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تقدمي

إن تراثنــا الثقافــي واحلضــاري هــو أعــز مــا منلــك، فهــو ميثــل ذاكــرة 
ــا  ــا وطنًي ــّد احلفــاظ عليــه وتوثيقــه ونشــره واجًب ــذا يَُع مصــر ووجدانهــا؛ ل
ــي  ــراث الثقاف ــاء الت ــن إبق ــدف م ــق اله ــام األول، ولتحقي ــي املق ــا ف وقومًي
بشــقيه املــادي وغيــر املــادي حًيــا بــن اجملتمعــات املعاصــرة ال بــد أن يرتبــط 
هــذا التــراث  بواقــع هــذه اجملتمعــات وميــس وجدانهــا، وأن يوثــق ويعــاد تقدميــه 
باســتمرار؛ لكــي تتناقلــه األجيــال املتعاقبــة ويحــدث األثــر املطلــوب منــه، 
وهــو حتقيــق التواصــل بــن املاضــي واحلاضــر؛ لنصــل بذلــك إلــى أهم  أســس 

صناعــة احلضــارات الكبيــرة.

ومكتبــة اإلســكندرية - وهــي حلقــة وصــل بــن املاضــي واحلاضــر 
ــي  ــه وف ــاني وتوثيق ــراث االنس ــام بالت ــى االهتم ــرص عل ــتقبل - حت واملس
ــه أحــد مراكزهــا البحثيــة  ــع ب ــراث املصــري، الــذي يضطل القلــب منــه الت
ــك مــن خــال برامــج  ــراث احلضــاري والطبيعــي، وذل ــق الت وهــو مركــز توثي
ــي  ــراث الثقاف ــرع الت ــن أف ــد م ــق العدي ــر وتوثي ــع وحص ــعى جلم ــل تس عم
املصــري، والعمــل الــذي بــن أيدينــا اآلن أحــد إصــدارات برنامــج توثيــق التــراث 
ــد  ــرحية ألح ــال املس ــق األعم ــه توثي ــن خال ــى م ــذي يتوخ ــرحي، وال املس
أهــم رواد املســرح املصــري وهــو الفنــان الكبيــر علــي الكســار؛ حتــى يُتــاح 
للقــارئ والباحــث املتخصــص التعــرف علــى احليــاة الثقافيــة واالجتماعيــة 

ــرة املهمــة مــن تاريخهــا. ــك الفت والسياســية ملصــر فــى تل
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ومــا كان لهــذا العمــل أن يــرى النــور لــوال التعــاون اجلــاد بــن مكتبة 
ــار،  ــى الكس ــان عل ــل الفن ــار جن ــي الكس ــد عل ــتاذ ماج ــكندرية واألس اإلس
ــا لإلنتــاج الضخــم  والــذي أثمــر إلــى جانــب هــذه املطبوعــات توثيًقــا رقمًي
مــن األعمــال املســرحية للفنــان علــي الكســار، التــي يرجــع تاريخهــا إلــى 
ــك  ــي، وذل ــرن املاض ــن الق ــات م ــى األربعيني ــرينيات وحت ــن العش ــرة م الفت

للحفــاظ عليهــا مــن االندثــار.

وقــد حــرص أعضــاء فريــق العمــل علــى وضــع النــص األصلــي دون 
أي تغييــر أو تعديــل للتعــرف علــى املصطلحــات املنتشــرة فــي تلــك الفتــرة، 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــرة الزمني ــذه الفت ــي ه ــة ملؤلف ــة اإلبداعي ــك احلال وكذل

التعديــات املدخلــة عليــه والواضحــة فــى هوامــش النــص املســرحي.

ــوة  ــا دع ــل خروجه ــلة ميث ــذه السلس ــى أن ه ــير إل ــى أن نش ويبق
ــد  ــه ملزي ــراث املســرحي وتســجيله وحتليل لــكل باحــث ومهتــم بحفــظ الت
مــن اجلهــد الســتكمال املســيرة. ونأمــل أن متثــل خطــوة فــي احلفــاظ علــى 
تراثنــا احلضــاري، وعلــى نقــل معارفــه ومهاراتــه التقليديــة واإلبداعيــة إلــى 

ــتقبل. ــال املس أجي

د. مصطفى الفقي
مدير مكتبة اإلسكندرية
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الرائد املوهوب

ميثــل الفنــان الكبيــر علــي الكســار »1887-1957« عامــة بــارزة في 
تاريــخ املســرح املصــري احلديــث، فعبــر نصــف قــرن مــن العمــل اجلــاد، منــذ 
ــهم  ــي«، 1907، أس ــل الزينب ــى »دار التمثي ــرحية األول ــه املس ــيس فرقت تأس
ــينما، وكان  ــرح والس ــن املس ــع ب ــم جم ــرحية، ث ــة املس ــي احلرك ــل ف الرج
تنافســه الشــرس مــع جنيــب الريحانــي، فــي عشــرينيات وثاثينيــات القــرن 

العشــرين، أداة مهمــة فــي إنعــاش املســرح ورواجــه.

ــدة  ــك، العم ــكش ب ــخصية كش ــر ش ــد ابتك ــي ق إذا كان الريحان
الريفــي الســاذج الــذي يقــع ضحيــة ســهلة لناهبيــه وســارقي أموالــه، فــإن 
ــب  ــي الطي ــط، النوب ــان عبدالباس ــخصية عثم ــرن بش ــار يقت ــي الكس عل

ــريء كطفــل. العفــوي الب

كان علــي الكســار رائــًدا بحــق فــي ســاحة املســرح االرجتالــي الــذي 
ال يتقيــد بالنــص املكتــوب، ويتواصــل مــع جمهــور الصالــة فــي إطــار خــاب 
ــل  ــوب تتمث ــد املوه ــكلة الرائ ــن مش ــم، لك ــارب احلمي ــة والتق ــن العفوي م
فــي غيــاب القــدرة علــى اخلــروج مــن اإلطــار الــذي ال بــد أنــه يضيــق ويعجــز 
عــن مواكبــة متغيــرات العصــر وتطــوره. وقــد انتقــل الكســار بشــخصيته 
املســرحية إلــى الســينما، فقــدم أفاًمــا ناجحــة جماهيريـًـا بقــدر مــا أنهــا 

ال متلــك مؤهــات البقــاء واالســتمرار.
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لينتهــي احلــال بإغــاق مســرحه بالقاهــرة بعــد أن قــّدم مــا يزيــد 
ــة.  ــام الناجح ــن األف ــد م ــى العدي ــة إل ــرحيًّا، باإلضاف ــا مس ــن 160 عرًض ع
ويُســدل ســتار حياتــه فــى  مستشــفى القصــر العينــي عــن عمــر يناهــز 

الـــ69 عاًمــا بعــد معانــاة مــن الفقــر واملــرض.

وختاًمــا فــإن املشــروع الــذي يتبنــاه »مركــز توثيــق التــراث احلضــاري 
والطبيعــي« جديــر باالحتــرام والتقديــر واالهتمــام، ذلــك أنــه يتيــح للقــارئ 
والباحــث فرصــة معرفــة صفحــات بالغــة األهميــة فــي تاريــخ الفــن املصري، 
ــا  ــًيا واقتصاديً ــع، سياس ــن اجملتم ــة ع ــهادة صادق ــل ش ــا تط ــن خاله وم

وثقافًيــا، فــي صعــوده وهبوطــه وازدهــاره وانكســاره.

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
مؤلف الرواية: حامد أفندي السيد

تعريب: حامد السيد
أزجال: بديع خيري

بطولة: علي الكسـار، وحامد مرسـي )مطرب أول(، ورتيبة رشدي )مطربة أولى( 
األداء الغنائي: علي الكسار، وحامد مرسي، ورتيبة رشدي، واجملموعة

أوبرا كوميك من ثاثة فصول
عرضت على تياترو املاجستيك

تاريخ العرض 1925/10/5م
إنتاج دار النشاط مبصر

الرواية األصلية تتضمن 12 حلًنا

ملحوظة هامة:
الروايـة معربـة عـن اإليطاليـة وهـي أول مسـرحية قدمهـا علـي   
انفصالـه عـن  بعـد  تياتـرو ماجسـتيك،  املسـتقلة علـى  بفرقتـه  الكسـار 
شـريكه وكاتـب مسـرحياته أمن صدقـي، وقد أصر علـى أن تكـون فرقته أول 
الفـرق املسـرحية التي تبدأ موسـمها املسـرحي لهـذا العـام 1925م كعادتها 
والـذي يبـدأ مـن أول أكتوبر كنـوع من اإلصـرار والتحدي على املضـي في طريق 

الكفـاح ونالـت املسـرحية شـهرة واسـعة وجناًحـا منقطـع النظيـر.
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شخصيات الرواية
حسب ظهورها   

چانيت وكارولينا

بيدرو

الكونت بتالش

الدون منتشوف

كاترين

جميل

عثمان

املاركيز تدانولي

مزاتيال ومانولتا

املسجون

أصحاب اخلمارة

محافظ البلد

سكرتير الدون منتشوف

حاكم املدينة

مغنية وحتب جميل

حبيب كاترين

مرافق جميل في رحلته )ويقوم بدوره 
علي الكسار(

ابن عم الدون منتشوف

أعوان املاركيز تدانولي

أحد السجناء داخل سجن القصر
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الفصل األول

ترفــع الســتار عــن منظــر ســاحة وبهــا منــزل عــى اليســار ببلكــون مرتفــع وعــى اليمــني 

بــار، أعنــي خــامرة موضــوع أمامهــا مقاعــد وترابيــزات ويف الصــدد منظــر شــارع. عنــد رفــع 

الســتار يكــون باملرســح جملــة رجــال وســيدات جالســني بالخــامرة ويقولــون لحــن معنــاه إن 

هــذا اليــوم هــو يــوم عيــد ولهــذا الســبب اجتمعــوا ليســكروا ويف نفــس اللحــن يدخــل املســيو 

بيــدرو املحافــظ حامــل ســبت بــه جمــربي ومتزيــن بــزي البائعــني وينــادي عــى الجمــربي عــى 

املوســيقى إلــخ. بعــد نهايــة اللحــن يجلــس عــى كــريس ويضــع ســبت الجمــربي بجانبــه ثــم 

يصفــق فتذهــن إليــه چانيــت وكارولــني صاحبــات الخــامرة.

)مقرتبة منه( نعم يلزم حاجه:چانيت

من فضلك يا مسيو شيل السبت بتاعك من عىل الرتابيزه:كارولني

إيه :بيدرو

أيوه ألنه وسخ:كارولني

)ضاحًكا( بردون يا مدمازيل. الزبون حر عىل كيفه:بيدرو

عنــدك حــق. أل ومــوش كل الزبايــن الــيل تكــون حــره عــىل كيفهــا. بــس بياعــن :چانيت

الجمــري الــيل زي جنابــك

إيه اشمعنا بياعن الجمري:بيدرو

أيوه. ألن الجمري أصبح مايبعوش دلوقت إال عظامء الرجال:چانيت

إيه. عظامء الرجال )وهي ناظرة إليه باحتقار(:كارولني

)ضاحكة( معذورة ألنك مانتيش فاهمه حاجه:چانيت

يعني إيه:بيدرو

يعنى حرضتها معذوره ألنها ماتعرفش من بياع الجمري:چانيت

وانت عرفتيه:بيدرو

من مايعرفش املسيو بيدرو محافظ البلد:چانيت

)بدهشة( إيه. محافظ البلد. املسيو بيدرو:كارولني

طيب هس. ألين أنا موش عاوز حد من املوجودين هنا يعرفني:بيدرو
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بردون سامحني ألين ماعرفتكش وانت بالشكل ده:كارولني

ال ماعلهش ألن الليله دي مباح فيها كل يشء ملناســبة عيد موالي الدون منتشــوف :بيدرو

حاكــم مقاطعــة البــرو هنــا يف أمريــكا الجنوبيــه وبالســبب ده أمــرت كل أصحاب 

ــم ــا حــد يعارضه ــدون م ــه ب ــاء املدين ــع أنح ــدوروا يف جمي الحــرف واملالهــي ي

عال عال:كارولني

ــوان. مــن بهلوانــات :چانيت ــا منهــم أشــكال وأل وبالســبب ده كل خمــس دقايــق بتجين

ورقاصــات ومغنيــات وغــره وعلشــان كــده النــاس املوجوديــن عندنــا هنــا كلهــم 

يف حــظ ورسور

وبيضحكوا وبيرشبوا ويغنوا:كارولني

عــال عــال. حيــث كــده هاتــويل ويســي علشــان ارشب واغنــى واحّمــس :بيدرو

يغنــوا ويــاي املوجوديــن 

حارض )يذهنب إلحضار الويسي(:البنات

)مصفًقا( يا مدمازيل:زبون1

)خارجة( نعم. الزم حاجه:چانيت

إيه ده. فن املزه:زبون1

حارض )وتهم بالخروج(:چانيت

وهايت لنا شوية جمري:زبون1

إيه جمري:بيدرو

)ملتفتًا( آه إنت لسه هنا يا بتاع الجمري:زبون1

أيوه. يلزم حاجه:بيدرو

قرش لنا توزيتن:زبون1

)وهو جالس يف مكانه( أل أنا ببيعه بقرشه:بيدرو

إزاي ده. ليه إنت ماتعرفش تقرش:زبون2

أل وإن كنتوا عايزين خدوا وقرشوا إنتو لبعض:بيدرو

سيبو يظهر إنه سكران:زبون1

معــذور ألنــه الزم دايــر مــن الصبــح يف كل البــارات وكل بــار يخشــه يشــحت لــه :زبون2

منــه كاس لحــد مــا ســكر لدرجــة إنــه مــوش قــادر يقــرش الجمــري
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)يضحكــون ويف أثنــاء ذلــك تدخــل چانيــت حاملــه صينيــه عليهــا كاس ويســي 

ــوار  ــي بج ــزة الت ــىل الرتابي ــة ع ــع الصيني ــم تض ــيفون ث ــا س ــاء وبيده ــة م وكباي

ــاوة( ــه بحف ــدرو وتشــر إلي بي

أحط سيفون:چانيت

ال هايت زجاجة بريه:بيدرو

حارض )وتخرج(:چانيت

)باســتغراب( إيــه. بريــه )باســتهزاء( أهــه دا لســه أول واحــد شــفته بتــاع جمــري :زبون1

يــرشب ويســي بالريــه )أثنــاء ذلــك تدخــل چانيــت ومعهــا زجاجــة الريــه( 

يلزم حاجه تانيه:چانيت

أيوه شويف حرضتهم يشـربوا إيه عىل حسايب )مشرًا عىل الزباين ا و2(:بيدرو

حارض )ثم تقرتب منهم( أجيب لكو إيه عىل حساب حرضته:چانيت

)لنمره 2( إيه. قال معقول نرشب عىل حساب بياع الجمري:زبون1

فيهــا إيــه. يجــوز كســب فلــوس كتــر النهــارده وســوقه كان رايــح ويــاه ملناســبة :زبون2

العيــد. واحنــا إيــه يهمنــا. أهــه يف اآلخــر إن ماكنــش معــاه فلــوس أصحــاب املحــل 

ميســكوه يرضبــوه

ال يا مسيو ماتخافش دا زبون معروف عندنا:چانيت

هايت اتنن ويسي بالريه:زبون1

حــارض )وتخــرج يف أثنــاء ذلــك يظهــر مــن الخــامره أربعــة أشــخاص بحالــة ســكر :چانيت

وهــم يغنــون قطعــه مــن اللحــن الســابق فيشــرتكون معهــم املوجوديــن ويف أثنــاء 

ذلــك يدخــل الســكرتر بتــالش وهــو بــزي بائــع الســندوتش ويغنــي معهــم عــىل 

السندوتش(

)بعد اللحن مناديًا( ياليل عايز السندوتش:بتالش

)هامًسا( أنا اليل عايز يا جناب الكونت:بيدرو

إيه غريبه وانت إزاي عرفتني:بتالش

)هامًســا لــه( إزاى مــا اعرفــش زميــيل الكونــت بتــالش ســكرتر الــدون منتشــوف :بيدرو

حاكــم البلــد. وفــوق كــده مــن واجبــايت إين أعــرف كل يشء حاصــل هنــا يف البلــد 

دي بصفتــي املحافــظ
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إيه. املسيو بيدرو:بتالش

نعم. بس وطي صوتك:بيدرو

غريبــه. ولكــن اســمحيل أقــول لــك إن فيــه حاجــات كثــر بتحصــل هنــا وجنابــك :بتالش

ماتعرفهــاش

تقدر تقويل هي إيه:بيدرو

أيــوه. هــل إنــت عنــدك خــر بالــيل حصــل مــن نــص ســاعه دلوقــت يف رسايــة :بتالش

ــدون منتشــوف ال

ــخ :بيدرو ــاب املطب ــة ب ــن جه ــر م ــرج متنك ــيل خ ــخص ال ــد الش ــن تقص ــًكا( أظ )ضاح

ــي ــور ين ــت زي الدكت تح

)مــادًدا يــده إليــه مصافًحــا( براڤــو يــا مســيو بيــدرو. وأظــن جنابــك تعــرف مــن :بتالش

هــو الشــخص ده

نعــم مــوالي الــدون منتشــوف وعلشــان كــده أنــا منتظــر هنــا للمحافظــه عليــه :بيدرو

بــدون مــا يشــعر. ولكــن تســمحيل جنابــك بســؤال بســيط

اتفضل قول وامنع كل تكليف بيننا:بتالش

إنــت بصفتــك ســكرتر مــوالي الــدون تقــدر تقــول يل عالســبب الــيل خــاله ينــزل :بيدرو

مــن قــره متنكــر

أهه دا السبب اليل أنا مندهش له وبدي اكتشف الرس ده:بتالش

)ضاحًكا باستهزاء( ها ها ها:بيدرو

غريبه بتضحك ليه. الزم فاهم الرس:بتالش

بالطبع. شايف البيت دا جنابك )مشرًا عىل منزل(:بيدرو

أيوه:بتالش

وتعرف من صاحبه:بيدرو

أيوه الراجل بيرتو الحلواين:بتالش

)ضاحًكا( ها ها ها:بيدرو

الزم البيت ده فيه رس:بتالش
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أيــوه ألن البيــت ده خصــويص ملــوالي الــدون. ومســتأجره باســم بيــرتو الحلــواين :بيدرو

