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تقدمي

يُعد املسرح من أهم وسائل االتصال اجلماهيري لدى الشعوب؛ فهو يوثق 
واقع اجملتمعات، وميس وجدانها، ويؤكد على املبادئ التي حتث على قيم املواطنة 

وقبول اآلخر مهما اختلف جنسه أو عرقه أو دينه.

وملصر مع املسرح »أبو الفنون« تاريخ طويل متتد جذوره إلى بدايات املسرح 
األولى، سواء أكان ارجتاليًّا حكَّائيًّا أم مبنيًّا على تقنية خيال الظل التي كانت 

تُصنع شخوصها من الورق املقوَّى أو اجللد أو العرائس املتحركة. 

املسرح  مصر  عرفت   1798 عام  مصر  إلى  الفرنسية  احلملة  قدوم  ومع 
1869 شيد  وفي عام  فرانسيز«.  »الكوميدي  فرقة  احلديثة، فتكونت  بصورته 
اخلديوي إسماعيل املسرح الكوميدي الفرنسي ودار األوبرا وأعدهما الستقبال 
مبناسبة  لضيوفه  أقامها  التي  األسطورية  االحتفاالت  في  املشتركة  الوفود 
في  آخر  مسرًحا  الفترة  تلك  في  اخلديوي  أنشأ  كما  السويس،  قناة  افتتاح 
 ،1870 عام  العتبة  ميدان  على  املطل  األزبكية  حديقة  من  اجلنوبي  الطرف 
خليل  وأبو  صنوع  يعقوب  بريادة  وطني  مسرح  أول  ولد  املسرح  هذا  وعلى 

القباني وإسكندر فرح. 
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ومع بدايات القرن العشرين انتعشت حركة الفنون املسرحية في مصر، 
درويش،  وسيد  حجازي  لسالمة  الغنائية  بعروضه  الغنائي  املسرح  فكان 
الكوميدي  املسرح  وازدهر  وهبي،  ويوسف  أبيض  لچورج  الدرامي  واملسرح 
علي  فرقتي  خاصة  هائاًل  جناًحا  الكوميدية  الفرق  وحققت  كبيرة،  بصورة 

الكسار وجنيب الريحاني.

وتوثيقه  اإلنساني  بالتراث  االهتمام  على  اإلسكندرية  مكتبة  من  وحرًصا 
توثيق  مركز  قام  وتناقله؛  بالتراث  املتعاقبة  األجيال  وتعريف  األول  املقام  في 
التراث احلضاري والطبيعي، أحد مراكز قطاع التواصل الثقافي باملكتبة، بتوثيق 
املاضي  القرن  األربعينيات من  وحتى  العشرينيات  فترة  املسرحية في  األعمال 
ألحد أهم رواد املسرح املصري الفنان الكبير علي الكسار )1887-1957(، الذي 
اشُتهر بشخصية )عثمان عبد الباسط( النوبي. والذي قدَّم ما يزيد على 100 
عرض مسرحّي، وعددًا من األفالم السينمائية الناجحة التي ال تزال عالقة في 

الوجدان املصري والعربي.

وحرصت مكتبة اإلسكندرية على عرض األعمال املسرحية للفنان القدير 
للقارئ  ونتيح  االندثار،  من  أواًل  نحفظها  حتى  األصلي؛  نصها  في  جاءت  كما 
والسياسية  واالجتماعية  الثقافية  احلياة  على  التعرف  املتخصص  والباحث 
ملصر في تلك الفترة املهمة من تاريخها، ومفردات اللغة املستخدمة في تلك 
العقود. وما كان لهذا التوثيق الرقمي )املشروع القومي لتوثيق التراث املسرحي- 
من مكتبة الفنان علي الكسار( أن يظهر للنور إال بالتعاون الوثيق مع األستاذ 

ماجد علي الكسار جنل الفنان علي الكسار.

بني  تواصل  رحلة  في  لها،  أقدم  التي  الرواية،  هذه  تأخذنا  أن  آمل  وختاًما 
ملواصلة  أيًضا  ودعوة  الفني،  والتذوق  الثقافي  التراث  إلحياء  واحلاضر؛  املاضي 

مسيرة التوثيق في هذا التراث اإلبداعي اخلالد.
د. أحمد عبد اهلل زايد

مدير مكتبة اإلسكندرية
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الرائد املوهوب

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

عشرينيات وثالثينيات القرن العشرين، أداة مهمة في إنعاش 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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 160 عن  يزيد  ما  قّدم  أن  بعد  بالقاهرة  مسرحه  بإغالق  احلال  لينتهي 
ستار  ويُسدل  الناجحة.  األفالم  من  العديد  إلى  باإلضافة  ا،  مسرحيًّ عرًضا 
حياته في 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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عيل الكسار .. نبذة عن مسريته الفنية
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عن الرواية

قدمتها فرقة عيل الكسار

بقلم األستاذ بديع أفندي خريي

عدد الفصول 3 

ُعرضت عىل تياترو ماچستيك بالقاهرة

تاريخ الترصيح بالعرض آخر نوفمرب 1926م

تم تنسيق املدونات املوسيقية كام وجدت مبلف الرواية.
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شخصيات الرواية
حسب ظهورها)1)    

)1) تم تغيري اسم شخصية الخادمة من "صباح" إىل "ستوتة" من أواخر الفصل األول وحتى نهاية الرواية.

أولجا

اليوزبايش جبور

جميلة
ستوتة )1)ا

عثامن

منري

الشيخ دسوقي

القومندان

جاد الله وزهران

الباشجاويش عنرت

شقيقة اليوزبايش جبور

يوزبايش األورطة

ابنة جبور

خادمة جميلة

مراسلة اليوزبايش جبور

حبيب جميلة

مأذون الناحية

رئيس األورطة

كناسني ميكخانة األورطة

باشجاويش األورطة
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الفصل األول

ترفع الستار عن صالون في منزل اليوزباشي. املدعوون يقولون حلنًا ويخرجون.

أمـا غريبـه دي. أنـا مـوش فاهمـه الجـواز داخل عيلَّ بالوهـم كده ليه. يـا ترى كل :أولجا 

الـيل بيتجـوزوا خايفـني زيـي كـده واال أنـا بـس اكمنـي ماخدتـش عىل الجـواز. آه 

أخـوي اليوزبـايش جبور جـاي اهه

)داخاًل) آه. أختي أولجا. إنت وحدك هون. شو عم تسوِّى:جبور 

ال بس أنا كنت باوصل الجامعه الجريان اليل جم يهنوين عىل مسألة جوازي. آه:أولجا 

شو جرى لك حتى تتنهدي ها التنهيده :جبور 

مـا اتنهـدش ازاي هـو فيـه بنت بنوت زيي حا تـودع أيام البنوتيـه وال تتأثرش. هو :أولجا 

ده يشء سـهل عىل شـابه زيي لسـه مادخلتش دنيا 

إي مليـح. أدنـت حـا تخيش هـا الدنيا وتشـوفيها وكيفيتها وفوق كـده حا تتجوزي :جبور 

براجـل شـهم هو جناب القومنـدان. وعن قريب بتصـريي قومندايه 

بس أنا موش فاهمه إيه اليل يهمك من جوازي بالقومندان ده:أولجا 

ما بتعريف شو السبب؟:جبور 

ال أبًدا :أولجا 

السـبب إنـك ملـا بتصـريي زوجه لجنـاب القومنـدان رئيـس األورطه)1) تبعـي بتأكد :جبور 

أنـا مـن الرتقيـات والوظايـف املهولـه. وبيصـري يل بـدل اللقـب تنتـني. أول لقـب 

اليوزبـايش جبـور. والتـاين صهـر جنـاب سـعادة القومنـدان مبـارك بك 

آه. بقـى حرضتـك عايـز تجـوزين لجنـاب القومنـدان علشـان مصلحتـك الخاصـه. :أولجا

طيـب إذا كان كـده مـا تجـوزه بنتـك جميلـة 

إِلـك حـق بهـا النظريـه. ولكـن جنـاب القومنـدان مـا طلب منـي غريك. ال اتشـقلب :جبور 

بحبـك ووقـع فيـك من يوم حفلة الشـاي اليل حرضها عندنا هون ملناسـبة عيد ميالد 

بنتـي جميلـة. وصـار يلح بطلبـك مني. ولها السـبب أرجـوك ال ترفيض هـا الزواجه

)1) تسمية قدمية للوحدة العسكرية التي تُعرف اليوم بالكتيبة. أصلها يف الرتكية العثامنية »اورته«.
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أظـن مايصحـش اتجـوز واحـد ماعرفتـش أخالقـه وال طباعـه وفـوق كـده الظاهـر :أولجا 

عليـه إنـه مـوش غنـي وال صاحب ثـروه زيِّي ورمبـا يكون طمعان يف جـوازي الجل 

ثـرويت الـيل تركتهـا يل املرحومه أمي 

ال يا عزيزيت أنا بأكد لك إن ها الجوازه حا تكون قدم السعد عليك :جبور 

)من الخارج) ستوتة. بنت يا ستوتة :جميلة 

آه بنتي جميلة :جبور 

)تدخل) آه إنتوا هنا؟ :جميلة 

إي هون. عىل مني بتعيطي يا عينتيني :جبور 

ال. أنـا بـس بانده للبنت سـتوتة الخدامه. علشـان تيجي تشـوف الحـامم كله ميه. :جميلة 

وسـايبني الحنفيه مفتوحه 

يقصف عمرهن.. ستوتة. بنت يا ستوتة :جبور 

)تدخل) أفندم. فيه حاجه يا سيدي :ستوتة 

العمى. مانك سامعه. شويف ستك جميلة شو بتحيك :جبور 

إيه فيه حاجه يا ست؟:ستوتة 

فيه حاجه إيه يا مغفله)1). خيش شويف الحامم جرى له إيه:جميلة 

حارض يا ستي )تخرج):ستوتة 

أظـن يـا بابـا يصـح إننـا نعمـل ترتيـب الحفلـه بتاعـة بكـره الـيل حـا نعملهـا هنا :جميلة 

ملناسـبة ترشيـف جنـاب القومنـدان الـيل جـاي يخطـب عمتـي

أف يا سالم. أنا موش عايزه اسمع الحكايه دي أبًدا )تخرج) :أولجا 

الله. مالها يا بابا زعالنه ليه عمتي :جميلة 

مـا باعـرف يـا بنتي. كل ما بتسـمع سـرية هـا العريس بتزعـرب ما باعرف شـو. وعم :جبور 

تقـول إنـه مـا بيصري تتجـوز بواحد مـا بتعرف اخالقـه وال طباعه

والله عندها حق:جميلة 

شو شو :جبور 

أيـوه مايصحـش إن واحـده تتجـوز واحـد إال إن كانـت تحبـه وتسـتلطفه. إنـت :جميلة 

فاكـر إن الجـواز ده لعبـه واال بيعـه ورشوه. وكل واحـد ينتهـي ويـروح لحاله. أبًدا 

يعني شو قصدك؟ :جبور 

)1) تغريت: هبله.
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يعنـي إن الـزواج الـيل مايكونش باتفاق واميال الطرفني يسـتحيل يدوم. ولكـن الزواج :جميلة 

الصحيـح الـيل يكـون عىل محبـه وإخالص هـو ده اليل يتبني عليه أسـاس العائله

بـس بـس بـال كالم فـارغ. بنـت متلـك لسـه مـا بتعـرف يش. تتكلـم بهـا األلفـاظ :جبور 

قدامـي. أظـن ملـا باجيـب عريـس برتفـيض إنـت التانيـه؟ 

طبًعا. إن ماكانش العريس اليل اتجوزه يوافقني ويعجبني يستحيل اتجوزه :جميلة 

يل يـا تعتـريي. يعنـي أنـا رصت بهـا املنـزل شـبه قلعـوط. ولكـن الحـق عىل :جبور  يـا دلِـّ

مغفلينـي أنـا الـيل ربيتـك تربيـه باريزيـان ولها السـبب بقيـت حرضتـك متفرنجه

أهـه إنـت كـده يـا بابـا. اليل يقـول الحق عنـدك يكفر. أنا حـا اسـيبك واخش عند :جميلة

عمتي قطيعـه )تخرج)

أودي وجهـي ويـن مـن جناب القومنـدان. إذا كانت اختي برتفض جـوازه. بيتخرب :جبور

بيتـي. ال ال يسـتحيل إال تتجوزه غصب عنها 

)تدخل) الزم حاجه يا سيدي:ستوتة

شو هايدي اليل معك؟:جبور

دي ممسحه يا سيدي. مطرح ما نشفت الحامم:ستوتة

وفني املراسله عثامن عبد الباسط ماين شايفه من الصبح:جبور

ميكـن راح يقـيض حاجـه مـن السـوق. أهـه قـام من بـدري يـا كبدي كنـس ونفَّض :ستوتة

وعمـل كل حاجـه. هـو راح يقطَّع نفسـه يا سـيدي!

شو شو. أنا باشوفك متليل تدافعي عنه. إنت فيه بينك وبينه حاجه:جبور

ال وحياتك يا سيدي. بيني وبينه ربنا:ستوتة

طيب اميش شويف شغلك. وانا داخل جوه وملا يجي اعطيني خرب )يخرج):جبور

حـارض يـا سـيدي.. قطيعـه. ده سـيدي ده  أخالقـه حريب خالـص. قال بينـي وبينه :ستوتة

إيـه. باحبـه. هـو الحـب يتـدارى. آه يـا حبيبي يـا عثـامن. والنبي اليل يفتـح قلبي 

يلتقيـه قاعـد مربـع ببدلتـه وجزمتـه وحالـه ومحتالـه. اشـمعنى بنتـه بسـالمتها 

بتحـب الجـدع املراسـله الحلو اليل اسـمه عثامن منـري. وحا متوِّت روحها علشـانه. 

