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تقدمي

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

إلى أهم  أسس صناعة احلضارات الكبيرة.

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

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

القرن املاضي، وذلك للحفاظ عليها من االندثار.

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

والواضحة في هوامش النص املسرحي.

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

ومهاراته التقليدية واإلبداعية إلى أجيال املستقبل.

د. مصطفى الفقي
مدير مكتبة اإلسكندرية



9

الرائد املوهوب

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

املسرح ورواجه.

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

بشخصية عثمان عبدالباسط، النوبي الطيب العفوي البريء كطفل.

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

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

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

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

قدمتها فرقة علي الكسار 
مؤلف الرواية أمني  أفندي صدقي

أحلان الرواية سيد درويش، كامل اخللعي، إبراهيم فوزي 
فودڤيل1 ذات ثالثة فصول 

عرضت على تياترو املاچـستيك 
تاريخ العرض 1919/11/16م

الرواية األصلية تتضمن "10" أحلان  

على  يقوم  مسرحي  نوع  وهو  املدينة"  "صوت  أي   "voix de ville" جملة  من  تأتي   "vaudeville" فرنسية  1 كلمة 
الكوميديا اخلفيفة وغالًبا ما يخرج بني البانتوميم واحلوارات املسرحية واألغاني والرقص.
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شخصيات الرواية
حسب ظهورها   

زهرة

الشيخ سيد

زقزوق )1(

شحبر أفندى

صبى البقال

سرينا

الساعى

خيرى السكرتير

حسن أفندى

مارى

اخلفير

املفتش

الدكتور

الفالح والشاعر

زقزوق )2(

زوجة زقزوق

نسيب زقزوق

زوج زهرة، وينتحل شخصية زقزوق احلقيقى

صاحب البيت الذى يسكن به زقزوق وزهرة

يقوم بتوصيل سبت الهدايا لزقزوق

املتريسة اخلاصة بزقزوق )2(

يقوم بإحضار جواب التعيني لزقزوق

سكرتير نقطة ميت برغوت

صديق السكرتير

متريسة السكرتير

خفير نقطة ميت برغوت

مفتش نقطة ميت برغوت

دكتور نقطة ميت برغوت 

املتهمني بسرقة التمثال والبالطو

شخصية زقزوق األصلية
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الفصل األول
صالون بلدى مبنزل املعلم زقزوق.

حلن )موسيقى 2( 

البـلـدى النسوان 

بــالــك طــولــى  يــاخــتــى  الـنـبـى  زهرة  سـت  يـا 

حــالــك يـروق  بـكـره  كـده  فـرفـشـى  مـاتـزعـلـيـش 

وشـــه فـــى  يــفــتــحــهـــا  ربــنــا  زقــزوق  وعــم 

وعـــيـــالـــك ويــنـــغـــنـــغـــك  ويــبــســطــك 

زهـــــــــــــــــــرة

خــــرابــــى ســــبــــب  يــــاخــــتــــى  جـــوزى  دا 

بــــى خــــال  واهــــه  بـــخــــتــــى  لـــى  َمـــيِّـــل 

أوالدهـــا الـبـنـــات

مـاتـتـقــهــريــش نـيـنـه  يـا  مـافـيــشبـس  غـيـره  سـبـعـك  جـوزك 

الـــمـــغـــاربــــه

ضـــايــــقــــتــــونــــا نـــاس  يـــا  بـــقـــى  بـــس 

ــات الـــــبــــــنــــ

الـــريـــش ابـــو  شـــيـــخ  يـــا  خــضــتـــنـــا  يُــه 

ــه الـــمـــغـــاربـــ

طــــاش خــــاش  فــــاش  هـــواشحــــاش  يـــا  مــبـــروك  حــج  يــا 

شــمــهــورش دولــة  قـنـصـل  الـــبـــكـــاشيـا  الــقـــرانـــه  ولــد 

ــدى ــوان البـلـ النس

إيــــه بــــيــــقــــول  دا  حــــفــــيــــظ  يــــا  يُـــه 
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الـــــبــــــنـــــات

حــــوالـــــيـــــه الــــجــــان  احــــســــن  ُهــــس 

ــدى ــوان البـلـ النس

ســـخـــســـخـــتـــى كـــده  لــيــه  مــالــك  إيــه 

الـبــنــــات وزهــرة

يــاخـــتـــى النــبــى  خــالــصــه  مــش  جــتــتــى 

الـــمـــغـــاربــــة

اخــوان يــا  عـلـيــكــم  الــجــانأقسـمـت  مــلــوك  عــرش  بــحــق 

تـحـتـانـى فـوقـانـى  كـل  كــانشقلبـوا  كــمــا  الــحــالــه  ورّجـعـو 

لـــجـــمــــيــــع ا

بــالــك طــولــى  يــاخــتــى  الـنـبـى  زهرة  سـت  يـا 

حــالــك يـروق  بـكـره  كـده  فـرفـشـى  مـاتـزعـلـيـش 

وشـــه فـــى  يــفــتــحــهـــا  ربــنــا  زقــزوق  وعــم 

وعـــيـــالـــك ويــنـــغـــنـــغـــك  ويــبــســطــك 

ــنّ  إحـــــــداهُـــــــ

جـنـبـك هـنـا  وانـا  هـمـى  تـحـمـلـى  لـيـه  نـيـنـه  يـا 

ذنــــبــــك وال  ابـــويـــا  ذنـــب  ال  مـــقـــدر  شىء  دا 

واخـــواتـــى أنــا  اشــتــغــل  زواتــىأنــا  عــيــشــه  وانـعــّيــشــك 

إيـــدىَّ فـــى  إيـــدك  نــيــنــه  بــعــيــنــيــهيــا  راحـتــك  افـدى  أنـا 

إيــــه مــن  حـــاخـــتـــشـــى  لـــيـــه  حـــاكـــش 

عــلـــىَّ أمــى  رضــا  كــفــايــه  بــيــه  يــا  والــلــه 
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ــع الـــجـــمــــيـــ

المــك يــخــلــيــك  الــلــه  اخـتــى  يـا  الـلـه  اسـم 

يـــحـــمـــيــــِك وشـــبـــابـــك 

بــــــــــــالش واال  كــــــــــــده  الــــــــــــوالد  آدى 

ــنّ  إحـــــــداهُـــــــ

نـيـنـه يـا  واتـهـنـى  افـرحـى  حواليـكـى  احنا  ما  طول 

عــلــيــنــا اعــتــمــدى  دايــًمــا  ربــنــا  بـعــد  مـن 

اخـوانـنـا يـا  لـيـه  عــادتــنــامانـشـتـغـلـش  فــى  مـش  شىء  دا  قـال 

نـدامـتـى يـا  عـيـبـه  إيـه  كـرامـتـىالشـغـل  عـلـى  حـريـصـه  دام  مـا 

ونــــضــــيــــفــــه حـــره  شـــريـــفـــه  دام  مـــا 

عــــفــــيــــفـــــهِ ونــــفــــِس 

قـــــامـــــتـــــى ارفـــــع  اروح  مـــــا  مــــطــــرح 

لـــجـــمــــيــــع ا

المــك يــخــلــيــك  الــلــه  اخـتــى  يـا  الـلـه  اسـم 

يـــحـــمـــيــــِك وشـــبـــابـــك 

بــــــــــــالش واال  كــــــــــــده  الــــــــــــوالد  آدى 

ــن  إحـــداهــــــــــ

واتــربــيـــنـــا اتــعــلــمــنــا  احــنــا  نــيــنــه  يــا 

إيــديــنــا فــى  صــنــعــه  نـالقــى  غُـلـبـنـا  يـوم  إن 

حــالــنــا يــروق  نــاس  يــا  رجــالــنــاإمـتــى  بـصــف  كـده  ونـكـون 

ســتــات يــا  احـنــا  نـقـوم  الــواجــبــاتإمـتـى  مــن  عـلـيـنــا  بـمـا 

ووالدنــــــا احـــــنــــــا  بـــــالدنـــــا  نـــــخـــــدم 

الــغـــربـــيـــات زى  ونــبـــقـــى  مــرادنــا  ونــنــول 
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ــدى ــوان البـلـ النس

زهـــــــــــــــرة يـــــــــــــــــا  عـــــــــــــــواف 

الـبــنــــات وزهــــرة

يــــعـــــافـــــيـــــِك الــــلــــه 

ــدى ــوان البـلـ النس

فــــيــــِك الــــبــــركــــه  مـــاتـــزعـــلــــيــــش 

زهــرة( وتــبــقــى  )يـخـرجـون 

زهرة:

الكل:

زهرة:

الكل:

أحدهم:

)موسيقى 1(

زهرة:

)لوحدها وهى تنفض فى األثاث وتصلحه( كبدى علينا وعلى اللى 

جرى لنا. أهى كل النسوان اجوازها بتشتغل وفى أمانة اهلل. 

قد  ما كان معلم  بعد  زقزوق جوزى  املنيل  يا حسره.  أنا  ألال 

حسابه  على  بيشّغلهم  عربيات  اخلمس  فوق  وعنده  الدنيا 

فضلو يا عينى وراه اوالد احلرام حلد ما خّلوه على احلديده. واهه 

مسكني الراجل غُلب كونه1 يالقى له شغالنه واال حاجه كده 

كُلِّشِى انكان مش ممكن أبًدا. قسمتى اعمل إيه )ضجة وضحك 

من اخلارج( ِهه. خدى ياختى اهه بسالمته جاى لى محشش هو 

واجلماعه الزلنطحيه بتوعه )يدخل أوالد البلد(

نهارِك ُفْل يا ست زهرة

هو فني املنيل زقزوق جوزى

اُهه جاى حااًل

)لزهرة( يا سالم يا ست زهرة إنت ياللى كنِت ِسِفيِرة زمانك

)ضاحكة( ِهى ِهى بالوى

1 تغيرت: إنه.
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)مصفًقا( النبى أحسن. آدى عمى زقزوق النواره اُهه1

أهاًل ابو زقزوق. اهاًل يا ابو الدهب إنت. يخليك لنا اإلله

)داخاًل( َمرَْحب ابو نسب َمرَْحب بالِعتر )لزهرة( اهلل اهلل ما تِفوَّقى 

يا ام اوالدى. دى مالها َمْعُووجه كده ليه )يضحكون بضجة(

معووجه إيه. ماهو إنت اللى ِمضّيق علىَّ )تخرج زهرة ويستمر 
الضحك ثم يُغنّون حلن احلشاشني(23

1 مت استبدال شخصية "الشيخ سيد" بـ "الباقى" فى هذه اجلملة. 
2 ورد هذا اللحن برواية "ولسه" مع اختالف بعض الكلمات والعبارات. 

3 تأتى هنا مبعنى أموال.  

الباقى:

الكل:

زقزوق:

زهرة:

حلن احلشاشني2 )موسيقى 2( 

الـتـمــاســى الـلــه  اجـــَلســيــــهپـــــــوأسـعــد  لــيــلـــه  دى 

تــفــنــــن ذو  أبــونــيــهمــحــاســيــبـــك  قـاطــعــيــن  ڤـو.  فـى. 

نــقــابــه لــنــا  يــبــقــى  إيــــهبـكـره  واال  روخـــريـــــن  احـــنــــا 

الســـــه أبـــــو  اللـــــه  عــلــيـــهاللـــــه  اعــتــمــدوا  بــرضــك 

ابـيــض وقـلـبـه  صـبـوه  بــيـــهاكـمـنـه  يــا  لـهـجــه  بـتــاع  مــش 

جــنــســـه ابـــن  قــوى  وعــــنــــيــــهويــحــب  وامــــه  ابـــوه  زى 

نـــظــــره لـــعـــبـــيــــدك

الــبــرادس3 إن  عـيـبــنــا  الــيــغــنــيــشهـــــعبـس  فــى  رايـحـه 

ورانــــا ليــــس  حـــيــــث  تــحــابــيـــشومـــن  عــاوزيــن  عــيــال 

والــڤــو غــلــيــت  فـــــيـــــشوالـحــاجــات  وال  نـــــار  بــــقــــى 

ده الــكــــيــــف  دهــــده  مـاتـأخـذونـيــشدهـــده  مـزاج  افـنـدى  يـا 

عــلــيــنــا ـقــوا  بـضــيَـّ الـــحـــشـــيـــشيـالـلـى  عــدويـــن  يــا 
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بـيـحـشــش الـلــى  تـلـومـو  مـافــيــش لـيـه  احـنـا  غـيـرنـا  يـعـنـى 

الــــــلــــــه يــــــزيــــــدك

بـيـبــيــعــم الـلـى  انـتـم  لـــنــــاسراقـبـم  وڤـــيـــه  طـــاطـــوره 

الـمــنــزولــجــيــه انـتـم  بــــاسراقـبـم  ال  دول  امـــنـــعـــوهــــم 

الـمــخــانــجــيــه انـتـم  الــحــمــاسراقـبـم  مـن  اغـتـنـم1  الـلـى 

اخــوانــنــا راقــبــوا  الـلــه  كــاسالـلـه  فـى  شـلـن  بـيـاخـدو  الـلـى 

الـكـلــوبــات اصــحــاب  وآسراقـبــو  فــــول  فـــيـــهـــا  الـــلـــى 

وقـتـهــا تـصـبـح  مـصـر  نــــــاس  وبـالدنـا  وبــــنــــــت  ُمــــلــــك 

يـــفـــرجـــهـــا ســـيــــدك

)بينما يكون أوالد البلد خارجون( استنونى حتت يا واد إنت وهو. بس 

مسافة ما اصالِح البت زهر واجى. بنت يا زهرة. اهلل اهلل

)داخلة( جرى إيه يا مسخم. يعنى عالهيصه دى كلها لقيت 

لك شغالنه واال بتهيص كده سكتو

شغالنة إيه يا وليه. الُههْ الوقت ده وقت شغل
امال وقت إيه يا ادَّلعدى 1

دا وقت مطالبه باحلقوق يا حرمه2.. خليها على اهلل

يُه بس وحناكل منني ما تقول لى. آدينى رََهنْت كل صيغتى 

وبقيت على احلديده وعلينا متأخر تالت شهور أجرة البيت

)يدق الباب وقد سمع تصفيق وندا من اخلارج( إيه دا اللى بيخبط دا. 

روحى شوفى مني يا حرمه

)وقد نظرت للخارج( اشوف إيه وانيل إيه إحلق إحلق ياسى زقزوق 

قال جبنا سيرة القط. ده ادَّلعدى صاحب البيت

1 تغيرت: اغتنو. 
2 تغيير "مطالبه باحلقوق يا حرمه": .. دا وقتئٍذ

زقزوق:

زهرة:

زقزوق: 

زهرة:

زقزوق: 

زهرة:

زقزوق:

زهرة:
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يا خبر اسود

إيه العمل دلوقت

سيبينا إنِت وروحى لشغلك أنا اداقرلك ويا أبوه 

باملره  كركوبتني  على  يحجز  خليه  خد  إيه  وتنيل  إيه  تداقر 

)تخرج زهرة - صاحب البيت يدخل(

أهاًل وسهاًل سى ُشْحُبر افندى

أما يعنى سبحان من عّترنى فيك النهارده يا معلم زقزوق

اتفضل اقعد. داحنا النهارده زارنا الندا. قهوه يا بنت لصاحب 

البيت 

انبِّه  أنا جيت  ده كله..  الفاضى  الكالم  إنت من  ال ال سيبك 

املتأخرين  اشهر  التالت  مادفعتش  لو  اهه.  مره  آخر  عليك 

عليك. مافيش غير طردك من البيت

دهدى دهدى.. ماتبقاش كده ياخينا. اترقى. خليك فارمسونى 

شوف الراجل ياخويا

مش تطول بالك يا سيدنا. أنا اشمعنى اهه بقى لى يجى تالت 

فى  فراش  ماتأخذنيش  واال  ساعى  اتعني  إنى  مستنى  اشهر 

الداخليه واال احلقانيه. واهه تالقينى مطول بالى وساكت اهه

طب ودى معناها إيه

يعنى يا هل ترى حارحش للريس الكبير بتاع الديوان. واقول له 

أَْب َجزَْم الزم تخدمنى حااًل بااًل. واال ما فى غير طردك من الديوان

ده  البلد  اوالد  بتاع  الفارغ  الكالم  اقولك.  ملا  شوف  بقى 

ماينطليش علىَّ أنا. ألنى أنا ملا اشتريت البيت داهه. دفعت 

متنه على داير خمْسه

زقزوق:

زهرة:

زقزوق:

زهرة

زقزوق:

شحبر:

زقزوق:

شحبر أفندى:

زقزوق:

شحبر أفندى:

زقزوق:

شحبر أفندى:

زقزوق:

شحبر أفندى:
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احلمد هلل اللى دفعت متنه. وما دام دفعت متنه. وبقى بتاعك. 