ــه  ــويص ل ــى خص ــذه زي مله ــىل أرساره وده متخ ــع ع ــدش يطَّل ــان ماح ده علش

بعــد وفــاة زوجتــه

أوه. بيدرو إنت داهيه:بتالش

وهــو ملــا يحــب يجــي هنــا بيجــي متنكــر ومــوش بعيــد إنــه جــاي هنــا الليلــه :بيدرو

بخصــوص شــخص مييــل لــه

وموالي الدون يعرف إن عندك األخبار دي كلها:بتالش

ال ولكــن أنــا بصفتــي محافــظ البلــد دي يجــب عــيلَّ أعــرف كل حاجــه وللســبب :بيدرو

ــس  ــال البولي ــكل رج ــامت ل ــت تعلي ــه وادي ــات الالزم ــت كل االحتياط ده عمل

)تحصــل ضجــة مــن الخــارج(

إيه الزيطه دي:بتالش

ال دي إشــاره مــن بعــض أتباعــي نفهــم منهــا إن مــوالي الــدون عــىل بعــد ميــت :بيدرو

خطــوه مــن هنــا

وإيه العمل دلوقت ال يشوفني ويعرفني:بتالش

ال مــا تخافــش اتفضــل اقعــد جنابــك هنــا ونــزّل الرنيطــه عــىل عينــك وهــو مــا :بيدرو

يعرفكــش )ثــم يجلــس بجانبــه( 

)داخلــة حاملــة صينيــة عليهــا كاســن ويســي وزجاجتــن بريــه وتقدمهــم :چانيت

للزبايــن( الويســي أهــه يــا حــرضات 

)يصبــون الريــه عــىل الويســي ويقرعون الكاســات( ارشب يف صحة بتــاع الجمري :الزباين   1،2

ــي( ــور ين ــزي الدكت ــدون وهــو ب ــه ال ــون لحــن يدخــل يف أثنائ ــك يغن ــاء ذل )أثن

)بعد اللحن مصفًقا( يا جرسون:الدون

)متقدمة( نعم. يلزم حاجه:چانيت

أيوه هايت يل كريس وواحد ويسي:الدون

حارض يا دكتور )تذهب( :چانيت

)عــىل حــدة ضاحــًكا( هــا هــا هــا هــا. مظبــوط أهــه أنــا دلوقــت بشــكل الدكتــور :الدون

ينــي بالحــرف الواحــد )يف أثنــاء ذلــك يتهامــس بيــدرو وبتــالش وبعدهــا يتكلــامن 

ــوت عال( بص
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إنت تشرتي السندوتش دا بالوقه وااّل بامليه:بيدرو

ال واللــه أنــا اشــرتي العيــش لوحــده بامليــه وبعديــن اشــرتي الرسديــن واألنشــوجه :بتالش

والجبنــه والزبــده والحاجــات الــيل تلــزم ودول بالطبــع يبقــوا بالوقــه

طيب تقدر تقول يل وقة الجبنه تعمل كام سندوتشايه:بيدرو

يــا ســالم. أظــن دا كتــر يــا عزيــزي. دانــت زي مــا تكــون شــايف واحــد متخفــي :بتالش

وتقــول يل اعــرف يل دا مــن

)عىل حدة( إيه. متخفي:الدون

أوه. دا يشء يف غاية البساطه:بيدرو

طيب تقدر تقول يل وقة الجمري تطلع كام جمريايه:بتالش

مــوش كل الجمــري. فيــه جمــري كبــر وجمــري صغــر. لكــن الجبنــه هــي وقــه :بيدرو

والــيل بتقطــع إيديــك فبالســبب ده ميكنــك تعــرف الوقــه تعمــل كام سندوتشــايه 

يــا أخ

)عــىل حــدة( محــارضه غريبــه. )يقــرتب منهــم( بــردون موســيه. تســمحويل :الدون

جنابكــم بالجلــوس

العفو. اتفضل يا جناب الدكتور:بيدرو

)عىل حدة وهو يجلس( الدكتور:الدون

أظن يصح إننا نقوم نقعد بعيد عن جناب الدكتور:بيدرو

إزاي. ده أنا جاي أتآنس بكم:الدون

يــا ســالم عــىل آداب الدكاتــره يــا ســالم )لبتــالش( أظنــك يــا أخــي ماســبقش لــك :بيدرو

معرفــه بجنــاب الدكتــور ينــي

يل الــرشف بــس أســمع بــإن جنابــه حكيــم مــوالي الــدون منتشــوف حاكــم البلــد :بتالش

الــيل الشــعب بيحتفــل بعيــده النهــارده

تعرف مبناسبة العيد ده أنا بعت جمري قد إيه. يا سالم:بيدرو

وتعرف أنا بعت سندوتش قد إيه. يا سالم:بتالش

عىل كده البلد مهتمه بالعيد دا قوي:الدون

ال وفــوق كــده جنــاب املحافــظ رصح لجميــع أصحــاب الحــرف واملالهــي ميــروا يف :بيدرو

الشــوارع مــن غــر أي معارضــه لهــم مــن رجــال البوليــس
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ــد :الدون مــوش بطــال )ويقــف( وعلشــان كــده اســمحويل دلوقــت أعمــل لفــه يف البل

بقصــد الفرجــه

بيدرو 

وبتالش
)واقفن( يا سالم اتفضل يا دكتور:

مرسيه )ويخرج(:الدون

بيدرو 

)ضاحكن( ها ها ها ها:وبتالش

أحسن يشء دلوقت يا عزيزي إننا نتبعه:بيدرو

بس أنا خايف ال يعرفنا:بتالش

ال ماتفتكرش )يصفق(:بيدرو

)داخلة( نعم:چانيت

خدي )يعطيها نقود ثم يخرج مع بتالش(:بيدرو

مرسيه )تضحك(:چانيت

)داخلة( فيه حاجه يا أختي:كارولني

فصل مافيش كده:چانيت

إيه هو:كارولني

املحافــظ بيــاع جمــري وســكرتر الدون بياع ســندوتش وجنــاب الدون دكتــور. أما :چانيت

حتــة كرنـــڤال )يضحكــن ثم تســمع  ظيطه من الخارج وموســيقى بصــوت واطي( 

يا ترى إيه الظيطه دي كامن:كارولني

أظن ماهم بهلوانات وال مغنين:چانيت

أف. داحنا النهارده اندوشنا خالص :كارولني

                  )هنا يدخل عثامن وجميل وكاترين وكل منهم حامل آلة موسيقية ويتبعهم

                   الشعب من رجال وسيدات. وأول ظهورهم يقولون لحن معناه يوم العيد

                   ويشرتك معهم الشعب. بعد نهاية اللحن(

من فينا اليل حا يلم النقطه:كاترين

عم عثامن:جميل

يا سالم من غرتك. طيب خد وشوف إن كان حد يدي له حاجه:كاترين
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)وهــو يتنــاول منهــا الــرق( ليــه. هــو انــا ويش وحــش ماحــدش يدينــي حاجــه. دا :عثامن

انــا ويش مصبــح. دلوقــت تشــوف الفلــوس الــيل انــا راح نجيبــه )ثــم ميســك الــرق 

ويقــرتب مــن الجالســن وهــو يلعــب الــرق بيــده ويتمحــك يف املوجوديــن فلــم 

يعطــه أحــد يشء فيعــود وهــو ســاخط ويقــول لجميــل( عجبــك. كــده كويــس. 

يعنــي الغــره بتاعتــك راح تخلينــا منــوت م الجــوع

علشان يعجبه:كاترين

ــا مــوش ممكــن اقــدر اشــوف الحــركات دي الــيل بتحصــل واســكت. :جميل مــا هــو ان

ــا حبيبتــي اعذرينــى ي

ــا دلوقــت نقــول حتــه تانيــه وخلّيهــا هــي تلــم النقطــه :عثامن ــه بن معــذور. بــس يالل

علشــان نجيــب حاجــه نــاكل وبعدهــا ابقــى غــر عــىل كيفــك ويبقــى يحلهــا ربنــا  

ملــا نجــوع تــاين

آه يــا عــم عثــامن. طيــب. )للجمهــور رافًعــا قبعتــه( دام. مســيوه. قطعــة مغنــى :جميل

بــن الشــاب املــري والبنــت اإلســبانيوليه

ــة :الجميع ــد النهاي ــون اللحــن. بع ــدأ املوســيقى ويغن ــا تب ــو )هن ــو براڤ ــن( براڤ )مصفق

ــم النقطــة( ــرق لل ــن وبيدهــا ال ــدم كاتري تتق

ــايف :عثامن ــل( ش ــز جمي ــن يغم ــن املوجودي ــود م ــاول نق ــن تتن ــرى كاتري ــا ي )عندم

الفلــوس كنــت عايــز متوتنــا مــن الجــوع )تنتقــل كاتريــن آلخــر فيلقــي لهــا النقود 

ــد  ــاكل عن ــارده راح ن ــك النه ــىل دين ــو ع ــا( براڤ ــامن ويتنطــط فرًح ــق عث فيصف

الحــايت )فتنتقــل كاتريــن آلخــر فيضــع يــده عــىل ذراعهــا وهــي تتاميــل عليــه(

)ناظرًا بحالة جنون( شايف شايف )وهو يريد الهجوم فيعرتضه عثامن(:جميل

ــا ســيدي بــس طــول بالــك لحســن يحمرقــوا وياخــدو الفلــوس تــاين دلوقــت. :عثامن ي

)يشــيل إيــده( آه أهــو شــال إيــده. مبســوط بقــى

أخ يا عم عثامن:جميل

ــا :عثامن ــده )هن ــن ك ــاده ع ــه زي ــا إي ــل فين ــت راح تعم ــه. إن ــت إي ــه وزف ــامن إي عث

ــامن ــه دي ك ــة إي ــه دي. مزيك ــيقى( إي ــمع موس تس

)وهو ناظرًا للخارج( دول الجامعه البهلوانات:جميل

)تدخــل الرقاصــات وترقص أثناء ذلك تعود كاترين وتنــاول النقود لعثامن فيعدها. 

ــع وهــم يصفقــون استحســانًا( ــم الجمي ــك تخــرج الرقاصــات ويتتبعه وبعــد ذل
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براڤو براڤو )يخرجون ويبقى باملرسح عثامن وجميل وكاترين(:الجميع

ــه :عثامن ــك يالل ــك مــن األول يبقــى خمســه فرن ــا نــص فرن ــك ونــص ومعاي أربعــه فرن

عمــر ملــا يدوبــو

لكن إزاي يسيبونا ويخرجوا كده ورا شوية بهلوانات زي دول:جميل

أمال حا يناموا ويانا:عثامن

ال ولكــن يجــب إنهــم يحرتمــوا الفــن. يظهــر إن الفــن هنــا مالــوش قيمــه. قــال :جميل

يســيبونا كــده إحنــا التالتــه زي األنطــاع

ال وعىل كده مانبقاش تالته:عثامن

أمال نبقى إيه:كاترين

نبقى إحنا األربعه:عثامن

أربعه. من ومن:كاترين

أنا وانت وحرضته والفن )يضحك(:عثامن

بتضحك عىل إيه:جميل

بضحك عليك:عثامن

ليه:جميل

أيــوه. ألن إنــت أبــوك كان بعتــك يف بــالد الواشــنطن علشــان تتعلــم طــب مــوش :عثامن

رنــا نشــحت يف الشــوارع علشــان تتعلــم فــن ومدوَّ

آه يا عم عثامن الكالم ده بيأملني:كاترين

ال إنــت ماتزعلــش يــا ســت علشــان إنــت حرضتــك مغنيــه مــن األول يعنــي بنــت :عثامن

الفــن وواخــد عــىل الفــن ولكــن حرضتــه لــو مــا كانــش حبــك ووقــع فيــك كان 

مــن زمــان بقــى دكتــور متــام

بس بس يا عم عثامن:جميل

لكــن ارجــع اقــول الحــق عــيلَّ انــا الــيل طاوعتــك وطاوعــت أبــوك وجيــت ويــاك :عثامن

ــك  ــرس. أدي ــن تخ ــك أحس ــايل من ــيل ب ــان نخ ــال علش ــت دي. ق ــالد الزف يف الب

ــن  ــا دايري ــوك. وادحن ــن أب ــرس م ــت أخ ــامن بقي ــا ك ــه وان ــان الل ــرست يف أم خ

نتلطــم مــن بلــد لبلــد لحــد مــا جينــا هنــا يف بــالد البــرو دي وبــس أنــا مــوش 

ــه إنــك خــرست ــوك وعرف ــيل بعــت خــر ألب ــن كلــب مــن ده ال فاهــم اب
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الغايــه يــا عــم عثــامن. واهــه بفكــرك دلوقــت إن ماغنينــاش وعملنــا العمــل ده :جميل

نــاكل منــن وأبويــا قطــع عنــا كل املرتبــات الــيل كان بيبعتهــا

عنــده حــق. بعــت لــك النولــون بتــاع الســفر تــالت مــرات وانــت تاخــذه تضيعــه :عثامن

إنــت وحرضتهــا وال بتتجــوزوا بعــض وال بتســيبوا بعــض

وانــت يخلصــك نســيب بعــض يا عــم عثامن. يظهــر إنك مــا جربتش حــرارة الحب:كاترين  

ال واللــه أنــا مــا جربتــش غــر حــرارة الجــوع بــس. وملــا انتــم بتحبــوا بعــض بــكل :عثامن

الحــراره دي إيــه املانــع مــن كونكــم تتجــوزوا بعضكــم

املانع االربعه جنيه:جميل

االربعه جنيه. آه يعني األربعه جنيه الرسوم بتاع الجواز:عثامن

آه يا عم عثامن. أهم هام دول األربعه جنيه:كاترين

ويعنــى الزم جــوازه برســوم. الزم تكــون جــوازه مــري. خليــه جــوازة أهــايل. كــده :عثامن

خــايل االربعــه جنيــه

أبًدا موش ممكن:كاترين

ــالد :عثامن   ــا يف الب ــا احن ــول م ــتحيل ط ــده. ويس ــىل ك ــا ع ــب خلين ــن. طي ــوش ممك م

ــا  ــه دلوقــت خلون ــه. الغاي ــه واحــد مــن االربعــه جني ــاش شــايفن جني دي محن

ــم يف امله

مهم إيه تاين:جميل

فكرولنا كده يف أكله ماتزدش عن االتنن فرنك:عثامن

أيوه أحسن انا سخسخت من الجوع يا روحي. وانت:كاترين

أنا مغذيني حبك يا حيايت:جميل

آه )تقبله(:كاترين

عظيم. إنتو بوسوا بعض وانا ارقص من الجوع:عثامن

لك حق. طيب روح شوف لنا أي حاجه ناكلها وادحنا منتظرينك هنا:كاترين

أنا اليل نروح:عثامن

أيوه:كاترين

عظيم. إن رحت مانرجعش لكو تاين:عثامن

إزاي:جميل
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ــوين :عثامن ــوين خل ــن ترسب ــوا عايزي ــد دي. وإن كنت ــوارع البل ــش ش ــوه. ألين مانعرف أي

أروح لوحــدي

عندك حق )لكاترين( يالاّل بنا يا روحي نروح نشوف أكل يف حته تانيه:جميل

أظن أنا من التعب والجوع ما ميكنيش اتحرك من هنا وال خطوه:كاترين

ويعني إيه الرأي:عثامن

الــرأي تروحــوا انتــوا تجيبولنــا حاجــه ناكلهــا وانــا ارتــاح هنــا شــويه لحد مــا تيجوا:كاترين

ونسيبك لوحدك:جميل

ماتخافش كون مطمنئ يا حيايت:كاترين

طيب احنا رايحن ونرجع حااًل )وهو يقبلها من جبينها(:جميل

)بغيــظ عــىل حــدة( أف. اللــه يخــرب بيــت الحــب وبيــت الــيل عملــوه. )لجميل( :عثامن

ماتيالــاّل بقــى يــا أخــي )يخرجون(

)تفــرش ســجاده صغــره معهــا بجــوار البلكــون وتجلــس ســانده رأســها للحائــط. :كاترين

يســمع حركــة أشــخاص جالســن داخــل الخــامرة(

ــري :أحدهم ــاب امل ــة الش ــا قطع ــي لن ــرف يغن ــم يع ــن فيك ــامرة( م ــل الخ ــن داخ )م

ــت ــن دلوق ــن املغني ــمعناها م ــيل س ــبانيوليه ال ــت اإلس والبن

جملــة 

أشــخاص
)من داخل الخامرة( كلنا نغنيها بس مانعرفش نقول الحتت بتوع البنت:

ــه. الشــاب املــري والبنــت اإلســبانيوليه. واليعرفــوش الحتــت بتــوع البنــت. :كاترين   إي

أخــش اغنيهــا لهــم. لكــن ال يســتحيل مــا دام حبيبــي جميــل مــوش موجــود

ــه. :أحدهم ــىل املزيك ــم ع ــت. نفوته ــت البن ــوش رضوري حت ــامرة( م ــل الخ ــن داخ )م

أَليــه))(. )يغنــون مــن الداخــل وكاتريــن تغنــي قطعهــا مــن الخــارج حتــى يتــالىش 

ــل  ــوا بداخ ــن كان ــخاص الذي ــون األش ــن يخرج ــة اللح ــد نهاي ــام. بع ــا وتن صوته

ــن الســكر( ــون م الخــامرة وهــم يتاميل

)يخرج من جيبه ساعة( يا سالم الساعة 2) قوام:أحدهم

يا سالم فات الوقت من غر ما نحس:الثاىن

أي عيد يا عزيزي )يخرجون شاماًل(:الثالث

))( بالفرنسية »allez« وتعني: هيَّا 
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ــوفكم :الدون ــد يش ــتحيل ح ــن يس ــدرو( أظ ــالش وبي ــه بت ــن يتبع ــن اليم ــاًل م )داخ

