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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

10



علي الكسار .. نبذة عن مسيرته الفنية
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عن الرواية

قدمتها فرقة علي الكسار 
مؤلف الرواية أمني صدقي

أحلان الرواية1 سيد درويش وأمني صدقي وابراهيم فوزي 
عدد الفصول 3 

عرضت على تياترو املاچـستيك 
تاريخ العرض2 1920م

الرواية األصلية تتضمن "11" حلًنا

مت تنسيق املدونات املوسيقية كما وجدت مبلف الرواية.

1 إيزيس فتح اهلل، وحسن درويش، ومحمود كامل، معدون، سيد درويش، مج. 2، موسوعة أعالم املوسيقى العربية 3 
)القاهرة: دار الشروق؛ مكتبة اإلسكندرية. مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي، 2003(: 417.

2 ماجد الكسار، علي الكسار في زمن عماد الدين، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة األسرة، سلسلة األعمال 
اخلاصة )د.م.: الهيئة املصرية العامة للكتاب، 2003(: 74، 161.
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شخصيات الرواية
حسب ظهورها   

بكير

عامر

سليمان البواب

دعبس و خراملبو
 
عثمان

املغربى

البويجى

العسكرى

أم أحمد

الست

فاطمة وزينب

Violette

اجلرسون

والد فاطمة وزينب

يعمل لدى بكير

يعمل بواب لدى بكير

يخططان لسرقة شنطة عثمان

ينتحل شخصية املغربى »ويتزوج من 
فاطمة فى النهاية«

 
الزوج املتقدم لزواج فاطمة

ماسح األحذية الذى يسرق شنطة 
املغربى

عسكرى القسم الذى يستنجد به 
املغربى

تعمل خادمة لدى الست

زوجة بكير

أبناء بكير والست

عشيقة بكير

 Violette جرسون األوتيل الذى تنزل به
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الفصل األول

نـــسرح أنــــا وانـــــِت بلوتريــــه فوتــى بنـا يادلعــدى يــا مريــــا  

ولفنديـــه  دول  البهـــوات  فــــى  حا نعمــل إيـــه يــاختى البركــه  

النبــى يـا اسـمك إيــه إنــت تعــالـى اســــتفتحنــى

                                خــدلـك منــره منــى وان كــسبــت ابقــى فـسحنــى

                                دنــــا حليـــوه وبطــــه وصغــــار

يــــاختى علينـا وعلــى بطتنـــا  مني فـى خفتنـا مني فـى قيافتنـا  

فـــضـلــــوا اللــــى  واألرمــــن  عــنـــدنـــا أروام وســمـــعـــان  

الـنـبــى1 خـدهــم بـــالش هــــزار

عنـيهـم نِـن  فــى  احملــن  شــوف  دولــه بنـات مّلـى بالــك فــيهم  

عليهـم بيجــروا  وواليـــه  عيـــال  يامـــا بنـات زينـــــا حـــواليهم  

يافنديــه اختـشوا احنـا نــاس بنجـرى علــى عيشنــــا

                                واحنــا كمــان بنجــرى علـــى تزنقنـــا وحشيــشنـــا

                                اجعصها بنت فيكو متيل للجنيهـات

نينه وال  بابا  ال  مالهمش  أيتام  ورانا  الــذنب واللــه مــاهـوش علينــا  

أمهات وطلعنا  اتربينا  ُكنا  مـدارس  لـو كان لنا أهل وكانوا وّدونـا فــى  

مقـصقــص وشـعره  بُدره  حاطط  شـوفى لفندى واقـف عـى بصبص  

يرصــرص خليـه  بُكـسني  إِرفعــه  دا صــعيدى َهوِّشـه يطلـع يجـرى  

اللـى يسـتجـرى يكلمنــا نـقطــع لـه سلـك رقـبـتــه

                                ونخلـع لـه قضبان وسطـه وكمـان وسـط اللـى جابتــه

                                دحـنــا صـعــايــده ووش لــومـــان

ضعيفــه بنـت  وال  ُحرمـه  يغـروا  ال  صـعايده لكـن نفوسهم شريفه  
1 تغيرت: قايس.  
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عـــرض البنـــت يـافـنــديـــــه هـيـكــــل مـقــــدس

                                صيــانـتــــه واجـبــــه فـــــوق املـلـــــه واإلميـــــان

بكير:

عامر:

البواب:

بكير:

البواب: 

بكير:

البواب:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

)داخاًل بعد اللحن ووراه عامر( إيه الزيطه دى يا عامر افندى؟ راح فني 

عم سليمان البواب؟ 

أهه جاى اهه يا سيدنا البيه

نعم عايزنى يا سيدى

إيه الزيطه دى اللى كانت هنا قدام الباب

أنا ماكنتش هنا يا بيه. بس كنت فى السوق....

يهنوا  يجوا  حا  مّلى  حد  ماتخليش  بالك.  خد  ابقى  أهه 

النهارده يعمل ظيطه قدام البيت. الرجاله يخشوا من الباب 

ده معلهش. والستات من الباب الوّرانى

حاضر يا بيه

ستات إيه ورجالة إيه اللى حا يهنوا دول ياسى بكير بيه؟

حاكم  النهارده.  كده  خوته  فى  واحنا  ربنا  صباحة  من  أهه 

والدى فاطمة هامن وزينب هامن وصلوا امبارح بس من سويسرا. 

