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تقدمي

داناا؛  ر ووج رة مص و امثا ذاك ز ما مناك، فا و اع ا وااحضارا ا نا ااثقاف راث ان ت
ا اامقام اااوا،  ااا ف وم ااا وق ن را واجباا وط اقا ونش وث اا وت دا ااحفاظ عا ذا ااعا ا
ان  ااا ب ر اامادا ح ا اا اامادا وغ ا بشق راث ااثقاف دف من ابقاء اات ق ااا ا واتحق
امس  ذا اامجتمعات و واقع ا راث ب ذا اات رتبط ا د ان ا رة اا ب اامجتمعات اامعاص
ااا اامتعاقبة  ناقاا اااج ا تت رار؛ اك اما باستم د اعاد تق ق و وث داناا، وان ا وج
ذاك  نصا ب ر؛ ا ا وااحاض ان ااماض واصا ب ق اات ا و حتق نا، وا وب م ر اامطا دث اااث واح

رة. ا ناعة ااحضارات ااكب ا اام  اسس ص اا

ر واامستقبا -   ا وااحاض ان ااماض ا حاقة وصا ب اة - وا در ن  ومكتبة اااسك
را،  راث اامص نا اات ب م ا ااقا اقا وف وث ا وت راث ااانسان ا ااااتمام باات رص عا حت
ز اامكتبة،  راك د م ا اح اع ا وااطب راث ااحضار ق اات ا وث ز ت رك ا اضطاع با م ذ اا
راث  رع اات د من اف دا ق ااع ا وث ر وت ا اجمع وحص ج عما تسع رام وذاك من خااا ب
راث  ق اات ا وث روع ت دارات مش د اص نا ااان اح دا ان اا ذا ب را، وااعما اا ا اامص ااثقاف
د اام رواد  اة ااح رح ق اااعماا اامس ا وث ا من خاااا ت وخ ذا ات ا، واا رح اامس
تاح ااقارئ وااباحث  ا اا ا ااكسار؛ حت ر عا ا نان ااكب و ااف ا وا ر رح اامص اامس
ا تاك  ر ف اة امص ااس اة وااس اة واااجتماع ااة ااثقاف ا ااح رف عا اامتخصص ااتع

اخاا. رة اامامة من تار اافت
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دراة  ن ان مكتبة اااسك واا ااتعاون ااجاد ب ور ا ن را اا ذا ااعما ان ا وما كان اا
ذا  ب ا ا جان ر اا ا اثم ذ ا ااكسار، واا نان عا ا ااكسار جنا ااف د عا واااستاذ ماج
ا  نان عا اة ااف رح ااا ااانتاج ااضخم من اااعماا اامس اقاا رقم وث وعات ت اامطب
اات من  ن ا ا اااربع اات وحت ن را رة من ااعش ا اافت رجع تاراخاا اا ا ا ااكسار، اات

دثار. ااا من ااان ا، وذاك ااحفاظ عا رن ااماض ااق

ر او  ا ا ا تغ ا دون ا نص اااصا ا وضع اا ق ااعما عا ا ر رص اعضاء ف د ح وق
ذاك ااحااة  رة، وك ا تاك اافت رة ف نتش ا اامصطاحات اام رف عا داا ااتع تع
اا  دخاة عا دااات اام ا ااتع اة، باااضافة اا ن زم رة اا ذا اافت ا ا ؤاف اة ام داع اااب

ا. رح نص اامس وامش اا ا ا واضحة ف واا

وة اكا باحث  روجاا دع ذا ااساساة امثا خ ا ان ا ر اا ا ا ان نش ابق و
د ااستكماا  د من ااجا زا ااا ام ااا وحتا ا وتسج رح راث اامس وماتم بحفظ اات
ا نقا معارفا  ا، وعا نا ااحضار راث ا ت ا ااحفاظ عا وة ف متثا خط رة. وناما ان  ا اامس

ااا اامستقبا. ا اج اة اا داع اة واااب د ا ومااراتا ااتقا

د. مصطفى الفقي
اة در ن ر مكتبة اااسك ا د م
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الرائد املوهوب

رح  ا تاراخ اامس « عاامة بارزة ف ا ااكسار »1957-1887 ر عا ا نان ااكب امثا ااف
اة  رح رقتا اامس اس ف ذ تاس ن رن من ااعما ااجاد، م ر نصف ق داث، فعب را ااح اامص
اة، ثم  رح ركة اامس ا ااح رجا ف ا«، 1907، اسام اا نب زا اا اا ا »دار ااتمث اااوا
ا  ا، ف راحان ب اا ا رس مع جن نافسا ااش نما، وكان ت ا رح وااس ان اامس جمع ب
رح ورواجا. ا انعاش اامس ران، اداة مامة ف رن ااعش اات ااق ن ا اات وثااث ن را عش

ا ااساذج  اف ر دة اا اة كشكش بك، ااعم ر شخص د ابتك ا ق احان ر اذا كان اا
رن  ا ااكسار اقت وااا، فان عا ا ام اا وسارق نااب اة سااة ا ا اقع ضح ذ اا
اء كطفا. ر ا ااب و ب ااعف ا ا ااط وب ن دااباسط، اا اة عثمان عب بشخص

د  ا ا اا اتق ذ ا اا رح ااارجتاا ا ساحة اامس ق ف داا بح ئ ا ااكسار را كان عا
اة  و ا اطار خااب من ااعف ور ااصااة ف واصا مع جما ات وب، و نص اامكت باا
ا  درة عا ااب ااق ا غ وب تتمثا ف وا د اام ئ را ام، اكن مشكاة اا وااتقارب ااحم
ر  رات ااعص ا واكبة متغ ز عن م اعج ق و ا د انا اض ا ااب ذ روج من اااطار اا ااخ
دم افااماا  نما، فق ا ا ااس اة اا رح اتا اامس د انتقا ااكسار بشخص ورا. وق وتط

رار. ؤااات اابقاء واااستم متاك م در ما اناا اا  ااا بق ر ا ناجحة جماا
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رضاا  د عن 160 ع زا م ما ا دا د ان ق رة بع رحا بااقاا ا ااحاا باغااق مس نتا ا ا
ا   ااتا ف دا ستار ح س ناجحة. واا د من ااافاام اا دا ا ااع ااا، باااضافة اا رح مس
رض. ر واام د معاناة من اافق ز ااا69 عاماا بع ناا ر ا ا عن عم ن ا ر ااع ا ااقص مستشف

ا«  اع راث ااحضارا وااطب ق اات ا وث ز ت رك ناا »م ذا اتب روع اا وختاماا فان اامش
رفة  رصة مع ح ااقارئ وااباحث ف ا ر وااااتمام، ذاك انا ات دا رام وااتق ر باااحت دا ج
ا، ومن خااااا تطا شاادة صادقة  ر اخ اافن اامص ا تار اة ف صفحات بااغة اااام
وطا وازداارا وانكسارا. ودا واب ا صع ااا، ف ااا وثقاف ااا واقتصاد ااس عن اامجتمع، س

مصطفى بيومي
ا رح ا مس ئ د وروا ناق
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عيل الكسار .. نبذة عن مسريته الفنية
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عن الرواية

ا ااكسار ا وعا دق ان ص رقة ام دمتاا ف ق
[ 1[ ا دق ان ص اة ام روا ؤاف اا م

وا 3  دد اافص ع
رض 1922/2/19 م اخ ااع تار

اة "8" ااحان اة اااصا روا تتضمن اا

اة. روا دت مباف اا اة كما وج اق وس دونات اام ق اام ا نس مت ت

ماجد الكسار، عيل الكسار يف زمن عامد الدين، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة األرسة، سلسلة األعامل الخاصة )د.م.: الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2003(: 90.  [[[
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الفصل األول

يرفــع الســتار عــن لحــن ســيدات جالســات بثيــاب الســواريه والســفرجية تقــدم املرطبــات 

ثــم يدخــل محمــد بــك.

                  لحن االفتتاح

بطهبنات يا  ياختي  البيت  شـــــويف  شـــــايلينه شـــــيلة وحاطينه حطهتعا 

مستحرضأبـــــر إيش أحمـــــر وايش أخرض ســـــفرجي  ســـــتني  وال 

لنســـــايبهالقصـــــد أهـــــي منـــــرة بولتيكه البيـــــه  بيهندزهـــــا 

ويكه يـــــا  كومبارس  قـــــال يعنـــــي جريانـــــه وحبايبهوجايبينـــــا 

طيبتهنفضـــــل نتمحلـــــس لخطيبتـــــه عـــــن  ركالم  لهـــــا  ونعمل 

وابوها هـــــي  يحتيهـــــا  ونخـــــش]1] يف عب الـــــيل جابوهاإيـــــاك 

فامليتهــــا نــــــــــوَّري  واالفرنكتنــــــــــادلوقــــت  نباتيكنـــــــــــــا 

مســـــكتنا ما  باتـــــا  الحتا  كلتنـــــاتـــــو  عنيهـــــم  يف  ندخـــــل 

البلفه صاحب  جه  أهه  بكـــــره ياخـــــد له بحقـــــه حلفهبســـــالمته 

واتنفخواالبيه امترعـــــوا  جامعـــــه  بـــــس اوعـــــوا ســـــاعتها تتلبخوايا 

تكاليفها يف  وحلنـــــا]]]  عزومه  تتعـــــوض بعـــــد مـــــا نبلفهـــــادى 

ومســـايره أوانطــــــه  الدايــــــرهأولهـــــــا  أبّيعـــــــها  وآخرهـــا]3] 

ثروةأمـــــا الحق ِعرســـــان ليـــــام ديبنات عـــــى  عينهم  يبحلقـــــوا  ما 

االفندي مـــــخ  يف  وطالعه  ورشوهنـــــره  بيعـــــه  الجـــــوازات  إن 

الجنهبقى حـــــد يقول كده يـــــا اخواننا لهـــــم  بيـــــه  يا  الفقـــــرا 

ورقيها األصـــــل  بنـــــت  يغنيهاخـــــد  ربنـــــا  بختـــــك  عـــــى 

الـــــزوج والزوجه الحـــــب بني  بفلـــــوسدا  أبـــــًدا  ماينرشيـــــش 

دروسيامـــــا الزمـــــن ودا أكـــــر خوجه بيـــــدي  دا  القبيـــــل  من 

أخينا يـــــا  صحيح  قلوبنـــــا  الحـــــالإحنا  يف  تحتلهـــــا  بـــــروال 

فينا األحـــــرار  قلـــــوب  مـــــاللكـــــن  وال  تحتلهـــــا  بقـــــوه  ال 

تغريت: يخش.  [[[

تغريت: وِحرت.  [2[

تغريت: وآخرتها.  [3[
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)ضاحًكا( الغايه. دلوقت موش وقت الفلسفه. الزم تستعدوا ليل قلت لكو عليه   : محمد  

بكل دقه

)داخاًًل( بونجور يا جامعه  : هواش 

أوه. هواش بيه   : السيدات 

تعاىل هنا يابن عمي  طمني عملت إيه  : محمد 

كل خري. أهه اعمل حسابك يا محمد بيه. إن بعد نص ساعه بالكتري. حا تبص   : هواش 

تاًلقي هنا العروسه دي اليل إنت عايز تبلفها. وأبوها وأمها وخالتها. وباالختصار 

كل الفامليه

إش عال عال  : السيدات 

طب ودلوقت إيه رأيك بقى يف الصالون األبهه دا. آديني بقى يل من أول   : محمد 

إمبارح. وأنا داير أتسوق وأجر واستلف يف موبيليات. لحد ما خليت لك البيت. 

بقى شكله برنساوي صحيح

أل براوه عليك  : هواش 

ثم شوف املدموازياًلت األبهه دول. آديني اتدبقت لك عليهم من كل حته   : محمد  

شويه. علشان البلفه تبقى يف غاية املظبوط )للسيدات( موش كده يا 

مدموازياًلت 

وأبوها  : السيدات 

إمنا قل يل هنا يا محمد بيه  : رتيبة 

إيه يا ماما  : محمد 

هــامَّ الجامعــه اليل إنــت عازمهم النهــارده. وعايز تبلفهم دول. جنســهم   : رتيبة 

أفرنج إيه؟ 

أل دول جامعه أصلهم من طرابلس الشام. وإمنا من أغنى أغنياء الله. العروسه   : محمد 

يف غاية الجامل. وأبوها يف غاية اللوطوخيه. هي اسمها الڤيكونتيس وردة. وهو 

اسمه الكونت ننتال

إرمي  : السيدات 

)ضاحكة( أما اسم نكته قوي. إمنا إنت إيه اليل مرغَّبك يف الجوازه دي يا محمد   : عفيفة 

بيه. املال وال الجامل؟

أل طبًعا املال يا مدموازيل. احنا بتوع جامل واال احنا شعرا   : محمد 

يا حفيظ )يضحكن(  : السيدات 
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دلوقت خلونا يف املهم يا جامعه. أهه كل اليل عليكم النهارده. إنكم تبقوا   : هواش 

تتنفخوا قوي. قدام الجامعه املعازيم دول. علشان نقدمكم لهم بصفة: 

اليل برنسيسه واليل كونتيسه. واليل ماعرفش إيه    

أيوه عال عال  : السيدات 

بس إياك أمال عىل كده. تكون املكافأه بتاعتنا. عىل قد الرتب دي. وال زي   : رتيبة 

العاده. حا تيجو لآلخر وتحمرقوا

نحمرق إيه يا وليه. داحنا بعد يومني واال تاًلته بالكتري حا نبقى أنا وابن عمي   : هواش 

محمد بيه دا. من أغنى أهل األرض

يا ساًلم  : السيدات 

حاكم بعيد عنكم كان لنا عم غني. تاجر صمغ وريش نعام يف أسوان. وكان   : هواش 

عنده ثروه ميكن فوق التاًلتني ألف جنيه

يا وله  : السيدات 

فعمنــا شــنطح دا كان مــع غنــاه دا كله. متلــيل غضبان علينا. علشــان كان   : هواش  

بَلَُغــه إين أنــا ومحمــد بيه. عايشــني هنا يف مرص عيشــة نصــب وبلطجه. زي 

راسيني مانتو 

مظبوط  : السيدات 

مريس.. الغايه. عمنا دا توفاه الله من خمس تيام دلوقت. وادحنا سفرنا محامي   : هواش 

من طرفنا. املرت فلتس. علشان يروح يصفي الرتكه. ويجي يحربقنا ويشربقنا

طيب وعمكو ده. مالوش حد غريكو يورث فيه  : عفيفة 

أيوه فيه عمنا منره اتنني بتاع تحت الربع. واحد فرارجي بياع فراخ. واسمه   : هواش 

املعلم زقزوق

زقزوق. زقزوق )يضحكن( )جرس(  : السيدات 

)داخاًًل( سيدي هواش بيه   : السفرجي 

فيه إيه  : هواش 

فيه واحد بره عمَّ يسأل عىل سعادتك  : السفرجي 

)مقلــًدا( واحــد بره عم يســأل عىل ســعادتك.. أنا موش منبــه عليك يا   : محمد 

ِفلــح يــا طــور إنت. إنــه ملا يجي أي واحد يســأل علينا النهارده تســأله عن 

اســمه. وبعديــن تيجــي تقف عالبــاب كده وتقول. فاًلن الفــاًلين. يعني عىل 

الطريقــه األفرنجيه



22

هيه. بس كان حاصل عندي سهيان  : السفرجي 

طيب روح اسأله اسمه إيه ده. وتعاىل قوام. يالاًل اميش )يخرج السفرجي(   : محمد 

)ملحمــد( مــن حــق اصرب اصرب. دا الزم يكون املعلم كتكــوت. اليل بيقعد   : هواش 

ويانــا يف قهــوة تودري]]] حاكم الخــر عزمته النهارده ويانا هنا. علشــان تخني 

يبلف وكرشه 

)ضاحًكا( إال املعلم كتكوت دا الخر  : محمد 

سامع الست  : هواش 

ماعلهش. أنا أدوب يف دين دي )يحاول إمساكها(  : كتكوت 

هيه!  : السيدات 

هس بزياده لعب بقى. والميوها حبه )جرس من الداخل(  : هواش 

آه  : الجميع 

دول الزم فاملية العروسه. الزم الكونت وبنته. يالاًل اتنفخوا قوام. امتشوا   : هواش 

بعظمه. آدي وقتك يا عم كتكوت

بتاع الجاز!   : السفرجي 

إخص!   : الجميع 

دا الزم جاي يسأل عن الفنطاس  : هواش 

)لهواش( هيه. اتفش تاين وال  : كتكوت 

ال فش )يضحكون(  : هواش ومحمد 

)للسفرجي( بتاع جاز إيه يا طور. بتاع جاز إيه وزفت إيه؟  : محمد 

يا بوي. موش جنابك قلت يل. إن أي واحد يجي لكو]2] النهارده. ابقى ازعق   : السفرجي 

اسمه بالشكل ده

طب اميش روح. قل له يفوت بكره. جاتك داهيه )يخرج السفرجي(  : محمد 

)وقد ذهب إىل البيانو( إش إش. إيه األبهه دي يا محمد بيه. ودا اتدبقت عليه   : هواش 

منني البيانو ده

}دا يــا ســيدي بيانــو كهربايئ. أجرتــه من محل فردينــا ندوبويا. اليل يف   : محمد 

شــارع املنــاخ منره 8]. وإمنــا بيانو كهربــايئ. يرضب لوحده أي دور كان. 
أفرنجي!{]3] عريب 

تغريت: توخاي.  [[[

تغريت: يسأل عليكو.   [2[

تغيري جملة محمد: دا يا سيدي بيانو كهربايئ. أجرته من محل شهري خالص. يرضب لوحده أي دور إنكان.  [3[
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غريبه دي  : السيدات 

ال والله أالَّ براوه عليك]]].  ودا مليان دلوقت. يعني ممكن يشتغل لوحده  : هواش 

أيوه. اصرب ملا أفرَّجك. أما أركب التيار )جرس من الداخل(  : محمد 

آه  : الجميع 

املره دي الزم هام. الزم الكونت والعروسه بنته  : هواش 

اتنفخوا يا جامعه. سوقوا العظمه عىل آخر استيم. أيوه كده )ينتفخوا(  : محمد 

املعلم محمد أحمد زقزوق  : السفرجي 

يا خرب زي بعضه  : هواش ومحمد 

ودا إيش جابه لنا هنا النهارده بس  : هواش 

أنا ماليش دعوه يا عم. وزعه إنت مبعرفتك )يخرج شاماًل(  : محمد 

)تابًعا محمد( ال ال ما يصحش يا محمد بيه. خد هنا يا أخينا.. بس اسمع أمال   : هواش 

)يخرج وراه(

الله راُحم فني؟  : السيدات 

)من الداخل( هام فني والد أخويا )يدخل( إنتو يا جامعه ياليل هنا  : زقزوق 

آنست يا بيه  : السيدات 

هيه بيه مني؟ )يلتفت وراه(  : زقزوق 

ها ها ها ها ها  : السيدات 

إرمي. دا باينه موش بيت ابن أخويا.. أكونش غلطان]2]  ودخلت عند الجندي  : زقزوق 

حذف: ال والله أال براوه عليك.  [[[

تغريت: غلط.  [2[
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لحن االستقبال )موسيقى ]( 