بالشــكل ده ويقــدر يعرفكــم

ولكن جنابك عرفتنا إزاي:بيدرو

مــا عرفتكــوش إال ملــا لقيتكــم متتبعينــي وتفرســت فيكــم طيــب ودا الســبب الــيل :الدون

ــالين عرفتكم خ

ولكن جناب املحافظ عرفك هنا من أول ما دخلت قبل ما تقعد جنبنا:بتالش

براڤو مسيو بيدرو:الدون

مرســيه. دا واجــب يــا مــوالي. وأظــن دقــن عــره زي دي مــا تغــرش شــكلك عــن :بيدرو

الــيل يعرفــوك زيــي. ودلوقــت يســمح مــوالي إننا نــروح نغــر مالبســنا ونرجع تاين

يعنى تلبسوا مالبسكم الرسميه:الدون

ال مالبس اعتياديه. بس يعني نكون أنضف من كده شويه:بتالش

أيوه ألن مايصحش نظهر شخصيتنا الحقيقيه يف وقت زي ده:الدون

بيدرو 

وهو كذلك. عن إذن موالي )يخرجون(:وبتالش

ــي  ــن الت ــة م ــي قطع ــن تغن ــزل فيســمع كاتري ــم بدخــول املن ــدون يه ــا ال )هن

ــم( ــا تحل ــل بصــوت منخفــض كأنه ــن قب ــا م ــت تغنيه كان

ــا :الدون ــه. أم ــا( غريب ــر يف وجهه ــق النظ ــا ويحق ــرتب منه ــه ده )يق ــا( إي ــف باهتً )يق

جــامل. ولكــن إيــه النومــه الوحشــه دي. ســكرانه. الزم اصحيهــا واســتفهم منهــا 

ــا عــن الســبب يف وجودهــا هن

)تتحرك( آه:كاترين

أيوه. اهي راح تصحى:الدون

ــه. :كاترين ــدون( إي ــل. )ترفــع رأســها وتنظــر فــرتى ال ــا ريب. جمي ــا( آه ي )تفيــق تدريجيً

إنــت إيــه )تقــف(

)بغــرام( أنــا مــا تخافيش يا روحي اســمحييل اســألك عن ســبب نومك بالشــكل ده:الدون

وانت إيه يهمك:كاترين

يهمنــي جاملــك ألن مايصحــش واحــده جميلــه بالشــكل ده وتنــام النومــه ديــه. :الدون  

هــل إنــِت مالكيــش أهــل
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ال يا مسيو:كاترين

يا سالم. وال زوج:الدون

أل وبنت بكر:كاترين

أمال بتتعييش منن. يعني من بيرف عليك:الدون

أنا برف عىل نفيس:كاترين

إزاي. لِك صنعه:الدون

مغنيه:كاترين

وماعندكيش صاحب وال حبيب:الدون

هه. أل:كاترين

لكن انا سمعتك أول ما تنبهتي بتقويل جميل. من هو جميل:الدون

هــه. ال يعنــي الطقــس هنــا جميــل لدرجــة اين استحســنت الحتــه دي ومنــت فيهــا:كاترين

كويس خالص. أهه دلوقت بس تحقق سعدك:الدون

سعدي. إزاي ده:كاترين

أيوه علشان حاخدك  :الدون  

تاخذين. تاخذين عىل فن:كاترين

يف رساية الدون منتشوف:الدون

رساية الدون. وانا اعمل إيه يف رساية الدون:كاترين

يعني تكوين دموازيل رشف ملراة الدون:الدون

)باندهاش( ملراة الدون. دي مراة الدون ماتت يا مسيو:كاترين

ــود :الدون ــو وج ــا وه ــا أتذكره ــي داميً ــىل يشء يخلين ــظ ع ــا محاف ــن أن ــوم. ولك مفه

ــا ــرشف بتاعته ــل ال ــة دموازي وظيف

يخليك تتذكرها. عىل كده الزم تكون جنابك الدون منتشوف:كاترين

نعــم. أنــا نفــيس الدون منتشــوف حاكم البالد دي وأتعشــم إنــك ماترفضيش طلبي:الدون

)عىل حدة( آه يا ريب )عاليًا( وإيه اليل يثبت يل يا مسيو إنك إنت الدون منتشوف:كاترين  

اليل يثبت لك. اتفضيل )يخرج جنيه من جيبه ويعطيه لها(:الدون  

)تتناول الجنيه( إيه ده:كاترين  
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دا جنيــه مــن عملــة البلــد دي. حققــي يف الصــوره الــيل عليــه. )تنظــر يف الجنيــه :الدون

وتقبلــه( هــي. عرفتــي رســم مــن الــيل عليــه ده

فيه شبه منك ولكن انت بدقن:كاترين

ــه متخفــي علشــان يل :الدون ــازل الليل ــا ن ــدك حــق ولكــن الدقــن دي عــره. ألين أن عن

ــك ــه يف كــده ولحســن حظــي إين عــرتت في غاي

)عىل حدة( آه يا ريب. تالته جنيه عىل ده يبقوا اربعه ونعقد العقد:كاترين

هي. قلِت إيه يا روحي:الدون  

قلت اتفضل الجنيه بتاعك وشوف لك مدموازيل رشف غري:كاترين

إيه. يعني برتفيض:الدون

أنا حره:كاترين

)بحده( أنا الحاكم:الدون

يعني قصدك إيه    :كاترين

قصــدي إذا ماقبلتيــش ورفضتــي اســتعمل معــاك الشــده وأرغمــك عــىل القبــول. :الدون

شــاوري عقلــك

)عــىل حــدة( آه يــا ريب األحســن اوافــق دلوقــت وبعديــن اجتهــد إين أخلص نفيس:كاترين

هه. شاوريت عقلك:الدون  

مافيش مانع. ولكن عندك من صنف الجنيه دا كتر:كاترين

اطلبي زي ما انت عايزه. كل يشء تحت أمرك:الدون

ال بــس يشء بســيط علشــان أتركــه لواحــده عجــوزه مــن معــاريف مالهــاش حــد :كاترين

وانــا الــيل بــرف عليهــا

طيب انتظريني برهه أما اخش البيت ده وارجع لك حااًل:الدون

اتفضل:كاترين

مرســيه. ولكــن احــذري إنــك متــيش ألنــك إذا تحركتــي مــن هنــا أأمــر البوليــس :الدون

بالقبــض عليــك مطــرح مــا تكــوين )يخــرج(

أل منتظــره. آه يــا ريب. مافيــش طريقــه غــر كــوين اكتــب جــواب لحبيبــي جميــل :كاترين

وافهمــه فيــه الحقيقــه )تخــرج ورقــه وقلــم وتكتــب( عزيــزي جميــل. بعــد مــا 

تركتمــوين حــرض يل الــدون منتشــوف حاكــم هــذه البــالد وعــرض عــيل الذهــاب
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ــن  ــده م ــدت إن ال فائ ــا وج ــلطته ومل ــتعمل س ــي واس ــت فأرغمن ــه فرفض مع

ــود  ــذه النق ــىل ه ــه ع ــت من ــى تحصل ــدت حت ــا واجته ــت موقتً ــه قبل املعارض

ــا ســاجتهد يف خــالص  ــا أن ــا ببعــض وأم ــا عــىل زواجن ــك لتســاعد به املرســله إلي

نفــيس وبعدهــا نتقابــل خــارج املدينــه، حبيبتــك املخلصــه كاتريــن )بعــد كتابــة 

ــت( ــل چاني ــق فتدخ ــواب تصف الج

فيه حاجه يا مدموازيل:چانيت

أيوه. من فضلك. إنتي شوفتي االتنن املغنين زماليئ:كاترين

أيوه موش الراجل االسود والجدع االبيض:چانيت

مظبوط:كاترين

مالهم:چانيت

مــن فضلــك ملــا ِيجــوا ســلمي لهــم الجــواب ده وملــا أجيــب لــك فلــوس تديهــا :كاترين

لهــم ويــا الجــواب ويف نظــر الخدمــه دي خــدي الجنيــه دا علشــانك. بــس 

ــد ــره لح ــي س ــك تجيب ــذري إن اح

ال ماتفكريش )هنا ترى كاترين الدون داخاًل فهمست لـچانيت بالسكوت(:چانيت

)داخاًل وبيده كيس به نقود. لكاترين( يكفيك الكيس دا يا روحي:الدون

)وهــي تتنــاول الكيــس( مرســيه. كفايــه )لـــچانيت( الفلــوس أهــه ابقــي اديهــا لها :كاترين

زي مــا قلــت لــك. هــه

ما تخافيش. أول ما تيجي اديها لها:چانيت

)مشرًا لها عىل املنزل( اتفضيل يا عزيزيت:الدون  

طيب بس أما أمل أدوايت )وهي تلف السجاده وتحمل الرق(:كاترين

أظن دول مابقاش لهم لزوم دلوقت:الدون

أهم ينفعوا:كاترين

عىل كيفك )تحمل أدواتها وتدخل معه املنزل( :الدون

)چانيت وهي باملرسح تقلب الكيس بيدها( يا ترى دا فيه كام:چانيت

)داخله( چانيت. إنت بتعميل إيه هنا:كارولني

)بفرح( كنت بقبض فلوس )وهي تريها النقود(:چانيت

)باستغراب( فلوس. من من:كارولني
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)وهي تضحك( من موالي الدون منتشوف:چانيت

علشان إيه:كارولني

إنتي شفت البنت املغنيه اليل كان وياها الراجل االسود والجدع االبيض:چانيت

أيوه. مالها:كارولني

ــن :چانيت ــم يل علشــان اســلمهم لالتن ــوس دي وهــي ادته ــدون واداهــا الفل أخدهــا ال

ــوا وياهــا هــام والجــواب ده ــيل كان ال

غريبه. الدون منتشوف يتنازل ويحب واحده مغنيه زي دي:كارولني

ميكن موش واخدها علشان يحبها:چانيت  

أمال واخدها علشان إيه:كارولني

ميكــن واخدهــا علشــان تغنــي لــه ولكــن إحنــا يهمنــا إيــه. يحبهــا وال تغنــي لــه. :چانيت

إحنــا املهــم دلوقــت نســلم الجــواب ده لحــد مــن الــيل وياهــا ويف نظــر الخدمــه 

دي ناخــد كيــس الفلــوس. إيــه رأيــك يف كــده

والله أحسن يشء ما يندعقوا كلهم يف قلب بعض:كارولني

تعايل بنا جوَّه نعده ونشوف فيه كام )يخرجن وهم بحالة فرح(:چانيت

)أثناء ذلك يدخل بيدرو وبتالش(

هو راح فن موالي الدون:بتالش

الزم دخل الـڤيال بتاعته )مشرًا عىل املنزل(:بيدرو

وإيه فكرك نخش له:بتالش

أظن مايصحش. رمبا يكون موش وحده:بيدرو

إيه يعني تفتكر كده:بتالش

موش بعيد:بيدرو

آه. أهه جاي أهه:بتالش

)داخاًل( هه. إنتو جيتوا:الدون

نعم وتحت أمر موالي:بيدرو

اسمعوا أنا عايز منكو خدمه:الدون

أأمر:االثنني
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بقــى أنــا عــرتت يف بنــت جميلــه ونويــت إين آخدهــا عنــدي يف قــري وأجعلهــا :الدون

دموازيــل رشف

مافيش مانع. ولكن هي متجوزه:بتالش

أل:الدون

ــون البــالد مايســمحش بدخــول أي :بتالش أمــال إزاي جنابــك حــا تدخلهــا القــر وقان

ــت متجــوزه واحــده إال إذا كان

وللســبب ده أنــا عــاوز إنــك تشــوف يل واحــد يتجوزهــا يف الحــال بــأي طريقــه :الدون

وانــت يــا مســيو بيــدرو تجيــب لنــا املســجل علشــان يعقــد العقــد دلوقــت حــااًل

أمر موالي:بتالش

ودلوقــت حــااًل تنفــذويل املأموريــه دي وأنــا داخــل دلوقــت أقنعهــا علشــان تقبــل :الدون

العريــس الــيل حانقدمــه لها. ســامعن. 

)يصفق فتدخل چانيت( يالله يا مدموازيل هايت يل إزازة ويسي قوام

حارض يا دكتور )ثم يدخل الدون وچانيت(:چانيت

)لبيدرو( إيه رأيك يف الشغالنه دي:بتالش

واللــه رأيــي أنــا مــا عــيّل إال اروح اجيــب املســجل مــن بيتــه وانــت تدبــق لــك :بيدرو

عــىل عريــس مــن حيــث كان

وأي مغفل ده اليل حا يقبل بأنه يكون جوز عره:بتالش

إي املغفلن كتر وكله بالفلوس. يالاّل بنا يالاّل )يخرجان(:بيدرو

)داخــاًل يبــي( أمــا أنــا راح نتجنــن. الولــد تــاه يف الزحمــه مــا اعرفــش راح فــن ال :عثامن

واملصيبــه اين اديتــه الخمســه فرنــك اليل كان ويــاي وبطني كركب مــن كرت الجوع. 

ــا( يــا كاتريــن. هــو  هــو راح فــن كاتريــن )وهــو ناظــرًا محــل مــا تركوهــا مناديً

ــيل زي  ــن يف املشــوار ال ــيل جــاب كاتري ــىل ال ــن وع ــن كاتري ــه يلع ــن. الل راح ف

ــا كاتريــن الزفــت الطــن. إنــت ي

)داخله( إنت جيت يابو سمره:چانيت

أيوه جيت. عاوزه إيه إنت كامن. فيه حاجه:عثامن

أيوه:چانيت

فيه إيه:عثامن
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الست اليل كانت وياكم مشيت وسابت لكو الجواب ده:چانيت

جواب. وريني. جواب إيه دا كامن:عثامن

)تناوله الخطاب( خد افتحه وانت تعرف فيه إيه )تعطيه الجواب وتخرج(:چانيت

)يفتح الجواب ويقرأ( عزيزي جميل. :عثامن

بعــد مــا تركتمــوين حــرض يل الــدون منتشــوف حاكــم هــذه البــالد وعــرض عــيل 

الذهــاب معــه فرفضــت فأرغمنــي واســتعمل ســلطته وملــا وجــدت إن ال فائــدة 

ــه عــىل هــذه النقــود.  ــا واجتهــدت إين تحصلــت من مــن املعارضــة قبلــت مؤقتً

هــذه النقــود. فــن هــي النقــود )يقلــب يف الظــرف والجــواب( 

ــا ســاجتهد يف خــالص نفــيس وبعــد  ــا أن ــا ببعــض وأم ــد زواجن ــا عن لنتســاعد به

ــن. ــك املخلصــة كاتري ــة، حبيبت ــل خــارج املدين نتقاب

آه يــا ريب. إيــه العمــل دلوقــت. الولــد تــاه والبنــت خدهــا الــدون وفلــوس مافيش 

وغريــب عــن البــالد دي.  نــرسق ال األحســن منــوت نفــيس ونرتــاح مــن العيشــه 

املــره دي. منــوت نفــيس إزاي بقــى. ســم مافيــش فلــوس علشــان نشــرتيه. ســكينه 

نــرضب روحــي. مافيــش. أحســن طريقــه نحــل الحــزام ده ونشــنق نفــيس. أيــوه 

مافيــش غــر كــده. )ويفــك حــزام مــن وســطه ويربطــه بالبلكــون ويضــع كــريس 

تحــت قدمــه ويقــف عليــه ويريــد يربــط عنقــه فيدخــل بتــالش عليــه(

ــا :بتالش ــي وكل م ــوب من ــادر اعــرت يف الشــخص املطل )داخــاًل( لحــد دلوقــت مــوش ق

اعــرض الفكــره عــىل أي واحــد يرفــض. مــا عــيلَّ إال اقابــل جنــاب مــوالي الــدون 

ــه يكلــف واحــد غــري باملأموريــه دي واخلي

أهــه كــده. دلوقــت نــزق الكــريس نتخنــق تطلــع روحــي. وخالصــن. أحســن مــن :عثامن

الجــوع والغربــه

إيه ده اليل حا تطلع روحه )ناظرًا لعثامن( إيه انت إيه:بتالش

وانت عايز إيه:عثامن

إنت بتخنق نفسك ليه:بتالش

وانت مالك:عثامن

أنا مايل. أنا مايل يعنى إيه. انزل هنا كلمني:بتالش

)بحدة( روح روح يف حالك:عثامن

الظاهر عليك إنك مجنون:بتالش
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اوعى تطول لسانك أحسن انزل اخلص عىل عمرك وميت ميت. :عثامن

إتاخر شويه خليني نزق الكريس

ارجع يا راجل يا مجنون:بتالش

يا راجل روح بعيد خليني نشوف شغيل:عثامن

انزل هنا فهمني. علشان إيه راح تخنق نفسك. وبعدين ابقى ارجع تاين:بتالش

ويعني ملا افهمك راح تعمل يل إيه:عثامن

ميكن اريحك:بتالش

طيب آديني نزلت )ينزل(:عثامن

تقدر تقول يل ألي سبب عاوز تخنق نفسك:بتالش

أول سبب الجوع وتاين الغربه وتالت الناس اليل كانوا وياي راح:عثامن

)عىل حدة( أيوه. أهه دا املطلوب:بتالش

هي. فهمت السبب. عن إذنك بقى )ويعزم عىل العوده للمشنقه(:عثامن

)يعرتضه( تعاىل هنا رايح فن:بتالش

إيه. لسه عاوز تستفهم عن حاجه تاين:عثامن

ال دا انا حاقول لك عىل حاجه تجعلك سعيد إىل األبد:بتالش

إيه راح تشوف يل شغالنه:عثامن

ال دا انا حا جوزك:بتالش

أما مغفل:عثامن

)بحدة( إيه:بتالش

إذا كنت بقول لك موش القي آكل. جاي تقول يل اجوزك:عثامن

أل دا إنت حا تتجوز وتاخد ميت جنيه:بتالش

إيه. ميت جنيه. فن الجوازه دي:عثامن

بس عىل رشط إنك بعد ما تتجوز العروسه تسيبها:بتالش

موش راح آخد امليت جنيه:عثامن

بالطبع:بتالش
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ر عــىل الولــد :عثامن خــالص أنــا أســيب أبوهــا )للجمهــور( أهــه بامليــت جنيــه دول نــدوَّ