على  تهنيهم  علشان  املعارف  الستات  تيجى  فبالطبع 

سالمة وصولهم ملصر

آه. بالطبع ألن بقى لهم مده كبيره غايبني عن مصر

أيوه يا سيدى. واهم رخرين جولى متفرجنني على آخر استيم 

ازاى بقى طالبني إيه

فى  تعلن  قال  عايزه  هامن  فاطمة  الكبيره  بنتى  بسالمتها 

اجلرائد إنها طالبه تتجوز لكن على شرط

شرط. شرط إيه كمان
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بكير:

عامر:

بكير:

عامر: 

بكير:

عامر:

بكير:

موسيقى )1(

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

يتضمن  كتاب  يضع  يتجوزها.  عايز  اللى  الراجل  الزم  قال 

وأخالقها  آدابها  فى  مصر  تتهدد  اللى  الصحيحه  األخطار 

وحياتها االجتماعيه. ثم يعرض الكتاب ده عليها وهّى حتكم 

بقى يا تتجوزه يا أل

غريبه!

وان ماكنش العريس بتاعها يستوفى الشرط ده مافيش جواز

يعنى قصدها تتجّوز واحد متنّور مفكر. طيب وماله فيها إيه

بس إنت راخر بال متنور بال غيره. مابقاش إال اإلعالن فى اجلرايد 

عن الزواج كمان

اللى تتهدد مصر دى. يعنى حاجه عايزه كتب  وامنا االخطار 

واحلشيش  القمار  عندك  أهه   . تفكير1  واال  فلسفه  واال 

واخلمره والـ... 

ال ال أل هى قصدها أخطار غير األخطار السطحيه دى. حاجه 

تكون بعيده عن الفكر

بقى دى أفكار سطحيه

معلوم. سطحيه قوى

إيه  اهلل.  بقى.  البدرونيه  األخطار  نشوف  ملا  خلينا  طيب 

اجلماعه اللى جايني دول2 

لنا  اللى بعت لهم علشان يجيبوا  آه. دول اجلماعه اخملدمني 

كمررتني لالوالد. تعالى بنا احنا على جوه ملا نشوف إيه 

1 حذف: واال تفكير.
2 اختصار »إيه اجلماعه اللى جايني دول«: إيه دول.
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حلن اخملدمني )موسيقى 2( 

مـني وبهدله  غلب  شاف  زينا  مـني  إحنـا يـا سـيدنا لفنـدى اخملدمني  

الرجالـه كـانوا بياخـدوهم علـى بـالد بـره صنايعيـه

جنــــان احـوالـهــــا  بقــــت  عاديـــك  والـنســوان   

ِميَّـــه شـغلــة  تعمـل  بـجنيــه  كانـت زمـان اجـعـصها خـدامــه   

انـدراتــــو بقــت  البلـــد  خّلـــوا  حا نقول إيـه فـى احلـرب وظباطـه   

خلـوا الكمريـرات اللـى كـانوا غالبـه هاصـو وظــاتوا

بطاطـــه علـــى  يطبــل  منـــا  اخملـدم  صــبح   

كانــت الكمريــــره مـــن دول فـــى الـخدمـــه

هدمـــه وال  إنـتم  وحيــاتكـوا  عنـدهـا  مـافيـش   

ومتشـى تفوتك  فيهـا  تـشخط  دلوقـت تقـول لك ماخدمشـى  

مــاتـختـشيـــش وسوقها رايج فى اليغنيش   مــا دام مــافيــش 

عشان كده اجعص واحد فينا بقى باطه والنجمه

الهـول لـه  ونسوى  فيـه  نبلـف  نفضــل ورا الـخـدام مــن دول   

يـا دوب يتـالمي عا املاهـيـه يـافنديـه وعنـهـا ويالال

اهلل على  يغمه  كانت  واهى  لبيت  بيت  من  ننططه   

واالدهــى ملــــا يقــع فــــى إيدينــــا خـــــدام

فـورتينـــه فـــى  بيـــه  يـا  احملافظــــه  تبقــى   

كبيـــره وداهيـــه  ومسؤليـــه  فيهـا تشبيـه ورخصـه وحيـره  

بيـــن جتـهــم  ياخــى  منيــن  وبـس فني جنيب يا ناس خداميـن  

يــا ريــت يــا شيـخ يـحطوهـم لـنـا فـى التسعيـره

مــرار عيشتنــا  دى  كــده  اللـــى  يــا رب تــوب علينــا مــن الكـــار   

23



Ah ! Mon Dieu quelle course. Quelle course  
Mais ne vous emballez donc pas comme ça, vous ne 
voyez que c'est là le N 11
Alors nous y sommes …
Voyons un peu, je crois que j'ai l'adresse, ici dans le 
sac : Immeuble Zogueb N11 place de l'opéra.
Alors, voyons par là,venez par ici les enfants.