بيتك بيتك  بيتـــــك  باطك  تحـــــت  والقفص  يا حالوتـــــك 

كتالينـــــك ســـــمباتيك بالقـــــوي ياختـــــي عـــــى كتاكيتك

يلزقزوق عاملـــــــــني  مالهـــــــــم  كده ليه نكونيش إحنا يف اســـــكوالدول 

يل بنت واصفـــــــــــني  دوالوحياتـــــــــــك  مـــــن  فـــــراخ  عالِكشـــــك 

املـــــوز فـــــرش  فراخـــــك  جـــــوز دي  يف  نفـــــي  وحياتـــــك 

عزوبيهزقزوق حرمـــــه  دي  إيـــــه  عتقيه}جوز  يـــــا  إنـــــِت  بت  يـــــا  يه 

ولـــــو عـــــى فتـــــة ملوخيـــــهإن كان عى جـــــوز خدي أبو زقزق

نياتهعى هيئتـــــه دي وعى شـــــنباتهبنت وعـــــى  نـــــخ  اتابيـــــه  دا 

عليه{]1] بـــــس الواحد حا يقـــــول لكو إيهزقزوق يـــــرد  ديـــــك  مالكوش 

بيتكالجميع بيتك  بيتـــــك  باطك  تحـــــت  والقفص  يا حالوتـــــك 

كتالينـــــك ســـــمباتيك بالقـــــوي ياختـــــي عـــــى كتاكيتك

تهزيئــــــــــــهزقزوق البيضه}ســــــــــــايقينها  م  ماطلعـــــوش  ـــــه  ولسَّ

صديقه مـــــدام  يـــــا  قـــــي  صيـــــدهروَّ فاكـــــراين  الزم  دي 

الريشدا ريـــــش النعـــــام مـــــا يجيشبنات يابـــــو  دول  من  ريشـــــه 

لجوزيـــــن انفتحـــــت  تقفيـــــش]]]] نفـــــي  بحقـــــك  ]وخـــــد 

بالروميزقزوق ىن  تـــــدَّ لـــــو  وفيومـــــيتعـــــريف  مالطـــــي  لـــــك  ن  أدَّ

دا عمك زقزق موش م الجامعه بتوع اليغنيش

بيتكالجميع بيتك  بيتـــــك  باطك  تحـــــت  والقفص  يا حالوتـــــك 

كتالينـــــك ســـــمباتيك بالقـــــوي ياختـــــي عـــــى كتاكيتك

الكشـــــاكيشالُعملـــــه دي عندي ما متشـــــيشزقزوق عند  دي  الُعملـــــه 

بيتكالجميع بيتك  بيتـــــك  باطك  تحـــــت  والقفص  يا حالوتـــــك 

كتالينـــــك ســـــمباتيك بالقـــــوي ياختـــــي عـــــى كتاكيتك

أســــــــــطىزقزوق واد  وفرارجـــــي بتـــــاع هيـــــال ليصهمحســــــــــوبك 

تغيري النص ما بني }..{: بنت: وحياتك واصفني يل يا بيه.. عالكشك جوز من دوال  [[[

                                               دي فراخك فرش املوز.. وأنا بتوحم عىل جوز

                                        زقزوق: جوز إيه يا بت إنِت وهي.. آه منك إنِت يا عتقيه

                                                  إن كان عىل جوز خدي زقزوق.. ولو عىل فتة ملوخيه

                                        بنت: مايغركش دقنه وشنباته.. دا أتابيه عبيط وعىل نياته

                                        زقزوق: احرتت والله أقول لكو إيه.. مالكمش ديك يرتد عليه

تغيري النص ما بني ]..]: إديني منهم جوز بقشيش.  [2[
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البوســـــطه يف  لـــــك  تقفيصـــــه{]1] يســـــوجر  متانـــــني  ســـــبعني 

ويغـــــازلشـــــويف ياختـــــي دقنه قـــــد إيهبنات بيســـــتلطف  وقـــــال 

ونازلدانـــــت عتاقـــــي وكُهنه يـــــا بيه وطالـــــع  بوالقي  وشـــــك 

ونازلدانـــــت عتاقـــــي وكُهنه يـــــا بيهالجامعة وطالـــــع  بوالقي  وشـــــك 

جميلميكـــــن راجـــــل ووشـــــه بوالقيزقزوق طبعـــــه]]]  ولكـــــن  وحش 

عتاقي شـــــكل  شـــــكله  زغاليـــــلميكـــــن  همـــــة  وهمتـــــه 

)داخاًًل بعد اللحن( أهاًًل وسهاًًل بعمي. آنستنا )يسلم عليه(   : محمد 
)داخاًًل( أهاًًل بعمي زقزوق.. الله إيه ده. إنت سارح بالفراخ دول يا عمي  : هواش 

أل دول كام فرخه كنت موديهم لواحده والده. وبعدين رحت لقيتها حمرقت.   : زقزوق 
الله يلعن أبو الوالده ألبو الساقطه سوا

طيب عن إذنك أما أديهم للخدام يشيلهم أحسن هنا عيب )يحاول أخد القفص(  : هواش 
عيب إيه يا نخ. دا الكارت بتاعي ده.. خليه هنا كده قدام عيني )يضعه فوق   : زقزوق 

القفص(
)لهــواش( يــا أخي وزَّعه بقفصه ده. أحســن يفضحنــا قدام الجامعه اليل   : محمد 

دلوقت جايني 
طول بالك  : هواش 

)ملحمد(]3] من حق فهمني هنا يا ابن اخويا. إنتو قلبتوا مبدرسة بنات وال إيه  : زقزوق 
ال يا عمي دول.. دول ..  : محمد 

أيوه دول.. بقى شوف يا عمي. أنا حا ارسيك عالحقيقه  : هواش 
رسيني ياخويا. اللهم اجعله خري  : زقزوق 

بقى إحنا بالنسبه لكوننا حا نورث. وحا نخش طبًعا يف طبقة الناس الهاي اليف.   : هواش 
استنسبنا إننا نجيب الستات دول. علشان بصفتهم معلامت. يبقوا يدونا دروس. 

أهه إيش معلمة بيانو وإيش معلمة جغرافيا. وإيش ماعرفش إيه )يضحكن(

ابهج. بقى دول معلامت دول ياخويا  : زقزوق 

وأبوها  : رتيبة 

أهي حرضتها دي مثاًًل يا عمي تبقى خوجه.. )ملحمد( خوجة إيه؟  : هواش 

أهه اليل يطلع يف إيدك قوله والساًلم  : محمد 

)لزقزوق( أيوه خوجه.. خوجة خط  : هواش 

خط إيه بقى. خط زلق  : زقزوق 

ال أل  : هواش ورتيبة 

حذف النص ما بني }..{.  [[[

تغيري "وحش ولكن طبعه": لكن هليهيل وطبعه.  [2[

تغريت: لهواش.  [3[
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أمال خط إيه. خط نار  : زقزوق 

نار إيه؟  : محمد ورتيبة 

أمال خط إيه بس ياخويا )لرتيبة( خط االستوا  : زقزوق 

ها ها ها ها   : رتيبة 

اوعى ال تسيح يا عمي!  : هواش 

سيبك. أنا حابلَّط يف الخط وزي ما تيجي )يحاول إمساكها(  : زقزوق 

الله حيلك. حيلك يابو الزقازيق  : ڤكتوريا 

زقازيق إيه يا مدام زفتى. ودي خوجة جغرافيا دي وال إيه  : زقزوق 

مظبوط. خوجة جغرافيا. يعني تعرف مراكز الباًلد. وكل بلد فأنهي حته مثاًًل  : هواش 

فأنهي حته؟ طيب تعريف سياًلن فأنهي حته يا مزمزيل؟  : زقزوق 

بيقول إيه ده. طيب ودا إيش فهمه يف الجغرافيا دا كامن. دا راجل أُمي  : ڤكتوريا 

إيه]]]؟ أنا أمك يا أم درمان إنِت. دانا أول جغرافجي اليل موش مايل عينك أنا  : زقزوق 

يا ساًلم  : الجميع]]] 

طيب إن كنِت شاطره كده تقويل يل. إيه الجزاير اليل تابعه ملرص  : زقزوق 

جزاير إيه ياختي. هو فيه جزاير تابعه ملرص  : ڤكتوريا 

إال فيه جزاير. أهه عندك جزيرة بدران. وجزيرة الروضة. وبحسب التعريفه   : زقزوق 

الجديده. جزيرة مالطة وسياًلن. ولسه مني عارف

ال والله أال براوه عليك  : ڤكتوريا 

إمنا احنا موش يف كده ياوالد اخويا. إنتو إزاي يبقى الراجل عمكو متويف من   : زقزوق 

خمس تيام بس. وماليني يل البيت خوجاوات من دول. وعاملينها يل جامعه

أيوه أنا اقول لك يا عمي. بقى يف الحقيقه محمد بيه ابن اخوك  : هواش 

أيوه قول يا هواش بيه  : زقزوق 

كان خاطب واحده مدموازيل. بنت واحد كونت طرابليس. من الناس األغنيا   : هواش 

الكبار. ومقيم هنا يف مرص. فالنهارده زي مانت شايف. عملنا العزومه دي كلها. 

علشان فاملية العروسه. وادحنا يف انتظارهم

آه. قلت يل  : زقزوق 

إمنا حرضتك طبًعا يا عمي. ماتحبش تتوجد يف العزايم األالفرنكه دي. موش إن   : محمد 

شاء الله. تفوت ترشفنا بكره شويه

تغريت: أمك؟  [[[

تم استبدال )ڤكتوريا( بـ )الجميع( يف هذه الجملة.  [2[
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بكره إيه يا واد. أنا فُت دلوقت. عىل مكتب املحامي فلتس دا اليل راح يصفي   : زقزوق 

تركة املرحوم اخويا يف أسوان. وبعدين قالوا يل. إنه حا يبعت لكو تلغراف هنا 

النهارده. باليل تم يف الرتكه 

إش النهارده النهارده؟ محمد  وهواش : 

وأهه من حيث عىل كون األمر كذلك. آديني حافضل مستنظره هنا. لحد ما   : زقزوق 

يجي يقول لنا. عىل ما تم واتفق

)عىل حدة( يا خرب دا حا يلزق  : هواش 

)لهواش( إيه العمل دلوقت  : محمد 

طيب يا عمي.. موش كان األنسب. إنك تروح توصل ملكتب املحامي وترجع  : هواش 

أيوه برضه فكره. )يناوله القفص( خد اتفضل. وادي الكارت بتاعك أهه  : محمد 

الله إيه الِعباره. إنتو بتطرقوين وال إيه. أنا موش منقول من هنا. إال أما يجي   : زقزوق 

املحامي فلتس أفندي 

خازوق )جرس من الداخل( محمد  وهواش : 

آه  : السيدات 

املره دي الزم فاملية العروسه. إجمد يابو الكتاكيت  : هواش 

إش. آه. أيوه]]] )ينتفخون(  : الجميع 

)ناظرًا حوله( الله الله. جرى لهم إيه دول. الجامعه باينهم اتلحسوا  : زقزوق 

اتنفخ يا عمي اتنفخ. أنا يف عرضك اعمل زي دول  : هواش 

. ما تفهموين الله إيه هوَّ  : زقزوق 

إف موش وقته. أحسن لها أصل  : هواش 

طيب حيث إن لها أصل. استلم يف نفخان )ينتفخ ويتمىش بعظمة(  : زقزوق 

أيوه كده. عال خالص يا عمي  : محمد 

إخرس عام يف عينك. اوعى تكلمني دلوقت. أحسن أنا سبت يف العظمه خاًلص  : زقزوق 

أخ القفص القفص  : السيدات 

أخ. قفص فيه الفراخ]2] أما ناخده نشيله جوه )يهم بأخذه(  : هواش 

ال ال ارجع. اوعى تقرب للكارت )يضحكن(  : زقزوق 

موش كده يا عمي امال. باًلش فضايح  : هواش 

ال ورشفك ما ميكن )يضع القفص عىل الطاولة(  : زقزوق 

حذف جملة الجميع.  [[[

تغيري "أخ. قفص فيه الفراخ": يادي القفص.  [2[
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يادي الداهيه )لزقزوق( طيب تعاىل امال. خليك واقف هنا يا عمي. إمنا ما   : هواش 

تتنقلش من هنا أبًدا. }سامع أبًدا. أحسن دي األصول عند الجامعه الكونتات

أيوه عند الجامعه الكونتات. اليل جايني دلوقت. دي طريقة االستقبال عندهم.   : محمد 
اوعى تتنقل من مطرحك )موسيقى({]]]

جناب الكونتيسة والكونت ننتال. الربنسيسة جنباًلط.. الربنسيسة زعرورة]2]..   : السفرجي 

البارونة حلمبوحة.. الكونتيسة كوك.. الكونتيسة ملكوف..!

أهاًًل وسهاًًل بنجور )محمد يهتم بالعروسة وهواش بالكونت(  : الجميع 

كيف حالكن يا جامعه. منيح إنشالله؟  : الكونت 

إنتو آنستونا يا حرضة الكونت  : هواش 

رشفتينا يا ڤيكونتيس  : محمد  

مرسيه يا مونشري  : وردة 

)لهواش( داخلك يا يبِّ. باًل مؤاخذه مني مني ها املدامات  : الكونت 

آه بردون. حرضتهم يا جناب الكونت. الستات معارفنا وجرياننا. من أكرب   : هواش 

فامليات يف مرص. من برنسيسات وطالع

أنشانتيه.. ومني حرضته ها املسييه )مشريًا عىل كتكوت(  : الكونت 

حرضته كتكوت بيه. رئيس جمعية الرفق بالـ...   : هواش 

باإليه؟  : كتكوت 

بالتور اليل شايل الدنيا )يضحكون ثم يجلس من ليس له أهمية(  : زقزوق 

ومني حرضته دا. أبو دقن ده. )مشرية عىل زقزوق(  : وردة 

مني. أنا؟ )يقرتب منها(  : زقزوق 

يا سيدي ماتتنقلش قلنا. أحسن دي األصول عند الجامعه الكونتات  : هواش 

)عائًدا( آه صحيح.. طيب إمنا موش تعرفونا بنسايبنا دول  : زقزوق 

)لزقزوق( نِحنا يا يبِّ. كقولك من أرشاف طرابس. وحرضتك  : الكونت 

وحرضته من أرشاف  : هواش 

من أرشاف تحت الربع  : زقزوق 

ربع إيه ماتفضحناش.. حرضته يا جناب الكونت. زقزوق بيه املشهور! أكرب...  : هواش 

أكرب فرارجي يف البلد  : زقزوق 

تغيري الحوار ما بني }..{: هواش: أهه خليه واقف كده عىل طول علشان يداري قفص الفراخ  [[[

                                         زقزوق: إيه العباره. بقى حافضل واقف كده عىل طول

                                         هواش: أيوه عىل طول. أحسن دي أصول عند الجامعه الكونتات اليل جايني دلوقت. دي طريقة االستقبال عندهم.

تم حذف: الربنسيسة زعرورة.  [2[
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يادي الداهيه محمد وهواش : 

شو شو. شو يعني فرارجي  : الكونت 

}أل فرارجي.. فرارجي عندنا يعني...  : هواش 

يعني مزيكانتي. خوجة مزيكا...  : محمد 
هيه؟ أيوه مزيكانتي مزيكانتي. حرضته خوجة املوسيقى{]]]  : هواش 

إيه! موسيقا إيه يا واد إنت وهو. إنتو حا تاخدوين يف دوكه وال إيه  : زقزوق 

يا سيدي ُهس لحسن لها أصل.. وحرضته يا زقزوق بيه. أبو العروسه الكونت   : هواش 

ننتال. وحرضتها بنت الكونت ننتال

)لوردة( ترشفنا يا مدام كونتننتال  : زقزوق 

الله موش كده  : هواش 

سيبك أنا حانزل فيها وزي ما تيجي )يحاول التقدم من وردة فيجره(  : زقزوق 

الله رايح فني تعاىل  : هواش 

يا سيدي هس أحسن لها أصل )يتقدم من وردة(  : زقزوق 

أخ. القفص القفص  : السيدات 

الكونت 
هيه؟ ومن معه  : 

يادي القفص. أما نخبيه هنا تحت الكريس )يخفيه(  : زقزوق 

إنتو آنستونا يا مونشري  : وردة 

دانتو لحستونا يا مونشريه  : زقزوق 

تعاىل هنا. مونشري إيه ومونشرية إيه  : هواش 

أيوه إنت مالك. إحنا مناشري يف بعض يا لوح  : زقزوق 
يا عمي عيب موش كده]2]  : محمد 

)يرى ڤيوليت( يا مسا الفل )لهواش( وحرضتها من فاملية الكونتننتال برضه  : زقزوق 

ال يا يبِّ. حرضتها من معارفنا. مسكوبيه روسيه  : الكونت 

ترشفنا يا مدام روسيه  : زقزوق 

ال حرضة جنابها كونتيس يا يبِّ. كونتيس  : الكونت 

كونتيس. وكون جْدي إيه يا والدي  : زقزوق 

شو. بعدك مانك فاهم؟ حرضتها مسكوبيه من الروسيا. واسمها الكونتيس ملكوف  : الكونت 

اختصار الحوار ما بني }..{: هواش: أل.. فرارجي عندنا يعني.. يعني مزيكانتي. خوجة مزيكا.. حرضته خوجة املوسيقى.  [[[

حذف جملة محمد.  [2[
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ملكوف ملكوف؟ إال ملكوف.. دي الزم تكون ملبوسه  : زقزوق 

أما حرضة جناب الست )عىل إيـڤيت( فإنها متل حكايتها. واسمها الكونتيس كوك  : الكونت 

كوك؟  : زقزوق 

إي كوك من األعيان املهولني  : الكونت 

من أنهي أعيان حرضتك بقى يا مدام كوك. من أعيان الفحامني؟  : زقزوق  

وحرضتها البارونة حلمبوحة  : الكونت 

حلمبوحة إال حلمبوحة  : زقزوق 

يا عمي الميها بقى  : هواش 

يا أخي ُهس أحسن لها أصل قلنا  : زقزوق 

)لزقزوق( عن إذنك أنا حاقعد يا بيه أحسن تعبت  : وردة 

يا ساًلم رقبتي يا سنيوره. اتفضيل )يقدم الكريس الذي تحته القفص(  : زقزوق 

أَخ القفص القفص  : السيدات 

ه البوفيه يادي القفص.. خدي. خبيه هنا جوَّ  : هواش 

دانا كامن تعبت. اعطوين يش كريس  : الكونت 

أل صهني. هاتوا له قفص الفراخ )يجلس عىل قدمي وردة(   : زقزوق 

اللهم طولك يا روح. ديهدي. دا ماله قاعد كدا ليه. زي هاملت تحت رجلني أوڤيليا   : هواش 
متام بس ناقص املروحه]]]  : الكونت 