جميــل وناخــده ونســافر عــىل مــر أحســن مــن البــالد الزفــت دي

)داخاًل( مسيو بتالش. لقيت الراجل املطلوب منك:بيدرو

أيوه أهه )مشرًا عىل عثامن(:بتالش

إيه ده. هو دا اليل راح نتجوزه:عثامن

إيه بتقول إيه:بيدرو

ال ما هي جوازه عره. أنا بس ناخد امليت جنيه ونسيبك عىل طول:عثامن

)ضاحًكا( الله يجازيك )لبيدرو( وانت جبت املسجل:بتالش

حااًل جاي هو والشهود وجملة معازيم:بيدرو

توا اليل قلت لكم عليه:الدون )من البلكون( هه. حرضَّ

أيوه يا موالي:اإلتنني

وأهــم جايــن اهــم. اتفضلــوا )مشــرًا للخــارج فيدخلــون الجميــع باللحــن :بيدرو

الختامــي وتنــزل الســتار( 

ستار
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الفصل الثاين

عنــد رفــع الســتار يدخــل املاركيــز تارانــويت وهــو يف حالــة انفعــال شــديد ومعــه مزاتيــال 

ومانولتــا واملاركيــز متقــدم يف الســن وهــن شــابات ثــم يقولــون )لحــن(

ــع فينــا الــدول املجــاوره لنــا لدرجــة :املاركيز )بعــد اللحــن( أوه دا يشء وحــش. دا يشء طمَّ

إين عرفــت إنهــم بيبعتــوا جواسيســهم يتجسســوا عــىل أحوالنــا وسياســتنا يف بالدنا

جواسيس؟:مزاتيال

أل إذا كانت املسأله حصلت لحد كده دا إحنا بقيت حالتنا خطره:مانولتا

ــن املكســيك :املاركيز ــارده جــه واحــد جاســوس م ــي إن النه ــا بلغن ــس. دا أن خطــره وب

ومتكــن مــن االتفــاق مــع بعــض الحــراس عــىل إنــه يرتــدي مالبســه ويدخــل بهــا 

ــه وبعدهــا يدخــل يف القــر  ــه طين ــا يســكره ويخلي ــل عــىل الحــارس مل ويتحاي

ــا ويتجســس علين

يتجسس علينا علشان إيه:مزاتيال

علشــان يتجســس عــىل الحاكــم وملــا يتأكــد إنــه راجــل ُمهمــل يف وظيفتــه مرتاخي :املاركيز

ــت  ــوم يبع ــانيه يق ــهواته النفس ــه وش ــه الخصوصي ــرف إىل لذات ــغاله من يف أش

تقريــر بكــده لحكومتــه وحكومتــه تنتهــز فرصــة إهــامل الحاكــم لشــئون البــالد 

وتطلــب منــا مطالــب صعبــه ويف الحالــه دي يــا نكــون مضطريــن لتنفيذهــا أو 

نضطــر إلعــالن الحــرب عليهــا

آه يا عمي )تحصل ضجة من الداخل(:مانولتا

)ناظرًا( يا سالم هي حصلت لحد كده:املاركيز

إيه بس الحكايه يا جناب املاركيز:مزاتيال

ما تفهمنا فيه إيه. مال عصبيتك متهيجه كده:مانولتا

موش مصيبه دي. موش حاجه تجنن. موش فضيحه كبره:املاركيز

فضيحه:مزاتيال

أيوه. املسأله الوسخه اليل عملها الدون منتشوف ابن عمي:املاركيز

عمل إيه. بس موش تفهمنا:االتنني
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ــزه :املاركيز ــب ماركي ــا بلق ــم عليه ــككيه وأنع ــه س ــده مغني ــا واح ــاب لن ــه. ج ــل إي عم

ــل رشف ــة دموازي ــه بصف ــا يف الرساي ــا هن وعينه

يا سالم. وعرفت منن إنها مغنيه. من اليل قال لك:مزاتيال

ــه بيخبــي عنــي حاجــه. أهــه حــى يل املســأله :املاركيز مــن. الكونــت بتــالش هــو جناب

مــن أولهــا آلخرهــا

ــون يحــرم دخــول :مانولتا ــا يف القــر والقان ــه دي تخــش هن ــه. ولكــن إزاي املغني غريب

واحــده ســت هنــا مــا تكونــش متجــوزه

جوزوهــا يــا مدموازيــل. جوزوهــا لواحــد يظهــر إنــه بربــري وكتبــوا عقــد الــزواج :املاركيز

ــارح بعــد مــا ســكروا العريــس والعروســه وخلوهــا طينــه لدرجــة إنهــم مــا  إمب

ــا وســكنوا  ــه تقريبً ــا الســاعه تالت ــت وجابوهــم هن ــوش بعــض لحــد دلوق يعرف

املغنيــه يف الشــقه إياهــا الــيل كانــت ســاكنه فيهــا املاركيــزه دي منكاتريــس مــع 

جوزهــا املغفــل التــاين املاركيــز إيــاه يعنــي املغنيــه وزوجهــا حلــوا محلهــم هنــا 

يف القــر. فهمتــوا بقــى

آه كده بقى:الجميع

وجوزها دلوقت موش وياها يف الشقه:مانولتا

ال خلــوه يف الشــقه الــيل هنــاك دي )مشــرًا مييًنــا( وجنابــه لســه نايــم ألنــه وقــت :املاركيز

مــا جابــوه كان يف حالــة ســكر يعلــم بهــا ربنــا

دى فضيحه أعوذ بالله:إحداهن

فضيحــه وبــس. مــوش مصيبــه إن الــدون يجيــب اســود الــوش ده هنــا ويســاويه :املاركيز

ــده  ــب واح ــز ويجي ــب ماركي ــه لق ــدي ل ــه وي ــن عم ــويل اب ــز تدان ــا املاركي يب أن

ــزه ــا لقــب ماركي ــه مــن الســكه ويســاويها مبــرايت ويديه مغني

دا يشء وحش خالص. وإيه الرأي دلوقت:مانولتا

الــرأي إين أعمــل كل طريقــه علشــان أقطــع جــدر الجامعــه دول مــن هنــا وأدينــي :املاركيز

فّهمــت كل أمــراء القــر والحاشــيه بحقيقــة املســأله وكلهــم معايــا ومــن رأيــي 

ــي.  ــن عم ــدون اب ــه ال ــيل عمل ــارد ده ال ــل الب ــن الفص ــًدا ع ــن أب ــوش راضي وم

واتفقنــا جميًعــا عــىل قطــع جــدر الجامعــه دول مــن هنــا بــأي وســيله 

)تقرتب الزيطة وتحصل ضجة من الخارج(
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الله إيه ده:الجميع

)ناظــرًا( دا يــا ســتي املاركيــز اســود الــوش الجديــد والحاشــيه حواليــه. يــا حفيــظ :املاركيز

مــوش قــادر اشــوف كــده أبــًدا )يخــرج(

)هنا يدخل عثامن مبالبس ماركيز ومعه الجميع يقولون لحن(

)بعد اللحن( أهاًل وسهاًل بك يا عريس. افرح وزقطط واتهنى:الجميع

وقصدكوا إيه يعني دلوقت:عثامن

قصدنا نحييك يا جناب املاركيز:مزاتيال

ماركيز:عثامن

ونرجوك إنك تبلغ تحياتنا دي للامركيزه:مانولتا

ماركيزه:عثامن

أيوه مراتك:مانولتا

أنا ماركيز ومرايت ماركيزه كامن:عثامن

أيوه:الجميع

ليه مانتش عارف:مزاتيال

ال أنا عرفت منك دلوقت بس إين اتجوزت. لكن ما اعرفش إين امتركزت:عثامن

دا انت اتجوزت وامتركزت وقبضت كامن:مزاتيال

قبضت. قبضت إيه:عثامن

أجرة الجواز:مزاتيال

يا وليه حرام عليك إنتي شفتيني قبضت حاجه:عثامن

أل ماشفتكش إمنا رضوري تكون قبضت:مزاتيال

ال ال إن كنتــوا ناويــن تبلطجــوا عــيلَّ وتشــهدوا مــع بعــض علشــان تاكلــوا عــيلَّ :عثامن

امليــت جنيــه الــيل اتفقتــوا معايــا عليهــم اقلــع لكــوا هدومكــوا ومانيــش شــغال 

مــن دلوقــت بــال جــوز بــال فــرد ياخويــا

)يضحك(:الجميع

. اضحكــوا عــىل مغفلينكــم الــيل بتجيبــوا النــاس م الســكه :عثامن بتضحكــوا عــيلَّ

وتجوزوهــم ومتركزوهــم وتدوهــم فلــوس مــن غــر مناســبه

43



من غر مناسبه ازاي وانت جوازتك دي حا تكون سبب يف سعادة الحاكم:أحدهم

لهو أنا ملا اتجوز يبقى الحاكم سعيد:عثامن

معلوم:الجميع

ليه هو انا نافد عليه:عثامن

أل إمنــا ملــا تتجــوز انــت يقــدر الحاكــم يتمتــع مبحبوبتــه ألنــه مايقــدرش يدخلهــا :مانولتا

القــر وهــي مــش متزوجــه

إيه. محبوبته. لهي اليل جوزوهايل دي تبقى:عثامن

عشيقة الحاكم:الجميع

يــا خــر اســود ال ال يفتــح اللــه وال مبيــت ألــف جنيــه اشــتغل الشــغالنه دي إحنــا :عثامن

يــا عــم ماعندنــاش كالم زي ده

لكن ده حصل بالفعل:مزاتيال

لكن انا ماكنتش اعرف والعروسه كامن ماشفتهاش:عثامن

يا سيدي ماتدققش:أحدهم

)يبــي( إزاي انــا عمــري مــا اشــتغلتش كــدا صنعــة إيــه دي كــامن الــيل حاتعلمهــا :عثامن

هنــا يف بالدكــم الزفــت دي )يدخــل املحافــظ والســكرتر(

إيه فيه إيه )يرى عثامن( آه هو هنا:بتالش

إيه الزحمه دي. إنتو بتعملوا إيه هنا:بيدرو

إحنا جاين مبناسبة الحفله الهايله اليل حا تتعمل هنا بعد شويه:أحدهم

لكــن لســه ميعــاد الحفلــه ماجــاش. اتفضلــوا دلوقــت مــن فضلكــم وملــا يجــي :بتالش

ــكه(  ــامن يف أثرهــم فيمس ــوا )يخرجــون وعث ــه اتفضل ــوا يالل ــوا تعال ــاد ابق امليع

ــع ليســمعوا الحديــث( ــح فــن )يقــف الجمي تعــاىل إنــت راي

رايح اتفضل وملا يجي ميعاد الحفله ابقى آجي:عثامن

ال خليك إنت هنا وانتوا اتفضلوا دلوقت:بيدرو

)بتهكم( طيب أوروڤوار يا حرضة املاركيز:الجميع

أوروڤوار ورحمة الله وبركاته )يخرجون(:عثامن

إنت موش عارفنا وال إيه:بتالش
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ــو انكــم لبســتم الهــدوم الجديــده دي. حرضتــك الجورتبجــي والــيل :عثامن عرفتكــم ول

اتفقــت ويايــا عــىل امليــت جنيــه وحرضتــه اظــن املأذونجــي مــش كــده

مظبوط:اإلتني

لكن حرضتكم بدستور بقى تبقوا من يف البلد:عثامن

حرضته املسيو بتالش سكرتر حاكم البلد:بيدرو

ترشفنا وحرضتك:عثامن

حرضته املسيو بيدرو محافظ البلد:بتالش

ترشفنا يا حرضة املحافظ:عثامن

مرسيه يا ماركيز:االتنني

برده إنتوا لوخرين حا تقولويل ماركيز زي اليل كانوا هنا:عثامن

معلوم دلوقت جنابك ماركيز:بتالش

ــز اخــف م الشــنق :عثامن ــه املاركي ــت حاشــنق نفــيس والل ــا كن ــا ان ــز. م ــز ماركي ماركي

ــه بقــى ــن إي ــم عايزي ــرده )لهــم( إمنــا انت ب

إحنا جينا هنا علشان ندافع عنك:بتالش

تدافعوا عني. ليه حد حا يتخانق:عثامن

أل. إمنا غرضه يعني يحميك:بيدرو

ليه أنا فرن:عثامن

ال يعني...:بتالش

ــوين :عثامن ــارد ده وجوزت ــل الب ــا الفص ــوا معاي ــم عملت ــاده انك ــش بزي ــه. م ــي إي يعن

ــود ــض وال اس ــوين ابي ــيلَّ وال اديت ــوا ع ــر ضحكت ــي واآلخ ــنب عن غص

معناها إيه. بتلومنا وتوبخنا:بتالش

ال يا شيخ هو يقدر يوبخنا:بيدرو

ما اقدرش ليه:عثامن

أل ما تقدرش:بتالش

أل أقدر اوبخكم واوبخ أبوكم كامن:عثامن

)يخرج سيفه بحده( بقول لك ما تقدرش:بيدرو
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)خائًفا( السيف ده إيه ياخويا طيب أيوه ما اقدرش ما اقدرش:عثامن

وانت الزم تشكرنا:بيدرو

أشــكركم قــوي. بــس رجــع الســيف ده مطرحه وروق دمــك خليني نعــرف نكلمك:عثامن

طيب اتكلم )يرجع سيفه(:بيدرو

إنتــو مــوش اتفقتــم معايــا إين ملا اتجوز تدوين الــيل اطلبه واروح لحــايل. موش كده:عثامن

أيوه:بتالش

ر عــىل نــاس :عثامن وعلشــان الفلــوس مخصــوص أنــا قبلــت ألين بالفلــوس دي أقــدر أدوَّ

عــزاز عنــدي

)لبتالش عىل حدة( دا باينه راخر بيحب:بيدرو

موش كده:عثامن

مظبوط. ولو كنت أنا يف مركزك كنت اقبل ألنك الزم بتحب:بتالش

باحــب )عــىل حــدة( خليهــم عــىل عامهــم )لهــام( أيــوه باحــب. هــو فيــه حاجــه :عثامن

يف الدنيــا احســن م الحــب

أبًدا. واليل بتحبها دي سوده وال بيضه:بيدرو

مــن دا عــىل دا. مــا هــو عندنــا االتنــن زي بعــض مــا نقــدرش نفــرق اســود مــن :عثامن

ابيــض أبــًدا

النهاية. خلينا دلوقت نتكلم عن اليشء اليل يهمنا احنا كلنا:بتالش

يهمنا كلنا:عثامن

أيــوه كلنــا. أنــا بصفتــي مستشــار الحاكــم وحرضته محافــظ املدينــه وحرضتك زوج :بتالش

محبوبــة الحاكــم واهــو احنــا التالتــه بصفتنــا دي نبقــى أكــر وأرشف أعيــان البلــد

طبًعــا. مــا دام كل واحــد منــا بيشــغل وظيفــه كبــره زي دي الــيل هــي الســبب :بيدرو

يف رفعتــه ورشفــه

يف رفعته وإيه:عثامن

ورشفه:االتنني

يا شيخ خليها عىل الله:عثامن

واهه دلوقت ما علينا إال إننا نقتسم احنا التالته الرثوه والرشف:بيدرو

شوف الراجل برضه لسه بيقول الرشف:عثامن
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)بحده( يعني إيه. غرضك تقول إننا ماعندناش رشف:بتالش

ــه :عثامن ــا ل ــان يقدمه ــم علش ــة الحاك ــوز لبني ــىل ج ــدور ع ــت بت ــك كن ــش حرضت م

ــم ــب قانونك ــميه حس ــه رس ــر بصف ــا الق ــدر يدخله ــان يق علش

أيوه:بتالش

)لبيــدرو( وحرضتــك مــش رحــت جبــت املســجل علشــان يكتــب عقــد الــزواج ده :عثامن

الــيل بواســطته يقــدر الحاكــم يتحصــل عــىل محبوبتــه

أيوه:بيدرو

ــا عرضــوا :عثامن ــح اشــنق روحــي ومل ــت راي ــا كن ــت وأن ــك مــش جي ــدرو( وحرضت )لبي

عــيلَّ إين اتجــوز حبيبــة الحاكــم علشــان اقدمهــا لــه يف نظــر إنكــو تــدوين فلــوس 

قبلــت وماشــنقتش روحــي

أيوه:االثنني

أهه ساعتها سهيتكم ورحت شانقه بدايل:عثامن

هو إيه:االثنني

رشفنا احنا التالته ولوال كده ماكنتش تتم مأموريه زي دي:عثامن

)بحدة( أما صحيح راجل مغفل:بيدرو

وهو أنا قلت إين أكرت من مغفل:عثامن

طيب اخرس بقى بالش فلسفه وكالم فارغ. خلينا يف املهم:بتالش

طيب اتفضل قول املهم:عثامن

بقى احنا فكرنا قبل كل يشء إننا نقابل جناب املاركيز ونتفق معاه:بتالش

املاركيز من:عثامن

حرضتك إنت:بيدرو

أنا ماركيز ويلَّ حرضة كامن:عثامن

معلوم. إزاي مانتش عارف حرضتك:بتالش

ال أنا مانعرفش حرضيت:عثامن

أمال تعرف إيه:االثنني

نعــرف حــرضة الســيدة وحــرضة اإلمــام وحــرضة الجلشــني ولكــن ماكنتــش عــارف :عثامن

إين أنــا كــامن يل حــرضة ياخويــا
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حرضتك. يعني جنابك يعني سيادتك. أما راجل عبيط صحيح:بتالش

ــوا :عثامن ــي وتتفق ــعادة ماركيزيت ــاب س ــرضة جن ــوا ح ــن تقابل ــم عايزي ــه وكنت النهاي