واد يا عطيه. أنا راجع لك حااًل اهه. بس خّلى بالك م ال حمير 

ميكن  دول  اجلماعه  نشوف  اما  سّبوبه.  على  لنا  نـحّرق1  أما 

يكونوا زباين.. صباح الندى! حمار يا خواجه؟  

إنت مافيش فرنساوى

امال مال  إنت فرنساوى  وملا  ياخويا.  إيه  فرنساوى؟ فرنساوى 

خلقتك بوالقى ليه 

Je ne comprends  pas,                   إنت مافيش فرنساوى 

عشماوى  اخلواجه  عم  يا  عرباوى  فيه  فرنساوى.  مافيش  ال 

جتك البالوى 

Qu'est-ce que vous dites ?
االفضل منك  روَّق خلينا نشوف  وال حاجه.  ماكسكاڤوديش 

دول2. راكبه يا مدام؟

1 تعنى: نبحث عن. 
2 مت حذفها. 

:Ivette

:Joly

:Toutes

:Ivette

:Joly

دعبس:

:Touché

دعبس:

:Touché

دعبس:

:Touché

دعبس:

اسيــادنــــا يـــا  معنـــا  قولـــوا  م   مــا دام مــافيــش حــد بيخـــدِّ

يـــا رب كتــر لنــا مــن يخدمــوا مصــر بالدنــا
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Ya madame ya madame pourquoi tu parles avec cet 
accent grave ?

سيركو  اكسان  حمار  لك  اجيب  أنا  سيبك  جراڤ؟  اكسان 

نفلكس

Oh ! Fiche nous la paix toi
أْخ يا ناس. بخت مافيش. برادس مافيش. إنتخارُ كمان مافيش؟ 

ديهدى. خواجه خراملبو

آه ڤـرى دعبس. أنا شفت النهارده خاجه خالنى جيتو مجنون

طول عمرك. شفت إيه

الكريدى  البنك  عند  دلوقت  ماشى  كنت  أنا  دعبس.  يا  أَْخ 

ليونيه. أَخ أخ أخ تالته مره أخ

اهلل اهلل. فّوق الشعَوَطْك. شفت إيه ِقرْ بالوحدانيه

أَخ يا دعبس. أنا ماشى هناك. بعدين شفت واخد بربرى شايل 

واخد شنطه الزم فيه ورق بنك نوت. مشيتو وراه شويه شويه 

علشان يجى بعيد عن الشاويش

وبعدين

أخ. ينعل دينو البخت املاڤـرو بتاعى. عربيات. ستات. خواجات. 

دنيشى  الراجل  راخ  كده.  يروخ  كده  يجى  بهوات  افنديات. 

برادس. 

آه. بقى كنت عايز تلطشها منه. أما نَورى صحيح. طب وبدال 

ما تسرق ما تشوف لك شغالنه وتاكل من عرق جبينك يا نخ

شغالنه فني ڤـرى دعبس. أنا لوال العيب ودينى كنت نشتغل 

فى اخلماره

:Joly

دعبس:

:Toutes

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:
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أنهى خماره. مانت بايعها من زمان يا قفا

اخلّماره يعنى بسوق اخلمار ڤـرى

آه. ال ماتنفعش

علشان إيه ماننفعش

علشان تيجى تسوق احلمار تقول له خاه مايفهمش منك

ال برضه نسايسه. كل شىء برضه يصلَّخ بالسياسه

ياخى ال. مسايسه إيه. دا الكالم دا كان زمان. اهلل. بص يا وال 

يا خراملبو. مش دا البربرى اللى بتقول عليه هناك أَُهه

فني ڤـرى. آه. هو بعينه. تعالى نستخبوا فى الناخيه دى خلد 

ما يروخ فى خته بعيد عن الشاويش. يالال يالال اتلخلخ

اتلخلخ إيه اهلل يلخلخ ركبك

Tiens ! Qu'est-ce que c'est que ces deux numéros là !
Ecoutez les enfants, nous allons prendre une  
voiture, et le cocher nous mènera sans peine à 
l'adresse que nous cherchons.

ماتعرفش. امال إنت بواب ازاى. شوف الراجل كام سنه بواب 

ومش عارف فني بيت اخلواجه توم 

Monsieur s'il vous plait ?
سيل ڤـوبلى؟  سيل ڤـوبلى ورحمة اهلل وبركاته.. ماتعرفوش 

يا ستى بيت اخلواجه توم

Tom ? Quel Tom ?
أيوه توم. م الصبح بدّور على العنوان بتاعه مش عارف هّو فني

Ecoutez mon ami vous ne pourriez pas nous dire où 
se trouve l'immeuble Zogueb ?

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

:Joly

:Ivette

عثمان:

:Joly

عثمان:

:Toutes

عثمان:

:Ivette
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إيه. إنتم كمان تايهني. بدّوروا على بيت اخلواجه توم

Mais non, l'immeuble du comte Zogueb.. comte 
Zogueb !

اعرف كنت  أنا  زجيب.  ماعرفش كنت  أنا  ال  زجيب.  آه. كنت 

ننتال كنت ستايل كركون املوسكى... كنت فني يا حلو غايب 

من زمان

Mais qu'est-ce que tu nous chantes Zogueb, Zogueb !
زوجيب إيه. أنا مش ذو جيب أنا ذو شنطه يا حرمه

Voyons vous ne trouvez pas qu'il a l'air idiot cet 
homme ?

