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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
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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 صدقي]1] 

عدد الفصول 3 
عرضت على تياترو الهمبرا باإلسكندرية

تاريخ العرض االثنني 1921/5/23م
تتضمن الرواية األصلية "7" أحلان، ورد منهم "5" أحلان بنصوص كاملة وحلنان 

لم يرد منهم إال مجرد أسماء. 

مت تنسيق املدونات املوسيقية كما وجدت مبلف الرواية.

]1] ماجد الكسار، علي الكسار في زمن عماد الدين، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة األسرة، سلسلة األعمال اخلاصة )د.م.: الهيئة 

املصرية العامة للكتاب، 2003(: 399.
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شخصيات الرواية
حسب ظهورها   

راشد

مدموازيل كتينة

رشدى

عثمان

أم أحمد

املرمطون

شيخ كفت

اخلواجة أنطون

املستخدم

حسن، بولو، السيدة وعزت

احُملُضر

األوالد

اجلرسون

ڤكتوريا

األفندى وصبره

الترجمان

رئيس النقابة

الصحافى

الشاهد األول والثانى

البرابرة

شيخ احلارة

خراملبو

زبون بقهوة أنطون.

ابنة اخلواجة أنطون. 

صديق راشد.

جرسون بقهوة أنطون.

طليقة عثمان.

خادم بالقهوة.

زبون بالقهوة وصديق اخلواجة أنطون.

صاحب القهوة.

مستخدم البنك العقارى.

زبائن بقهوة أنطون

يأتى لتحصيل األلفني جنيه. 

بائعني اجلرائد.

جرسون بالقهوة.

رفيقة عثمان. 

أصدقاء ڤكتوريا.

يصطحب السائحني.

رئيس نقابة اجلرسونات.

يتعرف على حالة اجلرسونات. 

شهود من طرف الكونت.

بلديات عثمان.

يصطحب احملضر للحجز على القهوة.

لديه دين عند أنطون.
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الفصل األول

راشد:

مدموازيل:

راشد:

مدموازيل:

راشد:

مدموازيل:

راشد:

مدموازيل:

راشد:

مدموازيل:

راشد:

رشدى:

راشد:

رشدى:

راشد:

رشدى:

يا مدموازيل. أظن شغاالت فى  إيه اجلماعه دول  )للمدموازيل( 

احملل التجارى اللى جنبكم ده

أيوه يا بيه

وحضرتك يعنى طول النهار تفضلى قاعده القاعده دى كده

حد  على  يتكل  مايقدرش  انطون  اخلواجه  ابويا  علشان  أيوه 

غيرى. يقعد فى الكيس]1]. كل اجلرسونات حراميه زى الزفت

وفني امال اجلرسون

أظن حضرتك عاوزه علشان تدفع له احلساب

أيوه

طيب استنى شويه هو الزم جوه بيجيب حاجه من اخملزن

عثمان يا عثمان

معلهش يا بيه. إذا كنت حضرتك مستعجل إدينى أنا احلساب

أيوه اتفضلى. ميكن ابقى آجى شويه بالليل. أورڤوار 

)داخاًل( دهدى راشد بيه رايح على فني. مروّح واال إيه

أيوه بس عندى مشوار صغير

ال موش ممكن. أنا عايز اكلمك فى مسأله مهمه

يا سالم

أيوه مسأله تهمك قوى. اتفضل اقعد

]1]بالفرنسيه "Caisse"  وتعنى هنا "اخلزينة".

الشغاالت    رقصة  يعقبه  أفرنكى  حلن  عن  الستار  ترفع  متوسطة.  قهوة  ميثل  منظر 
."Chansonnette"
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راشد:

عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

راشد:

عثمان:

راشد:

عثمان:

راشد:

رشدى:

عثمان:

راشد:

طيب اقعد بنا. بس اياك ربنا يبعت لنا اجلرسون قوام. علشان 

أقّله  بده  هنا  بتاع  اجلرسون  حاكم  إيه.  تشرب  يشوف 

ساعتني]1]على بال ما يجى. يا عثمان. يا حضرة اجلرسون. يا 

عثمان افندى. يا عثمان بيه

)من الداخل( إيه خبر إيه. مسروعني كده ليه]2] )يدخل( 

إيه دا ڤرى]3]. إنت كنت فني

كنت فني؟ كنت فى البدرون

َّا مني فى البدرون وي

َّا ابوِك َّا البدرون وي وي

وهو فني ابويا]]]  

فى البدرون]5]. إيه عايزين حاجه حضرتكم

إيه ده يا شيخ إنت. نقعد ساعه ننده لك

معلهش خليك طويل البال. ماتعكَّرش دمك. جنيب لك واحد 

ملونه علشان تروّق دمك

شىء بارد 

واحد شىء بارد

اسمع هنا يا جرسون. تشرب إيه يا رشدى بيه

أنا عارف. حا تاخد إيه إنت

هوهو إنتوا لسه بتفتكروا موش عارفني عايزين تشربوا إيه

لنا  بقى  لك  بنقول  إحنا  جرسون.  يا  هنا  اسمع  ده.  هو  إيه 

ساعتني منتظرين 

]1] تغيرت: ساعة.

]2] تغيير "إيه خبر إيه. مسروعني كده ليه": إيه جرى إيه. مجنون دا واال إيه.

]3[ مت حذفها.

]]] تغيير جملة املدموازيل : طيب شوف الزباين عايزين إيه. 

]5[ حذف: فى البدرون.
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عثمان:

راشد:

عثمان:

راشد:

عثمان:

راشد ورشدى:

مدموازيل:

عثمان:

راشد:

عثمان:

راشد ورشدى:

عثمان:

مدموازيل:

عثمان: 

مدموازيل:

عثمان: 

منتظرين.. منتظرين مني

منتظرين حضرتك

واهى حضرت حضرتى

إيه الكالم ده

موش  أنا  مهلكوا.  على  نفسكوا.  ماتزّعلوش  معلهش 

واحنا  الضهر.  بعد  اتنني  الساعه  دلوقت  مستعجل]1]. 

وبعدين  افتكروا على مهلكوا  الساعة 11 مساًء.  بنشطب 

قولوا لى]2] ما افتكرتوش قوموا فى داهيه

أما كويس خالص

إيه ده يا عثمان. إنت ماتختشيش

إذا كان هم نفسهم موش عارفني حا يشربوا إيه

اسمع هنا يا جرسون. هات نُصني بيره

شفت يا ست. يعنى حضرتهم قعدوا يفتكروا ساعة ونص]3] 

علشان يطلبوا نُصني بيره. أمال لو كنتوا حا تطلبوا چونى 

ووكر واال شمبانيا كنتوا عملتوا إيه

إيه اجلرسون ده ياخويا

نُصني بيره

إنت النهارده مالك. أظن زعالن مع الست مراتك

مني الوليه أم أحمد. 

أيوه أم أحمد

بس بس اهلل يقطعها ولّيه]]]. ولّيه عصبجيه غجريه

]1] تغيير "على مهلكوا. أنا موش مستعجل": لسه بدرى.

]2] تغيير "قولوا لى": إندهوا لى.

]3] تغيير "ساعة ونص": ساعتني.

]]] تغيير "اهلل يقطعها وليه": ماجتيبليش سيرته.
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مدموازيل:

عثمان: 

مدموازيل:

عثمان:

 راشد:

عثمان:

راشد:

عثمان:

راشد:

عثمان:

راشد:

عثمان:

رشدى:

عثمان:

رشدى:

عثمان:

}ودى عمرها كام سنه 
داخله فى االربعني. لكن أنا عرفتها وهى لسه بنت

بقى يعنى إنت أول بختها
أهى بتقول كده. أنا إيش عرّفنى{]1]

اهلل فني البيره يا جدع

هات يا ست البيره. مستعجلني الزباين]2] بال أم أحمد بال أم 

زفت.. اتفضل

يظهر إنك ماكنتش طول عمرك جرسون يا عثمان.. خد بالك 

هى احلقيقه

إزاى بقى

ال أنا لسه جديد فى اجلرسنه. جرسون ظهورات. لسه ماتثّبتش

لسه  بيه  رشدى  أحسن  حياتك.  تاريخ  إيه  لنا  قول  طيب 

مايعرفكش

ما  قبل  أنا  بقى  البساطه]3]..  غاية  فى  تاريخ  حياتى  تاريخ 

نشتغل جرسون هنا. كنت خدام فى بيت واحده ست جاريه 

بيضه. ولّيه طيبه من األغنيا الكبار خالص]]]. وزى ما تقول 

الست دى ربتنى وانا صغير. وكانت حتبنى كتير

حتبك

حتبنى يعنى تعزنى

آه. اطلع يا لئيم

الست دى من كتر انبساطها منى. اشترت لى منره بتاع

 البنامه وحطه فى البنك العقارى باسمى
]1] حذف احلوار ما بني }..{.

]2] حذف: مستعجلني الزباين.

]3]  مت إضافة احلوار التالي لكن دون ذكر أسماء الشخصيات: اقعد اقعد. إيه ده يا اخى. دى الَصَلفني. أنا مش مخلوق زيك. 

منفوخ على. إيه أمال إن كانوا شوبني كنت عملت إيه.    

]]]  تغيير "ولّيه طيبه من األغنيا الكبار خالص": من الناس الطيبني.
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راشد:

عثمان:

 

راشد:

عثمان:

رشدى:

عثمان:

راشد:

عثمان:

راشد:

عثمان:

راشد:

عثمان:

رشدى:

عثمان:

راشد:

عثمان:

رشدى:

عثمان:

العقارى

أنا لسانى كده. وبعدين روح يا زمان تعالى يا زمان ما اطوِّلش 

عليك. الست دى سافر على استمبول. وملا سافرت. تركت أنا 

ابو  كار اخلدمه. واشتغلت جرسون هنا عند اخلواجه أنطون 

الست كتينة دى

اهلل يجازيك يا عثمان. ُخد لك حاجه على حسابنا

ال كتر خيركم

ليه

ألن السكر يخّلى الواحد يفتكر فى كل حاجه

ليه إنت بتحب واال إيه

قسمتى

واللى بتحبها دى يا ترى جنسها إيه. جاريه واال بنت عرب 

وال جاريه وال بنت عرب

أمال إيه

بنت كلب خالص

يظهر إنك متضايق منها قوى

ربنا مايحكمش عليكم. دى مره عصبجيه غجريه]1]  

أعوذ باهلل. ودى بتشتغل فى إيه

وكل  وزماره  وَسنّيده وطباله  العوالم. مطّيبه  بتشتغل مع 

حاجه }واهى كانت بتشتغل فى ألف ليله وليله ودلوقت ما 

اعرفش إذا كانت لسه هناك واال أل

ماتعرفش ازاى ليه مابتقابلهاش

وتلتقينى  وشها  ماشفتش  يوم  خمسطاشر  من  أنا  ال 
]1] تغيير "مره عصبجيه غجريه": ولّيه بطحجيه وملنجيه.
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راشد:

عثمان:

راشد:

رشدى:

راشد:

أم أحمد:

راشد ورشدى:

أم أحمد:

راشد:

أم أحمد:

راشد:

أم أحمد:

ن. ألنى كان وقّعت عليها ميني. ومن  مبسوط وصحتى احتسِّ
وقتها ماشفتش وشها حلد دلوقت{]1]

ُخدْ لك سيجاره

أظن ماعندكوش كبريت. استنى أنا اجيب لكم )يخرج(

أما راجل بسيط على نياته

بقى ده شكل يتحب

ال. الزم اللى بتحبه رخره مني عارف
أيوه أنا اخش له واقعد بفلوسى.. عواف هو فني يادلعدى]2]

إنت إيه يا ُحرمه

تبع  درب احلصر  املغنيه. من سكان  أم أحمد شكشوكه  أنا 

قرقون]3] املنشيه من أرباب السوابق. 

اتفضلى  عثمان..  صاحبنا  مرات  إنها  يظهر  باهلل.  أعوذ 

استريحى هو دخل يجيب كبريت وجاى. حضرتك تعرفيه

أعرفه. دا جوزى من اتناشر سنه. ورامى علّى ميني من 

خمسطاشر يوم. وموقّف سوقى. ال بيرد اليمني ويصاحلنى وال 

بيطلقنى. والعرسان رايحه جايه وانا اقول أبًدا. واكترهم ناس 

كويسني زى حضرتكم كده]]] 

معلوم لها حق. اتفضلى استريحى

أيوه استناه. زولى ما يفارقش زوله النهارده. آه يا نارى ما إيدى 

تتلم عليك يابن السوده )تصفق(

]1[ تغيير احلوار ما بني }..{  راشد: ودلوقت. 

                                          عثمان: ماعرفش علشان أنا رميت عليها ميني من خمسطاشر       

ن.                                                      يوم والبشفهاش أبًدا. وتالقينى مبسوط وصحتى احتسِّ

]2[ حذف: هو فني يادلعدى.

]3] تغيرت: قسم.

]]]  تغيير "زى حضرتكم كده": زى حضرتك وانضف منك شويه كمان.
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عثمان:

راشد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

مدموازيل:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

ماكنتش  علشان  تأخذوناش]1]  ما  جاى.  آدينى  حاضر  طب 

القى الكبريت

شوف الست دى تشرب إيه 

ست أعوذ باهلل]2] 

أما صحيح إنك واحد خاين. واحد دون الدون

واحد دون الدون

خبر إيه]3] 

شوفوا الراجل ياختى]]]. تعالى هنا إنت حا تسوق اللؤم علىَّ 

واال إيه

يا ستى موش كده. الناس واخده بالها

قاتله  يا  النهارده  لك  جايه  أنا  الناس.  يندعقوا  دول  الناس 

علشان  دى  املزمزيل  قدام  خايف  الزم  إنت  آه.  مقتوله.  يا 

بتبصبص لها

أبصبص لها إيه. شوفوا الولّيه عايزه جتيب لى مصيبه بنت 

احلمار. اخلواجه يطردنى

اليمني  ترد  يا  طريقه.  لك  شوف  النهارده.  لك  جايه  أنا  أهه 

وتعّيشنى عيشة الرجاله. يا إن ماكنش لك غرض لّى. قول 

لى موش عاوزِك. الجل أنا رخره اشوف لى ابن حالل اتلم عليه. 