وحضرتك راجل صاحب زمه. مش حرام تدّفع الناس الغالبه 

َّه تانيه اللى زى حاالتنا متنه1 مر

يا سيدى وحيات أبوك أنا ُخلقى ضّيق
ُله ڤازلني2 ُخلْقك ضيق.. ُحطِّ

يا اخينا اختشى شويه. ادفع لى األُجره املتأخره عليك احسن 

أنا ماعنديش فضا وداميًا مشغول
عظيم3. أهه ملا تبقى تالقى نفسك فاضى ابقى تعالى4

عجايب

مضبوط.  مش  كالمك  ماتأخذنيش.  حضرتك  يعنى  ثم 

ماعندكش كلمه أبًدا

أنا اللى ماعنديش كلمه واال إنت

األجره  ملا جيت تطلب  النهار. حضرتك  ديك  إنت. علشان  أل 

ما  واديك  فيها.  تطالبنى  تيجى  حا  مره  آخر  دى  إن  لى  قلت 

احترمتش كلمتك. وجاى تطالبنى تانى النهارده

إيه ياخويا النظريات دى

)بحدة( معلوم. لو كنت إنت راجل صاحب كلمه. ماكنتش تورينى 

وشك هنا أبدًا. سامع. أبدًا. الواحد الزم يكون عنده شرف. بارول 

دين أير5 . أنا لوال خطرك. كنت ارفع عليك دعوى وآخد البيت ده 

بوضع اليد. ألنى بقى لى فيه 23 سنه فى 3 جنيه كل شهر. 

1 تغيير "زى حاالتنا متنه": زينا حقه.
ُله ڤازلني": بُكره يتسع. 2 تغيير "ُحطِّ

3 مت حذفها.
4 تغيرت: َحوِّد. 

5 "بارول دين أير" بالفرنسية "parole d'honneur" وتعنى: كلمة شرف.

زقزوق:

شحبر أفندى:

زقزوق:

شحبر أفندى:

زقزوق:

شحبر أفندى:

زقزوق:

شحبر أفندى:

زقزوق:

شحبر أفندى:

زقزوق:
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احسب يبقم بكام. شوف البيت ده يبقى ملكى1 وآخد منك 

الفرق كمان واال أل.. سيبك خليها على اهلل

باملعروف  لى  قول  حبيبى  يا  سيدى  يا  روح.  يا  طولك  اللهم 

دلوقت إنت عايز تدفع لى أجرة البيت2 واال أل

ادفعلك على داير مليم. لكن مش دلوقت. ملا يجى لى برادس

طب مافيش مانع َعنّي لى يوم

يوم  لى  عنّي  لى  تقول  شويه  فاضل  إنت  يوم.  لك  اعنّي  إيه. 

القيامه. أهه اليوم اللى حا يجيلى فيه. عاوز اكتر من ده تعيني

يا سيدى اعمل معروف دا مش جواب ده

مش جواب. امال ظرف. بس تطوِّل بالك علىَّ. حلد ما اشوف 

لى حد يسلفنى قرشني من هنا واال من هنا

كويس. عال. أهه دا الكالم اللى فى َمحلُّه وانا موافق على كده

إنت موافق على كده. طيب من حيث إنك موافق على كده. أنا 

عندى َحل كويس للمسأله دى

اتفضل قول

إنت حضرتك عندك فلوس مش كده

أيوه عندى

لك.  ادفعه  وانا  علىَّ  املتأخر  قيمة  حضرتك  سلفنى  طيب 

وانتهى املشكل. وتبقى إنت أبَْدا من الغريب

َّه اهه. أنا حاديلك كمان  )بغضب( بقى شوف اسمع. دى آخر مر

ُمهله 15 يوم. سامع 15 يوم. فإذا بعد الـ 15 يوم دول مادفعتش 

األجره املتأخره عليك. أحجز حااًل على العفش بتاعك 

1 تغيرت: بتاعى.
2 تغيير "أجرة البيت": األجره املتأخره عليك.
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يحجز  تانى  واحد  يجى  ال  ماتقاطعشى.  بالك  طول  طب 

منك قبل 

أهه أنا فّهمتك والسالم. واسمع1 الدور الفوقانى سكن فيه 

راجل طيب. اوعو تترازلو عليه )يخرج( 

)ضاحكًا باستهزاء( أما راجل قفا بقى من رأى الصواب ده يكون 

صاحب بيت2

)داخلة( هيه طمنى عملت معاه إيه يا منيل

عملت إيه. إديته مهله 15 يوم

يا ندامه هو مني اللى بيّدى التانى مهله

القصد بقى. أهه ميكن من هنا لـ 15 يوم يكون ربنا سهل لى 

بشغالنه كده واالّ كده

لكن احنا موش فى كده دلوقت حا ناكل ازاى

ناكل ازاى. زى الناس. ناكل بُِبقنا
يُه. طب وفني اللى حا نحطه فى بقنا. احنا عندنا حاجه3

أهه احلاضر يسد يا زهرة

ياختى اوعى كده نيَّْقتِنى قطيعه

دهدى دهدى خليِك طويلت البال وشلبيه كده احسن ادُْمغك

يا ندامه يُدُمغنى دا إيه ياختى

أهه اهلل يستره رِْفعت افندى اللى فى الداخليه كان وعدنى 

ديك النهار إنه حا يشوف لى عندهم فى الديوان شغالنه من 

حتت األرض. فرّاش غيره. حتى اقربها امبارح قابلنى وقال لى 

إنه لقى لى وظيفه فى بلد من البالد وحا يرد علىَّ الليله

1 تغيرت: ثم.
2 حذف: بقى من رأى الصواب ده يكون صاحب بيت.

3 حذف: احنا عندنا حاجه.
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كنت  قلبى  يا  دانا  قطيعه  ياخويا  فرحتنى  امال  كده  أيوه 

حامله هم بكره ناكل منني

قامت  لو  حتى.  بالك  حرمه.  يا  فكره  عنِدك  يكون  وال  ال 

الوظيفه بتاعتى دى مانفعتش. أهه نبقى نعزم روحنا كده 

بالنبوت كل يوم عند جماعه من قرايبنا القدام. يعنى يقف 

قرايبنا  من  جماعه  كل  وعلى  عزومه  بتالتني  الشهر  علينا 

عزومه واحده 

يا سالم على أفكارك احلشاشى

من حق اسمعى يا وليه ملا اقولك. أنا حلمت امبارح إنى باكل 

فراخ محمره. كل فرخه قد كده. دا الزم خير وشرف والدك

يا سالم فراخ فراخ دى خرمة جوع يا منيل )تضحك( يُه من حق 

نسيت اقولك يا ادَّلعدى. الشقه اللى فوقنا سكنت. ويظهر 

العفش  َّهه خالص ألنى شفت  أُب واحد  فيها  اللى سكن  إن 

بتاعه حاجه خفافى عقبال أمالتنا إن شاء اهلل ملا تستخدم 
وتعود امليَّه1 

حتى  ده.  فوقنا  سكن  جه  اللى  ده  مني  ودا  حقنه.  مره  أما 

صاحب البيت قال لى عليه

لسه ماحدش شاف وشه. أهه يظهر إن اخلدام بتاعه فرش له 

الشقه. لكن هو لسه ماجاش

اخلارج(  من  الباب  على  خبط  )يسمع  وماله  مالنا  احنا  اختى  يا 

شوفى مني ده كمان واال اوعى إنِت أما اشوف ليكون صاحب 

البيت رجع يحجز )تذهب زهرة ويذهب هو وينظر للخارج( اتفضل يا 
اخينا عاوز مني. كسكلياه2

1 تغيير "تستخدم وتعود امليَّه": ترجع لك امليَّه تانى. 
2 بالفرنسية "?qu'est-ce qu'il y a" وتعنى: فى إيه.
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)داخاًل( ڤريه دى موش بيت اخمد افندى زقزوق )يضع على األرض 

سبت فيه زجاجات ومربات إلخ(

أحمد زقزوق. أيوه محسوبك آدينى اهه

اخلاجات دى علشان خضرتك. شوية مشروبات شوية مربات 

شوية ساردين مارون بكاله مكاله

غلطان  تكون  الزم  ممكن  مش  أنا.  علشانى  روق.  روق  إيه  إيه 

ياسى بقال باشا

غلطان إيه ڤريه. مش خضرتك زقزوق. اخمد افندى زقزوق 

أيوه أنا. أنا احمد زقزوق

مش ده البيت نومرو 11 اللى على راس اخلاره

 1
بس بال قرف بقى. هوَّ

مش اخلاره دى اسمه ضرب اخملروق

دهدى دهدى دا بقال بايظ. أيوه دى ضرب اخملروق )تسمع ضجة من 

اخلارج( دول إيه دول كمان. وياك دول يا خواجه

ويايه. تعالى  البضايع  بيوزّعو  اللى  البقالني  أيوه دول صبيان 

ڤريه )يشير لهم فيدخلون( 

1 تغيير "هوَّ": دا البيت اللى بالك إنت فيه منره 10. تالقيه فى وشك هناك.

صبى البقال:
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حلن صبيان البقالني - نخاريبه )موسيقى 2( 

كــريــا  يــا  افــنــدى  يــا  فـــيـــنـــابـالـذمـه  رأيــك  إيــه  لــى  قــول 

ســيــريــا واال  الــمــصــر  تــالقــيــنــافـى  تــروخ  مــا  مــطــرخ 

غـــالـــى جـــيـــتـــو  شىء  مــيــخــالــىكــل  يــا  خـوســتــك  يـا 

بــــره مــــن  وارد  لــىمــــافــــيــــش  تـعــالــى  مــامــا  يــا  أخـيـه 

خــــلــــوه ڤــــرى  مــســوجــرالـــتـــجـــاره  فــيــه  الـمـكـسـب 

عـــلـــوه يــابـــو  خــاســب  والـــبـــوكـــربــس  الــنــســـوان  مــن 

كــــويــــس الـــتـــجـــاره  يـشـيـنـككـــل  خـاجـه  فـيـه  مافـيـش 

ريـــس يـــا  جــبــتـــو  دى  دام  جــبــيــنــكمــا  بــتــاع  عــرقــو  مـن 

يـــابـــا الــســرديـــن  لـــخـــمـــهصــنــدوق  رطــُل  مــن  أغــلــى 

الـــغـــالبـــه عـــنـــد  وخــــــمــــــهَصــَبـــخ  زى  وديــــــنــــــى 

كــبــرتــو مــهــمــا  مــصــر  رجــلـــيـــكـــىيــا  نــبــوس  إخــنــا 

اســكـــتـــو الــغــريــب  فـاريـجــكــيــلــىيــجــى  يـطـلـع  فـيـْك 

مــجـــازيـــنـــو واخــد  تــونــهإمــســك  شــويــة  فــيــه  جـيــبــو 

فــيــنــو بــيــضــه  وكــام  فــارتــونــهوزتـون  يــعــمــل  بــعــديــن 

قــصــادك مــكــســبــك  دام  تـــدوســــهمـا  عـــلـــيـــك  خـــرام 

بــــالدك ديــــه  مــــصــــرى  بـــفـــلــــوســــهيـــا  أولـــى  وانـــت 

)يـــخـــرجـــون(

)داخاًل( تعالى يا وليه أما نشوف إيه البضايع دى )يدنو من السبت 

ويشيران إشارات مضحكة(

يُه. طيب اوعى كده أما افتح علبة مفتقه من دول. دا ماله 

انسرع كده ليه )تهم بأخذ علبة فيخبط الباب( يُه مني ده

زقزوق:

زهرة:
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باقولك الزم يكون حصل غلط

مني  اشوف  اروح  أما  كلها  دى  احلاجه  خبى  إنت  اجرى  طب 

احسن يكون الساكن اجلديد. يالال اتلحلح كده. جاك حوسه

طيب اجرى اجرى )يأخذ السبت ويدخل به مسرًعا(

)وقد خرجت ودخلت تتبعها سيده أفرنكية( اتفضلى إنِت عايزه مني 

يا ادَّلعدى

فني سيدك امال مش هنا

)باستغراب( سيدى مني. يُه

زقزوق. مش هنا

أيوه هنا ياختى وانِت مني حضرتك بقى

هنا  افندى  زقزوق  إذا كان سيدك  ومال كده.  إنِت  مالك  إنِت 

خشى قوليله إن الست سرينا1 عاوزاك

أما اخش اقول له يا اختى )على حدة وهى خارجة( أال سيدك زقزوق 

اسمه  فوقنا  اللى  اجلديد  الساكن  يكونش  دى كمان.  افندى 

زقزوق راخر2. ال يستحيل دا اسم جوزى ماركه مسجله )تخرج(

)ناظرة حولها( إِخى. إيه العفش واملوبليا الوحشه دى. يظهر إن 

صاحبى زقزوق افندى شّطب خالص. دا إيه البيت ده. ياختى 

عايزه فلوسه وخالص. وخصوًصا  أنا  ومال عفشه.  أنا مالى 

فى  يتعنّي  رايح  إنه  لى.  قال  ما  زى  صحيح  كان  إذا  دلوقت. 

ده  بالشكل  أهه  برغوت.  ميت  جهة  فى  باشكاتب  وظيفة 

باشكاتب  واحد  بتاعت  املتريسه2  وقتها  اكون  اسمى  نوًعا 

والسالم. أهه قال لى إن امبارح خالص اتعنّي. وان النهارده جاى 

1 تغيرت: أوجلا.
4 بالفرنسية "maîtresse" وتعنى: عشيقة. 
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له أمر التعيني بتاعه. وآدينى جيت له أهه بحسب العنوان 

اجلديد اللى ادهولى

يا  سعيده  سرينا(  من  يتقدم  ثم  خائًفا.  الباب  من  برأسه  أطل  )وقد 

مدموازيل

إنى  لسيدك  قول  معروف  اعمل  بتاعه.  اخلدام  الزم  دا  آه. 

مستنياه وال تخليهوش يغيب

مني هو اللى ما اخليهوش يغيب يا حرمه

سيدك. عجيبه

سيدى. ماهو أنا سيدى يا ستى

إيه. إنت زقزوق افندى. إنت )تضحك( إنت بتهزر واال بتقول فى 

جد إنك زقزوق افندى

مدموازيل.  يا  هزار  فيها  دى  احلاجات  هى  كمان.  بك  زقزوق 

اهلل اهلل

زقزوق  روح قول لسيدك  إن كالمك حق.  دام بتقول  طيب ما 

عن لسانى. إنه إذا كان عاوز ينكر نفسه منى. واال يزوغ منى. 

