّله يل أبًدا. ألنها كانت تطبخ هىَّ بإيدها. بعد الضهر يف ايام السبق. كنت 

اروح السبق. يف ايام التريو. كنت اروح التريو. النتيجه كنت مطمنئ. سعيد يف 

بيتي املسأله يف غاية البساطه كان ىّل بيت يا مسيو وحرضتك هدمته. كان ىّل 

بيت حرضتك خربته فواجب عليك دلوقت ترّجع يل بيتي زى ما كان

أرّجع لك بيتك؟:درويش

بالطبع. امال مهندس إيه :االفندي

ال ال يا سيدي شوف لك حل غري كده:درويش

كويس. البيت بتاعك ده موش بطال. خليني هنا. واهه)1) الحارض يسد:االفندي

بس اخليك يف بيتي ازاي يا جدع إنت:درويش

)1) تغريت: البيت.
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معلوم. ألين ماقدرش اعيش لوحدي. يف بيت من غري لوليه. إنت حرضتك خدت :االفندي

مني لوليه. فالزم توجد حااًل بيت ىلَّ

أما كويس خالص:درويش

أنا كان من الواجب إين اقتلك يا حرضة. ولكن أنا موش حاقتلك. لرمبا بعدين :االفندي

ماالقيش بيت اقعد فيه. وعىل كده حاقعد معاك هنا. بوزي يف بوزك فأوجد يل 

أوده. عندك هنا. ونبقى خالصني

طيب. أما نوافقه.. ودا لحد إميتى يعني؟:درويش

لحد ماالقي يل لوليه تانيه:االفندي

بقى يعني قصد حرضتك. إنك تبلّط يل هنا؟:درويش

ر ويّاكوا. وزي ما تيجي)1):االفندي أبلّط بس. دانا حاحجَّ

ما شاء الله. وتاكل وترشب وتنام طبًعا:درويش

طبًعا:االفندي

إنت الزم تكون معتوه:درويش

موش قابل؟:االفندي 

أبًدا:درويش

إي. يا... يا هانم. يا مراة البيه:االفندي

وبعدين بقى يا ريب. يا سيدي اقعد. أنا يف عرض دينك:درويش

طمني قبله. قبلت:االفندي

يا جدع عيب عليك اليل بتعمله ده. إنت حا تجّنني حرام عليك :درويش

آه لو كنت تعرف يا عزيزي لذة البيوت. لو كنت تعرف قد إيه الواحد يتنّغص. :االفندي

ملا يكون قاعد يف بيته. سعيد مرتاح متهني. ويبص كده يالقي بيته طار منه. يا 

مسيو إنت قلبك حجر

أيوه. أهه حا ينكشح.. يا ترى ميش واال لسه:درويش

تصور موقفي يا مسيو:االفندي

يَي دا لسه هنا:درويش

تصور ملا واحده. ترتك واحد زي حااليت. علشان بتحب واحد زى حاالتك:االفندي

)1) تغريت: ترىس.
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إيه. تركت واحد زى حاالتك. علشان بتحب واحد زى حااليت؟:درويش

وان ماكنتش بتحب واحد زى حاالتك. كانت ترتك واحد زى حااليت:االفندي

يا شيخ موش قد كده. إنت برضه عندك حق يف كل اليل قلته. وانا شاعر بكل :درويش

ألَمك ده يابني. إمنا اخليك هنا يف بيتي.. بس بأي صفه. اقول ملرايت إيه.. اقول لها 

دا مني؟

قول لها.. ابنك:االفندي

ابني؟:درويش

أيوه. ابن كده شيطاين والسالم. واال قول لها كان تاه مني وهو صغري. ولقيته وهو :االفندي

كبري

إال ابني دي لوخره. ال دا كالم فارغ ده. بقى أنا باين من شكيل إين أْب؟:درويش

أب جزم. إال باين. دا إنت باين جًدا:االفندي

واال طيب عىل كده. أهه دا اليل عاوز يأبّبني بالزور.. لكن إنت كبري. حاقول إين :درويش

ابوك ازاي

ماعلهش فيها إيه. تبقى ابو كبري:االفندي

ال ال ال. دا ىشء كتري خالص. تدّور عىل حاجه تانيه:درويش

ر اما اشوف:االفندي دوَّ

تحب تقعد عندنا. بصفة سواق اتوموبيل. أهه الجل بختك الزمنا واحد:درويش

ال دي اتحرقت شوف غريها يا بابا)1):االفندى

زى إيه بقى:درويش

خدين عندك بصفة كاتب. وكيل. سكرتري. إال قول يل من حق إنت عندك سكرتري :االفندي

خصويص

أل:درويش

جدع. آدي وظيفتي يا بطل. حاكم محسوبك عنده معلومات زراعيه. عىل كيفك :االفندي

مع األسف. أنا عايز معلومات معامريه:درويش

مايهمش. زراعيه معامريه. مع لوليه. زى بعضه:االفندي

حاقول لده إيه بس. ياخوايت ياهو. الغايه باالختصار دلوقت. عايز ماهيه كام:درويش

)1) تغريت: أمري.
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زى ميه. ميه وخمسني صاغ يف الشهر. آدي ماهيتي حسب التسعريه:االفندي

طيب. إن كان كده ماعلهش. موش غايل:درويش

باقول لك. أنا ماببحثش عىل الفلوس. أنا بابحث عن بيت اقعد فيه. :االفندي

وعىل كل حال. حاشتغل هنا كل حاجه. أكتب جواباتك. أنهي لك اشغالك. الغايه 

ي آكل معاكم. ولو عيش ورسدين )يجلس عىل املكتب)  ِبدِّ

بس كده. دا حق من حقوقك:درويش

بس يافندم بس. وكامن طالب حاجه بسيطه. وأرجو إنك ماتخيبنيش فيها.. ال :االفندي

بالش احسن تضحك عىلَّ

أبًدا هىَّ إيه:درويش

الريشه رفيعه جًدا. وانا ماعرفش اكتب إال بريشه تخينه. وعىل كده احب إنك :االفندي

تغريها

)لنفسه) وانا حاقدر اقول أل. ال يصّوت ويستغيث بالهانم.. :درويش

حارض يا سيدي أغريها لك. دا حق من حقوقك

أهه كده. بس اصرب بقى أما نشوف األوراق دي إيه؟:االفندي 

ال ال ال. ارجع ماتشوفش حاجه. ال تلخبط يل الدنيا.:درويش

عجيبه. موش استلم زمام وظيفتي:االفندي

ال خليها لبكره الصبح:درويش

وليه التأخري دا كله. إال قول يل من حق. موش حا تحوشني للغدا.. حقه اكون :االفندي

ممنون جًدا. لو قلت يل خليك. اتغدى واتعىش معانا

 ماعلهش. خليها لبكره برضه. احسن النهارده عندنا عزومه. :درويش

مقترصه عالقرايب بس 

فليكن. لكن فني املكتب اليل حاشتغل عليه. هوَّ ده؟:االفندي

ال ال أل. دا مكتبي أنا. عايزين كامن اتنازل لك عنه:درويش

ال سمح الله. ودا يصح يا مرت:االفندي

أل آدي مكتبك هنا هه. يف األوده دي:درويش

تسمح يل اتفرج عليه.. جميل جًدا. ىشء أُبهه صحيح. أنا ممنون خالص )يخرج) :االفندي
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ياخي القصد بقى. بركه اليل جات عىل كده. حاعمل إيه يف خوازيق الست :درويش

لوليه؟ برضه سكرتري أرحم من ابن

إنت فني يا روحي. أهه الغدا جهز:زينب

طيب يا روحي. أما اخش بقى للمعازيم:درويش

ليه. إنت ماكنتش معاهم؟:زينب

ال بس علشان كنت مشغول شويه مع السكرتري الجديد بتاعي:درويش

سكرتريك الجديد؟ من إميتى ده:زينب

من لحظه بس. حاكم يا روحي من وقت ما خدت املقاوله الكبريه بتاعة راس :درويش

الرب وانا ُمرتبك خالص. علشان كده قلت إنه ميكن يلزمني واحد سكرتري علشان 

 يساعدين. وعليه خدت الجدع السكرتري ده. وخصوًصا إنه جاي يل بتوصيه 

كبريه خالص

وشكله إيه الجدع ده؟:زينب

موش بطال. شاب قيافه. لطيف. وشه سمح واسمه رسياقويس افندي:درويش

وهو فني امال:زينب

أهه هنا بيتفرج عىل مكتبه.. يا رسياقويس افندي:درويش

أفندم:االفندي

يا خرب:زينب

إيه مالك:درويش 

ال ما ماليش. بس ازاي تخيلِّ واحد راجل هنا يف الحريم:زينب

حاعمل إيه. ما دام السالملك فيه عامره. اتفضل انت من غري مطرود يا حرضة :درويش 

السكرتري. وّضب مكتبك قبله.  ورّوح وابقى تعاىل بكره

حارض يا مرت:االفندي

تعايل بنا احنا يا روحي. أما نشوف الخدامني وّضبوا الغدا ازاي )يخرج):درويش

كده عملتها:زينب

وانا لسه عملت حاجه يا هانم:االفندي

طيب أنا أوّريك )تخرج):زينب

ماعلهش. يظهر إن صاحبتنا حا تحط نقرها من نقري. لكن سيبك عىل مني )يخرج):االفندي
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تعاىل خش هنا يادلعدي. دلوقت سيدي يجي لك حااًل )تخرج):ام احمد

وابوها. إش إش أما نابوليه لكن يف غاية املكن. دا باين البيه ده. أشيته نغنغه :عطيه

جًدا

)داخاًل) أما نروح ونجي بكره بقى:االفندي

بو.. نهارنا زى الفل. حرضتك درويش بيه املهندزايت:عطيه

إيه. أل حرضتك مني قبله:االفندي

أنا محسوبك ابو َعبده الرسياقويس:عطيه

أهه كده. وعاوز إيه حرضتك بقى:االفندي

بارادس. موين. أرجان:عطيه

علشان إيه بقى:االفندي

عشان املزمزه يف البوكر والبكاراه والهيّص)1). حاكم اخيك قامريت الغربا. القرشني :عطيه

اليل ورثتهم عن الراجل ابويا. الله يرحمك ويرحمه طاروا

جدع:االفندي

آه الحق. يعني ما فاضلش منهم غري سبعه وتالتني مصيغ ورشفك. أول عن آخر. :عطيه

ومن حيث بقى إن الشخص دا اليل اسمه درويش بيه. لحس مني البت لوليه. 

علشان كده أنا جاي دلوقت الجل ما يبهجني ويحيِّني. آه الحق. ماذا وإال اعمل 

عاميل هنا ما عملها...

عنرت:االفندي

ِحدق:عطيه

أهه دا اليل حا يلخبط يل السياسه تاين))). الغايه دلوقت يا حرضة اللّعيب. يلزمك :االفندي

كام الجل ما تُفّك

عرشين أهيف:عطيه

تاخدش تالته فوري:االفندي

يّدك:عطيه

استلم:االفندي

)1) تغريت: يا أُنس.