ما تيجي شويه الناحيه دي. تجالس الستات الروس دول يا عمي]2]  : هواش 

ال يا عم استلموا إنتو الروس. وخلوين أنا يف الرجلني  : زقزوق 

أحسن يشء نلهيهم. إيه رأيكم يا جامعه. يف عرشة رقص. يف الصالون الكبري ده  : هواش 

آه براڤو براڤو )يقفون(  : السيدات 

هه. تيجي نرقصك يا عمي )موسيقى ](  : هواش 

ال يا عمي. ال ترقصوين وال أرقصكم  : زقزوق 

ليه محمد وهواش : 

قال يرقصوين قال. وإيه الفايده ملا ترقصوين. وبعدين تسيبوين دايخ]3] أرن لوحدي  : زقزوق 

}طيب اتفضلوا بينا احنا يا جامعه. نرشب كاس شمبانيا أواًل. وبعدها ننزل  : هواش 

      ترقيص يف بعض. ملا نقول بس )موسيقى 2(

أيوه فكره. عال براڤو.. إتفضيل يا مدام. اتفضيل يا كونتيس )يخرجن(   : السيدات 

تغيري جملة الكونت: إي مظبوط. فقط ناقص املروحه.  [[[

تم استبدال )محمد( بـ )هواش( يف هذه الجملة.  [2[

تم حذفها.  [3[
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يا ساًلم يا بابا. الجزمه بتاعتي تاعبه رجيل قوي  : وردة 

ما بيساير. دويس فيها بكل قوتك. دويس دويس )يخرجون ووردة كأنها تبحث   : الكونت 

عن مروحتها فيرسع إليها محمد بيه بلهفة ويغنون( وينها بنتي وردة )داخاًًل 

بعد اللحن(

آه أهم  : الجميع 

)لكونت( ال مؤاخذه يا حرضة الكونت. حاكم أنا ماليش تقل عىل الشمبانيا   : محمد 
إي ما بيساير{]]]  : الكونت 

                        )موسيقى 2(       )رقصة(
)داخاًًل( فني قفص الفراخ يا واد إنت وهو]2]  : زقزوق 

الله ُهس باًلش فضايح  : هواش 

شو بده جناب األستاذ املوسيقار  : الكونت 

ال مافيش مافيش  : هواش 

آه. من حق يا محمد بيه. موش يسمح األستاذ. علشان خاطري. يسمعنا حتة موزيكا  : وردة 

إحمى. عجبك كدا يا قفا إنت وهوَّ  : زقزوق 

أيوه فكره. البيانو الكهربايئ  : هواش 

إيه. موش ممكن يا بيه  : وردة 

يا ساًلم موش ممكن إزاي.. إيه الرأي بقى  : زقزوق 

بس وافقني إنت..   : هواش 

أيوه اتفضل سمعنا حاجه ع البيانو يا زقزوق بيه )يجره فيرتاجع(  : محمد 

بيقول إيه ده  : زقزوق 

يا سيدي وافق. البيانو بيرضب لوحده  : هواش 

يالاًل امال يا بيه. الزم نرتجاك  : وردة 

ال يافندم العفو. يا ساًلم  : زقزوق 

البيه حا يسمعكوا دلوقت دور من أجمل األدوار األفرنجيه  : هواش 

آه براڤو )يجلسون(  : الجميع 

اقعد باًلش فلسفه]3] اعمل إنك بتدق بصوابعك وخاًلص   : هواش 

خد بالك آدينى حاميش البيانو )يخرج(  : محمد 

تغيري الحوار ما بني }..{: هواش: طيب دلوقت إذا كانت تسمح حرضة الكونتيس إنها تقول لنا منولوج واال حاجه من اليل تعرفها  [[[

                                         وردة: بكل ممنونيه )موسيقى 2( )وردة تغنى اللحن(

                                         الكونت: ودلوقت إذا كانت الستات يسمحوا يرقصوا رقصه.

تغيري الحوار: الله فني قفص الفراخ امال ياخويا.  [2[

حذف: باًلش فلسفه.  [3[
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بيانو إيه اليل حا ميشوه. دول حا ميشوا يل بطني أنا  : زقزوق 
ُهس بقى واطلع فيها]]]  : هواش 

يا رفاعي  : زقزوق 

يا سيدي اقعد قلنا ولعب صوابعك )بعد لحظة(  : هواش 
الله. دا يشء جميل. يا وعدي يا وعدي]2]  : الجميع 

أف يا بابا. إيه ده  : وردة 

شو شو  : الكونت 

موش عارفه الدور ده. بيهيِّج عصبيتي كده ليه  : وردة 

إيه مالها  : هواش 

ال ما يف يش. بس متذمره]3] يش نتفه   : الكونت 

يا خرب دي حا تســورق. شــوفوا قزازة األوثري قوام. وال قزازة الخل. أظن هنا   : هواش 

البوفيه ه  جوَّ

وين وين. اصرب اصرب )يرسع إىل البوفيه( العام شو هايدا  : الكونت 

أخ القفص القفص  : السيدات 

إخص )يعطى القفص لسيدة فتخرج به(  : هواش 

)واقًفا( أنهي قفص. من حق فني قفص الفراخ بتاعي  : زقزوق 

الله دا ساب البيانو.. اقعد يا سيدي ما تفضحناش  : هواش 

آه آه  : وردة 

ساًلمتك يا عينيا )تاركًا البيانو(  : زقزوق 
يا سيدي فلقتنا موش كده. اقعد لَياًلحظوا. أعوذ بالله]]]  : هواش 

آه. باًلش مزيكا باًلش مزيكا  : وردة 

حاج يا يبِّ كفايه. ما بدنا مزازيك  : الكونت 

أنا عارف راح فني محمد بيه. والداهيه إين ماعرفش أسكت البيانو  : هواش 

يا سيدي يا عنتيني ما بدنا مزازيك. يا الله يا سام يا عام  : الكونت 

اخرس عام يف عني أبوك. اوعى توشش الجي أفلق لك مخك   : زقزوق 

يا سيدي بس أنا يف عرضك. أبوس إيدك أبوس رجلك  : هواش 

ياخي أنا مايل يندعقوا  : زقزوق 

تغيري جملة هواش: يا سيدي لعب صوابعك ومالكش دعوه.  [[[

حذف: يا وعدي يا وعدي.  [2[

تغريت: مترنفزه.  [3[

حذف: أعوذ بالله.  [[[
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آه آه آه  )يرسع هواش إليها(  : وردة 

يا جدع تعاىل استلم مني. خليني أدَّن لها يف ودنها  : زقزوق 

والك حاج يخرب بيتك. ما فيك تسكت نتفه   : الكونت 

يا سيدي دا مرض عصبي ماسكني يف صوابعي موش ممكن  : زقزوق 

والك جنيتني  : الكونت 

يــا ســيدي أنا كده. ملا انفتــح يف املزيكا. مافيش حاجه تســكتني أبًدا. إنت   : زقزوق 
لســه ماعرفتنيش]]]

هيه. الله إيه العباره )يسكت البيانو( ال خاًلص مافيش حاجه  : محمد 
الله البيانو فرغ وال إيه  : زقزوق 

الحمد لله  : هواش ومحمد 
آه. آه )تقف(  : وردة 

ساًلمتك يا بتقبوريني  : الكونت 
أما غريبه دي]2]  : الجميع 

هه. فقِت يا مدام كونتننتال   : زقزوق 

أيوه يا بيه بردون ما تآخدونيش  : وردة 

يخرب بيت ها الشغله  : الكونت 

دلوقت أكون ممنونه يا بيه. لو تسمح وتسمعني حاجه تانيه  : وردة 

ال يا ستي ال تانيه وال رابعه  : زقزوق 

موش بزياده. إلحق إماًل البيانو قوام. قبل ما يلعب  : هواش 

فإذا ما زال هيك يا بنتي. دقي لنا إنِت يش نتفه لنشوف  : الكونت 

أيوه دورك إنِت بقى  : زقزوق 
يا سيدي موش وقته. أُف]3]  : هواش 

ُهس اخرس إنت. أحسن لها أصل. إحنا والد موسيقى زي بعض. إنت مالك  : زقزوق 

القصد. ما دام البيه عايز. مافيش مانع )تذهب للبيانو(  : وردة 
أهه كده.. سمع ُهس.. لعبي صوابعك إنت. ومالكيش دعوه. دا بيانو السليك]]]  : زقزوق 

يا أخي]]]. طيب دقي لنا يا مزمزيل. نفس الدور اليل كان بيدقه البيه دلوقت  : هواش 

ال ال داخلكن. دقي لنا ىش نتفه من مارش عايدة  : الكونت 

حذف: إنت لسه ماعرفتنيش.  [[[

حذف جملة الجميع.  [2[

تم حذفها.  [3[

حذف: دا بيانو السليك.  [[[

حذف: يا أخي.  [[[
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أيوه براڤو.. مارش عايدة.. الله إيه ده. إيه ده  : وردة 

شو فيه  : الكونت 

إيه البيانو ده؟ بيرضب لوحده!  : وردة 

ال ماهو بيانو السليك  : زقزوق 

العام. شو ها البيانو يابا )لهواش(  : الكونت 

هه. ال دا بس.. حاكم من كرت ما بنرضب الدور دا عليه..  : هواش 

أيوه البيانو اتعود عالدور دا. عقد عىل كده  : زقزوق 

أما أشوف محمد بيه. أخليه يوقف البيانو )يخرج(  : هواش 

العام. شو ها الجوز البكوات يا وردة  : الكونت 

أُعوذ بالله من دا جوز  : وردة 

سيبك إنت من الجوز البداره دا. وخليك هنا يف الجوز العتاقي   : زقزوق 

)داخلني( يا ساتر يا رب محمد وهواش : 

تلغراف للبيه  : السفرجي 

إيه؟  : الجميع 

أما طور صحيح]]] ورِّى تلغراف إيه دا كامن )يأخذه(  : محمد 

خري إن شاء الله. خري  : الجميع 

دا من املرت فلتس من أسوان.. املرحوم كتب كل يشء باسم زقزوق  : محمد 

إيه إيه إيه  : زقزوق 

راحت الرثوه. آه )يغمى عليه(  : محمد 

يا ساتر  : السيدات 

آه عرشين]2] ألف جنيه. آه )يغمى عليه(  : هواش 

يا حفيظ  : السيدات 

عرشين]3] ألف جنيه يا دين النبي! اوعى أما أسخسخ أنا الخر. سندوين )يرمتي   : زقزوق 

عىل الكونت ووردة(

حذف: أما طور صحيح.  [[[

تغريت: تاًلتني.  [2[

تغريت: تاًلتني.  [3[
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اللحن الختامي
)زغاريد(

زقزقالجميع يابـــــو  نُلتها  أهـــــه  افـــــرح بقـــــى وهيَّـــــص مبرياثكأديك 

يرزق ربـــــك  وأهه  بقـــــى  راســـــكبعر  لنا  تعيش  فـــــاين  كله  دا 

بصيتكبنت واتهنـــــى  بيـــــه  يا  ال بـــــد عـــــن ليله تكـــــون لذهابهج 

الدبـــــح يف كتاكيتـــــك يامـــــا أحـــــى أكلتهـــــم يف املزهونـــــدور 

نســـــتناالجميع إيه  عى  القفص  أســـــنانناهـــــات  بنســـــن  أهه  أدحنـــــا 

ويكـــــون لهـــــا هنا شـــــنه ورنهال بـــــد مـــــن عشـــــوه هاميوين

إنت وهيزقزوق دبحـــــه]1]  جاتكو  ربيتهمياخي  إيـــــدي  عى  دول  فراخي 

وقفيه كاتـــــب  النـــــا  كتاكيتهموالنبـــــي  وكتاكيـــــت  دي  لفراخي 

زقزقالجميع يابـــــو  نُلتها  أهـــــه  افـــــرح بقـــــى وهيَّـــــص مبرياثكأديك 

يرزق ربـــــك  وأهه  بقـــــى  راســـــكبعر  لنا  تعيش  فـــــاين  كله  دا 

وأالتيهدا بكـــــره يبقـــــى لنـــــا أردغانهبنت حـــــظ  نهـــــار  وليـــــل 

محظيهتشـــــوف يل يف رسايتك شـــــغالنه لـــــك  تاخـــــدين  ولـــــو 

منه والـــــذي  قلبـــــي  تجنهَشـــــبكت  ال  عقـــــيل  عـــــى  خويف  يا 

رنـــــهنقي الـــــيل عى كيفـــــك هنا فينا بـــــراين  شـــــفت يش  وإن 

زقزقالجميع يابـــــو  نلتها  أهـــــه  افـــــرح بقـــــى وهيَّـــــص مبرياثكأديك 

يرزق ربـــــك  وأهه  بقـــــى  راســـــكبعر  لنا  تعيش  فـــــاين  كله  دا 

وســـــيبكبنت الجد  يف  تقيل  من الحاجـــــات دي ال تقطع خركخليـــــك 

أحســـــن محاســـــيبك تتبلفش  زي املقصـــــات ينحلـــــوا وبـــــركما 

قرشـــــينيلـــــو كنت منـــــك الفتـــــح عيني من  بـــــايل  واخـــــيل 

تغيري "ياخي جاتكو دبحه": دا بُعدكم.  [[[
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تعيـــــدىزقزوق واال  تقـــــويل  زقزوق غـــــري الجـــــد مايعرفش]1]مهـــــام 

إيدى إيدكوا يف  إنتو خلـــــوا]]]  دى إيــد لوحدها ياهو]3] ما تســّقفشبس 

زقزقالجميع يابـــــو  نُلتها  أهـــــه  افـــــرح بقـــــى وهيَّـــــص مبرياثكأديك 

يرزق ربـــــك  وأهه  بقـــــى  راســـــكبعر  لنا  تعيش  فـــــاين  كله  دا 

أخوكدلوقـــــت حط ديلك يف اســـــنانكاألوالد تركـــــة  صفـــــي  ويالـــــال 

الـــــكل يهنوكوبعـــــد مـــــا  تثبـــــت]]]  أطيانك تيجـــــي تالقـــــي 

اليتامىإن كان يف غيبتـــــك واال وجـــــودك وأبـــــو  أبونـــــا  إنـــــت 

بالســـــالمهســـــافر وادحنـــــا عـــــى عهودك لنا  تيجـــــي  ما  لحد 

ستار

تغيري "زقزوق غري الجد مايعرفش": أنا غري الجد ما اعرفش.  [[[

تغريت: حطو.  [2[

تم حذفها.  [3[

تغريت: تسجل.  [[[
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الفصل الثاين 

ــني  ــزوق جالس ــاب زق ــون أصح ــتار يك ــع الس ــد رف ــه - عن ــزوق بي ــت زق ــون يف بي صال

ــع  ــة م ــة العروس ــل فاملي ــات تدخ ــروج الراقص ــر خ ــى إث ــة - وع ــة دبك ــى رقص ــون ع ويغن

زقــزوق ثــم يخرجــون يف نهايــة لحــن الزفــة - بعــد اللحــن يدخــل محمــد وهــواش حامــاًل ســبًتا 

ــاًل مقطــف.  ــاين حام ــه أوراق والث في

)موسيقى 1(

إف. إيه الرأي دلوقت بقى يايس هواش بيه. يعني إيه قصدك من كونك خليتنا   : محمد 

جينا بالشيله دي عىل هنا. ودخلتنا زي الحراميه من باب املطبخ

قصدي كله إين أثبت لك. بإن عمك زقزوق نازل عزايم. يف العروسه دي. اليل   : هواش 

كنا عايزين نبلفها. وإنه مخبي علينا. إنه رايح يتجوزها اليومني دول

وبقى علشان كده. استخرقت لنا إنت. يف حكاية الورق ده  : محمد 

بالطبــع. ألن دلوقــت لــو تصادف. وعم زقزوق التقانا هنــا يف بيته. خصوًصا   : هواش  

يف حال وجود بســاًلمتها العروســه. حــا يتضايق قوي. فاحنا وقتهــا نتحجج له. 