أيوه سى توم. أيوه هّو دا اللى بدّور على عنوانه قولى لِى فني 

بيته اهلل يسترك

Voyons toi est-ce que tu sais ce que ce monsieur 
cherche ?

قريب  إنت  الزم  شرش.  مسيو  اسمك  إنت  شرش.  مسيو 

اخلواجه توم يا شرش 

Ah. Les barbarins ! Tas de farceurs ! Tas de rosses
إدريس  احلاج  وخالى  الباسط.  عبد  بن  عثمان  أنا  تدرس مني. 

اكبر تاجر ريش وأنتيكات فى كوم امبو  

Ne t'emballe pas mon ami, nous allons continuer 
notre balade.

بلد. اوعى تتكلم فى البلد بتاعنا. البلد بتاعكوا برد ورطوبه.  

فيه امليه زى الـڤيـال كيرا. لكن احنا البحر بتاعنا فيه امليه 

فشر الكازوزه لسباتس

عثمان:

:Joly

عثمان:

:Joly

عثمان:

:Ivette

عثمان:

:Joly

عثمان:

:Joly

عثمان:

:Ivette

عثمان:

27



Eh bien ! Je lui donne une paire de gifles ? 
Á qui ? Á lui ? Á lui ?

تلوى مني يا وال. تلوى مني. أنا الوى عمرك 

Voyons, voyons. Enti fou ?1 
مني اللى ينتفوه يا حرمه؟ إنتو فاحتني مصمط واال إيه2

Hé là ! Tais-toi ou je fais une bagarre
إِخرص اوعى تقول بجر. بجر قال بجر. الكالم دا كان زمان وجبر 

يا غجر )يخرجون(

Ah ! Quel imbécile ! Quel idiot ! Allons chercher 
par là.3

إيه ياخويا الهيصه دى كلها. دول سواحني دول واال إيه

هَو يا راجل ارواح. باغى نسألك

هى ودا إيه دا راخر

قل لى نحبك تورينى فني اوكالة شابات

سوق  وعلى  عليك  يابويا.  وكايل  مافيش  هنا  شبت؟  وكالة 

املغاربه

كيف سوق املغاربه يا خلعى بن اخللعى4 

أَخ. دا عايزجْنر

باغى تورينى فندق شابات. ما بتعرف فني فندق شابات

دهدى دهدى. طب طّول بالك مش كده

منسح يابويا 

1 حذف جملة الشخصية.   
2 حذف جملة الشخصية.   
3 حذف جملة الشخصية.   

4 تغيير »بن اخللعى« : يا ولد اخلالع.

:Joly

:Toutes

عثمان:

:Joly

عثمان:

:Toutes

عثمان:

:Toutes

البواب:

املغربى:

البواب:

املغربى:

البواب:

املغربى:

البواب:

املغربى:

البواب:

البويجى:
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لود منى ينعل بوك 

إخص دا لسانه طويل ابن املركوب

اياك تكون عايز لوكاندة شبت

أورينى وكالة شابات أنا جاى فروك من إسكندرية نـحب ننزل 

فى لوكانده تكون مليحه1. أنا موالك احلاج بن قاسى بن عبد 

احلفيظ البرجاسى بن عبد القدوس الدواسى بن عبد الرحمن 

الـڤـالسى

يخرب بيتك

لود يا طحان

أما نهاوده ونخلص منه. شوف يا حاج بن قاسى

أما ننتشها منه

تروح دغرى كده على طول. وبعدين تطلع ميينك. وتنك ماشى 

اللى  القهوه  عند  ميينك  على  شبت  لوكاندة  تالقى  ما  حلد 

هناك دى

مليح كتر خيرك يا رقيه. نلود دغرى فى هادا الزقاق. وبعدين 

نطلع... أه

اهلل إيه مالك

األسود األكحل ولد احلرطان اللى كان هناى. هو اللى خونى 

وسرق الشنطه نتاعى

سرق إيه2. الشنطه بتاعك؟

شنطتى شيكارتى. إذا أنا حّكمته بنفسى نقص له دماغه

روح قص دماغينه حتى عمره أنا ماليش دعوه

1 تغيرت: مزيانه.
2 حذف: سرق إيه.

املغربى:

البويجى:

البواب:

املغربى:

البويجى:

املغربى:

البواب:

البويجى:

البواب:

املغربى:

البواب:

املغربى:

البواب:

املغربى:

البواب:
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كيف بتقول مالكش دعوه. أنا نبغى الشنطه نتاعى يا أكحل 