وال حـدش عـارف حبهـم يف البيـت ده كلـه إال أنـا بس

)من الخارج) أيوه هنا بس استنى:عثامن

آه. أهه جه حبيب قلبي.. إنت جيت يا حيايت. وده إيه اليل إنت شايله ده :ستوتة
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نزيل يا حرمه. الَسبَت راح يقطم رقبتي. أف حتى الهدوم تقيله زي اصحابها :عثامن

كبـدي ياخـوي. طيـب مـوش كنـت تجيبهـم عىل مرتـني تالته. دي شـيله يـا كبدي :ستوتة

مـا يشـيلهاش حامر

أمال أنا شلتها ازاي!:عثامن

لكن والنبي إنت صعبان عيلَّ قوي:ستوتة

حـا نعمـل إيـه. آدينـى بنشـتغل ليل ونهـار زي الكلـب وال حمـد وال جميل وفوق :عثامن

كـده الشـتيمه زيـاده مـن حـرضة اليوزبـايش شـويه. ومـن السـت اختـه املجنونـه 

شـويه. امتـى ينتهـوا الـكام يوم الـيل فاضلني يف املـده بتاعي. ونخلص من األشـغال 

دي الشاقه 

بت باتقهر قوي )تبيك):ستوتة بس بس ما تفكرنيش. لحسن كل ما افتكر إن مدتك قرَّ

بس بس يا وليه. مديت قربت إيه. يعني راح منوت:عثامن

ال يعني حا تسيبني وتروح عىل بلدك:ستوتة

اسيبك. فرش. رجلك عىل رجيل مطرح ما نروح. أنا نسيبك يا حيايت:عثامن

)لحن) 

امسيك قصادي سبت الغسيل نوديه جوه

ولكن ده جناب اليوزبايش قال يل ملا يجي عثامن ادينى خرب :ستوتة

شييل قبله وبعدين نشوف عايز إيه:عثامن

هـو مافيـش حـد هنـا واال إيـه. يـا تـرى إنت فـني دلوقـت يـا حبيبتي. يامـا نفيس :منري

اقابلهـا قبـل مـا اقابل جنـاب اليوزبـايش واتكلم وياهـا كلمتني عىل انفراد )يسـمع 

حركـة) يـا تـرى مـني ده اليل جـاي. آه. دي البنت سـتوتة

)تدخل) يو. إنت هنا يايس عثامن:ستوتة

أيوه يا ستوتة. جناب اليوزبايش هنا؟:منري

أيوه هنا. واهه كان مطلع زربينه)1) علينا دلوقت :ستوتة

يا حفيظ. وماتعرفيش فني ستك جميلة؟:منري 

)1) تعبري يُفيد: ِشّدة العصبية.
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ستي جميلة جوه. تحب اروح اديها خرب:ستوتة

أيوه. بس من غري ما حد ياخد باله:منري

ال ماتخافش ستوتة تعجبك )تخرج):ستوتة

يـا سـالم. مـني يصـدق إن شـاب زيـي مـن عائلـه غنيـه. وتحكـم عليـه الظـروف :منري

بدخولـه الجهاديـه. وسـنتني دلوقـت وانـا عسـكري. وأخـريًا عينوين مراسـله ملكتب 

األورطـه. وللسـبب ده مانيـش قـادر افاتـح حـرضة اليوزبـايش يف مسـألة جـواز 

حبيبتـي جميلـة. ولكـن ال الزم اجمـد قلبـي النهـارده واطلبهـا منـه بصفه رسـميه 

واعرفـه حقيقتـي وحقيقـة عائلتـي

)تدخل) آه. إنت جيت يا حبيبي:جميلة

أيـوه يـا حبيبتـي. أنا ما صدقـت إن جناب القومنـدان كلفني بتوصيل الرسـاله دي :منري

البـوك وتنـي جـاي عـىل آخر رسعه علشـان ما اشـوفك وامتـع نظري بـك يا حيايت

)تدخل فيبتعدا) ال ال ماتخافوش. دنا ستوتة )تخرج):ستوتة

الله يلعنها كركبت مصاريننا:منري

ال ال ماتخافش يا حبيبي ألن ماحدش يعرف حبنا لبعض يف البيت ده إال هي:جميلة

إزاي ده؟:منري

أيوه. ألنها رخره واقعه يف الحب زينا:جميلة

وبتحب مني؟:منري

بتحـب املراسـله عثـامن عبد الباسـط. املوجود عندنـا. لكن إنت حـا تفضل خايف :جميلة

إلمتـى. ودلوقـت الزم تفاتـح بابا يف املوضوع كده بكل جسـاره

ز بنته :منري ماهـو بـس املصيبـه إن ابـوك عصبـي خالـص. ومـوش منتظر إنـه يقبل ِيجـوِّ

لواحـد مراسـله زي حااليت 

أبـًدا. عرَّفـه حقيقتـك وانـت ابـن مـني. ومـني عائلتـك. وبالسـبب ده رضوري :جميلة

حـا يقتنـع ويقبـل

بقـى يعنـي ماتفتكريـش إن املسـأله يكـون فيهـا ترقيع اصـداغ واال حاجـه. الغايه :منري

أنـا حاقايـس. ولـو يكـون فيها مـويت وهاليك يـا حيايت

)من الخارج) إي ال بد ال بد:جبور

د قلبك. وانا حاسيبك وخارجه )تخرج):جميلة آه. أهه بابا جاي. جمِّ
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ع يا منري:منري أيوه تَشجَّ

)يدخل) شو. شو بتعمل هون:جبور

أنا جايب لحرضتك رساله يا افندم:منري

رساله وريني. روح إنت:جبور

بس كان بدي يا افندم أعرض عىل سعادتك مسأله بسيطه:منري

حيكِّ:جبور

ال بس.. دي مسأله تختص بـ ..:منري

اتكلم:جبور 

بقى األمر وما فيه يا افندم. وما أعرض عنه رافع هذا إىل جناب سعادة سيادة:منري

العمى. هادا بيلقي محارضه:جبور

بس طوِّل بال سعادتك خد مني للنهايه:منري

هيه. حيكِّ:جبور 

بقـى أنـا يـا افنـدم محسـوبك عثامن منري ابـن املرحوم منري سـامي كامـل وعائلتي :منري 

من األغنيـا الكبار

شو بيهمني :جبور

غيـايب. :منري اقرتعـوين  إنهـم  العسـكريه  دخـويل  وسـبب  سـعادتك..  بـال  طـوِّل  بـس 

البدليـه دفـع  رفضـوا  ده  وبالسـبب 

يشء بسيط. اتظلِّم:جبور

ال ال موش الغرض:منري 

شو الغرض:جبور

الغرض بسيط. عايز. عايز اقول لجنابك إىن طالب :منري

ينظـر :جبور القومنـدان وهـو  لجنـاب  مـه  اكتـب عرضحـال وقدِّ مانـه وقـت طلبـات. 

لشـغلك روح  اتفضـل  ودلوقـت  بطلباتـك. 

بس يا افندم املسأله..:منري 

هو. إميش اخرج يا قليل األدب:جبور

أعوذ بالله. دي أخالقه فظيعه خالص )يخرج):منري
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)يقـرأ) عزيـزي اليوزبـايش جبور. مبا إن أوقايت ال تسـمح بالحضور طرفكم باكر حسـب :جبور

امليعـاد. فأرجـو انتظـاري اليوم مبنزلكـم السـاعه 5:30. تحيايت لشـقيقتكم املدموازيل 

أولجـا. اإلمضـاء القومنـدان. السـاعه 5:30. آه دلوقـت السـاعه خمسـه إال تلـت يعني 

بيجـي حرضتـه بعد خمسـني دقيقه. واحنا عىل غري اسـتعداد. مدموازيـل أولجا. أختي

)تدخل) نعم. إيه فيه حاجه يا بابا:جميلة

إي. فيه خربيِّه مزفته:جبور

)عـىل حـدة) آه ده الزم زعـل ملـا طلبنـي منـه. ليـه يا بابا ده شـاب مـؤدب وفوق :جميلة

كده مـن عائلـه عظيمه

العمى. مني هو؟:جبور

املراسله عثامن:جميلة

وين لكان عثامن ماين شايفه:جبور

الله. ما كان وياك دلوقت هنا:جميلة 

املراسله عثامن كان معي دلوقت هون. هايدا البيت صار مرستان:جبور

الله. إيه مالكم:أولجا

تعا تعا إلحقيني. جناب القومندان غريَّ ميعاده. وحا يجي اليوم الساعه 5:30:جبور

وإيه العمل دلوقت واحنا ما جهزناش حاجه:أولجا

الغايـه مـا بيهـم. بنعمـل لـه حفلـة شـاي بسـيطه ويش بسـطات ويش بسـكوتات. :جبور

ونبقـى نعتـذر له

فكره موش بطاله:أولجا

هو املراسله عثامن ماقالكش حاجه يا بابا :جميلة

شو حا يقول يل. عيطي عليه:جبور

هو مني ده اليل حاعيط عليه. هو لسه هنا:جميلة

إي. لكان. يا عثامن. إنت يا عثامن الزفت:جبور

)يدخل) أفندم الزم حاجه:عثامن

أيـوه. خـد هايـدي عرشيـن قـرش وروح عنـد الحلـواين قـول لـه بدي لك تشـكيلة :جبور

بسـطات وبسـكوتات مـن جميـع األصنـاف الـيل عنده

عرشين قرش واجيب األصناف اليل عنده!:عثامن
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إي إي:جبور

وبعدين اقول له سك الدكان وروَّح؟ )يخرج):عثامن

يا ستوتة. يا بنت يا ستوتة:جبور

نعم يا سيدي:ستوتة

يالـال روحـي حـااًل جهـزي رسڨيس تبع الشـاي. مـن شـان الحفله الـيل راح نعملها :جبور

لجنـاب القومنـدان. يعنـي بعد عرشيـن دقيقه بيكـون كل يشء جاهز

حارض يا سيدي )تخرج):ستوتة

وانتـوا تعالوا تا نجهز املفارش والفوط الالزمه من شـان الرسڨيس :جبور

)تبقى جميلة وستوتة)

آه يـا ريب. ده بخـت إيـه ده. يظهـر إن عثـامن حبيبـي ماقـدرش يجيـب لـه سـريه :جميلة

ويكلمـه يف مسـألة جوازنـا

إيه مالك يا ستي؟:ستوتة 

آه يا ستوتة:جميلة

. ال أبـًدا ده اسـمه كالم. بقـى عمتـك الـيل :ستوتة كبـدي يـا سـتي. والنبـي صعبـان عـيلَّ

تولـدك حـا تتجـوز وانـِت أل

أعمل إيه يا ستوتة. ماهو حبيبي مكسوف يطلبني من بابا:جميلة

مافيهاش حاجه. قويل له إنِت:ستوتة

والله ده يشء يحريَّ:جميلة

عن إذنك يا ستي أما اروح اجهز رسڨيس الشاي )تخرج):ستوتة

ال يسـتحيل اقطـع العشـم. والزم أعمـل كل جهـدي. دي مسـألة اسـتلطاف مـوش :جميلة

بيعـه ورشوه. والزم الـيل يف فكـري أنفـذه

)من الخارج) ياهل الله. ياليل هنا. هو ماحدش هنا واال إيه:دسوقي

آه. عم الشيخ دسوقي!:جميلة

أجل أيتها الحسناء. محسوبك مأذون الناحيه. ذو الشارب واللحيه:دسوقي

أهاًل وسهاًل:جميلة

بـورك فيـك جزيـاًل وُمتِّْعـَت. وُدلِّْعَت. وشـخعلت طوياًل. مبا أحسـنت لقـاًء وتأهياًل :دسوقي

وتسهيالً 
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إيه فيه حاجه. اتفضل ارتاح يا أستاذ:جميلة

كال. بل وقوفًا من غري استفضال. كلمه واحده ثم أعود يف الحال:دسوقي

إيه هى الكلمه دي:جميلة 

أوالً. قد أكون بارًدا. ساقًعا. متنطًعا. مستنطًعا. يف زيارة كهذه عىل غري موعد:دسوقي

العفو يا أستاذ. البيت بيتك:جميلة

بربك اآلن أنبئيني وخربيني. يا أشبه جساًم باللستك والفلنِي:دسوقي

أخربك عن إيه:جميلة

عـن املراسـله املدعـو عثـامن منـري. قيـل يل إنـه دخـل منزلكـم مـن وقـت قصـري. :دسوقي 

فأرسعـت وجئـت إىل هنـا بـال تقصـري

أيوه كان هنا. ولسه مايش دلوقت اهه:جميلة

أريـد مقابلتـه لـيشء هـام. :دسوقي أسـفاه. وأسـود بختـاه. كنـت  تقولـني. وا  مـا  أحًقـا 

سـيتحدث عنـه الخـاص والعـام. أمل تـدري إىل أي طريـق ذهب لعيل أسـوق وراءه 

الجـري وأتبعـه يف الحـال. ألين أريـد مقابلتـه عـىل كل حـال

يا سالم للدرجه دي مهتم مبقابلته قوي. هو الزم رجع القشالق تاين :جميلة

عـاد إىل القشـالق تـاين؟ يجـب أن أتبعـه بغـري تـواين. وذمتـي ودينـي وأميـاين ومـا :دسوقي 

أعبـد. وراه وراه لريقـد )يخـرج)

أما غريبه عىل الراجل ده اليل ماقدرتش افهم منه حاجه أبًدا :جميلة 

)يدخل) إنِت فني يا مدموازيل إلحقيني:جبور 

إيه فيه إيه :جميلة 

عمتـك أولجـا قاعـده جـوه بوزهـا شـربين. وال حـدن عـارف يكلمها وانـا خايف ال :جبور 

جنـاب القومنـدان يجـي هـالَّ ويلحـظ يش. تبقى املسـأله ماهـي لطيفه

أنا عارفه إيه اليل طالع يف راسها بس مزعله روحها :جميلة 

تعايل يا بنتي ضاحكيها نتفه وفرفشيها أحسن القومندان قرب يجي )يخرجان) :جبور

)يدخـل) آه. آدحنـا جبنـا البسـطه. ماحـدش هنـا. أما نفتـح وننقي بسـطايتني من :عثامن 

الصنـف الـيل عليـه الكرميه للبنت سـتوتة 

)تدخل) إنت جيت يايس عثامن :ستوتة 

أيوه بس ماتزعقيش :عثامن 
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وبتعمل إيه يا مسخم؟:ستوتة 

خدي البسطايتني دول علشانك :عثامن 

علشاين أنا؟:ستوتة 

أيوه علشانك. أمال علشاين أنا. بس كليهم قوام :عثامن 

لكن دول الزم معدودين :ستوتة 

معدودين. يعني معدودين عليك. موش معدودين عيلَّ انا. إنت مالك كُل:عثامن 

أنا مايل تعرف شغلك:ستوتة 

ماهـو إنـت موش فاهم السـبب. بقـى جناب اليوزبـايش. اداين 20 قـرش وانا قلت :عثامن 

للراجـل اتـوىص. اداين اربـع بسـطات. ودلوقت االربع بسـطات دول مـن حقي أنا. 