مايكونش بالشكل ده. ألن دى دناءه. وِقلِّة أدب. إتفو )تخرج(

النهارده ناس  ياخويا  العباره  إيه  أبوك.  اللى خلق  إتفو على 

لى  بتيجى تسب  وناس  ومشروبات1  مربات  هدايا  لى  تبعت 

)يسمع  خير  على  النهارده  بقيت  يفّوت  ربنا  علىَّ.  وتوشش 

خبط على الباب( ارمى مني ده كمان أهاًل وسهاًل ودا إيه دا راخر 

)يدخل الساعى( 

ده.  افندى  زقزوق  بيت  سعيده.  خطاب(  وبيده  زقزوق  وراء  )داخاًل 

من فضلك
1 حذف: مربات ومشروبات.
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أيوه يا سيدى

اديله اجلواب ده )يعطيه اجلواب ويخرج(

يظهر  ثم  ويقرأ  اجلواب  )يفتح  البيت  من صاحب  إنذار  الزم  دا  آه. 

عليه االستغراب ويصيح بفرح( يا حرمه يا زهرة. بت يا زهرة. تعالى 

قوام احلقى. الوظيفه جت لى اهه. زقزوق نال العال

)تدخل( إيه العباره الراجل اجنن واال إيه

أنا  ها  زقزوق.  }عزيزى  )يقرأ(  يا حرمه  تعالى اسمعى  اسمعى. 

توفقت ألن أجد لك وظيفة باشكاتب فى جهة ميت برغوت 

وطيه جتد جواب تعيينك فى هذه الوظيفه وانا آسف جدًا لكونى 

لم أمتكن من أن أجد لك وظيفه فى القاهره ثم نظرًا لتعدد 

احلوادث من بعض األشقياء بجهة ميت برغوت فى هذه األيام 

األخيره يجب أن تسافر فى احلال مبجرد وصول هذا إليك. اإلمضا. 

إيه )يحاول قراءتها( الغايه بقى.{1 وادى جواب التعيني اهه
يا حُلولِّى يا حلولى )تزغرد( يا سالم ياما انت كرمي وحليم يا رب2

باشكاتب باشكاتب سوا يا دين النبى

باشكاتب. اللى عمرك ما اشتغلت كاتب فى فرن يا منيل

فى  سعى  اللى  الراجل  عبط.  كالم  بالش  وليه  يا  الشاهد 

تعيينى دا مش راجل كده كُلِّشى انكان. يعنى لوال إنه عارف 

إنى كُفء للوظيفه دى ماكنش سعيلى فيها أبًدا
يُه جتك حوسه3

إجرى يا وليه إجرى قوام. حضرى لى شنطتى. قوام

1 حذف احلوار ما بني }..{. 
2 حذف: يا سالم ياما انت كرمي وحليم يا رب.

3 تغيير "يُه جتك حوسه": صحيح. 
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زهرة:
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بقى  احنا  فاتت  اللى  اجلمعه  بعناها  ما  يُه  إيه.  شنطتك 

حيلتنا ُشنط يا حسره

الغايه روحى ادبّقى لى من حتت األرض من عند جوز اختك من عند 

اخوِك من عند حد من اجليران. اهه جتيبى لى شنطه والسالم

يه طيب طول بالك أما آخد ماليتى واروح. قطيعه )وهى خارجة( 

عقبال عندكم يا جيران )ترجع زهرة على سماع أثر ضجة من اخلارج( 

يه إحلق إحلق دول جماعه ستات افرجن يسألوا عليك. بيقولوا  
مش دا بيت زقزوق افندى دا1

إنت  روحى  منهم  ازوغ  أما  اوعى  وقته  مش  ستى  يا  ال  ال 

وخليهم يرنّوا على كيفهم )يخرجون( 

 )تدخل الراقصات ويرقصن رقص املعازمي(  

Danse                                                                                                           (يخرجون)

)داخاًل( إالَّ باشكاتب دى رخره. يعنى اللى يحلم إنه بياكل فراخ 

لينى اللى ماحلمتش  يقوم يتعني باشكاتب. احلق على ُمَغفَّ

بديوك رومى )تدخل زهرة ونساء احلظ وأقاربها ومعها ضبتني(

)داخلة تزغرد( عقبال أمالتكم يا ادَّلعدى

هيه جبتى الشنطه يا زهرة هامن 

أهم يا ابو زُقْزُق

ُهس اخرسى يا حرمه ابو زُقْزُق دا إيه مش عيب. قولى لى يا 

حضرة الباشكاتب

باشكاتب. يُه امال أنا ابقى إيه بقى

تبقى باشكاتبه )تزغرد النساء(

1 اختصار "يسألوا عليك. بيقولوا مش دا بيت زقزوق افندى دا": بيقوله بيت زقزوق دا.



36

حلن االستعداد لسفر زقزوق )موسيقى 2( 

ــات: ــع والبنـ اجلمي

بــيــدك يـاخـد  الـلـه  يـابـا  ويـــزيـــدكسـافـر  دايـــًمـــا  ويــرقــيــك 

لـــنـــفــــســــك والـــتـــفـــت  كـــده  اعـــقـــل 

يـــفـــيــــدك حـــا  مـــوش  دا  الـــبـــرم  شـــغـــل 
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  5  4  3 2 1 

1 تغيرت: البنات.
2 تغيرت: اجلميع.

3 تغيرت: هاتى.
4 تغيرت: اجلميع.
5 تغيرت: اجلميع.

زقـــــــــــــــزوق:

واخــــــتــــــص رتـــــبــــــه  آخـــــد  بـــــكـــــره 

واتـــجـــعـــمـــص واشـــخـــت  بـــيـــه  وابــقــى 

ارنـــه رن  لـــى  يـــقـــول  ويــقــمــصوالــلــى  يــبــرطــع  واخـلـيـه 

الـــنـــســــوان1:

زقـــــزوق ابــــو  يــــا  يــــعــــيــــنــــك  الــــلــــه 

الـــنـــســــوان2:

خــــــازوق لـــــبــــــســــــو  وعـــــدويـــــنـــــك 

زقـــــــــــــــزوق:

وهـــيـــه إنـــِت  مـــره  يـــا  الــشــنــطــه  هــاتــو3 

الـــســــتــــات4:

رزيـــــه جـــــتـــــك  يـــــو  لــــيــــه  فــــرحــــان 

زقـــــــــــــــزوق:

ابـعــد رايـح  عـلـشـان  فـرحـان  ديــهأنـا  الـنـسـنــاس  وش  عـن  يـاهـو 

الـــنـــســــوان5:

خــفــافى جـديـد  بـالـطـو  آدى  مـتـعـافىخـد  وتـبـقـى  فـيـه  تـسـمـن 

كـــيـــفـــك عــلـــى  زواتـــى  جـــزمـــه  جــوز  وادى 

االســــكـــــافـــــى إيــــد  مــــن  طــــازه  خــــارج 



38

4 3 2 1 

1 تغيرت: اجلميع.

2 تغيرت: اجلميع.
3 تغيرت: فلوس.
4 تغيرت: اجلميع.

زقـــــــــــــــزوق:

حـــرمـــه يـــا  شـــكـــلـــى  مـــن  بــالـــك  خــدى 

الـــنـــســــوان1:

فــــورمــــه أحــــســــن  مــــن  طــــربــــوش  وادى 

زقـــــــــــــــزوق:

اكــــــــــــبــــــــــــســـــــــــــى أيــــــــــــوه 

الـــنـــســــوان2:

نـــاقـــصــــك اهـــه  بـــدنـــدرمــــهدلـــوقـــت  وتــســـرح  زانـــه 

زهـــــــــــــــــرة:

هــــدوم وادى  فــنـــلـــلــــه  لـــزوموادى  لوقـــت  جــونــلــلــه  وادى 

واتـــلـــحــــلــــح يـالال  كــــده  دى  إلـــفـــع 

تـــتـــبـــحـــبـــح مــا  الجــل  فــلــوســى3  وهــات 

يـــصـــدق اخــوانــنــا  يــا  فــيــكــو  كــان  مــيــن 

يــــفــــلــــح دا  الــــكــــايــــنــــه  الـــراجـــل  إن 

زقـــــــــــــــزوق:

لـــى تـــعـــالـــو  حــضــنــى  فــى  لــى  تــعــالــو 

لــــــى ادعــــــو  مـــــراتــــــى  ويـــــا  اوالدى  يـــــا 

الـــنـــســــوان4:

ويــزيــدك لــنــا  يـرقــيــك  مـــدبـــولـــىإلهـى  يـــا  ويـــاه  َّك  ِســـر
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الــــبـــــنـــــات:

لــفــلــوســك واوعـى  تــدوســكاتـلـحـلـح  ال  الـعــربــيــات  إوعـى 

الـــجـــمـــيـــع:

إيـــده فـــى  والــشــنــطــه  عــلــيــه  اخــتــى  يــا 

نـــنـــوســـك يـــا  اخـــتـــى  يـــا  حـــالوتـــك  يـــا 

أعــمــالــك فــى  بـذمــه  عـيــالــكإمـشـى  عـلـى  قـرشـك  واصـرف 

بــمــالــه مـاكــانــش  إن  وعـيــالــهالـراجـل  زوجـتـه  شـرف  يـصـون 

بـإيـده شـرفـه  عـلـى  جـنـى  لــهيكـون  يـجــرى  مـا  كـل  ويـسـتـاهـل 

بــيــدك يـاخـد  الـلـه  يـابـا  ويـــزيـــدكسـافـر  دايـــًمـــا  ويــرقــيــك 

سـتــار
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الفصل الثانى
تفتح الستارة عن نقطه فى جهة ميت برغوت.

حلن اخلفر )موسيقى 2( 

وهـــــــوف إنـــــــت  الــــــمــــــســــــخــــــره  إيــــــه 

جـــــوه أهـــــم  الــــغـــــفـــــرا  فـــيــــن 

الــــدايــــم عـــبـــد  غـــفـــيـــر  يـــا  غـــفـــيـــر  يـــا 

)بـــــتـــــــثـــــــاءب( آه جـــــــــرى إيـــــــــهغ

لــــــــــــــســــــــــــــه نــــــــــــــايــــــــــــــــمف

مـــــــــفـــــــــــخــــــــــــرهغ بـــــــــــال 

اصــــــــــــحـــــــــــــىف وخــــــــــــزه  جــــــــــــاك 

تـــــانــــــى لـــــنـــــا  تــــنـــــام  اوعــــى 

يـــــاســــــطــــــى لـــــيـــــه  الــــنـــــقـــــطـــــه 

تـــحـــتـــانـــى فـــوقـــانـــى  مـقـلــوبـــه 

بـــــــــــــــــردونغ بـــــــــــــــــردون  بــــــــــــــــردون 

وارش اكـــــــــنـــــــــس  دلـــــــوقــــــــت 

دوش نـــــاخـــــد  نـــــخـــــش  لـــــمـــــا  اصــــبـــــر 

إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهف دوش  دوش. 

عــــــيــــــنــــــك فــــــى  دش  جــــــك  يـــــاخــــــى 

وبـــيـــنـــك بــيــنـــى  الــفــرق  إيــه  امــال 

هــــــــــــــــــــــــــــــس هــــــــــــــــــــــــــــس 

تــــــمــــــقـــــــلـــــــيـــــــساخلــــفـــــر وقــــــت  مــــــش  دا 

مــــالحــــيـــــس يــــا  افـــنــــديــــه  يـــا 
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دفـــــاتـــــرنـــــاف نــــشــــوف  بــــنــــا  تــــعــــالــــو 

يـــــنـــــاقـــــرنـــــا مـــاحـــــدش  الجـــل 

الــــبــــاشــــكــــاتــــب الــــبــــيــــه  لـــحـــســـن 

راتــــــــب يـــــــاســـــــى  يـــــــجـــــــى  دلـــــوقــــــت 

مــــتــــأخــــرالسكرتيـــر شىء  عــــنــــدنــــا  مــــافــــيــــش 

يــــــــــــــافــــــــــــــنــــــــــــــــدىف ال 

وبـــــخـــــرالسكرتيـــر هـــــو  هـــــنـــــا  شـــــاف  الــــفـــــراش 

إيـــــــــوه يــــــــــا افـــــــــــنـــــــــــدماخلـفـــر

الـــــــچـــــــاكـــــــتـــــــهالسكرتيـــر رّفــــــيــــــت  وانــــــت 

حــــتــــهف لـــهـــا  وحــــطــــيــــت  أيـــوه 

الـــــطـــــرابـــــيــــــش قــــلــــبـــــنـــــا  واحــنــا 

الـــــريـــــش ابـــــو  يـــــا  لـــلـــــه  شىء 

خــــنــــتــــيــــش مـــنـــتــــيــــش  حـــنـــتـــيـــش 

مـــــافـــــيـــــش نـــقـــــديـــــه  دام  مـــا 

غـــــــفـــــــيـــــــرالسكرتيـــر يـــــــا  بــــــقـــــــى شـــــــوف 

وبـــيـــنــــى بـــيـــنـــكـــم  كــالم  بــس  دا 

الــــنــــقــــطــــه وامــــســــحــــوا  إلـــبــــســــم1 

لـــــــــــنـــــــــــقــــــــــــطـــــــــــهف ا

عـــــــــــلـــــــــــى عـــــــــــيــــــــــــنــــــــــــىاخلــــفــــــر

تير لســكر وامـســـحــوا ولـــّمــعــوا جـــزمـــكـــما

مــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــمف جـــــــــــــــــــز

 1

1 تغيرت: اكنسوا.

)موسيقى 1(
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)يبقى السكرتير ويدخل عليه بعد ضجة من اخلارج أفندى(

إيه الزيطه دى يا سا حسني افندى

دى الرقاصه االسبانيوليه اللى ظبطها الغفير1 موش عارف 

ليه

)ضاحكًا( تعرف إيه حكاية الرقاصه االسبانيوليه دى. بقى يا 

الصبح. َسمع  نوباتشى  اللى كان  الشاويش حنجل  سيدى 

إنها اسبانيوليه وبعدين راح ظابطها بفكرة إنها ميكن تكون 

احلمى االسبانيوليه! )يضحكان( 

Danse                                                                  )رقصة اسبانيولى(

)وقد رأى صديقه حسن بك بعد اللحن( أهاًل حسن بيه. ازيك. اتفضل

إيه الهيصه دى كلها يا حضرة السكرتير إنتو عندكو احتفال 

النهارده واال إيه
1 تغيرت: الشاويش.  

السكرتير:

األفندى:

السكرتير:

)موسيقى 2(

السكرتير:

حسن:

راســــــــــــــىاخلــــفــــــر عـــــــــــلــــــــــــى 

عـــــنـــــدىغ وشـــــرفـــــك  اخــــلــــيــــهـــــا  أنــــا 

الـــفــــاســــى الـــبـــلــــغــــه  فـــشـــر 

بـــــــالــــــكـــــــمالسكرتيـــر خــــــــدو  يـــالال  طــــــب 

الشــــغـــــالـــــكـــــم روحــــو  وانـــتـــم 

مــــــــاشــــــــى أنــــــــا  اهــــــــه  آديـــــــنــــــــى 

أونـــــبـــــاشـــــى يـــــا  بــــنـــــا  فــــوت 

صـــــــفـــــــادوناخلــــفــــــر الــــــلــــــه  أنــــــبــــــشــــــك   

بــيــرهـــك بــــيــــرهــــك بــــيــــرهـــك

)يخرجون(
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السكرتير:

حسن:

السكرتير:

حسن:

السكرتير:

حسن:

السكرتير:

حسن:

السكرتير:

حسن:

السكرتير:

حسن:

السكرتير:

ال يا افندم. دا بس علشان النهارده. ميعاد وصول الباشكاتب 

اجلديد اللى جابوه لنا. واحد اسمه زقزوق افندى واال زقزوق بيه

زقزوق. زقزوق. أما اسمه نكته قوى )يضحك وهو يجلس(

أهه كان ميعاده إنه يكون هنا من يومني. واُهه لسه ماجاش. 