الشهد.  آكل منها  إيدى  فى  أنا صنعتى  اشوف شغلى  واال 

واال إيه يا اسيادنا]5].. وحياتكم ُمغنّيه صّيته. أردحلك جركه 

وسيكه. واخلى عيشتك جرسه وهتيكه. واال إيه يا ويكه
]1] تغيير "طب حاضر آدينى جاى. ما تأخذوناش": أيوه حاضر آدينى جاى. ال مؤاخذه.

]2] تغيير "أعوذ باهلل": بنت اخلواجه. يه يه جبت سيرتها يا افندى.

]3] حذف جملة املدموازيل.

]]] حذف: شوفوا الراجل ياختى.

]5] حذف: واال إيه يا اسيادنا.
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راشد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان: 

أم أحمد:

عثمان: 

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

)موسيقى 1(

عثمان:

املرمطون:

يالال بنا يا عزيزى 

يا ستى بس طولى بالك أنا رايح نردك

برقبتك]1].  أنا  إيه.  واال  أنا وحشه  دا غصب عن عينك.  تردنى 

حاجه َشُمرت عال اهه

طيب روّحى وانا بكره آخد راجلني طيبني وواحد مأذون واروح اردّك

على  نتلم  أهه  عليك.  يغضب  قلبى  ماتخليش  كده  أيوه 

بعض ونسكت. إنت عارف إن اليومني دول داخل شتا والواحده 

ماتستغناش عن دفايه

على عينى

إمنا شوف ازاى أنا ردّيت يا عثمان 

أيوه صحتك احتسن

إمنا إنت خسيت اهه

أيوه أنا خسيت دلوقت اهه بس

أنا رايحه اهه. واوعى تنسى ال آجى اعملهم لك )تعود(

راجعه ليه تانى 

تنى. اللى ما حطيت فى عينك شوية ملح  يُه جتك نايبه نسِّ

وقلت لى تشربى إيه يا دون يا هلس ياللى ماتختشيش 

تانى.. إخص  آدى خمسه قروش صاغ اشربى فى مطرح  خدى 
الوليه خلِّت الزباين مشيت بالفلوس اللى عليه]2]

يا افندى ياللى طلبت الُنصني. يا افندى ياللى اديتنى السيجاره. يا 

افندى يا بتاع تاريخ حياتى. وله ماشفتش االفنديه اللى كانوا هنا

أل ماشفتش حاجه

]1]  حذف: أنا برقبتك.

]2]  تغيير "إخص الوليه خلِّت الزباين مشيت بالفلوس اللى عليه": وادى سيجاره اهه كمان يا.. يا رميا. يخرب بيتك. مبسوط كده 

      يا افندى. الوليه خلت الزباين مشيت بتمن البيره.
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حلن احلمليه )موسيقى 2( 

العليـل  زالل]1] تشفـــــــى  ميه  سبيـل اهلل يا عطشـان سـبيــل 

سبيــــــل عطشـــــان  يــــا  مـــّيل واشـرب من بحـر النيـــل 

بشـــويه ريقنـــا  تبل  مـــــــا  يا عـــم يا بـتــــــاع املـــيــــه 

مـــن بحــــر غيرنــــــا يا عنيَّه دا الُبـق مـــــن نيلنـــا مبِيــــــه 

يــــا عطشـــــان سبيـــل

ننوســـــه يا  تالته  بُقــيــــن  بـــس كـده خـــدى يا عروســـه 

حوسه جتيكــوا  غوروا  يـــاخى  وادعــى لى واال هاتـى لـى بوســه 

يــــا عطشـــــان سبيـــل

العليـــل تشـفـى  زالل  ميــــه  سبيـل اهلل يا عطشـان سـبيــل 

سبيــــل عــــطشـان  يــــــا  مّيل واشـــرب من بحـــر النيــل 

كـوزك كــــده  لى  عاوج  مـالك  إدينــــــى اشــرب من كـــــوزك 

نيـلنا ميــــة  حترمنــا  لـيــــه  عطشــــان اهلل ال يـعـــــــوزك 

يــــا عطشـــــان سبيـــل

عليل تشفـــى  منه  النقطــه  آدى األالل مــــن بحـر النيــــــل 

النيل يوازى  ما  الدهب  واللــــه  مالوش شبيــه واللـــوش مثيــل 

يــــا عطشـــــان سبيـــل

]1]  عذب وصافى.
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عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

مدموازيل:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

يا افندى يا بتاع تاريخ حياتى

على من تنادى يا سّيد عثمان

إنت مني]1] كمان. شيخ كفت. اتفضل. تشرب إيه جنابك

لك  أكون  أنطون  اخلواجه  القهوه  صاحب  لى  إحضر 

وممنون متشكر 

أهه ده ألعن وأننت زبون

}إزيك يا شيخ كفته.. آه. أهه بابا جه اهه
نهارك سعيد يا شيخ كفته. عثمان إمال قزايز النبيت

جود منى يا سيد أنطون. بقى أنا جاى لك دلوقت يا خواجتنا 

فى مسأله مهمه جًدا{]2] 

مسألة إيه ڤرى

مسألة تختص بعثمان البربرى]3] اجلرسون بتاعك 

إيه ماله اجلرسون بتاعى

آه لو تعرف ما جرى له

إيه جرى له

آه لو تعرف دلوقت كيف حاله

ماله خاله ڤرى

بقى الولد عثمان ده. كان عنده منرة يا نصيب فى البنك العقارى 

أيوه مظبوط

]1]  تغيير "إنت مني": إيه ده.

]2]  تغيير احلوار ما بني }..{: عثمان : الشيخ كفته عايزك.

                                           أنطون : أوه شيخ كفته. سالمات شيخ كفته.

                                          كفت : سالمات يا خواجه أنطون اسمع وزّع اجلرسون بتاعك ده احسن حاقول لك على حاجه مهمه.

                                          أنطون : عثمان روح امال قزازة النبيت من جوه. إيه فيه إيه.

                                          كفت : اسمع بقى أنا جاى لك فى مسأله مهمه. إمنا على شرط يكون لى فيها حصه عظيمه.

]3]  مت حذفها.
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كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

بلغنى دلوقت بس من واحد مستخدم فى البنك إن النمره دى 

كسبت عشرين ألف جنيه 

يا سالم عشرين ألف جنيه. أصبر أما أدى خبر لعثمان. دى الزم 

يجى مجنون

ال اصبر اصبر. أما ارّسيك على احلكايه قبله

حكاية إيه ڤرى

بقى الراجل عثمان ده. موش حا ياخد خبر بحكاية النمره دى. 

إال على األقل بعد ساعه أو ساعتني. فانت دلوقت الزم تدبر 

لك طريقه علشان تستنكَح لك منه قد ألفني جنيه على 

األقل]1] 

يا سالم ألفني جنيه ختة واخده

أى نعم والطريقه دى فى غاية البساطه

إزاى بس. اتكلم اخسن أنا جيتو ملخوس

بقى إنت دلوقت تسرع فى كونك تعمل عقد كنتراتو بينك 

بإنه يفضل فى خدمتك مدة عشرين سنه  ده.  وبني عثمان 

بواقع خمسة عشر جنيه فى الشهر

إيه. دى بيمسك تالته  إنت مجنون. خمسطاشر جنيه  ڤرى 

جنيه كل شهر

فى  يخش  إنت  هل  دلوقت  وافهم.  منى  خد  بس  سيدى  يا 

عقلك. إن واحد زى عثمان ده. يبقى حتت يده]2] عشرين ألف 

جنيه ويقبل إنه يشتغل جرسون

ال موش ممكن

]1] حذف: على األقل.

]2] تغيير "حتت يده": يحتكم على.
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كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

عثمان:

عظيم. ما دام األمر كذلك. إنت تعمل له الكنتراتو اللى باقول 

قبل مضى  التانى  يترك  اللى  إن  فيه شرط  عليه. وحتط  لك 

العشرين سنه دول. يدفع له ألفني جنيه على سبيل التعويض

وبعد كده

نروح  الكنتراتو.  على  فرمته  يضع  ما  مبجرد  كده  وبعد 

ترك  أراد  إذا  وإنه  ألف جنيه.  بإنه كسب عشرين  مفهمينه 

اجلرسنه. ما عليه إال يدفع لك مبلغ وقدره ألفني جنيها   

براڤو كفته

بس روح إنت وابعته لى هنا وانا اعرف شغلى

أنا نبعت ابوه كمان. لكن ليه]1] موش تخلى التعويض أربعه 

ألف جنيه بدال اتنني ألف

ال ال يا خواجتنا. الواحد الزم يكون عنده]2] ذمه سبحان اهلل

ڤرى هو غاب كده ليه عثمان. الزم يكون بيمزمز فى اجلمدان 

بتاع النبيت

اهه.  جاهز  مكتوب  الكنتراتو  آدى  أنطون.  سيد]3]  يا   خد 

ال ينقصه إال اإلمضا

جاى  دى  بيته  يخرب  اهه.  جاى  اهه  أحسن  استنى.  استنى 

سكران. الزم شرب نص اجلمدانه

أحسن احسن علشان ما ياخدش باله

إخص على ده نبيت. أنا متام دلوقت زى اللى راكب فى مرجيحة 

الوالى]]]. إخص دى اتارى البوظه احسن من النبيت بزمان

]1]  تغيرت: اسمع شيخ كفته علشان إيه.

]2]  تغيير "الواحد الزم يكون عنده": دى.

]3]  تغيير "سيد": مسيو.

]]]  حذف: أنا متام دلوقت زى اللى راكب فى مرجيحة الوالى.
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أنطون:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان

أنا مستعد تسألنى عن  يا خواجه.  تفتكرنى سكران  إوعى 

أنا  دلوقت  موش  بس  اللهلوبه.  زى  اجاوبك  وانا  حاجه.  كل 

مبسوط شويه 

اسمع هنا يا سيد عثمان. بقى اخلواجه أنطون كّلفنى إنى 

ابلغك مسأله

مسألة إيه كمان. عايز يطردنى

ال ال معاذ اهلل. ده بالعكس اخلواجه مبسوط منك وعاوز يزوّدك

آه كويس. إذا كان كده مافيش مانع

أيوه ألنه شاف إنك راجل طيب. أصلك كويس. ابن عز

ابن عز؟ كذاب. إزاى. أنا ابن حليمه موش ابن عز

الغايه بيقول عليك شاطر ونبيه

أيوه نبيه. بس أنا سكران شويه

موش كده امال يا اخينا خد منى بس

آخد منك إيه. إنت معاك حاجه

لك  ويدى  مهيتك  يزوِّد  حا  إنسانيته.  من  الراجل  الغايه. 

خمسطاشر جنيه فى الشهر 

إيه. خمسطاشر جنيه

أيوه

كتر خيره. هو راجل طيب وابن حالل

وحا يعمل لك كنتراتو على كده بعشرين سنه

كّتر خيره. هو راجل لطيف وعينه كلها نظر

إمنا الشرط بقى يا أمير
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عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

أنطون:

كفت:

مدموازيل:

شرط شرط إيه 

انتهاء العشرين سنه دول.  التانى منكم قبل  اللى يترك  إن 

يدفع للتانى تعويض ألفني جنيه

مظبوط دى كالم متام خالص. لكن شويه ألفني جنيه

شويه ازاى

يطردنى.  كيفه  جاله  اخلواجه  دول  من  يوم  ميكن  معلوم 

إيدى  من  وتروح  آخر.  عن  أول  ألفني جنيه  بس  يدينى  يقوم 

بتاعى الوظيفه 

ال ال بالش طمع. ألفني جنيه كفايه خالص وشى قانونى

طيب واأللفني جنيه دول يبقوا بكام بقى

بس تعالى وقع هنا قبله. وبعدين ابقى اقعد احسب

}هات أنا اوقّع حتى اسنانك كمان. بسم اهلل الرحمن الرحيم. 
عثمان عبد الباسط بن عبد احلفيظ بن عبد الرحمن بن. 