))) حذف: أهه دا الىل حا يلخبط ىل السياسه تاىن.
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إمنا حرضتك بقى مني. بال قافيه:عطيه

أل. أنا زيد من الناس:االفندي

ترشفنا يايس زيد. إنت لطيف وأُنس قوي دا االسم االعظم :عطيه

إمنا تعاىل. اسمع هنا. إنت منني عرفت إن درويش بيه مايش مع لوليه :االفندي

من جواب بخط يده. بعتهلها قمت رسقته:عطيه

جواب من درويش بيه نفسه؟:االفندي

آه. للبت لوليه ورشفك. أهه )يُخرج الجواب):عطيه

تبيع الجواب ده؟:االفندي

اشرتي. يّدك عىل عرشه أهيف:عطيه

تاخد تالته فوري:االفندي

يّدك برضه. استلم برضه :عطيه

استلم)1). إمنا عىل طول بقى ما تورِّنيش وشك هنا:االفندي

هأ. خفيف. }إمنا اصرب اصرب يا أمري:عطيه

إيه كامن يا أمري:االفندي

معايا جواب كامن. من يس رسنت بيه املحامي. تاخده:عطيه

أل. كفايه كده:االفندي

بجنيه واحد الجل خاطر عيونك. وبرضه الجدعان لبعضها يايس زيد :عطيه

أل استكفينا خالص:االفندي

طيب تعيش. سالم عليكم. إمنا بالذمه كده. إيه رأيك ىفَّ بقى:عطيه

ُمغفل:االفندي

ِحدق. إمنا الحق موش عىلَّ انا ورشفك. الحق عىل املدعوق القامر. واوالد الحرام :عطيه

اليل بََدعوه. بالكش يايس زيد من الناس. إن كنت إنت سخص ِحدق. وابن فن 

صحيح. حرّص من القامر ده. إوعى ترف نواحيه أبًدا

الله الله. موش تُِفّك بقى:االفندي

)1) تغريت: بزياده بقى يايس رسياقويس. إن كان صاحبك عسل.
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أفُك وابوها{)1) إمنا بس ولو سؤال ساقع شويه يافندي. ملا إنت حرضتك مانتش :عطيه

درويش بيه. بتسد عنه ليه. الزم بتحبه

أل. أنا ما احبوش هو. باحب غريه:االفندي

آه. آدي مربط الفرس الزم تكون واقع يف الحدقه الهانم بتاعته:عطيه

براوه عىل دين تعامريك:االفندي

إمنا سالم عليكم طوايل بقى:عطيه 

طيب عليكم السالم طوايل بقى. ويّا ورحمة الله. أُف. سبحان من خاله راح يف :االفندي

داهيه. بقى الجواب ده بسته جنيه حته واحده؟ يا سالم. أما صحيح الستات 

املتجوزين دول))). خازوقها عالجيوب )ضجة) الله. إيه الضحكه النواعم دي؟

)داخلة) أيوه استنوا.. الله إنت لسه هنا:زينب

هنا قوي. قلبي موش مطاوعني يا هانم:االفندي

طيب من فضلك اميش بقى. احسن الستات عايزين يتغّدوا دلوقت:زينب

حارض:االفندي

أعوذ بالله. يا أخينا إنت. يا افندي يا بيه. أنا يف عرضك تفّهمني. وجودك ده هنا. :زينب

ل. تلقيح. صداغه. رمى جتت معناته إيه بس؟ تطفُّ

ال ال ال أل:االفندي

أمال إيه بس:زينب

احتالل يا هانم. أورڤوار )يخرج):االفندي 

)داخالت) هي فني زينب هانم. آه. أِهه :السيدات

اللحن الختامي

ســتـــــــار

 

)1) حذف الحوار ما بني }...{.

))) حذف: أما صحيح الستات املتجوزين دول.
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الفصل الثاين

)ترفع الستار عن الخادمات جالسات تغني استعداد للفرح مع الرقص ثم يخرج الجميع(

تعاىل خش يا سكرتري الهنا تعاىل:درويش

باقول لك يافندم. أنا قدمي كويس عليك. شوف ازاي. من ساعة ما حطيت رجيل االفندي

هنا. وانتو يف فرح وأنس وحظوظ 

صحيح لكن من سوء حظي. رضوري من كوين اسافر النهارده الضهر. علشان :درويش

مقاولة راس الرب دي

يا خساره حا تفوتنا كده قوام. أنا مقهور قوي يا بيه لكونك حا تسافر. ما تسافر :االفندي

دلوقت يف قطر الصبح. يف الطراوه احسن لك

أيوه لك حق. إمنا احنا موش يف كده. أنا خايف ال ترضب لخمه معاك مدة غيايب :درويش

وتخيّل يل أوراقي وشغيل هنا. سلطه خالص

إن جيت للحق. دا أقل ما ينتظر مني. ألن محسوبك حتى من ايام املدرسه كنت :االفندي

زيرو يف الهندسه

طيب يابني وإيه اليل زنقك عىل كده. حرضتك صممت نهائيًا. إنك ما تفارقنيش :درويش

أبًدا

أنا ماعرفش افارق يا مسيو)1) حاسيبك واروح فني بس:االفندي

والله يا سيدي أنا اكون ممنون. لو عملت معروف وحلّيت عنا :درويش

حليت إيه؟ ال شوف لك حل غري ده.. إمنا قل يل. اليل طالب إين احل ده مني. :االفندي

حرضتك واال الجامعه

هيه. جامعة مني. الست:درويش

ال جامعه هنا. يظهر إن وجودي مضايقهم شويه:االفندي

والله يابني. إن كان من جهة الست. الحقيقة موش مرتاحه لوجودك هنا أبًدا:درويش

ماعلهش. الربكه فيك إنت:االفندي

)1) تغريت: مرت.
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مريس. بس أنا كامن والله. ابتديت اتضايق منك :درويش

بتقول إيه:االفندي

موش منك إنت شخصيًا بل بصفتك..:درويش

ه:االفندي أيوه مفهوم. أل اطمنئ يا عزيزي أنا ما باحبّش لوليه خالص. بريت لك فيها الذمَّ

يف الحقيقه يابني. إنت تقدر تدبق لك عىل غريها حااًل. وعىل األخّص إنك شاب :درويش

جميل. خفيف الروح وتعجب

أبرجل. ادّوخ. اليل ابص لها مره واحده. قول عليها يا رحمن يا رحيم:االفندي

ر عىل :درويش طيب يا اخي ملا إنت واثق من نفسك كده. ما تشوف لك لوليه تانيه. وتدوَّ

بيت غري ده تتاوي فيه. وتقعد إنت وهىَّ فيه. تحب اساعدك يف املرشوع ده

)ضاحًكا) ال ال. ما تكلِّفش نفسك. أنا متساعد جاهز. خالص شبك الهلب:االفندي

براوه عىل تفانينك:درويش 

بس يا خساره متجوزه. يعني برضه ىلَّ رشيك:االفندي

يا خرب ابيض. واسمها إيه أم جوز دي بقى؟:درويش

درويش بيه مايصحِّش. دا موش رس الصناعه:االفندي

ها ها ها. طيب واسم املغفل جوزها إيه؟:درويش

درويش بيه:االفندي

هيه:درويش 

ما تلحِّش من فضلك. يعني دلوقت اعمل حسابك. مبجرد ما احبِّب الست :االفندي 

املتجوزه دي يفَّ. ومبجرد ما اوصل لغايتي منها. أروح سايب لك البيت دا. حااًل 

بااًل

طيب يابني ياخويا. احسن بعيد عنك أنا دلوقت. يف مركز وحش:درويش

أيوه واخد بايل. سعادتك دلوقت. يف مركز زفت قوي:االفندي 

وهي الحقيقه )يضحكان ويخرج االفندي) ابن نكته قوي السكرتري ده. بس اياك :درويش

عىل الله. الست املتجوزه اليل بيقول عليها دي. ما تتقلش عليه

)داخلة) هيه. عملت إيه:زينب

يف إيه يا روحي:درويش
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يف السكرتري بتاعك ده. حا ينكشح من هنا واال أل:زينب

تقريبًا عىل وش انكشاح:درويش

ازاي ده. موش قلت له يفارقنا. كده باملفتوح:زينب

موش رضوري. ال باملفتوح وال باملقفول. أهه مايش من نفسه:درويش

الحمد لله. إمنا إميتى:زينب

ما قاليش إميتى. ألنه هو الخر مايعرفش. املسأله موقوفه عىل واحده ست:درويش

واحده ست ازاي:زينب

واحده ست متجوزه. بيحبها قال. فا مبجرد ما يوصل لغايته منها. يرتك البيت ده :درويش

حااًل بااًل

إيــه. هــو الــيل قــال لــك كــده. قــال لــك ملــا يوصــل لغايتــه منهــا. مــا شــاء اللــه. :زينب

ىشء كويــس خالــص

الله إيه سالمتك:درويش

تعرف حرضتك. الست دي تبقى مني:زينب

مني؟:درويش

أنا يا حرضة املغفل)1):زينب

بتقويل إيه؟:درويش

باقول إين حافرقع خالص. ألن االفندي الغتوت ده. بقى له دلوقت اربع تيام. :زينب

بيمثل دور موش كويس هنا. يف قلب بيتك وانا متضايقه منه وساكته. متضايقه 

من عامك وتغفيلك 

ليه بس يا روحي:درويش

ازاي يا راجل. تجيب يل يف بيتي هنا واحد مبصبصايت زى ده.. لفندي ده بقى له :زينب

شهر دلوقت. بيجري ورايا يف الشوارع والدكاكني والبيوت. ومطرح ما اروح. إن 

رحت أنا وانت يف السينام. ابص التقيه قدامي. إن رحت التياترو. التقيه جنبنا. 

وكل ده. وال الحظتش بسالمتك الحكايه دي أبًدا

إخيه عىل عاميا. لكن إيه أصل الحكايه دي يا روحي:درويش

)1) تغريت: الغبى.
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أصلها يا سيدي. إين كنت خرجت يف يوم سته مايو. علشان اتفّرج يف ميدان بوابة :زينب

الحديد. من غري ما اقول لك. وبعدين زى ما تقول. من كرت الزحمه والحر. أُغمى

عليّا. فكان صاحبنا ده. موجود وقتها جنبي بالصدفه. فراح مركّبني يف أوتوموبيل. 