ــه ــىل إي ــا ع معاه

نتفق معاك ونعلمك األمور الرسميه:بيدرو

رسمية إيه ودرية إيه. أنا اتفقت عىل الجواز وبس:عثامن

دي مسأله بسيطه خالص تعملها وتقبض وتروح لحالك:بتالش

طيب إذا كان كده معلهش علم يا معلمي:عثامن

عظيــم. بقــى دلوقــت بعــد نــص ســاعه بالكثــر حــا يتجمــع جميــع أمــراء القــر :بتالش

هنــا وملــا تدخــل مراتــك املاركيــزه دي وتدخــل إنــت بعدهــا تنحني كــدا )ينحني( 

وتتقــدم للامركيــزه بلطــف وأدب وتــروح واخدهــا مــن إيدهــا وتقدمهــا لســيادة 

النائــب وتقــول يــا ســعادة النائــب أنــا أتــرشف وأقــدم لســعادتكم املاركيــزه مــرايت

الله الله يابوعفان:عثامن

الله دا ماله ده:االثنني

ال يا سيدي يفتح الله موش ممكن أبًدا شوفوا لكو مقدم غري:عثامن

طيب ودي فيها إيه ملا تقدمها بنفسك:بيدرو

فيها إيه. إزاي بس ابقى جوزها واقدمها ازاي:عثامن

إنت مختيش إنك تقدمها وفاكر ان دي واحده وحشه:بتالش

وحشه إيه وحلوه إيه. املري منا بيقول مثل. املوت وال العار:عثامن

يــا ســيدي عــار إيــه. هــي مراتــك مــن حــق وحقيــق. إنــت مــوش قلــت دا عقــد :بيدرو

فاســد ألنــه عقــد عــىل الطريقــه األمريكانيــه

يعني ماهيش مراتك وال حاجه. دي مسألة صوريه وبس:بتالش

آه صحيح. يعني مسألة رسميات. يعنى كلمه والتانيه ونقبض ونروح:عثامن

تقبض وتروح تدور عىل حبيبتك. ماتضيعش وقتك يا أخي:بتالش

لكن يا سيدي انا اتفقت عىل أجرة الجواز بس. موش عىل أجرة التقديم:عثامن

اطلب اليل انت عاوزه. بس من فضلك طلباتك تكون معقوله:بتالش

وال تنساش انك كنت راجل فقر:بيدرو

يعني عرفتك يف وقت كنت فيه عالحديده:بتالش
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ال يا سيدي موش عالحديده. كنت عاملشنقه بس:عثامن

أيوه يعني راجل مترشد:بيدرو

اخرس مترشد يف عن أبوك )يتقهقرون إىل الوراء(:عثامن

ال ال موش قصدي. قصدي اقول انك كنت بائس فقر ويرضيك أي يشء:بيدرو

ال أنا موش رايض بالعباره الوسخه دي:عثامن

أهه إن ما قبلتش مافيش غر حبسك مؤبد:بتالش

ال مــا دام املســأله فيهــا حبــس أنــا قابــل بــكل الــيل عاوزينــه إمنــا تنفــذويل إنتــو :عثامن

لوخريــن طلبــايت

طيب قول لنا بقى إيه طلباتك:بيدرو

طلبايت بسيطه:عثامن

عال. قول إيه هيه:بتالش

ــق :عثامن ــق وحقي ــي بح ــىل ذمت ــوش ع ــايل دي م ــيل جوزتوه ــه ال ــا دام إن العروس م

ومــا دام إن امليــت جنيــه دول الزمينــي رضوري علشــان اقــدر اجتمــع عــىل أعــز 

ــا اقــدم لكــو املاركيــزه دي لكــن عــىل رشط النــاس عنــدي. أن

ارشط زي ما انت عايز:بتالش

أواًل تسكروين زي ما سكرتوين يف األول علشان ما ادراش بحاجه أبًدا:عثامن

وهو كذلك:بتالش

ثانيًا بعد ما اقدمها. والله انا مكسوف من العباره دي:عثامن

يا سيدي مافيش كسوف خلينا نخلص:بيدرو

الرشط األول انكو تدوين امليت جنيه مقدًما لحسن تبلطجوا عيلَّ:عثامن

مايش كالمك:بتالش

ــا :عثامن ــه ان ــا والل ــان اقدمه ــكرتوين يف األول علش ــا س ــكروين زي م ــاين. تس ــرشط الت ال

ــم ــد عليك ــه ينك ــاره دي. الل ــن العب مكســوف م

يا سيدي مافيش كسوف وال حاجه:بيدرو

ر عىل أحبايب:عثامن الرشط التالت بعدها يف الحال تسيبوين حر اروح ادوَّ
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وهــو كذلــك وكل طلباتــك تنفــذ ومقبولــه ودلوقــت مــا دام اتفقنــا يالــال بنــا بقــى :بتالش

مــن هنــا لحــد مــا يجــي وقــت الحفلــه ونعمــل الرســميات. اتفضــل يــا ماركيــز 

انتظرنــا يف الشــقه املخصصــه لجنابــك

اتفضلوا يا سيدي أمري لله )يخرجون(:عثامن

)داخله( آه يا ريب. إيه املصيبه دي يا ناس:كاترين

ــيل حــا :الحاكم ــز ال ــك إن املرك ــول ل ــزه اســمحي يل اق ــاب املاركي ــا جن ــن الخــارج( ي )م

تكــوين فيــه حــا يكــون فيــه ســعادتك وهنــايك فالــيشء الــيل حاقــول لــك عليــه 

ــه وانــت تصبحــي أســعد نســاء العــامل اعملي

طيب وإيه اليل انت عايزه مني دلوقت:كاترين

الــيل انــا عــاوزه منــك إن وقــت جــوزك مــا يقدمــك يل يف الحفلــه الرســميه الــيل :الدون

حــا تتعمــل هنــا بعــد شــويه. مــا تعارضنيــش وال تظهريــش أي اشــمئزاز

يا سالم:كاترين

أيــوه ألنــك إذا أظهــرت نفــورك أو أي عالمــه مــن عالمــات عــدم الــرىض حــا تكــون :الدون

فضيحتــي كبــره فاضطــر بحكــم الــرضوره لســجنك لحد مــا تطيعــي إراديت

ــه. :كاترين ــكله إي ــه. ش ــول علي ــيل بتق ــوزي ده ال ــن ج ــس م ــول يل ب ــوش تق ــن م ولك

ــه جنســه إي

دلوقت تشوفيه. هو واحد كده اسمر اللون يظهر إنه من سود أمريكا:الدون

إخيه:كاترين

ــس بالرســميات :الدون ــوم ب ــا روحــي. دا حــا يق ــايك ي ــه. هــو راح يســتنى وي ــه إي إخي

ــه ــاش وش ــه مايورن ــروح يف داهي وي

لكن قول يل بس:كاترين

نعم:الدون

إيه حا تكون صفتي يف القر بتاعك ده. إيه حا تكون وظيفتي هنا:كاترين

الوظيفــه بتاعتــك الرســميه. مودموازيــل رشف زي مــا قلــت لــك يعنــي تســتقبيل :الدون

الســتات بتــوع القناصــل واألرشاف يف املواســم واألعيــاد

بس كده:كاترين

ال فيه كامن وظيفه غر رسميه:الدون
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إيه هي:كاترين

تسليني يف وقت وحديت. تقويل يل فوازير وحكايات وما أشبه ذلك. مفهوم:الدون

ودي تبقى وظيفة رشف دي وال...:كاترين

أي حد يطول املركز ده يا روحي:الدون

)عىل حدة( الزم أوافقه لحد ما اغتنم الفرصه اليل تخلصني:كاترين

هه. خالص اتفقنا:الدون

خالص قوي. دا من حسن حظي يا دون منتشوف:كاترين

مرســيه. اتفضــيل حرضتــك عــىل املخــدع بتاعــك لحــد مــا ِيجــوا لــك الحشــم يتلفوا :الدون

ــح أدي األوامــر الالزمــه علشــان االحتفــال ــا راي ــك ونعمــل الرســميات وان حوالي

حــارض يــا جنــاب الــدون )يخــرج الــدون( أمــا دي مصيبــه يــا خــوايت. وانــا كنــت :كاترين

فــن والبلــوه دي فــن. ومــن بــس الــيل يقــدر يوصــل الخــر ده لجميــل علشــان 

يشــوف لــه طريقــه ويخلصنــي يــا نــاس

)داخاًل( أنا يا روحي:عثامن

آه. عثامن )تعانقه(:كاترين

اسكت اسكت:عثامن

فن حبيبي جميل:كاترين

الزم دلوقت مسكن داير ينادي يقول يا والد الحالل :عثامن

وانت إيش جابك هنا:كاترين

جاي اقدم مرايت:عثامن

مراتك:كاترين

أيوه:عثامن

تقدمها ملن:كاترين

للراجل الدون:عثامن

غريبه دي. إنت متجوز:كاترين

اتجوزت امبارح:عثامن

ومن دي اليل اتجوزتها. من عروستك:كاترين
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إنتي عروستي يا روحي:عثامن

يا خر. وقبلت تعمل العمل الفظيع ده وتخون سيدك جميل يا خاين:كاترين

ال ال ال اوعــى تقــول خايــن. الحق عليك انت. من قال لك تطلــع يف اللوتريه بتاعي:عثامن

لوتريه بتاعتك:كاترين

أيــوه علشــان انــا اتجوزتــك مــن غــر مــا نعــرف إين اتجوزتــك ومــا فهمتــش انــك :عثامن

انتــي العروســه بتاعــي إال دلوقــت اهــه ملــا ســمعتك بتتكلــم ويــا الراجــل الــدون 

امللعــون ده

وقبلت إنك تقدمني له بنفسك يا عثامن:كاترين

ــي :عثامن ــيل وقعت ــي ال ــك انت ــت إن ــه وعرف ــت الحقيق ــا عرف ــي أن ــا دام دلوقت ــًدا. م أب

يف املصيبــه دي عــىل غــر غرضــك ومحافظــه عــىل حــب ســيدي جميــل أنــا الزم 

ــو تــروح روحــي نخلصــك ول

مرســيه يــا عثــامن. لكــن حــا نعمــل إيــه دلوقــت وبعــد ربــع ســاعه بالكتــر الزم :كاترين

تقدمنــي رســمي للــدون يف الحفلــه الــيل رايحــن يعملوهــا هنــا دي

أرفض بشهامه وأصون رشيف:عثامن

أنا افتكر انك إذا رفضت الزم يهينوك ويحبسوك:كاترين

يحبســوين ميوتــوين زي بعضــه. الســجن واملــوت وكل األرف أحــىل مــن الحفــاوه :عثامن

يف العــار وضيــاع الــرشف

آه يــا ريب. طيــب يــا عثــامن أرفــض تقدميــي زي مــا بتقــول وبالطريقــه دي بالطبع :كاترين

حــا يخرجــوين مــن هنــا ألن الــيل زيــي أنــا وال تكونــش متجــوزه فقانــون البلــد دي 

ــا بالطبــع حاتلــم  ــا خرجــت مــن هن ــا يف القــر ومــا دام أن يحــرم وجودهــا هن

عــىل جميــل وإذا ســجنوك نبقــى نتدبــر يف حيلــه نخلصــك بيهــا

ال ما تفكرش. اتلموا انتوا بس عىل بعض. وانا برضه السجن يلمني:عثامن

آه انا سامعه حس رجلن يالاّل بنا دلوقت كل واحد يروح مطرحه:كاترين

أيوه يالاّل )يخرجان(:عثامن

)يدخل ومعه رئيس الحرس( بقى صحيح اليل بتقوله:املاركيز

رئيس

الحرس

أيــوه يــا جنــاب املاركيز وجاتنا إشــاره من رجالنــا اليل يف بالد األعداء إن الجاســوس :

الــيل قــام مــن هنــاك ده طب الليله هنــا يف املدينــه وال يعرفوش قصــده وال غرضه
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ــا ويكــون :املاركيز ــن إيدن ــروح م ــف ال املســتعمره دي ت ــا خاي ــس الحــرس. أن ــا رئي آه ي

ــه ــه بشــئون الدول ــدون وإهامل ــل ال ســببها تغاف

رئيس 

الحرس

وإيه اليل يشوفه جناب املاركيز:

راح القــي األوامــر عــىل جميــع حــرس املدينــه بزيــادة االنتبــاه وااللتفــات :املاركيز

ــىل  ــض ع ــب ونقب ــم طي ــه عــىل حــراس القــر علشــان ياخــدوا باله ــا حانب وأن

الجاســوس ده بــأي وســيله

رئيس

الحرس

أمرك يا جناب املاركيز )ينحني ويخرجون(:

)داخــاًل بعــد برهــة البًســا مالبــس عســكري مــن حــراس الــرساي( آه. يــا ريب يــا :جميل

تــرى فــن هــي دلوقــت. دول قالــوا الــيل خدهــا الــدون إىل رسايتــه وملــا عرفــت 

ــه  ــامره يف املدين ــراس كان يف خ ــن الح ــد م ــىل واح ــه ع ــت كل حيل ــده عمل ك

وســكرته وقلعتــه البدلــه دي علشــان أمتكــن مــن الدخــول هنــا. لكــن هــي فــن 

ــايت آه )يقــول لحــن( ــا حي دلوقــت. آه ي

)داخاًل بعد اللحن( هو ال. إنت إيه:املاركيز

أنا. أنا...:جميل

أنا أنا إيه. قول يل إنت إيه:املاركيز

أنا من حرس القر:جميل

حــرس القــر )يتفــرس فيــه( لكــن كالمــك ولهجتــك دي تــدل عــىل إنــك غريــب :املاركيز

مــوش مــن البــالد دي قــويل إنــت منــن وازاي واقــف هنــا تغنــي. اخلــص اتكلــم

ــت :جميل ــه جي ــا الليل ــه هن ــه حفل ــمعت إن في ــا س ــي ومل ــيل مغن ــا أص ــا أن ــا أن ال أن

ــدون ــون ال ــا لعي ــم إكراًم ــم واطربك ــي لك ــان أغن علش

مغني:املاركيز

أيوه:جميل

واسمك إيه:املاركيز

اسمي جميل:جميل

جميل. مافيش حد من جنسنا اسمه جميل:املاركيز
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ال ال ال أنا اسمي...:جميل

اخــرس. إنــت الزم تكــون الجاســوس الــيل جــاي يتجســس علينــا مــن بــالد :املاركيز

ــراس ــا ح ــداء. ي األع

موالي. )تدخل الحرس(:الحراس

ــن :املاركيز ــص م ــا نخل ــىل الراجــل ده واســجنوه يف ســجن القــر علشــان مل اقبضــوا ع

ــن )ويخــرج( ــاه ونعــرف هــو م ــق وي ــه نحق الحفل

أمرك يا موالي. )يخرجون قابضن عىل جميل(:الحراس

                  )ثم يدخلون الجميع ويقولون اللحن الختامي للفصل وتنزل الستار(

ستار
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الفصل الثالث

يفتح الستار عن سجن مظلم وبه مسجون

ــا يف :السجني ــه دا أن ــه الل ــروب. الل ــىل وش ه ــت ع ــت بقي ــي دلوق ــه. آدين ــد لل الحم

زنزانــه تانيــه ياخويــا. آه يــا خيبــة آمــايل. دا انــا كنــت فاكــر إين اتخلصــت نهائيًــا 

مــن الســجن امللعــون ده يــا حفيــظ. يــا حفيــظ ســت ســنن وانــا مســجون يف 

ــن  ــس. لك ــر الســجان ب ــم غ ــا اشــوفش فيه ــه لوحــدي م الســجن ده يف زنزان

برضــه ماعلهــش. آدينــي يف الســت ســنن دول متكنــت إين افتــح طاقــه يف 

الحيطــه بالعتلــه الصغــره دي الــيل تحصلــت عليهــا. وحيــث إن ســجن األزواج 

دا مافيهــش غــري أنــا برضــه يل عشــم إن بعــد ســت ســنن تانيــن اعمــل طاقــه 

يف الحيطــه دي لوخــره. وبعــد كــده امتتــع بنــور الحريــه. ودلوقــت مــوش الزم 

اضيــع وال دقيقــه مــن وقتــي علشــان اوصــل لغــريض )ضجــة مــن الخــارج( آه. 

أنــا ســامع حــس رجلــن. أمــا ارجــع لزنزانتــي قــوام. لحســن يكتشــفوا مرشوعي. 