إيه إيه هو. إرجع دا حا يخليها لنا وقفيه

يا سيدى طوِّل بالك أما نكتب كل اسمى سبحان اهلل

ال ال بزياده كده{]1] اتفضل بقى امضى إنت يا خواجه أنطون 

مبروك يا خواجه

مبروك يا عثمان. بسم اهلل الرحمن الرحيم

كمان كنتراتو تانى واخلواجه يسلم

إيه دا يا بابا موش شايف عثمان ده ازاى سكران

]1] تغيير احلوار ما بني }..{: عثمان : هات أنا اوقع حتى اسنان ابوك كمان. أنا دلوقت حا يبقى صاحب ألفني جنيه. استنى 

                                                      أما اشوف اخلتم بتاعى

                                          كفت : ختم وادى اخلتامه

                                          عثمان : إخلص قبل ما يبرد الكنتراتو

                                          كفت : بس يا سيدى

                                          عثمان : كمان واحد علشان مايعوزش تسجيل وال حاجه
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عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

مدموازيل:

أنطون:

عثمان:

كفت:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

يا  استنى  الرزاله.  معايا  يستعمل  رايح  املزمزيل  دلوقت  آه 

شيخ كفته. حط عندك فى الكنتراتو قول ممنوع الرزاله

أنا موش نبهت عليك ألف مره إنك ماتشربش. الزم من الليله 

متسك حسابك وتروح فى داهيه

ياخى ال دا كالم فارغ

إزاى كالم فارغ

إحنا النهارده 15 شهر االبريل سنة 1920. موش متام

متام. وبعدين عايز تقول إيه

عايز اقول إنى ما اخرجش من هنا إال فى 15 االبريل سنة 0]19

إيه إنت مجنون

اسألى ابوِك

آدى الكنتراتو بتاعك 

أيوه دلوقت أنا اطّلع عني بنتك

يا بابا أنا موش عاوزه الراجل ده هنا أبًدا. سامع. دا بيضحك 

فى وشى وال بيختشيش. الزم نطرده من هنا حااًل

استاسو استاسو. إيه فيه إيه يا عثمان

الزباين  أمال  نبيت.  بترازلنى علشان شربت شوية  حضرتها 

اللى بيجوا يسكروا هنا ما بترازلهمش ليه

والنتيجه بقى

تدينى  تطردنى.  عايزه  كانت  فإذا  تطردنى.  عايزه  حضرتها 

املتأخر بتاعى واأللفني جنيه الغرامه بتاع الكنتراتو

سيبه دلوقت يا كتينة. أخسن فيه واخد حكايه كبير 

أيوه فتح عينك
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املستخدم:

عثمان:

املستخدم:

عثمان:

املستخدم:

 

عثمان:

املستخدم:

عثمان:

املستخدم:

عثمان:

املستخدم:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

املستخدم:

بنچور. فيه هنا واحد اسمه عثمان البربرى

موش  اجلرسون  عثمان  أنا  ابوك.  عني  فى  بربرى  إخرس 

البربرى  عثمان 

إنت حضرتك

أيوه وويايا كنتراتوا بعشرين سنه كمان

طيب بردون ال مؤاخذه. أنا جيت ابلغك خبر حا يسرك خالص. 

حا يخليك تتنطط

إيه إيه. أتنطط. طيب نططنى ياخويا

خد امضى لى قبله الورقه دى. فيها اعتراف منك بإنى أنا الى 

بلغتك اخلبر ده

خبر إيه. إوعى تكون إنت كمان عاوز تعمل معى كنتراتو

ال ال يا شيخ دى مسأله فيها فلوس

عم  على  رافعها  أنا  كنت  اللى  القضيه  الزم  دى  آه.  فلوس. 

سليمان البواب. واحتكم لى فيها بالتلتميت قرش اللى كنت 

طالبهم]1]. إذا كان علشان كده لك منى تالتني صاغ

ميتني صاغ إيه وتالتني صاغ إيه. دول عشرين ألف جنيه بتوع 

منرة بناما

يا خبر اسود]2]  )يغشى عليه(

كتينة. جيب كباية ميه قوام

اللى جيت. عشرين  إنت  ألف جنيه. صحيح]3]   إيه عشرين 

ألف جنيه. إنت اللى قلت لى

أيوه وادى الكشف اهه

]1]  تغيير "بالتلتميت قرش اللى كنت طالبهم": بالتالته جنيه.

]2]  حذف جملة عثمان.

]3]  مت حذفها.
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عثمان:

املستخدم:

عثمان:

أنطون: 

عثمان:

األفندى:

املستخدم:

عثمان:

املستخدم:

عثمان:

املستخدم:

عثمان:

املرمطون:

عثمان:

املرمطون:

عثمان:

ال ال مافيش لزوم لكشف وال حاجه. أنا دلوقت عايز كشف 

حكيم. اسمع إنت لك منى عشره جنيه.. إنت عندك عيال]1] 

أيوه خمسه

روح لك عندى]2] خمسني جنيه.. عندك نسوان

إيه العبارة يا عم]3] عثمان

آه يا فرحتى.. آه يا أستاذ.. آه يا فرحه.. آه يا فرحتى]]] 

إيه ده. دا مجنون ده واال إيه

ال معذور بس كسب عشرين ألف جنيه. اسمع. أنا حاجى لك 

بكره علشان اخدك عالبنك احّينك

إيه. تعالى هنا مامتشيش إال ملا تاخدنى وياك عالبنك]5] 

ال دلوقت البنك قافل مايفتحش إال الصبح

ماهو أنا موش ممكن اسيبك. خليك بايت جنب البراميل معايا 

هنا للصبح ونروح سوا

ال ماتخافش أنا رايح اجيلك بدرى اخدك ونروح. بنچور

بنچور

خير إيه يا عم عثمان.. بتبوسنى ليه

تعرف]6] البوسه دى. من واحد يحتكم على عشرين ألف جنيه

كالم إيه ده

أيوه. وبكره الزم اشترى عربيات ودهبيات وأوتومبيالت ومزمزيالت. 

بس اوعم فى عرضكم]7]. إوعوا جتيبوا سيره للوليه أم أحمد. أيوه ال 

]1]  تغيير جملة عثمان: كشف. أنا عايز كشف حكيم دلوقت حااًل. اسمع إنت لك منى عشرة جنيه.. عندك والد.

]2]  تغيرت: منّى.

]3]  مت حذفها.

]]]  تغيير جملة عثمان: آه يا خواجه )يقبل كل من يصادفه(.

]5]  تغيير جملة عثمان: موش ممكن تخرج من هنا أبًدا. الزم تاخدنى وياك عالبنك. رجلى على رجلك.

]6]  تغيرت: اسمع يا وله. 

]7]  تغيير "ومزمزيالت. بس اوعم فى عرضكم": فنيالت شرابات. اسمع يا خواجه. إعمل معروف.
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أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت: 

عثمان:

تخسروا الدنيا خالص. سامعني. أهه إذا جت الوليه دى هنا وسألت 

علىّ. إبقوا قولوا لها سافر طفش مات]1]. آه. اسمع يا خواجه 

دلوقت بالطبع موش أصول وال إنسانيه. علشان خاطر العيش 

وامللح إنى اسيبك كده واخرج. قبل ما تكون عترت لك فى واحد 

جرسون بدالى]2]. أهه عندك من دلوقت حلد الليل. مبسوط

أوه ال يا حبيبى. إذا كنت عاوز اتفضل من دلوقت

يا سالم. أهه كده الذوق كده اإلنسانيه. اسمع يا خواجه بقى 

أنا لىَّ عندكم متأخر تلتميه ومتانني قرش. وحيث إنى كسبت 

وبقيت راجل غنى. أنا متنازل لك عن احلسبه دى هديه منى لبنتك

ال ال يا خبيبى. الزم اخلساب يكون مظبوط. حضرتك لك عندى 

تلتميه ومتانني قرش. تبقى تخصمه من األلفني جنيه التعويض

إيه إيه إيه]3] 

الزم  سنه  العشرين  قبل  تسيبنى  عايز  خضرتك  دام  ما 

التعويض  ديله 

كده عملتها فىَّ يا شيخ كفته

إيه العباره

الكنتراتو  ختمت  ملا  أنا  إنى  اخلواجه  م  فهِّ معروف  إعمل 

ماكنتش عارف إنى حاكسب املبلغ ده

املزمزيل تطردك.  ملا جت  إنت  دا شىء عجيب.  سبحان اهلل. 

مش طلبت منها األلفني جنيه التعويض

لكن األلفني جنيه دى حاجه كبير خالص

]1]  اختصار "سامعني. أهه إذا جت الوليه دى هنا وسألت علّى. إبقوا قولوا لها سافر طفش مات": إذا جت سألت علىَّ قولوا لها  

     سافر طفش.

]2]  تغيير "قبل ما تكون عترت لك فى واحد جرسون بدالى": من غير ما تكون ادبقت لك على واحد جرسون يحل محلى.

]3]  تغيير جملة عثمان: يخرب بيتك.
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كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

أنطون:

كفت:

عثمان:

حسن وبولو 

والسيدة:

السيدة:

حسن:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

إنت الخر عندك عشرين ألف. دى أصول

دول  األلفني جنيه  ادفعش  ما  أنا  يا سيدى]1]  ال  بيتك.  يخرب 

ولو تروح روحى

خليك جرسون. خليك كده طول العشرين سنه دول. جتى من 

نص  حلد  هنا  وتفضل متحط  متانيه صباًحا  الساعه  الصبح 

الليل. وانت محتكم على مبلغ عشرين ألف جنيه

اسمع يا خواجه. أنا غيرت فكرى خالص]2]. وحاشتغل جرسون 

طول مدة العشرين سنه. أما إنكم تعرفوا تاخدوا منى مليم 

موش ممكن أبًدا

خازوق. إيه الرأى شيخ كفته. دلوقت أنا نخليه عندى عشرين سنه 

ويدى له كل شهر خمسطاشر جنيه. دلوقت مبسوط حضرتك

بس طول بالك. دى أمور تهويش

أنا اضايقهم واطّلع عينيهم]3] حلد ما يطردونى غصب عنهم

اتفضلوا يا عزيزى ناخد لنا حاجه هنا. تاخدى إيه يا ست

أنا عايزه كازوزه

طيب. يا جرسون

شوف الزباين عاوزين إيه

}طوِّل بالك 
إيه. قوم ڤرى إنت مجنون

بس جسمى خدالن خالص{]]] 

]1]  حذف: يخرب بيتك. ال يا سيدى.

]2]  حذف: أنا غيرت فكرى خالص.

]3]  حذف: واطّلع عينيهم.

]]]   تغيير احلوار ما بني }..{: عثمان: طوِّل بالك جسمى خدالن شويه.
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أنطون:

عثمان:

حسن:

أنطون:

عثمان:

حسن: 

أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

بولو:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

كفت:

جسمك خدالن من إيه ڤرى

من إيه. من املشروبات البطال بتاعك. احلاجات الُسميات اللى 

بتبيعه. شوفهم دول عايزين يشربوا إيه. شوف راح ميوتو إمتى 

خد بالك من احملاوره دى يا خواجه بولو

ڤرى يعنى عايز تخدِّم على الزباين واال موش عايز

بس موش قادر امشى علشان الكّلو تاعبنى خالص

إيه العباره. إنت يا جرسون ياللى هنا

أخ يا رمبونا

يا أخى عيب عليك. أنا موش قادر احترك]1] 

يا  روخ.. مبسوط  يا  اللهم طولك  بنفسى.  أنا اشوف  طيب 

شيخ كفته

أنا الزم نخرب بيت ابوه]2] 

جرسون. جيبو واخد كونياك وواخد سكر زياده

أنطون

وبعدين ڤرى

هات هنا واحد كونياك وواحد سكر زياده

ڤرى اختشى. خلى عندك شويه خساسه 

أيوه كده اتكلم بالذوق. باللطف باإلنسانيه

}عجبك كده يا شيخ كفته
طول بالك ماتزعلش أنا اشوف لك حل )يخرجان({]3]

]1]  تغيير جملة عثمان: ماتعّطلش الناس شوفهم عايزين إيه. إنت صغير.

]2]  حذف حوار الشخصية.

]3]  تغيير احلوار ما بني }..{ عثمان: بتستحلف لى حضرتك.

                                          أنطون: مش بيستخلف اتفضل.
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عثمان:

حسن:

بولو:

عثمان:

حسن:

عثمان:

بولو:

عثمان:

بولو:

عثمان:

بولو:

عثمان:

حسن وبولو:

أنطون:

كفت:

عاوزين إيه   

هات لى واحد سكر زياده. شوف اخلواجه يشرب إيه

واحد كونياك

واحد كونياك. الراجل انضف منك طلب قهوه. ماتشربليش 

إال كونياك. خليك بصير على نفسك. تسكر تخسر صحتك. 

البوليس  فى  يوديك  عليك.  يتلقح  غفير  األرض.  فى  تترمى 

تتخانق ويا والدك

إيه دا يا شيخ إنت بتحط القهوه فى كاس الكونياك

بردون]1] حصل خير اقعد اقعد
إيه دى إنت مجنون]2]

إيه إيه

يخط القهوه على الكونياك

آدى احلاضر. يعنى القهوه موش احسن من الكونياك

إزاى ده

معلوم. أحسن ميت مرّه دا كونياك اخلواجه هنا. من زعازيع 

القصب. قشر الدوم وقشر البطيخ والبراطيش]3]  

إخيه أعوذ باهلل

إيه دى ڤرى عملتو إيه. سويتو إيه. أخيه يا ناس أخيه. بردون يا 

خواجات. مبسوط دلوقت يا شيخ كفته

سيبك كل دى أمور تهويش. وال يهمك]]] 

]1]  مت حذفها.

]2]  تغيير "إنت مجنون": ڤرى. 

]3]  تغيير جملة عثمان: أحسن ميت مرّه. دا كونياك اخلواجه بيخرَّجه على إيده هنا من زعازيع القصب وقشر البطيخ والبراطيش.