بإننــا جينا هنا. علشــان نفرز له الورق الدشــت ده. الــيل كان كلفنا بفرزه 

إمبارح يف املحل

شوف بالله عليك. قد إيه فواتري قدميه. وجوابات كُهنه. وكاًلم فارغ   : محمد 

ياخي الغايه بقى. ما دام حكم علينا بختنا لِْسود. إننا نكون مستخدمني عنده.   : هواش 

يف محل املاين فاتوره دا. اليل فتحه عىل آخر الزمن )زغاريد(

)موسيقى](

إيه دا  : محمد 

خد يابني دي الزم الزفه اليل عاملها بساًلمته عمك]]] للعروسه. تعاىل بنا نتدارى   : هواش 

كده الناحيه دي أما نشوف إيه الحكايه )يخرجان(

تم حذفها.  [[[
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لحن الزفة

النبي صلوا عى جامله دي عروسة البيه تعالوا بنا نسندها لهيا عشـــــاق 

هالله هل  أهو  جاملهـــــا  نور  يا هنيـــــه ليل ينولها يـــــا هنيه لهآدى 

منييا قمـــــر بينور ســـــبحان من صوَّرزقزوق عزيـــــزة  وســـــفريه  چوليت 

كان اسم مزور

ملـــــنيمن شـــــاف كـــــده بنـــــي آدمني وهســـــه  تطلعـــــي  راح 

الياســـــــــــــــمني لون  واألب عريــــــــــض وســــــــــمنياألم 

الـــــيل معكـــــرهيـــــا ســـــالم يـــــا حتة ســـــكره تريـــــاق  يـــــا 

يا عريسها يا زين ما التقيت

مــــــــن يومــــــــهالوالدين بيـــــــــه ملـــــــــْو هدومـــــــــهعريســــــــك 

افرحي بـــــــــــــه  يلومــــــــهاتهنـــــــــــــي  الــــــــيل  كيــــــــدي 

تعومــــــــــــوا]1]إنـــــِت الســـــمن وهو العســـــل رب  يــــــــــــا 

فييِّـــــس اســـــم اللـــــه عليـــــهفنجرتـــــــه دي كلهـــــــا إيـــــــه

إيديـــــهيبــــــــدر باأللــــــــف جنيــــــــه تقوليـــــش مالليـــــم يف 

الفلـــــيل]]]إنشــــــــــالله متليل ســــــــــبهليل إنـــــِت  عى حســـــك 

يا جنان يا ناس عى دا تواليت

النبي صلوا عى جاملهالجميع دي عروسة البيه تعالوا بنا نسندها لهيا عشـــــاق 

هالله هل  أهو  جاملهـــــا  نور  يا هنيـــــه ليل ينولها يـــــا هنيه لهآدي 

نقاوهبيس فامليـــــه  يا  بـــــراوه  خلفتوا وطلعت خلفتكم َحامر وحالوهوالله 

بيـــــهاالوالد زقـــــزوق  عريســـــك  عينيـــــه]3]  دا  يف  يحطـــــك  بكـــــره 
عليهعلشـــــان مـــــا تضمنـــــي حبه]]] وحافظـــــي  عرضـــــه  صوين 

التباسزقزوق فيـــــه  مافيـــــش  يشء  نـــــاسدا  يـــــا  عرضنـــــا  صيانـــــة 

ملجدنا أكر أساس

تم حذف البيت بأكمله.  [[[

تغريت: يا فليل.  [2[

تغيري "بكره يحطك يف عينيه": ليه ما تدوبيش فيه ليه.  [3[

تغيري "تضمني حبه": تاخدي عليه.  [[[
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أيوه. هي صدقت يا سيدي. إمنا هم فني امال. عمي وفاملية العروسه. والكل كليله]]]  : محمد 

أهي أم حسني الطباخه بتقول. إنهم نزلوا تحت يف الساًلملك  : هواش 

إشمعنى يعني الساًلملك  : محمد 

علشــان عمك زقزوق خايف. إنهم لو فضلوا هنا فوق. ميكن العروســه تتخايل.   : هواش 

ببنــت مــن بناته التاًلته. فاًلية واال زينــب واال فاطمة. وبعدين تطري الجوازه 

من إيده

إزاي ده  : محمد 

ماهو أنا فضلت أنكش واتحرى. لحد ما عرفت. بإن بنت الكونت دي. قبلت   : هواش 

تتجوز عمك. ولكن تحت رشطني.إنه ال يكون متجوز. وال يكون عنده أوالد 

مطلًقا. فللسبب ده. تاًلقيه خايف ال العروسه تتخايل بحد من بناته هنا

لكن إزاي ده. دا مافيش هنا وياه يف البيت. غري بنته الكبريه فاًلية بس. فاًلية   : محمد 
امللحوسه دي. اليل متليل تقول شعر. وإمنا بنتينه التانيني.. زي ما إنت عارف]2]

مظبوط. بنتينه التانيني. زينب متليل قاعده عند خالتها. زي ما إنت عارف.   : هواش 

وفاطمة متليل عند مرات عمها. يف الغربية. ولكن بقى نظرًا لرشوط العروسه 

الجديده. تاًلقيه حا يعمل كل جهده. يف كونه يكلفت بناته التاًلته. ويجوزهم 

رًسا. قبل ما العروسه تاخد خرب 

طيب استنى استنى. أنا عندي فكره. إمنا جهنميه خالص  : محمد 

إيه هي؟  : هواش 

ما تيجي نقول للعروسه. عىل كل يشء. ونفهمها بإنه عنده ربع دستة بنات  : محمد 

ال ال يا عبيط. طول بالك لحد ما يبني. ويحصل آخر دور. وبعدين أهد لك يف   : هواش 

لحظه واحده كل اليل بناه. خيلِّ املسأله دي عىل أخيك

)داخاًًل( ديهدي. إيش جابكوا هنا يا جندي إنت وهوَّ  : عصعوص 

إخص عم عصعوص  : محمد 

ال بس إحنا جينا. علشان نفرز شوية الورق دول  : هواش 

تفرزوا إيه. إنتو سايبني املحل لوحده. وجايني هنا كده. من غري استئذان مني  : عصعوص 

ماعلهش يا عم عصعوص  : هواش ومحمد 

إخرس. جاك عصعوص يف سونك منك له. أنا بصفتي وكيل عمكو يف املحل   : عصعوص 

بتاعه. الزم استعمل وياكو كل تخشن

تغيري "الكل كليله": واليل كانوا هنا كلهم.  [[[

حذف: زي ما إنت عارف.  [2[

41



إيه إيه محمد وهواش : 

. وروحوا افرزوا يف املحل. يالاًل قبل ما  يالاًل. الفع عزالك دا من سكات إنت وهوَّ  : عصعوص 

يشوفكوا عمكو هنا. ويخيّل نهاركو أسود

)من الداخل( هوَّ فني الراجل عصعوص  : زقزوق 

يا خرب أهه جه. افرز يا محمد )يتظاهران بالفرز( محمد وهواش : 

آديني أهه  : عصعوص 

ديهدي. ودول إيش جابهم هنا. الجوز اللطوخه دول  : زقزوق 

قول عندك كامن تابع ما قبله...  : هواش 

أيوه يا سيدي  : محمد 

الباره منقوط والقرش إحدى رش  : هواش 

والقرش إحدى رش  : محمد 

فاتوره يف تسعه وتاًلتني فرباير  : هواش 

تسعه وتاًلتني فرباير  : محمد  

للخواجه يني سيفليساكس  : هواش 

:  سيفليساكس محمد 

تبقى املجموعه ستميه وسته  : هواش 

ستميه وسته  : محمد 

وإن نقصت ابقى حط لها حته  : هواش 

حط لها حته  : محمد 

بس عندك. إيه هي اليل تحط لها حته. يا واد يا عتقي إنت وهوَّ  : زقزوق 

بنفرز يا عمي محمد وهواش : 

حط لها حته إيه وستميه وسته إيه. إنتو بتفرزوا باألفرنجي  : زقزوق 

ال يا عمي... محمد وهواش : 

اخرس. عام يف عينك منك البن خالتك سوا. يالاًل الفعوا عزالكو ده. وزقوا من   : زقزوق 

الناحيه دي. من باب املطبخ ده. وال تورونيش خلقتكو دي هنا أبًدا )يخرجان( 

قال ستميه وسته قال. ماهو لو كنا حقنا يف عينكم. ماكنتوش عملتوا كده يا غجر

من حق خد خد يا معلم زقزوق  : عصعوص 

أخد إيه إنت الخر  : زقزوق 

فيه اتنني أفنديه. كانوا جولك هنا الصبح. سألوا عليك. األوالين أفندي غلباوي   : عصعوص 
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كده. والفع محفظه تحت باطه. وبعدها بساعه جه واحد تاين بدقن]]] باينُّه 

تركاوي. وبعدين عطوين الكراريت بتوعهم دول )يناوله الكارت(

)يقرأ( إيه. بهجت أفندي املحامي. )ضاحًكا( إال بهجه أفندي دا. استنى أما   : زقزوق 

نشوف التاين الخر. ميكن اسمه أوانطت. إيه. شبندر أغا. ظابط بالجيش 

الهاميوين سابًقا.. ارمي. اللهم اجعله خري. يا ترى دول عاوزيني ليه كامن

أهه كل واحد منهم قال يل حارجع تاين )يسمع صوت فاًلية(  : عصعوص 

)صوت فاًلية( يا من نأى  : فالية 

ديهدي. هي بنتي فاًلية كانت هنا. ماخرجتش   : زقزوق 

أيوه كانت خرجت الصبح. راحت جنينة الحيوانات وتوها جايه دلوقت أهه  : عصعوص 

أما نكته عىل كده. بقى البنت دي كل ما تروح جنينة الحيوانات. تيجي تشعر   : زقزوق 

لنا كده لحد ما يبقى شعرها للركب

القصد. روح إنت شوف املعازيم الروبيون بتوعك. اليل تحت. و أنا ألهيها لك   : عصعوص 

أين. برضه الربكه يف عمك عصعوص ما تخافش

يا ساًلم. وهو أنا ىلَّ كام عصعوص غريك. بس ابقى حاسب. ال بيت شعر ينط   : زقزوق 

يجي يف عينك. أحسن يالاًل الساًلمه )يخرج(
أهه ربنا يسرت. يا ساتر يا رب. آه. أهه كل يوم عاملعدل ده. يا حفيظ]2]  : عصعوص 

يا من نأى...  : فالية 

نأى إيه بقى؟ نقى مشمش   : عصعوص 

يا من نأى عني وهد كياين  : فالية 

الله يهد كيانك يا بعيده  : عصعوص 

وبرمش عينيه الطويل كواين  : فالية 

كده  : عصعوص 

أّشِفق عىلَّ فقد يأَست من الحياه. وَغرَقُْت يف دمعي ياهو لوداين  : فالية 

ال حول الله  : عصعوص 

طوحتني من فوق أهرام الجفا  : فالية 

يا مغيث. دي الزم بتحب أبو الهول  : عصعوص 

طوحتني من فوق أهرام الجفا. فتجرحت وتسلخت كيعاين. لكنني ال أستطيع   : فالية 

متلمصا. فالحب ال كاين يه وال ماين

تم حذفها.  [[[

حذف: يا حفيظ.  [2[
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ماعلهش قسمتك  : عصعوص 
من يوَم غبَت ومهجتي يف مأتم. واملرشقان عليك ينتحبان]]]  : فالية 

أي والله  : عصعوص 

بني العذول وبني حبك حرت يف أمري. وبينهام فقدت جناين  : فالية 

الله يجنك كامن وكامِن  : عصعوص 

بني العذوِل وبني حبك حرت يف أمري. وبينهام فقدت جناين فكأنني يف أيدي ريَّا   : فالية 

أو سكينَة. أو أنا يف عهِد نريون تاين

أهه زي كده  : عصعوص 

ليه يا حبيبي يا خطيبي كلام. بيلني فؤادك ليه تحمرق تاين  : فالية 

معذور  : عصعوص 

َسْل عني واخطبني وال. تسمع كاًلَم فاًلن أو عاًلِن أو ترتاين  : فالية 

ديهدي. دا باينُّه شعر أحمر زي املواويل الحمر  : عصعوص 

إن كنت مزنوقًا وليس لديك ما. يكفي لدفع املهر والنيشان. فادفع من املبلغ   : فالية 

إىلَّ نصفه. والنصف كابونات ماتوسيان

يا بوي دا شعرها سمسوم خالص]2]   : عصعوص 

إن كنت تَهواين قرياطًا واحًدا. فأنا أُحبك بامليتني فدان. وأنا عىل عهدي القديم   : فالية 

ولو. تروح روحي ولو ينفوين يف أراميدان]3] 

يا غفري  : عصعوص 

)داخاًًل( إيه جرى إيه. جرى لك إيه  : زقزوق 

إنت فني يا شيخ. الحقني تعاىل  : عصعوص 

هس هس. ما تعارضهاش. أحسن دي ملا تسيب يف الشعر تبقى زي اليل عليها   : زقزوق 

زار.. تعرفش تدن لها يف ودنها

لع  : عصعوص 

يا طري قول ليل رصعني يف الهوى. صدُر الحبيبِة ُخوُخه طَاَب واستوى  : فالية 

طاب واستوى  : عصعوص 

دي باينها بتنادي عىل مشمش  : زقزوق 

أين العريُس ليك اُنغنَغ مهجتي. بوصاله ونكون متليل سوا سوا  : فالية 

إنِت وبعدين وياِك بقى يا بنتي يا فاًلية  : زقزوق 

تغيري جملة فاًلية: من يوم غبَت وسبتني يف وحديت. وأنا يف دوشه كل يوم والتاين.  [[[

تغيري جملة عصعوص: يا سيدي يا سيدي عالشعر الكورايت.  [2[

تغريت: سياًلن.  [3[
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آه. إنت هنا يا بابا  : فالية 

بقى شويف أما أقول لِك. كده من قصريه. إنت إن ماكنتيش حاتبطيل الشعر دا.   : زقزوق 

بالتي هي أحسن. أحمرق وال أجوزكيش

ليــه يــا بابــا. موش حرام. هو فيه يف الدنيا فاًليــة ما تتقطفش واال حاجه حلوه   : فالية 

ما تتخطفش

يا حفيظ دي ملهلبه قوي. طيب ابهجي بقى آديني حاجوزك. إنت واخواتك   : زقزوق 

الجمعه دي. إمنا إنتو التاًلته كده بالجمله 

آه يا فرحتي  : فالية 

والله. أقله نخلص من شعرها. ميكن يكون الجواز دا ضد الشعر  : زقزوق 

ال وبالكش الشعر دا كله ملني  : عصعوص 

ملني  : زقزوق 

لتهته  : فالية 

إيه؟ تهته مني يا بت  : زقزوق 

تهته. أحمد تهته. الجدع العبيط اليل بيتهته ده. اليل بيشتغل كاتب يف قسم شربا  : عصعوص 

آه  : فالية 

إسفوخص عىل أميان شعرِك. دانا باحسبها بتغازل القمر. واال وابور النور. واال   : زقزوق 

الرتمواي. إال تهته دا كامن

يا تهتها َملك الفؤاد...  : فالية 

هس اوعي تشعري بقى. أهه من دلوقت وطالع. كل ما تقويل بيت. حاطربقه   : زقزوق 

عىل دماغك

ياخي القصد بقى. القلب وما يهوى  : عصعوص 

اعمل معروف يا بابا ماتكسفش تهته. لو جالك يخطبني. ميكن يجي لك   : فالية 

النهارده هنا. مع نينته الست أم أحمد

أما نكته عىل كده. ياخي الغايه بقى. قال جوزوا مشكاح لرمية  : زقزوق 

بكره أعلمه يطبخ ويغسل ويخيط]]] ويقول شعر زيي  : فالية 

كامن  : زقزوق 

وملا نولد من بعض...  : فالية 

ابقي حويش يل واحد..  : عصعوص 

تم حذفها.  [[[

45



وأنا الخر واحد بني]]] أيوه نبقى نربطه هنا يف الجنينه  : زقزوق 

أَبقى أخليه يهشك النونو ويداديه ويلحسه  : فالية 

آه. ماهي العباره لحس يف لحس  : زقزوق 

)من الداخل( هو فني بابا امال زينب وفاطمة : 

إش. وآدي بقيت الفامليه أهه  : زقزوق 

)داخلتني( بونجور يا بابا )يقباًلن يده فيقبلهم( زينب وفاطمة : 

أهاًًل أهاًًل. إنتو الزم أوالد حاًلل اليل جيتوا دلوقت  : زقزوق 

ليه يا بابا زينب وفاطمة : 

بقى العباره يا مزمزيل إنت وهي باملخترص كده]2] إين نويت أجوزكم إنتو   : زقزوق 

التاًلته. علشان بعد كده. آخد بعيض وتني مسافر عىل السودان. أشوف تجارة 

املرحوم أخويا
فالية وفاطمة

إش عال عال  :  وزينب 

هو املحامي بهجت أفندي جالك هنا يا بابا  : زينب 

هو شبندر أغا الرتيك جه كلمك يا بابا  : فاطمة 

)ويشري زقزوق بيديه لاًلستغراب( بهجت أفندي مني وشبندر أغا مني  : زقزوق 

دول االتنني أفنديه اليل جم سألوا عليك الصبح  : عصعوص 

آه. ديهدي. طيب ودول إيش عرفكوا بيهم يا بت إنِت وهي  : زقزوق 

أنا يا بابا.. بهجت أفندي املحامي دا يبقى بيته قدام بيت خالتي. اليل كنت   : زينب 

قاعده عندها. وبعدين جه ديك النهار كلمها. علشان يتجوزين. قامت قالت له. 

عليك وعىل أبوها

عىل بابا يعني  : زقزوق 

أيوه يا بابا. وأنا مبسوطه قوي قوي. علشان نفيس أتجوز واحد. يكون يعرف يف القانون  : زينب 

يف القانون إزاي. آاليت  : زقزوق 

أل. يعني أبوكاتو  : زينب 

آه باحسب. طب وإنِت يا فاطمة  : زقزوق 

أنا يا بابا. شبندر أغا الرتيك ده. كان متليل يجي يرشب شيشه. عالقهوه اليل قدام   : فاطمة 

بيت مراة عمي. وبعدين شافني كتري يف الشباك قام حبني

حذف: وأنا الخر واحد بني.  [[[

تغيري "باملخترص كده": من قصريه.  [2[
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أيوه حب شبابييك  : زقزوق 

هو تاًلقيه تريك بدقن كبريه كده]]] وأغا  : فاطمة 

إخصيه. طيب واألغا بتاعك ده. وظيفته إيه بقى. رشيب شيشه بس  : زقزوق 

أل. دا أصله ظابط تريك من بتوع املعاشات  : فاطمة 

ياخي الغايه بقى. حيث إن ربنا رزق كل واحده منكم. بالعريس اليل فيه   : زقزوق 

القسمه. الزم أكتب كتابكم يف أقرب وقت

فالية وزينب

الله يخليك يا بابا  :  وفاطمة 

إزيك بقى يف الجوازه اليل بالتاًلته دي يايس عصعوص. بساًلمته يس تهته يف   : زقزوق 

البوليس. وبهجت أفندي ده يف القضا. وشبندر أغا يف الجيش

إش امال. أصولها  : عصعوص 

طيــب حيــث كده بقى. تعالــوا بنا عىل جوه. أما نتكلم يف لوازم األفراح.   : زقزوق 

والليايل املاًلح

أيوه الله يخليك يا بابا )يخرجن( زينب وفاطمة : 

دا إيه دي األَمله دي كلها ياوالد. البوليس والقضا والجيش. حته واحده. آدي   : عصعوص 

الجواز اليل عىل كل لون. واال باًلش.. موش جايه يا ست فاًلية

سيبني دلوقت  : فالية 

يا بوي  : عصعوص 

يا قلب افرح بعد ما قد بهدلوك وعذبوك. وابرش فقد نلت الـ...  : فالية 

إيه إيه  : عصعوص 

إميش بقى أللعن أبوك  : فالية 

أبو مني يا حرمه  : عصعوص 

ال دي بس القافيه. لرضورة الشعر  : فالية 

إخيه. دا شعرها بوالقي خالص )يخرج(  : عصعوص 

مستفعٌل فاعٌل مستفعٌل فَِعٌل أل. فعوٌل فعوٌل فاعٌل متفا.. أل  : فالية 
)داخلة( هو راح فني زقزوق بيه. موش هنا. آه دي الزم الخدامه]2]  : وردة 

أيوه هنا يا مدام اتفضيل اسرتيحي  : فالية 

ال مريس. أنا مستعجله وعايزه أشوفه حااًل  : وردة 

تغيري "بدقن كبريه كده": بشنبات كبريه.  [[[

تغيري "موش هنا. آه دي الزم الخدامه" : بردون يا مزمزيل. زقزوق بيه موش هنا.  [2[
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طيب اسم حرضتك إيه    : فالية 