ووداين عند واحد أجزجي. واألدهي من كده. إنه ميِّل عىلَّ وباسني

مني األجزجي؟:درويش

أل. االفندي بتاعك:زينب

أعوذ بالله. ال ال. دا ىشء وحش خالص:درويش

واألدهى من كده كامن. إنك عاوز تسيبني هنا. لوحدي معاه تسع تيام. لحد ما :زينب

ترجع من سفرية راس الرب

يا لطيف. أنا كأين يف حلم. إمنا موش يجوز إنك متوهمه كده بس يا روحي. ميكن :درويش

تكوين بتبالغي شويه

شوفوا ياختي الراجل برضه. طيب طوِّل بالك )تصفق) وليّه يا ام احمد :زينب

يا روح ام احمد:ام احمد

إيه رأيك يف الراجل السكرتري. اليل جايبه سيدك هنا ده:زينب

صالة النبي جدع لطيف. وابن حالل ومرتيب و...:ام احمد

ال ال يا وليّه. قويل الحق. احسن أنا قلت لسيدك:زينب

يُه. دا جدع تلم وغلس. وقليل الحيا وال يختشيش. وفوق كده كامن بيحب ستي. :ام احمد

وحلف ميني. إنه الزم يخليها تحبه

طيب هس اخريس. اطلعي بره. اطلعي:درويش

يا حفيظ. الراجل اتجنن واال إيه. )تخرج):ام احمد

الزم اطردها الوليّه دي:درويش

الغايه دلوقت اقتنعت:زينب 

إال اقتنعت:درويش

خالص حا تقول له يفارقنا؟:زينب

يفارقنا قوي:درويش

الحمد لله:زينب
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)لنفسه) بس إن كان يقبل:درويش

بتقول إيه:زينب

ال ال مافيش. سيبيني شويه إنت يا روحي. أنا اعرف اكلمه ازاي:درويش

طيب بس ابقى طمني )تخرج) :زينب

حارض. أخ يا ناري. أنا اوري له الخنزير ده.. يا رسياقويس افندي:درويش

أفندم:االفندي

إزيك:درويش 

هه. نحمده:االفندي

أنا بلغني إنك بتغازل الهانم. حصل؟:درويش

اليل قال لك كده مني؟:االفندي

الهانم نفسها:درويش

مالهاش حق تقول لك:االفندي

وام احمد كامن. شهدت بذلك:درويش

كامن.. مع كوين جبت لها رطلني بسبوسه. الجل ما اسكتها:االفندي

يايس رسياقويس افندي. إسمح يل اقول لحرضتك. إنك ناقص تربيه:درويش

ماعلهش. خليك إنت تربيه زياده:االفندي

بتقول إيه:درويش

أنا يا حرضة. وان كنت باحب الهانم. فإين باحبها مع االحرتام لشخصها. موش :االفندي

زى حرضتك. اليل رحت مغتصب مني. لوليه حبيبتي)1). بكل فظاعه وخشونه 

وتبجيح))) 

إيه إيه إيه. موش عيب يا مسيو. إنك تقارن الهانم بتاعتي بلوليه:درويش

ال مؤاخذه. حرضتك تفهم يف املقارنه اكرت مني:االفندي

أما عجيبه. أظن حرضتك تفهم يا مسيو. إن الست مرايت ىشء. وواحده زى لوليه :درويش

ىشء. يعني مرايت احسن وارقي من واحده زى لوليه

)1) تم حذفها.

))) تغريت: وقسوه.
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طيب وملا مراتك احسن وارقى من واحده زى لوليه. بتفّضل واحده زى لوليه :االفندي

عىل مراتك ليه

دا موش شغلك. أنا حر يف ترصفايت:درويش

ماعلهش. احبك وال بد منك)1):االفندي

هه:درويش

ال مؤاخذه باحسبك الهانم )يخرج) :االفندي

إيه رأيكم بالذمه. موش دا أصدغ مخلوق يف العامل. ياخي قول بركه اليل أنا واثق :درويش

من مرايت. إمنا بس لو سألتني دلوقت حاقول لها إيه

هه. عملت إيه. حا يفارقنا:زينب

والله يا زينب يا روحي ما اظنش:درويش

بتقول إيه حرضتك. ما تظنِّش ليه؟:زينب

علشان.. علشان.. اقعدي بس لحظه اقعدي وخدي مني :درويش

إيه فيه إيه:زنيب

بقى يا روحي أال ما انِت. فيه عباره مهمه قوي. ال بد من كوين ارصح لك بها يف :درويش

الظروف اليل احنا فيها دي. الجدع ده اظن. موش حا ميكن إين اطرده دلوقت. 

علشان...

علشان إيه:زينب

إقعدي بس يا ستي. اقعدي وخدي مني. سبحان الله. اقعدي يا روحي:درويش

إيه عايز تقول إيه. بس اتكلم )تجلس):زينب

بقى أنا ملا كان عمري متانطارش سنه. كنت غاوي كمنجه بشكل فظيع. وكنت :درويش

ل إن الفنون الجميله. يجي عليها يوم ترتقى. فيبقى مركزي كبري. لكن مع  مؤمِّ

األسف. كان املرحوم بابا يف الوقت ده مهندس معامري. فاضطرين بسالمته إين 

اشتغل معاه. قمت اشتغلت غصب عن حبة عيني. ألن الهندسه دي ماكانتش 

داخله يل مخ أبًدا. أما املوسيقى بخاطرك بقى. ياما ادوار وبشارف وطقاطيق 

ومذاهب طلعتها. لكن تجي تقويل يل. حط حجر عىل حجر. اقول لك ماليش يف 

كده

)1) تغيري »وال بد منك«: فالزم تحبينى.
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ياختي الراجل باينه اتجنن. امال اليل بنا العامرات والرسايات. اليل تحت إيدك :زينب

دي كلها مني

موش أنا يا روحي:درويش

عجيبه. امال مني؟:زينب

واحد مهندس غريي. مسكني غلبان. توفاه الله لسوء حظي. من يجي جمعه بس. :درويش

وقال ما يتوفّاش. إال يف الوقت الحرج ده. اليل طبّت عىلَّ فيه. شغالنة راس الرب 

الهايله دي 

والنتيجه. النتيجه:زينب

بس يا روحي. علشان كده كنت زى املجنون. وكنت يائس من حيايت خالص. :درويش

موش عارف اروح فني. واجي منني وفضلت كده متلخبط الكيان. لحد ما ربنا 

رزقني بشخص واحد اليل أنقذين من يأيس دا كله. وتعريف مني الشخص ده

مني؟:زينب

رسياقويس افندي:درويش

إيه:زينب

يعني الهندسه والفنون. مجسمه يف شخص إنسان. لفندي ده اليل عايزاين اطرده :درويش

يا هانم. دا ملك املهندسني

أما أنا قّربت اتجنن:زينب

ياخي دانا اليل قّربت اتجنن. }ثم إنِت فاكره يا هانم. إين أنا الشخص الوحيد. :درويش

اليل هو بيشتغل له بس. دا بيشتغل ألجعص وأتخن مهندس يف البلد. دا يافندم 

يبقى واقف كده. بيكلم واحد زييِّ واال زيّك. ويف إيده قلم وحتة ورقه صغريه. 

يشخبط فيها. تبيص يف الورقه دي. تالقي الشخبطه دي عباره عن إيه. تصميم  بنا 

قلعه. كباري يف الهوا. لونا بارك بألعابها. طياره حربيه. األهرام. أبو الهول 

يا سالم أبو الهول كامن{)1):زينب

عن إذنك يا مرت:االفندي

أفندم:درويش

)1) تغيري الحوار ما بني }...{: درويش: دا يافندم ياما بنى قالع. وكبارى ىف الهوا. رسايات قشالقات لونا باركات.  

                                                 أهرامات أبو الهوالت

                                     زينب: أبو الهوالت كامن
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يف اسطالحاتكم الهندسيه. السّقاله تبقى إيه:االفندي

هيه:درويش

بيقول إيه:زينب

هس هس. قول زيِّي. أهه ده حرضته يا هانم. ده. ده. ده. دا املهندس النابغه:درويش

اليل بريسم ويهندس ويبني... وإيه؟

ويبلط:االفندي

ترشفنا:زينب

داهه اليل موش مايل عينك يا روحي هو اليل بنا أكرب كربي ىف العامل:درويش

كوبري إيه:زينب

كوبري القبه:االفندي

إيه:زنيب

قبة إيه. قول للست يا سيدي. بالذمه قول لها. إنت بقيت عامل كام بيت :درويش

دلوقت. كام بيت؟

ُهو ُهو قصيده بزيتها :االفندي

موش كده يا أخي.. ال ال يا روحي. حاكم حرضته موش مهندس معامري بس. :درويش

حرضته كامن شاعر

أيوه شاعر معامري:االفندي

الله الله:درويش

إيه الكالم ده ياختي. بقى دا يادلعدي. اليل بتقول عليه بنا ابو الهول :زينب

إيه أنا اليل بنيت ابو الهول. إنت حا تخلِّيني اطلع فيها. واتفرعن بقي:االفندي

يا سيدي وافق. لها أصل:درويش

آه. طيب موش تقول:االفندي

الله. ما ترد يا حرضة املهندس. إنَت اليل بنيت ابو الهول:زينب

يِي. أبو الهول. وام الهول. والفامليه كلتها.. كويس كده؟:االفندي

عال عال)1) :درويش

)1) تغيري »عال عال«: آه. كل الهول الىل ىف الدنيا هو الىل بانيه.
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الجامعه دول الزم بيستلبخوين :زينب

صدقتي دلوقت يا روحي. قول لها يا سيدي كامن. عىل اخرتاعاتك يف علم :درويش

امليكانيكا

هو امليكانيكا دي مالها. ماتعرفيش يا هانم. إين أنا اليل اخرتعت الوابور. اليل :االفندي

بيميش لوحده. واألسالك بتاعة تلغرافات مركوين. وكربيت الهوا. ومرجيحة الوزه. 

وتباشري التعابني

هس لبختنا. بس بس بس:درويش

إوعى سيبني. أنا ِسبت يف االخرتاع خالص:االفندي

إيه اللخبطه دي. بيقول إيه)1) :زينب

يا ستي ما تستغربيش لكده. حاكم الجامعه العلامء الكبار دول. ملا تاخدهم :درويش

ش يفهم بيقولوا إيه. يعني الزم يوافقهم.. جاللة العلم. ماحدِّ

أهه كده))) )يخرج):االفندي

هه. شفت بقى يا روحي:درويش

أما غريبه أنا لسه ماشفتش مهندس كده)3). الغايه. دلوقت اعرف شغلك. إمنا :زينب

موش عاوزه اشوف وش املهندس بتاعك دا هنا أبًدا. إنت موش مسافر لوحدك 

عىل راس الرب

أيوه لوحدي املره دي. يف قطر الضهر:درويش

كويس. خدين معاك. أنا موش عاوزه اقعد هنا لوحدي. مع الجدع ده. يا ترى حا :زينب

يكون فيها مضايقه لك

أبًدا أبًدا يا سالم. دانا اكون مبسوط قوي. حيث كده. يالله امال روحي يا روحي. :درويش

وّضبي هدومك. عىل بال ما اروح أنا. أمل الشوية رسومات اليل الزماين

أهه كده:زينب

عىل مهلِك إنت يا روحي. أنا حاخيلِّ ام احمد توّضب لك شنطتك )يخرج):درويش

يا سالم. أما لو كانت كل االجواز من منرة جوزي ده. يا حفيظ:زينب

)1) تغيري »إيه اللخبطه دى. بيقول إيه«: أما غريبه العباره دى.

))) حذف: أهه كده.