مـوش تفتكر أنـا بنوكلك حرام 

آه. قلت يل.. والبتاعه دي جنسها إيه!:ستوتة 

دي كنافه. تاخد :عثامن 

وريني كده :ستوتة 

عيني. أما ناخد أنا كامن واحد )صوت جبور من الخارج):عثامن

يا ندامه سيدي )تخرج):ستوتة

)يدخل ومعه أولجا) عثامن إنت جيت :جبور 

أيوه :عثامن 

الله إنت بتعمل إيه :جبور 

بالِف البسطه:عثامن 

وإيه اليل كان فتحها :جبور 

ماهي هي اليل انفتحت مني غصب عني :عثامن 

آه. ده الزم كان واقـف بيـاكل منهـا. تعـاىل هنـا شـممني إيـدك )تشـم يـده) هيه. :أولجا 

مـوش قلـت لـك كان واقـف بيـاكل منها 

ما شا الله ما شا الله :جبور 

ال أبًدا ورشفك يا سيدي :عثامن 

وكامن بتحلف برشيف يا كلب. أمال إيديك متعاصه من إيه؟:جبور 

ال ده مطرح ما كنت باحوِّل ويا الراجل :عثامن
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كالم فارغ. بقى دول بعرشين قرش؟:أولجا 

بعرشين قرش وزياده كامن:عثامن 

إيه بتقول إيه. طيب. أنا اروح اسأله يف التليفون :جبور 

يعني إيه. أنا حرامي :عثامن 

إخرس. ولك عني تتكلم كامن يالال شيل حااًل روح رجعها :أولجا 

إيه يا عمتي فيه إيه؟ :جميلة 

ده يشء يجنن. مابقاش إال الرسقه كامن :أولجا 

إيه فيه إيه يا شاويش عثامن :جميلة 

فيه إيه. فيه بسطه:عثامن 

أيوه فيه بسطه. اليل كنت نازل فيها أكل زي السعران :أولجا 

عيب يا ست ماتقولش كده. دنا الحكيم محرَّج عيلَّ ما آكلش حلو أبًدا :عثامن 

أمـال إذا كان مـوش محـرَّج عليـك كنـت عملت إيه. دانـت كنت كلتهـا كلها. يالال :أولجا 

شـيل وروح رجعهـا دلوقت حااًل 

معلهش بقى يا عمتي. يعني إذا كان كَل له واحده واال اتنني فيها إيه :جميلة 

قويل لها. موش كله راح يتاكل :عثامن 

قِت. موش باقول لك إنه كَل منها :أولجا  هيه. صدَّ

ال يا ستي ده مثاًل يعني :عثامن 

يالال اميش شيل باقول لك رجعها وهات الفلوس دلوقت حااًل:أولجا 

أرجعها أرجعها.. حا نعمل ازاي يف الكام بسطه اليل كلته أنا وستوتة :عثامن 

)يدخل) وين هو ها األزعر :جبور 

هيه. قال لك إيه الحلواين :أولجا 

قال يل مظبوط بعرشين قرش :جبور 

شفت بقى يا بابا. عمتي ظلمت عم عثامن املسكني :جميلة 

ويُنه لكان :جبور 

قالت له يروح يرجع البسطه:جميلة

. شـو بنسـوي. شـو :جبور  كيـف يرجعهـا يـا سـام يـا عـام. إذا إچـا جنـاب القومندان هالَّ

بنقـول لـه. ضـاع رشفـك يا جبـور. سـتوتة يا سـتوتة 
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نعم يا سيدي :ستوتة 

إجري مثل البابور حتى تجيبي عثامن :جبور 

أجيبه منني يا سيدي :ستوتة 

من عند الحلواين. يالال روحي حااًل :جبور 

حارض )تخرج):ستوتة 

أهه كل ده من عمتي. موش عارفه متليل حاطه نقرها من نقر عثامن ليه :جميلة 

يعني إيه :أولجا 

يعنـي كل سـاعه تتخانقـي ويـاه وتشـتميه. تقـويل لـه إنـت حرامي. إنـت بترسق. :جميلة 

إنـت بتـاكل كتـري. عيـب عليك ده 

مـا شـاء اللـه. بقـى بنـت زيـك تجـرأ تقـول لعمتهـا كالم زي ده. ال ال أنا يسـتحيل :أولجا 

اسـتنى يف البيـت ده أبًدا 

عيب يا جميلة. هايدي عمتك. يعني مبنزلة أبوِك:جبور 

ولكـن يـا بابـا النـاس يقولـوا علينـا إيـه. جعانني. أمـا ترجع الخـدام بالبسـطه تاين. :جميلة 

اشـحال إن ماكنتيـش غنيـه. بقـى بابـا لـو كان يف الغنـى بتاعك اليل إنـِت فيه كان 

يعمـل زيـك كـده. إخيه بـال قرف 

قرف يا قليلة األدب )تهجم عليها):أولجا 

إوعي متدي إيدك عيلَّ :جميلة

)مينعها) أولجا. جميلة. أختي بنتي :جبور 

سيدي سيدي :ستوتة 

شو فيه :جبور 

اآلالتيه والرقاصات اليل وصيت عليهم جم بره :ستوتة 

هـالَّ مليـح هيـك. شـو يقولـوا النـاس أمـا يجـوا ويشـوفويك بالحالـه دي )لسـتوتة) :جبور 

خليهـم ينتظـروا بالصالـه الربانيـه. وإنـِت جبـت عثـامن 

ال يا سيدي. دول قابلوين يف السكه رجعت معاهم علشان اوريهم البيت :ستوتة 

يقصف عمرك. قعديهم متل ما قلت لك وروحي حتى ترجعي عثامن :جبور 

حارض )تخرج):ستوتة 
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هـالَّ مـا بيصـري تقعـدوا إنتوا لتنتـني متـل البومات. بـاودي وچهي ويـن من جناب :جبور 

القومنـدان ملا يشـوفكم بهـا الحاله

ماهو أنا يستحيل استنى يف البيت ده طول ما اسود الوش ده موجود فيه :أولجا

أنا يستحيل استنى يف البيت ده طول ما اسود الوش ده موجود فيه:جميلة 

شايف شايف بتتهكم عيلَّ ازاي؟:أولجا 

بـس هـدي بالـك ال تزعـيل نفسـك. وانـا أول مـا بيجـي عثـامن باطـرده وباجيـب :جبور 

بدله مراسـله 

)تدخل) سيدي سيدي. جناب القومندان جه ومعاه جامعه ظباط:ستوتة 

وعثامن لسه ما إجه:جبور 

ال مالقيتوش :ستوتة 

يقصف عمره :جبور 

)من الخارج) إزاي. هو مافيش حد هنا واال إيه:القومندان

يـادي الداهيـه. جنـاب القومنـدان. اعميل معروف ماتظهريش يش زعـل قدام جنابه :جبور 

)يدخـل القومنـدان ومـن معه) أهال وسـهال. يل الرشف العظيم بهـا الزياره الجميله

ِمريس ِمريس يا عزيزي :القومندان 

بنت يا ستوتة. دخيل اآلالتيه والرقاصات حتى يحتفلوا بجناب القومندان :جبور 

حارض )تخرج):ستوتة 

باقدم لجنابكم أختي مدموازيل أولجا:جبور 

ترشفنا :الجميع 

ِمريس )تدخل جميلة):أولجا

أقدم لكم بنتي جميلة:جبور 

ترشفنا :الجميع 
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)لحن ورقصة)

بردونكـون يـا تقـربوين. باذنكـن كالتكـن مدامـات ومدموازيـالت. وبأمركـن جمله :جبور 

ع بعضكـن خواجـات وزملـات. سـعيده عليكـن يـا دخيـل اللـه. دخيلكـن. دخيـل 

رصماية إچريكن)1). يف اليوزباشـيه تبع الشـغله العسـكريه. شو بده يتندم داعيكن 

تـا يفرقكـن ال تخافـوا تـا يفرقكـن ممنونيـه. بىل. ممنونيه من شـان مسـموحيتكم 

. بعلمكـن بعد. هيـك التهريج كله مـا بيهم.  يف القـدوم لهـون مبنزلنـا العامـر. هـالَّ

فقـط بيهـم قبـض عربـون بيقصف عمرينهـا ما أجملهـا. أختنا شـقيقتنا أولجا. إلها 

شـعور طولهـن شـربين. متها ضيـق متل العني. إلهـا كامن إچرين تنتـني. ما أحالهم 

يف الرصمايـه. وعريسـها زملـه شـغال. يف البهويـه العـال العـال. يطلـع لـه خمسـني 

ـال بيقتلهـن يف العصايـه. خاطركن يا.. رجَّ

)داخاًل) الله الله. ده البيت بقى زي املعسكر كده ليه ياخوي:عثامن 

إنت جيت يا عثامن :جبور 

ايوه جيت والريال اهه :عثامن 

شاويش عثامن؟:القومندان 

أيـوه يـا جنـاب القومنـدان. محسـوبك عثـامن. رجعـت البسـطه ودفعـت الفـرق :عثامن 

جيبي  مـن 

بسطة إيه؟:القومندان 

البسطه اليل..:عثامن 

إخـرس. اقفـل متـك يـا أزعـر. ويالـال دلوقـت حـااًل خـد هدومـك. ال تسـتنى هون. :جبور 

وانـا بعديـن اعرف شـغيل

ليه. ده عثامن راجل طيب. وطول عمرك تحبه :القومندان 

ال أبًدا ما يستناش هنا وال دقيقه. راجل ما يختشيش قليل األدب :أولجا 

ما استناش ما استناش. يعني أنا راح منوت )يخرج):عثامن 

ده الزم عمل حاجه كبريه حتى وانكم زعالنني منه للدرجه دي :القومندان 

)1) »رصماية إچريكن« تعني: ِحذاء أرجلكم.

33



عمل إيه. وال حاجه. هي متليل كده ماتحبش تشوفه:جميلة

أيوه ما احبش اشوفه ما احبش اشوفه )تخرج):أولجا 

يسمح جناب القومندان يرشفنا بالصالون الجواين حتى يتناول الشاي مع حرضاتهم:جبور 

بكل ممنونيه :القومندان 

اتفضلوا )يخرجون وتبقى جميلة):جبور 

)يدخل) هست هست :منري 

آه. إنت جيت يا حبيبي :جميلة 

أيوه. أنا واقف بره من الصبح. من ساعة ما جيت مع جناب القومندان:منري 

وقال لك إيه بابا ملا كلمته:جميلة 

وال حاجه. جيت افاتحه يف املسأله بقى يقاطعني واآلخر طردين :منري

آه. إلمتـى راح نفضـل كـده بعيـد عـن بعضنـا. وإمتـى يجي اليـوم الـيل نبقى فيه :جميلة 

عريسـني ونفـرح ببعضنا 

آه يا حبيبتي. تأكدي إين علشانك موش باشوف النوم :منري 

)يدخل) سالم عىل القوم الـ ..:دسوقي

آه:االثنني 

املنفرديـن ببعضهـام بعضـا. عفًوا أيها السـادة. لقـد أقلقت مزاجكام بغري شـك. يف :دسوقي 

السـاعه الظريفه التي عليهـا الرك)1) 

ال ال يا أستاذ:جميلة

يا للفرح العظيم ويا للحظ املبني:دسوقي

غريبه. وإيه املناسبه يا أستاذ:منري

كنـت ملقابلتـك يف غايـة االشـتياق. ومـن أجلـك خصيًصـا ذهبـت إىل القشـالق. :دسوقي 

وهنـاك قيـل يل تجـده يف بيـت اليوزبـايش جبـور. ورسعـان مـا أخـذت ديـيل يف 

أسـناين وجئـت كالوابـور

)من الخارج) هي راحت فني؟:أولجا 

آه عمتي جايه عىل هنا. أما اهرب :جميلة 

اسمعي يا مدموازيل :دسوقي 

)1) تعني: املقصودة.

34



أما ازوغ أنا راخر )يخرج):منري 

)تدخل) آه. إنت هنا يا شيخ دسوقي؟:أولجا 

الله. هو راح فني؟:دسوقي 

هو مني ده اليل راح فني؟:أولجا 

حرضة الجندي املراسله. فعندي له أخبار جميله مجمله :دسوقي

املراسله بتاعنا!:أولجا 

أي نعـم. لقـد وصلـت أنبـاء مـن أقـى الصعيـد. بـأن لـه عـاًم تـوىف باألمـس وهو :دسوقي 

غنـي سـعيد. تـرك البـن أخيـه مرياثًـا يبلـغ الثالثـني ألًفـا مـن الجنيهـات أو يزيد

غريبه دي. إنت متأكد إنه هو بنفسه املراسله اليل عندنا :أولجا 

كل التأكيد:دسوقي 

تالتني ألف جنيه حا يورثهم؟:أولجا 

أو يزيـد. ومـع ذلـك يا سـليلة القرص والرسايا. سـأرشح لـِك يف فرصه أخـرى ما فيه :دسوقي 

الكفايـه. والسـالم عليـك مـن اآلن إىل يوم تتقابلني فيـه معاي )يخرج)

حقـه بطلـوا ده واسـمعوا ده. تالتـني ألـف جنيـه حـا يورثهـم اسـود الخلقـه ده. :أولجا

حاجـه تطـري العقـل. ال. واملـده بتاعتـه قربت تنتهي مـن خدمة العسـكريه. وبعد 

كـده يبقـى واحـد من األعيان ويتمتـع بالرثوه الهايلـه دي. ال أبـًدا. مافيش طريقه 

غـري كـوين أمسـك فيـه بإيـدي واسـناين. ويسـتحيل اخـيل الـرثوه الهايلـه دي تروح 

مـن إيـدي. ومـن رأيـي بـالش ابلغـه الخـرب ده دلوقـت ليمكـن يتنمـرد. واال يجوز 

مـن خضتـه يحصـل له حاجـه يالال السـالمه

)يدخل) إخيه. ناس مايعرفوش مقام العرشه. صحيح آخر خدمة الغز علقه :عثامن 

الله. إيه ده اليل إنت شايله يايس عثامن :أولجا 

يس إيـه. يس عثـامن. يعنـي الزم قبـل ما يطردوين يتمقلسـوا عيلَّ كـامن. الهدوم يا :عثامن 

سـت والكراكيـب والعزال بتاعي 

ليه كفى الله الرش. موديه عىل فني؟:أولجا 

موديه عىل فني. عالقشالق. موش حرضتكم خالص طردتونا والحمد لله :عثامن 

بتقـول إيـه. يـا ندامـه. إحنـا نطردك فـرش. دانـت إن ما شـالتكش األرض. نشـيلك :أولجا 

يف عنينـا يـايس عثـامن بك 
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عثامن بيه. طيب الله يسامحك. اتنقوري إنت زي مانت عايز:عثامن 

)يدخـل مـع القومنـدان) اللـه بيعلـم يـا جنـاب سـعادة القومنـدان لسـاين عاجـز :جبور 

ـاك  عـن تقديـم تشـكرايت من شـان ترشيفكم ايِل بهـا الزيـاره الجميلة.. آه إنت لسَّ

هـون يـا أزعـر. بتظـن إنـك تضل يف بيتي بعـد ما طردتـك. هالَّ بافرجيـك )يرضبه)

جاي. إلحقوين ياهوه :عثامن 

)يدخل الجميع ويقولون لحن ختام الفصل)

ستـــار 

 

37





الفصل الثاين

ترفع الستار عن ميكخانة)1( األورطة. اجلميع يقولون حلنًا ثم يخرجون. 
يدخل زهران بعد اللحن ويكنس.

)يدخل) إيه ده. بقى بالله عليك ده كنس؟ :جاد الله

يا سيدي ماتدقش. يعني هو كان بيتنا :زهران 

بـس بـس بـال كالم فـارغ. كل واحد الزم يشـوف شـغله متـام. ومـا دام إنت زبال :جاد الله 

األورطه. الزم تشـوف شـغلك متام 

زبال إيه وكالم فارغ إيه. أنا كناس نوبتچي. موش زبال:زهران 

كناس نوبتچي. زبال نوبتچي. أهي محصله بعضها :جاد الله 

ال أبـًدا. زبـال يشء وكنـاس يشء تـاين. وآدينـي هنـا فالـق لوحـدي. والجامعـه :زهران 

الكناسـني الـيل زيـي دايريـن عـىل حـل شـعرهم 

يعني إيه؟ :جاد الله

يعنـي إنـت وعثـامن عبـد الباسـط متعينـني ويـاي يف الشـغالنه دي. وحرضتـك :زهران 

دايـر تهيـص. وعثـامن مانيـش عـارف غطـس راح فـني! )يفتـح الشـباك وينظـر) 

إخـص الباشـجاويش عنـرت واخـد بالـه منـا يـا وله 

ر:جاد الله  ر يا زهران عفَّ عفَّ

)يدخـل) إيـه العفـار ده. بُـخ ميـه إنت وهو بخـك عفريت. بتكنسـوا اليمكخانه :عنرت 

م الصبح ولسـه ماخلصتوش 

ماهو احنا االتنني بس يا حرضة الباشجاويش :زهران 

وفني تالتكم امال اليل اسمه عثامن عبد الباسط :عنرت 

موش عارف غطس راح فني يا افندم :جاد الله 

أعـوذ باللـه. أهـه ماحـدش تاعبنـي يف األورطـه دي غريكـم. وخصوًصـا جنـاب :عنرت

اليوزبـايش جبـور غضبـان عليكـم قـوي. ملا بلغـه إن واحـده عجوزه خشـت هنا 

يف اليمكخانـه مـن غـري اسـتئذان

آه امللعونه:زهران

)1) تعني: املطعم.