وردة  : وردة 

وردة؟ وانا اسمي فاًلية  : فالية 

ترشفنا  : وردة 

اتفضيل اسرتيَّحي يا مزميل وردة. دقيقه واحده بس. أحسن بابا مشغول  : فالية 

إيه. بابا مني. زقزوق بيه يبقى البابا بتاعك  : وردة 

امال البابا بتاع روما  : فالية 

عجيبه دي. حرضتك متأكده متام؟  : وردة 

إال متأكده متام. أيوه يا ستي. أنا بنت أبويا. وأبويا يبقى أبو بنته كامن  : فالية 

غريبه دي.. طيب. الغايه بقى.. من فضلك قويل لبابا. إين أنا عايزاه حااًل دلوقت  : وردة 

أما نكته املدام دي )تخرج من اليمني(  : فالية 

؟ أل ويحلف يل كامن. بس ملا  آه الكداب الخنزير. يبقى عنده بنت. ويخبِّي عيلَّ  : وردة 

أشوف وشه    

)موسيقى 1(

)داخاًًل( آه. إنت هنا يا روحي  : محمد 

محمد بيه  : وردة 

أيوه يا حيايت. أنا جاي لك هنا زي الحرامي. هنا مخصوص]]]. دي آخر مره.   : محمد  

جيت أترجاِك فيها يا روحي

يستحيل. ماتتعبش نفسك. روح شوف لك واحده إبلفها غريي. يالاًل زق عجلك  : وردة 

لحن غزيل

كريبحامد ســـــبب  جفـــــاك  يالـــــيل  عالتيه  واخـــــد  ماهـــــوش  قلبي 

قلبـــــــي ودا  أعاديـــــــك]]]  عودتيهإزاي  كـــــدا  عى  الـــــيل  وإنِت 

تتبغـــــدد تفضـــــل  طولإلمتـــــى  لـــــو  يســـــقم  الهجـــــر  دا 

نجدد ويالـــــال  بقـــــى  األولســـــيِبك  زي  الغـــــــــرام  عهـــــــــد 

يتخبىماري يشء  بيـــــه  يـــــا  تتعامىمافيش  ليـــــه  الســـــبب  إنـــــت 

اســـــمه محبه كرامـــــهفيـــــه يش هنـــــا  اســـــمه  يش  وفوقهـــــا 

حذف: هنا مخصوص.  [[[

تغريت: أعانده.  [2[
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غرامكحامد قلبـــــي  ســـــبى  مريبيالـــــيل  وانـــــا  الحجـــــود  لـــــو  لو 

قدامـــــك اســـــجد  ريبلكنـــــت  إنـــــت  عليـــــك  وأقـــــول 

وداديماري عهـــــد  تخـــــون  تغرينـــــيإزاي  بـــــدك  وكنـــــت 

ترضينـــــيوبعـــــد مـــــا ِهنـــــت فـــــؤادي بكلمـــــه  عـــــاوز 

وعـــــدكطول مـــــا انت كداهـــــو وبتخلف داميـــــا  ويّايـــــا 

أعاهـــــدكمهـــــام تقـــــول ومهـــــام تحلف إين  يســـــتحيل  دا 

)من الداخل( أيوه بس كلمه وجاي    : زقزوق 

يا خرب. عمي أهه. أبقى أقابلك يف وقت تاين )يخرج(  : محمد 

ديهدي. أنا سايبك تحت. وايش طلعك هنا يا عنيَّ  : زقزوق 

اليل طلعني هنا؟ اليل طلعني هنا الصدفه الحلوه. الحلوه خالص. اليل خلَّتني   : وردة 

أتعرف باملدموازيل بنتك

إخ. )عىل حدة( الزم فاًلية غلطت قدامها.. ال ماهو بقى. أصل الحكايه يا مزمزيل...  : زقزوق 

ما مزمزلش وال حاجه. حرضتك حلفت يل بالكدب إنك عازب. وماعندكش أوالد.   : وردة 

وآديني لقيت دلوقت. إن عندك بنت

أخ امال لو ِعرفت إين عندي تاًلته. تعمل إزاي.. ال ماهو حاكم.. أنا يا حبيبتي   : زقزوق 

يا روحي. أنا ما اعرفش أكدب أبًدا. وعلشان كده. موش حاخبي عليِك. أيوه إن 

جيِت للحق. أنا عندي بنت

ه الجمعة اليل فاتت بس. كنت حرضَتك بتحلف يل ألف ميني... يا ساًلم. يعني لسَّ  : وردة 

أيوه الجمعه اليل فاتت.. أنا صحيح حلفت لك.. علشان الجمعة اليل فاتت...  : زقزوق 

اليل فاتت إيه. بدك تقول إن الجمعة اليل فاتت. ماكنتش لسه ولدت البنت دي  : وردة 

ال ال موش القصد يا مزمزيل. يا ساًلم. دا وال الحاوي   : زقزوق 

يعني دلوقت باختصار. حرضتك غشيتني. وعلشان كده. من دلوقت أهه   : وردة 

خاًلص. مابقيتش حاوريك ويش أبًدا. سامع. أبًدا

يا ستي طويل بالك بس. ماهو إنِت اليل ماكنتيش قابله تتجوزيني. إال عالرشط   : زقزوق 

ده. أنا ذنبي إيه بس يا ناس. إذا كان عندي بنت. أقوم الزم أقعد كده سكيتو 

من غري جواز! )يبيك( دا حتى مايخلصكيش يا مزمزيل

طيب ماعلهش. سد سد. برضه لك حق. ماعلهش آديني حاسامحك املره دي.   : وردة 

علشان إن قلبي حبك بس 
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طيب  : زقزوق 

إمنا آديني بارشط عليك. إوعى يكون عندك بنات غري دي كامن  : وردة 

ال ال أعوذ بالله. تفي من بقك يا شيخه. النا كنت متجوز إيه. أرنبه  : زقزوق 

وعىل رشط إنك تجوز بنتك دي حااًل. يف أقرب وقت. سامع  : وردة 

سامع قوي. أنا دلوقت حااًل أجوزها. وأجوز أبوها كامن  : زقزوق 

وأهه بعد ما تجوزها. تبقى تاخدين ونسافر عىل أوروبا. علشان نكتب كتابنا هناك  : وردة 

عظيم. أهه نبقى نشوف لنا مأذون كاثوليك هناك  : زقزوق 

أيوه براڤو  : وردة 

وأهه حتى الجل بخِتك فيه عريس جاي لبنتي النهارده. النهارده   : زقزوق 

)داخاًًل( إلحق يا عم زقزوق  : عصعوص 

إيه. لسه البت بتقول شعر  : زقزوق 

تعايل خيش]]] دي الوليه أم أحمد جايبه ابنها تهته. وجايه عايزه تقابلك  : عصعوص 

تهته مني. آه عريس فاًلية. عال عال خليهم يخشوا. أهه العريس جاي أهه يا ستي  : زقزوق 

تعايل خيش يا حرمه. أيوه من عندك  : عصعوص 

)داخلة وتهته( عواف يادلعدي  : أم أحمد 

مرحب  : زقزوق 

سلم يا واد يا تهته. هو فني الدلعدي زقزوق أبو العروسه  : أم أحمد 

آديني يا ستي  : زقزوق 

هي دي العروسه يا واد يا تهته  : أم أحمد 

إيه؟   : زقزوق ووردة 

ال ال ال أل. د د د د دكهه.. أح أح أح أح أحىل  : تهته  
يا حفيظ. دا بيتكلم بالقطاعي كده ليه]2]  : زقزوق 

قطاعي. قال قطاعي قال. طب دانا كنت ناويه اطلعه أبوكاتو. اليل إنت شايفه   : أم أحمد 

ده.. اترافع يا واد

حا حا حا حا...  : تهته 

إخص. دا مرافعته حامري خالص  : زقزوق 

ال دا بكره لسانه يتصلح ملا يتجوز. ويبقى فرش البلبل  : أم أحمد 

طيب وأبوه فني امال. واال مالوش؟  : زقزوق 

تغيري "تعايل خيش": ال أل.  [[[

حذف: كده ليه.  [2[
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أهه أنا أبوه وأمه سوا. أنا أم أحمد تهته فتوة خط شربا كله. وآدى يل ست   : أم أحمد 

سنني باشتغل مخرب يف املحافظه

يا حفيظ. طيب وبساًلمته  : زقزوق 

بساًلمته تهته ابني؟ أهه بيشتغل موقتًا كاتب يف قسم شربا. تحت إيد أخوه   : أم أحمد 

الشاويش عوكل. والله. لحد ما اشوف له وظيفه يف الحقانية. واال الداخلية واال...

عىل كده إحنا جريان يا ست أم أحمد  : وردة 

أهي الست كامن ساكنه زيكو يف شربا. قريّب للتمن  : زقزوق 

عــال. أهــه ملا تبقي تتزنقي يف محــرض واال مخالفه يادلعدي. ابقي ابعتي يل   : أم أحمد 

إنِت بس

ليه. حرضتك بتفتحي محارض يا مدام  : وردة 

إال بافتح محارض. طيب دا ابني الشاويش عوكل. اليل كل متن شربا عىل دماغه.   : أم أحمد 

موش ممكن يفتح محرض. وال يتنقل يف أي تحقيق. إال ورجيل عىل رجله

يا حفيظ. بقى دي حا تبقى حامة بنتي الغفري الرسي دي  : زقزوق 

)ألم أحمد( أما تعريف يا مدام. إنتو من بختكم اليل رايحني تناسبوا حرضته.   : وردة 

علشان بنته حلوه خالص. وفوق كده كامن. بنت وحيده 

بنت وحيده إزاي. أمها اسمها وحيدة  : أم أحمد 

ال يا وليه اسمها نرجس]]] الست قصدها بنت وحيده. يعنى حيلة أبوها  : زقزوق 

ر عليها. يا حلويلِّ يا حلويلِّ إش عال عال. أهي دي العروسه اليل أنا بدوَّ  : أم أحمد 

يا حا حا حا حا لويلِّ  : تهته 

يا ميت نخ  ياختي يا واعيه تسلم البطن اليل جابتك مني فيكو يعرف يخلفه ده  : زقزوق 

دلوقت خاًلص. ادحنا استبينا يابو زقزوق. آديني حاروح أحرض لكوا املهر   : أم أحمد 

والجهاز]2] والكل كليله. وأعزم لك كل متن شربا. يف كتب الكتاب

عظيم.. ادحنا خلصنا من فاًلية  : زقزوق 

أنا حاستأذن بقى يا مونشري. أحسن بابا والجامعه بيستنوين تحت.. ابقى تعاىل   : وردة 

يل يف البيت. أورڤوار
أورڤوار عليِك ياختي]3]  : أم أحمد 

ل يا عصعوص وصَّ  : زقزوق 

أيوه امال )يخرج وراء وردة(  : عصعوص 

حذف: ال يا وليه اسمها نرجس.  [[[

تغريت: السكر.  [2[

حذف جملة أم أحمد.  [3[
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يا ساًلم. أما انا فرحانه حتة فرحه. عروسه حلوه وصغار. وحيلة أبوها كامن  : أم أحمد 

ال أل.. أما الحق أفهمها.. بقى شويف يا ست أم أحمد  : زقزوق 

يا ساًلم. دانا حاتجنن من فرحتي.. بالكش يايس زقزوق. لو ما كانتش بنتك دي   : أم أحمد 

وحيده. ميكن]]]ماكنتش خدتها البني دا أبًدا 

إخ. أمال بقى ما نقولهاش. خليها عىل عامها  : زقزوق 

يا حلويلِّ يا حلويلِّ  : أم أحمد 

يا حاحاحاحا لويلِّ       : تهته  

)من الداخل( أيوه أنا بهجت أفندي صاحب الكارت  : بهجت 

هه. ودا إيه دا الخر  : زقزوق 

بونجور أوال. مني فيكم أبو العروسه  : بهجت 

أهه أنا يا سيدي. مني حرضتك بقى باًل قافيه  : زقزوق 

أنا؟ من رجال القضا والقضات - ال أل. أنا املحامي بهجت أفندي صاحب الكارت.   : بهجت 

طول عمري نازل يف القوانني حرت. موش مخيل فيها ال عجور وال رست. وال 
عمريش انغلبت يف مرافعه. وال عمريش انكرست]2]

إخ. دا العريس بتاع بنتي زينب. ودا حا وزعه إزاي دلوقت  : زقزوق 

يُه. بقى حرضتك محامي]3] أبوكاتو يادلعدي  : أم أحمد 

أنا يا مدام أعرف يف جميع القوانني. ويلَّ يف القضايا تفانني. ومعظم زبايني   : بهجت 

غلبانني. واهه رزق الهبل 
زقزوق 

عاملجانني  : وأم أحمد 
وال كلمه  : بهجت 

إمنا حرضتك بقى بترتافع يف األهيل وال يف املختلط  : زقزوق 

أنا. أنا أفهم يف كل مرافعه. ولساين يف كل مدافعه. فرش لسان األفعى. واهه   : بهجت 

أفضل كده. لحد ما تطلع القضيه ال نافعه...

زقزوق

وال شافعه  : وأم أحمد 

)عىل حدة( بس أنا خايف ال يجيب سرية العروسه. قدام الوليه  : زقزوق 

شوف اسمع يابو العروسه. إن كانت بنتك اسمها فاطمة]]] واال نفوسة. رفيَّعه   :  بهجت 

تم  حذفها.  [[[

حذف: وال عمريش انغلبت يف مرافعه وال عمريش انكرست.  [2[

تم  حذفها.  [3[

تغريت: خرضة.  [[[
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واال مكبوسه. عاقله واال ملحوسه. مغسوله واال ملبوسه. مانيش طالع من هنا 

اال بيها. ولو أرسح. ببسبوسه. وال كلمه

أنهي عروسه دي اليل بيقول عليها يادلعدي. النت عندك بنات تانيني غريها  : أم أحمد 

آه اتوحلنا.. ال ال يا ستي دا بيقول عىل.. آه آدى اليل أنا خايف منه  : زقزوق 

مني حرضتها الست دي. حامتك  : بهجت 

اميش ُحمى ترعبك  : أم أحمد 

الله الله الله  : زقزوق 

هس اوعي تشلقي يا مدام. أنا يل يف الجوازه دي مرام. ومدفوع فيها بعامل   : بهجت 

الغرام. فبالطبع يكون حرام وألف حرام إين اطلع من هنا إيد ورا

وإيد قدام  : زقزوق 

وال كلمه  : بهجت 

بيقول إيه دا ياختي. العروسه اتخطبت خاًلص يادلعدي. وآدي اليل حايخش   : أم أحمد 

عليها أهه.. قدم إثبت شخصيتك يا واد يا تهته. عرفهم إنت مني

حاحاحاحا حارض أنا]]] أحمد ته ته )بعبط(  : تهته 

بقى شوف يا معلم زقزوق. لو يكون يف الجوازه دي ألف خازوق. كامل صحيح   : بهجت 

وال مجزوء مانيش طالع من هنا إال يا الزق يا ملزوق. وال كلمه 

بس طول بالك يايس بهجت  : زقزوق 

ألن املاده زيرو من قانون العقوبات الصادر يف سته وتاًلتني برمهات...  : بهجت 

. موش باًلش الغلبه واملرافعه]2] دي يا مرت يا ساًلم. بس لو ماكنتش تقاطع عيلَّ  : زقزوق 
الغلبه واملرافعه دي ال بد منها. بس ركك عاليل يعرف يتقنها]3]  : بهجت 

دلوقت باملخترص املفيد يادلعدي. إنت حا ترجع تحمرق تاين. وال حاتدينا بنتك   : أم أحمد 

من غري ال كاين وال ماين

آه. آدينى اتوحلت لوداين  : زقزوق 

أهم خدم منطق لساين والعباره بقت مرستاين  : بهجت 

}بايننا اتلطينا منه. وأنا بايني اتلطيت منه أنا الخر   : زقزوق 

يا وليه اخريس أحسن أحطك يف غلق. وأرميِك يف يوم زلق. وأعاملك مبقتىض   : بهجت 

القانون الصادر. ضد النسوان الشلق

أنا اليل شلق. إنت شاهد يابو العروسه  : أم أحمد 

حذف: حا حا حا حا حارض أنا.  [[[

تغريت: املقاطعه.  [2[

تغيري جملة بهجت: املقاطعه؟ املقاطعه دي ال بد منها يا بطل.  [3[

53



يا ستي ماعلهش. ما دام الراجل بيشتمك بالقانون. سبحان الله  : زقزوق 

)لبهجت( لكن ماهواه. معلوم لك حق تزنجر وتتحمق بالقوي. إنت حا تاًلقي   : أم أحمد 

فني عروسه زى دي. حليوه وصغار. ووحيده حيلة أبوها

آه  : زقزوق 

وحيده؟ صحيح يا أبوها؟  : بهجت 
هه. أيوه. أل. خازوق{]]]  : زقزوق 

)خارجة( أهه اعرف شغلك منك له يادلعدي.}أنا ما دام خدت منك كلمه   : أم أحمد 

استبينا. الزم اكتب كتاب ابني عىل بنتك. ولو آخد فيها ست أشهر. يالاًل قدامي 

يا تهته.. )تخرج مع تهته(
إف أعوذ بالله. أهي راحت يف ستني داهيه{]2]  : زقزوق 

بقى شــوف يا مســيو. تأكد إين أنا نادر يف األجواز. وباحب بنتك إلنها من   : بهجت 

البنات اللذاذ. وال ســيام إنها وحيده يا أســتاذ. وأهه دا الرشط اليل لواله 

مافيش جواز]3]  

يا ساًلم. بقى يا وحيده يا مافيش جواز  : زقزوق 

بكل تأكيد]]] تبقى بنتك وحيده وخف وصغار. ولسه بشوكها وحاًلوه وحامر.   : بهجت 

وبعد دا تعبي يروح الدوشار. خاًلص ما بقاش عندي غري االنتحار )يهم بالخروج باكيًا( 

طيب اسمع هنا طول بالك. مافيش لزوم النتحار وال حاجه  : زقزوق 

طيب استأنف. وأهه اليل يختيش من بنت عمه. مايجيبش منها حامر  : بهجت 

هه. عملت إيه يا بابا؟  : زينب 

خاًلص يا بنتي. ابهجي بقى. آديني حاكتب كتابك عىل يس بهجت  : زقزوق 
آه يا بابا]]]  : زينب 

آه يا زينب هانم]]] قويل ألهلك يجوا يحنوِك. وألحبابك يجوا يهنوِك. دانا فرحت   : بهجت 

فرحه لكن ملويك. ملا عرفت من أبوِك. إنك وحيده ال أختك وال أخوِك

)بحدة( إيه. أنا وحيدة أبويا  : زينب 

أيوه هس. امال إيه  : زقزوق 

)داخلة( غريبه راحت فني شنطتي  : فاطمة 

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[

تغيري الحوار ما بني }..{: أنا ما دام خدت منك كلمة برول دونري. الزم آخد بنتك للواد. ولو آخد فيها ست أشهر. يالاًل قدامي يا تهته.. أورڤوار.  [2[

تغيري "وأهه دا الرشط اليل لواله مافيش جواز": ولو ما كانيتش بنتك وحيده كنت عدلت عن الجواز.  [3[