)3) حذف: أما غريبه أنا لسه ماشفتش مهندس كده.
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بردون يا هانم:االفندي

عايز إيه يا مسيو:زينب

يظهر إين موش حاتطرد من هنا. حافضل هنا عىل طول. مؤبد:االفندي

الدلعدي يا ستي. نوّضب لك أنهي شنطه. الكبريه وال الصغريه :ام احمد

أل. الصغريه يا ام احمد. املسافه كلها تسع تيام بس:زينب

حارض. آه اطلع يا عني الجن )تخرج):ام احمد

إيه الحكايه. الهانم مسافره؟:االفندي

إن شاء الله:زينب

والعزم عىل فني إنشالله:االفندي

عىل راس الرب مع جوزي:زينب

إنشالله تنبسطي هناك يا هانم:االفندي

هئ. أنا موش رايحه علشان انبسط. أنا رايحه علشان اهرب من وشك:زينب

ماعلهش أنتظرك ملا ترجعي:االفندي

بعد قد عرشين سنه بقى وعليك خري. ألين أنا نويت اسكن أنا وجوزي يف راس :زينب

الرب عىل طول

بتتكلمي جد يا هانم:االفندي

أل باهزر:زينب

طيب. وانا اقول لك. مانتش مسافره يا هانم:االفندي

ها ها ها:زينب

ال راس الرب وال رجلني الرب ورشفك. أنا باحبك فالزم تحبيني:االفندي

إبقى قابلِني )تهم بالخروج):زينب

إيه. طيب اسمحي يل اقول لك كلمه:االفندي

ما اسمحلكش تقول يل حاجه أبًدا :زينب

يا.. ياهانم:االفندي

كامن ما اسمحلكش إنك تجي ورايا:زينب

ماعلهش. آجي قدامك. بس اوعديني إنك ما تسافريش )يخرجون):االفندي
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ياختي. باقول لك سيدي موش فايض دلوقت. يادي النايبه:ام احمد

الله الله الله. موش كده يا حرمه إنِت. عرّبونا يا خاليق. أنا مايل ومال سيدك. أنا :عطيه

عايز الشخص العرته دا. اليل بيحب الست النت

يُه جاك حوسه النوسه. دا باينُّه رايس عىل املسأله املنيل. أهه االفندي اليل بتسأل :ام احمد

عليه. جوه هنا يادلعدي. خش له يف مكتبه تعاىل.. يو. هو راح فني ياختي

بخاطره نـفرماين)1):عطيه

يو. دا باينه شخص اسكوتش. جاك نيله )تهم بالخروج):ام احمد

من حق خدي اسمعي هنا يا حرمه:عطيه

إيه ياخويا حرمت عليك تعامريك:ام احمد

بقى ملا يكون عندك بال قافيه خمسه:عطيه

خمسة إيه اليل عندي يا نيله. دانا لسه مزمزيل مادخلتش دنيا:ام احمد

ال خمسه يف الكتشينه يعني يا حرمه:عطيه

دا بيخرّف بيقول إيه ياختي. إنَت يادلعدي جاي عايز إيه دلوقت:ام احمد

أيوه قلِت يل. بقى أنا من مدة كام يوم دلوقت))). كنت خدت من يس زيد افندي :عطيه

بتاعكوا ده. اليل فيه القسمه. وضيعتهم يف الجر عالخمسه املدعوقه دي برضه

ِحدق:ام احمد

إمنا املرّه دي بقى يا أنس. مانيش متعتع من هنا ورشِفك إال بقد عرشه :عطيه

خمسطارش جني. الجل ما اتفك فيهم

أيوه والله باين عىل وشك إنك مزنوق. القصد اقعد استناه جوه هنا يف مكتبه. :ام احمد

لحد ما يجي لك. قطيعه )تخرج)

دا مكتبه ده. }لكن احنا موش يف كده. الُسُخوصه الجدعان. اليل بيستنوين تحت. :عطيه

زمانهم ماهم قلقانني. اقولكش. اصرب أما نعملها تهويش وزى ما تيجي.. تعا يا 

واد يا حميده. يابو قوره هوش الربغل املأكرب هنا هو 

لحن األونطجيه

)1) باإلنجليزية »Never mind« وتعني: ال يهم.

))) تغيري »من مدة كام يوم دلوقت«: امبارح.
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استناين تحت يا وله إنت وهو. ملا اصفر لكو ابقوا تعالوا. آه الحق أما اخش بقى :عطيه
استني لفندي بتاعي هنا يف مكتبه وابوها{)1)

أيوه يادلعدي حرضتك عايزه سيدي دروش بيه:ام احمد

أيوه. ماهوش هنا؟:لوليه

اتفضيل اسرتيحي عىل بال ما ادي له خرب:ام احمد

بس قوام. قويل له الست اليل أّجرت الشقه:لوليه

شقه غريبه يادلعدي )تخرج) :ام احمد

)صوت رضب قلم) يا ترى االقالم دي نازله عىل صداغ مني؟:لوليه

ال ال مالكيش حق يا هانم. )داخاًل) نهارك سعيد يا هانم:االفندي

نهارك مبارك يافندم حرضتك املرضوب:لوليه

هه. أيوه. دا بس واحد مستأجر. كان طالب ترميامت. فقلت له إنها عىل حسابه. :االفندي

راح مورّد يل خدودي. زى مانِت شايفه. ىشء يفرس. املستأجرين دول بدهم 

حرق. الهانم ال سمح الله ُمستأجره

أيوه يافندم.. ال ماتخافش موش حاقلِّم لك. أنا املستأجره الجديده:لوليه

آه. حرضتك بتاعة الشقه؟:االفندي

أيوه بتاعة الشقه. وحرضتك:لوليه

ال أنا بتاع الرغيف:االفندي

بتقول إيه. أنا اسمي لوليه هانم يادلعدي:لوليه

أيوه رايس يادلعدي. حرضتك اليل واقع فيِك درويش بيه:االفندي

عجيبه مني قال لك:لوليه

إال مني قال يل. أنا سكرتريه الخصويص يا هانم. وعاوزه منه إيه. فيه حاجه :االفندي

مضايقاك إن شاء الله

ال بس جايه أسلم عليه قبل ما يسافر:لوليه

عىل كده.. آه اسمعي. اسمعي اسمعي:االفندي

الله الله. فيه إيه:لوليه

)1) تغيري الحوار ما بني }...{: طيب أما اخش استناه ىف مكتبه لحد ما يجى وابوها )يخرج)
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إنت طبًعا يهمك إن واحد زى درويش بيه ده. ما يطريش من إيدك؟:االفندي

يهمني قوي. باخد منه تالتني جنيه شهري. وال بادفعش له أجرة البيت:لوليه 

ىشء لطيف. طيب حيث كده. ازاي تخيّل الفرصه الحلوه دي تروح من إيدك. :االفندي

ازاي تسيبيه يشّمع الفتله لوحده. عىل راس الرب. ماتعرفيش يا عزيزيت إيه راس 

الرب دي. أنا اقول لك إيه راس الرب دي. اليل يروحها قويل عليه يا رحمن يا رحيم. 

كلها خبص. كلها فسح. كلها حظوظ. كلها رفق. كل أصناف النسوان فيها. كل 

فرنساويه وفرنساويه. كل طليانيه وطليانيه. كل روسيه وروسيه

روسيه وروسيه إيه كامن:لوليه

إي. وهمَّ سموها راس الرب من شويه:االفندي

عجيبه دي. لكن هوَّ رايح هناك يعمل إيه:لوليه

يعمل إيه. يعربد يخبص. ينساِك يشوف غريك:االفندي

طيب والعمل إيه دلوقِت:لوليه

الزم تسافري معاه اصربي ملا اروح اشوفهولك حااًل:االفندي

عندك حق. الزم اقول له ياخدين معاه. موش ممكن أبًدا:لوليه

أهه كده )يهم بالخروج):االفندي

لكن استنى استنى:لوليه

أفندم:االفندي

أنا شايفاك مهتم يّب قوي تكونش بتحبني:لوليه

أل. دلوقت ما اظنش يا هانم. أما اخلّص الحب اليل يف إيدي قبله)1) وبعدين ادّور :االفندي

عىل غريه

يا خساره. وانت غني واال...:لوليه

أل واال. أنا حاقعد شويه يف الجنينه. إذا كان وال بد ابقى فويت عىلَّ من الباب داهه:االفندي

يا خساره. أهه واحد زي ده كان يصح. إنه هو اليل يحبني. موش الخلقه :لوليه

األرديحي دي

)داخاًل) خري يا روحي. إيش جابك تاين يا توتو. جايه تودعيني قبل ما اسافر:درويش

أل. جايه علشان اسافر معاك:لوليه

)1) تم حذفها.
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هه. تسافري معايا عىل فني:درويش

عىل راس الــ ... اسمه إيه دي :لوليه

راس الرب؟ ال ال أل. موش ممكن أبًدا يا روحي. بزياده بقى اليل حصل من تحت :درويش

راسك

إيه حصل إيه:لوليه

حصل إن الرسياقويس بتاعك ده. َجه ولزق لنا هنا لزقه سوده:درويش 

آه. موش قلت لك. جه كالمي:لوليه

ىشء وحش:درويش

طب ما توزّعه:لوليه

أوزّع مني. هو رايض يتعتع. دا مكّفرين خالص:درويش

طب استّنى. إنت عرضت عليه كام:لوليه

وال حاجه:درويش

آه. آدي غلطتك. روح ادي له اليل فيه القسمه. وارشط عليه إنه يسافر من هنا. :لوليه

من مرص كلها حتى

بتقويل إيه يا شيخه. هو انا اقدر اقول له كالم زي ده:درويش

. هو فني:لوليه أنا انهي لك املسأله دي. خليها عىلَّ

أظن جّوه يف مكتبه. يف األوده دي:درويش

طيب إيدك عىل عرشين جنيه. أنا اعرف شغيل وياه)1):لوليه

طيب يا روحي اتفضيل. بس ارجوِك حيث كده. تاخدي منه وصل باملبلغ :درويش

)يعطيها نقود) عىل مهلك أنا يف عرضك. ماتزعلهش ال يفضحني

يا شيخ ما تخافش. يا سالم )تخرج):لوليه

يا ساتر اسرت يا رب. دلوقت أنا واثق. إنها أول ما تجيب له سرية الفلوس. حا يفور :درويش

دمه. ويخرج يرميهم يل يف ويش. وقليل إن ما رقعني بوكسني 

)جرس) آه التلفون.. هه. ألو. أيوه أنا املهندس درويش بيه. إيه منره كام 

خد يا روحي الوصل اهه:لوليه

)1) تم حذفها.
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أيوه دقيقه. احسن باتكلم:درويش

أهه كده. آديني حازق عىل إسكندرية. طوايل بقى. نشوف وشك يف خري يا :عطيه

جوليت

طيب هس هس بقى. يالله عىل طول كده من سكات )تدفعه):لوليه

جدعه )يخرج):عطيه

أنا عارفه إيه دا اليل ربنا بالين به )يخرج البيه من الكشك):لوليه

يا سالم:درويش

تعاىل خد الوصل اهه يا روحي. مبسوط بقى:لوليه

غريبه دي. أنا زي اليل يف حلم:درويش

الله. ما هو الوصل اهه. مميض باسمه قدام عينك :لوليه

أبو َعبده الرسياقويس. مظبوط متام. وفني هو. ميش واال لسه؟:درويش

ميش قوي. مانتش حا تشوف وشه بقى هنا أبًدا:لوليه

الحمد لله. أما الست دلوقت حا تزقطط حتة دين زقططه :درويش

وطبًعا دلوقت مافيش خوف. من كونك تسيبها يف مرص لوحدها:لوليه

ال ما خالص بقى. ما دام البعبع راح:درويش

وتاخدين معاك يا توتو. موش كده:لوليه

حيث كده امال. روحي إنِت قوام وضبي لوازمك واستنيني لحد ما افوت عليِك :درويش

يف البيت

. يا حالويلِّ:لوليه أيوه حااًل. يا حالويلِّ

يا سالم البت دي الزم تكون واقعه يفَّ. وقوع من الصنف البطال قوي:درويش

)داخلة) يالله آديني حرّضت شنطتي. حقه ماتقدرش تتصور قد إيه أنا مبسوطه :زينب

لكوين حاسافر معاك يا روحي

يا سالم. دا من بعض ما عندي يا روحي. إمنا بس... أنا خايف اتعبك يف السفر :درويش

الطويل دا يا هانم. وخصوًصا راس الرب دي. تالقيها متليل كده حفره جفره 

الله الله الله. قوام غريت فكرك:زينب
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بقى شويف. اسمعي يا زينب هانم. أنا عاوز اقول لك عىل مسأله لكن... اقعدي :درويش