39



إنت بتربطم بتقول إيه؟:عنرت

)يدخل) عوايف يا جامعه:عثامن

خش بال عوايف بال غريه. استلقى وعدك بقى من الباشجاويش عنرت:جاد

أعوذ بالله. وخصوًصا إن ده غلس وثقيل وابن.. وابن حالل مصفي:عثامن

مـا شـاء اللـه. جنابـك لسـه جـاي دلوقـت يـايس عثـامن. اخلـص قـوام وقـول يل :عنرت

عـىل أسـباب تأخريك

هي اليل أخرتني يا افندم:عثامن

هي. هي مني؟:عنرت

فله. بغلة اليوزبايش جبور:عثامن

وكنت بتعمل إيه ويا البغله يا لوح:عنرت

كنت باحميها. وفضلت تقمص دور. وترقص دور ملا طلعت عيني:عثامن

إخـص عليـك. أنـا باحسـب الـيل أخـرك يشء تـاىن أحسـن مـن البغلـه. عـىل كل :عنرت

حـال كنـت التمـس لك عـذر. وحيث إنك اتأخـرت عن عملك بخصـوص بغله أنا 

حـادي لـك سـجن يومـني. يبتـدي تنفيذهم بعد مـا تطـّوق ترابيـزات اليمكخانه 

كلهم

إخص عىل كده:عثامن

)يدخل) آه إنت هنا يا باشجاويش:منري

أيوه يلزم حاجه؟:عنرت

أنـا لسـه راجـع مـن عنـد جنـاب اليوزبـايش دلوقـت. وجاي ابـرشك عـن األجازه :منري

الـيل انـت طالبهـا اتـرصح لك بهـا خالص 

عـال عـال. ده خـرب يبسـط خالص )نفـري) آه. نفري الغـدا. يالال يا جامعه اسـتلموا :عنرت

اليمـك)1) بتاعكـم.. أمـا انت خليـك هنا تتقور عينـك يف تنظيف الرتابيـزات. يالال 

شـوف شـغلك يا بليد )يخرج العسـاكر)

ه مـوش نفـر :عثامن أمـا مصيبـه دي. زبـال وسـفرجي وسـايس ومراسـله. دنـا بُلُـك بَزيُـّ

)يخرج)

داهيه يف عبطك. أنا موش عارف إيه ِجبلِّة العسكري ده. يشء يفلق:عنرت 

)1) تعني: الغذاء.
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)تدخـل) اللـه. أمـال فـني يس عثـامن عبـد الباسـط. بيقولـوا يل يف اليمكخانـه. :أولجا

الغايـه الزم اقابلـه بـأي طريقـه واخـش معـاه يف موضـوع الجـواز

آه. إنـِت مـني يـا حرمـه. وازاي اتجـارسِت كـده مـن غـري إذن وتخـيش هنـا ىف :عنرت 

القشـالق

بقى جنابك مانتاش عارفني؟:أولجا

وانا إيش عرفني بك:عنرت

ليه. إنت ماتعرفوش جناب اليوزبايش جبور؟:أولجا

إزاي ما اعرفوش:عنرت

أهه أنا ابقى أخته مدموازيل أولجا:أولجا

يا خرب. ال مؤاخذه يا حرضة اليوزباشيه. حصل لنا الرشف يا مدموازيل:عنرت

ِمريس:أولجا

وفيه خدمه لجنابك يا مدموازيل؟:عنرت

بـس أنـا جايـه اوصيك عىل العسـكري عثـامن عبد الباسـط. الزم تشـوف خاطره :أولجا

عـىل آخر مـا ميكن

عىل عيني يا افندم:عنرت

من فضلك انده له أحسن عايزاه يف كلمه مهمه دلوقت حااًل:أولجا 

)ينادي) يايس عثامن. يا حرضة املحرتم عثامن افندي:عنرت

بتنده يل أنا يا باشجاويش:عثامن

أيوه. من فضل جناب حرضتك تتنازل بالترشيف هنا يايس عثامن:عنرت

إيه العباره ياخوي. الراجل اتجنن واال إيه؟ :عثامن

)يدخل) إيه اللزوم للتعظيم ده يا باشجاويش

ال ال. بس حرضتها عايزه جنابك:عنرت

كركون سالح:عثامن

بونچور يا عزيزي:أولجا

عزيزها! إحم إحم. أمال استأجز حبتني. عن إذن سيادتك )يخرج):عنرت

عزيـزك إيـه يـا مدموازيـل. وإيه الـيل جاب حرضتك هنـا دلوقـت. راحت حاجه :عثامن

م البيـت جايـه تتهميني فيها
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ال أبـًدا. بـس أنـا الصبـح كنـت بامتـى يف الجنينـه. قامـوا عجبـوين شـوية الـورد :أولجا

دول. عملتهـم صحبـه واحـده وجيـت اقدمهـم لـك يـا حيـايت

إخص.. الوليه باين عقلها بيوجعها:عثامن

آه يايس عثامن لو كنت تطلع عىل قلبي:أولجا

عارف. زي الزفت من جهتي:عثامن

ال ال بالعكس. يعني قلبي زي ما تقول ملا بيشوفك بيعمل تك تك:أولجا

الله الله. أشم بقها تكونش سكرانه؟:عثامن

آه يايس عثامن:أولجا

نعم!:عثامن

إيه رأيك قول يل؟:أولجا

أقول لك إيه؟:عثامن

آه:أولجا

الله. إيه بيوجعك:عثامن

إخص عليك. بقى لسه موش فاهم:أولجا

القصد نوافقها.. آه آه فاهم قوي:عثامن

أنا موش عارفه اقول لك إيه  :أولجا

ما دام موش عارفه ماتقوليش:عثامن

ال ال إخص عليك. حقق يّف كويس:أولجا

ال حول الله:عثامن

امتّعن يف شكيل:أولجا

يا سالم ده شكل يعجب القومندان خالص:عثامن

ال ال قومندان مني وغريه مني:أولجا

غريبه:عثامن

صحبة الورد الجميله دي. اتنازل واقبلها مني ولو بس جربان خاطر:أولجا

يا ستي بس إيه الداعي لكده. دول محرجني عىلَّ الورد يف القشالق :عثامن

آه يايس عثامن:أولجا

إيه بس قويل يل :عثامن

42



باحبك يا حيايت:أولجا

بس بال كالم فارغ. إنت جايه تهزئيني هنا. موش كفايه تهزيئي يف بيتكم:عثامن

ال أبـًدا مـا عـاش مـن يهـزأ صورتـك الجميلـه دي وقوامـك الفتان. يا سـالم. دمك :أولجا

سـمباتيك خالص

أيوه برضه معاك حق أنا مسمسم:عثامن

ولطيف قوي:أولجا

يعني كالمك ده جد. مافيهش يغنيش وال حاجه :عثامن

أبًدا:أولجا

يجوز إن الوليه وقعت يفَّ. زي البت ستوتة:عثامن

إمنا اليل يهمني دلوقت إين أعرف إن كنت أنا رخره داخله مزاجك واال أل:أولجا

ماألش وال حاجه. هو أنا ال سمح الله ماعنديش نظر خالص:عثامن

طيـب مثـاًل إذا رصحـت لـك دلوقت وقلت لـك. تقبل يـايس عثامن إنـك تكون.. :أولجا

تكون.. قـول معاي

أنا عارف اقول إيه:عثامن

يا سالم. بقى لسه موش فاهم:أولجا

ال والله. أنا لسه ماوصلتش لفك األلغاز اليل زي دي:عثامن

إنت موش شايف إن فيه ميل من جهتي :أولجا

برضه ومن سمعك راخر:عثامن

عال خالص. اتفقنا:أولجا

اتفقنا عىل إيه:عثامن

بس مكسوفه اقول لك:أولجا

غريبه. تنكسفي من خدامك؟:عثامن

العفو. إنت سيدي:أولجا

)عىل حدة) الله يشفيك. مسكينه:عثامن

لكن حا انكسف عىل إيه. هو ده فيه خى. يعني اتفقنا وخالص:أولجا

يا ستي أنا يف عرضك. باختصار كده. اتفقنا عىل إيه:عثامن

عىل الجواز:أولجا
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أيوه جواز القومندان. مربوك:عثامن

ال. يعني جوازنا احنا االتنني:أولجا

آه فهمت. يعني اخيل ليلة الدخله بتاعتي ويا ليلة الدخله بتاعتك:عثامن

يا سالم عليك. عامل إنك موش فاهم:أولجا

وصحيح أنا موش فاهم:عثامن

يعني نتجوز بعض:أولجا

يا نهار زي اللنب.. الزم نوافقها ال تعورنا:عثامن

هيه. قلت إيه ىف كده؟:أولجا

يـا سـالم. وانـا يف ديـك السـاعه واال قـد املقـام يـا مدموازيـل. بـس إنـِت عارفـه :عثامن

الحـال عـىل قدهـا خالـص

إخـص عليـك. أنـا ماكانـش عشـمي اسـمع كالم زي ده منـك. هـو أنـا مـن الـيل :أولجا

يحبـوا الراجـل مـن دول علشـان فلوسـه 

أنا باحسب:عثامن

فرش. أنا عندي فلوس كتري. ومايل كله تحت أمرك:أولجا

أشكرك. وادعي لك ربنا يركز لك عقلك:عثامن

وعلشـان تعـرف إن كالمـي متـام. خـد املحفظـه دي فيهـا ميتـني جنيـه. ميكـن :أولجا

يلزمـك حاجـه. ارصف عـىل كيفـك ماتفتكـرش. مـوش كويـس؟ 

موش كويس ازاي. دي املسأله باينها حا تحلو قوي.. بالتأكيد الوليه مستلطفاين:عثامن

)عـىل حـدة) أهـه فـرح بيهـم الغبـي. وانـا بانجـر عـىل كنـز.. هيـه مـوش :أولجا

قـوي أعجبـك 

تعجبيني. آه يا حيايت )يضمها):عثامن

)داخاًل) ما شا الله ما شا الله. عال خالص:جبور

يا خرب. أخوي:أولجا

إرمي :عثامن

كيـف يـا عسـكري واحـد مراسـله عسـكري نفـر مجـرد. فـرد كحيـان. لسـه مايف :جبور

عـىل دراعـه وال رشيطـه. تسـتغفلني أنـا اليوزبـايش جبـور بجاللـة قـدري

ال ده موش مراسله أبًدا ده خطيبي:أولجا
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كيف خطيبك يا أولجا؟:جبور

باقول لك احنا االتنني حا نتجوز بعض جواز رشعي:أولجا

أيوه. حاكم فيه بيناتنا عواطف لسه بنتهجى فيها جديد:عثامن

ما شا الله ما شا الله:جبور

أيوه وبعد جمعتني تالته. أختك أولجا حا تكون زوجة عثامن عبد الباسط:أولجا

وجنابك تقبيل تكوين زوجة عسكري بسيط متل ها األزعر :جبور

من فضلك ماتشتموش. ألين خالص محبته وقعت يف قلبي:أولجا

أيـوه وقعـت يف قلبهـا مـن غـري ما احـس. ودلوقـت كل واحـد ينام عـىل الجنب :عثامن

الـيل يريحه

يشء غريـب. بقـى واحـده جميلـه متلـك مرتبيـه تربيه عاليـه تتعلـق مبحبة فرد :جبور

غامـق متـل هايدى

)لنفسه) ما داهيه ال تسمع كالمه وتسحب املبلغ:عثامن

قسمتي. أهه أنا باحبه والسالم:أولجا

يا سيدي بتحبني. حد رشيكها يف قلبها:عثامن

أما غريبه. بقى الصبح كنتي بتلعنيه. ودلوقت حرضتك بتحبيه:جبور

ال معلهش من عشمها:عثامن

ما محبه إال بعد عداوه:أولجا

إتفو عىل مزاج حرضتك. بحلقي وانرضي وجهه املكعبل وهيئته املزفته:جبور

يا سيدي إنت رشيك آدم يف ذرية أهله:عثامن 

وبخالف كده واحد عقله بالنقره:جبور

)عىل حدة) اسم الله عىل عقل اختك من الوقعه:عثامن

النهايه. وحش حلو. أنا الزم اتجوزه والسالم:أولجا

وانا أصدرت أوامري العسكريه بعدم جوازكم بالكليه:جبور 

 ال يستحيل انا أتنازل عن فكري:أولجا

وال أنا:عثامن

ولكن ده موش من مقامك يا مدموازيل:جبور

الحب مادخلش يف املقامات:أولجا
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أيوه الحب مرايته عميا. شدي حيلك وتلحمي قوي:عثامن

اسـمعي يـا أولجـا. قبـل مـا تعمـيل هـا العملـه وتندمي. اتبـرصي نتفـه وانرضي :جبور

كيـف تكـون العاقبه

عاقبه سوده. ماهي باينه اهي:عثامن

يعني طول حياتك ال تتهنى بدنياتك. وال أنا لكان اتهنى برتقيتي ودبابريي:جبور

شوف يا مسيو جبور. غري عثامن أنا يستحيل اتجوز أبًدا. كلمه واحده:أولجا

أنا ما باعرف من وين جتك املحبه الشيطانيه هايدي يا أولجا:جبور

يـا سـيدي وافـق. إنـت منني تالقـي نسـيب زي حـااليت. يخدمكم ويخـدم بيتكم :عثامن

وبغلتكـم ويـاكل بسـطتكم. منـني بس منني. موش أحسـن من القومنـدان يتنفخ 

عليـك. وإذا زعـل منـك يخـزق لك عنيك

إخرس. اقفل مِتَّك. أنا هالَّ باحل ابدانك وباخرب بيتك يا قلعوط:جبور

)يدخل) الله. إيه الخرب يا جامعه؟:القومندان

خرب زفت يا جناب القومندان. العسكري املجنون ده اتجرأ:جبور

الله. موش هو برضه املراسله اياه:القومندان

أيوه بعينه يا افندم:عثامن

آه. مدموازيل أولجا!:القومندان

أيوه يا جناب القومندان:أولجا

وايش جابك هنا دلوقت؟:القومندان

يّل رجا عندك يا جناب القومندان:أولجا

بكل ممنونيه. اتفضيل :القومندان

العسـكري اللطيـف ده يهمنـي خالـص إن جنابـك تشـمله برعايتـك وتلتفـت له :أولجا

علشـان خاطـري بنـوع خصويص

غريبه. واشمعنى ده اليل يهمك:القومندان

يادي الفضيحه. يا مهتوك يا جبور:جبور

ده يهمني خالص يا جناب القومندان. وافتكر إنك موش حا تكسفني:أولجا

العفو يا مدموازيل يا سالم.. إيه طلباتك يا عسكري:القومندان

طلبايت إعفايئ من الخدمه العسكريه علشان ابقى فايض للجواز:عثامن
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روح اكتب عريضه وانا اعافيك م الخدمه العسكريه حااًل:القومندان