يا زكمه يا قران 

فران إيه يا سيدنا بس. أنا مالى أنا

إنت كنت واقف تهُدر معاى ملا انسرقت الشنطه نتاعى. الزم 

إنت شريك مع اخلاين اللى خونى الشيكاره

يا سيدى أنا فى عرضك ماجتبليش تهمه

أنا نبغى شيكارتى حااًل. واال ترانى نشرب من دمك يا محروق 

يابن احملروقه

إحلقوا دا يا ناس1. إحلق يا شاويش

خبر إيه الزيطه إنت وهّو

مع  الكوميسير  لدار  معاى  ارواح  عساس.  يا  ارواح  تعالى 

اخليان  هادا 

خاين إيه يا خّى سيبه. دا البواب بتاع البيت ده. إنت جنسك إيه

الراجل هادا اخونى الشيكاره نتاعى. شنطتى2 شيكارتى

شيكاره إيه وجبس إيه. إنت جاى من انهى عماره

عن  بيسألنى  واقف  كان  دا  الراجل  إن  يافندى  العباره  أصل 

بربرى  بويجى  ولد  جه  تقول  ما  زى  وبعدين  شبت.  لوكاندة 

سرق منه الشنطه بتاعته قام مسك فىَّ أنا

اتفضل سيدى 

اوعى ما حتّطش إيدك على الكسوه داهيه تخيبك

الراجل هادا كان واقف معاى كى سرقوا الشنطه نتاعى

1 حذف: إحلقوا دا يا ناس.
2 مت حذفها.

املغربى:

البواب:

املغربى:

البواب:

املغربى:

البواب:

العسكرى:

املغربى:

العسكرى:

املغربى:

العسكرى:

البواب:

املغربى:

العسكرى:

املغربى:
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قال بيمسك فّى أنا علشان كنت واقف وياه ملا انسرقت منه 

الشنطه1 

إى. بقى على كده لو كنت أنا اللى واقف معاك وقتها كنت 

برضك تقول إنى أنا شريك وياه. ياخى جاك خفر فى بوزك2  

أنا األمير بن قاسى تابع الدولة الفرنساوى

إنت يا تابع. وانا سيد احمد عويس اخللنجاتى تابع احلكومه 

احملالوى

بقى هو كل واحد حمايه يتبلى على الناس

ى حلالك  هس اخرس إنت. وانت عايز إيه بقى دلوقت3 حا متشِّ

ى قدامى على القسم وتسيب الراجل واال متشِّ

لود معى على دار الكوميسير

يالال مشى قدامى

جيب معى هاك اخلاين الطحان

ى  يالال وانا مش مالى عينك. عايز تسيِّب الراجل بّوابته. مشِّ

إيه كمان  ودول  )تسمع ضجة(  تنبيهات صرمه علينا.  فيه  احنا 

دول إيه

دول اجلماعه الكمساريه بتوع الترمواى املتعصني4 

يالال خلينى ارجع اشوف شغلى

1 حذف: ملا انسرقت منه الشنطه.
2 تغيير »جاك خفر فى بوزك«: ياخى جاك صماد العدس يلهلبك.

3 تغيير »هس اخرس إنت. وانت عايز إيه بقى دلوقت«: اسكت إنت. مالكش تكلم طول ما انا واقف آنى.
4 تغيرت: اللى كانو معتصبني.

البواب:

العسكرى:

املغربى:

العسكرى:

البواب:

العسكرى:

)موسيقى 1(

املغربى:

العسكرى:

املغربى:

العسكرى:

البواب:

العسكرى:
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حلن الكمساريه )موسيقى 2( 

بالبيــــن عاديـــك  حالتنـا  كانـت  إحنا الكمساريـه يا بيه بتوع الترمــواى 

فيـــــن إنتـــو  قـــال  حـــد  مـــا  صـوتنــا اتنبــح ويــامــا قلنــا جــاى 

الغالبه اللـى زينـا ياكلو منيـن

جعانــــه تـــدور  والدنـــا  واحنـــا  ليــه غيرنـا يكســب علــى قـفانـــا 

عـاجـبـــيـــن   مـاحـنــاش  وقــال  شــــقــــيـــانـــيــــن وكــــل ده 

بعـــض علـــى  قلوبنـــا  حطينــا  واحنـــا كمــان مــن غيـــر توانــــى 

ورحنـا لـك تــو معتصبـيـــن

الغرامــات عــل  بيتلككولنـا  اللـى  يامـا شفنا املر يـا هــوه م املفتشيـــن 

سكــات  مــن  القبــض  يــوم  يجى  دا شىء وحــش زى اللـــى مسلطيــن 

نلقى تالت اربع املاهيه خصومات

الشمــال ِم  لنـا  بتتشعبـط  اللــى  وفــوق كـــل ده بلــــوة العيــــــال 

الصغـــار مـــع  بيـــه  يــا  كيكـه  طــول النهـــار زى اللــى بنلعـــــب 

اتعـــــور منهــــم  واد  قــــام  واذا  بيـتـنـطـطـلـنــا ويتـلعـبـطـلـنــا 

يخدوا الكمسـارى من الـدار للنـار

متفرعنيـن فيـه  بقم  العربجيه  بيـه  آدحنـا اعتصبنـا يا دوبــك شهــر يــا 

مـدروخـيـــن خـيـلـهــا  وسـوارس  الفقيـــر حفـــى ودابـــت رجليــــه 

التـيـــــن راس  فــــى  نفســــك  تبقــى رايـــح الشاطبـــى تالقــــى 

دول كانـوا مستخسريـن فينــا بدلــه ياخواننــا دحنـــا طالبتنـــا عادلــــه 

Danse     )2 موسيقى(

مـــــيــــــن وتــمــرمـــيـــط  زينــــا ميـــن شــــاف بهــدلـــــه 

بـالـضـعـفــا تسـتـهـتـروا  اوعم  وادحـنـا فـوزنـا ورفعــنـــا بــوزنــــا 

مادام قـلـوبـهـم مـتـحـديـن
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خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