تغيري "بكل تأكيد": آه يا سيد زقزوق.  [[[

تم حذف: يا بابا.  [[[

تغيري "زينب هانم": حيايت.  [[[
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شنطتك؟ احنا ما شفناش شنطتك. ميكن خدتها أم أحمد  : زقزوق 

.. يه مني ده آه. أهىَّ  : فاطمة 

هس دا خطيبي  : زينب 

مني حرضة الست  : بهجت 

الست أم شنطه دي. دي واحده مزينه. الباًلنه  : زقزوق 

الباًلنه؟  : فاطمة 

قوىل زيي.. أيوه دي الباًلنه بتاعة بنتي زينب هانم. بس جات علشان ترسحها  : زقزوق 

أرسحها  : فاطمة 

)لزينب( أيوه خيل الباًلنه ترسحك يا روحي. يالاًل امال. خيش رسحي الست   : زقزوق 

سبحان الله

دول اتجننوا دول وال إيه.. ساًلمة عقلك يا بابا  : فاطمة 

بابا؟ ليه الباًلنه بتقول لك يا بابا  : بهجت 

هيه أل.. حاكم الجامعه كلهم هنا. متليل بيدلعوين يف البيت. حتى الخدامني   : زقزوق 

بتقول يل يا بابا

الغايه. دلوقت ما دام بنتك موش مرتدده. وأنا عندي منَّك الوعد ده. ال بد من   : بهجت 

كتب كتايب عىل رغم العدا. وأهه طول عمرك باردا

وإنت كده وال كلمه اللهم طولك يا روح )يطرقه(  : زقزوق 

يعني دلوقت من غري ال زعيق وال تشليق. حاروح أحرض لكوا التعاليق. والفرح   : بهجت 

وكل ما يليق. بس اوعى يكون وعدك. زي وعد الجامعه بتوع موت يا حامر. ملا 

يجي لك العليق. ساًلم عليكم )يخرج(

جيع. الغايه وآدي بنت انشحنت كامن أف وعليكم الساًلم يا حرضة السَّ  : زقزوق 

إيه الحكايه يا بابا ما تفهمني. باًلنة إيه وماشطة إيه  : فاطمة  

أل بس علشان كان لها أصل  : زقزوق 

طيب وليه قلت لخطيبي. إن انا وحيده ماليش اخوات  : زينب 

برضه كان لها أصل  : زقزوق 

ياختي مانيش فاهمه  : زينب 

وال أنا ياختي  : فاطمة 

طيب تعالوا أنا أفهمكم )لفاًلية( آه تعايل إنِت راخره يا فاًلية هانم. خيش يف   : زقزوق 

الهيئه]]].. أنا أفهمكم كده بالجمله

تغيري "ىف الهيئة": ضمن األعضاء.  [[[
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هيه؟  : الثالثه 

بقى أنا كنت اتورطت ديك النهار يف ظروف وحشه. خلتني غصب عني. أقول   : زقزوق 

عىل كل واحده منكم. إنِت يا زينب وإنِت يا فاًلية. إنها وحيده وحيلة أبوها

غريبه دي  : فالية وزينب 

والله أعمل لكو إيه. ما دام صنف البنات الوحايد. مطلوب قوي يف السوق   : زقزوق 

اليومني دول

آه يا بابا. تعرفوا أنا حاعمل إيه دلوقت. ملناسبة الجوازه املثلثه دي  : فالية 

زقزوق وفاطمة

إيه قصيده؟  : وزينب 

ال حاروح أعمل شوية مرىب لبابا علشان أحيل له بقه.. يا فرحتي بك يا تهته  : فالية 

بقى كده يا بابا. أختي فاًلية وأختي زينب يتجوزوا وأنا أل  : فاطمة 

ال يا ماما ماتتقهريش. إنِت لوخره الزم أجوزك. لشبندر أغا بتاعك  : زقزوق 

)من الداخل( إيڤت جانم بن شبندر أغا  : شبندر 

آه. دا الزم هو. ادحنا جبنا سرية األغا...  : زقزوق 

ياختي أنا داخله  : زينب  

ال استني...  : فاطمة 

)لشبندر( أهاًًل أهاًًل  : زقزوق  

صباح رشيف الرِنِْز أفندم. حظرتك الوالد بتاع العروسه الفاطمة هانم  : شبندر 

أيوه يا سيدي. أظن الزم حرضتك الــ...  : زقزوق 

حظريت أنا شبندر أغا  : شبندر 

شبندر والنرض؟  : زقزوق 

ال ال جانم. أنا شبندر أغا ظابط من املتقاعدين. وحظرتك   : شبندر 

ال حظريت من املتواقفني  : زقزوق 

عفارم. دلوقت شوف بكنا. حظرتك أبو العروسه. حظريت خطيب العروسه.   : شبندر 

حظرتنا االتنني إلزم نكون نسايب. قول إنشالله

قول إنشالله إيه. إنت بتخط ودع واال بترضب رمل؟  : زقزوق 

يوك أفندم. أنا موش إرضب رمل. أنا إرضب نار. إرضب نفري. إرضب غلبه.   : شبندر 

إرضب لخمه. إرضب بُلطه. إرضب كل حاجه. وحظرتك؟

ال ياخويا. أنا إرضب وإهرب. هو فيه أحسن من دي؟  : زقزوق 
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عفارم عفارم  : شبندر 

إمنا طول بالك يا حرضة الرضيب. حرضتك من انهي تريو بقى   : زقزوق 

تريو مريو يوك أفندم. فقط خوشلرم  : شبندر 

إف. ريَّحه بقى يا بابا  : فاطمة 

آه. فاطمة هانم بوريه. أمان باردون الرنز أفندم. باكامل]]] مني حظرته الست أبو   : شبندر 

شنطه دي

آه. دخلنا يف الشــنطه تاين. حرضتها يا ســيدي.. حرضتها الباًلنه بتاعة بنتي   : زقزوق 

فاطمة هانم

الله! زينب وفاطمة : 

ها ها ها ها. أنا حاسبته بنت تاين بتاع حظرتك  : شبندر 

ال ال يا شيخ. أنا بنتي وحيده. أهيَّ مافيش غريها. حتى شمها  : زقزوق 

وحيده. أمان جانم. أنا والله شوق مبسوط. شوق ممنون. علشان هي بنت   : شبندر 

وحيد. دلوقت أنا الزم روح منشان حرض حاجات محتاجات. أعمل تعاليق 

معاليق. جيب آالتيه ماًلتيه. أنصب شادر مادر. من شان ُدخله ُمخله

هي هيء]2] طيب طول بالك بس. يا واش يا واش  : زقزوق 

ال ال. طول بالك يوك أفندم. أنا راجل حريب. دخلت يف عرشين واقعات. مسكت   : شبندر 

خمسني إصابات. ستني رصاصات سبعني جروحات. وكل دي مافيش أبًدا وفيات
ماعلهش برضه لك يوم]3]  : زقزوق 

دلوقت أفندم أنا جيت لحظرتكم بصفة رسمي. منشان أخطب بنت حظرتكم   : شبندر 

رسمي والله بالله فإذا كان مافيش جواز. أنا الزم روح انتحر رسمي

ال مافيش لزوم يا حرضة األغا. استأنف إنت الخر  : زقزوق 

املرىب أهه. تعالوا حلوا بقكم  : فالية 

آه. وآدي صحبتنا التالته كامن  : زقزوق 

مني حظرته دي. طباخ؟  : شبندر 

إيه؟ زينب وفاطمة : 

أيوه الطباخه عليك نور. بس اوعى تقرب لها أحسن جتتها زفره  : زقزوق 

خد دوق يا بابا  : فالية 

هيه. الطباخ دي بيكلم حظرتك يا بابا  : شبندر 

تم حذفها.  [[[

حذف: هي هيء.  [2[

تغيري "ماعلهش برضه لك يوم": براڤو عليك.  [3[
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هــه.. أل.. ماهــو حاكم.. أنا لقبــي بابا. زقزوق بابا. زي عيل بابا. حاج بابا.   : زقزوق 

أديس أبابا
شابوك شابوك شابوك]]]  : شبندر 

حتى إسألها أهه.. موش كده يا زربيحة  : زقزوق 

زربيحة!  : فالية 

أيوه زربيحة يا ستي. يشء بارد. بتستغريب عىل اسمك كامن. أنا لسه ماشفتش   : زقزوق 

طباخني كده.. الغايه اتفضل حرضتك إنت دلوقت. من غري مطرود. روح حرض 

املأذون وكل حاجه. وبعدين تعاىل قول يل

إيـڤت إيـڤت أفندم. أورڤوار]2] الرِنِْز )يخرج(  : شبندر 

وعليكم الساًلم الرِنِْز. أف الله يكون يف عون األبهات. اليل بيجوزوا أوالدهم]3]   : زقزوق 

)موسيقى 1( 

إال زربيحة دي كامن  : فالية 

أل وطباخه قال زينب وفاطمة : 

هس اخريس باًل غلبه إنِت وهي.. دلوقت حيث إننا داخلني عىل رشوع يف جواز.   : زقزوق 

آديني بعت أجيب لكو العوامل ووالد الحظ. الجل ما نفرَّح ونكتب الكتاب 

مرابعه. واد يا عصعوص عزمت معارفنا وكل أوالد الحظ كلهم.. 

)موسيقى ](

اللحــــن 
هــــــــــــــادي يــــــــــــــا  هــــــــــــــادي  يــــــــــــــا 

دي الليله  زقــــــــزوق  يابــــــــو  مزاجــــــــك  يجــــــــى 

يـــــا نوارتنـــــا حتى بناتـك جه بخت اجوازهم نادييابـــــن حارتنـــــا 

ســـــــيدكبنت لـــــــك  اتقّمــــــــع اللــــــــه يزيــــــــدك}بيعدلهـــــــا 

بـــــي إيـــــه  الهو خاتـــــم امللـــــك يف إيدك{]]]العـــــز دا كلـــــه 

مزيكـــــهزقزوق تخلـــــوش  مـــــا  إال أمـــــا نجيبهـــــا تـــــدق لنـــــادوروا 

مريكة يـــــا  النبى  بولكـــــه  لناعرشة  يحـــــق  الليلـــــه  الحـــــظ  دا 

املســـــــــــأله هاصـــــــــــتبنات ابســـــــــطنا يـــــــــا باســـــــــطدي 

حذف جملة شبندر.  [[[

تغريت: ساًلم عليكم.  [2[

تغريت: بناتهم.  [3[

حذف النص ما بني }..{.  [[[
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زالبيهزقزوق وواقعـــــه  صباحـــــي  درابيـــــــــهليله  وأوالد  باآلالتيـــــــــه 

يزفوهم بـــــت  بـــــت يف  وانجـــــيل يابو زقزوق يـــــا أبوهمأهـــــه 

هــــــــــــــاديالجميع يــــــــــــــا  هــــــــــــــادي  يــــــــــــــا 

دي الليله  زقــــــــزوق  يابــــــــو  مزاجــــــــك  يجــــــــى 

بناتـــــكبنت جـــــرت  مراتـــــك}أديـــــك  بطـــــن  يف  والركـــــه 

ويســـــكت حـــــس حامتـــــك{]1]يـــــا رب تجيـــــب لك بالدســـــته

وحتهالشـــــكل بوالقـــــي لكـــــن خايلبنت باشا  دانت  مني  باشـــــاوات 

تتاميل ملـــــا  بقى  حـــــال  ســـــتهوايش  املحســـــوب  بدل  ووراك 

املوبيليهبنات مرســـــــيليابكـــــــــــــــره  مـــــــن  تيجـــــــي 

واال موبيليتـــــه ناقصـــــه متـــــدنال هـــــو نجار مر إيـــــده قصريهزقزوق

عـــــى حصريه تريس  لو  ولندن والنبـــــي  ملرســـــيليا  حاوجـــــه  وال 

هــــــــــــــاديالجميع يــــــــــــــا  هــــــــــــــادي  يــــــــــــــا 

دي الليله  زقــــــــزوق  يابــــــــو  مزاجــــــــك  يجــــــــى 

ملــــــــا تتهنــــــــى بحبيبتــــــــكدا يبقـــــى نهـــــار عـــــال وكويس

يالـــــيل يف وجـــــودك وف غيبتك}وتيجـــــي نقولك عـــــرشه يا ريس

بالنا مـــــن  مايروحش  وأموالنااســـــمك  روحنـــــا  راحـــــت  لـــــو 

هــــــــــــــادي  يــــــــــــــا  هــــــــــــــادي  يــــــــــــــا 
دي{]]] الليلــــــــه  زقــــــــزوق  يابــــــــو  مزاجك  يجــــــــى 

ستار

حذف النص ما بني }..{.  [[[

النص ما بني }..{ مل يرد بالورق الذى تحت أيدينا، بل وجد بكتاب، أنظر: فتح الله، ودرويش، وكامل، معدون، سيد درويش: ]]]، ]]].  [2[
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الفصل الثالث

)موسيقى 1(   رقصة الجناينية

لحن البلح

يـــــا نقاوه يـــــا طـــــرح البدريهاللـــــه عـــــى شـــــكلك وحالوتكسيد

مديريـــــهياليل مافيـــــش محبوب يف غالوتك عـــــرش  األربعـــــة  يف 

بأديـــــاين ميـــــني  مـــــا فـــــرط فيـــــك يـــــا حيايتحلفـــــت 

يا نقاوه يا نايح

يادلعـــــــــــــــدي نبوية إنـــــتخـــــــــــــــد  هـــــو  يـــــه  إيـــــه 

فينوسيد يـــــا  الفل  زي  نهـــــار  يـــــا 

دا حســـــك كل أهل الحته عارفينهبشــــــــــــويش ال تجرســــــــــــنانبوية

ليهسيد تتقـــــيل  حا  ينفلقـــــوا  يـــــا أمـــــوره يـــــا بنـــــت اإليهمـــــا 

هزاركنبوية عـــــى  إنت  يا  ســـــالم  تعاكســـــنييا  ماكنتش  إن  بـــــس 

تلمســـــنيباغـــــري قـــــوي وجســـــمي ينمل إيـــــدك  ما  ســـــاعة 

مايرحمشســـــنتني وزيـــــاده وأنـــــا ملهلبسيد قـــــايس  قلبـــــك  ليه 

ملهلبنبوية كـــــدا  متليل  يعنـــــي  بقى 

ماعلهـــــش االفيـــــه ماتعـــــذرشسيد

معاكنبوية الـــــيل  إيه  وريني  ســـــامعاكطيـــــْب  آدينـــــي  يل  وغنـــــي 

الـــــيل معايـــــاسيد أهـــــه معايـــــا 

إيـــــه هـــــو طيـــــب يـــــا ضنايانبوية

بـــــــــــتسيد يـــــــــــا  بلـــــــــــح 

ســـــــــــاميننبوية جنســـــــــــه.  وإيه 

حيــــــــــــــــــــــــــــاينسيد وال  أل 

عمــــــــــــــــرينبوية طــــــــــــــــب 

عمـــــــــــريسيد وال]1]  أل  أبـــــــــًدا 

رمـــــــــــــــــيلنبوية طـــــــــــــــــب 

تغيري "أل وال": موش.  [[[
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رمــــــــــــــيلسيد وال  دى نقايـــــه منـــــه تســـــوى بنتوأبــــــــــــــًدا 

عينتهنبوية إيـــــه  امال  يل  تقـــــول  ما 

اســـــمهسيد عى  لك  اقـــــول  عذولخايف  ألـــــف  ميت  لنـــــا  يطلع 

عنـــــك ماخبيـــــش  األســـــــــــــامينهايتـــــه  عاشـــــــــــــت 

بلح بلح بلح

تقــــــــــــــــــولنبوية مــــــــــــــــــا 

زغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولسيد

)داخلة( إيه ده يا نبوية   : وردة 

إيه]]] يا ست  : نبوية 

ه هنا ما رحتيش السوق. يالاًل روحي اعميل اليل قلت لك عليه قوام إنت لسَّ  : وردة 

حارض )تخرج(  : نبوية 

إيه عايزاين يا ست  : ليى 

أيوه. ماحدش جه هنا النهارده. علشان يأجر الڤياًل  : وردة 

أيوه فيه جامعة سامرسه كانوا جم. اتفرجوا عالبيت من بره. وبعدين قالوا إنهم   : ليى 

حا يرجعوا كامن شويه

طيب خيش نضفي الساًلملك قوام  : وردة 

حارض  : ليى 

وابقى خدي بالك. أول ما يجي العريس بتاعي زقزوق بيه. تعايل إديني خرب  : وردة 

حارض )تدخل الساًلملك(  : ليى 

)من عىل السور( يا ساتر  : زقزوق 

الله   : وردة 

)من الخارج( امسك حرامي   

هيه! إخص )ينزل من عىل السلم(  : زقزوق 

إيه دا يا شيخ. إنت خضتني إخص عليك. إنت جاي من فوق السور ليه  : وردة 

هس أحسن لها أصل  : زقزوق 

أصل إيه. ماجيتش من الباب العمومي دا ليه  : وردة 

علشان الوالد أوالد أخويا  : زقزوق 

مالهم؟  : وردة 
تغريت: نعم.  [[[
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اتخايلت باتنني زيهم قدام باب البيت. وانا جاي من بعيد. وبعدين استحسنت   : زقزوق 

إين ألف حوالني البيت. وآجي باًل قافيه من ورا

ال موش كويس كدا يا زقزوق. كان الزم تيجي من الباب رأًسا  : وردة 

رأًسا؟ ال أنا استحسنت إين آجي نطًا  : زقزوق 

طيب ودلوقت إنت خايف من أوالد أخوك ليه. هام موش عارفني إنك بتيجي   : وردة 

يل هنا. وخاًلص حا تتجوزين

ال ما أنا حاكم كنت مخبي عليهم كل حاجه. لحد ما نكتب كتابنا والذي منه.   : زقزوق 

ونخش عىل بعض

غريبه دي!  : وردة 

إمنا أنا سمعت دلوقت. زي واحد بره. كان بيقول امسك حرامي  : زقزوق 

إمتى وإنت بتنط  : وردة 

أيوه. هو فيه نطيطه غريي يف الحته دي  : زقزوق 

ال يا شيخ. ميكن إتهيأ لك بس.. آه أنا كنت عايزه أقول لك إيه  : وردة 

أنا عارف. قويل وانا أفكرك  : زقزوق 

آه أيوه. بقى يا سيدي أبويا وكل الفامليه. سافروا النهارده عىل بورسعيد. وأنا   : وردة 