إلهي يخرّضها بني إيديك يا جناب القومندان:عثامن

إلهي يسودها يف وشك يا عثامن:جبور

هيه. مبسوطه يا مدموازيل:القومندان

ِمريس يا جناب القومندان:أولجا

العفـو. واظـن العسـكري ده حـا يتجـوز واحـده زي حاالته. قول يل يا عسـكري. :القومندان

خطيبتـك دي شـكلها إيه؟ 

دي واحـده متـام قـوي عـىل كيفك يـا جنـاب القومندان. لـو شـفتها كانت تخش :عثامن

مزاجـك متـام. عـن إذنك أمـا اروح اكتـب عريضة االسـتعفاء )يخرج)

هـا هـا هـا. اللـه يجازيـك يـا نفـر. إال مزاجـي دي رخـره. الغايـه يـا مدموازيـل :القومندان

طيبـة قلبـك دي ماشـفتهاش عـىل حـد أبـًدا. واهـه ده الـيشء الـيل يؤكـد يل إن 

جوازنـا ببعـض يُعـد صدفـه مـن الصـدف السـعيده. وان شـاء اللـه عـن قريـب 

يتـم كل يشء

)عىل حدة) ابقى قابلني:أولجا

معلوم. لك حق يا جناب القومندان.. العمى:جبور 

ودلوقــت عــن إذنكــم لحســن عنــدي شــغل يف املكتــب. أورڨــوار يــا :القومندان

)يخــرج) مدموازيــل 

أورڨوار:أولجا

قـويل يل هـالَّ إيـه رأياتـك يف جـواز القومنـدان الشـهم ده؟ وترجعـي لعقالتـك يا :جبور

عنتيني

بس بال كالم فارغ. أنا يستحيل اتنازل عن فكري أبًدا. يستحيل:أولجا

مـا دام حرضتـك ماشـيه تبـع فكـرك. صطفـيل بحالـك. تنحرقـي إنـِت وعثـامن :جبور

والقومنـدان بقلـب بعضكـن )يخـرج)

أمـا مجنـون أخـوي ده مجنون. آه لـو كان يعرف حكاية املـرياث الهايل ده. أظن :أولجا

كان أول مـن يوافـق عـىل جـوازي لعثـامن. ولكـن معـذور مـوش عـارف حاجه. 

معلهـش كل يشء لـه أوان وبعديـن يعـرف إن يل حق يف املسـأله دي

آه. مدموازيل أولجا:دسوقي

آه الشيخ دسوقي. إنت إيش جابك هنا:أولجا
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أتيـت هنـا بنـاء عـىل طلـب القومنـدان. وأرسعـت يف الجري بـال تـردد وال توان. :دسوقي 

وقـد تحقـق يل بـدون شـك وال ارتياب. أنـه اسـتدعاين خصيًصا. ليحـدد يل ميعاد 

كتـب الِكتاب

إيه. كتاب مني:أولجا

كتب كتابك يا ذات الجامل. فهو واقع فيك وال يجد لقوامك أبًدا مثال:دسوقي

ال. قول له الكالم ده كان زمان:أولجا

وكيف ذلك:دسوقي

يعني الكالم ده كان يصح قبل ما يبلغني منك خرب املرياث اليل بالك منه:أولجا

أتعنـني مبـرياث عثـامن املراسـله الذي أضحى سـعيد. وأصبح يف فنجره وفشـخره. :دسوقي

وأيامـه كلهـا كأنهـا أيام عيد

مظبوط. واهه دلوقت هو املراسله ده اليل حاتجوزه:أولجا

يشء غريب. وما الرس يف هذا التغيري املدهش املريب:دسوقي

ألنه اتضح يل إن املراسله ده كان بيحبني من زمان ومن غري ما أشعر:أولجا

أتعني كان يحبك رًسا. وكان مغرم صبابة جهرًا ونكرًا:دسوقي

أيوه متام:أولجا

حينئـذ ال تنـيس اسـتعدادي لكتـب الكتـاب. ودفـع األجـر واملكافأة ألسـتعني بها :دسوقي

عـىل طبـخ األوز وأكل الـرز ويشء مـن الكباب

بس بدي أسأل حرضتك يف حكايه تخص واحده صاحبتي :أولجا

نعم:دسوقي

إذا كانـت مثـاًل واحـده فقـريه واتجـوزت واحـد غنـي. وجـه الغنـي ده ال سـمح :أولجا

اللـه طلقهـا. مافيـش طريقـه تتحصـل بها املسـكينه دي عىل يشء مـن ثروته زي 

تعويـض لها

األمـر سـهل هـني. تأخـذ عليـه مسـتنًدا بأنـه يف حـال حصـول الطـالق يكـون لها :دسوقي

النصـف يف أمالكـه بـال معارضـه وال شـقاق

ِمريس يا أستاذ. أما ابقى افهِّم صاحبتي الحكايه دي:أولجا

واآلن أبـرشك بسـعد مقبـل وأهنيـك. وال تنـيس اسـتعدادي إلمتـام هـذا العمـل :دسوقي

بـورك فيـك )يخـرج)
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أمـا اروح بقـى اتهنـدز واخـش يف زوارق العريـس ونسـوجر املسـأله مـن بـدري :أولجا

)تخرج)

)يدخـل مـع جميلـة) تعـايل مـن هنـا يـا عزيـزيت علشـان نكـون لوحدنـا وناخـد :منري 

حريتنـا يف الـكالم

يف الحقيقه يايس عثامن. أنا من امبارح عرفت إنك خايب وال انتاش مدردح:جميلة

إزاي بقى؟:منري

معلوم. ما دام لحد دلوقت مانتاش قادر تتجرأ وتطلبني من بابا:جميلة

وانـا اعمـل إيـه يـا حيـايت. مـا دام كل مـا آجـي أفاتحـه يف املسـأله أبـص االقـي :منري

نفـيس بارتعـش ويتلخبـط كيـاين خالـص

وقعـدت :جميلة بـكل جسـاره.  كلمتنـي  بعـض.  نعـرف  مـا  قبـل  مـره  أول  إشـمعنى 

دي النمـس  عـني  زي  الـيل  بعينـك  تناغشـني 

ال بالعكـس. دي نظـره مـن نظراتـك إنـت هي اليل سـحرتني وخلتنـي وقعت يف :منري

رِشك لحظاتـك. ودلوقـت آديني أسـري حبـك يا حيايت 

)لحن)

ولكـن لحـد إمتـى بـس الِخشـا ده. مـا تشـوف لك واحـد يتوسـط بالنيابـه عنك :جميلة

أبوي ويكلـم 

ط مني بس:منري وحاوسَّ

ط واحد زي القومندان مثاًل:جميلة أهل الخري كتري. وسَّ

ط القومندان:منري يا خرب. أوسَّ

وفيها إيه. أهه راجل طيب وعنده عواطف برضه:جميلة

أيوه. مر عليهم كلهم:القومندان

آه. أهـه جنـاب القومنـدان جـاي اهـه. يالـال يـايس عثـامن جمـد قلبك وكاشـفه :جميلة

باملسـأله. وآدينـي حاسـيبك وراجعـه لـك بعـد شـويه )تخرج)

أما ادخل هنا دلوقت علشان استعد لكام كلمه اقولهم له )يخرج):منري

)يدخـل ويقابـل القومنـدان) سـالم عـىل القومنـدان حامـي علـم البـالد. ال زال :دسوقي

نجمكـم يف علـو ومجدكـم يف ازديـاد
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إنـت جيـت يـا شـيخ دسـوقي. أنـا بعت لـك علشـان اتفق ويـاك عن اليـوم اليل :القومندان

حرضتـك ترشفنـا فيـه لعقـد العقد الـيل كنـت كلمتك عنه

أي عقد؟:دسوقي

اللـه. إنـت نسـيت يـا أسـتاذ. مانيـش مفهمـك إين حاتأهـل بأخـت اليوزبـايش :القومندان

جبـور وتـم االتفـاق بيننـا بصفـه نهائيـه

بكل أسف:دسوقي

إزاي ده؟:اليوزباىش

أي نعم ألن املسـألة تفشـكلت وتشـنكلت. واتعقدت عقده محبوكه. والعروسـه :دسوقي

أصبحـت بغريك يقيًنا مشـبوكه 

إيه بتقول إيه. إنت اتجننت. إزاي الحكايه دي قول يل :القومندان

أقـول أولجـا الجميلـة هنـا قابلتني. وبدقـات قلبهـا وهيامها كاشـفتني وأخربتني :دسوقي

عـن عزمهـا األكيـد بزواجهـا بأحد الشـبان املحفلطـني املزبرقني املحربقـني. الذين 

يعرفـون كيـف يسـتهوون القلوب ويفـوزون بالفـرص واملطلوب 

غريبه. ومني ده اليل حا تتجوزه يا أستاذ؟:القومندان

لقد أنبأتني بابتسامه تزيل الهموم. أن املراسله عثامن هو العريس املزعوم:دسوقي 

)لنفسـه) عثـامن! مافيـش إال العسـكري عثـامن منري املراسـله بتـاع املكتب اليل :القومندان

حـا تتجـوزه. ألنـه بايـن عليـه واد لعبـي. أما عثـامن التاين ده إسـود. ويسـتحيل 

يخطـر عـىل بالهـا جـواز واحـد زي ده أبـًدا. الغايـه ِمـريس يـا أسـتاذ. ملـا اتحقق 

م ازاي وابقـى اديك خرب مـن املسـأله واشـوف العبـاره حـا تِـّ

عـىل كل حـال. أنـا شـاكر لـك ممنـون. داعيًـا لـك بالوقايـه مـن سـحر اللواحـظ :دسوقي

والعيـون التـي كهربتنـي. وشـقلبتني وبهدلتنـي وأغرقتنـي يف..

يف إيه؟:القومندان

سحر العيون خد مني قلبي )يخرج):دسوقي

ـل عـيلَّ واحـد عسـكري ال هنـا وال هنـاك. ال. أنـا الزم :القومندان أمـا غريبـه دي. بقـى تفضَّ

احقـق املسـأله. ميكـن الراجـل الشـيخ دسـوقي ده اتجنـن والنيـش عـارف )يهم 

بالخـروج فيدخـل منري)

آه جناب القومندان:منري

آه. اسمع هنا يايس عثامن:القومندان
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أفندم:منري

حرضتك صحيح لك عالقه بواحده من فاملية اليوزبايش جبور:القومندان

أيوه يا افندم. وانا جاي لسعادتك علشان كده:منري

جاي يل؟:القومندان

أيوه يا افندم. علشان تتنازل سعادتك وتتوسط يل يف جوازي بها:منري

إيه. وكامن أنا اليل اتوسط لك:القومندان

وفيهـا إيـه يـا جنـاب القومنـدان. سـعادتك مشـهور عنـك السـعي يف الخـري. :منري 

الـيل زيـي الغالبـه  واالهتـامم براحـة 

ولكن إنت موش عارف إين عازم عىل الجواز وحاناسب اليوزبايش جبور:القومندان

أيوه عارف يا افندم. املدموازيل أولجا قالت يل:منري

طيب وملا قالت لك. موش كان واجب عليك تنسحب وتعدل عن الجوازه دي:القومندان

ال يستحيل يا جناب القومندان:منري

يستحيل. يستحيل علشان إيه؟:القومندان

علشان بقى لنا مده واحنا بنحب بعض. ومرتبطني بعهود املحبه واإلخالص:منري

محبه وإخالص. بقى عىل كده العواطف كانت شغاله من زمان:القومندان

أيوه. وكنا بنغتنم الفرصه ونتقابل يف املنتزهات من غري ما حد يدرى:منري

يشء لطيف. وانا زي األعمى مانيش شايف حاجه طول املده دي:القومندان

ال ماهو كنا بنجتهد إن ماحدش يشوفنا يا جناب القومندان :منري 

إخـرس. وبتتكلـم بتبجـح كـده قدامـي عيني عينك. أنـا اوريك الـرس يطلع منني. :القومندان

يا باشـجاويش عنرت

خرب اسود. يا ريتني ما كلمته:منري 

)يدخل) أفندم:الباشجاويش

فيه تقرير إمبارح بطلب واحد حالق لألورطه:القومندان

أيوه يا افندم:الباشجاويش

خد النطع ده مرنوه عىل الحالقه. واذا غاب لحظه عن القشالق ادوين خرب:القومندان

حارض يا افندم:الباشجاويش

لكن يا افندم دنا معاي الكفاءه:منري
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حا تبقى كفاءه أكرت من كده جرجره يا باشجاويش:القومندان

فوت قدامي بال عصلجه:الباشجاويش

أهـه كـده كويـس. أهـي شـغلة الحالقـه دي يسـتحيل تخليـه يفـى وال دقيقه. :القومندان

يت دي ِجْرِيـت دي)1) ملـا  يحلـق لـده تخشـْن دقـن ده. ويفضـل كـده زي َشـدِّ

تتقـور عينـه الخلبـوص ده )يخـرج)

)يدخـل) آدينـي كتبت العريضـه وقدمتها. ويعافوين بقـى م الخدمه واتجوز أخت :عثامن

ـه  اليوزبـايش غصـب عـن عينـه. واتهيا بلبـس البدل املوضه وامسـك يف إيدي ِمَنشَّ

بيضـا. ويف إيـدي التانيـه كلـب بولـدوج. وجيبي يبقى مليـان فلـوس. يخلصوا من 

هنـا مـرايت أولجـا تـروح مناولني غريهم من هنا. وال شـغله وال مشـغله

)تدخل) آه. يس عثامن:ستوتة

إيه ستوتة:عثامن

أيوه. إنت فني يايس عثامن. عينى فارقها النوم علشانك يا حبيبي :ستوتة

حبيبك. اسحبي كالمك يا حرمه:عثامن

أسحبه!:ستوتة

أيوه ماتجيش هنا تاين مره تعطيل أشغايل يف أثناء تأدية اسرتاحتي :عثامن

يا سالم. يعني بتسوق الدالل عيلَّ:ستوتة

إخـرس. دالل يف عينـك. الزم ملـا تكلمينـي توطـي صوتـك بعـد مـا تحطـي إيدك :عثامن

عـىل صدرك

ليه خدت النيشان واال إيه؟:ستوتة

الزم تفهمـي مـن دلوقـت إن النـاس مقامـات. وكل ايام لها دولـه ورجال. عثامن :عثامن

دلوقت مـوش عثامن بتـاع زمان 

إيه النفخه دي. من إمتى الكالم ده:ستوتة

من النهارده وطالع. يعني من قيمة ساعه وكسور:عثامن

إزاي ده. ورثت واال إيه:ستوتة

ال ما ورثتش. لكن اتجوزت جوازه وارثه:عثامن

إيه. تتجوز غريي يايس عثامن:ستوتة

األصول املاشيه كده. الواحد يفضل الجوازات الوارثانني عن الجوازات الكحيانني:عثامن

)1) تعبري يُفيد: منتهى االنشغال.
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ومني الوارثه دي اليل حا تتجوزك إنت:ستوتة