عثمان:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

هو راخ فني ڤرى

بيت  وبيسأل عن  تايه  باينه  دا  اهه.  هنا  تانى على  أهو جاى 

واحد اسمه اخلواجه توم واال ماعرفش إيه

بقى إنت عرفت كل الترتيب اللى قلت لك دلوقت عليه

عرفت كل حاجه

وعرفت إيه االسم بتاعه وهو بيتكلم ويا الستات السواحني

أيوه ياخينا اهلل. اسمه عثمان بن عبد الباسط. وخاله بيقول 

اكبر تاجر أنتيكات وريش فى كوم امبوا. واسمه عم إدريس

براڤو دعبس

إمنا قول لى بقى. مش زى ما اتفقنا النص بالنص

مظبوط

آه. احسن أنا حلد دلوقت ماشفتش منك العمى

من عينى دى. ومن عينى دى

أيوه خد بالك اهه جاى اهه

اسمع قبله ڤرى. أنا خايف ميكن يكون خد باله منا. امسك إنت 

البرنيطه والـچـاكيته بتاعى دى. واديله إنت البرنيطه بتاعك

ال واهلل اال واد َقرارى. إلبس يا عم إلبس

)داخاًل( واهلل طيب على عنوان اخلواجه توم دا الخر. أنا مالى أنا. 

اروح البنك نقول لهم مالوش بيت والبنك يعرف شغله

أوه عم عثمان الزّيك سالمات

أهاًل ابو عفان. ايش حالك كده يا والدى طيبون

وخشتنا ڤرى فني زمان

ازاى اجلماعه عندكوا فى البلد
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فني ايام كوم امبو اخللوه فني

إيه ده. إيه ده )لدعبس( إنت مني قبله يا اخينا

اهلل اهلل. نسيتنى قوام. أنا محسوبك محمد دعبس

إيه اسمك إيه؟1 محمد دعبس؟ محمد دعبس واال محمد چورچ

د باهلل يا راجل چورچ إيه. عيب أنا زيك موحِّ

موحد باهلل. امال مال نصك الفوقانى قريب توم ليه ياخويا

سيبك من دى ڤرى

ِهى وانت مني إنت كمان

أنا مخسوبك اخلواجه خراملبو

روح من وشى2 بال قرف خليك بعيد. ريحتك وحشه

يا سالم برده متللى إنت زى زمان. تخب الهزار؟

إيه ياخويا اللى احب الهزار. شوف بيستغفلنى ابن احلمار

ازاى نسيتنى قوام ڤرى؟

خد ياخويا ينسى اصحابه واخوانه قوام

اصحابه إيه واخوانه إيه. إنتو تعرفونى منني 

ڤرى. مني مايعرفش خضرتك فى الدنيا

ُقل له يا سيدى

إنت هليهلى وراجل طيب

وصالح

صالح مني يا سيدى. أنا عثمان

عثمـان بـن عبد الباسـط يـا سـالم. دى ابن نـاس طيبني 

خالتك وازاى 

إخرس خالتى فى عينك. وانت منني تعرف خالتى
1 حذف: إيه اسمك إيه؟ 

2 حذف: من وشى.

خراملبو:

عثمان:

دعبس:

عثمان:

دعبس:

عثمان:

خراملبو:

عثمان:

خراملبو:

عثمان:

خراملبو:

عثمان:

خراملبو:

دعبس:

عثمان:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

عثمان:

خراملبو:

عثمان:
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دا مش فاهم. بيقول لك ازاى حالتك

شوف الراجل لسانه بايظ يخرب بيتك

ومن حق قولى ازاى عم إدريس خالك

دى أكبر تاجر ريش وأنتيكات فى كوم امبو!

عجايب إنت تعرفه؟

ودا اسمه إيه الراجل اللى كان متلِّى وياه. الراجل القصير ده

آه. عم مرغنى بن عبد الرحمن

مظبوط

الكيف.  حالك. كيف  ازاى  الفامليه.  عارفني كل  دول  ياخويا 

الزّيك. طيبون. إنتو وحشتونا خالص. وقصدكوا إيه دلوقت

إحنا ما قصدناش حاجه. قصدنا نسلم عليك وبس

يعنى احنا كلْنا منك خته ڤريه

إنت راح تضربه واال إيه

ر راسه علشان دى كالمه فارغ  أنا نكسَّ

تكسر راسه. داللى يتعرض له أنا اخرب بيته

كتر خيرك يا دعبس. سيبولى أنا نخرب بيت ابوه كمان

امشى ڤرى ابن كلب إِينا دِيُّو تريَّا تثرا

اخّلص  وانا  الشنطه  وال  يا  وال. امسك  يا  تسرق. تسرق مني 

لك عليه

ڤرى ُخمار اينا ديو بِندى اكسى نِيا1 أُختوه

بن  قال  اخته  ماتختشيش.  راجل  عينك  فى  اخته  إخرس 

حالل.  وبن  طيب  راجل  دى  اخته.  تعرف  منني  }إنت  احلمار. 