]]]  تغيير جملة كفت: تعالى أنا اشوف لك حل.
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حسن:

بولو:

عثمان:

مرمطون:

عثمان:

مرمطون:

عثمان:

حسن:

عزت:

حسن:

عثمان:

حسن:

عثمان:

أهه دا اللى فصل مضحك صحيح. الزم اروح اجيب صاحبنا 

عزت أفندى من القهوه اللى قدامنا علشان افرّجه عاملنظر ده

أيوه ضرورى

آنستونا ماتبقوش تيجو هنا تانى مره. الزم اطّلع عينهم كده 

حلد ما يطردونى

إنت فني يا عم عثمان. تعالى ملا اقول لك على حكايه تعالى

حكاية إيه يا وله

اسمع بس. اخلواجه بتاعنا ِسمعته دلوقت وهو بيتكلم هنا 

واحد  لك  يجيبوا  إنهم  على  واتفقوا]1]  كفت.  الشيخ  مع 

محضر. قال علشان يثبت إنك موش شايف شغلك زى الناس 

ويدّفعوك مبلغ ألفني جنيه

كويس]2]. دى الزم فتوة الشيخ كفت. امسك خد النص فرنك 

دى علشانك وروح إنت يا وله. الزم راحوا يجيبوا احملُضر اللى 

بيقعد متللى فى القهوه اللى جنبنا. أنا نفرسهم خالص 

تعالى أنا افرّجك على فصل نكته خالص. إنت ماجيتش هنا أبدًا

ال دى أول مرّه. إمنا فصل زى إيه بس

دلوقت تشوف ملا يجى اخلواجه صاحب القهوه

)ميسح الترابيزة( حضرتكم عايزين تشربوا إيه]3] 

طوِّل بالك ملا نفتكر

آه. أهم جابوا احملُضر وجم]]] 

]1]  تغيير "اسمع بس. اخلواجه بتاعنا سمعته دلوقت وهو بيتكلم هنا مع الشيخ كفت. واتفقوا": بقى أنا كنت واقف 

    برش على باب اجلنينه الورانى. لقيت اخلواجه خارج ويا الشيخ كفته وبيتفقوا سوا.

]2]  تغيرت: آه.

]3]  تغيير "حضرتكم عايزين تشربوا إيه": الزم حاجه.

]]]  مت حذفها.
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احُملُضر:

حسن:

عزت:

حسن:

أنطون:

احُملُضر:

أنطون: 

عثمان:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

كفت:

عثمان:

عزت:

حسن:

عثمان:

حسن:

عثمان:

وادى قاعده

من فضلك يا مسيو. خّلى اجلرسون يجيب لى واحد كونياك 

وحلضرته واحد كافيه فرنسيه

ال ال أنا عاوز كازوزه

اسمع بس. اطلب قهوه. دلوقت تضحك ملا تقول بس

خد بالك يا حضرة احملُضر

أيوه واخد بالى

عثمان

أفندم

جيبتو للبهوات دول واخد كونياك وواخد كافيه فرنسيه

واحد  فرنسيه؟  كافيه  كونياك  اهه]1]  حااًل  يا سيدى.  حاضر 

كونياك واحد كافيه فرنسيه

دلوقت شوفوا الشغل املسخره اللى راخ يعمله

أيوه دلوقت تشوف العجب يا جناب احملُضر 

الزم حاجه الزم كبريت. أنده لكوا البويجى. إيه شايفك يا عني 

اجلن. اتفضلوا يا بهوات]2]  

وأاْدب  احسن  من  دا  ده.  اجلرسون  فى  بتستغربه  اللى  إيه 

اجلرسونات

بس طوِّل بالك.. قول لى هنا يا جرسون 

أفندم

كويس الكونياك بتاعكوا ده.. خد بالك

دى كونياك شمبانيا خالص. مافيش زيه وال فى شبت]3] 

]1]  حذف: يا سيدى. حااًل اهه.

]2]  تغيير "اتفضلوا يا بهوات": يا قاتل.

]3]  تغيرت: شبرد.
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موش بيخرجوه من قشر الدوم وجدر النخل وزعازيع القصب

بتاعنا  اخلواجه  بتاعتنا.  البضاعه  فى  تتكلم  اوعى  إخرس 

يجيب احسن بضاعه فى الدنيا]1]. واال إيه يا خواجه

يخرب بيتك

هو فني الفصل املضحك اللى إنت جايبنى اتفرّج عليه

اللى  دا اجلرسون  يا مسيو. موش  أنا حاجتنن.. اسمع هنا  أما 

كان هنا قبل دلوقت

هو بعينه. علشان إيه]2] 

تأمر بإيه جنابك. إحنا عندنا احسن مشروبات على كيفك. 

واخلواجه بتاعنا دا راجل طيب خالص]3]  

اسمع هنا يا مسيو إنتو ندهينى ليه. دا احسن جرسون شفته 

فى حياتى. إنتم ناس مجانني واال إيه. يالال بنا سالم عليكم

وعليكم السالم آنستم وشرفتم )ضجة(

إيه دول يا عم عثمان

آه. وادى]]] اجلرسونات اصحابى الزم دريو إنى أنا كسبت النمره 

جايني يهنونى. تعالى يا وله إنت وهو

]1]  تغيير "فى الدنيا": راجل يدفع فلوس زياده علشان يجيب بضاعه كويس. علشان اسمه كويس.

]2]  حذف: علشان إيه.

]3] تغيير "إحنا عندنا أحسن مشروبات على كيفك. و اخلواجة بتاعنا ده راجل طيب خالص": عندنا كونياك على كيفك. 

   شاى على كيفك. بن على كيفك. أنا كمان واخد بالى على كيفك. 

]]]  تغيرت: دول.

حسن:

عثمان:

أنطون:

عزت:

حسن:

أنطون:

عثمان:

احُملُضر:

عثمان

املرمطون:

عثمان:
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حلن اجلرسونات
ياســــى عثمــــان آدحنــــــــا جينالــــــك

يـــــــــا بطل ياللـــى كسبـــت النمــــــــرة

أهــــــه ربـــــنا روّق بالـــــــك                وعـــــــدل احلال لـك يابـو سمـــره

مبــــروك علـيــــك وعلـينـــــا                  إحـــنــــا نصافيــــك بعنـيـنـــــا

وحـــــق مـــــن جـــرسنــــــا                 لـــوالك مــــــا كنــــــا جيـنــــا

إتشـــقـلب بقـــى واتـنـطــــط                 والبــــــس افــنــــدى واتخـــطط

واضــــرب فى الدنيا طبـنـجــــه                 والبــــــس خواتـــــــم بتلعـلــط              

أهه ده جرسون وصحيح بنـكـيـر               وحلـــــد عــنده جـالــــه اخليـــــر

أمانينـــــــا وبّلــغنـــــا  كمـان     احنا  بنــــا  كسِّ رب     يــا  وادينــا  إغنينـــا 

ياســـــــى عثمــان آدحنــــا جينالـــــــــك

يـــــــــــــا بطل ياللـى كسبـــت النمـــــرة

بس اوعـى يــا عثـمـان تنسـانـــا                واحنـا ورانــا عيالـــــنـا جعـانــــه

أبـــًدا دانـتــــــم اوالد جنـســى                واذا نسيتــكم تبـقـــــى خــيـانـه

مساكــــني السفرجيــــــة غلبانني اجلرسونـات

إمتــــى حا يعدلها سيدك بس ونعيش فى تبـات

اجلرسنه واخلدمه دى ياما بنشــوف فيها يافنديه

إمتى نفـوت اخلدمـه وذلهـا ونخـلص م العبـوديـه

أهه ميكن واحد زيــــك ماتعلِّمـــــش فى مدارس

يـنـفـــع وطنــه وبـالده اكتــر من سـتـيـن وارث  

الزم نصـــون اموالنــــا أللف مشـــروع فى بالنا

حلد ما تتعـــدل ونـشــــــوف السـعـد قـبـالنـا

ستــــار





[5

األوالد:

اجلرسون:

األوالد:

اجلرسون:

األوالد:

اجلرسون :

األوالد:

اجلرسون:

ڤكتوريا:

اجلرسون:

ڤكتوريا:

األفندى:

ڤكتوريا: 

صبره:

ڤكتوريا:

األفندى:

ڤكتوريا:

الفصل الثاني

Danseرقص

أفكار أهالى مصر

أفكار أهالى مصر. ماعندكوش أفكار أهالى بورسعيد

أل

وبكام النسخه

بقرش صاغ

أمال بتبيعوا الوطن بكام

الوطن وال بحياتنا. أفكار أهالى مصر 

أهاًل وسهاًل يا مسا الفل النل كوان نل

غامق  اسمرانى  بيه  واحد  مافيش  جرسون.  يا  هنا  اسمع 

شويه جه هنا دلوقت

ال واهلل يا مزمزيل

هّو اظنه لسه ماجاش ميعاده. اتفضلوا بنا نستناه 

ليه هّو ميعاده الساعه كام

من بعد الساعه احداشر زى كل يوم]1]  

إشمعنى يعنى مايجيش إال الساعه احداشر

واهلل علمى علمكم

يا عزيزتى. بقى يبقى عثمان بيه ده صاحبك  دا  إزاى الكالم 

من يجى عشره خمسطاشر يوم وال تعرفيش إيه دخلياته

اكبر  ومن  امبو  كوم  اعيان  من  إنه  لى.  قاله  اللى  كل  أهه 

]1]  تغيرت: ليله.
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حلد  صباًحا  متانيه  الساعه  من  مشغول  داميًا  وقال  جتارها. 

الساعه احداشر مساًء فى التجاره بتاعته]1] 

غريبه دى

بس عيبه الوحيد إنه طالع فى عقله. قال الزم يفضل يلعب 

ليه  أنا  فاهمه  قال. موش  ألفني جنيه  يكسب  ما  قمار حلد 

يعنى األلفني جنيه دول

لكن اظنه واقع فيِك خالص يا ست ڤكتوريا

أوه. دا واقع فّى وبيحبنى بدوب

ياختى أنا خارجه اسمع شوية مغنى فى الناحيه دى]2]  

أيوه يالال نسّلى نفسنا حبه. لِك حق )ضجة(

إيه دول يا جرسون

التخت  عند  جوه  بيزيطوا  كانو  حشاشني  جماعه  دوله 

وباينهم طردوهم. خش يا اخينا إنت وهو 

]1]  تغيير "من الساعه متانيه صباًحا حلد الساعه احداشر مساًء فى التجاره بتاعته": فى التجاره بتاعته من الساعه 

    متانيه صباًحا حلد الساعه احداشر  مساًء.

]2]  تغيير "فى الناحيه دى": بره.

    

األفندى:

ڤكتوريا:

األفندى:

ڤكتوريا:

صبره:

ڤكتوريا:

األفندى:

اجلرسون:
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حلن احلشاشني 
دُقـــــــــــدق  والــــــــــــــواد  ديك النهـــــار أنا وابـــــــــــو قوره 

الفـــــــــــــــــــــــــــزدق زى  وحـق مــــــن جعل الكيــــــــف دا 

لقينـــــــــا  شـــــــويــــــــه  طلعنـا كــــــــده فى الفجريــــــه 

وفتحيه وزنوبــــــه  خضــــــره  عربيــــــــــه وخيلهـــــا كــــانت 

كمنجـــــــه ماســــــــــكـه  وجنــــــــب االسطى امنــــــا حوا 

ماجنــــــــــــه وزريـــــــــــــن  وزير دكــــــــــر سيبويــه أصلـــى 

هع ها  هــــا  البــس  كــــــــــان  وعـــــــــــم ويلســــن هــــــــع 

غبابى وعمه  هـــــع  وبنطلون شيت همايونى  بلغـــه سمـــــــانى 

آه آه يــــــا تفانينــــك ينصـــــــر دينــــــك

العربيــــــــــــــه فـــــــــــى  أقــــــــــول لك احلـق أنا شفتــــه 

الغـــــــــربيه فى  بقيـــــــــت  قـــــــــام دمى فـــــــــــار نطيت 

به تفرح  الصبوات  ماللى  واد  صاحب  أخويــــا عتــــــره وصاحــــــــــب 

ســـاحبــــــــــــــه رحـــــــت  لقيتـــــــــه بيهنـكر فــى الغــرزه 

احملُضـــــــر جهة  هــــــــــــع  مشينــــــا حبـــــــه قمنا التقينـا 

محضــــــــــــر وفاتــــــــــح  حمـــــــــار بزلومــــــــــه سالقى 

طليـــانى واحلـــــال  رحــت فارش قفطــانى  جـا يراطينـى برطـانى 

فيــــــــــه ومسكــــوا  هــــع  وكـــــــان دروســــى مــــآملــانــى 

آه يــــا تفانينــــك ينصــــــــر دينــــــــك

علينـا اتلم  احلــــــــظ  خّلـــــى  ضـــــــــــرب لــــى صفــــــــاره 

حوالينـــا ملــــــــــه  النـــــاس  بقـــت عاديك اللـــــه ال يوريــــــك 

اخضـــــر يوم  وكــان  وقضيــه  وعنهــــــا والقسم ومحضــــــــر 

واألصـــــــــل كله من تهيـــــــآت البيــــــره
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تعميـــره أيـــــمان  دين  ِملـــة  وكل دا مـن تفـــــــانني تفانيــــــن 

سيبك ومطلـه  سطله  أهـــــه  هع فهمتـوش إنتـو حاجـه من دا كلـه 

أملنــــــــا نبلــــــغ  ملــــــــا  مسيرهــــــا تفــــــوق وتـــــــروق 

أما غريبه. راح فني الشيخ كفته. ڤرى إنت فني شيخ كفت

أنا باستنظرك من الصبح. تعالى بقى ادفع لى حساب املزات 

اللى أنا اكلتها بره

الليله فى  إيه كلمتنى ييجى هنا  ڤرى فهمنى بس علشان 

األلدرادو بتاع الرقص دى

يا سيدى ما قلت لك علشان نضايق عثمان اجلرسون بتاعك. ألنه 

بيجى هنا من كام يوم دلوقت]1]. وعامل لى فشر اوالد الذوات

طيب وبعد ما نضيق عليه

األلفني  لك  ويدفع  يقايس  إنه  لدرجة  منا  يتضايق  طبًعا حا 

جنيه

راخ  دى.  اخلنزير]2]  البربرى  بإن  قلبى خاسس  أنا  شيخ كفته. 