بس

إيه. عايز تقول يل إيه كامن. إنك غاوي كمنجه:زينب

ال ال أل. كمنجة إيه يا شيخه ودلوكة إيه. إنت مصممه رضوري يعني. إنك :درويش

تسافري معايا 

ال إن جيت للحق أنا موش عاوزه اسافر. إال علشان اهرب من وش السكرتري :زينب

الفظ)1) بتاعك ده

كويس خالص كويس خالص. روحي بقى رجعي هدومك مطرحهم وخدي واقري :درويش

ده )يعطيها الوصل)

وصلني من درويش بيه فهمي. مبلغ عرشين جنيه. ألسافر اليوم. قبل الساعه :زينب

تاسعه مساًء. إىل إسكندرية. أبو َعبده الرسياقويس

تعريف إننا كنا ناسني يا روحي. إن الفلوس هى الطريقه الوحيده اليل كانت :درويش

تكشح الكابوس ده من هنا

عرضت عليه فلوس:زينب

أيوه تحت رشط. إنه يسافر إسكندرية حااًل:درويش

وِقبل؟:زينب

ِقبل وقبض. ومىض لحال سبيله. إه. ما دام أمريت ما تستغربيش أبًدا. تعايل بيص. :درويش

مافيش حد هنا. أهه املكتب فايض يف أمان الله

إال دلوقت عجبتني صحيح يا روحي :زينب

أعمل إيه. بحبك وبخاف عليِك يا زينب هانم. لكن دلوقت خالص. اقدر اسافر :درويش 

مرتاح البال من جهتك. وانِت موش مسرتيحه دلوقت )يصفق) يا ام احمد 

أنا مسرتيحه خالص. إمنا اقول لك الحق.. لسه مندهشه من املسأله دي:زينب

نعم عايزين يا سيدي:ام احمد

أيوه. هايت يل بلطو السفر قوام:درويش

من عينيَّ:ام احمد

والعصايا:درويش

)1) تغريت: الغلس.
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والعصايا من عينيَّ )تخرج):ام احمد 

الغايه. مع السالمه يا روحي. ما تِجهدش نفسك كتري. حاسب عىل صحتك:زينب

أل كوين مرتاحه.. إن شاء الله اكون هنا. بعد تسع تيام بالكتري:درويش

)داخلة) اتفضل يا سيدي:ام احمد

مع السالمه يا روحي. إوعي تزوِّد عن تسع تيام:زينب

ال ال يا روحي. خصوًصا واين حاكون لوحدي وحاتضايق قوي. يا سالم:درويش

مع السالمه:زينب

إبقي هات لنا وياك شوية لحمة راس من راس الرب )تخرج):ام احمد

يظهر إن الهانم ما سافرتش إسكندرية:االفندي

يا خرب. إنت ما سافرتش إسكندرية:زينب

أنا. أسافر إسكندرية اعمل إيه:االفندي

إال يعمل إيه:زينب

إيه الحكايه:االفندي

أهه اليل حسبته القيته يف محله. تعاىل من فضلك هنا يا حرضة. ووّريني بتميض :زينب

ازاي. أما اشوف. خد

بكل ممنونيه :االفندي

آه مافيش شك. اإلمضا دي غري دي. ىشء غريب. خد اقرا وشوف ده كده:زينب

صحيح ىشء غريب. ىشء نكته خالص:االفندي

إمضا مني دي امال. مني اليل مىض عالوصل ده:زينب

الزم رسياقويس غريي. حاكم أنا يا هانم تحت يدي رسياقوسيه كتري قوي.. علشان :االفندي

يحلوا محيل وقت زنقه

إمنا غريبه قوي حكاية الوصل دي. ألن جوزي موش اعمي العني للدرجه دي. :زينب

يعني كان يف إمكانه مييز ويشوف إن اليل مىض الوصل ده. موش حرضتك

ىشء بسيط. الزم جوزك ماكانش حارض العمليه دي:االفندي

ازاي:زينب

الزم كلف واحد تاين. علشان ينهيها بالنيابه عنه:االفندي
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مظبوط الزم كده. أهه كده الرجاله اليل بيغريوا عىل اعراض حرميهم واال بالش:زينب

إِه ظروف. يف الحقيقه البيه بتاعك معذور يا هانم. حا يعمل إيه إذا كان خصمه :االفندي

اقوى منه. حا يروح فني جنب واحد جهنمي. زيّي أنا

)لنفسها) أهه دلوقت ابتديت اشعر بالخوف.. صحيح يا حرضة الفاضل. إنت :زينب

اقوى مننا احنا االتنني. اقوى بكتري

وقويت دي حا تزيد كامن. كلام زادت الصعوبات واملعاكسات اليل باصادفها يف :االفندي

سبيل حبك. آديني باقول لك كامن مره. أنا احبك فالزم تحبيني

يا افندي اختيش. عيب مايصحش )تهم بالخروج):زينب

ــيلِّ :االفندي ــدي إين اخ ــافريت. تأك ــِت س ــو قم ــى ل ــك حت ــي وراِك.. بال ــا تروح ــرح م مط

الوابــور يوديــك مطــرح مــا أنــا عايــز. ألن ســواق الوابــور ده. حــا يكــون أنــا. لــو 

ــو  ــيل بياكل ــني ال ــط املتوحش ــرباري ويف وس ــا. يف ال ــر الدني ــِت يف آخ ــِت هرب قم

النــاس. تلتقــي واحــد مــن بتــوع نــم نــم. راكــع بخشــوع وغــرام قدامــك. وبرضــه 

ــا املتوحــش املغــرم ده. حــا يكــون أن

وبعدين بقى يف املصيبه دي ياخوايت:زينب

إيه فكرِك بقى. تحبيني واال أل. حيايت كلها. يف كلمه واحده منك يا روحي. كلمة :االفندي

احبك. خليِك لطيفه بقى وانطقيها. يا سالم

احسن ىشء ابلفه:زينب

تسمحي يل اقطف ورده. من الخد الجميل ده:االفندي

ال ال أل. هنا ما يليقش. إنت بيتك فني:زينب

أهــه كــده. بيتــي يف شــارع عبــاس. قــدام الكراكــون. آدي الــكارت فيــه العنــوان :االفندي

ومنــرة البيــت

طيب روح استناين هناك لحد ما اجي لك :زينب

الدور األول اليل عالشامل:االفندي

طيب بعد نص ساعه. اكون عندك:زينب

اه يا حيايت )يهم بتقبيلها):االفندي

أل. كامن نص ساعه قلت لك:زينب

طيب يا روحي. أورڤوار البيت منره 11 )يخرج):االفندي
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أعوذ بالله من دي غتاته.. يا خالتي ام احمد:زينب

عينيَّ:ام احمد

استني أما ادي لك الجواب ده. وابقي خيلِّ بالك مالبيت. احسن أنا مسافره :زينب

إسكندرية عند نينه

عند نِينتك يف إسكندرية. حته واحده:ام احمد

أيوه دلوقت حااًل.. يالله خدي. روحي قوام عىل شارع عباس البيت منره 11 يف :زينب

الدور األوالين اليل عالشامل. تالقي واحد افندي. ادي له الجواب ده

حارض. دا الزم للفندي اياه )تهم بالخروج):ام احمد

عربية سيدك رجعت من املحطه؟:زينب

أيوه دلوقت بس:ام احمد

قويل له يستناين عند باب الجنينه:زينب

حارض. كبدي عيلَّ أنا. اليل ما حد بيديني رنديڤوه)1). ولو يف بدرون حتى )تخرج):ام احمد

مواعيد السكه الحديد. من مرص إىل إسكندرية وبالعكس. قطر الساعه )1 وقطر :زينب

الساعه 6. ال دي مسافه طويله قوي. والدنيا ليل مايصحش ولكن عىل إيه دا 

كله.. لو رحت حلوان يف بيت عمتي. يجرى إيه. أهه حلوان جنبنا اهه. بدال ما 
اروح إسكندرية. عند نينه)))

أهه العربيه بتستني يا ستي:ام احمد

طيب خيلِّ بالك من البيت. بعد تسع تيام أنا حاكون هنا )تخرج) :زينب

حارض مع السالمه يا ستي. إبقي سلمي عىل نينه )تخرج):ام احمد

آدينــي غــريت فكــري. يــا دوب مشــيت خطوتــني. وبعديــن قلــت يف نفــيس. مــن :االفندي

التغفيــل إين اســيبها لوحدهــا يف ظــروف زي دي. ال ميكــن تحمــرق تــاين. يــا تــرى 

هــّي فــني 

والله طيب عىل كده:ام احمد

اه اسمعي. تعايل يا ام احمد. ستك فني:االفندي

يُه. خد قبله يادلعدي. إنت ابن حالل اليل جيت. الجواب ده موش لك برضه:ام احمد

)1) بالفرنسية »Rendez vous«: موعد.

))) حذف: عند نينه.
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جواب من مني. آه أنا كنت برضه متوقع إنها حا ترجع يف كالمها. أهه كل نقبي :االفندي

راح عيل شونه دلوقت. إمنا وانا حازعل ليه. آديني وراها وراها. ولو تروح 

القطب.. وليَّه يا ام احمد

نعم ياخويا:ام احمد

ستك راحت فني:االفندي

ماعرفش:ام احمد

آدي جنيه اهه:االفندي

إش. راحت عند نينتها:ام احمد

واسم نينتها إيه:االفندي

هئ ماعرفش:ام احمد

آدي كامن جنيه:االفندي

اسمها سنيه هانم. مراة شاكر باشا:ام احمد

كويس. والعنوان:االفندي

هئ ماعرفش:ام احمد

وادي كامن جنيه. يبقوا تالته:االفندي

عنوانها يف إسكندرية. يف شارع محرم بيه. البيت منرة 11. تحب كامن يادلعدي :ام احمد

اقول لك عىل عناوين الفامليه كلها بالقطاعي

ال ال كفايه كده. أشكرك)1) روحي قوام حرضي يل شنطتي:االفندي

حارض يا بيه )تخرج):ام احمد

أيوه الدليل لسه مفتوح اهه. من مرص إىل إسكندرية وبالعكس. مظبوط زى :االفندي

ما قالت ام احمد. إمنا أنا قلبي حاسس إن املشوار ده حا يطلّع مالييل. الغايه. 

فاضل يجي ساعه عىل قيام القطر. أل والقطر نفسه اليل هى حا تسافر فيه. يعني 

الساعه اربعه مساًء. نكون وصلنا أنا وهى إسكندرية. فهيَّ بسالمتها ملا تجي 

نازله يف املحطه. وتقول يا شيال تعاىل خد شنطتي. تبص تالقيني. أنا الشيال اليل 
شايل شنطتها. أهو كده)))

)1) تم حذفها.