فهمتهم إن أول ما أالقى حد. يأجر الڤياًل دي. حاخد بعيض أنا وانت ونحصلهم 

عىل هناك

عظيم خالص. وأنا الخر النهارده الضهر متام. حاكون خلصت من بنتي الوحيده   : زقزوق 

فاًلية. وحاكتب كتابها عىل يس تهته. هنا يف بيتهم اليل ورا التمن 

طب عن إذنك امال. أنا داخله ألبس. علشان عندي مشوار لحد بيت الجريان.   : وردة 

اقعد إنت موقتًا. اتسىل يف حاجه كده عىل بال ما آجي لك

حاجه زي إيه بقى  : زقزوق 

استنى. خد الرشاشه دي. والبس املريله والربنيطه اليل عندك دول. واقعد رش   : وردة 

الجنينه زي إمبارح

ديهدي. الهي سورة رش يا مزمزيل  : زقزوق 

أيوه الزم تعمل شوية جمباز. علشان يبقى عندك فورس]]]. اشتغل اشتغل   : وردة 

)تخرج(

إال اشتغل اشتغل. دي باينَّها جوازه مع التشغيل. ياخي القصد  : زقزوق 

."Force" قوة باللغة الفرنسية  [[[
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}أما غريبه عىل مزاج الكونتساية دي. اليل موش القيه يل جمباز. غري رش    

الجنينه والزرع والقلع. سيبك أنا حاتعلم لها جنايني. علشان ابقى أقعد أقلع 

لها. وأزرع لها كده عىل طول

سيدي سيدي   : ليى 

إيه فيه إيه  : زقزوق 
فيه جامعه سامرسة بيوت بره. عايزين يقابلوا ستي{]]]  : ليى 

)موسيقى 1(  

)يلبس الربنيطة واملريلة ويقلع الـچاكيتة( يا ساًلم]2] يعني كل دا وبرضه   : زقزوق 

مانيش مصدق. إين حاتجوز السنيوره دي. أل والنكته إين اتخلصت من بنايت 

زي اللهلوبه. الجمعة اليل فاتت زي النهارده. كتبت كتاب بنتي زينب. عىل 

يس بهجت املحامي. ورحت مشيعها له عىل بيته يف الجيزة وقلت لهم يأجلوا 

الُدخله. لحد ما أسافر وأرجع من السودان. وأول إمبارح رشحه. كتبت كتاب 

بنتي فاطمة. عىل شبندر أغا بتاعها. ورحت شاحنها له عىل بيته. يف مرص 

الجديدة. وبرده قلت لهم بالكدب. إين مسافر عىل أسوان.. الله إيه ده 

)برقوقة( دي الربقوقة املكن. اليل قطفتها دلوقت من الجنينه. خليها أما نبقى 

نهادي بيها العروسه

أيوه اتفضلوا يا بيه )داخلة أمام بهجت وزينب(   : ليى 

املنظر لطيف. والبيت دمه خفيف  : بهجت 

سيدي. جامعه جايني يتفرجوا عالبيت. أنا داخله أقول للست  : ليى 

طيب روحي  : زقزوق 

آه. دا الزم يكون صاحب البيت. ولو إنه موش عامل تواليت  : بهجت 

هه؟  : زقزوق 

الله بابا؟  : زينب 

إخص  : زقزوق 

إيه دا يا مسيو. إزاي تقول لنا إنك رايح السودان. ونيجي ناًلقيك هنا يف شربا. يف   : بهجت 

وسط بستان. وعامل جنايني وبتزرع يف قوطه وبدنجان

هه. ال ماهو بس.. أنا كنت سافرت السودان فعاًل وبعدين...  : زقزوق 

وبعدين إيه بهجت وزينب : 

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[

تغيري "يا ساًلم": إمنا.  [2[
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وبعدين الوابور اليل كنت مسافر فيه. أتابيه وابور لِكعي. بقى مييش خطوه   : زقزوق 

لقدام. ويرجع عرشه لورا. قمت]]] بصيت. لقيت نفيس هنا يف مرص

عجيبه. طيب وإيش جابك هنا يف البيت ده  : زينب 

اليل جابني هنا؟ أيوه أنا أقول لك. بقى حاكم البيت ده. زي ما تقويل بيت   : زقزوق 

صحي. وأنا جيت أعالج نفيس فيه

ليه إنت عيان بهجت وزينب : 

عيان وبس. دانا عندي.. عندي إيه. آه الربقوقه )يضعها يف فمه( مانتوش   : زقزوق 

شايفني عندي إيه. مانتوش شايفني الورم. والطلوع والنزول والـ...

طيب أمّنا إنك عيان يا زقزوق بيه. ودلوقت البس لبس الجناينيه ليه  : بهجت 

هه.. ال دا علشان.. حاكم الحكيم صاحب البيت ده. وصف يل إين أشتغل   : زقزوق 

جنايني. دي طريقة عاًلج جديده قال 

الله امال الورم راح فني. هو كان يف أنهي حته  : زينب 

ال دا فش بوجودكم  : زقزوق 

بقى دا بيت دكتور ده  : زينب 

أيوه امال. بيت الدكتور.. الدكتور املشهور قوي ده بتاع شربا   : زقزوق 

بتاع شربا ده؟   : بهجت 

أيوه الدكتور شربافيتش  : زقزوق 

شربافتش؟ تعرفيه دا يا روحي  : بهجت 

أبًدا  : زينب  

إمنا احنا موش يف كده. إنتو جايني هنا يف شربا بتعملوا إيه  : زقزوق 

أنا جيت أدور عىل بيت فايض. يوافق مزاجي وأكون عليه رايض. باملعروف   : بهجت 

باملتلوف أو بالرتايض. وأهه عىل رأي املثل الفايض

يعمل قايض  : زقزوق 

وال كلمه  : بهجت 

حاكم يس بهجت نفسه يسكن يف شربا يا بابا. وبعدين واحنا فايتني. شفنا يافطه   : زينب 
عالباب. إن البيت دا لإليجار. قمنا تننا داخلني]2]

يا ساًلم. أما أنا مبسوط قوي. اليل شفتكوا دلوقت. وانت يا زوبة. موش   : زقزوق 

مبسوطه من يس بهجت

تم حذفها .  [[[

تغيري "تننا داخلني": دخلنا.  [2[
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قوي يا بابا. ادحنا مستنِّيني يوم الفرح والُدخله. لحد ما تسافر السودان. وترجع   : زينب 

لنا بالساًلمه

إال مبسوطه. دانا متليل بابسطها وافرَّحها. وبآخدها أفسحها. وأفلفلها وأملحها.   : بهجت 

ه  وأهه عىل رأي املثل. اليل يلعب الدحَّ

ه مايقولش أحَّ زقزوق وزينب : 

وال كلمه  : بهجت 

طيب وحرضتك باًل قافيه. بتفسحها فني بقى  : زقزوق 

أهه شويه يف تياترو يف سينامتوغراف. شويه يف روض الفرج يف كوزموغراف  : بهجت 

يو من حق اسكت يا بابا. ديك النهار حصلت لنا مسأله. واحنا طالعني من   : زينب 

السينام

مسألة إيه كامن  : زقزوق 

بقى واحنا خارجني سوا ديك النهار. من السينام اليل ناحية سوق الخضار.   : بهجت 

لقيت لك راجل بشنبات كبار. داس عىل رجيل قام دمي فار

ما بزياده سجع بقى جتك املرار   : زقزوق 

وال كلمه.. بس يا سيدي شتمته شتمني. عاديك كان نهار. وطلَّع الڤرڤر بيقدح   : بهجت 

رشار. فقمت أنا خفت ال روح الدوشار. وسيد من حط ديله يف أسنانه 

وطار  : زقزوق 

وال كلمه  : بهجت 

طيب وإيه النتيجه بقى باختصار  : زقزوق 

النتيجه إنه من يومها يا كبدي. وهو زي املرسوع كده. حتى دلوقت واحنا يف   : زينب 

بوابة الحديد. إتهيأ له قال. إنه شاف الراجل أبو شنبات كبريه ده

الغايه تعاىل نتفرج عالبيت. نشوف إن كان بياضه بجري أو بزيت  : بهجت 

بيت إيه اليل حا تتفرجوا عليه.. ما داهيه ال يقابلوا العروسه جوه.. دا بيت   : زقزوق 

ما بتخشوش الشمس أبًدا. األود بتوعه رطوبه. والحيطان مشققه. والبري ده. 

ظبطوا فيه جنيَّه ديك النهار. وفتحوا لها محرض

إزاي ده بهجت وزينب : 

أحسن يشء إنكو تروحوا. تشوفوا لكو بيت غري ده  : زقزوق 

اتفضلوا يا بيه. الست بتقول اتفضلوا  : ليى 

ست مني؟ بهجت وزينب : 
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آه. أل الست يعني.. الست مراة الدكتور  : زقزوق 

مراة الدكتور!  : ليى 

أيوه. مدام شرباڤيتش  : زقزوق 

شرباڤيتش!  : ليى 

أيوه. اميش إنِت اطلعي بره. وليه حرشيه ما تختشيش  : زقزوق 

. الست قالت يل خليهم يجوا يتفرجوا الله إيه هوَّ  : ليى 

أيوه تعايل نتفرج يا هانم. ولو فيها طلوع الساًلمل  : بهجت 

تعالوا قبله أفرجكوا عىل الساًلملك. أوده أوده. وتشوفوا إزاى البيت. مبني عىل   : ليى 

آخر موضه

وال كلمه )يدخلون الساًلملك(  : بهجت 

يا حفيظ. حتى الخدامه شمت منه كامن. إيه الرأي دلوقت. يف الخازوقني اليل   : زقزوق 

طلعوا يل دول؟

ه ما لبستش هدومك ديهدي. إنت لسَّ  : وردة 

هه. أيوه حااًل أهه يا روحي. علشان املأذون والجامعه. بيستنوين يف بيت الوليه   : زقزوق 

أم أحمد. وزمانهم قلقانني

طيب. أنا رايحه املشوار اليل قلت لك عليه وراجعه]]] ابقى أخرج من باب   : وردة 

الجنينه الوراين دا. أقرب لك. تطلع تاًلقي التمن يف وشك دوغري

أيوه طيب. اتفضيل إنِت اخرجى يا روحي. اخرجي يا عينيا.. )تخرج وردة(   : زقزوق 

أف. بركه اليل خرجت دلوقت. يالاًل بنا بقى. أما ألبس قوام واطري. عىل بيت أم 

أحمد. ال الوليه تيجي تبهدلني. طربويش فني امال. أيوه أهه]2] )يلبس طربوشه 

ويأخذ الـچاكيتة تحت باطه( إال يس خيبت دا الخر )جرس( دا إيه دا كامن. 

حريقه؟ )يضع الـچاكيتة يف األرض(

)من الداخل( موش ممكن جانم. هو الزم دخل بوريه  : شبندر 

إحمي  : زقزوق 

إيه بس طول بالك يا روحي  : فاطمة 

باردون الرِنِْز. أفندم حظرتك موش شفت بوريه.. آه  : شبندر 
آه اتوحلنا]3]  : زقزوق 

الله بابا! إزيك يا بابا  : فاطمة 

تم حذفها.  [[[

حذف: طربويش فني أمال. أيوه أهه.  [2[

تم حذفها.  [3[
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إخص. الله يحفظك. أهاًًل وسهاًًل  : زقزوق 

عجايب والله رندن. حظرتك موش كلمت. إنه]]] منشان تركه مركه. إلزم سافر   : شبندر 

حااًل]2] يف سودان مودان

تركه مركه؟  : زقزوق 

إيڤت تركه مركه. سودان مودان  : شبندر 

آه. أيوه صحيح. تركه مركه. سودان مودان.. ال ماهو حاكم.. أنا يا جوز بنتي.   : زقزوق 

راجل أحب االقتصاد.. أهه علشان كده. عقيل قال يل. بدال تركه مركه. سيبك 

من الرتكه. وخليك يف املركه بس. وبدال ما تسافر يف سودان مودان. باًلش 

السودان وخليك يف املودان

مودان إيه يا بابا  : فاطمة 

هس إنِت يا بت. ملا اتنني رجاله بدقون زيّنا]3] يتكلموا يف الجغرافيا. عيب إن   : زقزوق 

البنات تتحرش. موش كده يا شبندر 

إيڤت عفارم]]]. دلوقت أفندم. أنا عايز من حظرتك مساعدات. منشان أعمل   : شبندر 

بوريه تفتيشات. واظبط هنا واحد خرسيس جنابات

خرسيس جنابات؟  : زقزوق 

إيـڤت أفندم. واحد شتم حظريت. من اتنني يوم يف السينامتوغراف  : شبندر  

:  يا خرب. هو إنت أبو شنبات زقزوق 

هه]]] حظرتك فيه خرب  : شبندر 

إخص أل. آديني وحلت نفيس زياده  : زقزوق 

أفندم الراجل الكاراته دي. استجري إشتم شبندر أغا ابن شبندر أغا. دخلت يف   : شبندر 

خمسني واقعات 

أيوه مفهوم مفهوم. وال فيش أبًدا وفيات. ماعلهش أبوك السقا مات  : زقزوق 

ر عىل األفندي اليل شتمه أهه من يومني يا بابا. وهو كدا زي السعران. بيدوَّ  : فاطمة 

جانم أنا شفت هوَّ قبل دلوقت. يف ميدان باب الحديد. هوَّ إمسكُت ترمواي.   : شبندر 

. أدخل هنا يف البيت دي.  أنا مسكُت تاكيس أتوموبيل. بعدين أنا شفت هوَّ

أنا عملت زي واحد حصار. ودلوقت الزم أعمل هجوم بانتظام. من شبندر أغا 

دخلت يف خمسني واقعات

تم حذفها.  [[[

تم حذفها.  [2[

حذف: بدقون زينا.  [3[

تغريت: أفندم.  [[[

تم حذفها.  [[[
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مفهوم. وال فيش أبًدا وفيات الغايه أما نوزَّعه.. شوف يا شبندر أغا. هو   : زقزوق 

الشخص اليل إنت عاوزه. موش الفع محفظه تحت باطه؟

إيڤت أفندم هوَّ بعينه  : شبندر 

هو متام كان دلوقت هنا. بيتفرج عالبيت ده. وبعدين ملا ماعجبوش. خد بعضه   : زقزوق 

وخرج. من باب الجنينه الوراين ده. من جهة الخاًل

خاًل ماًل. الزم أمسكه طلَّع عىل جتته الباًل  : شبندر 

يُه. تعاىل رايح فني  : فاطمة 

يا ستي سيبيه. خيلِّ الراجل يشوف شغله  : زقزوق 

إيڤت جانم. أفندم بن شبندر أغا. دخلت يف خمسني واقعات )يخرج(  : شبندر 

أف. سبحان من خلصنا منه  : زقزوق 
بالكش يا بابا مني الراجل. اليل هوَّ عاوز ميسكه دا. تعرف هو مني؟]]]  : فاطمة 

أيوه بساًلمته جوز أختك. بهجت أفندي. أهم جوه هنا خيش إدى لهم خرب.   : زقزوق 
خليهم يزوغوا. بس اصربي أما أسك الباب الرباين ده]2]

ياختي الراجل راح عىل فني.. يا لهوي دا موش باين أبًدا. أما أبص عليه من   : فاطمة 

الناحيه دي]3] )تخرج( 

يا حفيظ يا مغيث يا ستار. أنا متهيأ يل إين سمعت. صوت الراجل أبو شنبات   : بهجت 

كبار. الزم بيكون هنا. يا أنا اليل برج عقيل طار. فاألحسن إين أروح استخبى. يف 

الحامم أو يف املطبخ أو يف الكرار

)من الداخل( أخ سكرت جنابات  : شبندر 

إرمي]]] )يدخل الساًلملك(  : بهجت 

أيوه آديني سمعت صوته  أما أخش أَدي خرب للجامعه. قبل ما يجي )تدخل   : فاطمة 

الساًلملك(

 . )داخاًًل( أمان خوشلرم. راح فني أبو مرايت الخنزير دي. الزم هو كذبت عيلَّ  : شبندر 

موش ممكن. الزم الراجل أبو محفظه. مستخبي هنا بوْريه]]].. آه عفارم بكامل. 

دي الزم الـچاكيته بتاعه. يا واش يا واش. البري دي فيه جانبه واحد چاكيته. 

الـچاكيته دي. صاحبه عايز يستخبى.. فإًذا من غري مناقشات. من غري تفكري. 

تغيري "اليل هوَّ عاوز ميسكه دا. تعرف هو مني؟": اليل عاوز يرضبه دا؟.  [[[

تغيري "بس اصربي أما أسك الباب الرباين ده": عىل بال ما أقفل الباب الرباين.  [2[

تغيري "من الناحيه دي": من ورا سور الجنينه.  [3[

تغريت: وال كلمه.  [[[

تم حذفها.  [[[
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ر عليه. )ينزع ماًلبسه(  صاحب الـچاكيته الزم يكون. جوه البري. الزم أنزل دوَّ

أفندم بن شبندر أغا. دخلت يف خمسني واقعات مسكُت ستني إصابات إلخ... 

بري أكيه أوتش]]] )ينزل يف البرئ(

إف. يا ترى يس بعجر]2] أغا دا عمل إيه. أظن ماهو داير زي الكلب السعران.   : زقزوق 

من بيت لبيت وال خاًلش. أعوذ بالله. أما أنا متغاظ دلوقت. من بنايت 

وأجوازهم الغجر دول. حتة دين غيظه )يجلس عىل البرئ( يعني لو قدرت إين 

. إيه ده. دا غطا البري. واال أنا اليل  أخنقهم. وال أموتهم. وال أقطعهم حتت.. يا أمَّ

بتنطط لوحدي. اصرب أما أشوف كده...

)من البرئ( والله وبالله الزم أظبطه. كوكمش كاراته  : شبندر 

ال أل. البري دي الزم مسكونه. موش ممكن أبًدا]3] جاي الحقوين يا ناس. الحقوين   : زقزوق 

ياهو

بوك أفندم. أمان جانم  : شبندر 

إيه. هو إنت يايس عفريت أغا. ال أل. خليك امال بقى يا خفيف مانتش طالع   : زقزوق 

من هنا أبًدا ورشفك. يا حفيظ. دا طلع عىل جتتي الباًل

زينب وفاطمة

إيه الزعيق دا. حد مات. حد اتخنق  : وليى 

ال ال مافيش. دا بره عند الجريان )يسمع صوت مكتوم وغطا البري يتحرك(  : زقزوق 

زينب وفاطمة

الله الله إيه ده   : وليى 

هيه.ال يا شيخه]]] ماتاخدوش بالكم. حاكم البري دي فيها جنيَّه. وأنا مخاويها  : زقزوق 

زينب وفاطمة

جنيَّه  : وليى 

أيوه دلوقت تنرصف لوحدها. حوشن فوشن كشكوشن برطوشن. مرجوشن.   : زقزوق 

قرويش برويش موش عارف إيهويش )يسمع صوت من البرئ(

زينب وفاطمة

يا حفيظ ياختي )يخرجن(  : وليى 

."Bir, iki, üç" واحد، اثنان، ثاًلثة باللغة الرتكية  [[[

تغريت: شبندر.  [2[

حذف: موش ممكن أبدا.  [3[

اختصار "هيه.ال يا شيخه": ال.  [[[
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ها ها ها ها.. اوعى]]] ال يكون الراجل اتوىف. ال ما أظنش. الزم يكون سورق   : زقزوق 

بس. }ودلوقت يفوق. ياخي وحتى مايهمش لو سورق جوه. اليل زي دا الزم 

يعرف يعوم. والله يستاهل. مني قال له يجي هنا. هو ومراته وجوز أخت 

مراته. علشان يضايقوين هنا أنا والعروسه. موش بزياده. كوين سايب لهم البلد. 