شوف قد إيه عندنا إفادات ومخابرات متعطله حلد ما يجى 

)يشير له على اخلطابات(

طب وانت حامل َهْم دول ليه. ما يتعّطلوا

يتعطلوا. إنت عاوز تودينى فى داهيه. دا املفتش الكبير بتاعنا. 

منتظرين إنه يُطب علينا من وقت آلخر. }شىء وحش

شىء وحش ليه يعنى

علشان بسالمته ابن عمى احلكيمباشى بتاع هنا يا سيدى

الدكتور حلمى ابن عمك. أيوه. ماله

بقى لو يومني غطسان ماحدش عارف فني. دلوقت لو قام طب  

تبقى نقطه بطاله  التقهوش.  وما  اللى جاى  املفتش  علينا 

علشانه خالص

أل شىء بسيط خالص. تقدر تبقى تقول للمفتش. إن ابن عمك 

عنده والدته واال أخته عيانه قوى فى مصر وعلشان كده...

ماتتعبش نفسك ألن الدكتور حلمى ابن عمى كل فامليته 

هنا والبلد كلها عارفه

أِخى. على رأيك شىء وحش.{1 طب وزقزوق بيه الباشكاتب  

اجلديد دا إيه رأيك فيه

طيب  يكون  اهلل  على  إيه.  جنسها  أخالقه  راخر  عارف  مني 

1 حذف احلوار ما بني }..{. 
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ولطيف1 الجل ما تزيد ماهيتى على يده

ليه يعنى. وانت ماهيتك بطاله ياسى خيرى افندى

ماهيتى. بس بس. وحياة أبوك بال ماهيتى بال داهيتى. أحسن 
دى ما بتكفيش البنت بتاعتى لبس وكلونيات بس1

مني هّى. الست مارى املتريس بتاعتك

أيوه يا سيدى. أهه اقربها النهارده بس دََفْعت للخياطه متانيه 

رواية  فى  دور  مِتثِّل  إنها  آل  عقلها  فى  طالع  علشان  جنيه. 

تِلماك اللى حا ميثّلوها جماعه غواه الليله فى نادى العمال

مِتثّل دور إيه كمان؟

زى  البسه  تطلع  آل  إيه.  اعرفش  ما  واال  قال.  احلب  آلَِهة  دور 

مالك وأجنحه ومش عارف إيه. الغايه بقى

يا اخى قسمتك والسالم. ماهو احلب بال. )يضحك(

)فى اخلارج( ُهو مش جوه حضرة السكرتير

آه آدحنا افتكرناها يا سيدى

ال ياخويا امال أما ازوغ أنا خليكو لوحدكو. عن إذنك

)ضاحكًا( طب أوروڤوار يا حسن بيه )يخرج حسن بيه( ما داهيه اال 

تكون بسالمتها جايه تطلب منى فلوس تانى تبقى خازوق يا 

ساتر استر يا رب )تدخل( خيرًا يا مدام. إش جابك 

آدينى جبت البدله من عند اخلياطه أِههْ )حتاول فتح الربطه فوق 

املكتب( اوعى أنا افرَّجك عليها

ال ال يا ستى يالال مافيش لزوم ال تفرجينى وال افرجك دا شىء 

ما افهمش فيه

1 مت حذفها.

حسن:

السكرتير:

حسن:

السكرتير:

حسن:

السكرتير:

حسن:

مارى:

السكرتير:

حسن:

السكرتير:

مارى:

السكرتير:
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حاطلع  ازاى  وافرّجك  البسها  اما  اصبر  اصبر  اقولك  }واال 
الليله فى رواية تِلماك

إيه إيه. تلبسيها تلبسيها فني يا ستى. هنا

الزم  أبًدا  ممكن  مش  دى.  املستخبيه  اجلوانيه  األوده  فى  أل 

تشوفنى وانا لبساها علشان تقوللى رأيك )تتجه نحو الغرفة( 

اهلل. اسمعى هنا يا مارى. مش كده يا شيخه انِت اجتننتى 

)يحاول مسكها فال يستطيع( 

مستحيل  اوعى  لبساها.  وانا  تشوفنى  الزم  ممكن  مش 

الغرفة( )تدخل 

خازوق. أما عباره نكته دى رخره. أنا لسه ماشفتش حلسه حلد 

كده. اسمع يا خفير سويلم

)من اخلارج( أفندم

)موجًها كالمه للخارج( ابقى خد بالك كويس. أول ما يوصل جناب 

املفتش أو البيه الباشكاتب ابقى تعالى ادينى خبر. سامع
)من اخلارج( سمعان يا أفندم{1

إياك بس يا رب2 ما يُطبِّش علينا املفتش واال الباشكاتب دلوقتى 

قبل ما اكون وزعت املصيبه دى. أال إَِلِهة احلب دى رخره3 وغيتها 

نداء من اخلارج حاسرور(.  )يسمع  امللحوسه دى  البت  التمثيل   فى 

يا خبر اسود. آدى اللى أنا حاسبه دا الزم املفتش أو الباشكاتب 

اجلديد. يا رب فوِّت الساعه دى على خير4 )يسرع إلى الباب الذى 

السوده  الداهيه  يادى  ده.  الباب  نُِسك  أّما  مارى(  منه   دخلت 

1 تغيير احلوار ما بني }..{: مارى : الزم ابقى البسها وأفرجك ازاى حاطلع الليله فى رواية تليماك.
                                     السكرتير : طيب موش وقته يا ستى. يالال توكلى.

2 حذف: يا رب.
3 حذف: دى رخره.

4 تغيير "يا رب فوِّت الساعه دى على خير": ُخّشى استخبى عنِدك هنا.

 مارى:

السكرتير:

مارى:

السكرتير:

مارى:

السكرتير:

اخلفير:

السكرتير:

اخلفير:

السكرتير:

)موسيقى 1(
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)يزرر الـچاكته ويستعد للمقابله فتدخل أربعة عساكر وأربعة خفر على 

الصفني( يا ساتر استر يا رب. اقفوا على صفني زنهار يا شاويش 

إنت وهو. أيوه كده بانتظام )بعد ثانية سكوت( سالم أُلت )حُتيى 

اخلفر والشاويشية( 

)يدخل وينظر حوله باستغراب( ارمى1 

1 تغيرت: يا رنا.

حلن االستقبال )موسيقى 2( 

لـــجـــمـــيــــع ا

الــــبــــيــــه ســــعــــادة  يـــــا  أهـــــاًل 

ــب الـبـاشـكــاتــ

حــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــر

لـــجـــمـــيــــع ا

ويـــزيــــدك لــنــا  يــخـــلـــيـــك  الــلــه 

الــبــاشـــكـــاتــــب جـــنـــاب  يـــا  إيـــه 

عــــبــــيــــدك احــنـــا  بـــإيــــه  تــأمــر 

ــب الـبـاشـكــاتــ

شــــــــــوفــــــــــــم بــــــــقـــــــــى 

لـــجـــمـــيــــع ا

اتـــــــــــــكـــــــــــــــلـــــــــــــــــم

ــب الـبـاشـكــاتــ

ـــم اعــــلِـّ هــــنــــا  جــــاى  مــــش  أنـــا 

مــــــبــــــلـــــــم دا  ازاى  شــــــوفــــــوا 

زقزوق:
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أقّــــِلـــــم ال  اتــــلــــحــــلــــح  وانــــت 

الـمـسـتــخــدمــيــن إن  بـدى  مــدردحــيــنأنـا  يـكــونــوا  بـتـوعـى 

احــــمــــرق ارجــــع  احـــســــن 

لـــجـــمـــيــــع ا

يــــرضــــيـــــك الــــلــــى  بــــس  إيــــه 

ــب الـبـاشـكــاتــ

وهـــو إنـــت  واد  يــا  غــلــبــه  بــال  إخرس 

لـــجـــمـــيــــع ا

دمــــــك روّق  بــــــيــــــه  يـــــا  بـــــردون 

وجـــــوه َّه  بَـــــر الـــــرئـــــيـــــس  إنــــت 

ــب الـبـاشـكــاتــ

لــــيــــه مــــش  دا  الـــجـــوخ  مـــســـح 

االفـــنـــديـــــه يـــاخـــوانــــا  شـــوفـــوا 

رديــــــــه عــــــــاده  ديــــــــه  أهــــــــى 

ديـــه الــلـــوعـــقـــه  مــن  ســيــبــكــم 

يــتـــلـــوعـــق مــاكــنــش  إن  ده  مــاهــو 

مـــتـــخـــوزق يــصـــبـــح  لــرئــيــســه 

الـــلـــه عـــلـــى  كـــدا  ســايـــره  واهــى 

َحــســُبــم هــوه  يــا  الـمــحــســوبــيــه 

أشــغــالــكــم فــى  تــدخــلــوهــاش  مـا 

لـــجـــمـــيــــع ا

وقـــلــــت صـــدقـــت  إيـــهوالـــلـــه  نـــعـــمـــل  حـــا  الــحـــق 
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ــب الـبـاشـكــاتــ

مــــســــتــــقــــبــــلــــكــــم راعــــو 

لـــجـــمـــيــــع ا

مــنــاخــيـــرنـــا كــســر  الــلــى  دا  أهــه 

تـــأخـــيـــرنـــا ســـبـــب  وتــمـــلـــلـــى 

ــب الـبـاشـكــاتــ

بـــــزمـــــه تــــشــــتــــغــــلـــــوا  الزم 

وبـــــهـــــمـــــه كـــــده  وبــــأنــــفــــه 

لـــجـــمـــيــــع ا

تـــــكـــــون الـــلــــى  الــــبــــلــــد  دى 

صـــحـــيـــح راقــيـــه  حــكــومــتــهــا 

صـــحـــيـــح راقــيـــه  حــكــومــتــهــا 

أُّمـه أسـعـد  وتـكـون  أُّمتـهـا  ترقى 

)متقدًما بحفاوه( أهاًل وسهاًل سعادة البيه. دى البلد نّورت النهارده

تبقى  حضرتك  وانت  هيه.  البالطو(  عنه  السكرتير  نزع  )وقد 

بقى مني 

حتت  كلها  البلد  دى  سعادتك.  بتاع  السكرتير  افندم  يا  أنا 

أمرك كل ميت برغوت حتت أمرك

ى كل ميت برغوت حتت أمرى )يضحك( أهو دا اللى ال خالَّ وال بقَّ

)مشيرًا إلى املكتب( اتفضل شرّف يا سعادة البيه

أيوه )على حدة( دا باين عليه قيافه1. أما نبلفه )يقف وراء املكتب( 

1 تغيير "باين عليه قيافه": بَينّه على نياته. 
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دا بَينّه راجل طيب

يا حضرة جناب سعادة عيادة عمارة1 سيادة بيادة السكرتير

أفندم

بقى أنا من يوم ما تخرّجت من املدارس

املدارس الُعليا طبًعا

العليا. أل السفلى. األرضى. من يوم ما تخرّجت من املدارس 

املناصب  فى  بقيت  ما  يوم  من  يعنى  اخلدمه.  فى  ودخلت 

كل  من  محبوب  داميًا  كنت  للمتفرجني(  لسانه  )يطّلع  الكُبره 

صاحب  وكنت  يدى.  حتت  كانوا  اللى  والرؤساء  املستخدمني 

الباع الطويل فى مسائل األقسام والسرقات واإلجرام فى كل 

قسم من األقسام أو قلم من األقالم

يا ترى جناب البيه كان فى احلقانيه أو الداخليه

واحلقانيه  واملاليه  واملناخليه  الداخليه  فى  تعدِّش.  ما  هو. 

والعوظيه واحلسانيه

إيه إيه إيه

الغايه كل اللى أنا طالبه منكم دلوقت إنكم تشتغلوا بزمه 

وإخالص وتكونوا إنتم واملساجني واملتشردين ومشايخ احلارات 

واجملرمني كُلُّكم يد واحده

شىء لطيف ونعمت العواطف

نعمت. نعمت مني

ال نعمت )بلطف( يعنى نعمت العواطف

تقاطعنى  ماتبقاش  فضلك  من  حكمت.  نعمت.  الغايه. 

باخطب وانا 
1 مت حذفها.
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حاضر يا افندم

دلوقت قوللى. إيه األوامر اللى الزم أآديها

اختصاص سعادتكم.  ده من  األوامر  إعطاء  افندم.  يا  العفو 

جنابك تأمر والسكرتير ينفذ

احنا عندنا غير  األرياف.  بتاعتكو هنا فى  الطريقه  دى  ال.  ال 

كده. السكرتير يأمر والرئيس ينفذ. دى طريقه أفرجنيه حديثه

يا سالم. أظن مشربك دا وعوايدك يا بيه دى عوايد غربيه

عوايد غربيه. ال عوايد دقهليه )يرى اخلطابات على املكتب( ودى إيه 

دى األوراق دى كلها

لع  دى إفادات ودوسيهات كُنا بس منتظرين إن سعادتك تِطَّ

عليها

عظيم خد اقرا وسّمعنى بند بند وقلم وقلم )يناوله األوراق( 

أوراق تختص مبدرسة  داخله  دوسيه  دا  )يقرأ(  افندم  يا  حاضر 

البنات وبيان عدد البنات اللى ِسْقطِْت فى امتحان آخر السنه

اللى سقطت. اكتب حااًل منشور نبه فيه إنه من اآلن فصاعد 

ط روحها قبل  مافيش واحده ِحبله تخش االمتحان واال تِسقَّ

ما متتحن

مش  دا  افندم  يا  إمنا  ياخويا..  دا  إيه  باشكاتب  حدة(  })على 
متتحنهم  بتيجى  مخصوصه  جلنه  فيه  دا  اختصاصنا  من 

كل سنه

جلنه. أشر حتتها قول. نحتج. هيه غيره. ودا إيه ده{1 

)يقرأ( دا يا افندم دوسيه داخله أوراق شكوى من واحده ست 

إنه فيه راجل تَعدَّى عليها وكان متللى يبصبص لها
1 حذف احلوار ما بني }..{. 
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يبصبص لها. ُهوَّ فيه راجل دلوقت فاضى يبصبص مِلَرَهْ. هيه.. 