))) حذف: أهو كده.
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حلن
ليــهإيــه يــا اختــي إيــه كفاللــه الــرش يــا بيــه تســافر  حــا  لنــا  قــول  والنبــي 

لوحدنــا هنــا  تســيبنا  حــا  )...))1)ازاي  نجــوم  واحنــا  قمــر  دانــت 

جنــان بــال  بــت  يــا  دا مشــوار لو مانهيتوش حااًل حافضل قلقانهــس 

الشــنطه هاتــوا  ياللــه  اســتعجلوا حبّــه احســن يأخــر يــا جامعــهبنــــــات 

أوانطــه بــال  يّل  محلســه  ســاعهبــال  بعــد  قايــم  القطــر  أهــه 

ازاي  اصرب واهن

بيــه فريــد  ســيدنا  يــا  اتنــنياتفضــل  الشــنطه  بــدال  آدي 

إيــه قصــدك  بــس  فــنيقولنــا  رايــح  ومســافر 

الزم  دا  ليــه  مســتعجل  رس مالــك  املســأله  يف 

عليــه اللــه  اســم  دايــب  يفــرالزم  وعايــز  نتايــه  يف 

جامعــه يــا  انجــح  ان  يل  لكاعــهادعــو  وش  مــوش  بطــل  دانــا 

ـش تتحلِـّ مــا  عقــده  ســاعهاجعــص  نــص  يف  انــا  احلهــا 

مســابره عايــزه  متلــيل  مكابــرهالدنيــا  ويّــا  صداغــه  شــوية 

نفشــل ممكــن  مــوش  ده  مهابــرهبالشــكل  عــاوزه  حاجــه  اقلهــا 

متــيش إنــك  الشــطاره  تحمرقــيشبــس  مــا  كــده  ســكتك  يف 

الســكه لنــص  تيجــي  ملــا  تنفعــيشمــوش  مــا  محمــرق  تــروح 

يّل ترتيــب  عامــل  دمــت  كامليــهمــا  خطــه  لهــا  وراســم 

والــيل غايتــي  احقــق  )...))))الزم  يبقــى  كــده  خــالف  يقــول 

ســـتـــــــار

)1) كلمة غري واضحة.

))) كلمة غري واضحة.
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الفصل الثالث

)ترفع الستار عن الخدامات يغنني ويرقصن(

قوا إن ستي وسيدي سافروا من :ام احمد يو جاتكم نايبه. شوفوا الوالد ياختي. ما صدَّ

هنا. وهم كل يوم يف مغنى ورقص. قطيعه. دول خلّوا لنا البيت بقى زى البتوع 

دول. اليل اسمهم دنسنج)1). اليل ملوا لنا الشارع ده

)من الداخل) وليّه يا ام احمد:رفعت

يُه. سيدي رفعت بيه. أهاًل وسهاًل بالعريس والعروسه. أهاًل :ام احمد

هّم فني الجامعه امال. درويش بيه موش هنا:رفعت

ال يادلعدي. مسافر يف دماغ الرب دي واال اسمها إيه :ام احمد

آه. راس الرب:رفعت

وزينب بنت عمي فني امال:العروسه

رخره مسافره يا ماما. بقى لها دلوقت جمعه. يف إسكندرية عند نينتها:ام احمد

طيب خيش يا ام احمد حرضي لنا لقمه ناكلها. احسن لسه جايني من السفر:رفعت

كبدي ياختي دول جايني وقيع خالص )تخرج):ام احمد

يا سالم. مني يف االجواز متهني زينا كده دلوقت:العروسه 

ولسه يا روحي. بكره ملا نخلف ويبقى لنا اوالد تتم سعادتنا صحيح:رفعت 

حلن 
مرادك وبلغت  اتهنيت  اديك  قلب  بكيا  يغدر  حا  العاذل  كان  ما  بعد  من 

حسادك واكمد)))  افرح  الجو  لك  ِخيل 

تعلمش ما  وانت  رسول  للقلب  القلب  عينيم  وال  طول   عىل  بيصرب  مهجتي  ال 

ايادك طوع  فؤادي  خىّل  من  وحق 

 .dancing 1) كلمة إنجليزية(

))) تعنى: اِحزن.
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اوالد وحواليك  آه  اشوفك  ما  االجدادعقبال  مجد  يجددو  ويرتبو  يعيشوا 

اتفضلوا اهى السفره جهزت يادلعدي:ام احمد

طيب قويل للعربجي يحرّض العربيه. عىل بال ما نكون كلنا:رفعت

أيوه احسن عندنا كام مشوار رضوري )يخرجان):العروسة

من عينيَّ يا بطه:ام احمد

أف:درويش

يُه إنت جيت يا سيدي. ألف حمد الله عىل سالمتك. ازيك:ام احمد

الله يسلمك يا ام احمد. الست فني امال:درويش

ماهياش هنا يادلعدي. سافرت إسكندرية عند نينتها:ام احمد

عند نينتها. إميتى ده:درويش

يوم ما سافرت حرضتك بالنفس. غايته بعدك بساعه:ام احمد

علشان إيه. ما قالتلكيش:درويش

أل يادلعدي. ما قالتليش. ولكن أنا فهمت كده بفراستي اليل إنت بالك فيها. إن :ام احمد

ستي ما سافرتش إال علشان تخلص من رزالة ابو َعبده افندي. الوكيل بتاعك

أبو َعبده افندي. لهو كان هنا:درويش

أيوه. بعد ما سافرت حرضتك يجي بخمس دقايق بس:ام احمد

آه الخنزير. بقى عىل كده خد الفلوس. وراح مبلط برضه:درويش

إيه بتقول إيه:ام احمد

موش شغلك إنِت:درويش

يا باي:ام احمد

أنا اعرف شغيل وياه. والله مانا عاتقه املره دي:درويش

يا لهوي رايح فني. دا ماهوش هنا يادلعدي :ام احمد

أمال فني. خرج:درويش

وال خرج وال دخل. أهه الخر من يومها. ماحدش شاف خلقته :ام احمد

ليه راح فني:درويش

سافر. الخر خط كنف عىل إسكندرية:ام احمد
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هو كامن:درويش

أيوه بعد ما خرجت ستي من هنا. بيجي عرش دقايق. الزم يكون سافر وياها :ام احمد

يف قطر واحد

أعوذ بالله من دا لزقه. لكن استنى استنى. إنِت موش بتقويل إن ستك راحت :درويش

عند نينتها يف إسكندرية

أيوه:ام احمد

بقى عىل كده الزم راح وراها. عند بيت حاميت:درويش

موش بعيد يادلعدي:ام احمد

غريبه. لكن ايش عرّفه بالعنوان:درويش

أنا اليل قلت له عليه. غصٍب عني وحياتك يا سيدي:ام احمد

غصب عنك ازاي يا وليّه. عمل لك)1) تهديد. شتم لعن. رضب :درويش

أيوه. رضب إيده يف جيبه:ام احمد

أنا موش ممكن أبًدا. الزم اطرد الوليّه دي من هنا. عىل كل حال يا ام احمد. :درويش

الزم ستك دي بتستلطخني 

ماعلهش منك))) :ام احمد

يعني أنا دلوقت يف نظري. عباره عن لطخ:درويش

لك حق. أما حقه أنا ماكنتش افتكر إن ستي تعمل فيك كده أبًدا:ام احمد

أل. ومني عارف. ميكن ماهيش راجعه هنا تاين:درويش

يُه. تف من بقك يا سيدي. طيب دي هدومها وكل حوايجها هنا. ماخادتش :ام احمد

معاها. غري شنطتها الكبريه ورشفك

آه. من حق عىل فكره. هايت يل شنطتي:درويش

ليه. رايح إسكندرية إنت راخر:ام احمد

ال علشان اطلّع حوايجي. عايز الهِّي روحي يا ام احمد. عايز احط همي يف :درويش

حاجه

كبدي ياخويا. آجي اساعدك:ام احمد

)1) تغيري »عمل لك«: هددك.

))) تغريت: قسمتك.
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ال خليك إنِت هنا. علشان إذا حد منهم جه. تبقي تجي تديني خرب:درويش

بس كده. أنا اجيب لك خربهم واحد واحد :ام احمد

)ضجة) إيه دول ياختي. آه. دول الجامعه الشيالني اياك عىل الله ستي تحمرق 

وال تجيش تاين يا رب. حقه كنت اكّوش لكو عىل كل بدلها. وابقي كيل حرير يف 

حرير. يا ام حمد يا أبها بالقوي

)داخلة) هى فني الوليّه ام احمد :زينب

يُه. إنِت جيتي يا ستي. الحمد لله عىل سالمتك:ام احمد

سيدك لسه ما جاش من راس الرب:زينب

أهه تّوه جاي دلوقت اهه بس. }إمنا الوي بوزه حتة دين الويه. قال علشان :ام احمد

حرضتك. مابعتيلوش جوابات 

جوابات. جوابات اقول له فيها إيه. أخبار تنّغصه:زينب

يُه ليه كفى الله الرش{)1):ام احمد

إال من حق طمنيني يا ام احمد. لفندي السكرتري مارفِّش هنا تاين. من يوم ما :زينب

سافرت

اه ياختي:ام احمد

ياختك دي إيه يا وليّه:زينب

والله طيب. بقى ستي ما َشِفتوش يف إسكندرية:ام احمد

بتقويل إيه. ال هو سافر إسكندرية:زينب

زي كده:ام احمد

براڤو. كويس خالص. يستاهل الخنزير :زينب

ليه بقى. أظن ماعرفش يعرت فيك هناك يا ستي:ام احمد

فرش يعرت يفَّ :زينب

إش عال. أما اروح امال ابرّش سيدي البيه. بإنك جيتي بالسالمه:ام احمد

وخليه يجي يل هنا.. ها ها ها إسكندرية حته واحده. أما مشوار سخن قوي. :زينب

أظن بعد الكسفه دي اليل خدها يف جنابه. موش حا يستجري بقى. يوريني 

وشه هنا أبًدا. احسن اعوذ بالله

)1) حذف الحوار ما بني }...{.
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أحبك فالزم تحبيني:االفندي

إنت جيت؟:زينب

يا مرحب.. أما دا يعني ىشء لطيف خالص:االفندي

إيه هو اليل ىشء لطيف خالص:زينب

الفصل اليل عملتيه. مشوار إسكندرية ده. يعني خليتيني اروح واجي كده. من :االفندي

غري مناسبه يا هانم

ها ها ها. بقى صحيح حرضتك جاي من إسكندرية.. وازاي الجندوفيل كده عىل :زينب

حسك. وازاي ام الخلول

بتسلِّم عليِك. ونينتك كامن. إمنا تعريف يا هانم. إين أنا واخد عىل خاطري من :االفندي

نينتك قوي

يا خرب. قابلت نينتي كامن:زينب

قابلتها جًدا. حتى باألماره. ملا سألتني مني حرضتك. قلت لها أنا حبيب قلب :االفندي

بنتك

يادي الداهيه:زينب

بعدين. ما اشعر إال وراحت ندهايل الخدامني. أول عن آخر. وراحوا واخديني :االفندي

شيله بيله. ورموين يف الشارع

ماعلهش قسمتك:زينب

بس. وبعدين ما اطولش عليِك. بقيت كل ما يجي ميعاد قطر. داخل :االفندي

إسكندرية. أطري عىل املحطه. عىل فكرة إين رمبا التقيِك فيه. تالت تيام عاملعدل 

ده. وبعدين اقول لك الحق. ملا يأست من مجيئك. خدت بعيض وفضلت نازل 

لف. يف كل وجه بحري. ما خلّيتش يا هانم. حتى خدي علشان تصدقي. آدي 

شوية حب العزيز جبتهم لك. يش لله يا سيد. وحتة حالوه حمصيه وسكريه 

اهم. وشوية نداغه للبيه

يا سالم دانت كلفت نفسك ىشء كتري يا مسيو:زينب

الحب عايز كده يا هانم. دلوقت حبي لِِك بقى ُدبل. كل ما تكرتي من الفصول. :االفندي

اليل زي فصل إسكندرية ده. كل ما ازيد وقعان فيِك. إمنا من حق قويل يل. 