ــه الزم  ــدور عــىل إطــالق حريت ــوه ملــا الواحــد ي ــي عــيلَّ هــدر. أي ــروح تعب وي

يكــون حريــص. بــال كالم )يدخــل مــن حيــث أىت(

)يدخل السجان ومعه حارسان قابضان عىل جميل(

هو دا سجن األزواج :حارس 1 

أي نعم. سجن األزواج :السجان 

لكن أنا ماشفتش السجن دا قبل دلوقت :حارس 2

ــه. ألنــه مخصــص لــأزواج الــيل بيعصــوا :السجان  بــس علشــان زبايــن الســجن دا قليل

أوامــر مــوالي الــدون

لكن يا سيدي أنا ال جوز وال حاجه. وجايبيني هنا ليه:جميل 

جبنــاك هنــا ألنــك متهــم بالتجســس. وتهمتــك فظيعــه واليناســبش ســجنك يف :حارس 1

الســجن العمومــي 

يا سيدي أنا ال جاسوس وال حاجه :جميل 

اخرس. )يخرجون ويقفل السجان الباب(:السجان 
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ــن بســببك :جميل  ــا كاتري ــه. آه ي ــف والدي ــيل يخال ــا ريب. آدي جــزاء ال )وحــده( آه ي

إنتــي حصلــت يل كل املصايــب دي. آه يــا إلهــي )لحــن( أمــا أنــام هنــا وأمــرى 

للــه. )ينــام( 

)من الخارج( دا جاسوس راخر واال إيه :السجان  

)من الخارج( ال. دا من األزواج اليل عاصين أوامر موالي الدون:املحافظ

أهاًل وسهاًل. اتفضل رشف )يدفعون عثامن للداخل(:السجان 

ماتزقش كده يابن املركوب إنت وهو :عثامن 

اخرس يا بربري :السكرتري 

بربري يف عن أبوك منك له:عثامن 

عيب يا راجل اسكت:السجان

اســكت إيــه. إنــت مــوش شــايف بيقــول بربــري. مالــه الربــري. بربــري. لكــن :عثامن 

أرشف مــن أبوهــم كــامن

عيــب يــا عثــامن )للســكرتر( يــا ســيدي مــوش كــده. ميكــن ينــدم عــىل الــيل :املحافظ

عملــه ويوافقنــا )لعثــامن( معلهــش يــا عثــامن. وإذا ندمــت عــىل عملــك 

ووافقــت موالنــا الــدون عــىل رغباتــه. ابعــت لنــا الســجان وإحنــا نطلــق 

ــك ــروح لحال ــض وت ــك وتقب ــت بتاعت ــدم الس ــان تق ــك. علش رساح

ال. أبًدا:عثامن 

بخاطرك. خليك هنا مسجون إىل األبد. بنسوار يا عثامن :السكرتري

بنسوار يا حرضات األرشاف )ويخرج املحافظ والسكرتر(:عثامن 

ــام :السجان  ــدك القــش دا ن ــام أهــه عن ــا تحــب تن ــه. ومل ــرك لل ــي أم ــا ابن ــش ي ماتزعل

ــه )يخــرج( علي

أمــا غريبــه دي. بقــى املحافظــه عــىل الــرشف يعمــل يف الواحــد كــده )يتجــه :عثامن 

نحــو جميــل( اللــه. دا مــن كــامن. إنــت يــا جــدع يالــيل نايــم. إنــت هــو 

من دا :جميل 

الله الله جميل؟:عثامن 

عثامن؟:جميل 

إنت إيه اليل جابك هنا. ما رضيتش تقدم إنت راخر:عثامن 
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أقــدم إيــه. وأأخــر إيــه يــا عــم عثــامن. دا انــا دخلــت ابحــث عــىل كاتريــن يف :جميل 

قــر الــدون أندريــا. قامــوا ظبطــوين بصفــة جاســوس وجابــوين هنــا يف الســجن 

امللعــون دا. وأديــك لقيتنــي نايــم النومــه الفظيعــه دي

أيــوه نايــم متــام زي خيــل الشــفخانه. لكــن تعــرف لــو كنــت أنــا قبلــت طلبــات :عثامن 

الــدون وقدمــت لــه مرايت. كنــت دلوقت نايم عــىل رسير  بأربعه وتســعن مرتبه 

مراتك إيه ورسير إيه. موش تفهمني إيه املسألة يا أخي. إنت متجوز:جميل 

أيوه. ولكن لسه ما دخلتش الدنيا :عثامن 

إال متجوز. إنت القي تاكل ملا حا تتجوز كامن. بس بالش كالم فارغ:جميل 

كالم فــارغ إيــه. وانــا اتجــوزت واحــده ســت لكــن مافيــش كــده. يــا ســالم عــىل :عثامن 

شــكله. عــىل قوامــه. عــىل عيونــه 

يا ســالم. يعني ما لقيتش إال إنت. ســت من دي اليل تقبلك عىل ســواد وشــك ده :جميل 

ست كاترين :عثامن 

إيــه. هــو إنــت الجــوز الــيل اتفقــت معاهم عــىل الجرميــه الفظيعه دي يــا خاين :جميل 

ماتقولــش خايــن بــالش كالم فــارغ. هــي تقــول خايــن. وانــت تقــول يل خايــن. :عثامن 

أنــا مــايل قالــوا يل اتجــوز مــن غــر مــا تعــرف العروســه مــن. رحــت متجــوزه 

غيــايب علشــان نقبــض امليــت جنيــه ونجــوزك لكاتريــن وندفــع لــك رســم الجواز. 

ــوا يل قــدم العروســه  يعنــي بســببك إنــت برضــه قبلــت الجــواز. وبعديــن قال

واقبــض وروح لحالــك. وملــا عرفــت إن العروســه الــيل جوزوهــايل دي كاتريــن 

الزفــت بتاعــك. مــا رضيتــش نقدمــه ودلوقــت أهم ســجنوين بســببك إنــت وهي 

وجــاي تقــول يل كــامن خايــن ومــا خاينــش. داهيــه تنعلك إنت وعروســتك ســوا  

اختيش يا عثامن عيب :جميل 

عيب إيه. موش بزياده الوقعه الزفت بتاعكم دي :عثامن 

طيب دلوقت إيه الرأي :جميل 

رأي إيــه. أهــه إن ماكنتــش حاتبطــل الــكالم الفــارغ ده حــا نــروح نقــدم :عثامن 

ــك مرمــي يف  ــدون. واقبــض واروح عــىل مــر طــوايل. وانــت خلي العروســه لل

الســجن هنــا جــزاء لــك عــىل مخالفتــك ألبــوك وال ســمعتش كالمــه. هــو الــيل 

ــه  ــوه يكســب طــول حيات ــف أب يخال
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ــده. :جميل  ــل وتعمــل ك ــا يف عرضــك. إوعــى تقب ــامن. أن ــم عث ــا ع ال ال. يف عرضــك ي

ــا مظلومــن يفــك ســجننا ونرجــع إنشــالله  ــا ُدمن ــم. م ــا كري واهــه برضــه ربن

ــزه ســاملن  ملــر العزي

إنشــالله. بــس ياللــه ننــام بقــى والــيل يف علــم ربنــا يتــم ياخويــا )يغنــى جميــل :عثامن 

ــب  ــن الغل ــاح م ــام شــويه نرت ــاك. مــوش تســيبنا نن ــن وي ــت وبعدي لحــن( إن

الــيل شــفناه ده 

حارض يا عم عثامن يالله ننام أمرنا لله )ينامان( :جميل 

)داخلة مع السجان( لكن هو عثامن متكتف وال سايب :كاترين 

ال. موش متكتف وال حاجه :السجان 

وهو فن امال :كاترين 

ــيل :السجان  ــيل جــوه هــو والجاســوس ال ــم عــىل القــش ال ــه ناي ــدك. أظــن ان أهــه عن

ــاه  ــوه وي جاب

أيوه عارفه. الجاسوس جميل موش كده :كاترين 

أيوه يا مواليت :السجان 

طيب أنا حاصحيه. اتفضل حرضتك لحد ما انده عليك ابقى تعاىل :كاترين 

أمرك يا مواليت )يخرج(:السجان 

جميل. جميل :كاترين  

من ده. نعم يا حرضة السجان :جميل 

سجان من دانا :كاترين 

إنت من :جميل 

أنا كاترين :كاترين 

كاترين؟:جميل

أيوه :كاترين 

وايــش جابــك هنــا. وجــرأك تورينــي وشــك بعــد العمــل الفظيــع الــيل عملتيــه :جميل 

ده يــا خاينــه 
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خاينــه إزاي. إذا كنــت أنــا خاينــه زي مــا بتقــول ماكنتــش كتبــت لــك جــواب :كاترين 

ــت  ــد البن ــات عن ــان جنيه ــس ملي ــك كي ــت ل ــه. وف ــه الحكاي ــك في ــت ل قل

ــا  ــي يف خامرته ــا بنغن ــيل كن ــه ال الخامورجي

إزاي ده. ميكــن عثــامن الــيل خد الكيس اســتني أما اصحيه واســأله عثامن عثامن :جميل 

هه :عثامن 

قوم اصحى :جميل 

إنت وبعدين وياك يف ليلتك السوده دي. ما تخلينا ننام يا أخي:عثامن 

قوم اصحى يا عثامن. أنا كاترين :كاترين 

كاترين. كاترين هنا :عثامن 

أيوه :اإلتنني 

أهاًل وسهاًل مبرايت )يهم بضمها(:عثامن 

مراتك إيه وزفتك إيه :جميل 

ــا :عثامن  ــاهد إنه ــدون ش ــاب ال ــامن. وجن ــوك ك ــن أب ــن ع ــب ع ــرايت غص ــوم م معل

ــوف  ــدون منتش ــن ال ــر م ــاهد أك ــاوز ش ــرايت. ع م

يا شيخ اتلهي :جميل 

إنتي شاهده عىل قباحة الولد ده :عثامن 

ماعلهش يا عثامن :كاترين 

ماعلهش إيه. تعايل نقدمك للدون ونفرسه )يسحبها(:عثامن 

ال ال يا عم عثامن. مراتك. متام مراتك. وانا كامن شاهد مبسوط :جميل 

أيوه كده قر بالوحدانيه. قال انِت موش مرايت يا ست :عثامن 

أيوه :كاترين 

قويل له :عثامن 

يا سيدي عرفنا إنها مراتك. اسكت بقى :جميل 

يالله بوس إيدي. وقول يل حقك عيلَّ يا عم عثامن :عثامن 

أبوس إيدك :جميل 
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مــا هــو انــت إن مــا كنتــش راح تبــوس إيــدي. ورجــيل كــامن. حــاروح اقدمهــا :عثامن 

واقبــض وافوتكــم هنــا واروح. وتندعقــوا يف بعــض 

يا سيدي بوس إيده خلينا نخلص:كاترين 

. مبسوط :جميل  طيب وادي إيدك يا عم عثامن. حقك عيلَّ

أيوه كده محبحبايت الكلب:عثامن 

يا سيدي بزياده بقى ال حد ياخد باله. خلينا يف املهم :جميل 

مهم إيه :عثامن 

إنت موش قلت يل إنك قريت الجواب بتاعي :كاترين 

أيوه:عثامن

وفن الفلوس :كاترين 

فلوس؟:عثامن 

أيوه اليل فاتتهم لنا عند الخامورجيه :جميل 

فلــوس إيــه. أنــا قريــت الجــواب. ودورت عــىل الفلــوس الــيل فيــه مــا لقتــش :عثامن 

فلــوس. قلت يا واد اشــنق نفســك علشــان اخلــص من أمور النصــب بتاعتكم دي 

تشنق نفسك. إزاي :االتنني 

إحنا موش فاهمن يا عم عثامن :كاترين 

تشنق نفسك. وال تتجوز ياخويا :جميل 

أيوه أتجوز. أتجوز جواز املشنقه ياخويا :عثامن 

موش تفهمنا يا عم عثامن :كاترين 

أيوه فهمنا إزاى انت اتجوزت كاترين :جميل 

أيــوه قولــوا كــده. بقــى أنــا ملــا رحــت الخــامره الــيل كان نايــم جنبــه :عثامن 

الــيل  الجــواب. وملــا قريتــه وفهمــت  البنــت الخامورجيــه اداين  كاتريــن. 

الوظيفــه  أأدي  جيــت  نفــيس.  اشــنق  ونويــت  الحــزام.  قلعــت  فيــه. 

ميــت  نظــر  دي يف  الجــوازه  عــيل  وعــرض  الســروس.  الراجــل  مســكني 

نعــرف  مــا  لحــايل. ســكروين وجــوزوين مــن غــر  اقبضهــم واروح  جنيــه 

عــيل.  بتدعــوا  وانتــوا  امليــت جنيــه.  عــيل  كلــوا  وأهــم  مــن.  العروســه 

يعنــي دلوقــت أنــا واقــع يف إيديــن جامعــه نصابــن وأمــري للــه ياخويــا 
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كاترين 

آه كده بقى :وجميل 

لكن انت إزاي جيت هنا :عثامن 

ال. أنا جيت هنا بإذن الدون :كاترين 

إزاي ده :جميل 

أهه من كرت حبه يفَّ مابرفضليش طلب أبًدا :كاترين 

أيوه يا ستي عارف :جميل 

واقع فيك امللعون :عثامن 

لكن انا بالعكس بارفض له كل طلب :كاترين 

صحيح يا روحي :جميل 

ــت :كاترين  ــه إن ــع الطبيعي ــه باملوان ــل ل ــه بلطــف. وأتعل ــه طلبات ــض ل ــا بارف ــوه إمن أي

ــايت  ــا حي ــا احــب غــرك ي تصــدق إين ان

آه يا روحي )يضمها(:جميل 

اللــه اللــه. يــا ســيدي بــالش فضايــح. القانــون بتــاع الســجن مــا يســمحش بكــده :عثامن 

يخالفوك ال 

لكن إنتي جايه هنا بأي حجه. وازاي سمح لك :جميل 

أيــوه انــا اقــول لــك. ســمح يل علشــان أظهــرت لــه ميــيل وحبــي لــه. وفهمتــه إين :كاترين 

خايفــه لحســن قانــون البــالد دي يعرتضنــي يف طريــق ســعاديت. وطلبــت منــه 

ــه بصفــه رســميه فدخلــت  ــي ل ــل ويقدمن ــه عثــامن علشــان يقب يشء أرايض ب

ــامن  ــه عث ــري ب ــان اغ ــات علش ــان جنيه ــس ده ملي ــه واداين الكي ــه الحيل علي

واخليــه يقبــل 

ودلوقت جنابك حا تعمل إيه :عثامن

استنى. )تذهب نحو الباب وتصفق( يا سجان :كاترين 

)داخاًل البًسا ذقن ومالبس السجان( مواليت :الدون 

تعاىل هنا. شايف الكيس دا :كاترين 

أيوه يا مواليت :الدون 

دا مليان جنيهات :كاترين 
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كويس :الدون 

تعرف إذا أطلقت حرية الجامعه دول :كاترين 

نعم :الدون 

الكيس دا بتاعك:كاترين 

يا سالم بتاعي أنا :الدون 

أيوه بتاعك إنت. بس ابقى اديني منه امليت جنيه بتوعي :عثامن 

يا سيدي اتليس. مش وقت هزار من فضلك :جميل 

طيب إذا سبتهم وأطلقت لهم الحريه زي ما بتقويل. إيه اليل راح تعملوه:الدون 

نهرب إحنا التالته وال نقعدش يف البلد دي وال دقيقه:كاترين 

إيه. تهريب انتي كامن :الدون 

أيوه :كاترين 

لكن تهريب ازاي. وموالي الدون بيحبك. وواقع فيي لشوشته :الدون 

وانا يهمني إيه من حبه :كاترين 

يهمــك ازاي. طيــب دانــت إذا حبيــت الــدون وشــعر مبيلــك لــه أظــن األملاظــات :الدون 

تبقــى مــن راســك لكعــب رجليــي 

أيوه عارفه. لكن من األسف أنا ما بحبوش :كاترين 

وال شويه صغره بس :الدون 

ال هي ما بتحبش غري أنا عارف :جميل 

ــا :كاترين  ــي وان ــا دام هــو بيحبن ــي م ــوق الوصــف. يعن ــه حــب ف ــح. أحب ــوه صحي أي

باحبــه بإخــالص. مــوش ممكــن ان حــد يقــدر يفــك رابطتنــا دي إلننــا عايزيــن 

نعيــش مــع بعــض ومنــوت مــع بعــض. ويســتحيل حــد يفرقنــا 

يا سالم. يعني دلوقت خالصكم يف إيدي موش كده :الدون 

أيــوه يــا ســجان املظاليــم. خالصنــا يف إيــدك إنــت. ارحــم شــبابنا. قــدر إخالصنــا :جميل 

لبعــض وخلصنــا 

طيــب مــا دام انتــم وثقتــم يب واتكلتــم عــيلَّ يف خالصكــم أنــا حاقــوم بواجــب :الدون 

اإلنســانيه وانفــذ لكــم طلبكــم ولــو يكــون فيــه عــيلَّ أكــر خطــر 

مرسيه. مرسيه. )يعانقونه فيدفعهم(:الثالثة 
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)ناظرًا للخارج( يا سجانن )يدخل اثنن من الحراس(:الدون 

موالي :سجان 

إيه دا. يا خر :الثالثة 

ــاين دا راخــر :الدون  ــه امســكوا االســود ده. وسلســلوه يف كــريس العــذاب ده. والت يالل

ــا )يقبضــوا عــىل عثــامن وجميــل ويربطوهــام( زيــه هن

خالص يا موالي. واملدام لوخره؟:الحراس 

ال ال بــس الراجلــن دول. العــذاب للرجالــه بــس. يعنــي إذا عذبتوهــم أو :الدون 

ــت أو  ــم الس ــم يكل ــد منك ــى ح ــن اوع ــأس. لك ــم ب ــش عليك ــم. مافي أذيتوه

ــأذى  ــها ب ميس

حارض يا موالي الدون )يخرجون(:الحراس 

الدون أندريا؟:كاترين 

يا خر :جميل 

يادي الداهيه:عثامن 

)يقلــع الذقــن( أيــوه الــدون أندريــا الــيل ماهــوش مغفــل زي مانتــوا فاكريــن. :الدون 

الــيل يف لحظــه واحــده كشــف ســرتكم وعــرف ينتقــم لنفســه ودلوقــت آدنتــو 

ــض. وإذا كان يف  ــن بع ــًدا ع ــم أب ــدر يفرقك ــد يق ــش ح ــا والفي ــوا هن اجتمعت

نفســكم تغازلــوا بعــض يف عشــق وغــرام. أهــه املجــال قدامكــم واســع. اتكلمــوا 

زي مــا إنتــم عايزيــن 

أيوه نتكلم :كاترين 

أيوه ونزاغل بعض. إنت مالك موش مرايت :عثامن 

هس اخرس. مراتك يف عينك:جميل 

ال ال ال. إذا كان حــا تتكلــم كالم فــارغ راح نســلمه البضاعه ونقبــض ونروح لحايل :عثامن 

)لكاتريــن عــىل حــدة( اســمعي أنــا ال أزال احبــك. وإذا كنتــي عايــزه تعيــيش يف :الدون 

هنــاء ونعيــم. ابلفــي الربــري ده علشــان يقدمــك بالصفــه الرســميه وإذا قبــل 

ــي  ــرّه غــري وادين ــم كل الســجانن نامــوا. والفيــش حــد ب ابقــي ســقفي. واُه

حاقعــد بــرّه لوحــدي انتظــر النتيجــه

حارض :كاترين 

65



كان بيقول لك إيه الدون بتاعك يا ستي :جميل 

وال حاجه :كاترين 

يا سالم عىل اللؤم يا سالم :جميل 

وقصــدك إيــه يعنــي. مــوش كفــاك اين رميــت نفــيس ويــاك يف الســجن وكــامن :كاترين 