اتأديب يا حرمه. أنا حاتجوز املدموازيل أولجا:عثامن

بتقول إيه. إنت الزم اتجننت:ستوتة

ال فرش. دي هي اليل اتجننت يف حبي. وواقعه يفَّ خالص:عثامن

وقعت فيك! وقعت فيك ازاي؟:ستوتة

طبًعـا معـذوره. ألنهـا شـايفه اليل زيـك وزي غريك عاملـني يقعوا كده وينشـبكوا :عثامن

يف غرامـي مـن كل ناحيه

بقى تفوتني يايس عثامن. وانا اعمل ازاي وانا باحبك:ستوتة

ال ماتفتكريـش أنـا حاقـدم لـك الفوتوغرافيـه بتاعـي تسـليك يف غرامـك )يقـدم :عثامن

صـورة) لها 

وصورتك دي حاعمل بها إيه بس:ستوتة

عضعيض فيها زي مانِت عايزه. بس اوعي تقطعيها:عثامن

أعضعض فيها؟:ستوتة

وفوق كده حاعيِّنك عندي باش كمريره. وازودلك املاهيه:عثامن

آه يـا قـايس يـا قليـل الخـري. بقـى تفوتنـي يـايس عثـامن. يخونـك العيـش وامللح :ستوتة

الـيل كلناه سـوا

)لحن)

)يدخل) اظبط:جبور

إرمي:عثامن

ما شا الله شو عم تعميل هون يا ستوتة:جبور

أنا جايه.. أنا جايه..:ستوتة

كيف جايه:جبور

أيوه جايه:عثامن

أنا جايه هنا علشان عثامن بعت يل:ستوتة

ال ال ما تصدقهاش يا نسيبي:عثامن
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إخرس نسيبك يف عويناتك. إميش اخرجي من هون يا قليلة األدب:جبور

حارض يا سيدي )تخرج):ستوتة

إميش يا قليلة الرتبيه. إخص عليك وعاليل مشغلينك كامن:عثامن

لكن قول يل يايس عثامن:جبور

أفندم:عثامن

إيه اليل عملته ألختي حتى شقلبت عقلها ها الشقلبه:جبور

ال بس يعني هي عندها نظر شويه. وتفهم الحلو من الوحش:عثامن

إميش اخرج من هنا يا أسود الوجه:جبور

ال ال عيـب يـا نسـيبي. حـا نِِقـل مقـام بعـض مـن دلوقـت. ال ده مـا يخلَّصـش :عثامن

أختـك أبـًدا )يخـرج)

ن )يخرج):جبور إميش روح يف داهيه. دي مصيبه يا عامل. أنا حاجَّ

)تدخـل) أمـا غريبـه دي. قابلـت بالصدفـه الشـيخ دسـوقي وهو خـارج من هنا :جميلة

وأكـد يل إن حبيبـي املراسـله عثـامن منـري حـا يتجـوز عمتـي أولجـا. وده يشء 

مـوش بعيـد ألنهـا واحـده غنيـه. وورثـت عـن أبوهـا أمـالك هايلـه. واملـال مـن 

طبعـه يغـري الواحـد. لكـن ده نقبـه جـه عىل شـونه ألن عمتـي دي بخيله قوي 

وتحـب الفلـوس زي عنيهـا. والـود ودهـا إن الدنيـا تصبـح ملكهـا. الغايـه ما دام 

كـده. أنـا الزم انتقـم منـه واتظاهـر قدامـه بـإين باحـب غـريه وافرسـه )يدخـل 

عثـامن) آه. عثـامن

ست جميلة. بونچور مدموازيل:عثامن

إزيك يايس عثامن:جميلة

بخري يا مدموازيل:عثامن

)عىل حدة) أيوه. أهه ده عز الطلب.. آه يايس عثامن:جميلة

الله الله. إيه فيه خدمه يا مدموازيل؟:عثامن

أيوه أنا جايه لك. دلوقت مخصوص:جميلة

جايه يل أنا؟:عثامن

أيوه:جميلة

خري إنشالله:عثامن
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بس أنا.. مكسوفه اقول لك:جميلة

ال ما تنكسفيش. إحنا موش غرب. يعني زي أهل متام:عثامن

يف محله. بس يعني من ساعة ما خرجت من البيت عندنا..:جميلة

إيه. راح لكو حاجه؟:عثامن

ال ال حاجة إيه؟:جميلة

أمال إيه:عثامن

أنا اكتشفت يشء مهم خالص:جميلة

مهم زي إيه؟ دنيا جديده:عثامن

ال ال. اكتشفت إين باحبك يا حيايت:جميلة

الله الله يا ستي اختيش عيب. إنِت واحده مخطوبه مايصلحش:عثامن

ال أبًدا. وعلشان خاطر حبك. أنا حافّض خطوبتي من عثامن منري:جميلة

ال ياسـتي يفتـح اللـه.. أيـوه أحسـن تخـرس يل الكنـز اليل انفتـح وتـروح الجوازه :عثامن

الرايجـه دي مـن إيدي

يا سالم. بقى أنا موش عاجباك يايس عثامن:جميلة

ال ال موش الغرض.. بس دكهه مزنقه فلوس عىل كيفي:عثامن

)يدخل) بقى ده عدل يا ناس. ابقى معاي شهادة الكفاءه واشتغل حالق:منري

آه. أما افرسه.. مني ده. يس عثامن منري؟ :جميلة

آه. إنِت هنا يا حيايت:منري

خليك بعيد:جميلة

الله. جرى إيه؟:منري

حرضتك بتشتغل مزيِّن واال إيه؟:جميلة

أيوه يا روحي:منري

إخيه ده يشء يكسف:جميلة

ال ال. ده بس موقتًا لحد ما يرىض عني جناب القومندان :منري

يرىض مايرضاش. إنت مابقيتش تهمني:جميلة

إزاي ده؟:منري

خالص اتفقت أنا ويس عثامن عبد الباسط إننا نتجوز بعض:جميلة

56



إزاي ده. إنت اتفقت معاها يايس عثامن؟:منري

ال والله. هي اليل اتفقت بنفسها مع نفسها:عثامن

)لعثـامن) آه يـا حبيبـي. أهـه بعـد جمعتـني تالتـه حاكـون عروسـتك وانـت :جميلة

والسـعاده  الهنـا  يف  ونعيـش  عريـيس. 

)لحن)

)يدخل) ما شا الله ما شا الله:جبور

)تدخل) جميلة بني درعاته:أولجا

آه رحنا يف داهيه:عثامن

ما بقى إال بنتي يا اسود الوش:جبور

أيوه. خليك شاهد يا جناب اليوزبايش عىل قباحة الراجل الدون ده:منري 

)لجبـور) يـا سـيدي الحـق موش عـيلَّ أنا. هـي اليل كلبشـتني والعرفتـش اخلص :عثامن

منها

يشء لطيـف قـوي يـا بنـت أخـوي. يعنـي أنـا يف غفلتـي. وحرضتك عايـزه تنتيش :أولجا

منـي خطيبي

واشمعنى حرضتك تنتيش مني خطيبي:جميلة

تو سـمعة بيتـي والنا داري :جبور العمـى يف عينتينـك وعنتـني خطيبهـا وخطيبـك. خرسَّ

يـا غجر

)يهــم بــرب عثــامن ومنــري. مينعونــه وتدخــل العســاكر ويقولــون لحــن ختــام 

الفصــل)

ستـــار
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الفصل الثالث

ترفع الستار عن صالون في منزل اليوزباشي جبور. املوجودون يقولون حلنًا ثم يخرجون.

بقى إنت اليل عيِّنوك مراسله لليوزبايش بدال عثامن:ستوتة

أيوه يا مدموازيل. من أوِّلَكيش النهارده:جاد

واسم الكريم؟:ستوتة

محسوبك جاد الله:جاد

جاد الله؟:ستوتة 

أيوه يا حته من كِلوة جاد الله:جاد

ديهدي. أول ما شطح:ستوتة

نطح:جاد

والله يا ريب مايل نفس للضحك:ستوتة

ليه بقى؟:جاد

علشان كل ما باشوف واحد ثقيل زيك ويحب يتخافف بافتكر. آه:ستوتة

هيه. بتفتكري إيه:جاد

بافتكـر واحـد كان مراسـله زيـك. لكـن دمـه زي الرشبـات. لكن آه. هجـرين والف :ستوتة

الخاين  بغـريي 

وهجرك ليه بقى. هو حد يشوف الحاجات املنعنشه دي ويفارقها:جاد

أهـه سـابني كـده باتقـىلَّ عـىل الجنبـني. قال علشـان يتجـوز اليل تنقـرص يف عينها :ستوتة

أخـت اليوزبايش

آه. فهمته الشخص ده. الزم يكون املراسله القديم عثامن عبد الباسط:جاد

هو بعينه الخاين:ستوتة

عىل كده حكاية جوازه بأخت اليوزبايش دي صحيح:جاد

يا ندامه امال هزار:ستوتة

هيه. أجرنه)1) بقى له يومني غطسان من القشالق ماهوش باين :جاد

)1) تعني: إكمنه.
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واخـد أجـازه بسـالمته. واهـه ليـل نهـار قايـم نايـم يف أودة الضيـوف وعامـل يل :ستوتة

ه عمد

وجناب اليوزبايش يخلّصه يناسب واحد زي ده :جاد

إال يخلّصه. هو بيتصوره واال عايز يشوفه:ستوتة

لكن ازاي العروسه دي بتحب اسود الخلقه ده. أنا موش قادر افهم أبًدا:جاد

لهي هي بس اليل بتحبه:ستوتة

هيه. فيه غريها كامن:جاد

دي املدموازيـل جميلـة نفسـها مـوش عارفـه إيـه اليل كهربهـا رخـره. وواقعه فيه :ستوتة

شتها لشو

غريبه. عىل كده بقى ماتبقاش كدب الحكايه اليل سمعتها امبارح يف القشالق:جاد

حكاية إيه؟:ستوتة

انظبط حرضته أثناء ضمامنه)1) للمدموازيل جميلة:جاد

آه. الخايـن. الحـق عـيّل أنـا الـيل دلعتـه وكنـت اشـتغل بدالـه. وال يهونـش اخليه :ستوتة

ال يف مسـح وال كنـس وال غـريه واهـه ماطمـرش فيـه. ويظهـر إن كل الرجالـه كـده

ال أبًدا. طيب جريب كده. وخليني ما اعملش حاجه وشويف حا يطمر يفَّ واال أل:جاد

يالال شـمر إيديك وخش املطبخ ادعك الحلل واغسـل الصحون بال كالم فارغ. :ستوتة

آه يا حبيبي يا عثامن آه )تبيك)

)تدخل) الله. إيه اليل جرى لك:أولجا

انرسقت يا مدموازيل. آه:ستوتة

غريبه. وإيه اليل انرسق منك؟:أولجا

انرسق مني راجل:ستوتة

راجل؟:أولجا

أيوه. واليل لطشته مني واحده حراميه عارفاها كويس:ستوتة

إمـيش حراميـه يف عينـك قليلـة الحيـا. روحـي حااًل حرضي الشـاي أحسـن خطيبي :أولجا

زمانـه جـاي دلوقت

قال خطيبها قال. طيب اما اشوف خطيبها هي واال خطيبي أنا )تخرج) :ستوتة

)1) تغيري »انظبط حرضته أثناء ضمامنه«: شافوه حرضته أثناء مغازلته.
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وانت الخر:أولجا

ال ما انرسقش مني حاجه يا افندم:جاد

وفهمتك املصيبه دي إيه الشغل بتاعك هنا؟:أولجا

أيوه يا مدموازيل. رستني عىل كل اليل كان بيعمله عثامن:جاد

إخرس عثامن يف عينك. الزم يكون عندك شوية أدب يا طور :أولجا

الله الله :جاد

الزم تقول املسيو عثامن:أولجا

ال مؤاخذه يا مدموازيل. بس علشان احنا اصحاب وال فيش تكليف بيننا:جاد

إخرس. هو يعرف واحد زيك يا قليل األدب :أولجا

ال ال مايعرفنيش يا مدموازيل.. والله نلتها يايس عثامن سبحان العاطي )جرس):جاد

إجري شوف الباب يالال:أولجا

حارض.. إال املسيو عثامن دي كامن )يخرج):جاد

الغايـه اهـو بـس ملـا اتحصـل عـىل مرياث عثـامن ويبقـى يف إيـدي. وانـا اجيب يل :أولجا

كمريرتـني تالتـه واسـتغنى عـن الغجـر دول كلهـم حتـه واحده

)يدخل) مدموازيل:جاد

إيه مالك. مني اليل جه؟:أولجا

دا يا مدموازيل عثام..:جاد

إيه:أولجا

ال ال ال. دا املسيو عثامن:جاد

أهاًل وسهاًل. اتفضل يا شريي:أولجا

)يدخل) بونچور يا توتو:عثامن

بونچور يا روحي يا ننويس. دا إيه ده ورد:أولجا

أيوه لقيته لون خدك عجبني قوي قمت اشرتيته علشان اقدمه لك:عثامن

يا سالم عىل لطافتك ورقتك يا سالم:أولجا

أنا لطيف من زمان. بس إنِت ماكنتيش فاهامين:عثامن

إنت لطيف صحيح. بس بتفوتك حاجات:أولجا
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حاجات زي إيه:عثامن

مثـاًل ملـا تخـش عـىل واحـده زيـي بصفتهـا خطيبتـك. كان واجـب عليـك تشـيل :أولجا

الربنيطـه

)يقلع الربنيطة) آه صحيح دا واجب. لكن بردون أنا لسه واخد عالنظام :عثامن

يـا سـالم. أمـا بـراوه عىل الـرتزي اليل فصل لـك البدلـه القيافه دي عـىل آخر موده :أولجا

م متا

ال وال تنسيش. الحشو أصله عموله:عثامن

لكن ليه يا عزيزي مالبستش ياقه طويله. أحسن من الياقه القصريه دي :أولجا

أحسن كده. علشان  تبان رقبتي طويله زي كوز الزير :عثامن

 )يدخل) آه. إنتوا هنا؟:جبور

بونچور يا نسيبي:عثامن

وال بنچور وال ماݘور. خلّيك بحالك وخليني بحايل:جبور 

)عـىل حـدة) غريبـه عـىل الراجـل ده. ألبـس لـه آخـر مـوده ماينفعش. أتجـوز له :عثامن

أختـه ماينفعـش. يعنـي الزم اتجـوز لـه بنتـه رخره

إيه يا أولجا الفاتوره دي اليل بعتها الرتزي باسم حرضتك :جبور

فاتـورة إيـه ورينـي.. مثانيـه جنيـه مثـن بدلـه قـامش وتفصيـل. دي علشـان البدله :أولجا

بتاعة..

بتاعة جوز اختك:عثامن

يشء جميـل. يعنـي مـا كان ناقـص إال تحبـي لـك واحـد ال يسـوى يش. وتلبّسـيه :جبور

أبهـه عـىل حسـابك

ومالـه يـا نسـيبي. هـو فيه فرق بني السـت وجوزهـا. من فضلـك ماتنحرشش بيني :عثامن

وبـني السـت بتاعتي لحسـن مايحصلش طيب

يـا شـوم هـا الخطوبـه. أنـا حمـدت ربنـا الـيل جنـاب القومنـدان مسـافر حتـى ال :جبور

يحـرض هـا الجـوازه املطينه

إزاي ده مسافر عىل فني؟:أولجا

عـىل 24 جـي أورطـه مـن شـان اترقـى مـرياالي. يعنـي جنابك كنـت هـالَّ مريااليه. :جبور

وانـا نسـيب سـعادتلو رفعتلـو أفنـدم حرضتلـري مـرياالي 24 جـي أورطه 
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إنـت بـس مزعـل نفسـك ليـه يـا نسـيبي. أختـك عايـزه واحـد زي حـااليت يبلّط)1) :عثامن

جنبهـا. مـوش سـفري يلطّمهـا)2) يف كل بلـد شـويه!