حرضتك كنِت مسافره فني 
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يف حلوان:زينب

إخيه عىل أفكاري.. ياخي القصد بقى. حلوان ما حلوانش. آديني القيتك :االفندي

والسالم)1). بس عن إذنك بقى يا هانم. أما اخش افرش بدلتي شويه واستلم 

مكتبي.. واحبك فالزم تحبيني))) )يخرج)

وبعدين بقي. يظهر إن الجدع ده. حا يفضل كده ورايا. لحد ما اروح العباسيه :زينب

بنفيس

سعيده يا هانم:درويش

آه. إنت فني يا حرضة:زينب

هه. حرضتك قبله جايه منني؟:درويش

من حلوان:زينب

كدابه. حرضتك جايه من إسكندرية. مع بسالمته السكرتري اليل راح وراِك. قويل :درويش

يل عملتم إيه هناك انتو االتنني. قويل يل 

بقى يعني حرضتك اليل جاي ترزلني. أما دا ىشء لطيف خالص:زينب

نعم:درويش

أنا صحيح كنت عايزه اروح إسكندرية. ولكن بعدين غريت فكري. ورحت عىل :زينب

حلوان يف بيت عمتي. كل دا برضه علشان اهرب من بسالمته سيدنا االفندي. 

اليل حرضتك من تغفيلك سبته يل هنا برضه

من تغفييل؟)3) :درويش

أما والله أنا حاطَّق ياخوايت. بقي يعني حرضتك مانتش القي قدامك واحد يفهم :زينب

يف الهندسه بتاعتك. غري الجدع ده. ما تشوف أي واحد غريه يا سيدي

لِك حق كفايه كده كفايه. أهه إذا عتب البيت دا تاين. ما اخيلِّ لوش أدين أثر :درويش

هنا

خالص خالص:زينب

خالص خالص:درويش

إياك يا رب:زينب

)1) تغيري: »حلوان ما حلوانش. آدينى القيتك والسالم«: آديِك جيتى بالسالمه ومحسوبك جه بالندامه.

))) إضافة: »الصفيحه دي فيها شوية مفتقه والتانيه فيها عسل ابيض«

)3) تغيري»من تغفيىل؟«: إخيه!.
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سيبيني إنِت دلوقت وبعدين تعايل يل:درويش

طيب أما اشوف. اللهم طولك يا روح )تخرج):زينب

أف:درويش

ديهدي. الحمد لله عىل سالمتك يا مرت. إزيك:االفندي

آه. إنَت هنا:درويش

إيه النور دا كله:االفندي

أنا ماليش نفس اسلم عليك يا مسيو بالش. حرضتك احتلت. وتوصلت لكونك :درويش

تخيّل واحد غريك يجي يقبض العرشين جنيه ويسافر عىل إسكندرية. دا ىشء 

موش لطيف أبًدا. ثم فوق كده كامن. حرضتك نازل يف مغازلة الست بتاعتي 

كده عىل طول. لكن أنا حاعرف ازاي حاوقّفك عند حدك. أنا  اعرف ازاي... إيه 

العلب واألوراق دي. فيها إيه

ال دي شوية حالوه كنت.. جبتها للهانم. الربطامن ده فيه نداغه لسعادتك:االفندي

صحيح؟.. طعمها لذيذ.. أنا كنت باقول لحرضتك إيه:درويش

كنت بتتخانق بس ابلع ريقك قبله:االفندي

آه يكون يف معلومك آلخر مرّه يا افندي. إين موش عاوز اشوفك هنا بقى يف :درويش

بيتي. سامع

يا سالم. آلخر مره حته واحده:االفندي 

أيوه:درويش

عال خالص. أنا حتى ابتديت اتضايق:االفندي

من فضلك بالش تهكم. حرضتك طلعت لنا فيها خالص. وكل دا اعتامًدا منك. :درويش

عىل إين إذا طردتك من هنا. حا تروح تفتش الرس بتاعي ملرايت. لكن دلوقت 

أنا مقايس. وزي ما تجي تجي. فيها إيه يعني ملا تروح تقول للهانم إين باحب 

بك يف وشك. إنت فاكر إنها حا تصّدقك إنت وتكدبني أنا لوليه. وانا انكر واكدِّ

فكره عقيمه)1) يا مرت. تعرف الجواب ده.. :االفندي

ماعرفش ال جواب وال سؤال:درويش

)1) تغريت: عثمه.
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لوليه يا روحي. أجرت لك الشقه اليل يف شارع النزهه. إن شاء الله نفتحها يوم :االفندي

خمسطارش. يكون مىض عىل غرامنا اللذيذ. شهر متام. اإلمضا حبيبك درويش 

فهمي.. الجواب ده مش منك يا مرت

أخ يا ناري. والجواب ده. إش وقعه يف إيدك بس:درويش

ال ماهي لوليه موش حويطه)1) قد كده:االفندي

)يخطف الخطاب) ها ها ها:درويش

فكره عتمه يا مرت. عتمه قوي))). لوليه يا روحي. أجرت لك الشقه اليل يف شارع :االفندي

النزهه. إن شاء الله نفتحها... ماعلهش عندي لسه تسع نسخ

يا خرب:درويش

أخدتهم عاملكنه يا مرت. إمنا األصل محفوظ لوقت اللزوم:االفندي

ال ال مافيش لزوم يابني. إخفي الجواب ده يف عرضك. و وانا اعمل لك اليل إنت :درويش

عاوزه. أصرب أما اشوف الست فني واجي لك. يا حفيظ يا حفيظ

آه. أما ارضب التلفون للجامعه.. ألو إدِّيني يا مدموازيل 3,4,),1. ألو. نادي :االفندي

الصحافه. السكرتري عندك؟ آه. إنت. إزيّك بقى يا حرضة. آديني حاكسب 

الرهان. يعني بكره آخر يوم يف املهله اليل اخدتها منكم.. إيه؟ أل بكل تأكيد أنا 

اليل كسبت الرهان. الست الهانم؟ أيوه. واحده رشيفه متام لسه معصلجه.. إمنا 

جوزها حتة دين لطخ. لكن مافيش كده

هه. دا بيقول عىلَّ أنا؟:درويش

طيب أورڤوار:االفندي

إيه يابني. كنت بتكلم مني:درويش

ال مافيش. دول جامعه اصحايب. بس عن إذنك بقى. أما اخش افتح البوسطه. :االفندي

واجي لك حااًل. وملا يجهز الغدا ابقي انده يل )يخرج)

سيبك. أنا حاسس بإين حاتلهي عىل عيني:درويش

إذن إيه وغريه إيه. الله الله الله. فني الشخص لفندي. آه. سعيده يا والدي :عطيه

إيه دا كامن. إنت عايز مني يا جدع:درويش

)1) تغريت: حريصه.

))) حذف: عتمه قوى.
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ما عايزنش روَّق. آديني فضلت اجر عالخمسه برضه. لحد ما طاروا القرشني يا :عطيه

خفيف. واديني توي جاي من إسكندرية وقفايا يقّمر عيش

من إسكندرية؟ تكونش إنت اليل خدت العرشين جنيه. وسافرت عىل :درويش

إسكندرية

حدق. حرضتك بال قافيه البيه املهندزايت؟ :عطيه

أيوه أنا يا سيدي املهندزايت وانت تبقي مني بقى. رسياقويس منره ):درويش

أنا محسوبك)1) منره واحد التامم األصيل. أنا روميو لوليه سابًقا. ايام ما كانت :عطيه

الدنيا دنيا

ترشفنا يا أخ. أما كويس. ده زى كل رفايق لوليه. اتواعدوا إنهم يجتمعوا هنا يف :درويش

بيتي. أظن ما حرضتك إنت الخر جاي تغازل الست بتاعتي

يا سالم يا والدي. عيب. العني ما تعالش:عطيه

آه. أنا باحسب:درويش

محسوبك جاي طالب برادس. ليس إال. آه الحق:عطيه

برادس؟ برادس إليه كامن؟:درويش

للمزمزه يف البكاراه يا أنس. حاكم اخيك يبيع مذهب ابوه يف الورق:عطيه

كده.. طب وان مادِّيتلكش الربادس. اليل إنت عايزها دي يعني حا يجرى إيه؟:درويش

يجرى إيه. أروح افضحك للحدقه الهانم. واالسم االعظم :عطيه

إيه. إنت كامن حا تقول لها. إين خدت منك لوليه:درويش

وابوها:عطيه

إخيه. أنا عارف لوليه كانت بتدبق عاألشكال دي فني:درويش

إيه الرأي بقى يا والدي. تفوت واال نرضب عن اللطافه:عطيه

أخ. دا باينه مرازي. أما نوزّعه.. طيب مافيش مانع يا عزيزي. ابقي فوت عيلَّ :دوريش

كامن شويه. عىل بال ما اروح اجيب قرشني من البنك

أيوه كده اتعدل.. حيث كده آديني رايح. وحارجع لك بعد ساعه. الدنيا مالها :عطيه

يا زغبالوي

)1) تغيري »أنا محسوبك«: عيب. أنا.
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سيدي يا سيدي. أما كويس خالص. واحد طمعان يف مرايت وواحد طمعان يف :درويش

فلويس. دا ىشء جميل خالص. أما لو كنت عارف إن الرفق)1) حا يجيب يل 

الخوازيق دي كلها. الله يلعن ابو وقعتك يا لوليه

لوليه. آديني اهه يا روحي. الزم تكون بتحبني قوي. علشان متليل اسمي عىل :لوليه

لسانك

طبًعا. لكن أنا موش قادر افهم بس:درويش

تفهم إيه:لوليه

إنِت لسه سايباين يف محطة مرص. مافيش ربع ساعه. وإيه اليل جابك دلوقت. :درويش

أنا موش منبه عليِك. إنك ما تجيليش هنا يف بيتي أبًدا

أنا جايه يا توتو علشان اكلمك. يف مسأله مهمه قوي دلوقت حااًل:لوليه

خري. مسألة إيه كامن:درويش

إنت بتديني كام كل شهر:لوليه

تالتني جنيه. غري التناتيش اليل يطلعوا زي خمسني:درويش

طيب أنا جايه دلوقت اقول لك. إن دا موش كفايه علشاين:لوليه

يا سالم:درويش

الزم من النهارده. تكّمل يل عامليه:لوليه

عال كملت. واظن لو ما أجبتش طلِبك ده. حا تروحي إنت لوخره تقويل للهانم:درويش

ال ال أل. إن ما أجبتش طلبي حاسيبك:لوليه

}ليه بقى:درويش

علشان واحنا جايني يف القطر. ساعة ما كنت بتشّخر. واحد من الركاب كلمني. :لوليه

وعرض عىلَّ ميت جنيه يف الشهر

ما شاء الله:درويش

علشان كده جيت اسألك. إيه رأيك بقى:لوليه

بقى املسأله مسألة مزايده:درويش

ماعرفش. أهه كده يا اسيبك{))):لوليه

)1) تغريت: املىش البطال.