احلمد هلل  لكن  اخته.  ابو  ينعل  اهلل  اخته.  )ينظر(  قال  اخته 
1 حذف: اكسى نِيا.

دعبس:

عثمان:

دعبس:

خراملبو:

عثمان:

دعبس:

عثمان:

دعبس:

عثمان:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

خراملبو:

دعبس:

عثمان:

خراملبو:

عثمان:

خراملبو:

عثمان:
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الشنطه مافيش فيه حاجه غير جواب اخلواجه توم ومنديل. 

بس الشنطه بتاع البنك. دلوقت اروح البنك اقول إيه ميكن 

يفتكروا فّى حاجه بطال ويحبسونى. آه.{1 دلوقت ندّور على 

توم واال على الشنطه واال على اخته

نبغى  أنا  املصبوغه.  ولد  يا  مصبوغ  يا  اخته  كيف 

الشنطه الشنطه. 

الشنطه خده اخته

ل يا ولد السالَّل ال نتركك إال يا تسلمنى  واهلل وباهلل يا سالَّ

يا الشنطه يا اخته

أُخته راح ويا اخلواجه خراملبو

كيف خراملبا يا وسخ يا ولد القرانه. وحق سيدى عبد السالم 

نعطيك روسيه هى واحده

يا شاويش! امسك راسه. امسك الفيل ابو زمله دهه

خبر إيه الزيطه دى2. إنت رجعت تانى

امسكه يا شاويش

تعطينى  يا  إال  بنتركك  ما  واهلل  ل.  سالَّ يا  ميسكنى  كيف 

الشنطه يا تسلمنى اخته

دور  ده3  الفارغ  الكالم  إال  مابقاش  عينك.  فى  اخته  إخرس 

تقولى الشنطه ومابقاش إال تسب الراجل وتقول له سلمنى 

اخته وانا واقف والتختشيش4 

أُخته خد الشنطه ومشى يا شاويش
1 تغيير احلوار ما بني }..{: عمى فى عينك راجل بارد. إنت منني تعرف اخته. الراجل الطيب داهه. قال اخته قال )ينظر( 

اخته. اهلل ينعل ابو اخته. شوف الراجل فاكر إن الشنطه فيه فلوس. احلمد هلل الشنطه مافيش فيه غير جواب 
اخلواجه توم ومنديل. بس الشنطه بتاع البنك.

2 حذف: خبر إيه الزيطه دى.
3 تغيير »مابقاش إال الكالم الفارغ ده«: قليل احليا.

4 مت حذفها.

املغربى:

عثمان:

املغربى:

عثمان:

املغربى:

عثمان:

الشاويش:

عثمان:

املغربى:

العسكرى:

عثمان:

36



اسكت إنت أنا عارفه. دا قبل دلوقت كان ِمتهم البواب بتاع 

البيت دهه إنه سرق الشنطه بتاعته وخدته وديته القسم 

وجناب املأمور عرفه إنه راجل مغربى نصاب. واالدهى من كده. 

داير يدعى للناس إنه واحد أمير من بتوع الغرب 

جرجر الزم تعمل له محضر نصب واحتيال

ِهّم قدامى واهلل مانى َسيبك النوبه1 

اتركنى يا عساس قلت لك أنا حمايه

يالال حمايه فى عينك دلوقت كله واحد مافيش كبير وال صغّير2 

)يلبس الُبرنس( الراجل فات الفروه بتاعه. ما دام راحت الشنطه 

بتاع البنك. بدال ما ميسكونى ويحبسونى. أنا نتخفى ونعمل 

كل  فات  الراجل  أبًدا.  يعرفنى  ماحدش  علشان  أيوه  مغربى. 

املوبليه بتاعه. مظبوط متام. بس ناقص الكالم

ه هنا. يا شاويش. إنت إيه؟ إنت لسَّ

أنا موالك احلاج بن قاسى املغربى الفاسى

دا تاتوره تانيه. إنت مغربى واال بربرى

انعل  يا ولد الطحانه.  القرانه يا طحان  يا ولد  يا قران  إخرس 

ابوك بن املركوب يا فالح. نهرب حلسن الشاويش يجى ميسكنى

دا باينه مغربى من بربر

قطيعه تقطع اخلدمه وسنينها. قال يسّرقونى قال. مابقاش 

ناقص علينا إال السرقه. أنا الزم اثبت شرفى3. )تبكى(

اهلل ست أم أحمد بتعيطى ليه4 كفى اهلل الشر

1 حذف جملة الشخصية.
2 حذف: دلوقت كله واحد مافيش كبير وال صغّير.                         

3 حذف: أنا الزم أثبت شرفى.
4 حذف: بتعيطى ليه.