شهر  كل  منى  وميسك  سنه  العشرين  كل  عندى  يستنى 

اخلمسطاشر جنيه

يا سيدى خليك طويل البال. ما بني طرفة عني وانتباهتها

ڤرى دى موش طرفة عني. دى قلعة عني 

تعالى بس أنا افهمك )يخرجان(

أهاًل وسهاًل بالسواحني الفل

Asseyez vous excellence

Ah ! Mais on est très bien ici

C’est donc le caffé chantant
]1]  تغيير "من كام يوم دلوقت": ألنه بعد ما بيخلص ورديته من الشغل عندك.

]2]  تغيير "البربرى اخلنزير": عثمان الكلب.

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفته:

اجلرسون:

الترجمان:

:Viol

:Ivet



[9

بقى شوف يابو داوود. خلى بالك منا احسن اخلواجه ده. سواح 

من البرنسات]1] الكبار بتوع النمسا

Eh ! Drogman, où sont vos chanteuses ? 

أنا  خواجتنا  يا  حااًل  الرقاصات.  عن  بيسأل  اخلواجه  }أهه 
اجيبهم لك من حتت طقاطيق األرض

Je vous les apporte sous le cendrier de la terre 

Qu'est-ce qu'il dit

هات شمبانيا هنا يا جرسون. دحنا ليلتنا ندا 

Notre nuit est rosée

Mais qu’est-ce que vous racontez{[2]

قال  من  صدق  برقبتنا]3].  اغراب  ناس  إنتو  مدام.  يا  سالم  يا 

الغريب اعمى 

L'etranger est aveugle

Hé dis donc ; c’est du chinois que tu parles

اهلل اهلل. طولى بالك يا سنيوريتا. دى العباره كلمه ورد غطاها

Une parole est la reponse de sa couverture

Mais quelle couverture animal

ديهدى ديهدى. أنا مالى اندعقوا. آه. أخدكوش تشّدو يا مدام

Voulez-vous tirer

Quoi ! Tirer

أهه اتفقوا بقى على حاجه. أحسن أنا داخل احاسب القاضى

Je vais regler le juge
]1]  تغيير "سواح من البرنسات": كونت من الكونتات.

 Notre nuit est rosée .2] تغيير احلوار ما بني }..{: الترجمان : أهه اخلواجه بيسأل عن الرقاصات. دحنا ليلتنا ندا[

Tous : Qu'est–ce qu'il dit                                                                                                                               

]3[ تغيرت: نكرمكم بعينينا.

الترجمان:

:Yvan

الترجمان:

:Tous

الترجمان:

:Tous

الترجمان:

:Ivet

الترجمان:

:Touristes

الترجمان:

:Touristes

الترجمان:
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Quel juge    

ال آه. آدى اجلمل وادى اجلمَّ

Voici le chameau et le chamelier

Quoi chameau, il nous traite de chameau, il faut lui casser 

la gueule

اهلل اهلل مال اجلماعه دول ياخويا بيعملوا كده ليه

تعالى يادلعدى يا أمونه

يا خبر دول إيه دول كمان. إنتو إيه

إحنا صيِّته يادلعدى. كنا اتكلمنا امبارح مع اخلواجه علشان 

َّا نشتغل هنا فى القهوه. وبعدين]1]  قال لنا تعالوا اعملوا برو

صيِّته إيه دول ياخويا. إنتو عوالم واال أدباتيه 

عك أدباتيه وقرداتيه وقباحتيه وكل حاجه. أسمَّ

عينا كده أما نشوف سمَّ

دوّرى االسطوانه يادلعدى. وانا ابقى احسن الم النقطه]2]   

]1]  مت حذفها.

]2]  حذف: وانا ابقى احسن الم النقطه.

:Touristes

الترجمان:

:Touristes

اجلرسون:

أم أحمد:

اجلرسون:

أم أحمد:

اجلرسون:

أم أحمد:

اجلرسون:

أم أحمد:

حلن يا بهوات آنستم 
إنتـــم فيكو  البركـــه  بوجودكم    بيضــه  ليله  دى  آنستــــــم    بهـوات  يا 

إيـــــــه لــــكـــوا  نقــــــــول  نشكـــركـــوا          رضــــى  أشيــــــــا 

اربعطاشـر الليــــله ليـلـــــة  زينــــــــا احنـا فشـــــر          دى  ميــــــن 

إيـــــــــــه لكــــــــوا  نقـــول  نشكركـوا          لطافه  وحاجه  خفــــــه 

اللى فيهـــــــــم         وبكلمتيــــــن نطفـيـهـــــــــم وحيـــــاتك احنـا 

فرنسيـــــه أال  عربــــــــــــو  أال  لكـــــــم          اغنّـــــــــى  تعالوا  ابقوا 
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للعوالم  جدعان  يا  وّسعوا  معايا.  اتفضلوا  اهلل.  اهلل 

األصلى]1]   األبهه 

واهلل قبلنا فى اإلمتحان يا جماعه )للجمهور(

أما صوتها كويس خالص الوليه دى

واهلل كان حقنا نسمع منها حاجه

ما  قبل  لقمه  لى  آكل  احلق  عايزه  أنا  شىء  كل  قبل 

اللوكندات  تشطب 

نبقى  ووقتها  بيه  عثمان  صاحبك  يجى  أما  بالك  طّولى 

نتعشى سوا كلنا.. يا جرسون. هات تالته مارتيل]2] 

تريا مارتيل تريا. أهاًل وسهاًل سيدنا البيه

)عثمان يسلم ويقعد( 

إيه دا يا شيخ. إنت كنت فني

فني إيه. أنا فاضى زيكو. أنا بس علشان نقعد نقرا اجلوابات 

اللى بتيجى لى من التجار والعمال بتوعى بدى تالتني ساعه 

فى اليوم

يا سالم. بقى حضرتك تاجر بتشتغل فى التجاره 

هو. حضرتى اكبر تاجر فى كل الدنيا وضواحيها كمان

يوم  خمسطاشر  عشره]3]  زى  دلوقت  وياه  لى  بقى  أنا  أهه 

والنيش عارفه امتتع به أبًدا. لكن حاعمل إيه قسمتى

معلهش قسمتك سوده. حا تشربوا إيه 

إحنا كلمنا اجلرسون على الطلب. هو راح فني اجلرسون. جرسون

]1] تغيير "وّسعوا يا جدعان للعوالم األبهه األصلى": اتفضلوا يا أسطى.

.V O :"2]  تغيير "مارتيل[

]3]  مت حذفها.

اجلرسون:

أم أحمد:

ڤكتوريا:

األفندى:

ڤكتوريا:

األفندى:

اجلرسون:

ڤكتوريا:

عثمان:

األفندى:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

األفندى:
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أفندم. إخص أنا افتكرت نفسى لسه فى الشغل

اهلل. إيه ماله ده

ما تيجى تقعد. جرى لك إيه

دلوقت  يا جرسون.  يا جرسون.  ولد  يا  اجلرسون..  عايز  ال بس 

ننفضح يا جرسون

إيه مالك يا بيه

سعيده ڤرى عثمان

سعيده ڤرى أنطون

دا مني الراجل ده. قليل األدب ده   

ال دا واحد جرسون. بس]1] كنت بعته فى مشوار

جرسون. جرسون ويقول لك يا عثمان كده حاف

ال ماهه. حاكم اصله كان اخلوجه بتاعى فى املدرسه. خوجة 

حساب

لواحده  بعته  تكون  الزم  ده  الراجل  حسابك.  عارفه  أنا  أيوه 

وجاى لك بالرد بتاعها

}بس بقى بال كالم فارغ
إمشى اطلع بره يا راجل يا هلس يا دون إنت

إيه إيه

إخص{]2] 

أنا الزم اقول لصاحب القهوه. يدى لك حسابك حااًل

]1]  مت حذفها.

]2]  اختصار احلوار ما بني }..{: ڤكتوريا : إمشى اطلع بره يا راجل يا هلس يا دون إنت.

عثمان:

صبره 

واألفندى:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا 
وصبره 

واألفندى:

أنطون:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

أنطون:

عثمان:

ڤكتوريا:
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ڤرى عثمان ماله الست دى

معلهش حقك علىَّ. وادى راسك

إيه دا كمان بتبوس راسه

ڤرى إنت تعرف دا مني

يا سيدى مافيش لزوم. حد سألك]1]  

دى اجلرسون بتاعى. خدامى

إيه خدامه

ال يا ستى. يخرب بيتك. خدامه بالرومى يعنى تلميذه

يالال امشى ڤرى تعالى خد احلساب بتاعك

احلساب

اتفضل  بتاع حساب. معلهش  إنه خوجه  بقى  هه. صدقت 

إنت دلوقت.. دى وليه مجنونه

طيب أنا اعرف شغلى

اسمع يا خواجتنا. األستاذ اللى كان وياك دا. حسابه عند مني

عندى أنا. علشان إيه. هّو فني ڤرى علشان نطّلع عينه
أف. أهه راح فى داهيه]2]

واهلل أنا كنت رايحه اضربه

همَّ  أمال  عمره]3].  طول  مجنون  راجل  هو  لزوم.  مافيش  ال 

يا جرسون. هات  إيه  سيبك]]]..  املدرسه علشان  طردوه من 

شمبانيا وخليهم يسّمعونا دور مغنى كويس

حاضر يا بيه

]1]  تغيير جملة عثمان: حد سألك يا بارد.

]2]  حذف جملة عثمان.

]3]  حذف: طول عمره.

]]]  مت حذفها.

أنطون:

عثمان:

ڤكتوريا:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

ڤكتوريا:

عثمان:

أنطون:

ڤكتوريا:

عثمان:

أنطون:

اجلرسون:

أنطون:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

اجلرسون:
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أما دلوقت سمعنا حتة واحده من اللى بيغنوا هنا يا عثمان  

بيه. لكن صوت إيه. حاجه حليوه صحيح. بس يا خساره

خسارة إيه

املعلمه بتاعتهم وشها موش حلو

وال  طويله  ودى  أحمد..  أم  املره  تكون  ال  خازوق.  حلو.  موش 

قصيره

ال متوسطه. بنت بلد البسه برقع وماليه

برقع وماليه. الزم هّى. رحنا فى داهيه. لكن. إحنا حا نستنّى 

هنا كتير يا روحى

مفتوحه  نفسى  الليله  أنا  علشان  التشطيب.  حلد  أيوه 

للسمع والقعاد هنا حلد الصبح كمان

يا سالم حلد الصبح )ضجة صوت أم أحمد(

إرمى.. عن إذنكوا أنا مروّح

يا لهوى تروّح ازاى

أيوه. بس املوال اللى بيغنوه جوه ده. كان متللى يغنيه املرحوم 

ابويا. موش قادر اسمعه أبًدا

مسكني قلبه رقيق خالص

أيوه خالص قوموا بنا نروّح]1] 

طيب اقعد دلوقت تسكت اللى بتغنى دى

ال موش قادر اقعد خالص. يا جرسون تعالى خد حسابك قوام

ال يا سيدى موش ممكن. ملا نشرب الدور اللى طلبناه. اسمع 

للى  وقول  صهني  ابقى  احلساب  منك  يطلب  ملا  جرسون.  يا 

بتغنى دى. تغير الدور اللى بتغنيه
]1]  تغيير جملة عثمان: أيوه رقيق خالص.

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

األفندى:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:
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يا وله باقول لك شوف احلساب كام يابن احلمار]1] 

يعنى إنت حا تقعد زى الناس واال افوتك وامشى. إن كان على 

املغنى اللى إنت متضايق منها. آدحنا بعتنا سكّتنا الوليه. 

خالص سكتت

برشامة  اجيب  األجزخانه  حلد  اروح  بس  سيبونى]2]  طيب 

كالومني احسن عندى مغص

أيوه أنا فاهمه برشامتك. جنابك عايز تزوغ وتروح فى امليعاد 

اخلى  الزم  أنا  دلوقت.  هنا  كان  اللى  دا  الرومى.  الراجل  بتاع 

اخلواجه صاحب القهوه يطّلعه بره]3] 

شوف الوليه رايحه جتيب لنا فضيحه]]] 

بتغير عليك ألنها بتحبك قوى 

تغير إيه يا لطخ]5] 

بكل تأكيد. ألنى أنا باشوفها متللى تشكر فيك فى غيابك

واحد  ودا  الراجل.  فى  متسك  دلوقت  تروح  عيب  موش  لكن 

مجنون.. واحد واحد شاويش. أيوه أنا أنا ماتتعبيش روحك

هو إنت

أيوه أنا

بتعمل إيه هنا

ال أنا بس.. شغال جرسون هنا. وانِت إيه اللى جابك هنا

اشتغل  جيت  آدينى  تردِّنى.  راضى  مانتش  دام  ما  جايبنى. 

مغنيه هنا من الليله. وانت جرسون هنا من إمتى
]1]  تغيير "يابن احلمار": يا وله.

]2] تغيرت: اسمحوا لى.

]3]  تغيير "يطّلعه بره": يضربه ويطرده.

]]]  تغيير جملة عثمان: دى وليه مجنونه خالص.

]5] تغيرت: سيدى.

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

األفندى:

عثمان:

صبره:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:
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برضه أنا كمان جرسون هنا من الليله 

واهلل بقيت قيافه وعليك القيمه يا مسّخم. بس يا خساره 

صاحب  اخلواجه  ُفت  كده  على  بقى  شويه.  صغيره  اجلزمه 

القهوه اللى كنت فيها

ال لسه عنده 

عنده ازاى

واجى  بالليل]1].  احداشر  الساعه  بالنهار حلد  بشتغل هناك 

استلم هنا 

ومالك واقف بترتعش كده ليه 

ال بس من البرد 

بتختشى  واال  بتبرد  كنت  إذا  دم.  عندك  واال  تبرد  إنت  برد! 