مــوش مخلصــك 

وياي؟:جميل 

أيوه :كاترين 

ال يــا ســتي. إنتــي جايــه لــيس عثــامن جــوزك ترتمــي ويــاه مــوش ويــاي :جميل 

وماكانــش عنــدك خــر إين هنــا. مــوش كــده 

أيوه جايه علشاين. هو عيب مرايت وبتجيني إيش حرشك إنت يا بارد :عثامن 

هس اخرس. أهي ليلة دخلتك زي وشك )حركة(:جميل 

هس. هس  :عثامن 

إيه فيه إيه :االثنني 

أنا زي اليل سامع...:عثامن 

وانا لوخره :كاترين 

)املسجون يخرج من الفتحة(

وآدي عفريت املساجن ياخويا :عثامن 

هس. وال كلمه:املسجون 

إنت إيه؟ :عثامن 

أنا اليل جايبلكو الفرج :املسجون 

فرج؟:الجميع 

أيــوه علشــان انــا قعــدت ســت ســنن علشــان افتــح الطاقــه دي. لســه كــامن :املسجون 

ســته. وبعديــن نهــرب 

الله يبرشك بالخر. برضه مده بسيطه. الصر طيب :عثامن 

وفتحت الطاقه دي بإيه بقى :كاترين 

بعتله صغره :املسجون 
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ومعاك العتله دي :كاترين 

أيوه أهه :املسجون 

طيــب إذا كان كــده. طــر لنــا بهــا حلقــه مــن السلســله دي. وال اكــرس الكلبــش :عثامن 

دا. ويبقــى لــك ثــواب 

أيوه. شوفلك طريقه وفك الجامعه دول :كاترين 

أنا يف الخدمه يا مدام )يهجم عليها ويضمها ويقبلها(:املسجون 

إيه دا يا رجل إنت مجنون :جميل 

هــس اخــرس. هــي مراتــك. بــوس عــىل كيفك. بــس تعــاىل خلصني انــا يف عرضك :عثامن 

)لعثــامن( ال مؤاخــذه يــا عزيــزي. بقــى يل ســت ســنن هنــا مــا شــفتش ســتات :املسجون 

أبــًدا علشــان خاطــر الســت انــا اخلصكــم )ويكــرس كلبــش عثــامن(

أيوه كدا براوه عليك :عثامن 

)لكاترين( مبسوطه يا مدام :املسجون 

مرسيه بس فك التاين :كاترين 

ال ال. خليه كده يستاهل :عثامن 

ليه :املسجون 

علشــان أنــا مــا رضيتــش بالتقديــم ســجنوين. وهــو مــا رضيــش بالبــوس خليــه :عثامن 

مسلســل ياخويــا 

هس اخرس :كاترين 

مانا راخر زيك. واملصيبه واحده )يكرس كلبش جميل(:املسجون 

الحمد لله :جميل 

ودلوقت اسمعوا :كاترين 

نعم :الجميع 

الدون أندريا قال يل...:كاترين 

قلنا كده قالوا اطلعوا م البلد :جميل 

إنت وبعدين وياك :كاترين 

قال إيه. سيبك منه :عثامن 
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ــري ده علشــان :كاترين  ــم. ابلفــي الرب ــا ونعي ــي عــاوزه تعيــيش يف هن ــال يل إذا كنت ق

يقدمــك بالصفــه الرســميه. وإذا قبــل ســقفي. وأهــم كل الســجانن نامــوا وانــا 

قاعــد بــرّه لوحــدي انتظــر النتيجــه

كويــس. كل واحــد منــا يرجــع محلــه. وانتــي ســقفي. وملــا يدخــل الــدون نهجــم :عثامن 

عليــه وناخــد منــه مفاتيــح الســجن ونسلســله هنــا 

وبعدين نحل قلوعنا ونهرب من هنا طوايل :جميل 

وانت يا حرضة رصيفي. استخبى هنا لحد ما يدخل الدون :عثامن 

أيوه. أيوه :املسجون 

هه. مستعدين :كاترين 

أيوه خالص :الجميع 

)تصفق(:كاترين

)داخاًل( أنا عارف برضه إنك بتحبيني يا روحي :الدون 

أدوب فيك خالص :كاترين 

وعثامن قبل :الدون 

)يهجمون عليه( أيوه قبل :الجميع 

إلحقوين ياهو :الدون 

ــك وقعــت :عثامن  ــا أدي ــر وموطيه ــا فاحــت الب ــت ي ــك كــده. قال هــس اخــرس. خلي

ــا ــا ياخوي فيه

أنا يف عرضكم ياهوه. نصطلح واليل فات مات :الدون

اطلع يا لئيم. دي حاجات مابقيناش ناكلها  :جميل 

آه من النساء آه :الدون 

الله عىل الخاين :املسجون

اعتق الراجل ده اليل بقى له ست سنن يف أشد العذاب :جميل 

طيب سيبوين وأنا أفك سجنكم. وأنعم عليكم وتروحوا لحالكم :الدون 

إحلف برشفك إن كان عندك رشف :عثامن 

برشيف أسيبكم تروحوا مطرح مانتوا عايزين :الدون 
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إحلف بذمتك إن كان عندك ذمه:جميل

بذمتي:الدون

إحلف يّب إن كنت تحبني:كاترين

وحياتك يا روحي:الدون

تحلــف بــكل مقــدس إنك تســيبنا نــروح لحالنا. وتتوب عــن العــاده امللعونه دي:عثامن

أحلف لك بكل مقدس إين أطلق رساحكم وتوبه من دي النوبه:الدون

ســيبوه.. ودلوقــت يا جامعــه حيث إن اتحــاد قلوبنا وصلنا لغرضنــا. قولوا كلكم. :عثامن

فليحيا اتحاد القلوب

فليحيا اتحاد القلوب :الجميع

لحن ختام الرواية

ستار
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ألحان الرواية

لحن )1( 

ــح ــريـ ــفـ ــة تـ ــ ــل ــ ــي ــ ــه ل ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ ــوزال ــج ــا ي ــه ــه فــي ــل ــم ــع ــا ن ــ ــل م ــ ك

ــح ــي ــح ــف ونــــتــــحــــظ ص ــ ــل ــ ــت ــ ــوزن ــك ــال عـــالـــويـــســـي ونـــهـــجـــم ب

فنطاس نــرشب  نلتقي  لو  الــنــاس     كل  اســأل  داحنا  بالطاس    وال  بالكاس  مــوش 

ــرضالـــــــغـــــــايـــــــه والــــــــغــــــــرض  ــ انـــــــــفـــــــــردوا بـــــــــالش مـ

نخطرف ما  لحد  خالص  نونن  ما  بد  برشفال  كــام  نــدق  حــاال  نتجنن  وملــا 

وماتشيس بــولــكــا  يـــدور  تعيشوالـــرقـــص  وانــشــالــلــه  العيد  ــس  ح ــىل  ع

ــو. المـــيـــال. ــلـ ــيـ بــــاتــــايت. بـــاتـــاتـــا. المـ

يــجــيــنــا ــا  ــ مل ــه  ــن ــس ــل ل الـــســـنـــه  بــلــدنــام  لـــه  تـــفـــرح  ده  زي  يــــوم 

طينه ونــســكــر  مـــزاجـــنـــا  ــا ونـــســـوانـــنـــا وعــيــالــنــانــجــيل  ــ ــن ــ إح

عبيط يـــا  إيـــه  ــد  ــاخ ت ــد  ــاخ ت م الدنيا غر تنطيط ومالعبه وزمر وطيطراح 

ــط ــزي عــبــيــطمـــن حــيــث كــــده يــالــلــه ن يــــا  ــه  ــ ــ إي ــد  ــ ــاخ ــ ت راح 

ــط ــي ــط ــن ت ــر  ــ ــ غ ــا  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ الـ ــطم  ــيـ ــه وزمـــــــــر وطـ ــ ــبـ ــ ــالعـ ــ ومـ

اوه والـــــڤـــــى  املــــــارتــــــل  ــوا لــــودانــــكــــم يـــاهـــويف  ــ ــ ــرق ــ ــ اغ

ــت ــل ــر الــــــو))( مــــــروكــــــه األعـــــــيـــــــاد ه ــ ــوتـ ــ ــت أالڤـ ــيـ بـــــون فـ

ــغ تــــــــاين وتــــالــــت ــ ــن ــ ــغ ــ ــن ــ ــن قـــولـــة نـــــو)2( ات ــ ــاش م ــنـ ــيـ ــافـ مـ

ألــف الم  ــوس  هـ وال  بــيــتــهــم  ــروح  ــ ي ــيل  الـ ــون  مــجــن ســتــن 

الكيف كيف  كيف  كيف  عــىل  تتطوح  ــده  ك ـــراس  ال لذتنا 

ــه ــ ــي ــ ــت ــ ــان ــ س بـــــــــــون  ــه))( دام  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ شـــــــن شـــــــن مـ

))( )بون فيت أالڤوتر الو( بالفرنسية »bon vite à la votre allons« وتعني: إذن يالال يف صحتكم. 

)2( بالفرنسية »non« وتعني: ال.

))( البيت بالفرنسية »dame bonne santé chinchin monsieur« وتعني: يا هانم يف صحتك، يا سيد يف صحتك.
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لحن )2( 

ــس اوعــــــك تــفــتــح ســـرههـــو هـــس بـــص لــدقــنــه الــعــره ــ ــو ب ــ ه

ــن حـــيـــث إنـــــه بــيــســتــحــمــرنــا ــ ــخ ويــــــاهم ــطـ ــلـ ــتـ ــسـ بـــــرضـــــك نـ

ــا بـــنـــظـــرنـــا ــنـ ــيـ ــمـ ــاهوعـــــــــزن عـ ــف ق وال  ــه  ــ وشـ شـــفـــنـــاش  وال 

بــالــهــيــئــه دي وانـــــــا  ــد  ــأكـ ــتـ يفقسنيمـ ــا  مـ الــجــن  ــي  ــن ــاف ش إن 

قــصــادي وحـــاشـــيـــه  ــر  ــك ــس ع ــيوال  ــن ــرس ــف ــات ي ــيـ ــمـ ــرسـ ــل الـ ــغـ شـ

ــه مـــوش عــاجــبــاه ــت ــي ــاه    دن ــ ــن ــ ــه وغ ــال ــه   عـــىل م ــب ــري أمـــا عــجــيــبــه أمـــا غ

ــا ــيـ ــنـ ــد األغـ ــ ــن ــ إيـــــــه لـــــــذة الـــــــيل ســـاكـــنـــهـــاالـــــــرسايـــــــات ع

ــارت غ ــه  ــري ــر ح ــن غ الــجــنــه م ــل مـــنـــهـــادي  ــ ــ ــض ــ ــ ــن أف ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ

تعبه.  ده  عالوصف  كــان  إن  بالتأكيد أهو رشابة خرج ولعبه تحت اإليدعيشته 

ــايل ــه مـــركـــز عـ ــ ــدوم ل ــ ــي ــ ــن ب ــ ــر تـــنـــبـــاسم ــ ــآخـ ــ وإيــــــديــــــه لـ

كله ــايل  ــ م ــن  عـ ــى  ــغــن اســت هسمــمــكــن  هس  الــنــاس.  عن  استغناش  وال 

لحن )3( 

ــه ــل ــوي ــد عـــــيّل ط ــعـ ــبـ ــوعســـاعـــة الـ ــجـ أطــــــول مــنــهــا ســـاعـــة الـ

حيله بــيــديــش  مـــا  إيــــه  ــل  ــمـ ــوعأعـ ــ ــب ــ ــا أس ــ ــه ــ ــأن ــ الـــلـــحـــظـــه ك

ــه جــاكــو نيله ــه وشــهــر إي ــوع إي ممنوعأســب ــشــوا  اخــت رومــيــو  چولــيــت 

ــي ــنـ ــيـ ــواسـ ــة الـــــــيل يـ ــ ــل ــ ــة الــــــــيل يـــغـــديـــنـــييـــــا ق ــ ــل ــ يــــــا ق

ــك ــ ــ ــي ــ ــ أحـــــــــــــارب الـــــــهـــــــوى بـــيـــكيـــــــا صـــــــر فـــــــن اراض

ــكيــــــا عــــيــــش مــــنــــن االقــــيــــك ــيـ أعــــــــــض واهــــــــبــــــــش فـ

ــيّل عـ الـــدنـــيـــا  يف  يشء  ـــك مــتــهــنــيــهأحـــــب  ــوفـ ــ ـــا اش ســـاعـــة مـ

ــه ــي ــاف ــص امل يل  وتـــحـــىل  ــري عـــىل حــلــة مــلــوخــيــهتــــــروق  ــمـ يـــا عـ

ــه ــي ــل ــق ــت ــهمــســبــكــه وفـــوقـــهـــا ال ــدي إي ــس يف  ــحـ والـ ــده  ــ ك ــا  ــه ــل أك

يّل مـــحـــبـــك  ــي  ــ ــتـ ــ دريـ ــو  ــ لـ نهايهآه  لــه  ــاف  شـ وال  ــال  طـ هــيــامــه 
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عليه الــعــطــف  ــي  ــت ــل ق ــي  ــت ــن ــك ــهل ــاي ــل وســيــلــه وأحـــســـن غ ــمـ أجـ

ــه ــيّ ــن ع ــي  ــنـ نـ يف  وده  الـــقـــمـــرايـــهالـــــــود  دي  يــــا  ــك  ــن ــك ــس ي

إيــه ــى  ــمــن ــت ت قـــالـــوا يل  لـــو  ــهأنــــا  ــاي ــع ــي م ــب ــي ــب ــى تـــــّن ح ــ ــن ــ أمت

ــى إيـــه ــن ــم ــت ــوا ت ــ ــال ــ ــو ق ــ ولَـــــــــون شـــقـــه وطـــعـــمـــيـــايـــهوانــــــا ل

كاويني والعشق  هايم  محبيني      فــت  الجلك  واديــنــي  ــعــدت     ب أهــيل  عــن 

غزايل يا  معاك  فاتت  ليايل  ألــذ  يلكانت  رجــــــعــــــهــــــا  رب  يـــــــــا 

بايل يف  الــيل  إيــاهــم  العجايل  ــوارع  يلوكـ دوقـــــــــهـــــــــا  رب  يـــــــــا 

ــك ــي وفــــتــــه ل ــبـ ــلـ تهينيهأمـــــانـــــه قـ اوعـــــك  اودع  ــا  مـ ــل  ــب ق

ــك ــه ل ــتـ ــمـ ــلـ ــهخــــــــالص انــــــــا سـ ــردي ــقــى ت ــب ــع ت ــ ــا ارجـ ــار مـ ــهـ ونـ

لحن )4( 

املجـانـيـن بيعايـــروين  إسبانيوليــــــه    شابه  وانا  املصــــــري    عشقــت  إكمني 

دين وال  ملّه  ــوش  ل وال  جنسيـه    مــالــوش  الحب  ــري     ــع ال ــذوق  الـ إن  مــع 

ــاس الـــــحـــــب مــــلــــك ويـــــســـــاوي ــ ــن ــ بــــالــــعــــدل مـــــا بـــــن ال

ــاوي ــ ــ ــس ــ ــ من واال  ــاسعـــــــــــريب  ــ ــ ــس ــ ــ ــاإلح ــ ــ الــــــــعــــــــره ب

ــق يـــــا بـــــالوي ــشـ ــعـ ــه بـــــــــررساسوالــــــــيل يـ ــ ــ ــزق ــ ــ ــه ل ــ ــ ــم ــ ــ اس

ــه ــ ــرق ــ وال الـــــــــذوق  ضــــــاع  ــهإن  ــق ــش ــدل الــــــراحــــــه م ــ ــب ــ ــت ــ ت

ــده ــع ــت والـــــدقـــــهوالــبــوفــتــيــك يــجــي مـــن ب ــ ــابـ ــ ــنـ ــ فــــــــول الـ

ــويك أبـ ــو  ــا هـ مـ ــويك  ــ أبـ الـــحـــب  ــي مـــن اخـــويكيف  ــي ــل دانـــــا أحـــــّن ع

ــه ــل ــه ومـــعـــنـــاهـــا جــمــي ــمـ ــكـ ــه بـــــألـــــف دلـــيـــلحـ ــ ــوت ــ ــب ــ ــث ــ م

ــي ــن ــون ــخ ــن جـــنـــيس وي ــ ــيميـــكـــن م ــن ــب ــنـــه ال ــض احـــســـن مـ ــ ــي ــ واب

ــي ــن ــون ــص وغــــريــــب عــــن لـــغـــتـــي وي

ــن ــن ــي ــع ــال ــف ب ــ ــواط ــ ــع ــ ــة ال ــغـ ــنلـ ــازل ــن ــن ال ــع ــال ــط ــن ال ــب ــاج ــح وال

ــن ــ ــام رط ــ ــه ــ ــان م ــ ــس ــ ــل ــ ــال ــ ــش ب ــ ــ م
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ــوا الــــغــــرام أوطــــانــــه فــن ــ ــال ــ ــن الـــســـوريـــنق ــ ــن ب ــ أوطــــانــــه ف

مــــــــــــا عــــــــــــــــرف مــــنــــنعــــــــــنــــــــــد الـــــــحـــــــســـــــن

ــوش وطـــن ــ ــال ــ ــوش وطـــنقـــلـــت الــــغــــرام م ــ ــال ــ أيــــــوه الــــغــــرام م

لحن )5(

ــف ــف ــق ــم طــفــفالـــــــــورد اهــــــه مـــلـــو ال ــكـ ــا لـ ــنـ ــيـ ــاه وجـ ــنـ ــبـ جـ

ــد ــل ــب ــت الــــفــــرح مــــــايل ال ــيـ ــى الــــــحــــــواري والـــعـــطـــفصـ ــتـ حـ

الزفف يف  الــرميــو  هــي  دي    الــزفــه  نــخــيّل  الزم  ــدي    هـ الــحــال  دام  مــا  يالله 