))) حذف الحوار ما بني }...{.
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هتسيبيني يا لوليه اخص عليِك. وال اشوفكيش بعد كده. وابقي لوحدي كده. :درويش

بوزي يف بوز الست بتاعتي. وال اخونهاش. وال انغصش عليها. زى ما أنا عامل 

دلوقت. واخلص من كل البالوي دي. واعيش سعيد مرتاح متهني. آه يا لوليه 

يا روحي

إيه قبلت تكمل عامليه:لوليه

أل:درويش

أمال اسيبك؟:لوليه

ماعلهش:درويش

د:لوليه ازاي. موش عاوز تزوِّ

أيوه حازوِّد. حازوِّد أجرة الشقه اليل إنت فيها. حيث إن صاحبك الجديد ده :درويش

غني. وبيدفع لك بامليات

إخص عليك. راجل خاين.. )تبيك):لوليه

الله مالك. بتعيطي ليه:درويش

با اعيّط علشان شايفاك ما بتعيَّطش. أما صحيح إن قلبك حجر :لوليه

قلبي حجر حته واحده؟ طيب سد سد يا شاطره.. خدي يا شاطره. ودا كامن. :درويش 

ودا كامن

}إيه دول:لوليه

دول شوية هدايا. كانوا جم للست بتاعتي{)1) خدي النداغه دي كامن. واال أل. :درويش 

دي لذيذه خليها يلَّ أنا. سالم عليكم بقى يا روحي

طيب عليكم السالم. الصرب طيب. الزم اخلّص تاري ده كله. من صاحبي الجديد :لوليه
القفا ده)))

يا سالم. أما دا حّل يف غاية البساطه. أنا عارف ازاي ما افتكرتش فيه قبل :درويش

دلوقت. الغايه. حيث إين خلصت دلوقت من الكاينه دي. الزم اصلح بقيت)3) 

سياستي حااًل.. يا زينب هانم

إيه عايزين:زينب

)1) حذف الحوار ما بني }...{.

))) حذف: الصرب طيب. الزم اخلّص تارى ده كله. من صاحبى الجديد القفا ده.

)3) تم حذفها.

79



أيوه عاوز اكلمك يف مسأله. تعايل اقعدي بس يا روحي :درويش

إيه كنت غاوي كمنجه اظن:زينب

ال ال ال. سيبك من الحكايه دي بقى. دي مسأله اهم من كده بكتري:درويش

خري إن شاء الله)1) )تجلس):زينب

بقى يا روحي. أنا ضمريي بيوبخني من مده دلوقت. عىل ىشء حصل مني :درويش

ىشء إيه:زينب

قبل كل ىشء قويل يل يا روحي))). إذا عرفت إين أنا. يف خالل التمن سنني دول. :درويش

اليل عشناهم سوا. ارتكبت غلطه ادبيه نحوك. تعميل إيه

غلطة إيه اليل ارتكبتها رسقت:زينب

}ال ال يا شيخه. غلطه بالنسبه لِك إنِت :درويش

بالنسبه يلَّ أنا؟ بعت حاجه من أطياين:زينب

يا سالم عىل أفكارك يا زينب هانم. أنا قصدي. إذا غلطت غلطه أدبيه  :درويش

أدبيه إيه{)3):زينب

يا ستي بس افهمي مني كويس)4). إيه الغلطه األدبيه اليل يغلطها راجل نحو :درويش

الست بتاعته. غلطه تجرح مثاًل)5). هى الـ.. الـ.. الخيا..

الخيار:زينب

خيار إيه وفاقوس إيه إنِت كامن. الخيانه يا ستي:درويش

خيانِة إيه بس ما تفهِّمني:زينب

باالختصار. يعني إذا فرضنا إين خنتك يوًما ما:درويش

خنتني أنا:زينب

ماعرفش. ردي قبله عىل سؤايل. إذا فرضنا إين أنا يا جوزك. غلط غلطه من :درويش
القبيل ده نحوك. تعميل إيه)6)

)1) حذف: خري إن شاء الله.

))) تغيري »قبل كل ىشء قوىل ىل يا روحى«: قوىل ىل قبله.

)3) حذف الحوار ما بني }...{.

)4) تغيري »يا ستى بس افهمى منى كويس«: ال ال يا شيخه.

)5) حذف: غلطه تجرح مثالً.

)6) حذف: إذا فرضنا إىن أنا يا جوزك. غلط غلطه من القبيل ده نحوك. تعمىل إيه.
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والله ما اقدرش ارد عىل سؤال زى ده. عىل كل حال. أظن الكالم ده. كان قبل :زينب

جوازنا. يعني غلطه قدميه موش كده؟

أى نعم. أنا برضه اعتربها قدميه. علشان إين قطعت فيها خالص. وانتهى كل :درويش
ىشء)1)

ىشء لطيف قوي يا حرضة. بقى يعني حرضتك خنتني:زينب

أيوه يا روحي. ولكن الخيانه دي. كانت اكرب درس يّل. علشان علمتني ازاي :درويش

. ألنها خلَّتني  احبك زياده. يعني الست دي. لها يف الحقيقه أكرب فضل عيلَّ

دلوقت اعرف إيه مقامك. وإيه مكانة الزوجه من نفس زوجها

يا سالم. عىل كده كرت خريها قوي. ودي تبقى مني الست دي:زينب

لوليه اليل كنت مسكنها يف بيت شارع النزهه. الغايه يا روحي ما تفهميش :درويش

ازاي البت لوليه دي أثّرت عيلَّ وبلفتني. القصد بالش السريه دي بقى. ألنها دي 

خيانه فظيعه يف نظري

مسكني. الزم كنت يف مركز حرج قوي )تضحك):زينب

إش. إنِت بتضحيك يا روحي. عىل كده الزم تكوين سامحتيني :درويش

ما اسامحكش ازاي. إيه اليل تقدر تعمله الزوجه الرشيفه غري كده إيه. عىل كل :زينب

حال. حيث إن دي حكايه قدميه زى ما بتقول اوعى بقى تعيدها. وإال بعدين 

يكون فيها خطر عىل حياتنا

يا سالم. أنا اعيدها بقى بعد اليل شفته ده كله. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ. :درويش

ودلوقت حيث إنك سامحتيني يا روحي. ال بد بقى من كوين اعمل لك ترضيه. 

تعجبك قوي وعىل كيفك

ترضية إيه:زينب

حاطرد لك السكرتري اللزقنجي ده. أشنع طرده:درويش

ديهدي. ايشمعنى دلوقت يعني:زينب

أيوه أنا اقول لك. علشان بسالمته. لفندي الغتوت ده. كان هو الوحيد املطلع :درويش

عىل رس حكايتي دي. وكان متليل يهددين كل ما كنت انوي عىل طرده.

)1) حذف: وانتهى كل ىشء.
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}الغايه. كان وحلني حتة دين وحله. لكن لشوشتي. شويف اليل خالين اقول عىل 

نفىس إين طور يف الهندسه مع كوين احسن واحد. شويف اليل خالين اقول عليه 

هو ملك املهندسني. أل وعبارة كمنجه وماكمنجاش. مع إين ماعرفش الكمنجه 

دي. تتاكل بإيه واال تتمسك ازاي{)1) 

آه قلت يل. طيب امال حيث كده. خلِّيني أنا اليل اطرده بنفيس. علشان اتشفي :زينب

فيه الخنزير ده

يا سالم بس كده. أنا اندهولك حااًل يا روحي. يا رسياقويس افندي:درويش

أفندم. األكل جهز:االفندي

ال يا مسيو. ثم بفرض إنه جهز. مانتش دايقه :درويش

ليه بقى الطباخ خرس األكل. إذا كان كده اطردوه:االفندي

ال يا عزيزي. دا موش الطباخ اليل حا نطرده:زينب

أمال مني:االفندي

زينب 
حرضتك :ودرويش

}جوزي قال يل عىل كل حاجه يا مسيو:زينب

يعني خالص انتهينا ورينا عرض أكتافك{))) :درويش

حرضيت)3). إنتوا تعرفوا قبله مني حرضيت:االفندي

موش رضوري:االثنني 

أل. حيث إن املسأله حّصلت للطرد. اتفضلوا آدي الكارت بتاعي:االفندي

إيه حا يبارزك:زينب

أل. محمود حشمت عضو بنادي الصحافه. وصاحب مجلة املرأه املرصيه:درويش

إيه:زينب

طيب ودي معناها إيه:درويش

معناها يا بيه. إين موش مبصبصايت زى ما كنتوا فاكرين. أنا مانيش جاي هنا :االفندي

علشان اسطو عىل عرض الست. أو لغايه بطاله أبًدا 

)1) حذف الحوار ما بني }...{. 

))) إضافة الحوار ما بني }...{. 

)3) تم حذفها.
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عجيبه:االتنني

أنا عملت كل اليل عملته ده. رصفت كل املصاريف اليل رصفتها دي. علشان :االفندي

كنت مراهن جامعه اخواين. اتناقشوا معايا)1). يف نادي الصحافه. وحبيت إين 

اثبت لهم إن الست املرصيه. مهام تفرنجت يف حياتها))). فإنها مثال الرشف 

والعفاف

بقى دي كانت كل غايتك بس:درويش

أيوه يا افندم. والحادثه دي. حاجعلها إن شاء الله موضوع املجله يف العدد :االفندي

القادم

إن جيت للحقيقه يا عزيزي. أنا الكالم ده موش داخل عقيل:زينب

غلطانه يا هانم. ألن كل اليل عملته ده. كان متثيل دور ليس إال. دور تفننت :االفندي

فيه. وعملت كل مجهودي. علشان اكسب الرهان بتاعي. تأكدي إين لو كانت 

غايتي بطاله. كنت قلت لك من أول يوم. بل من أول لحظه. عىل الرس اليل 

كنت اعرفه عن جوزك. وكنت اتخذت عبارة كونه يحب غريك سالح يّل. علشان 

امهد لك سبيل الِحقد عليه. واالنتقام منه. وسبيل الحصول عليِك

برضه كالم معقول:درويش

حرضتك دلوقت يا هانم. يف نظري أرشف امرأه يف العامل:االفندي

أشكرك:زينب

ألنك رغاًم عن إلحاح ومغازلة ومضايقة شاب زيِّي. كان داميًا يف رجليِك مطرح :االفندي

ما تروحي. رغاًم من الفرق الكبري يف السن بينك وبني جوزك. رغاًم من كونك 

عرفت إن جوزك خانك مع واحده تانيه. رغاًم من كل الظروف دي)3). عرفِت 

ازاي تصوين عفاف املرأه املرصيه

سامع يا جوزي:زينب

سامحيني يا روحي. واهه من اآلن فصاعد. توبه عىل إيدك. إن كنت ابص بقى :درويش

لواحده غريك

)1) حذف: اتناقشوا معايا.

))) حذف: ىف حياتها.

)3) حذف: رغًمـا من كل الظروف دى.
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ياخوايت أنا بس بدي اعرف. ليه الرجاله يقولوا زلِّة الراجل تغتفر وزلة الست ما :زينب

تغتفرش أبًدا. معناها علشان الست اضعف من الراجل

بالعكس يا هانم. ألنك برهنِت يف كل الظروف اليل احنا فيها دي. عىل إنك :االفندي

رغاًم من كونك واحده ست ضعيفه. فإنك اقوي من رجلني. أنا. وا

وأنا:درويش

أهه كده. سالم عليكم:االفندي

ســـتـــــــار
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