غيره }ودا إيه ده )يسمع ضجة من اخلارج( إيه الهيصه دى اللى 

بره )يدخل خفير ومعه اثنني أفندى وابن بلد( 

املركز كله على  لنا  دول موقفني  الشخصني  فندم  يا  )داخاًل( 

رجل

تعالى قرب هنا يا وله إنت وهوَّ )للسكرتير( يالال خدهم سني 

وجيم

يا افندم أنا حاقول جلنابك املسأله بشكل اختصار

ال أنا اللى حاقول

ال ال. أنا اللى حاقول

)لألفندى( طيب قول هى

اجلدع دا يا افندم زيات من جهتنا وكنت سلفته...{1

)ضجة من اخلارج( إيه الهيصه دى اللى بره 

دلوقت  بيمر  كان  الباشمفتش  جناب  افندم  يا  إحلق  )داخاًل( 

وبعدين وقع من على احلصان قدام باب املركز وانكسر له ضلع

)من ميني املرسح مضطربًا( إيه. الباشمفتش جه. هو جه إمتى 

دلوقت يا حضرة السكرتير )مَيََن2 ويخرج(

روحو وشوفو إيه العباره )يخرج األفندية(

إيه مالك اتكهربت كده ليه

أل مافيش )يذهب على حدة ويشد فى شعره(

أنا.  غيرى  عدم  وبقى  اتكهرب  حد  ما  واهلل  حدة(  )على 

الباشمفتش. واهلل انزنقت يا ابو زقزوق

1 حذف احلوار ما بني }..{. 
2  معناها: يذهب جهة اليمني.
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عن  يسأل  حا  تأكيد  بكل  دلوقت  االسود.  النهار  يادى 

احلكيمباشى. وقال الزم يقع وينكسر له ضلع

اهلل طيب ما ينكسر له ضلعني وانت يهمك إيه

احلكيمباشى  إن  الداهيه  ماهى  افندم  يا  ازاى  إيه.  يهمنى 

درى  فإذا  الزوغان  فى  كتير  سوابق  له  ثم  عمى.  ابن  يبقى 

يكون  ميكن  خصوًصا.  دى  األخيره  بحكايته  دلوقت  املفتش 

فيها مجلس تأديب واال حاجه ألنه شديد قوى 

خازوق 

اعمل ازاى يا ناس. أَخلَّص املسكني ابن عمى دا بأى كيفيه بس

اسمع هنا اسمع

أفندم

أخّلصك من الورطه دى يا ولّيد

اهلل يخليك اهلل يسترك قول ازاى يا افندم ازاى

ابن  احلكيمباشى  مايعرفش  ده  بتاعكو  الباشمفتش  هو 

عمك. يعنى ماشافش وشه أبًدا

أل أبًدا يا افندم. ليه؟

إذا سأل عنه املفتش ابقى عرّفنى أنا له بصفتى الدكتور وانا 

ادبش لك وياه )يسمع من اخلارج حاسرور( 

)يدخل املفتش ُمتكئ على ذراع شخص(

إرمى 

)ذاهًبا إليه بحفاوة( أهاًل وسهاًل سعادة البيه سالمتك

)يدخل( اهلل يسلمك )يجلس( ابعتوا قوام هاتولى احلكيمباشى. 

أحسن أنا وقعت وقعه جامده على صدرى
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احلكيمباشى. احلكيمباشى اهو موجود هنا يا افندم )مشيرًا 

على زقزوق(

أيوه موجود هنا يا افندم )ميني املفتش(

حضرته

أيوه حضرته أنا. إحم )بعظمة وتَصنُّع( حاسس بإيه حضرتك

)بتعب( صدرى يا دكتور. وقعت من على احلصان على صدرى

آه اهه دا غلط منك كان الزم تقع على ضهرك
إيه إيه1

)يتأمل وجهه( من فضلك طلع لسانك )املفتش يطلع لسانه(

الراجل بيقولك وقع على صدره تقوم إنت  إيه هو )على حدة( 

تَِطّلْع له لسانه

سيبنى إنت أنا اطلعلك عينه

شوف قلبى قبله يا دكتور. أحسن عندِى خفقان شديد

خفقان. آه دا الزم بيحب

أنا  أُْسُبك احلكايه  يا سيدى. شوف ضربات قلبه.  إيه  بيحب 

فى عرضك

اجلهة  من  املريض  صدر  على  أذنه  )يضع  كده  قلبك  ورينى  طيب 

اليمنى( قلبك بارد فى أمان اهلل

على  قلب  مافيش  الشمال  على  سيدى  يا  إليه(  زقزوق  )يجذب 

اليمني أبًدا 
يا أخى اسكت إنت حا تعرف اكتر من احلكيم2

يا سيدى القلب داميًا على الشمال قلنا

1 مت استبدال )السكرتير( بـ )املفتش( فى هذه اجلملة.
2 مت استبدال )زقزوق( بـ )املفتش( فى هذه اجلملة.
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انتقل من  القلب  قام  وقع على صدره.  ملا حضرته  يا سيدى 

مطرحه. دى عايزه فلسفه ثم إنت يعنى فاكر إن القلب ما 

بيتحركش ما بيمشيش

ميشى ازاى يا أخى

)بيستغرب( إذا كان القمر والشمس واألرض بيمشوا.. إذا كانت 

البطن اللى هى أكبر من القلب بخمسني مره بتمشى. سبحان 

َّموا الواحد يجى يعالج عندكو مره تانيه  اهلل يا أخى إنتو حا حتَر

إيه. طّمنى يا دكتور ضربات القلب منتظمه واال...

ِهه )يضع أذنه تانى على اليمني( منتظمه خالص ما شاء اهلل ما 

شاء اهلل زى الساعه 

غريبه دى. أما اشوف ميكن دى نادره )يضع أذنه على اليمني( ديهدى 

يا دكتور. دى الساعه اللى إنت سمعت دقتها )يطلع الساعة 

من جيب الصديرى األمين(

)على حدة( أخ اهلل يكسفك

إيه اللى شفته فى صدرى يا دكتور مفيش رض وال كسر

ال ال ال الكسور دى مادََخلْتِش فيها أنا

مادخلتش ازاى يا دكتور

ديهدى. وانا قالولك علىَّ برسومه. دِى مسألة زمه. سبحان 

اهلل

طيب مش تشوف عنده1 إيه وتقول لنا 

إيه. اقول لكم. اقول لكم ازاى يعنى. دى أسرار يا افندم

أسرار إيه

1 تغيرت: عند سعادته.
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ميكن يكون عنده ال سمح اهلل مرض بطال1. فيه عندنا حاجه 

اسمها )بعظمة( سر املهنه إنت فاكر الطب لعبه واال إيه

إيه. بيقول إيه الدكتور

حدة(  )على  سليمه  جات  املسأله  حاجه.  مافيش  افندم  يا  ال 

ضلعني تالته مكسورين موش حتت خبر 

من  أنا  دكتور.  يا  حق  من  بس  اطمأنيت.  دلوقت  هلل.  احلمد 

األصل عندى ضعف هنا فى ُفم املعده

فم املعده. إش عرّفك إنه فم املعده. وليه مايكونش فابو املعده

)على حدة( يا ساتر استر يا رب فى عرضك بالش فلسفه

ال ال ماتخافش علىَّ )للمريض( هِى. وعندك إيه كمان

أهه بقى لِى كمان مده طويله عيان بالَصْفرَه

عيان بالَصْفرَه. اشرب سوده

َّح دلوقت مطمئن يا دكتور بقى يعنى اقدر ارَو

أوه مطمئن. وكسور )على حدة( فى أضالعك

امال  وفني  آه.  اآلخرين(  الشخصني  ذراعى  على  معتمًدا  )قائًما 

الباشكاتب اجلديد. لسه ماجاش

إكبس

)بارتباك( الباشكاتب اجلديد

أيوه اللى اتعني جديد هنا

موجود يا افندم موجود

)للمفتش(  تانى  توحلنا  عاوز  إنت  سيدى  يا  هس  )هامًسا( 

الباشكاتب اجلديد حا يوصل الليله يا افندم. ميعاده النهارده 

من كل بُدْ
1 تغيير "مرض بطال": عيا ُمعدى.
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)من اليمني داخاًل( جناب احلكيمباشى يا افندم

َمرَْحب 

إيه؟ فى إيه

ال دا بس...
أخ وحلنا يا أخ1

)داخاًل( إيه العباره. سالم عليكم

وعليكم السالم )للسكرتير( مني حضرته

)مرتبكًا( حضرته حضرته

حضرة  افندم  يا  حضرته  )ُمقدًما(  ليه  كده  اتلخم  ماله  دا 

الباشكاتب اجلديد

إيه الباشكاتب )يشير إليه السكرتير من اخللف(

)على حدة( يادى الداهيه السوده

ُهوَّ الباشكاتب وانا احلكيمباشى

تشرفنا )للدكتور( حضرتك زقزوق بيه

)باستغراب( زقزوق..

)يشير إليه من اخللف( أيوه أيوه

زقزوق بيه مني2

من  ينكسف  حد  ده.  إيه  بيه.  زقزوق  اسمك  حضرتك  إنت 

اسمه يا أخى كلنا زقازيق

مش حضرته زقزوق بيك

)للمفتش( أيوه يا افندم حضرته اسمه زقزوق بيه الباشكاتب 

اجلديد

1 تغيرت: أمير.
2 حذف حوار الشخصية.
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)على حدة( جديد إيه وقدمي إيه ياخويا

)بدون أن يوجه كالمه لشخصية معينة( من حق قول لى يا دكتور 

أفندم )يسرعان إليه(

)معترًضا الدكتور( ال ال مش إنت

مفيش  هو  أخى  يا  إنت  مش  الوراء(  إلى  ويرجعه  الدكتور  )يزغد 

دكتور غيرك

إيه اسم مرض املعده اللى عندى فى اصطالحاتكم

آه )للدكتور( رُد يا حضرة الطبيب

اسمه إيه عندكم. طبًيا

)مرتبك( بتسألنى أنا واال حضرته )مشيرًا على الدكتور(

باسأل حضرتك إنت يا دكتور. اسم املرض بتاعى إيه

)مكررًا للدكتور( اسم املرض بتاعه إيه

)هامًسا فى أُذن الدكتور( قول له فى ودنه قول له

)للسكرتير( أنا عارف بس عيان بإيه

)بغيظ( أهه اللى تقوله والسالم املرض اللى يطلع فى إيدك ِهه

اهلل إيه مالك يا دكتور

أنا عارف. اسأله )مشيرًا على الدكتور(

اهلل أنا باسألك إنت

أنا. آه طيب ما تقول كده من الصبح )للدكتور خلفه( إيه الرأى 

يا أخ إنت وُهوَّ

مرض  أظن  حدة(  على  املوضوع  ويفهمه  يزغده  السكرتير  رأى  )وقد 

املعده اللى عند جنابك باينه اسمه هيبوجاسترو انتستينال 
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املفتش:

زقزوق:

املفتش:

زقزوق:

الدكتور:
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أيو هيبوحاس إلخ... زى ما بيقول جنابه ابقى كُل حوادق كتير 

على قد ما تقدر وتنام تالت مرات فى اليوم

ال ال ال. إيه ُهوَّ ده

اهلل إيه العباره يا دكتور حضرة الباشكاتب بيرد عنك واال إيه

عيان  وراخر  زباينى  من  حضرته  وحاكم  واحد.  وهو  أنا  ما  أل 

مبعدته. فزى ما تقول حفض. بقى دكتور مع مضى املده

غريبه دى

ثم جنابك يلزمك تستريح. أنا حاكتبلك على أجازه قد سنه

يا سالم سنه سنه

إيه هو. سنه إيه يا دكتور

الغايه عن إذنكو بقى1. أما اروح استريح احسن ُمتألم شويه

)متنهًدا( أف أيوه يجب الراحه

أيوه يلزم. احنا تشرفنا يا افندم

آنست وشرفت يا سعادة البيه

دكتور  يا  معروف  اعمل  خارجون(  وهم  )للدكتور  عليك  بأس  ال 

خليلى بالك منه

)يخرج  خالص  بسيط  شىء  دا  الطب  واتابى  إش  )للمتفرجني( 

مسرًعا ليلحق بهم(

ِنْت جوه. أما اقول لها تلبس  )عائًدا بارتباك( أظن ما صاحبتنا َعفِّ

)يذهب  تبقى مصيبه  لو حد شافها هنا  وتزوغ2 احسن  قوام 

للباب ويفتحه(

1 تغيرت: أنا متألم.
2 تغيير "تلبس قوام وتزوغ": تزوغ قوام.

زقزوق:

الدكتور:

املفتش:

زقزوق:

املفتش:

زقزوق:

املفتش:

السكرتير 

والدكتور:

املفتش:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير 

والدكتور:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:



60

)من الداخل( إيه دا يا شيخ الغياب ده كله )تخرج( شوف حاطلع 

ازاى الليله فى الروايه

يا خبر اسوح. إيه يا شيخه ده. إنِت اجننتى. إيه اللبس ده

موش كويس اللبس دا وعلى كيفك. مش ناقص أال األجنحه

يا ستى بس فى عرضك البسى. حا تطيَّرى عقلى يالال ُفكى 

من هنا وانا جايلك حااًل اُهه

عاوزنى  وقال  حبسه.  دين  ِحتة  حبسنى  حضرته  يعنى  أما 

أيوه  تقف(  ثم  الغرفة  نحو  )تتوجه  بارد  شىء  قال.  وافك  البس 

تقف بشكل  )ثم  اخلزنه1  فوق  نكته  ِحتة  عامله  والنبى الكون 

متثال( دلوقت اكركب لكو مصارينه

)داخاًل ووراءه السكرتير( ازيك بقى يا سكرتير األنس

يعنى  أما  كويس.  منه  باله  ياخد  إنه  الدكتور  وصيت  آدينى 

سعادتك خلصتنى من ِحتة دين ورطه. العياذ باهلل )يقع نظره 

يا  الزنا  بنت  يا  املكتب(  زقزوق متجًها نحو  )هنا يكون  آه  على مارى( 

دى  يلعن  اهلل  صاحبنا.  شافها  لو  دلوقت  ازاى  اعمل  مارى 

كانت وقعه )مشيرًا إلى مارى لتنزل( بِس

)ملتفًتا وقد هم بالبحث فى الدوسيهات( إيه فى حاجه. بتقول ملني بِس

ال ال دى بس كان هنا فى قطه لكن بنت كلب قوى

قطه بنت كلب )يضحك ويقع نظره على التمثال( اهلل إيه ده

دى. دى. دى يا افندم ساعة. الـ... ساعه

ساعة اإليه. ساعة احلظ

ال يا افندم. دى ساعة النقطه اللى بنشوف فيها الوقت. أيوه 

ساعة النقطه

1 تغيير "أيوه والنبى الكون عامله ِحتة نكته فوق اخلزنه": أيوه واهلل الكون عامله فيه ِحتة فصل.

مارى:

السكرتير:

مارى:

السكرتير:

مارى:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:
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ساعة إيه دى ياخويا ودى جبس دى واال...

ال جبس جبس

اوعى تكون واال.. إمنا الساعه دى مظبوطه يعنى..

أيوه يا افندم. على املدفع

وماشيه واال بتركن

ماشيه1 قوى

ومتلوها ازاى
حسب املعتاد زى كل الساعات يا افندم )على حدة( أخ يا نارى2

أيوه واهلل شكلها ُمكن )يقترب من التمثال( ودا مني اللى حفرها 
يا ترى. واهلل اللى حفرها ولد3

واهلل علمى علمك يا افندم. اهلل ينعل أبو اللى حفرها

أف تِعبت )تتحرك(

)وقد رآها تتحرك( آه 

إيه فى إيه
أل مافيش مافيش )للمتفرجني( دا الزم تأثير الكيف بتاع امبارح4

موش سعادتك اللى قلت آه

أيوه بس طالع لى روماتزم هنا فى دراعى

)وقد رأى التمثال فى غير موضعه( آه دى غيرت وقفتها

إيه إنت راخر مالك

ال بس. افتكرت دلوقت اُههْ دوا علشان الروماتزم بتاع سعادتك

أما غريبه دى يا اوالد )يتحرك التمثال( اهلل )على حدة( دا بينه متثال 

1 تغيرت: مخلوله.
2 تغيير "أخ يا نارى": ما داهيه ال ميسكها.

3 حذف: واهلل اللى حفرها ولد.
4 تغيير "الكيف بتاع امبارح": الكام نفس اللى خدتهم قبل ماجى.