وجاي هنا. علشان ما أشوفش خلقهم{]2] )يلبس چاكيتة شبندر( )جرس( آه. 

ودا إيه املره دي كامن

افتح يا بواب. أنا الشاويش عوكل. تبع قسم شربا  : عوكل 

الشاويش عوكل؟ ال ال حيث كده مافيش غري الزوغان  : زقزوق 

افتح قلنا. إحنا جايني نظبط الحرامي. اليل نط من فوق السور  : عوكل 

إرمي.. ال ال حيث كده. مافيش غري الزوغان. من الباب الوراين ده]3].. ديهدي   : زقزوق 

امال أنا لبست إيه.. إخص

ال ال. عىل إيه استئذان وكاًلم فارغ  : عوكل 

يا خرب )يلبس الكبك ويجلس بعظمة(  : زقزوق 

هو مافيش حد هنا وال إيه.. كركون ساًلح حاظدور ساًلم الـ...  : عوكل 
هو فني ابني عوكل يادلعدي]]]  : أم أحمد 

هس  : عوكل 

إيه هو ده. دا ليا أنا الكركون الساًلح ده واال.. يا خرب أسود]]] دي الحربية   : أم أحمد 

بزيتها ياوالد. سالخري يا بيه

سالخري ورحمة الله. مني الحرمه دي يا شاويش  : زقزوق 

باًل مأخذه يافندم. حرضتها الحرمه أم أحمد والديت آين. وانا أبقى محسوبك.   : عوكل 

الشاويش عوكل تهته. من قسم شربا

يا سيدي عالنسايب األبَّهه يا سيدي. طيب ومني اليل أمركوا تيجوا هنا يا غجر  : زقزوق 
يُه. هو حرضة سعادته يبقى مني ياختي]]]  : أم أحمد 

حرضة سعاديت أنا. أنا مندوب من ديوان الحربية. علشان أحقق يف القضيه. بتاع   : زقزوق 

الحرامي. اليل نط من فوق السور. يا وليه يا غجريه يا بنت الغجريه

يا ساًلم سلم  : عوكل 

تغريت: ما داهيه.  [[[

اختصار الحوار ما بني }..{: اليل زي دا الزم يعرف يعوم. والله يستاهل.  [2[

حذف: إرمي.. ال ال حيث كده. مافيش غري الزوغان. من الباب الوراين ده.  [3[

حذف: ابني عوكل يادلعدي  [[[

تم حذفها.  [[[

تم حذفها.  [[[

71



}تكونيش حرضتك يادلعدي. املأمور الكبري. واال النايب العمومي  : أم أحمد 

أيوه النايب. لكن موش عمومي  : زقزوق 

عوكل 

امال إيه  : وأم أحمد 
خصويص{]]]  : زقزوق 

بقى يا افندم النهارده. الساعه احدى عرش منه والدقيقه برضه احدى عرش.   : عوكل 

جم حدانا شخصني. واحد اسمه محمد والتاين اسمه هواش. وبلغوا إنهم شافوا 

واحد حرامي. حصل منه نططان. من فوق سور البيت ده

طيب تعاىل اقعد هنا يا شاويش. وشك الكام سني وجيم. اليل حايخرجوا من   : زقزوق 

ذمتك. أحسن أنا مخستك شويه النهارده

أيوه يافندم  : عوكل 

استنى. بقى شوف يادلعدي. إن كنت عايز تبيض وشك. يف القضيه دي صحيح.   : أم أحمد 

سيبني أنا أحقق لك بنفيس. واشتغل لك فيها بذمه

طيب اشتغيل يا أم أحمد  : زقزوق 

يالاًل يا شاويش رزق إنت وهوَّ  : أم أحمد 
أفندم]2]  : الغفريان 

اتنني منكم. يخشوا صوالدن من الناحيه دي.. واالتنني التانيني. صفادون كده   : أم أحمد 

من هنا

أيوه. واهه أي جنس راجل واال نتايه. تاًلقوه جوه. اظبطوه يل حااًل. وهاتوه يل   : زقزوق 

هنا تحت العده
حارض يافندم]3]  : الغفري 

والله الكون منشف دمهم الغجر دول. اليل جم نشفوا دمي  : زقزوق 

يا ساًلم يا سعادة الباشا. ياما انا متغاظه من ابن الكلب. اليل نط من فوق السور ده  : أم أحمد 

ِهه ليه بقى  : زقزوق 

ليه؟ اسم الله عىل مقامك. كنا قاعدين يف أمان الله. أنا واملأذون واملعازيم.   : أم أحمد 

بنستنى هباب الربك. املسخم عىل عينه أبو العروسه. وبعدين ما بصينا. إال لقينا 

جه طلب. البني الشاويش عوكل. قال علشان يقوم يظبط الحرامي. اليل نط ده

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[

حذف جملة الغفريان.  [2[

حذف جملة الغفري.  [3[
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أَخ يا ناري ما إيدي تظبطه. حرامي الكلب ده )يخرج(  : عوكل 

إخص  : زقزوق 

إيدك تظبطه؟ طب والنبي الكون مقطعه شبشبي. أبو اتنارش قرش]]] دا. عىل   : أم أحمد 

نفوخه. لحد ما أجيب خربه خالص 

الشبشب  : زقزوق 

أل. اليل نط  : أم أحمد 

أزوغش أحسن قبل ما اتوحل زياده  : زقزوق 

ه   يايايا يا امَّ  : تهته  

إخص. إيه دا كامن]2]   : زقزوق 

اسم الله. تعاىل يا تهته تعاىل.   : أم أحمد 

)تدخل فاًلية وتهته واملأذون(

إرمي. وآدى كتب الكتاب بزيته   : زقزوق 

إنتو جايبني املأذون وياكم  : أم أحمد 

إح إح إح إح. إحنا. زع زع زع. زعاًلنني  : تهته 

ال ماعلهش يا ضنايا  : أم أحمد 

ال تزعلن يا تهتها.. إن أخروا كتب الكتاب. فالحب فيه درهم هنا. وتاًلت تاًلف   : فالية 

قنطار عذاب

شوفوا البت ياخويا. جايه تشعر لنا هنا برضه )لفاًلية(. مني األستاذ اليل إنتو   : زقزوق 

جايبينه معاكوا ده يا حرمه 

دا الدلعدي الشيخ غربال  : فالية 

الشيخ إيه؟  : زقزوق 

غر غر غر غر...  : تهته 

غر. جتك الباًل  : زقزوق 

يُه]3] وحرضتك مني بقى يادلعدي؟ املأمور؟   : فالية 

اخريس مأمور يف عني أبوِك  : زقزوق 

يا حفيظ. امال حرضتك إيه. صاغ؟  : فالية 

أيوه صاغ سليم.. الحمد لله أهي أول واحده ماعرفتنيش  : زقزوق 

تغريت: صاغ.  [[[

حذف جملة زقزوق.  [2[

تم حذفها.  [3[
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. أحسن حا نرشع يف التحقيق. خشوا  يالاًل اركنوا كده. يادلعدي إنِت وهيَّ  : أم أحمد 

ارضبوا لكو بولطه يف الجنينه. وبعدين تعالوا

حاحاحاحا]]] )يخرجون(  : تهته 

حا. يا بتاع الكلب]2]. هيه. ظبطوا حد يا وليه  : زقزوق 

أيوه أهم يا بيه]3]   : أم أحمد 

هس إنزيل هنا. جاِك وجع يف أصاًلبك  : عوكل 

اوعى سيبني باقول لك يا راجل إنت  : زينب 

إخ. وآدي بنتي منره واحد  : زقزوق 

آنسِت يا ماما. بقى كده جايني ترسقوا. يف عز الضهر الحمر  : أم أحمد 

نرسق!  : زينب 

هه. غريه ورَّد قوام يا جدع أحسن مستعجل.. بدي أزوغ  : زقزوق 
هس باًلش تعصلج. القطم لك رقبتك]]]  : شاويش منرة ] 

يه ما تفهموين. إيه العباره بس يا ناس  : فاطمة 

وادي بساًلمتها التانيه.. الزم أفش غلييل فيهم  : زقزوق 

يا وعدي عىل حرامية آخر ساعه يا وعدي  : أم أحمد 

بتقويل إيه؟ زينب وفاطمة : 

}هس باًل غلبه. يا حرمه إنِت وهي. سايبني بيوتكم. وجايني يف بيوت الناس ليه   : زقزوق 

يا غجر
يا لهوي{]]] زينب وفاطمة : 

:  ظبطوهم فني. النتايتني دول. يا شاويش عوكل زقزوق 

واحده كانت تحت الرسير يافندم. والتانيه تحت الكنبه. وملا شافوين داخل   : عوكل 

عليهم. بقوا يتنفضوا. ويقولوا الجنيَّه الجنيَّه

}جنيّة إيه  : أم أحمد 

هس اخريس إنِت. موش شغلك. دا اصطاًلح بني الحراميه وبعضها. تعايل عيلَّ   : زقزوق 

هنا يا حرمه إنِت وهي.. إنتم كنتوا جوه يف البيت ده. بتعملوا إيه

أنا؟ أنا كنت مع جوزي  : زينب 

تعاىل افتح محرض يا شاويش عوكل وقول  : زقزوق 

حذف جملة تهته.  [[[

حذف: حا. يا بتاع الكلب.  [2[

حذف جملة أم أحمد.  [3[

حذف: القطم لك رقبتك.  [[[

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[
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أفندم  : عوكل  

بسؤال املتهمه منره واحد. اتضح إنها من ذوي األجواز.. وإنِت يا حرمه  : زقزوق 
أنا. أنا لوخره زيَّها. كنت مع جوزي{]]]  : فاطمة  

عظيم خالص. دلوقت إحنا عايزين صنف الدكوره بقى   : زقزوق 

اوعى سيبني باقول لك. دا يش ضد القانون  : بهجت 

اخرس قانون يف عينك شاويش منرة 3 : 
أهاًًل بحرضة السجيع. هاته هنا هاته]2]  : زقزوق 

جوزي!  : زينب 

عيب يا جامعه. أنا موش الشخص اليل مشكوك فيه. فإذا كان عيلَّ دين أوفِّيه.   : بهجت 

وإن كان يلَّ عدو أصافيه. وإن كان مثبوت عيلَّ يشء أنفيه. وأهه عىل رأي املثل 

اليل نبات فيه

نصبح فيه  : الجميع 

وال كلمه  : بهجت 

ودا بساًلمته كان مستخبي فني دا]3] يا شاويش  : زقزوق 

دا يافندي كان البد جوه دوالب يف املطبخ شاويش منرة 3 : 

يا ناس دا الهو جد وال هزار. وال أنا فيه بيني وبينكم تار. سيبوين الحسن أخيّل نهاركو نهار  : بهجت 

بتقول إيه  : الشاويشه 

. يابن ستني حامر هس أقف ظنهار. واخرس إنت وهوَّ  : بهجت 

وال كلمه  : الشاويش 

يا جامعه إنتو عيب. دا موش حرامي. دا جوزي أنا   : زينب 

أيوه كده اعرتيف يادلعدي. ادحنا عرفنا مني جوز الحرمه دي. فاضل علينا   : أم أحمد 

دلوقت جوز التانيه بقى

ديهدي. من حق أنا نسيت. ما داهيه ال يكون الراجل فطس جوه   : زقزوق 

}ياهو أنا بهجت أفندي املحامي. مانيش ال نشال وال حرامي   : بهجت 

اخرس يا سجيع يابن السجيع. كبشة غجر خنازير جرابيع  : زقزوق 

وال كلمه  : بهجت 

إيه العباره ياختي زينب وفاطمة : 

قول عندك سني يا جدع. تعرف مني الست دي يا راجل  : زقزوق 

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[

حذف: هاته هنا هاته.  [2[

اختصار "ودا بساًلمته كان مستخبي فني دا": ودا كان مستخبي فني.  [3[
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أيوه دي الباًلنه  : بهجت 

الباًلنه! فاطمة وزينب : 

عال. قول عندك قول. وبسؤال املتهمه منره اتنني. وبأخذ أقوال الشهود. اتضح   : زقزوق 
إن صناعتها باًلنه{]]]

أمان جانم نفس يوك  : شبندر 

يحيي العظام وهي رميم  : زقزوق 

الله إيه ده  : الجميع 
أمان سنده. توبه موش انزل يف بري أبًدا]2]  : شبندر 

الراجل أبو شنبات؟  : بهجت 
يا خرب جوزي]3]  : فاطمة 

}بتقويل إيه. جوزك دا يادلعدي  : أم أحمد 

أيوه  : فاطمة 

حرضتك جوز الباًلنه دي يا همرشي  : أم أحمد 

سكرت باًلنه يف عينك. أشتا دي الباًلنه )عىل زينب(  : شبندر 
إيه. بيقول عىل مرايت باًلنه{]]]  : بهجت 

ر عليه. ها ها آه. أمان جانم. اشتا الراجل الخنزير اليل أنا دوَّ  : شبندر 

}هس اخرس. لحسن بعدين أقاضيك باملاده ستني. وآدي الجامعه دول عليك   : بهجت 

شاهدين. إنك شتمتني وتسب الدين وإن ما شهدوش عليك. يبقوا كلهم 

ملحوسني مهووسني. ديوسني تراسني

إيه. احنا تراسني  : الجميع 

وال كلمه  : بهجت 
إخ املسأله فشخرت. أما نلحق نصلحها{]]]  : زقزوق 

إيه الحكايه. ما تروق يادلعدي إنت وهو  : أم أحمد 

أمان كاراته. ابن شبندر أغا ظابط من املتقاعدين  : شبندر 

طيب أمّنا إنك ظابط من املتقاعدين. والست دي بقى تبقى مني  : أم أحمد 

دي العروسه بتاعي. بنت زقزوق بيه  : شبندر 

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[

حذف جملة شبندر.  [2[

تم حذفها.  [3[

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[
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بنت زقزوق؟  : أم أحمد 

أبًدا دا كداب ولعوق. دي مرايت أنا اليل بنت زقزوق  : بهجت 

دول بيخرفوا]]]. بتقولوا إيه ياختي. بنت زقزوق أهه يادلعدي. الوحيده اليل   : أم أحمد 

حيلة أبوها. أهي. قدمي تعايل يا ست فاًلية

إيه العباره )يدخل تهته معها واملأذون(  : فالية 

}أما براوه عىل كده. يكونيش بساًلمته يس زقزوق. كان عنده تاًلت بنات.   : أم أحمد 

ومخبي علينا

الزم كده بهجت وشبندر : 

إيه العباره يا جامعه وإيه الزيطه دي  : زقزوق 

تعاىل هنا يادلعدي. بقى يبقى عندك ربع دستة بنات. وكنت مخبي علينا. عاوز   : أم أحمد 

أجوز ابني لبنتك. علشان تلت ثروتك بس. خدها أهي عندك أهه

آه. يا تهتها  : فالية 

وأنا كامن خد بنتك أهه. يا راجل يا حويط.. تقول يل وحيده وفاكرين عبيط..   : بهجت 

. من بعد ما أفرح وأظيط. أما صحيح صدق اليل قال. إن آخر  وعايز تنكد عيلَّ

الزمر

طيط  : الجميع 

وال كلمه  : بهجت 

وأنا كامن. ما دام بنتك موش وحيد. أنا موش اعمل جواز. منشان تلت ثروه   : شبندر 

فقط. اتفضل. بن شبندر أغا

أيوه البايره عىل بيت أبوها. إيه العمل دلوقت حدش عايز يتجوز  : زقزوق 

تستاهل أكرت من كده. إلنك راجل غشاش وكداب  : وردة 

آه. آدي نتيجة غلط األبهات. اليل يستعجلوا يف جواز بناتهم. وال يبحثوش زي   : زقزوق 
الناس يف أخاًلق نسايبهم{]2]

يعني وكل دا يادلعدي. علشان ما تتجوز لك واحده زي دي. بنت عرشين سنه  : أم أحمد 

حذف: دول بيخرفوا.  [[[

]2]  تغيري الحوار ما بني }..{: زقزوق : إخ املسأله فشخرت. أما نزوغ أحسن! )يهم بالخروج تدخل وردة(                                      

                                          وردة : الله. إيه الزيطه دي. بتعملوا إيه يف بيتي.. الله زقزوق بيه!

                                          الجميع : زقزوق بيه

                                          أم أحمد : يه وكنت عامل كده ليه يادلعدي؟

                                          زقزوق : بقى أصل الحكايه إن املزمزيل دي ماكنتش راضيه تتجوزين إال برشط إنه يكون عندي بنت واحده 

                                          بس. وعلشان كده كدبت عليكم

                                          وردة : معلهش يا زقزوق. ما دام إنت عملت كل دا علشان خاطري أنا مسامحاك 

                                          بهجت وشبندر: واحنا كامن رشحه!.
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امال حا اتجوزك إنِت يا وليه يا عتيقه]]]  : زقزوق 

فرش عتيقه ليه. أنا غايته بالكتري عمري تاًلته وتاًلتني واحدى عرش  : أم أحمد 

يعنى أربعه وأربعني. بقى برضه حد يسيب أم عرشين وياخد أم أربعه وأربعني   : زقزوق 

يا جامعه

اللحن الختامي 

بيـــه يـــا  تصـــدق  ــهاوعـــى  ــ ــد ملذات ــ ــون عب ــ ــيل يك ــ إن ال

حياتــــهيعــــــرف يتهنــــــى بكرامتــــــه يف  يــــوم  يفــــوز  وال 

عيلــــــه رب  يكــــــون  يعولــــهالــــــيل  بيــــت  عنــــده  وال 

عليـــه مفـــروض  واجـــب  إنــــه يشــــوف إيــــه واجباتــــهأول 

عيلتنــــــا كرامــــــة  بيتنــــاياخواننــــــا  عــــامد  دي  ســــعادتها 

نراعيهــــــم علينــــــا  ــاواجــــــب  ــ ــوق وطنيتن ــ ــن ف ــ ــوق الدي ــ ف

بالحريــــهدا أحســــــن يــــــوم نشــــــوفه نفــــرح  مــــا  يــــوم 

واجباتنـــا إيـــه  نعـــرف  املريـــــــهنبقـــى  بالدنـــــــا  نحـــــــو 

ستار

تغريت: قروبه.  [[[
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