ماكنتش تغّضبنى وحتوجنى ارجع لكارى القدمي واشتغل

اخلكيش  وال  واردك.  البيت  فى  اجيلك  أنا  بكره  معلهش 

تشتغلى فى القهوه

}دا عيب عليك. هى دى عشرة يوم 
معلهش. مش وقته خلينى اشوف الزباين{]2]  

جرى إيه ياسى عثمان

يا ستى روحى بقى دلوقت. خلينا نشوف الناس

تعالى هنا. ناس مني. أحسن منى الناس دول واال إيه

يا ستى حرام عليِك تقطعى عيشى

]1] تغيير "بشتغل هناك بالنهار حلد الساعه احداشر بالليل": بشتغل من الساعه متانيه صباًحا حلد الساعه احداشر 

   مساًء.

]2]  تغيير احلوار ما بني }..{: أم أحمد: هى دى عشرة يوم يا عثمان دانت شقى العمر كله )تبكى(.

                                          عثمان: معلهش. دى قهوة مغنى موش قهوة عياط.

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

األفندى 

وصبره:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:
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يا جرسون تعالى شوف الزباين

كده كويس 

إنت  ليه.  دى  الوليه  مع  يضرب عشرة محدت  واقف  ده.  إيه 

ياسى عثمان

يه. ودى عارفه اسمك منني دى

ال ماهو حاكم الستات بتوع احملالت دى]1]. يعرفوا قوام اسامى 

اجلرسونات.. حاضر آدينى جاى]2] 

آه أنا كنت باحسب حاجه تانيه. كنت حارقعها رقعه وانت 

عارف

أيوه أنا واكل ُعَلِقك

قطيعه أنا مكسوفه

مكسوفه من إيه

كنت داخله ألّم النقطه وملا شفتك انكسفت

ِّى النقطه. أحسن الناس يفهموا  ال ما تنكسفيش روحى مل

إنك كنِت]3] مراتى عيب

اهلل إنت ياسى عثمان

إيه خبر ايه]]] 

خبر إيه. إيه ما تقعد]5]. إيه كنت بتقول لها إيه الوليه دى

ال بس كنت باسألها على خوجة بيانو

ودى وش بيانو

ملا تيجى تاخد النقطه ادى لها جنيه
]1]  تغيير "احملالت دى": القهوات دول.

]2]  حذف: حاضر آدينى جاى.

]3]  تغيرت: إنِت.

ِّى النقطه. فتَّحى عنيِك للنقطه اللى جايه لك. ]]]  تغيير جملة عثمان: )لفكتوريا( حاضر. )ألم أحمد( مل

]5]  حذف: خبر إيه. إيه ما تقعد.

الترجمان:

عثمان:

ڤكتوريا:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

األفندى: 

ڤكتوريا:
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جنيه جنيه

أنا بعت سكَّتها وهى بتغنى.. ما تقعد واقف  أيوه. علشان 

كده ليه

طولى بالك يا ستى احسن رجلى منمل

ابهج يابو]1] عثمان. اجلماعه دول ادونى خمسطاشر مصيغ. 

أما الم من دول

إديلها جنيه يا بيه

حاضر خدى]2] 

بيه إيه وجنيه إيه. فهمنى إيه العباره

زبون.  بيه  واحد  ويا  جت  دى  الست  حاكم  ستى.  يا  ال 

أنا   [3 مغفله] بتاعها.  البيه  أنا  فاكرانى  سكرانه.  وهى 

كل  بتاعها.  البيه  من  آخد  أنا  وبعدين  ندفع  أنا  مالى. 

باحلساب شىء 

أيوه فتح عنيك. إوعى تبص ملره من النسوان الركش اللى هنا 

دول. أحسن اقطع خبرك]]]. خد خّلى اجلنيه ده معاك علشان 

تبقى تديه للمأذون رَد اليمني. أنا خارجه اهه

}أعوذ باهلل
بس أنا بدى افهم. إنت واقف مسّمر عندك ليه

حاكم ملا رجلى بتنّمل احلكيم قال لى ابقى امتشى{]5] 

]1]  حذف "ابهج يابو".

]2]  حذف حوار الشخصية.

]3]  مت حذفها.

]]]  حذف: أحسن اقطع خبرك.

]5]  تغيير احلوار ما بني }..{: عثمان : يخرب بيتك.

                                         ڤكتوريا : بس أنا بدى افهم. إنت واقف مسّمر عندك ليه.

                                           عثمان : بس أنا عندى روماتيزم والدكتور قال لى ملا يجى لك الروماتيزم 

                                                        ابقى امتشى.

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

أم أحمد:

ڤكتوريا:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان: 
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طيْب تعالى. خد اشرب كاسك

ال أنا ماليش نفس. نفسى مفتوحه للمشى بس

مالكش نفس. آه الزم فكرك مشغول فى واحده تانيه. بقى 

شوف. إعمل حسابك إنى بحبك واليوم اللى تفتكر فيه إنك 

تسيبنى. الزم اضربك سكينه انزِّل مصارينك

يخرب بيتك. دى اتابيها ألعن]1] من أم أحمد ياخويا

بتقول]2] إيه. أم أحمد. أم أحمد مني 

ال دىّ. إخص علّى وحلت نفسى تانى. ال. دى وليه]3] أم واحد 

خدام بيشتغل عندى فى البيت

الغايه. إنت حا تقعد بقى واال أل

}خد اخلمسه وسبعني قرش دول خليهم معاك ويا اجلنيه
كده  حاجه  لنا  تغنى  لها  ننده  أما  اهه.  املغنيه  الوليه  آه. 

تفرفشنا{]]]

اسمعى هنا يا... اسمك إيه

اسمى أم أحمد على سن الرمح

تعالى اقعدى هنا]5]  يا ست أم أحمد. بس عايزينك تغنى لنا 

بقى حاجه تكون فرايحى قوى من اللى على ذوقك إنِت

يا ست دى ماتعرفش تغنى. دى معدده )توقعه على الترجمان(

ردح

]1]  تغيير "اتابيها العن": أسخم.

]2]  مت حذفها.

]3]  مت حذفها.

]]]  تغيير احلوار ما بني }..{: أم أحمد : عثمان. جماعه جوه ادونى خمسه وسبعني قرش ومعاك 

                                                           منى جنيه يبقوا ميه خمسه وسبعني قرش خليهم وياك.

                                            ڤكتوريا : آه. الوليه املغنيه اهه.

]5]  تغيير"تعالى اقعدى هنا": اتفضلى اقعدى.

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

أم أحمد:

ڤكتوريا:

صبره:

أم أحمد:

ڤكتوريا:

عثمان:

الترجمان:
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إيه ده يا وله. إخرس 

من عنيَّه االتنني يا ماما]1]. بس أما نده لصبيانى.. بت يا أمونه 

يا ستوته...

عايزنى يا بيه

ليه  بيه.  ليه من قولة  بيكّترولك  يا لهوى. هم  بيه مني.  يه 

فهمنى  

يا سيدى روح اهلل يخرب بيت ابوك]2]. ال دا بس بيسألنى على 

واحد بيه زبون متّلى يجى هنا

يالال اقعد امال يا عثمان

أيوه اهه]3] 

يقعد إيه يا ندامتى

على  ياخدو  احسن  نوافقهم  الزم  اجلماعه سكرانني شويه. 

خاطرهم

عجيبه ما تقعد يا اخينا

حاضر يا افندم]]]. يخرب بيتهم دول طينه خالص. قال يقّعدوا 

جرسون معاهم قال

إنت بتوشوش الوليه دى بتقول لها إيه

ال ال ال. استنى يا بت إنت وهّى. إنت بتشدى الراجل كده ليه 

يا حرمه

آه. رحنا فى داهيه

حرمة إيه يا مره يا دون إنت

]1]  تغيير"من عنّى االتنني يا ماما": أخليها تاكلك يابن املركوب.

]2]  حذف: يا سيدى روح اهلل يخرب بيت ابوك.

]3]  حذف حوار الشخصية.

]]]  حذف: حاضر يا افندم.

عثمان:

أم أحمد:

اجلرسون:

أم أحمد:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

األفندى:

عثمان:

ڤكتوريا:

أم أحمد:

عثمان:

ڤكتوريا:
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أم أحمد:

ڤكتوريا:

أم أحمد:

ڤكتوريا:

عثمان:

أم أحمد:

أنا اللى دون يا مره يا وحشه يا ناشفه يا عدوة السّماوى

كده تشتمنى قدامك وتسكت يا لوح إنت

لوح يا مرينه]1]. إزاى يا مره تشتمى الراجل بتاعى

الراجل بتاعك. حضرتك الراجل بتاعها يا بيه

بس طولوا بالكم يا ناس. موش كده

وشها  لكوا  انهش  وانا  بس  عليها  سيبونى  ممكن.  موش 

املسخوط ده

اخلنـــــاقـه

بــــــس جيتـــــى فلقتــى مزاجنا يالــال امشــى يا حرمـــه حلـالـــــك 

أحســـــــن اجيـب لك دجنـــــــه إوعـــــــــى تتنفســـى واال تردحــى 

اهريِك طحــــــــن حلـــــد مـــــا  وافضـــــل نــــــــــازل فيــــــــكِ 

ستــار

]1]  تطلق على لوح اخلشب السميك.
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يا حسن. روح غير هدومك وتعالى خدِّم على الزباين. أحسن 

فيه زباين جايني

أل يا افندم دا شىء وحش يقينًا. ثم أنا بصفتى رئيس نقابة 

شىء  دا  توحش.  دا  ألن  مصاحلهم.  اشوف  الزم  اجلرسونات. 

ضد اإلنسانيه

مظبوط يا عزيزى لك حق. بس تسمح لى جنابك آخد بعض 

مذكرات فى املوضوع

جرائد  أكبر  حترير  رئيس  بصفتك  حضرتك  ثم  خد.  اتفّضل 

ده  املوضوع  تكتبوا فى  وزمالئك.  إنت  العاصمه يجب عليك 

بكل جوارحكم

بقى سيادتك رئيس نقابة اجلرسونات موش كده

القهوه  فى  صدفه  دخلنا  اهه  آدحنا  النقابه.  رئيس  أيوه 

دول.  الغالبه  اجلرسونات  إيه  قد  جنابك  تشوف  دلوقت  دى. 

بيقاسوا فى مقت وغلب. ويفضل الواحد منهم ميحط كده. 

من الساعه متانيه صباًحا حلد نص الليل

وهو فني امال اجلرسون

دلوقت يجى حااًل.. بردون يا مدموازيل. فني اجلرسون بتاعكم. 

موش يجى يخدِّم عالزباين

الزم  وقفت  عربيه  ِحس  آه.  ليه..  كده  اتأخر  عارفه  موش  أنا 

يكون هوَّ

إزاى يجى فى عربيه

ياخى ال بس ميكن العربجى صاحبه. واال بيفوته من الشاويش

مدموازيل:

رئيس النقابة:

الصحافى:

الرئيس:

الصحافى:

الرئيس:

الصحافى :

الرئيس:

مدموازيل:

الصحافى:

الرئيس:

الفصل الثالث
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صباح اخلير يا مزمزيل

إيه ده يا عثمان. شوف الزباين. من الصبح مستنني

من الصبح؟ 

أيوه من الصبح

أمال احنا إمتى دلوقت. الضهر

يالال شوف الزباين

إزاى ده. هو دا اجلرسون

واهلل..

إنتو جايني]1] بدرى كده ليه. بتبيعوا مدمس.  سالم عليكم. 

عايزين إيه

غريبه دى]2]. هات اتنني قهوه سكر شويه

أيوه ادينا اتنني قهوه سكر شويه. روح.

أروح. أروح من بيتك. يا وله يا حسن

إيه عايزنى]3] يا عم عثمان

اللى  األوتومبيل  بتاع  للسواق  اديهم  دول.  جنيه  التالته  خد 

واقف بره

حوش يا عم عثمان. فيه ورقه بخمسني قرش وقعت منك

ال. خليها علشانك. معذور قال معذور

بيقول إيه ده. جرسون ويدفع تالته جنيه أجرة أوتومبيل

موش ممكن دا الزم يكون لواحد زبون

اسمع يا وله. هات الفوطه بتاعى قوام من جوه

حاضر
]1]  تغيرت: صاحيني.

]2]  حذف: غريبه دى.

]3]  تغيير "إيه عايزنى": نعم.

عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

مدموازيل:

الصحافى:

الرئيس:

عثمان:

الصحافى:

الرئيس:

عثمان:

حسن:

عثمان:

حسن:

عثمان:

الصحافى:

الرئيس:

عثمان:

حسن:
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عثمان:

الصحافى:

الرئيس:

الصحافى:

عثمان:

الصحافى:

عثمان:

الصحافى:

عثمان:

الرئيس:

الصحافى:

عثمان:

الرئيس:

اسمع. وهات املركوب كمان ويّاك.. يا سالم أنا مابستريحش إال 

الكام ساعه اللى باكون موجود فيهم هنا.. إمسك الـچـاكيته 

علقها جوه]1].. استنى يا وله أما ناخد دفتر الشيكات

إيه هو. دفتر الشيكات إيه

ال يا عزيزى ما تاخدش بالك. دى الزم اصطالحات بني اجلرسونات 

وبعضها. أظن دفتر الشيكات يعنى دفتر املاركات. واال دفتر 

بوسته. ميكن محوش له قرشني فى البوسته

طيب اصبر أما اشوف.. اسمع هنا يا جرسون

أفندم

واال  البنك  فى  فني.  بتحوشها  اللى  فلوسك  بتحط  إنت 

البوسته فى 

فى  اجلنيهات  آالفات  احط  مجنون  أنا  ليه  البوسطه؟  فى 

البوسطه

أمال بتحطها فني؟ 

}باحطها فني؟ البركه فى البنك املصرى
بيقول إيه ده{]2]

لكن]3] يعنى إنت على كده مبسوط 

ال من جهة مبسوط. موش مبسوط أبًدا

هه. شفت يا افندم. قول حلضرته إيه املقت والتعب واملرمطه 

اللى بتشوفها وحيات ابوك

]1]  تغيير "إمسك الـچـاكيته علقها جوه": شيل اجلزمه واجلاكيته جوه.