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

مارى:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:
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بزنبلك. أنا الزم حصل لى ُلطف

أما  ازوَّغه من هنا ال ننفضح. تتفضل جنابك  أما  )على حدة( 

افرَّجك على الدفترخانه هنا

َّبْت اتلحس  أيوه يالال بنا يالال )يخرج بظهره ووجهه للتمثال( أنا قَر

اخص علىَّ )يتحرك التمثال( ياباى

إيه فى حاجه كمان

ال ال دا برضه الروماتزم )للمتفرجني( وبعدين بقى
)وقد الحظ تغير وضع التمثال( يابا آه1

إيه. إنت راخر عندك روماتزم

أيوه. إمنا الروماتزم بتاعى أنا ابن كلب. بيتحرك

َّك إال التمثال الزفت بتاعكو ده تعالى. واهلل ما بيتحر

آدى  سعادتك  شرف  اتفضل  وفتحها(  الغرفة  باب  إلى  ذهب  )وقد 

الدفترخانه أهى2

)مشيرًا على الساعة وهو خارج( أما صحيح وجع ساعه وال كل 

ساعه )يخرجان( 

ازوغ  احلَقْ  أما  )تنزل(  أنا كنت حاقع من طولى  باهلل  اعوذ  أف 

بقى قبل ما اتزنق تانى )تهم باخلروج فترى ثيابها فتقف( أخ طيب 

ازاى حاقدر اخرج وانا بالقيافه دى. يادى الداهيه )تنظر من الباب 

العمومى( أيوه عال عال مافيش حد الناحيه دى )يقع نظرها على 

وازوغ واخلِّيهم يتفلقوا  البالطو ده  البس  أما  آه  بالطو زقزوق( 

فى قلب بعض )تلبس البالطو( بال باشكاتب بال باشقارى

)تخرج مسرعة(

1 تغيير "يابا آه": يا خبر.
2 حذف حوار الشخصية.

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

مارى:
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)يدخل( عليكم السالم ورحمة اهلل 

)داخاًل ووراءه السكرتير وبعض العمال( أيوه الزم جترد كل حاجه يا 

جناب السكرتير

حاضر يا افندم

)يلتفت فال يجد التمثال( اهلل التمثال راح فني اللى كان هنا موش 

دى األوده اللى كنا فيها واال غيرها

أيوه هىَّ يا افندم

امال فني التمثال؟

)باستغراب( التمثال؟

الزم على كده اتسرق

إيه؟ اتسرق. متثال نفيس زى ده يتسرق وانا موجود هنا وفى أول 

يوم تعيينى فى الوظيفه. يالال كلكوا روحو اقلبو البلد من 

أولها آلخرها. امسكو املتهمني احبسو اللى تشتبهو فيهم. 

الزم تطلعوا وتنزلوا بالتمثال ده من حتت األرض سامعني. من 

حتت األرض

اجملرم  نضبط  الزم  عليه.  ندوّر  بنا  يالال  جهة(  كل  من  )يسرعون 

اللى عمل كده. مش الزم نسكت على املسأله دى )ضجة من 

اخلارج - يخرج العمال(

)وقد رأى اخلفير داخاًل محيًيا( إيه الهيصه اللى بره دى يا خفير

دول يا افندم الوالد بتوع مدرسة األحداث

البيه  جناب  علشان  هنا  لهم  انده  حق  من  أيوه  })للخفير( 
يشوفهم )على حدة( أيوه أما نلهيه ألجل ما يسكت{1 

)مشيرًا جلهة اخلارج( تعالو من هنا يا نفر إنت وهو )يدخلون(

1 تغيير احلوار ما بني }..{: أيوه أما نلّهيه )للخفير( روح انده لهم هنا علشان جناب البيه يشوفهم. 

خفير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

الكل:

السكرتير:

زقزوق:

)موسيقى 1(

اجلميع:

زقزوق:

اخلفير:

السكرتير:

اخلفير:
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حلن اليتامى1 )موسيقى 2( 

Mesdames et messieurs nous sommes les orphelins
Nous n'avions que les petits coins des rues comme asile 
C'est à l'Egypte que nous devons notre pain 
bénissons à jamais notre Egypte et le Nil
Tant qu'il y a des coeurs charitables sur la terre 
L'humanité ne souffrira jamais.
Tous ces pauvres êtres qui sont dans la misère 
Il faut leur venir en aide et les aimer.

األحــــداث احــــنــــا  الــــيــــتــــامــــى  احـــنـــا 

تـــلـــطـــيـــم فـــى  كـــنـــا  صـــغـــرنـــا  مـــن 

نـــاس يـــا  قـــيـــافــتـــنـــا  شـــوفـــوا  دلــوقـــت 

كــــريــــم رب  لــــه  الــــيــــتــــيــــم  بـــرضـــه 

مــــــــــارى

ـمــوهــم وعــلِـّ واســوهــم  نــاس  يــا  دول  ســاعــدو 

مـــتـــشـــرديـــن تــســـيـــبـــوهـــم  مـــا  بــدال 

اكـــرمـــوهـــم دايـــًمـــا  عـــلـــيـــهـــم  ِحــنــوا 

الـــمـــصــــريــــيــــن شـــيـــمـــة  الـــكـــرم  دا 

 1

1 تغيير اسم اللحن: حلن األحداث.
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 1  

1 تغيرت: اهلل.  

Mesdames et messieurs nous sommes les orphelins

Nous n'avions que les petits coins des rues comme asile 

C'est à l'Egypte que nous devons notre pain 

bénissons à jamais notre Egypte et le Nil

Tant qu'il y a des coeurs charitables sur la terre 

L'humanité ne souffrira jamais.

Tous ces pauvres êtres qui sont dans la misère 

Il faut leur venir en aide et les aimer.

مـــســــتــــشــــفــــيــــات مـــالجـــئ  ابـــنـــو 

الــــعــــلــــيــــل داوو  الـــغـــالبــــه  ســـاعـــدوا 

آفــــــات بــــــالدنــــــا  فــــــى  يـــــكــــــون  ازاى 

الـــنـــيـــل نــهــر  يــا  فــيــهــا  بــتــجــرى  وانــت 

مـــالمـــه مــعـــلـــهـــش  نــاس  يــا  الــيــتــيــم 

ابـــــتـــــاله بــــالـــــبـــــؤس  ربــــنــــا  دام  مــــا 

الـــيـــتـــامـــى ســـاعـــدو  بــمــالــكـــم  جــودو 

اإللـــــه2 ُحـــــب  مــــن  الــــيــــتــــيــــم  ُحــــب 

سـتــار





67

Danse رقصة  

دى  التمثال  ورطة  يعنى سبحان من خلصنى من  أما  )داخاًل( 

)يرى حسن بيه داخاًل( أهاًل حسن بيه1 

أما نكته قوى الباشكاتب بتاعنا دا اللى حبس لنا يجى نُص 

أهالى البلد

مدخلها  بقى  بتاعتنا  النقطه  دا  إيه.  وانت شفت  أخى  }يا 
فى  يعتر  األهالى  أو  اخلفرا  من  واحد  أهه كل  بعماره.  أشبه 

حجر واال طوبه يشتبه فيها إنها حته من التمثال املسروق 

يروح جايبها وعنها واركن فى حوش املركز

أهه النهارده برضه قال حبسوا اتنني فالحني مشتبه فيهم 

ُهوَّ يحقق وياهم بنفسه.. إمنا بس  ومخلينهم حلد ما يجى 

أنا بدى أفهم إيه أصل عبارة التمثال دى. وكان محطوط فني. 

ألنى أنا ماشفتش هنا متاثيل أبًدا

اللى سرقوه  إن  وبََلُغه  دا متثال اتسرق من مصر  يا سيدى  ال 

مستخبني هنا. بس آدى العباره

آه قوللى كده امال
)على حدة( آه َصدَّق العبيط{2

)داخاًل( جناب الباشكاتب حضر يا افندم

آه استلم يا عم )يقفان محيني ثم يدخل زقزوق(

1 تغيير "أهاًل حسن بيه": إيه رأيك بقى يا حسن بيه.
2 تغيير اجلملة ما بني }..{: السكرتير : أهه النهارده برضه قال مسكوا اتنني فالحني مشتبه فيهم ومخلينهم حلد ما 

يجى ُهوَّ يحقق وياهم بنفسه.  

الفصل الثالث
تفتح الستارة عن نقطة بوليس بجهة ميت برغوت وبها اثنني خفرا. 

)موسيقى 2(

السكرتير:

حسن:

السكرتير:

حسن بيه:

السكرتير:

حسن:

السكرتير:

اخلفير:

السكرتير:
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)ذاهًبا إلى املكتب ثم يجلس أمامه( يرنه هيه فيش النهارده حتت 

يَدُّكم متهمني مشبوه1 فيهم

أيوه يا افندم. اتنني

)يخرج اخلفير وحسن بك( وعندنا كام شخص من  هاتوهم هنا 

أنواع احملابيس

زوّدنا عددهم عن كده  واذا  يا افندم زى 260 واحد  كتير قوى 

البالطو  اهلل  فيه.  نحبسهم  مطرح  نالقى  حا  مش  بعدين 

بتاع سعادتك راح فني. الزم اللى سرق التمثال هو اللى سرقه

حااًل  اكتب  للمساجني.  مطرح  نالقى  حا  مش  وبتقول  إيه 

نظرًا  تالته  سجنني  قد  لنا  يبنوا  منهم  واطلب  لألشغال 

للظروف احلاضره. مابقاش إال البالطو بتاعى كمان. دى بلد 

خطافه

)بتردد( حاضر يا افندم

وكّتر إنت من عدد املتهمني ألن احلكايه كبرت قوى

بس يا افندم...

علشان  اتخلقت  دى  السجون  هىَّ  باقولك.  الكالم  اسمع 

تقعد كده فاضيه. الزم نشوفو لها زباين بأى كيفيه. إيه. دى 

أصول سبحان اهلل

)داخاًل باثنني متهمني( أهم االتنني املشكوك فيهم يا افندم 

اركنهم عندك.. قرب يا واد انت وهات منطق لسانك.. اكتب يا 

حضرة السكرتير. قول تابع ما قبله قضية التمثال املنسرق 

وطبق عليها البالطو

حاضر يا افندم )يهم باجللوس متأهًبا للكتابة(
1 تغيرت: مشكوك.
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السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:
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ال ال ال. خليك واقف احتراًما للقانون. اكتب كده على الواقف 

على البنك

حاضر أمرك يا افندم

ومحل  وصناعتك  وعمرك  ولقبك  اسمك  ِهه.  األول(  )للمتهم 

إقامتك وشيخ حارتك 

بردون يا افندم بس بس واحده واحده 

ال ال ال شكِّلهم كده باجلمله. احنا لسه ورانا متهمني كتير.. 

إنت مش سامع  يرد عليه( اهلل  )املتهم لم  يا جدع  ترد  }ِهه ما 
باقولك إيه )ال يرد املتهم( 

أطرش.  عنك  بعيد  دا  الشخص  بس  افندم.  يا  ال  )مجيًبا( 

باودانه عيان 

إيه أطرش. طيب خدوه ودوه على االسبتاليه خلوهم يعملوله 

عمليه فى اودانه. وملا ربنا ياخد بيده تبقوا جتيبوه لى تانى هنا 

احقق وياه. يالال غيره تانى وانا انزل لكم فيه حتقيق ملا يقول 

بس.. إنت شاعر

أل

إنت زهرة مراتى

أل

عظيم )للسكرتير( خد منطق لسانه

خد بالك يا راجل انت طيب من األسئله وجاوب عليها بالظبط

اطلعك  متام  احلق  لنا  قلت  إذا  إنك  معلومك  فى  يكون  أهه 

معافاه!

حاضر يا افندى أنا اقول لكم احلق ولو كان على حدف رقبتى
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أهه  دينك.  ينصر  بفرح(  السكرتير  يد  بيديه على  وقبض  )وقد ذهب 

والبالطو{1  التمثال  ظهر  إنه  أقول  أقدر  صحيح  دلوقت 

)للفالح( ِهه اتكلم يا بطل قول 

قبل كل شىء يا افندى. احلق موش علىَّ أنا. احلق على جارنا 

سليمان أبو ستوتة. ألنه هو اللى أكَْل عقلى وخالنى دخلت 

فى التهمه املَِْهَبِبه دى

ده  أبو ستوتة  الراجل  يا حضرة السكرتير. اظبطولى  )واقًفا( 

حااًل بااًل ولو كان فى السند والهند وبالد تِْركب األفيال

أبو ستوتة مسكني تعيش إنت.  دا  يا افندى.  يظبطوه منني 

اتوفى أولة امبارح 

إخص على دا وعلى َعّينُته! .. يا حضرة السكرتير

أفندم )واقًفا(

ابعت منشور حااًل فى كل البلد ونبِّه فيه على جميع األهالى 

إن ماحدش يتوفى قبل ما يتم التحقيق بتاع التمثال والبالطو

حاضر يا افندم... 

واللى يخالف أوامرى دى ويتوفى2 قبل كده يكون جزاؤه اإلعدام

حاضر يا افندم

بس يا افندى ما اطولش على حضرة سعادتك. قول دخلنا أنا 

واملرحوم أبو ستوتة الزريبه...

زريبه إيه يا راجل يا طور )بحدة(.. بتقول على النقطه دى زريبه

لع. استغفر اهلل يا حضرة االفندى ما اقصدش

أمال إيه يعنى؟ كمل طيب وبعدين!

1 حذف احلوار ما بني }..{
2 تغيرت: وميوت.
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وبعدين يا افندم الوله املرحوم أبو ستوتة تنُّه داخل بشويش 

وراح البعيد اللى ماُهه هنا متالمي على قرونه وراح رابطها...

قرونه إيه ورابطها إيه. يا راجل يا لوح1 إنت؟ أنهى قرون دى؟

عجايب. مش حلفتونى يا افندى إنى اقول لكو احلكايه زى ما 

حصلت ااِى

)على حدة( قرونه إيه ياخويا؟ ميكن التمثال دا كان له قرون وانا 

ما اخدتش بالى 

وبعدين يا افندم }أنا فضلت قاعد مستنيه بره حلد ما سرقه 

وجه ودخل طوالى على اخلال

ِهه وبعدين؟

كل  وأخدنا  قطعناه  االفندى  مقام  على  اهلل  اسم  وبعدين 

واحد منا حته والعيال جيرانا اشى أخد رجل واشى خد راس 

واشى أصبر إيه

يا خساره يا ناس. ال حول اهلل. أما كان متثال زى البنى آدم حق 

وحقيق

متثال إيه وبنى آدم إيه يا فندى. دنا باتكلم عن اجلاموسه بتاعة 
جارنا أبو عويكه{2

اسفوخص عليك وعلى أفكارك. امشى روح فى داهيه. احنا 
بنحقق هنا فى قضايا جاموس يا فالح إنت3

اهلل يخليك يا افندم )يتأهب للخروج(
1 تغيرت: طور. 

2 تغيير احلوار ما بني }..{: الفالح : دخل الوله أبو ستوتة وكان فى وقتها راجل نامي اليمه دى كده. وشوية حالليف كده  
                                                 والتور فى الوش زى حضرتك كده.                          

                                    زقزوق: طور إيه يا راجل يا طور إنت خليك فى حكاية التمثال اللى سرقتوه جتك الهم.
                                    الفالح: متثال إيه يا افندى دانا باتكلم على التور بتاع جارنا ابو عويكه.

3 تغيير "جاموس يا فالح إنت": تيران يا فِلح إنت.
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استنى هنا يا راجل...

سيبه يا شيخ خليه يروح فى داهيه

دا يا افندم متهم بسرقة جاموسه1 ومعترف بالسرقه!

يا عزيزى النهارده من اختصاصنا إننا نحقق فى سرقه متاثيل 

مش في سرقة جواميس2. روح يا راجل امشى
اهلل يطول عمرك يا افندى3

دى مسألة ذمه بال كالم فارغ العدل أساس امللك

)بعد انتهاء كالم الفالح يدفع األفندى للمكتب ويخرج األطرش4( قوم 

قدم إنت. اقف ِحداك هنا

إلخ...  اياه  الفارغ  والكالم  ولقبك  اسمك  وسهاًل  أهاًل  ِهه. 