أيوه. أنا واحده موش طامعه. وال يهمنيش يشء غري الراحه :أولجا

معلـوم. إنـت بتحسـب النـاس كلهـا عينهـا فارغـه زيـك وعايزيـن بواسـطة الجواز :عثامن

يرتقّـوا كـده مـن غـري حـق. سـيبك من األفـكار دي يـا مسـيو. الـكالم ده كان زمان

كلـه منـك يـا أزعـر. إنـت الـيل سـديت بوجهـي أبـواب الرتقيـه. أنـا حاجن يـا عامل :جبور

حاجـن يـا هـوه )يخرج)

أمـا غريبـه عـىل الراجـل اخـوك ده اليل موش قادر يشـوفني. يا سـتي مـا تعافيني :عثامن

مـن الجـوازه دي مـا دام اخوك مـوش موافق

أعافيـك! ال أبـًدا. أنـا يسـتحيل اقـدر عـىل فراقـك أبـًدا. والزم اتجـوزك ولـو غصب :أولجا

عنه

اِه. مـا دام مصممـه رأيـك عـىل جـوازي. يكـون يف معلومـك إذا زعلنـي مـره تانيـه :عثامن

مالـوش عنـدي إال الـرضب بالسـالح املـريي)3) ده الـيل يف رجـيل 

ال ال. خليـك ذوق مـوش كـده. لكـن الجزمـه دي مـوش قيافتـك دلوقـت يـايس :أولجا

عثـامن. اسـتنى امـا اجيـب لك جزمه مـن بتوع اخوي أحسـن مـن دي وتليق عىل 

البدلـه. سـتوتة يـا بنـت يا سـتوتة 

أيوه حارض )تدخل) نعم يا ستي:ستوتة

إنت موش فاكره محطوطه فني الجزمه القزاز بتاعة أخوي:أولجا

قـزاز. ال يـا ختـي أنـا ما البسـش قزاز لتعـور رجيل. خلينـي يف الجزمـه الربع مدفع :عثامن

دي الـيل عىل كيفي 

قزاز إيه وتعور رجلك إيه. دي جزمه مليع من اليل يربقوا:أولجا

آه. إن كان كده معلهش:عثامن

)لنفسها) والله خساره فيه يا ريب:ستوتة

محطوطه فني يا بنت الجزمه:أولجا

موش عارفه يا ستي موش واخده بايل:ستوتة

)1) تعبري يُفيد: الجلوس وعدم الحركة لفرتات طويلة.
ل. )2) تعبري يُفيد: كرثة التنقُّ

)3) تم حذفها.
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ر لك عليها أنا :أولجا إنت عقلك دلوقت موش فيِك. استنى اما اروح ادوَّ

)تخرج وتهم الخادمة بالخروج فيشري لها عثامن ويخرج سيجارة)

اسمعي يا بنت :عثامن

بتنده عىّل يا جناب املسيو :ستوتة

أيوه هايت الكربيت ولعي يل السيجاره:عثامن

حـارض.. وآدي الطقطوقـه كـامن علشـان جناب املسـيو مايرميش طفية السـيجاره :ستوتة

بتاعـة جناب املسـيو عىل البسـاط بتاع املسـيو 

مـن فضـل حـرضة جنـاب املدموازيـل. ملـا نكـون لوحدنـا أنـا وجنـاب املدموازيل. :عثامن

جنـاب  يـا  للمسـيو  وال  ملدموازيـل  لـزوم  مافيـش  املسـيو  بتكلـم  واملدموازيـل 

املدموازيـل. لحسـن العبـاره تبقـى ِمَزْرَوطـه)1) خالـص

العفو يا مسيو. ده بس تنازل من جناب املسيو:ستوتة

وبعدين وياك يا جناب املدموازيل:عثامن

الله. إنت زعلت. دنا بس باكلمك بصفه رسميه :ستوتة

مـا دام جنـاب املدموازيـل بتكلـم املسـيو بصفـه رسـميه. جنـاب املسـيو يـرصح :عثامن

لجناب املدموازيل بصفه رسـميه. إن جناب املسـيو لسـه برضه بيحب املدموازيل

الـكالم ده مابقـاش يخـش عـيلَّ يـا مسـيو. وكلها يـوم واال اتنـني وافوت لـك البيت :ستوتة

ده

تفويت البيت ده؟ وتروحي عىل فني؟:عثامن

أشوف يل جوازه أنا رخره. لهي راحت عيلَّ واال إيه:ستوتة

تتجوزي. تتجوزي ازاي. إنِت اتجننِت:عثامن

)يدخـل) إنـِت فـني يا سـتوتة. فني الفـوط قلبنـا عليهم الدنيـا ماحنـاش القيينهم..:جاد

آه. بـردون يـا.. يا مسـيو عثامن

ال ماتفتكرش مافيش تكليف. اتفضل اقعد:عثامن

العفو يا مسيو العفو:جاد

ال أبـًدا. إنـت واحـد عندك ذوق. بتعرف النـاس العظام اليل زيـي وبتحرتمهم. الزم :عثامن

أنـا راخر احرتمـك. اتفضل. اتفضيل يا سـتوتة

)يجلس وستوتة) ِمريس. إزاي مزاجك دلوقت يا جناب املسيو )يضحك) :جاد

)1) تغريت: ملخبطه.
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الله الله. بتضحك عىل إيه يا وله:عثامن

باضحك عىل البدله األنتيكه دي اليل انت البسها:جاد

أنتيكه! دي آخر موده يا وله:عثامن

ولكن لألسف موش خايله عليك)1) :جاد

أبًدا يا حرسه:ستوتة

موش خايله عيلَّ ازاي. ال ال دي بس موش واخده عيلَّ:عثامن

)تدخـل) مـا شـاء اللـه. كويـس كـده يـا مسـيو عثـامن. مـوش مكسـوف حرضتك. :أولجا

وتتنـازل بجاللـة قـدرك وتجانـس جامعـه زي دول اسـمهم خدامـني عنـدك 

آه. بـردون يـا مدموازيـل. أنا نسـيت إنهـم خدامني عنـدي. وهـم ماقالوليش إنهم :عثامن

خدامـني عندي

ال يا مسيو. أنا ماقدرش اشوف كده أبًدا. يالال إنت وهي عاملطبخ. انجرُّوا:أولجا

يالال اميش عاملطبخ يا خدامني الكلب)2) )يخرجان) هيه موش كويس:عثامن

كويس خالص. اتفضل حرضتك ملا البسك الجزمه جوه )تخرج) :أولجا

أيوه اتفضيل )يهم بالخروج):عثامن

)يدخل ومعه منري) اتفضل اسرتيح اما اديهم خرب:جاد

إيه. عثامن منري. إزيك يا وله:عثامن

الله الله. عثامن:منري

إخرس يا وله. الزم تقول حرضة جناب املسيو عثامن:عثامن

مسيو عثامن إيه. إنت ازاي البس مليك النهارده. إنت خالص قضيت املده؟:منري

ال بس عندي أجازه كام يوم:عثامن

أجازه! أجازه مرضيه؟:منري

 ال. أجازه جوازنجيه:عثامن

جوازنجيه. ليه إنت حا تتجوز؟:منري

)من الخارج) يا مسيو عثامن:أولجا

أيوه حارض. عن إذنك لحظه )يخرج):عثامن

أما غريبه دي. بقى صحيح عثامن حا يتجوز:منري

)1) تعبري يُفيد: أنها ال تليق عليه.
)2) تم حذفها.
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ال إنت ماعندكش خرب:جاد

ال أبًدا:منري

ده أشـيته بقـت نغنغـه خالـص. وحرضتـه بقـى معـدود هنـا مـن ضمـن الفامليـه :جاد

)يخرج)

ضمـن الفامليـه. مـا داهيـه لتكـون عملتهـا املدموازيـل جميلـة ونفـذت تهديدها :منري

لكـن ال يسـتحيل تتجـوز واحـد زي ده أبًدا. أما إذا كان الخـرب ده صحيح. قول عىل 

سـعاديت وهنايـا السـالم. آه يا حيايت

)لحن)

)داخلة) إنت هنا يايس عثامن:جميلة

أيوه هنا:منري

وكنت فني التالت تيام دول مانتاش باين:جميلة

ال بس كان عيلَّ جزا ومسجون تالت تيام:منري

مسكني يايس عثامن:جميلة

يا سالم. يعني صعبان عليِك قوي :منري 

الله. إنت مالك كده النهارده:جميلة

مايل واال ما مليش. يعني ده يشء يهمك قوي:منري

يهمني! آه. أظن واخد عىل خاطرك من حكاية عثامن:جميلة

واخـد عـىل خاطـري قـوي. وخصوًصـا إن املسـيو عثـامن دلوقـت معـدود مـن :منري 

الفامليـه ضمـن 

طيب وماله. ودي حاجه تزعلك دي :جميلة

غريبه ماتزعلنيش ازاي يا مدموازيل:منري

آه. الزم حرضتك بقى بتحب عمتي وبتغري عليها :جميلة

أحب عمتك! إزاي الكالم الفارغ ده. أنا باحب عمتك؟:منري

لو ماكنتش بتحبها ماكنتش تغري عليها من عثامن:جميلة

عثامن! لهو عثامن حا يتجوز عمتك:منري
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أمال مني اليل حا تتجوزه. ماهي عمتي:جميلة

ال بردون يا حبيبتي. أنا كنت فاكر إنه حا يتجوزك إنِت :منري

يتجوزين فرش. وانا استعنى األشكال اليل زي دي:جميلة

أمال كنِت بتقويل يل الكالم ده وتعميل العمل ده ليه؟:منري

علشان كنت فاكره إن حرضتك اليل حا تتجوزها. موش عثامن عبد الباسط:جميلة

)من الخارج) آي آي آي :عثامن

آه. عثامن اهه جاي اهه:جميلة

)يدخل) آه يا رجيل آه:عثامن

الله. مالك يا مسيو عثامن:منري

رجيل بقت كلها كَلُّو من ضيق الجزمه. أنا عارف مودة إيه اليل تكسح الواحد دي:عثامن

إيه العمل يايس عثامن دلوقت؟:منري

عمل يف إيه:عثامن

يف مسـألة جوازنـا ببعـض احنـا رخريـن. وال حـدش منا قـادر يفاتح بابـا وال يجيب :جميلة

له سـريه

وخايفـني مـن إيـه. أنـا الـيل افاتحـه واكلمـه أنـا. وبالطبـع الزم يخـاف عـىل زعـل :عثامن

جـوز أختـه ويسـمع كالمـي

يا سالم عىل طيبة قلبك يايس عثامن. ده حقه كان يبقى جميل مايتنسيش أبًدا:منري 

أيوه. إحنا يف عرضك يايس عثامن :جميلة

ال ماتفتكروش. خليها عىل الله وعيلَّ:عثامن

)من الخارج) هو ݘا ݘا والله؟:جبور

آه. بابـا جـاي. أنـا يف عرضـك يـا مسـيو عثامن تكلمـه. وانا حاقف جوه واسـمع حا :جميلة

يقـول لك إيـه )تخرج)

)يدخل) إنت جيت يا عثامن:جبور

أيوه يا افندم:االتنني

ال ال موش إلك. أنا باحيك مع عثامن منري:جبور

آه بردون:عثامن

اسمع يا عثامن:جبور
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أفندم:منري

حيـث إن املراسـله تبعـى أصبـح هـالَّ مسـيو متـل مـا يحـيك جنابـه. أنـا خدتـك :جبور

مراسـله وعينتـك يف مكانـه 

ِمريس يا جناب اليوزبايش ِمريس:منري

وكامن يا نسيبي. أنا حاقول لك عىل عباره حا تنبسط منه خالص:عثامن

شو عايز تحيك:جبور

بقـى فيـه واحـد عريـس كلفنـي ابلـغ حرضتـك إنـه عايـز يتقـدم ويخطـب بنتـك :عثامن

املدموازيـل جميلـة

شو شو. وانت شو تكون. وإيش يهمك من ها الخطوبه:جبور

اليل يهمني إن ده واحد صاحبي. ونخيل ليلة دخلتنا سوا:عثامن

إخـرس. دخلـه يف عنتينـك. الزم العريـس الـيل بتعرفـه إنـت يكـون حاله مشـقلب :جبور

متـل حكايتك 

ال أبًدا. ده عريس حا يجي عىل كيفك قوي:عثامن

ال يا عنتيني أنا يستحيل اقبل خطوبه تجي من جهتك أو إلك يد فيها :جبور

أقولَّكش باملفتوح. بقى العريس ده اليل حا يتجوز بنتك اسمه..:عثامن

إقفـل متـك وفضهـا سـريه. أنا مـا باريد معرفتـه وال معرفتـك. تعا يا عثـامن تعا. ده :جبور

واحـد مجنون وضاعت عقالتـه )يخرجان)

داهيـه تسـمك. راجـل وحـش. قـال باهتـم لـه عـىل جـواز بنته واسـرتها لـه. وهو :عثامن

مخلصه مـوش 

)يدخـل) وانـا كان مـايل ومـال شـغل البيـت املورسـتان ده ياخـوي. ده يشء يكفر.:جاد

آه ال مؤاخـذه يـا مسـيو عثامن

مؤاخذه يف عينك ماتختشيش :عثامن

الله. إنت زعالن مني يايس عثامن؟:جاد

زعالن وبس. دانت حا تفرسني:عثامن

ليه. بعد الرش:جاد

أيوه. علشان أنا واخد بايل من الحركات اليل بتعملها للبنت ستوته :عثامن

حركات إيه يا مسيو عثامن:جاد

حركات املغازله اليل بتعملها وياها. يعني إيه بتستغفلني حرضتك:عثامن
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ال أبـًدا يـا مسـيو. أنـا مافيـش بيني وبينهـا حاجه أبـًدا. طيب دنا من شـويه جيت :جاد

اضحـك وياهـا. بصيـت لقيت القلـم نزل يرن عـىل قفايا 

كويس. ما دام كده. اتفضل خد لك سيجاره:عثامن

ِمريس. يا مسيو عثامن )جرس):جاد

آه. استنى اما نفتح الباب :عثامن

ال ال العفو يا مسيو عثامن. أمال انا صنعتي إيه ملا تكلف خاطرك )يخرج):جاد

آه شوف أنا نايس ازاي إين من ضمن الفامليه. مني يا شاويش جاد الله:عثامن

جناب القومندان جه. أما ادي خرب لحرضة اليوزبايش )يخرج):جاد

إخص. ما داهيه ال تروح الجوازه منا. وترجع رميه لعادتها القدميه :عثامن

آه. إݘـا. جنـاب القومنـدان.. إنـت لسـه هـون. يالـال ال توريني وجهـك. اُخرج من :جبور