]2]  تغيير احلوار ما بني }..{: عثمان : فى البنك.

                                           الصحافى : بنك؟ أى بنك.

                                           عثمان : ليه ماعندناش بنك؟ البركه فى البنك األهلى املصرى بتاعنا.

]3]  تغيرت: بقى.
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عثمان:

الصحافى:

عثمان:

الرئيس:

الصحافى:

عثمان:

الصحافى:

عثمان:

الرئيس:

الصحافى:

عثمان:

الرئيس:

الصحافى:

الرئيس:

عيشه كلها تعب فى تعب

إزاى بقى

ومنت  امبارح.  ليلة  النوم  مادقتش  أنا  إنى  جنابك.  تصدق 

بهدومى كمان

شايف يا سيدى. جالك كالمى. موش حرام ده. أهه أهه 

ليه. إنت]1] بتروّح من هنا الساعه كام

األلف  فى  شويه  تالقينى  وبعدها  احداشر.  الساعه  بنروّح 

ليله. وشويه فى البوسفور. فى قهاوى تانيه كمان

بتروح  هنا.  شغلك  من  بتخلص  ما  بعد  يعنى  بقى  غريبه؟ 

تشتغل جرسون فى قهاوى تانيه كمان

أقله كنت  ريت كنت بشتغل جرسون.  يا  أشتغل جرسون؟ 

اوّفر الفلوس اللى بتروح منى هدر. وال كنش حد يلعن لى ابو 
خاشى. ويبهدلنى زى امبارح]2]

هه. شايف يا سيدى. شايف إنه بينلعن ابو خاشه

طيب سيبنا من شغل الليل ده. واحكى لى إيه الغلب اللى 

بتشوفه بالنهار هنا

إال  نَفسى  آخد]3]  وال  استريح.  اعرف  أنا  وهو  هنا؟  بالنهار 

بالنهار هنا فى القهوه دى

إخص اهلل يكسفك

أصبر أما اكتب دول

يا سيدى استنى بس. سيبك من ده. دا راجل مغفل. اتفضل 

بنا نروح أى قهوه تانيه. وانت تسمع عكس كده باملره 
]1]  تغيير "ليه. إنت": طيب قوللى وانت.

]2]  تغيير "وال كنش حد يلعن لى ابو خاشى. ويبهدلنى زى امبارح": وال كنش حد يبهدلنى ويلعن لى ابو خاشى. زى ليلة امبارح.

]3]  تغيرت: أشم.



67

أنطون:

الرئيس:

عثمان:

الرئيس:

أنطون:

الصحافى:

الرئيس:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

جرى إيه ڤرى عثمان.. زعالنني من إيه يا بيه فيه خاجه]1] 

له  يشوف  الزم  زيك.  قهوه  صاحب  واحد  إن  فيه  إيه؟  فيه 

جرسون زى الناس. موش واحد نطع زى ده. واحد وش ُسلطه

ُسلطه. بتشتم بالسياسه.. يا شاويش

إنت الزم تكون بتشغله عندك بالش اجلرسون ده 

بالش؟ ڤرى دى بيمسك ماهيه خمسطاشر جنيه فى الشهر 

وعنده كنتراتو بعشرين سنه
يا سالم. أصبر ملا آخد مفكره]2]

يا سيدى حا تكتب إيه بس. دا الخر اجن واغفل من اجلرسون 

شىء  دا  وشى.  سودتوا  قهوتكم  فى  داهيه  جاتكم  بتاعه. 

يجنن. دا شىء يزيد النهار لهيب 

باملغنى. موريه مبسوط خضرتك من  الراجل بيشتمنى  أَخ. 

الشتيمه دى. كل اخلوته دى من تخت راسك. يالال خش جوه 

امال الفياسكو بتاع النبيت من البرميل يالال موريه]3] 

إوعى حتط إيدك علّى حلسن نطّلع عينك ونخرب بيتك]]]. أنا 

موش كارمك إال علشان خاطر نبيتك بس   

آخ يا رمبونا يا ربنا

حلن يا بيه دا حرام]]] )موسيقى2( 

]1]  تغيرت: إيه.

]2]  تغيرت: مذكره.

]3]  حذف: من البرميل يالال موريه.

]]]  حذف: ونخرب بيتك.

]5]  مت حذف اللحن.



68

 هو متخد القهوه دى محاًل مختارًا واال إيه 

واهلل علمى علمك يا رفعة بيه. لكن إيه أصل احلكايه دى.. 

إنت شفت الراجل األسمر دا اللى اسمه عثمان بيه. ملا ضرب 

الكونت صاحبك دا بالقلم

رأيه.  محكِّم  الكونت  إن  كده.  من  األنكت  إمنا  تأكيد.  بكل 

إال الزم يبارز البيه البربرى ده. وغلبت افّهمه إن اجلماعه دول 

مايعرفوش حاجه اسمها دويللو وال غيره. لكن حاقول ملني

أما مغفل صحيح

آه. آدى القهوجى اهه أما نسأله عنه.. اسمع يا خواجه. هات 

واحد  عن  نسأل  جايني  احنا  قبله  قولى  إمنا  قهوه.  اتنني  لنا 

اسود]1] بيجى هنا متللى. اسمه عثمان بـ...

عثمان عثمان. يجى خااًل

هو بيتوجد متّلى هنا

هو. من الصبح حلد الساعه احداشر. ليه علشان إيه

كونت.  واحد  طرف  من  شهود  بصفة  جايني  احنا  بس  ال 

علشان كان اتخانق وياه امبارح. فى قهوة رقص. وعايز يعمل 

وياه دويللو

دويللو ويا عثمان. يخرب بيته

أنا نسيت عن إذنك يا بيه ملا اصرف العربجى

اتفضل اتفضل. شوف حضرتهم عايزين إيه

إيه ده. بيعمل كده ليه]2].. جنابك عايز مني

عايز واحد اسمه عثمان بيه

]1]  تغيرت: اسمر.

]2]  تغيير "إيه ده. بيعمل كده ليه": إنت جرى لك إيه.

الشاهد األول:

الثانى:

األول:

الثانى:

األول:

أنطون:

األول:

أنطون:

األول:

أنطون:

األول:

أنطون:

عثمان:

الثانى:
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آه. دا الزم أنا. حضرتك عايز عثمان مني فيهم

ليه همَّ كام عثمان

فيه هنا عثمانني. عثمان بيه التاجر الغنى الكبير بتاع كوم 

امبو. وفيه عثمان اجلرسون وقف]1] عايز مني منهم بقى

ال احنا عايزين عثمان بيه بتاع كوم امبو

كويس تعالى له الساعه احداشر بعد التشطيب

بعد التشطيب )يدخل البرابرة(

حلد  مساًء.  احداشر  الساعه  من  إمنا  بيه.  عثمان  أنا  أهه 

غير  مافيش  بالنهار  جيت  إذا  أما  صباًحا.  متانيه  الساعه 

عثمان اجلرسون حاف

ديهدى دا موش هّو واال إيه
عن إذنكم احسن فيه زباين بلديتنا. أما اشوف يشربوا إيه]2]

عملت إيه ڤرى عثمان

فى إيه

حضرتك رايخ تخش دويللو ويا واحد كونت

دويللو دى إيه كمان

يعنى تخش وياه فى البراز

براز . إخص اهلل يقرفك ]3] 

إيه العباره إنت بتقول بيه واال جرسون

اللى  الكونت.  بتاع  حضرتهم جايني زى شاهد فى]]] الطرف 

خضرتك عملت شمطه وياه امبارح 

]1]  تغيرت: زبرو. 

]2]  حذف: أما اشوف يشربوا إيه.

]3]  حذف جملة الشخصية.

]]]  تغيرت: من.

عثمان:

الثانى:

عثمان:

الثانى:

عثمان:

الثانى:

عثمان:

األول:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

الثانى:

أنطون:
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اتخانق  اللى  الكونت  طرف  من  ُشّهاد]1]  حضرتكو  إيه. 

امبارح معايا 

أيوه لكن

ماالكنش وال حاجه.. وله يا إدريس. وله يا عبد احلفيظ. قوم يا 

وله]2].. اتفضلوا آدى الشهود بتوعى

إيه هو ده. طول بالك

ما اطولش وال حاجه. عاوز يبارزنى أنا ابارز ابوه كمان 

ال يا سيدى احنا عدلنا
ال ال ضرورى ابارزه بالش كالم فارغ. دى أصول إيه]3]

يا اخينا تبقى إنت اللى ضاربه. وكمان موش عاوز تسكت

ال هّو إال اتعدى علّى وضرب البوليس راخر

عنه.  بالنيابه  اهه  لك  بنقول  واحنا  تنازل.  الراجل  ماعلهش 

بصفتنا الشهود بتوعه

ماعلهش يا عثمان املسامح كرمي

طيب حيث إن الراجل ده راجل غريب. إحنا نسامحه. ودا برضه 

برهان كبير على كرم املصريني

 احلمد هلل. سالم عليكم
اقعد يا وله إنت وهو. ميكن يجى لنا دويللو تانى دلوقت]]]

)يُسمع صوت أم أحمد( هو فني الدلعدى عثمان

آه. آدى الديويللو األصلى بقى ياخويا

إنت.  الوش  اسود  يا  هنا  تعالى  واطّقس.  اسأل  الزم  أنا  أيوه 

]1[  تغيير "إيه. حضرتكو ُشّهاد": حضرتكو شهود.

]2]  تغيير "قوم يا وله": تعالى يا ولد.

]3]  تغيير جملة عثمان: موش ممكن دى حقوقنا الزم نطالب بها.

]]]  مت حذفها.

عثمان:

اإلثنني:

عثمان:

اإلثنني:

عثمان:

األول:

عثمان:

األول:

عثمان:

األول:

البربرى:

عثمان:

اإلثنني:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:
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بقى حضرتك ورثت ولنْتاش راضى تقول لى. بقى ما تعرفنيش 

لى  ترافق  تروح  غنى.  وتبقى  تورث  وملا  جربوع.  فقير  وانت  إال 

النسوان الركش بتوع قهاوى الرقص]1]  

إنت جايه ليه دلوقت. أنا كنت جاى لِك. خدى آدى عشره جنيه 

جنيب  رايح  أنا  البيت.  ونضفى  عاوزاه  إنت  اللى  هاِت  وروحى 

املأذون وكل الرجاله

يا حلولى يا حلولى حاسطلح ياوالد

احلرمه اجتننت واال إيه

قرش.  وسبعني  خمسه  ميه  منى  معاك  إنت  }اسمع 
حاحتسبهم من العشره جنيه اللى اديتهم لى. واال غيرهم 

ال يا ستى غيرهم اهلل يوقف حالك
آه. باحسب احّضر سكر للمعازمي{]2]

ال موش حا نسقيهم سكر

أمال حا نسقيهم إيه

حا نسقيهم شرب يالال

طب أنا مروّحه اجيب لك الورقه تورّيها للمأذون

إيه الرأى بقى دلوقت]3] 

إيه العباره يا عم عثمان

عايزه نصطلح

اصطلح يا عم عثمان. الصلح خير

ابقوا  تزّنقوا  وملا  فيهم  اتفكوا  دول  قرش  الكام  طيب. خدوا 

تعالولى تانى
]1]  تغيير "وملا تورث وتبقى غنى. تروح ترافق لى النسوان الركش بتوع قهاوى الرقص": صدمان ندمان.

]2]  تغيير احلوار ما بني }..{: أم أحمد : آه. طيب دول موش حا يكفوا دلوقت. عايزين حلمه ورز وسكر للمعازمي.

]3]  حذف حوار الشخصية.

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

البربرى:

عثمان:

بربرى:

عثمان:
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}واهلل مزنوقني قوى يا عم عثمان
اهلل يسهل لكوا{]1]

إيه مالك يا عثمان. أم احمد بتقول لك إيه

بتقول إيه. عايزه تسطلح

وانت فكرك إيه

فكرى الصلح مافيش احسن منه. ألن هى لها احلق. علشان]2] 

هى اصلها مراتى وانا فقير. فالزم تكون مراتى وانا غنى

طب]3] اسكت. أحسن فيه زباين اهم

إصبرى ملا جنيب الفوطه من جوه

اتفضلوا يا ستات

بوجنور يا مدموازيل. فيه واحد اسمرانى اسمه سى عثمان. 

ماجاش هنا النهارده

أيوه دلوقت يجى حااًل.. عثمان

أفندم

إيه ده يا حفيظ

جرسون؟

وياكل  بشرف  بيشتغل  موش  اجلرسون.  ماله  جرسون.  أيوه 

من عرق جبينه

خالص. دلوقت أنا سقط فى نظر كل الناس

سقطِت. نبعت جنيب لك الدايه

بقى كنت مرافقه جرسون حضرتك

]1]  تغيير احلوار ما بني }..{:  البرابره : اهلل يسهل لك يا عم عثمان.

]2]  تغيير "ألن هى لها احلق. علشان": علشان هى لها احلق.

]3]  تغيرت: بس.