اسمك قلنا 

اسمى. اسمى خليٌل عالُم ُمَتَقعر ٌ   ما بِتُّ يوًما من زمانى مريضا

شهٌم أديٌب شاعرٌ ُمتشعرٌ        وأصيُغ من دُرر الكالم قريضا

قريضه. إلهى يجيلك قريضه يا سيدى. بقى كل دا اسمك. 

طب لقبك وصناعتك

لقبى الزناتى أخوُض كلَّ بَلّيٍة       وأنا لوحدى قاعد أو واقف
متغزٌل فى ظبيٍة عربيٍة        لى كل يوم في هواها عواطف5

عربية إيه ومواقف إيه ياخويا )للسكرتير( قول صناعته عربجى. 

ِهه وساكن فني

1 تغيرت: طور.
2 تغيرت: تيران.

3 تغيير "اهلل يطول عمرك يا افندى": )يخرج( بقى حضرتك حا تعرف احسن منه. 
4 تغيرت: الفالح.

5 تغيرت: مواقف.
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سكنى على األغصاِن أْن يترأَ لى    أو فى رُبى بلجيكا أو فى الرديِف1 

لو عدوا شوقى والبهاء صفا لى     فانا وحقَك فوق كل رصيِف

هِى  مأوى.  مالوش  سيدى2  يا  متشرد  قول  رصيف.  كل  فوق 

وانت شاهد واال متهم

ال يا افندم متهم دا يظهر إنهم كانوا ظبطوه وهو بيجيب 

سيرة التمثال

عظيم هات اقوالك هات خلينا فى املوضوع

يا َسيدى أنا شاعرٌ ذو شهرٍة        ال حَتَْسبنِّى عاطاًل ُصْعلوكًا

نحن األولى بقريِضنا نِلْنا الُعال     ونَُعدُّ ما بني الرجاِل ملوكًا

واال  زيينا  تتكلم  حا  إنت  أبوكا.  يلعن  اهلل  أِْف.  )متضايًقا( 

اخليهم يجرجروكا

ال تهزأنَّ واَحذْر أمامَك شاعرٌ       ذو قُوٍة ال تسَتهنيَ بَِشكله 

فإذا انتهيَت ومتَ ما فى َمْحَضرَك    فاقرأه يا هذا علينا واتِله  
اتلهى وكمان بتقول اتلهى3

يا سيدى ما بالش الشعر اللى حا يوديك فى داهيه

الشعرُ يا موالى دا مزيكٌة               من ذا يقوَل بأنه مكروه 

إن كنت حتَسُب أننى بك ساخرٌ      حًقا فإنك أحمق معتوه

معتوه. طيب يالال امسكوه وخرشموه وأدبوه والعنوله امه 

وابوه يالال جتك البال )يذهبون إلى السجن(

افرجن  ونسوانهم  عمد  جماعه  بره  افندم  يا  فيه  )لزقزوق( 

متخانقني سوا.. لكن داوشني لنا الدنيا

1  تغيرت: الريِف.
2 حذف: يا سيدى.

3 تغيير "اتلهى وكمان بتقول اتلهى": أنا اتلهى يا واد واهلل الوديك فى داهيه.
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مافيش حد فيهم البس بالطو. هاتهم هنا هات

)يدخلون(

زقزوق:

حلن املشاجرة  )موسيقى 2( 

بــــيــــه يــــا  شــــوف  نـسـوانــنــابـــقـــى  ودوال  دول  اجـواز  احـنـا 

كــده ونــازلــيــن  الُغــلــب  أبـــدانـــنـــاورونــا  فـــى  تـــعـــذيـــب 

مـــوريـــه واقـــعـــه  كــانــت  دى  يــلــعــن  الــلــه 

أحـــــيـــــه أحـــــيـــــه  بــــيــــنــــا  قــــولــــو 

Monsieur l'commissaire n'écoutez pas c'qu 'ils vous racontent.

Ils nous engueulent même devant vous, ils n'ont pas honte.

بـــقـــى شـــاهـــد  الــــبــــيـــــهخـــلـــيـــك  ســـعــــادة  يــــا 

إيــــــه نـــــعـــــمــــــل  حـــــا 

Mes amis, nous voulons le divorce. 

De suite, de gré ou de force.

عــــيــــنــــك فــــى  بُــــرص  اخرسى  ُهـــس 

وبـــــيــــنــــك بـــيـــنـــى  مـــا  ســفـــيـــنـــى1 

بـــالـــتـــالتــــيــــن طـــالـــقـــه  وانـــت  روحـــى 

مــســـلـــمـــيـــن يــا  لــمــيــن  نــشــكــى  حــا 

طــــــــيـــــــــن جــــــــوازه  دى 

عـــاوزيــــن ســـاعـــه  كـــل  ومــكــرونــهدول  لــحــمــه  يـاكـلــو 

صــنــدوق الـســفــره  عـلـى  تـــونـــهوالزم  وعـــلـــبـــة  ســارديــن 

عــاديـــك عــيــشــتــنــا  بـــــالـــــبـــــيـــــنخــلــو  بــــقــــت 

حـسـيــن يـا  فـيـن  عـقـلـنـا  كـان 
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Taisez-vous donc; au nom de Dieu, ou je vous étripe.

Regardez-moi ça ces zoulous qui s'émancipent.

إيـــــه بـــــقـــــى  لــــى  ســــتــــيــــتقــــول  ابـــو  يـــا  رأيـــك 

حــــنــــيـــــت أنــــا  والــــلــــه 

Voyons Monsieur l'commissaire.

comment, pouvez-vous vous taire.

راســك لــك  ابــوس  تــعــا  مــداســكبــردون  كــعــب  فــى  ادوب  أنـا 

تـــــمـــــام حـــــنـــــت  اوالد  بـــــرده  داحــــنـــــا 

مــــدام يــــا  أبـــًدا  الـــعـــشـــره  ُخـــنـــش  مـــن 

كـــــرام كـــــرام  وتــــمــــلــــى 

زقــــــــزوق

دول ومـــال  مـــالـــك  راجـــل  حـــالـــكيـــا  فــى  مــرزى  خــلــيــك 

غــيــطــك فــى  إنــت  عـيـالــكخــلــيــك  ربّـى  روح  وجـامـوسـتـك 

مــزمــزيــل تــّجــوز  زنــقــك  بـالـحـيـلإيـه  الـويـل  جـتـكـو  اخـى  يا 

اجلــمــيــع

دى بــــــردون  بـــــيــــــه  يـــــا  مــطــلــقــهــاال  ومــش  حـرمـتـى 

اصــــطــــلــــحــــت لـــهـــا  بَـــرْدَنـــت  دام  مـــا 

أخـــــــــالقـــــــــهـــــــــا عـــــــــارف  أنــــــــا 

يـــومـــاتـــى ده  الـــمـــعـــدل  عـــلـــى  مـــاهـــو 

لـــــيـــــه نـــــطـــــّلـــــق  حــــا  بــــيــــه  يــــا 
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كركبت  ما  أظن  إيه.  عملت  مراتى  زهرة  املره  ترى  يا  )لوحده( 

علىَّ بيت القاضى واحملاكم كلها! .. الوليه كان راسها وألف 

بلغه12 أال تركب القطر وتيجى وياىَّ. أنا راخر رنيتها فى احملطه 

حتة نتفة دين علقه! ..

)يرى السكرتير مقباًل( أيوه سكرتير األنس اهه جاى اهه. أما نسوق 

الوجاهه على شان نبلفه. إحم. 

)يتناول سماعة التليفون ويتظاهر بالتكلم دون أن يضرب اجلرس( ِهه آلو.. 

)يدخل السكرتير( 11 - 11 

إيه 11 - 11 

عال  عال  الكبير.  البيه  ازاى  بيه.  زقزوق  أيوه  بيه.  يا  أنا  أيوه 

من حق ماتنساش تقول خلورشد بيه ابن عمى إنه ينهى لى 

نسيبى سليم  بيت  فى  فى مصر  بها  اللى كلفته  املسأله 

باشا )يطلع لسانه( أفندم. أوه أنا مبسوط خالص ألن سعادتك 

أال بس على سبيل  دى  الوظيفه  ماقبلتش  إنى  تعرف طيب 

تضييع الوقت

1 تغيرت: ما دام.
2 تغيرت: صرمه.

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

زقــــــــزوق

نـــــابــــــت فـــــول  وش  وتـــســـقـــيـــهإنـــــت  ومــلــوخــيــه 

ونـــبـــيـــت چــامــبــون  وش  وهــــىودى  إنــــت  ازاى  تـــعـــيــــش 

شـــرقـــيـــه تــتــجـــوز  ديـــهلــمــا1  وعـــاداتـــك  بــأخـــالقـــك 

هــــنـــــا فــــى  مــــنــــصـــــانتــــعــــيــــش  وِعــــرضــــك   

)يخرجون ويبقى زقزوق(
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)على حدة( يا سالم ده الزم صاحبنا دا من فامليه عليوى قوى 

باله.  واخد  ِهه  باله  واخد  صاحبنا  يكون  ال1  )للمتفرجني(   ِهه 

)فى التليفون( ِهه يا سعادة البيه. من حق بدى اكلِّف سعادتك 

تروح  وخليها  الكبيره  الست  على  لى  تسلِّم  وهى  مبسأله. 

الدايره عندنا احسن كانوا بيسألوا عليها 

)من اخلارج( اوعى كده هوَّ فني زقزوق يا ادَّلعدى

أخ. دى املره زهرة مراتى

مني دى اللى بتزعق كده

أما  )للسكرتير( أصبر  اروح اسايسها ال تفضحنى  أما  )على حدة( 

اشوف إيه وآجى )ينزل السماعة ويهم باخلروج(

)ُمتقدًما من التليفون( أمال أما اقول لهم مايقطعوش السكه 11 

- 11 موش كده )ميسك السماعة(

أوانطه  كانت  إنها  يلحظ  أحسن  أل.  هى.  التليفون(  إلى  )عائًدا 

)للسكرتير وقد أخذ من يده السماعة( ال ال. خلِّى عنك إنت عنك

)من اخلارج( أنا أوشش عليكم وعلى اجعص منكم كمان

أما اروح امال اشوف إيه الهيصه دى )يهم باخلروج فيمسكه زقزوق(

ال ال ال. خليك إنت يا أخى.. أنا اللى رايح أنا 

)معترًضا له( ال ال العفو يا افندم

يا  اسمع  بس  افندم  يا  اهلل  استغفر  ممكن  مش  له(  )معترًضا 

سالم. العفو. مش ممكن

)داخلة( هو فني ابو اوالدى يا ادَّلعدى 

أثرها اثنني من اخلفر ويقفان(  )يدخل على 

1 تغيرت: إياك.

السكرتير:

زقزوق:

زهرة:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

زهرة:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

زهرة:
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زقزوق:

زهرة:

السكرتير:

زهرة:

زقزوق:

زهرة:

السكرتير:

زقزوق:

السكرتير:

زهرة:

زقزوق:

زهرة:

زقزوق:

زهرة:

وليه  يا  مني  عاوزه  إنتى  نداولها..  أما  أصبر  مكتبه(  إلى  )جالًسا 

)يتصنع بتغيير صوته(

)وهى تنتبه( يُه. دا موش هّو واال إيه؟

إيه عاوزه إيه يا ست إنت

محضر.  له  افتح  وعايزه  جوزى  ادَّلعدى  شاكيه  جايه  أنا 

الى عينى  ضربنى وبهدلنى وصفَّ

)مغيرًا صوته( هو مني جوزك  ده يا حرمه

زقزوق يا سيدى قطيعه

)باستغراب( زقزوق 

)للسكرتير على حدة( ُهس سيبها احسن دى اختى فى الرضاعه 

وعندها نوبه عصبيه. الزم نوافقها

حاضر )لزهرة( وإيه بقى قضيتك يا حضرة الست

به )تقع نظرها عليه فتعرفه( يُه  الراجل زقزوق يا سيدى. اهلل ال يكَسِّ

ماهو املنيل اهه. بقى كده يا راجل يا صعلوك إنت تضربنى 

وتخلينى امشى اطث كده. والنبى ما أنا عاتقاك

عايزه  دلوقت  طيب  )لزهرة(  قلتلك  مش  شفت  هيه  )للسكرتير( 

إيه يعنى 

عايزه إيه. عايزه افتح محضر ضدك. وأواديك فى داهيه

يا وليه دا أنا اللى بافتح احملاضر هنا عايزانى افتح محضر ضد 

نفسى
وماله فيها إيه. أهه أنا ما انتقلش من هنا إن لم تعملولى 

محضر. أنا مستقتله خالص
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طيب )على حدة( أما نوافقها ال تفضحنا رُخره )للسكرتير( طيب 

افتح محضر يا حضرة السكرتير وقول عندك

)متأهًبا للكتابة( أيوه يا افندم

مبصر  اخللق  باب  سكان  من  زقزوق  أحمد  املتهم  احملقق(  )بلهجة 

وعمره 48 سنه وصناعته من أرباب العربيات

س. إنت ضربت احلُرمه دى يا زقزوق زى ما بتدَّعى عليك. )يترك املكتب 

ويذهب ثم يقف من اجلهة األخرى موقف املتهم( ال يا افندم ماحصلشى. 