ــوا ــجــل جــن اوالد  ــا  ــ ي ــا  ــن ــال ــب ــق وانــجــلــواع دي  ــه  ــل ــي ــل ال هــيــصــوا 

ــه ــل ــج ــس ــا ن ــ ــنـ ــ ــواوالــــعــــقــــد احـ ــعــجــل بـــس اخـــلـــصـــوا بــنــا اســت

قوي سخنت  يدوب  الطاسه  بقى  ومستويحاكم  خلطبيطه  لــلــه  ــد  ــعــب وال

ــا اهـــــل الـــبـــلـــد مـــمـــنـــون أنـــا ــ ــاي ــن ــه ال يف  ــوا  ــدكـ ــنـ عـ الـــعـــافـــيـــه 

تــوضــيــبــكــو حـــــارض يــــا تــــرى؟

الطبالن  ــا  هــن ــه  إيـ بنعمل  ــال  ــ مشمرينأم خصويص  جاين  والزمارين 

ــا ــن ل ــه  ــيـ ــلـ خـ ده  ــاوالــــــرقــــــص  ــنـ ــطـ وسـ هـــــــزة  يف  ــار  ــ ــطـ ــ شـ

ــده ــث كـ ــيـ ــا رضـــــا مــــن حـ ــ ــي ــ ــدهأش ــن ــس ــه م ــ ــروس ــ ــع ــ هــــاتــــوا ال

ــروك مقدًما ــا ألـــف مـ ــك الـــزمـــن   ي ــدال ــا ه ــن ــضــمــن   ورب ــهــه حــظــك ان ــا أب ي

صحيح فــهــمــت  دي  ــه  ــل ــي ــل ال ــفــريــحمـــن  ــت ال ــز  ــي ــل ده الـــخـــمـــره  إن 

ــدع  ــ ــب ــ وال هــــي  الـــحـــظـــوظ  ــهأم  ــي ــورج ــم ــخ ــي ال ــم ــح ــه ت ــيـ ــفـ والـ

ــا ــكـ ــريـ ــك يـــــا أمـ ــ ــي ــ ــفــوفجــــنــــاين ف ــه ــامن م ــثـ ــالص عـ ــ ثـــبـــت خـ

ــو خــروفالــــــــويــــــــســــــــي ويـــــســـــي ــكــاين أب ــه األمــري ــارك مــن امل

ــون املــــكــــادام ــ ــ ــره ل ــ ــم ــ ــو س ــ ــ ــاجأب ــعـ الـ م  أبـــيـــض  ــه  ــ ــت ــ ــروس ــ وع

ــدام ــ ـــه مـ ــ ــوز وبــــقــــت ل ــ ــجـ ــ ــزاجاتـ ــعــنــي مـ ــعــنــي الـــــواد ي ــال ي ــ ق

ــد ــي ــع ــد عـــبـــيـــد فـــــــرق ب ــ ــب ــ ســيــبــداجع ال  ــم  ــحـ فـ ــة  ــتـ حـ ـــن  مـ
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ظــهــورات جـــــوازه  ــي  ــت ــروس ع عــالــكــيــفدي  مــــوش  وال  ــف  ــي ــك ــال ع

ــات ــه ــي ــن ــة ج ــ ــوي ــ ــا ش ــهـ ــيـ ــوالـ الــضــيــفحـ وش  وادي  نــشــقــطــهــم 

ــد ســــــوادك ــ ــىل قـ ــ ــي عـ ــ ــب ــ ــن ــ ــه يــــا مـــــــرضوب وقـــيـــافـــهوال ــفـ خـ

ــدادك ــ ــ ــدود أج ــ ــ ــى ج ــتـ ــن امـ ــ ــهومـ ــطــاف ل دي  ــه  ــئ ــي ــه ــال ب ــوا  ــ ــاف ــ ش

القد رهيف   والخر نحيف   والدم خفيف

طالب من ربنا رغيف موش طالب أفراحوالجيب لله الحمد نضيف وسداح ومداح

بــالــلــو ــيــتــكــو  ب يف  ــجــعــل  ي كلهلـــيـــاليت  الــعــمــر  ــم  ــ ــوازك ــ ج ويــــــدوم 

ــه نــطــبــل لــه ــلـ ــالـ عـــريـــس حـــــدق يـ

لحن )6(

ــز مــلــوي ــي ــارك ــاب امل ــن ــك يـــا ج ــال بــــــعــــــد الــــــــــــرش عـــلـــيـــكم

ــًدا أب تبويز  لــك  يجيب  مــا  منه  ــك ربنا  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ مــــــــا احـــــــنـــــــا حـ

ــن عــيــبــك  ــكـ ــب راحــــتــــك لـ ــحـ ــع مــحــاســيــبــك نـ ــك مـ ــتـ ــدم رصاحـ ــ ع

ــر تـــــخـــــبـــــي عـــــنـــــهـــــم لـــيـــه  ــث ــم ك ــ ــل هـ ــمـ ــحـ مـــالـــكـــش تـ

ــرقـــــــــول الـــــحـــــكـــــايـــــه إيـــــه ب يف  الــــــرس  عـــلـــيـــنـــا  ولــــــك 

ــي ملـــــا ابـــــوح ــتـ ــايـ ــكـ ــحـ ــدهأنــــــا بـ ــ ــقــى فــضــيــحــه وبــهــدلــه زاي ــب ت

ابــــوح اقـــــــول  واال  ــدهواشــــتــــي  ــاي ع وال  ــايـــده  فـ وال  هــلــضــمــه 

ــصــر ــه ت ــلـــمـ ــاهميـــكـــن عـــنـــدنـــا كـ ــق ــل ــوز ن ــ ــج ــ ــل ي ــ ــح ــ فـــيـــهـــا ال

ــيل يــدبــر ــبـ ــل مــــا يـ ــبـ ــا قـ ــ ــن ــ دواهرب ــق  ــ ــل ــ خ ملـــــا  داء  وال 

تــكــتــم وال  بــهــمــومــك  ــض  ــف ــض ــاف ــن ــوش ــوغ ــا ت ــ ــا بــــــدال م ــنـ ريـــحـ

تــرتــم ــة  ــأل ــس امل يف  ــان  كـ إذا  ــاحــتــى  ــن ــوشــوش ت ــه  ــرضـ بـ ــان  ــ ــك ــ اإلم يف 

الــــــرتتــــــممـــــــــــــا هـــــــــــــي تـــــــرتـــــــم غـــــــايـــــــة  ويف 

تـــرتـــم يف  تـــــرتـــــم  ــمكـــلـــتـــهـــا  ــرت ـــم ت ـــرت ـــم ت ـــرت ـــم ت ـــرت ــم ت ــ ت
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ــوى مـــا صــدقــتــوش ــه ــم كـــــدابقـــال يل حـــا ت ــجـ ــنـ وقــــلــــت يـــــا مـ

ــى الـــهـــوى أنـــا مـــا احــســبــلــوش حــســابحــت أويف  ســنــي  صــغــر  مـــن 

ــا يل ــ ــ ــاده ــ ــ مسكنكـــــررهـــــا تــــــاين وع ــك  ــالـ حـ الـــجـــدع  يـــــادي 

ــايل ــات خـ ــ ــب ــ ــنمــــن ظــــن قـــلـــبـــه ي ــوكـ ــبـ ــشـ يـــصـــبـــح أشـــــــد املـ

وطــن وال  مـــال  ال  أهـــه  ــحــت  ــبـــخـــت بــالــعــانــد اهــــه مــالوصــب والـ

ــور ــن ال اشـــــوف  ــه  ــب ــي حــب يل  ــيكــــان  ــ ــزاه ــ ــا الــــبــــدر ال ــ ــه ــ مــــن وش

ــور ــؤادي أمـ ــ ــ ــا ف ــك يـ ــي ــل ــدت ع ــ ـــر نــاهــيج ــ ــك آمـ ــيـ والـــــدهـــــر فـ

ــي ــوحـ ــنـ ــي وبـ ــتـ ــرقـ ــفـ ــم بـ ــ ــك ــ ــيح ــ ــن مــلــكــة روح ــ ــادي ع ــ ــعـ ــ وبـ

أبـــايل وال  الـــنـــار  اخـــــوض  ــواحلــكــن  ــ س ــه  ــلـ الـ مـــلـــك  يف  وادور 

ــا وارتــــــــاح بـــهـــا بـــايل ــه ــت ــف ــا ش ــ األرواحي يف  روح  واهــــي  مـــت  يـــا 

لحن )8(

الـــجـــامل وآدي  الـــجـــمـــل  ــهآدي  ــع ــدي ب ــوه  ــ ــل ــ ح ــه  ــ ــاج ــ ح دي 

ــوام ــا قـ ــن ــي ــه ــه ان ــل ــال ــا ي ــدن ــي ــا س ــعــهيـ ــكــي ــل ــا ت ــ ــه ــ مــــابــــدهــــاش أي

ــا ــه ــخــدم ــا احـــنـــا ن ــن ــي ــل ــوعالـــــيل ع ــم ــس بــعــنــيــنــا وأمـــــرهـــــا م

ــا ــه ــدم ــق ــوعوالــــــيل عــلــيــك إنـــــت ت ــ ــض ــ وخ أدب  ــل  ــ ــك ــ ب بـــــس 

ــوا كـــامن ــ ــوتـ ــ ــا متـ ــ ــي ملـ ــ ــب ــ ــن ــ ــاتوال ــاك ــاش ــاب ــاش ــح ــن ال ــك ــم ــش م مـ

ــة عـــثـــامن ــ ــرامـ ــ ــالتمـــايـــبـــيـــعـــيش كـ ــي ــح ــت ــس امل عـــــارش  ــن  ــ م دي 

جـــد مـــــــن  واال  ــزر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدبـ ــح ــيش ل ــ ــول ــ ــق ــ ــات ــ امتـــــلـــــح م

ــك ــف ــي ــك ب وال  ــك  ــ ــن ــ ع ــب  ــ ــص ــ ــا وعـــيـــنـــك مــشغ ــهـ ــدمـ ــقـ ــا تـ ــ حـ

سيفك الـــــدون  جــنــاب  ــا  يـ خــــلّــــيــــه يـــتـــنـــيـــل ويـــكـــشوريــــه 

ــوام ــ قـ غـــطـــاهـــا  ورد  لككـــلـــمـــه  حـــامـــيض  مــــوش  ــت  ــّولـ طـ إن 

ــي فـــــاكـــــرين بـــــرام ــنـ ــوشـ ــهـ ــتـ شغلكبـ ابـــو  ينعل  قـــوم  ــاخــي  ي نـــه. 
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ــه  ــ ــاح ــ ــب ــ وزبـــــــلـــــــحـــــــه ووقـــــــاحـــــــه طـــــولـــــة لـــــســـــان وق

خــاشــه ــو  ــ أب ــة  ــل ــع ن ــن  مـ ــع مــعــاشــهرضوري  ــطـ ــه وقـ ــدنـ ــك بـ ــلـ وهـ

ــامــتــي ــي ــوا ق ــتـ ــومـ ــامن قـ ــ ــو كـ ــ ــه حـــاكـــرره بــرضــهولـ ــت ــل ــيل ق ــ ــا ال ــ أن

ــن بــكــرامــتــي ــس عــرضــهأمــــوت رشيـــف أح اتـــنـــّجـــس  يـــقـــولـــوش  وال 

ــوه ــف ــت ــوهعــلــيــكــوا بـــيـــه يـــالـــلـــه ك ــدفـ ــس احـ ــب ــح ــال ودوغـــــــري ع

لحن )9(

الغفله  ــس  ــري ع يـــا  اتـــفـــوه  اتـــفـــوهإخـــص  ــص  ــ إخـ ــن  ــ ف راح  ــك  ــ دمـ

ــت مــســألــه ســافــلــه ــغ ــف ــوهجــتــت ن ــاهـ ــوف يـ ــسـ ــكـ والهــــــــوش مـ

ــا بــخــتــك بــيــهــا ــ ــه ي ــلّـ ــبـ ــا يـــؤثـــر فــيــهــاأمـــــا جـ ــ الـــديـــنـــامـــيـــت م

ــك ــ ذاتـ ــىل  ــ عـ تــقــبــلــهــا  ــومإزاي  ــش ــهــيل يـــا عـــريـــس ال ــي يـــا هــل

مـــراتـــك ــى  ــم ــس ــت ت ــر  ــاهـ ــظـ الـ ــن أمــــــــره مـــعـــلـــوميف  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ والـ

ــص ــق ــن ــرىس عــلــيــههــــس اوعـــــــى تـــــــزود وت ــ ــ ــرس مــــا ت ــ ــ ــل ال ــبـ قـ

ــد يــرتقــص ــ ــواحـ ــ ــهمـــــوش بــــس الـ ــا إي ــ مـــن غـــر مـــا هـــو عــــارف ان

ــن ــاش جــاهــل ــنـ ــاحـ ــسعـــارفـــيـــنـــك مـ ــي ــل ــا إب ــ ــره ي ــ ــاي ــ ــا ط ــه ــم ــه ــف ن

مــيــساتــــنــــن واالتــــــنــــــن عـــاشـــقـــن إيـــديـــهـــم  يف  وجـــنـــابـــك 

ــس حــسجــــــاي ورايــــــــح صـــــــوره وبـ ــن  ــ م وال  دقـــــق  ــن  ــ م وال 

ــوب ــ ــرك ــ امل والد  يــــا  ــوا  ــ ــرسـ ــ ــوش وش حــاجــات مــن دياخـ عــثــامن م

ــن بــاملــقــلــوب ــمـ ــاهـ ــوا فـ ــكـ ــلـ ــا احـــي الـــيل عــنــديكـ ــ ــوا وان ــع ــم اس

ــه ــي ــع إيــــــه ونـــــســـــأل ل ــمـ ــسـ ــهنـ ــي ــن ــع ــف ب ــ ــايـ ــ اإلنــــــســــــان شـ

الغفله ــس  ــري ع يـــا  اتـــفـــوه  ــوهإخـــص  ــفـ إخـــــص اتــــفــــوه إخـــــص اتـ
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يّفَّ ــره  ــ ــك ــ ــت ــ ــف ــ م تــــــــرى  الــــلــــيــــايليــــــا  نــــســــتــــك  واال 

ــايلذكــــــــــــــــريت األوالنــــــــــيــــــــــه ــ بـ يف  ــك  ــ ــبـ ــ حـ لــــــلــــــامت 

واال جميل  يا  هايص  دلوقت  تــرى  حايليا  زي  مــجــوز  لــوصــة  اليــص  انــت 

قــــعــــادي يف  قــــيــــامــــي  خـــيـــالـــكيف  ــي  ــ ــنـ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ يـ مل 

ــكالــــنــــهــــايــــة أنــــــــا فــــــــؤادي ــال م الـــدنـــيـــا  يف  الـــتـــقـــاش  مـــا 

ــايت مــوهــوبــه لكغـــــــــــــــــــــــرك إنـــــــــتـــــــــي  ــاي حــي ــرض ــيل ب ــال ي

لحن )11(

ــف ــوصـ ــك مــــا اتـ ــ ــامل ــ ــيل ج ــ ــال ــ ــري ــم ــق ال يف  وال  الــــغــــزال  يف  ال 

ــي اتــنــصــف ــب ــل ــت يــــوم ق ــف ــرمـــا ش ــ أمـ يّف  الــــــــزمــــــــان  إال 

ــن  ــعـ ــا نـــــــور الـ ــ ــ ــدوك ي ــ ــ ــع ــ ــ ــنب ــنـ عـــــنـــــي واشـــــــــــــــوف مـ

آهـــن وكــــــم  ــاليت  ــ ــي ــ ل آه  ــم  ــ فنكـ يل  ــب  ــايـ غـ كــــان  كــلــه  ودا 

ــلوحـــــدي مـــا بـــن أربـــــع حــيــطــان ــي مت ــا  ــ ــه ــ ل أشـــــــي  األرض 

ــه الن ــ ــت ــ يــــا ري ــاين قـــــايس  ــ ــج ــ ــوة جــمــيــلس ــ ــل ــ ــيل ب ــ ــف عـ ــ ــط ــ وع

ــن يـــقـــوى عــلــيــك ــ ــن م ــجـ ــا سـ ــ ــكي ــيـ ــضـ أرتـ ــا  ــ ــه ــ ــرام ــ غ يف  أنــــــا 

ــك يــــــا حــــــب إيــــه ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ فــيــكومـ ــذل  ــ ــ ال ــش  ــل ــم ــح ات ــا  ــ م إن 

ــش ــي ــك ــشــت ــا ي ــ ــرام شــــكــــواه تــفــيــدالــــــيل يـــحـــب مـ ــ ــغـ ــ هــــو الـ

ِوعـــيـــش وال  ــره  ــ صـ ــه  ــانـ خـ ــن  ــ شهيدم ــة  ــوت م مـــات  الـــيل  دا  أهـــه 

لحن )12(

ــو ســمــرة ــابـ ــا نــــرك يـ ــنـ مـــؤامـــرهأهــــه ربـ وال  ــه  ــل حــي ــعــت  ــف ن وال 

ــرهطـــقـــقـــت عـــــــدوك مــــن غــيــظــه ــم ــم ح ــن ــه ــاره ج ــ ــ ــظ ن ــيـ ــغـ والـ

80



ــع اإلخــــــالص ــبـ ــتـ ــا دمــــــت مـ ــ ــهمـ ــي ــن ــو ال ــفـ ومـــعـــتـــمـــد عــــىل صـ

ــالص ــ ــت كـــــل الــــعــــز خ ــنـ ــمـ ــه هــنــيــهضـ ــش ــي ــرك ع ــمـ ــت عـ ــشـ وعـ

ــك بــشــهــامــه ــ ــن رشفـ ــ ــت ع ــ ــع ــ ــنداف ــ ــالي ــ ــك امل ــ ــي ــ ــل ــ ــت رج ــ ــحـ ــ وتـ

ــه ــرام ــه ك ــيــت لـ ــرب خــل ــعـ ــن الـ ــ ــناب ــ ــي ــ ــرشق ــ ال راس  رفـــــعـــــت 
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