البرابره:

عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

مدموازيل:

عثمان:

مدموازيل:

ڤكتوريا:

مدموازيل:

عثمان:

ڤكتوريا:

صبره:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

عفيفه:
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إنت  كده.  على  اسكت  إنى  يستحيل  أبًدا.  ممكن  موش  ال 

دلوقت بقيت نقطه سوده فى تاريخ حياتى. فالزم تتجوزنى

إرمى وادى جوازه منره 2 كمان

أهه اعرف شغلك بقى

ال يا ستى موش ممكن. إطلبى أى حاجه غير اجلواز

إزاى

جوازتني فى الراس توجع

يستحيل اعرف شغلك

واحده  فيه  املشاع.  على  جوز  دلوقت  أنا  باملفتوح.  ستى  يا 

غيرك كمان. مقدمه طلب جواز مع التنفيذ. آه اهه جت

آدينى حّضرت السكر وكل حاجه. والورقه اهه فى إيدى اهه

اتفضلى اتفقى إنت والست على رأى

يا لهوى املره بتاعت اخلناقه

يُه]1]. هو إنت يا مزمزيل عصاعيص

بقى شوفى يا ست. احلرمه دى تبقى مراتى سابًقا. 

وحضرتك دلوقت جايه على شروع فى جواز. فاحسن شىء 

إنكم تتفقوا ويا بعض. تشوفوا اللى لها احلق فّى مني فيكم

احلق. دى ورقتى اهه  يا حرمه. سيبها لى وأنا اسلمها للبوليس 

دور  فى  دخلت  املسأله  دام  ما  سيبك  بعض.  ويا  اتناقشوا 

اجلرايد  بتوع  اجلماعة  دول  طوال.  حبالها  تبقى  املناقشه 

الساقطه]2] 
حلن اجلرايد]]] )موسيقى2( 

]1]  تغيرت: يا لهوى.

]2]  حذف: دول اجلماعة بتوع اجلرايد الساقطه.

]3] مت حذف اللحن.

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

ڤكتوريا:

عثمان:

أم أحمد

عثمان:

ڤكتوريا:

أم أحمد:

عثمان:

)موسيقى 1(

أم أحمد:

عثمان:
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يا سالم. أنا كمان شويه نروح برجلىّ فى السرايه بتاع املالحيس 

بس فني هو الشيخ كفته اخلنزير دى

ابن حالل

إنت فني يا شيخ كفته. تعالى أنا عاوزك

عاوزنى؟ ليه فيه كنتراتو تانى

كنتراتو إيه وزفت إيه. كل املصايب يجى مره واخده

مصايب؟]1] ليه فيه مصيبه غير مصيبة عثمان

أيوه دى مصيبه تانى. فى حكومه

حكومة إيه كمان

بيع  علشان  باحلجز  حكم  إنذار  آدى  سيدى.  يا  اتفضل 

بتاعى احملل 

احملل بتاعك ده

اللى كان علىَّ للخواجه  الدين  بتاع  أيوه. دى أصله القضيه 

خراملبو. تلتمية جنيه

أيوه أيوه. إنت كنت قلت لى. إمنا ماعلهش. برضه تعوضهم 

من األلفني جنيه التعويض اللى حا تاخدهم من عثمان

ال ال أنا بعت البنت بتاعى كتينة. اديته املفاتيح علشان يروح فى 

البيت ميسك كل البرادس]2] اللى فى اخلزنه بتاعى. أهه بعد كده 

مافيش فى اخلزنه وال قرش غير الكنتراتو بتاع عثمان

}يا بابا
فيه إيه

]1]  مت حذفها.

]2]  تغيرت: الفلوس.

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

مدموازيل:

أنطون:
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رحت البيت لقيت اخلزنه مكسوره مافيش فيها ال فلوس وال 

ورق. وال الكنتراتو بتاع عثمان 
آه. الراجل سورق. كباية ميه. واحد كونياك{]1]

آخ. تعرف بنتى كتينة كلم إيه

إيه قالت إيه

بيقول إن اخلزنه بتاعى القيته مكسور وال فيش فيه ال فلوس 

وال ورق

معلهش معلهش. أهه البركه فى الكنتراتو بتاع عثمان

ڤرى كنتراتو إيه. الكنتراتو كمان راح ويا الورق

آه. دلوقت لو احلكايه دى بلغت عثمان. ما يدفعلكش وال مليم

آه. أنا خايف ال يكون املرمطون دى سمع الكالم بتاعنا. اسمع 

هنا ڤرى حسن. إنت بتستنى هنا من إمتى

دلوقت اهه يا خواجه

ڤرى سمعتوا أنا بيقول إيه

ال أنا شايفك بتتكلم مع الشيخ كفته. لكن مانيش فاهم 

حاجه

وامشى  بتاعك  احلساب  خد  ڤرى  يالال  نطرده.  شىء  أحسن 

روخ خلالك

اهلل. ليه بس يا خواجه

امشى موريه كلفتى]2]. يالال جاى تسمع الكالم بتاعنا. يالال 

امشى. موش اخسن كده شيخ كفته

]1]  تغيير احلوار ما بني }..{: املدموازيل : )جملة بالرومى معناها اخلزنه اتسرقت(.                                  

]2]  تأتى مبعنى: نصاب أو حرامى.

مدموازيل:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

كفت:

أنطون:

حسن:

أنطون:

حسن:

أنطون:

حسن:

انطوان:
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برضه عملت طيب. إمنا احذر بقى من إن عثمان يعرف حكاية 

الكنتراتو ده )يدخل عثمان(

أهه أنا موش مطّلع دينى. إال عبارة الكنتراتو دى

كنتراتو. إنتو عايزين تعملوا كنتراتو تانى

ال بقى أنا كنت باكلم لك اخلواجه أنطون. علشان يتنازل لك 

عن نص مبلغ التعويض. يعنى يسيب لك ألف جنيه وياخد 

ألف جنيه

بتوع إيه

بتوع الغرامه بتاع الكنتراتو اللى عليك

آه دا الكالم ده. إن كنت عاوز اخرج. لكن أنا موش عاوز اخرج 

موش  جنيه  ألفني  يدينى  هنا.  من  يخرّجنى  عايز  اللى  أبًدا. 

ألف جنيه

أنا موش قادر استنى. تعالى ويايا نروخ  أخ يا]1] شيخ كفته. 

فى البيت بتاعى. نشوف كل احلاجات اللى انسرق. آخ

بك قرشني ولكن العباره جت بالعكس أنا كان قصدى إنى اكسِّ

وله يا حسن. هو راح فني الولد اخلدام

نعم يا عم عثمان

إنت كنت فني يا وله

كنت عالقهوه بره. ليه إنت موش عارف اللى حصل

حصل. حصل إيه

اخلواجه طردنى

طردك. طردك علشان إيه

]1]  حذف: أخ يا.

كفت:

انطوان:

عثمان:

كفت:

عثمان:

كفت:

عثمان:

أنطون:

كفته:

عثمان:

حسن:

عثمان:

حسن:

عثمان:

حسن:

عثمان:
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اسمع]1]. قبله اخلواجه هنا واال أل 

ال خرج مع الكفته

بقى أنا علشان خاطر العيش وامللح. حاقول لك على مسأله 

تهمك خالص. اللى بسببها طردنى اخلواجه

طيب قول ميكن بسببها يطردنى أنا الخر

بقى أنا كنت واقف باكنس هنا. واخلواجه واقف بيتكلم مع 

الشيخ كفت هنا]2]. وبيقول له إن اخلزنه بتاعته انسرقت من 

البيت. ومن ضمنها الكنتراتو بتاعك اللى فيه غرامة األلفني 

خبر.  يديلكش  ما  إنه  مه.  فهِّ كفت  الشيخ  وبعدين  جنيه. 

علشان يبلفوك وياخدوا منك املبلغ. وملا شافونى واقف خافوا 

احسن اديك خبر راحو طردنى

كّتر خيرك وحيث إنك انطردت بخصوصى. خد آدى محفظه 

فيها تالتني جنيه. إفتح لك محل بيع وشرا وال تخدمش أبًدا

ربنا يخليك يا عم عثمان

الشيخ  عم  يا  طيب  واهلل  باجلميل.  اجلميل  الزم  واجب.  دا 

كفت. واهلل طيب يا كفتة الكلب واهلل طيب. إخص نسيت 

دفتر الشيكات أما اروح اجيبه. لكن مني اللى حا يخلِّى باله 

من القهوه. ينفلق القهوه على اصحابه. على راس الكفته 

كمان. اهلل إيه الناس دول]3] 

أخ يا كتينة. أهم جايني ينّفذو احلجز. ال حول وال قوة إال باهلل

إيه الزيطه دى

فني شيخ احلاره
]1]  مت حذفها.

]2]  تغيرت: فى احلته دى.

]3]  تغيير "ينفلق القهوه على اصحابه. على راس الكفته كمان. اهلل إيه الناس دول": خدوا بالكم أنا حا نرجع حااًل.

حسن:

عثمان:

حسن:

عثمان:

حسن:

عثمان:

حسن:

عثمان:

أنطون:

كفت:

احُملُضر:
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آدينى يا افندم

دا محل اخلواجه أنطون روكفور يارس

أيوه هّو يافندى واخلواجه قاعد اهه

وادى صورة احلكم. بناء على احلكم الصادر من محكمة مصر 

اخلواجه  }لصالح   1920 سنة  نوفمبر   11 بتاريخ  اخملتلطه 

خراملبو جميارينادس. حضرنا لتنفيذ هذا احلكم وإشهار املزاد 

العلنى. وذلك لسداد مبلغ تلتمايه خمسه واربعون جنيه{]1]  

ڤرى عثمان. أنا فى عرضك عايزين يحجزوا على احملل بتاعى 

اجلزمه واجلاكيته بتاعى جوه. استنى إنت وهو. مني حا يحجز

حضرته

إيه ده. فني اخلواجه صاحب الفلوس 

أنا صاحب الفلوس

شويه.  استنى  عيال.  صاحب  واال  الفلوس  صاحب  إنت 

فلوسك كام 

تلتمية جنيه. وخمسه واربعني مصاريف

بس كده. اسمع يا خواجه احنا صحيح ناس صغيرين. لكن 

وقت اللزوم قلوبنا كبيره. اتفضل خد آدى حتويل عالبنك. يالال 

خد صبيانك]2] 

يالال بنا. أهه اسود الوش ده خّسر علينا البيعه]3] 

استنى يا وله إنت وهو]]]. الزم تشربوا حاجه على حسابى

]1]  تغيير ما بني }..{: يصير بيع منقوالت قهوة اخلواجه أنطون روكفوريادس باملزاد العلنى وفا ملبلغ عثمان تلتميه وخمسه واربعني 

                                  جنيه للخواجه خراملبو جميرياتوس. يالال اشهر املزاد أال أونا أال دوى إلخ.

]2]  تغيير جملة عثمان: اسمع يا خواجه احنا صحيح ناس صغيرين. لكن وقت اللزوم قلوبنا كبار. اتفضل خد آدى حتويل.

]3]  حذف جملة اجلميع.

]]]  تغيير "استنى يا وله إنت وهو": ماحدش ميشى.

شيخ احلارة:

احُملُضر:

شيخ احلارة:

احُملُضر:

أنطون:

عثمان:

ُمحضر:

عثمان:

خراملبو:

عثمان:

خراملبو:

عثمان:

اجلميع:

عثمان:
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يا سالم يا عثمان. أنا الزم منّوت نفسى علشان نردلك التلتمية 

جنيه دول

مافيش لزوم متّوت نفسك وال حاجه. أنا دفعت عنك دلوقت 

وانا  بتاعى  الكنتراتو  إدينى  جنيه.  واربعني  خمسه  تلتميه 

خالص  أنا  علشان  التعويض  جنيه  األلفني  على  لك  اكمل 

موش عاوز اشتغل جرسون

يا حبيبى  انسرق... شوف  الكنتراتو موش  لو كان  يا خساره 

عثمان. موش ضرورى الكنتراتو. إذا سمحت]1]ادفع إنت الفرق 

بتاع األلفني جنيه وامسك منى واخد تنازل

شوفوا الراجل وذمته البطاله ابن املركوب. اسمع هنا يا خواجه]2] 

أفندم

بقى حضرتك ضحكت علّى أول مره وكتبتنى كنتراتو علشان 

تنتش]3]  منى ألفني جنيه

صحيح

جيت  كله.  معاك  عملته  اللى  اجلميل  بعد  كمان  ودلوقت 

تضحك علّى مره تانيه

إزاى

علشان الكنتراتو بتاعى كان جوه اخلزنه اللى اتسرق

أيوه

إيه حضرتك عرفت

بقى يا راجل يا غبى إنت. متصور إن واحد خواجه زيك. يضحك 

على واحد ابن عرب ويستغفله]]]  
]1]  حذف: إذا سمحت.

]2]  اختصار "ابن املركوب. اسمع هنا يا خواجه": اسمع يا خواجه.

]3]  تغيرت: تاخد.

]]]  تغيير جملة عثمان: بقى يا راجل يا غبى فاكر إن واحد زيّك. يضحك على واحد زيى مصرى ويستغفله.

أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

البنت:

أنطون:

عثمان:



80

أنطون:

عثمان:

أنطون:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

إزاى أنا موش فاهم

حصل.  اللى  كل  مع  برضه  أنا  لكن  فهموه..  فاهم.  موش 

بصفتى دلوقت صاحب القهوه دى. متنازل لك عنه علشان 

خاطر بنتك املسكينه دى

مرسى مرسى. أخ يا عثمان. لو كان حضرتك موش بربرى وانا 

رومى. كنت جنّوزك بنتى كتينة

ال ياخويا موش عاوز الكتينة بتاعك. أنا عندى أم أحمد مراتى. 

أحسن من ألف كتينة ومنبه

إيه العباره ياختى 

استنى هنا يا وله. لكن تعرف األلفني جنيه اللى إنت كنت 

واال  مللجأ  نديهم  رايح  دول.  باألونطه  منى  تاخدهم  عايز 

مدرسه علشان نعلم فيها أوالد الفقرا. وال نـحرمهمش من 

نصيبهم فى خدمة البالد. 

ستـــــــار
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