الوليه دى كدابه ومنافقه وبنت كلب )عبارات االستغراب تتكرر من زهرة 

ويعود زقزوق إلى مكتبه(. سمعت جوزك قال إيه يا وليه

ال يا سيدى دا كداب. دا هّو اللى منافق وابن كلب ودون

طيب. )يقف موقف املتهم( يا حضرة احملقق أرجوك تثبت شتيمة 

الوليه دى فى احملضر. دا هىَّ اللى ضربتنى وبهدلتنى.. أرجوكم 

تثبتوا كل ده )وهو راجع ملقعده( يا حضرة السكرتير. إثبت عندك 

شتيمة الوليه دى جلوزها وتعديها عليه

يا ندامتى طيب والنبى ما انا عتقاك يا شيبه زرقه إنت

)وهو يسرع إلى موقف املتهم( إيه شيبه زرقه )فى اجلهه األخرى من املكتب( 

سامع يا حضرة احملقق التجرمه وتوشيش الوليه بنت الكلب 

القرشانه دى. أنا طالب رد شرفى فى احلال.. )يرجع إلى مقعده( إيه 

رأيك يا وليه. أهه جوزك طالب رد شرفه منك

َشرََفك دا إيه. من إمتى يا جربوع يا اقرع إنت. والنبى الكون 

مترصدالك وجايبه خبرك. اصطبر

احلُرمه  إن  عندك  قول  السكرتير.  حضرة  يا  إيه.  بتقولى  إيه 

احلاكمه  الهيئه  قدام  زوجها  على  تطاولت  دى  الغجريه 

زقزوق:

السكرتير:

زقزوق:

 

زهرة:

زقزوق:

زهرة:

زقزوق:

زهرة:

زقزوق:
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حلن الساقطات  )موسيقى 2( 

اجلــمــيــع

إيــديــكـــم بــيــن  مــا  اهــه  آدحــنــا  اخــوانــنــا  يــا 

عــــلــــيــــكــــم حــــرام  بــــالويــــنــــا  بـــزيـــاده 

لـيـه عـيـشـتـنـا  عـلـيـنـا  بـتـنـّغـصـوا 

مــــنــــا بــــتــــقــــاســــى  يــــامــــا  الـــواحـــده 

ديـــنـــنـــا وطـــالـــع  بـــنـــضـــحـــك  نـــبـــقـــى 

إيـــه نـــعـــمـــل  حـــا  كـــده  اهـــى  قــســمــتــنــا 

واحـــــد كُــــلـــــنـــــا  اإلنــــســــانــــيــــه  فــــى 

جــاحــد يــبــقــى  دا  دى  يـنــكــر  الـلـى 

إيـــــديــــــنــــــا فـــــى  عــــلــــيــــنــــاإيـــــه  مـــكـــتــــوب 

بـــــكـــــيـــــنـــــا شـــــكـــــيـــــنـــــايـــــامـــــا  يــــامــــا 

عــلــيــه يــتــوب  إلهـى  سـقـط  الـلـى 

اجلــمــيــع

إيــديــكـــم بــيــن  مــا  اهــه  آدحــنــا  اخــوانــنــا  يــا 

عــــلــــيــــكــــم حــــرام  بــــالويــــنــــا  بـــزيـــاده 

لـيـه عـيـشـتـنـا  عـلـيـنـا  بـتـنـغَّـصـوا 

السكرتير:

قتل  فى  شروع  محضر  لها  واعمل  أيًضا  علينا  وتطاولت 

عليها  اخلفيران  )يقبض  واملصاريف  اشهر  بست  عليها  واحكم 

فتصيح وتستغيث ويخرجان بها(  )تسمع ضجة من اخلارج( إيه ده

دول النساء الساقطات كل ما جمعهم اخلفير وجابهم هنا 

)يدخلون النساء(
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هـــمـــومـــنـــا إيـــه  يــفــهــم  صــحــيــح  الــلــى 

ويـــلـــومـــنـــا بــيـــه  يــا  يــحــتــقــرنــاشــى  مــا 

وبـــيـــه أحـــيـــه  غـــالبـــه  داحــنـــا 

مــــقــــّدر شــــىء  دا  إحــــنــــا  ســـقــــوطــــنــــا 

ويــســتــعـــبـــر يــشــوفــنــا  غــيــرنــا  مــا  الجــل 

عــــلــــيــــنــــا اغـــتـــنـــيــــنــــامــــهــــمــــا  مـــهـــمـــا 

عــــلــــيــــنــــا بــــإيــــديــــنــــامـــكـــتــــوب  نــــفــــقــــر 

بــيــه يــا  مـايـدومــشــى  الـحـرام  مـال 

اجلــمــيــع

إيــديــكـــم بــيــن  مــا  اهــه  آدحــنــا  اخــوانــنــا  يــا 

عــــلــــيــــكــــم حــــرام  بــــالويــــنــــا  بـــزيـــاده 

لـيـه عـيـشـتـنـا  عـلـيـنـا  بـتـنـّغـصـوا 

ـــك بـــنـــضـــحَّ واحـــنـــا  يـــشـــوفـــنـــا  الــلــى 

ونــــحــــك وســـحــــك  هـــىء  هـــىء  بـــيـــن  مـــا 

جــيــتــيــه إيــه  قــال  دى  إن  يـفـتـكــر 

ســــعـــــاده إيـــــه  قـــــال  دى  إن  يــــفــــتــــكــــر 

عـــــــاده دى  إن  يــــــفــــــهــــــمـــــــشـــــــى  وال 

تــــلــــومــــنــــا هـــــمـــــومـــــنــــــايـــالــــلــــى  مــــن  دا 

هـــــدومـــــنـــــا غـــــمـــــومــــــنــــــانــــبــــيــــع  ومـــــن 

بـإيــديــه شـبـابـه  بـيـقـُصـف  أكـتـرنـا 

اجلــمــيــع

إيــديــكـــم بــيــن  مــا  اهــه  آدحــنــا  اخــوانــنــا  يــا 

عــــلــــيــــكــــم حــــرام  بــــالويــــنــــا  بـــزيـــاده 
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اخلفير:

 

زقزوق:

مارى: 

زقزوق:

وعايزه  بتستأجز  افرجنيه  ُحرمه  افندم  يا  فيه  اللحن(  بعد  )داخاًل 

تخش عليك 

ُحرمه افرجنيه؟ خليها تخش علىَّ )يجلس وظهره للباب فتدخل مارى 

وتدنو منه بُلطف(

)تدرك  السكرتير  حضرة  يا  رأيك  إيه  هيه.  وراءه(  صارت  وقد  )تدخل 

خطـأها( يا خبر دا موش ُهوَّ. أوه قال كنت حابوُسه قال!

أنا والسكرتير واحد مافيش  معلهش ما تِكِْسفيش روحك. 

تكليف!

لـيـه عـيـشـتـنـا  عـلـيـنـا  بـتـنـّغـصـوا 

زقــــــــزوق

بـــلـــيـــغـــه حـــكـــم  دى  اهـــى  اخـــوانـــنـــا  يــا 

وصـــيـــغـــه حـــريـــر  لـــبـــســـم  مــهـــمـــا  دول 

بــائــســيــن ودايـًمـا  غـلـب  فـى  دايـًمـا  

وابــــوهــــا امــــهــــا  يــــمــــكــــن  ـــه  ديـَـّ أهـــى 

وأهـــــمـــــلــــــوهــــــا مـــــاربـــــوهـــــاشـــــى 

اوالدكــــــــــــــم نـــــســـــوانـــــكـــــمربــــــــــــــوا  راعــــوا 

بـــــنـــــاتـــــكـــــم بـــمـــالـــكــــمأعـــــراض  صـــونـــوهـــا 

ديــن وكــل  مـلــه  كـل  فـوق  عـرضـكـم 

اجلــمــيــع

إيــديــكـــم بــيــن  مــا  اهــه  آدحــنــا  اخــوانــنــا  يــا 

عــــلــــيــــكــــم حــــرام  بــــالويــــنــــا  بـــزيـــاده 

لـيـه عـيـشـتـنـا  عـلـيـنـا  بـتـنـّغـصـوا 

)يخرجون(
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ال ال ال أعوذ باهلل!

)يقف( إيه أعوذ باهلل؟ طيب واهلل الكون عامل لِك محضر

يُه محضر إيه؟

محضر إيه. محضر شروع فى بوس )مناديًا( يا حضرة السكرتير!

ال ال أنا فى عرضك. يبقى لك عندى بوسه. يبقى لك عندى!..

أل يا ستى بردون. الشكك ممنوع!

بس ميكن صاحبى خيرى افندى...

موش شغلى. دى أصول الزم تاخد مجراها! ثم الزم تعرفى 

قانون  من   112 املاده  نصوص  بحسب  إنه  مزمزيل  يا 

العقوبات الصادره فى سنة 1994 واملنشور منره 606 الذى 

التى  احلُرمه  منه.   25 سنة  الرابع  جماد   32 فى  سيصدر 

بحسب  تُعاقب  وظيفته  تأدية  أثناء  راجل  بوس  فى  تشرع 

القانون  من  زيرو  املاده  خصوص  لصوص  فصوص  نصوص 

السابق ذكره أعاله

يا خبر ابيض1 

دا شىء صريح فى القوانني. شىء يُعاقب عليه قوى. ألن ده 

يا مدام اسمه بوس مع إيقاف التنفيذ! أى )يسمع ضجة من اخلارج( 

اصبرى يا مزمزيل أما اشوف إيه الزيطه دى وحارجع لك تانى 

)يخرج من الباب اجلانبى(

)ضاحكة( أما غريبه العباره دى

)يدخل ثم يحيى باحترام( أيوه اتفضل يا افندم

دا املكتب ده؟ )يرى مارى( ديهدى! مني دى مارى؟ )يخرج اخلفير(

أوه. زقزوق افندى ازيك يا زقزوق. إش جابك من مصر؟
1 تغيير "يا خبر ابيض": ارمى.

مارى:

زقزوق:

مارى:

زقزوق:

مارى:

زقزوق:

مارى:

زقزوق:

مارى:

زقزوق:

مارى:

اخلفير:

األصلى:

مارى:
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أنا جاى هنا علشان الوظيفه اللى اتعينت فيها جديد.. إمنا 

إنت إيه اللى حدفك هنا فى البلد دى؟ 

أهه بعد ما تخاصمت وياك. جيت على طول على هنا. وقعدت 

مع خيرى افندى السكرتير

أما صدفه غريبه دى!

أِْف. راح فني البيه الباشكاتب ده اللى لطعنى كده

الباشكاتب؟ ماُهه أنا يا ستى الباشكاتب اجلديد هنا. آه بقى 

كده املسأله

مسألة إيه؟

هنا  ومن  تانى.  واحد  إيد  فى  وقع  بتاعى  التعيني  جواب  الزم 

كده  جيت  اللى  طيب  عملت  أنا  إذًا  دى.  اللخبطه  حصلت 

بغته بصفه غير رسميه 

)متنهدة( آه يا زقزوق. فني أيامنا بتاعة زمان!

لى سفرك وخليكى هنا وياى املسأله بسيطه. أجِّ

آه لو كنت شفتنى امبارح وانا بامثل دور إَلِهة احلب

حاعمل إيه بقى. دا من سوء حظى!

شوف. أهى البدله لسه علىَّ!

يا سالم! أما صحيح ِإَلِهة احلب!

)داخاًل( بقى فهمتى يا مزمزيل؟ )يرى التمثال( آه التمثال لقوه 

)يراها تتحرك لترتدى املانتو( اهلل إيه العباره! دا على كده ماكانتش 

متثال دى كانت بنى آدم!

)متقدًما منه( متثال إيه يا راجل إنت بتخرف؟

إيه؟ ودا مني اللطخ ده؟

األصلى:

مارى:

األصلى:

مارى:

األصلى:

مارى:

األصلى:

مارى:

األصلى:

مارى:

األصلى:

مارى:

األصلى:

زقزوق:

األصلى:

زقزوق:
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سليمه  جات  هلل  احلمد  أيوه  حاسرور.  السكرتير(  ووراءه  )داخاًل   

احلمد هلل!

يا خبر ودى جات لنا من انهى داهيه دى؟

)وقد رأى املفتش( َمرَْحب! سبحان من حا ينقذنا املره دى!

)لزقزوق( ازيك يا حضرة احلكيمباشى

اهلل يسلمك يا حضرة املفتش باشى. ازاى صدرك؟

احلمد هلل )وقد رأى مارى( إيه املدام دى. بتعمل إيه هنا؟

ال بس كنت باتكلم مع حضرة الباشكاتب؟

الباشكاتب! أنهى باشكاتب ده؟

)تشير على زقزوق( حضرته. الباشكاتب

يادى الداهيه )على حدة( أنا عارف ما زاغتش1 ليه الساعه دى!

موش فاهم أنا. )لزقزوق( حضرتك تبقى مني يا سدنا. الباشكاتب 

واال احلكيمباشى

أهه من ده على ده. بحسب الظروف

لكن إنت امبارح كنت احلكيمباشى. واش عملك باشكاتب 

النهارده

املفتش(  على  )مشيرًا  مني  يبقى  حضرته  هو  بردون  )للسكرتير( 

املفتش؟

أيوه. وانت إيه كمان؟

إيه. فى إيه؟

فيه يا افندم. إنى أنا الباشكاتب اللى تعينت جديد هنا 

ال ال يا افندم أنا الباشكاتب. دا كداب2 أنا الباشكاتب

ازاى بقى؟ بأى حق؟

1 تغيرت: زوغتش.
2 تغيرت: بيخطرف.

املفتش:

السكرتير:

زقزوق:

املفتش:

زقزوق:

املفتش:

مارى:

املفتش:

مارى:

السكرتير:

املفتش:

زقزوق:

املفتش:

األصلى:

السكرتير:

املفتش:

األصلى:

زقزوق:
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جاى  لسه  إنت  هنا.  منك  أقدم  أنا  األقدميه.  بحق  حق.  بأى 

دلوقت 

أنا موش فاهم إيه اللخبطه دى )بحدة( مني فيكو الباشكاتب 

بدى اعرف

أنا

أل أنا

)لألصلى( طيب إيه اللى يثبت

عندى أوراق التعيني اهم )يخرج األوراق من جيبه(

طيب وانا شرحه اهه استلم )يخرج األوراق(

أما أنا يقينًا حاجتنن. إيه الرأى دلوقت

مافيش ال رأى وال حاجه. املسأله طلعت باطله

)مشيرًا على زقزوق( الراجل ده أنا شاكك فيه. إنت اسمك إيه؟

زقزوق

)لألصلى( وحضرتك

زقزوق

أخ املره دى كدبت

ِهه. بقى من هنا جه الغلط )لزقزوق( يالال يا راجل إنت يا نصاب. 

تورينى  واوعى  حلالك  روح  يالال  املُزَيّف.  الباشكاتب  الزم  إنت 

وشك تانى

إيه اروح حلالى. ازاى بقى. أنا أحتج. دلوقت عاوز تعويض وخلو 

اهلل  افندى  يا  عيال  صاحب  راجل  أنا  فيبكى(  التأثر  )يأخذه  رجل 

يخليك ويرقيك ويعلى مراتبك )يشهق(

دا يا افندم حبس لنا نص أهالى البلد

األصلى:

زقزوق:

املفتش:

زقزوق:

األصلى:

املفتش:

األصلى:

زقزوق:

املفتش:

زقزوق:

املفتش:

زقزوق:

املفتش:

األصلى:

زقزوق:

املفتش:

زقزوق:

)موسيقى 1(

السكرتير:
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اللحن اخلتامى   )موسيقى 2( 

اســــيــــادنــــا يــــا  بــــقــــى  رأيــــكــــم  إيـــه 

روايــــه دى  مــــن  وارقــــى  اخـــف  شـــوفـــتـــوش 

ان بـــس  يـــنـــتـــقـــدهـــا  بـــالـــلـــى  مــرحــب 

غـــــايـــــه لــــه  أو  مــــأجــــور  مــــاكــــانــــش 

ِعــــمــــه تــــهــــزيــــئ  ال  مــــافــــيــــهــــاش 

ــــــــه بـــــــزمَّ إال  نــــــصــــــيـــــــحـــــــه  وال 

تــــجــــاره مـــاهـــيــــش  دى  نـــاس  يـــا  يـــاهـــو 

دوبــــــــــاره أمــــــــــور  مـــــــــوش  فـــــــــن  دا 

خـسـاره ألـف  يـا  ملـيـن  ونـعـيـد  ملـيـن  نقول 

مــصــرى صــاحــبــهــا  مــاكــنــش  ان  الـنـكـتـه 

مـــصـــرى زيـــيـــه  بـــيـــقـــولـــهـــا  والـــلـــى 

اخــــــوانــــــنــــــا يـــــا  ـــــك  يـــــضـــــحَّ ازاى 

ماعلهش طلعوهم كلهم وحطونى أنا بدالهم. آه يانى يانى 

)يشهق(

الراجل دا باين عليه راجل طيب. طلَّعوا حااًل كل املساجني. 

وعم زقزوق ده من دلوقت يكون الساعى اخلصوصى بتاعى

ينصر دينك

اوالد  يا  تعالوا  افندم..  يا  سجنَّاهم  كنا  اللى  املتهمني  أهم 

كلكم هنا تعالوا )يدخل اجلميع( 

زقزوق:

املفتش:

زقزوق:

السكرتير:
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الــعــصــرى والــزوق  الــخــفــه  فــيــهــا  وتـكــون 

لــلـــمـــرســـح مــش  الــبــصــبــصــه  شــغــل 

وافــــســــح أكـــبــــر  لـــه  مـــجـــاالت  فـــيـــه 

وطـــن بـــكـــلـــمـــة  لــيـــه  نِــضــحــك  لــيــه 

حـفـلــه كـل  فـى  الشـعـب  عـلـى  قـفـلـه  كـل  فـى 

غـفـلــه فـى  مـاهـوش  املـصـرى  دا  عـيـب  دا 

سـتــار