هـون يـا أزعر

أخرج ازاي. أنا يستحيل اخرج من هنا أبًدا:عثامن

)من الخارج) هو جوه جناب اليوزبايش؟:القومندان 

يادي الداهيه. خش هنا ال تجيب لنا داهيه )يدفعه فيخرج) :جبور

أهال وسهال. إتفضل يا جناب القومندان إتفضل

)يدخل) آه. بونچور يا عزيزي جبور:القومندان

أهال وسهال بجناب املرياالي. إتفضل:جبور

ِمريس:القومندان 

حصل يل الرشف املهول. بها الزياره يا جناب املرياالي:جبور

العفـو يـا جنـاب اليوزبـايش. بس انا قلـت لنفيس قبل ما اسـافر عـىل األورطه اليل :القومندان 

اتعينـت فيهـا الزم أمتم مسـألة الجـواز دي  يف أقرب وقت

نزيد رشف يا جناب املرياالي. كِلِّتنا هون تحت أمرك:جبور

)تدخل) أيوه يا جناب املرياالي. كلنا هنا تحت أمرك إال يف مسألة الجواز دي:أولجا

إزاي ده. بقى كالم الشيخ دسوقي يف محله. وحا تتجوزي يا مدموازيل :القومندان

أيوه يا افندم:أولجا

وحا تتجوزي مني. موش واحد مراسله. ال هنا وال هناك :القومندان

بالعكس. أنا حاتجوز واحد من األغنيا الكبار عنده ثروه فوق التالتني ألف جنيه:أولجا
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غريبه دي:القومندان

ال أبًدا. ال تصدقها. دي واحده نتَّاشه)1) عم بتخرف:جبور

طيب بكره نشوف إن كان كالمي متام واال باخرف:أولجا

)داخاًل) يا ترى ميش واال لسه؟:عثامن

آه. أهه جوزي ده هو اليل حاتجوزه وحاكون رشيكة حياته يا جناب القومندان:أولجا

إيه. عثامن عبد الباسط املراسله:القومندان

)بتهكـم) إي. الغنـي الكبـري صاحـب التالتـني ألـف جنيـه. مـا قلت لسـعادتك إنها :جبور

بتخرف

إنت مالك. أنا عارف إنها بتخرف. لكن حا نتجوز بعض وخالص:عثامن

)تدخل باكية) هي هي هي :ستوتة

الله. ودي بتعيط ليه دي؟:القومندان

ما باعرف شو مالها:جبور

انرسقت يا جناب القومندان. رسقوين:ستوتة

يالال اميش اخرجي بره يا مجنونه:أولجا

هي هي هي هي )تخرج):ستوتة

ودي إيه اليل رسقها مسكينه:القومندان

قال رسقوا منها حلق:أولجا

أيوه. جوز )يشري لنفسه):عثامن

)تدخل) آه. جناب القومندان:جميلة

أهـاًل وسـهاًل يـا مدموازيـل. آه فكرتينـي. فيه شـاب اترجاين اتوسـط له عنـد أبوِك. :القومندان

وعايـز يخطبك منه

أوه. يا جناب القومندان:جميلة

إنت ماتعرفش مني الشاب ده يا جناب اليوزبايش:القومندان

ال أبًدا يا جناب املرياالي:جبور

)لجميلة) هو اسمه إيه يا مدموازيل. قويل ألبوِك عىل اسمه:القومندان

أوه. أنا موش عارفه اسمه:جميلة

يا كهني. قال موش عارفه اسمه. هو الجواز عيب. اسمه عثامن منري :عثامن

)1) تعبري يُفيد: املبالغة يف القول بال حساب.
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عثامن منري املراسله؟:جبور

أيوه:عثامن

واظنك موش حا تكسفني يف املسأله دي روخره يا جناب اليوزبايش:القومندان

ال يكسفك ازاي. هو ماعندوش ذوق للدرجه دي:عثامن

ال. كفايه كسفه واحده. وعلشان خاطرك أنا قبلت أعطيها له وقت ما بيطلبها:جبور

يا فرحتي يا فرحتي. أما اروح اطمنه علشان يجي يخطبني من بابا )تخرج):جميلة

يا دليل. هادي فامليه كلتها مجنونه:جبور

)يدخل) بونچور أيها الساده:دسوقي

آه. إنت جيت يا شيخ دسوقي حسب امليعاد اليل اديته لك:القومندان

أي نعم يا حرضة املرياالي. يا من تحت قدرتك وسلطتك ألف آالي)1) وآالي:دسوقي

أنـا مـوش عـاوز رغـي وال كـرت كالم. يعنـي الواحـد ملـا مايكونـش متأكد مـن يشء. :القومندان

مـوش الزم يهجـص ويبلغـه للنـاس غلط

غلط. وما هو الغلط:دسوقي

يعنـي مانتـاش عـارف. جـاي تقـول يل إن املدموازيـل أولجـا حـا تتجـوز املراسـله :القومندان

منري عثـامن 

إخص عليك. راجل موقعايت ماعندكش ذمه:عثامن

آه. إنت هنا يا راجل يا ملّوع يا قليل الذمه:جميلة

أنا قليل الذمه. وأنا آت يف موعدي لكتب الكتاب بكل رسعة وهمة:دسوقي

إخص عليك يا كداب:جميلة

أنا كداب؟:دسوقي

معلوم. جاي توقع وتقول يل إن عمتي حا تتجوز عثامن منري:جميلة

ال يا سيدي. جنابك غلطان:جبور

غريبه. أنا غري فاهم لهذا الكالم. وال السبب الذي من أجله اَستحق هذا املالم:دسوقي

مانتاش عارف ازاي. هو أنا كنت قلت لك إين حاتجوز املراسله عثامن منري؟:أولجا

أي نعـم. رصحـت إيلَّ عـن عزمـك بزواجـك مـن عثـامن منـري صاحـب املاليـني)2) :دسوقي

األمـالك واألباعـد والدنانـري

)1) تعني: تقسيم عسكري تريك.
)2) تم حذفها.
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أباعد ودنانري .إنت بتخرف يا أستاذ. ده عسكري مراسله زي حاليت :عثامن

إيه. هو عثامن منري هو اليل ورث املرياث الهايل ده؟:أولجا

أي نعم. هو بعينه بالتحقيق. وليس له يف هذا املرياث رشيك :دسوقي

آه )يغمى عليها):أولجا

غريبه. عثامن منري عنده كل ها الرثوه الهايله دي. باهنيِك يا جميلة :جبور

يا فرحتي يا فرحتي:جميلة

الله الله مالك يا مرايت. هاتوا لها نشادر يا جامعه:عثامن

)تفوق) آه يا ريب:أولجا

إيه مالك سالمتك :القومندان

ال بس أنا ملا تحقق يل إنك مسافر. حصلت يل النوبه دي كده فجأه:أولجا

ال سـيبك. أنـا واحـد متعلـم وافهـم كل ىشء. دانـت ملـا تحقق لك إن املـرياث فلت :القومندان

مـن إيـدك. حصـل لـك كـده. والسـت واال الراجل الـيل يتجـوزوا علشـان الفلوس. 

يسـتحيل يكـون فيهـم خـري وال نفع أبـًدا. أورڨـوار )يخرج)

الله. إيه املسأله يا مدموازيل )تدخل ستوتة):عثامن

وال مسـأله وال غـريه. أهـه مـن يـوم ما جيت هنـا يف البيت ده حل عليـه املصايب. :أولجا

ودلوقـت يالـال مـن هنا ماتورينيش وشـك يف البيـت ده أبًدا )تخرج)

ياخـي بركـه يـا جامـع. حتـى أنـا مـوش هاينـه عـيلَّ البنـت سـتوتة دي الـيل عـىل :عثامن

حايل قـد 

ولكان إنت انرسقت حقيقي يا ستوتة؟:جبور

أيوه. ولكن اليل انرسق مني لقيته تاين:ستوتة

واحنا بقى نتهنى ونعيش يف السعاده إىل األبد يا حيايت:القومندان

واحنـا برضـه كذلـك. حا نكـون متهنيني. ألن الجـواز اليل يكون لغايـه غري اإلخالص :عثامن

يبقـى عرقه مقطـوع. وال يدومش أبًدا

)يقولون اللحن الختامي):الجميع

ستـــار
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ألحان رواية الوارث
اللحن األول

وشــــــــوفــــــــنــــــــا داللـــــــنـــــــاحـــــــاللـــــــنـــــــا بــــــااللــــــنــــــا

خـــــفـــــايف ــه  ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــ ل وزيـــــــــــــــهـــــــــــــــا مــــــــــايفدي 

يــــــا عــــــــــوايف عـــلـــيـــنـــا يــــــا عــــــوايف

اتـــســـعـــدت بـــجـــوزهـــا مبــحــبــوبــهــاالـــحـــلـــوه أولــــجــــا الـــغـــنـــدوره

الــــبــــنُّــــوره زي  ــط  ــلـ ــعـ ــلـ ــتـ فرحوبهابـ ــه  ديـ الــلــيــلــه  وحــبــايــبــهــا 

ــب ــا بــــس قــري ــدنـ ــنـ ــال عـ ــبـ ــقـ تشيبعـ عـــديـــيك  الــعــزوبــيــه  دي 

ــرح ــف ــي ــه ب ــ ــال ــ ــيل يــــطــــوِّل ب ــ ــ ــح آخــــــره طــيــبال ــي ــح ــرب ص ــ ــص ــ وال

ــراوه ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــم امـ ــ ــج ــ ــو يــــا حــــالوهالــــحــــظ ه ــولـ ــولـ ــولـ ــلـ يــــا حـ

اللحن الثاين "لحن اآلالتية"

ــم ــرت ــم ت ــرتـ ــوا تـ ــحـ ــلّـ ــىل حـــجـــاز كـــــار تـــرم ابــــتــــدوا صـ ــ عــــــراق ع

ــم إحــحــم ــح ــحــنــحــوا إح ــن ــه ات ــل ــال ــمي ــ وخـــــشـــــوا عـــــــــــــاألدوار إح

عـــالـــعـــيـــدان بــقــى والــقــوانــيــنيأهـــــــــدى يــــــا هـــــــــادى وقــــم

ــرا ــ ــنيبــــخــــتــــكــــوا نـــــــــــادى جـ ــ ــرتم ــ ــح ــ امل حــــــــــرضات  يــــــا   

آالتـــيـــه أكــــــــوس  يف  ــوا  ــ ـــرتتـ ــ شـــــــخـــــــلـــــــعـــــــجـــــــيـــــــهع

نـــــــــقـــــــــركـــــــــجـــــــــيـــــــــهوجـــيـــبـــتـــوا اذهــــــب مــذهــبــجــيــه

ــات فـــــرش الـــصـــنـــايـــري ــ ــ ــص ــ ــ الـــــــــلـــــــــعـــــــــبـــــــــيـــــــــهورق

نــظــري مـــالـــهـــمـــش  ــم  ــهـ ــصـ رقـ بـــــــــالـــــــــكـــــــــلـــــــــيـــــــــهيف 

خـــــــــــــــــد زوقــــــــــــيــــــــــــهخــــــــــــــــــــد خـــــــفـــــــيـــــــه

خــــــــــــــــــد لــــــهــــــلــــــبــــــهخـــــــــــــــد نــــــعــــــومــــــيــــــه

ــه ــ ــي ــ الـــلـــيـــلـــه كـــــداهـــــو بـــحـــريـــهمــــــــــوش عـــــــايـــــــزه وص

ــه ــي ــىل ن ــ ــني لـــهـــا مـــخـــصـــوص عـ ــ ــاويـ ــ نـ

ــا ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ نـــــــنـــــــجـــــــيل  ومنـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا 

ــه ــيـ ــاسـ ــبـ ــعـ الـ غـــــايـــــة  يف  ــى  ــ ــن ــ ــغ ــ م

ــس ســمــع ــ ــدعمــــــدوا اودانـــــكـــــم ه ــ ــه ب ــ ــل ــ لـــــلـــــدور الــــلــــىل ك
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أى أى  أى  أى  أى  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأى  إ

ــاس حــبــيــبــى ســمــعــت ســريتــه ــ ــا ن ســبــريتــهيـ وابــــــور  ــى  ــب ــل ق ىف  ولّـــــع 

ــه  ــىل خــــالص خــرست ــق ــوا ع ــولـ ــولـ ــت مــورتــوقـ ــح ــب ــره ص ــجـ ــد هـ ــعـ وبـ

مــــورتــــو ســـــيـــــدى  يــــــا  ــو)1)آه  ــ ــ ــورتـ ــ ــ مـ ــا  ــ ــويـ ــ ــاخـ ــ يـ آه 

ــو   ــ ــورتـ ــ مـ ــي  ــ ــن ــ ــي ــ ع يـــــــا  مــــورتــــو آه  روحــــــــــى  يــــــا  آه 

يــــاال ال  ال  يــــــــاال  مـــورتـــوجـــــانـــــم  يــــــاال  ال  يــــــاال  اللــــــيل 

يــــــــــــــــــــاال مــــــــــورتــــــــــوجـــــــانـــــــم يــــــــــاال يــــــــــاال ال

مــــــــورتــــــــو آه  مــــــــورتــــــــوآه  آه  آه 

اللحن الثالث

ــدىالجميع ــه ــدى دي ــهـ ــدى ديـ ــهـ حـــــيـــــلـــــك واهـــــــــــدىديـ

مصارع شكل  حفيظ  يــا  شكلك 

دانــــــــــــــت زعــــيــــقــــكابــــــــــلــــــــــع ريــــــقــــــك

الــــــــشــــــــارع  آخـــــــــــــر  مــــــــــن  الــــــــــنــــــــــاس  مل 

وروق ــوقفـــــهـــــمـــــنـــــا  ــ ــم ــ ــح ــ مـــــــالـــــــك م

املشنوق عينني  زى  وعينيك 

ــه يــــاهــــوهالطــــــــفــــــــوه وخــــــــــدوه ــ ــس ــ ــاي ــ ــس ــ مب

الـــكـــل ىف  ــح  ــ ــي ــ ــط ــ ي عــــــفــــــرتــــــوهال  ان 

إمــىجبور ــن  ــري ــات ك عينني  عميبــحــيــاة  ــوس  ــط وغ أىب  ــوال  ــق ون

دمي بيحرق  هــايــدي  مــا  بتميمتل  لــحــمــه  ــزّق  ــ امـ ــال  هــل

منطاشالجميع ــالش  ــ وب ــال  ــ ام ــعــهــاشبـــس  ــطــل ــك مــات ــنـ ــيـ زرابـ

مــيــه ــة  ــايـ ــبـ كـ ــك  ــ ل ــهارشب  ــوي واتـــكـــلـــم بـــهـــدو ش

ــاىشمـــاعـــرفـــنـــاىش مــافــهــمــنــاىش ــوزب ــي ــه ال ــن إيـ زعـــالن م

ــىعثامن ــري داع ــن غ ــى م ــ ــض دراع العوجع ــام  االيـ ــه  اي لها  نعمل 

غنوج بــابــا  ــىل  ع رمتنى  ــروجالــىل  ــت ب ــن عــقــىل س ــرّي م طـ

ــد ــمـ ــحـ محمدحــــــــــوش يــــــــا مـ ــا  ي ــدوق  ــصــن ال ــوا  رسقـ

)1) كلمة إيطالية تعني: ميت.
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