العسكرى:

عثمان:

العسكرى:

املغربى:

عثمان:

البواب:

عثمان:

البواب:

عثمان:

البواب:

أم أحمد:

البواب:
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قال ياخويا الست الكبيره راح منها عروسة برقع. وكل البيت 

مليان خدامني ومش القيه حد تتهمه إال أنا

الشر  بعد  برقع.  عروسة  فى  وتتهمك  كلها  دى  اخلدمه  بعد 

عليكى من كده. ماتعيطيش آدى آخر اخلدمه وكنِت رايحه فني؟

رايحه ادور على واحد من اجلماعه الدكرنه الضمارين دول

ياخويا.  نفسى  ابرى  الزم  املندل.  بيفتحوا  اللى  املغاربه  واال 

مابقاش ناقص عليا إال السرقه كمان

)ضجة(  قدامى1.  يالال  واحد.  لك على  ادّور  وياكى  اروح  أنا  يالال 

ودول إيه كمان

اللى  اجليران  وخدامني  احلظ  نسوان  اجلماعه  دول  قطيعه2. 

جايني يهنوا بنات البيه بتاعنا علشان جم امبارح من بالد بره. 

خشوا يادلعدى. يا بختهم فوتى بنا3.  

1 حذف: ادوّر لك على واحد. ياهلل قدامى.
2 مت حذفها.

3 حذف: يا بختهم فوتى بنا.

أم أحمد:

البواب:

أم أحمد:

)موسيقى 1(

البواب:

أم أحمد:
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حلن االستقبال )موسيقى 2( 

حـبــايـــب يــا  وهـيـصـوا  غـنـوا  أهـــــــه ده يـــــوم ســـعـــدنـــــا 

غـــايــــــب كــان  مـــا  بـعـــد  البـــدر اســــم الــلــــه اهـــــو الح 

ده بــعـــد  جـــمـــال  فـــيـــش  فـــيــــش خـــفـــافـــــه كــــــده 

عــيـــد لـيـلــه  ولــيــلــتــنــا  دا الـنـهـــارده يــــوم ســعــيــــــد 

الـلـى جـيـتـونـا بـالـسـالمـه

واتـبـحـبـــحـــوا هـــيـــصــوا  زقــــطــــطـــــوا وافـــــرحــــــوا 

واتـلــحــلــحـــو فــرفـــشـــو  مــا دام احـــنــــا قـــدامـــكــــــم 

نــــــــــار عــلـــــى  واحـنـــــا  شـوفـوا كـام سنــه غبـنـــا عنـكــم 

نـنـســـى   مـمكـن  مــش  غـبـنـا  تــمــمــنــــا درســنـــا مــهــمــــا 

اوالد جـــــنـــــســـــنــــــا

رأيــنــا يـامــا  شـفــنــا  يــامــا  ســـافــرنـــا أوروبـــا وجــيــنـــا 

لـــيـــنـــا مـــالـــوا  والـــكــل  حـــبـــونــــا وحــبــنــــاهــــم 

بــــغــــــدده مـافــيــهــــوش  لــــــكــــــن الــــــحـــــــب دا 

حبـك من  احسـن  حـب  مافى  واهلل  دا كــالم مــدنــيـــه نــورانــيــــه 

يـــــــــــــا وطــــــــــــــن

واغـتــنــيــنـــا افــتــقــرنــــا  دى بـالدنـا خـيــرهــا عـلــيــنـــــا 

عــنــيـــنــــا زى  نــحــبــهـــا  مـهــمــا اتــغـربـنـــا عــنــهــــا 

غـــنــى عــنــهـــا  مـالــنــاش  دى ابــــــونـــــــا وامــــــنــــــا 

بالسـالمـه جيتونـا  اللى  هلل  احلمد  دا الغــريـب فـى نــدامـه وصــدامـه 

بـالســالمــه غــايــبــيــن  اللـى  يــــا رب ِجــــيـــــب لـــــنــــــا 

سـتــار
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أما غريبه دى

خير إيه يا بيه. جرى إيه فيه حاجه؟

حاجة إيه. اتفضل يا سيدى آدى تالت جواب اجلمعه دى بس 

بنتى  نشرته  اللى  الزواج  إعالن  على  ردًا  مغربى.  واحد  من 

فاطمة هامن فى اجلرايد اجملنونه دى

غريبه. مغربى مغربى

أيوه يا سيدى. وبيقول فى عنوانه إنه أمير من أمرا الغرب واال 

إيه. اتفضل شوف اسمه قد إيه

بقى  البرجاسى..  احلفيظ  عبد  بن  قاسى  بن  احلاج  يا سالم. 

يعنى فاطمة هامن الزم تنفذ رغبتها كده

والداهيه إنى مش قادر اخالف. وكل ما بيطلع فى فكرها أى 

شىء الزم تنفذه. أنا راح اجنن يا عامر افندى

لكن حلد دلوقت لسه ماحدش تقدم لالمتحان؟

ضارب  عليه  لك  باقول  اللى  املغربى  األمير  بسالمته  أهه 

ميعاد علشان يجى النهارده يقابلنى أنا وبنتى. ويتناقش ويانا 

بخصوص األخطار اللى تتهدد مصر

طيب وايش عّرف املغربى ده بأخطار مصر واال أخالق أهلها واال 

حياتها االجتماعيه؟

من  إنه  فاتوا  اللى  جوابينه  فى  بيقول  كان  اهه  عارف.  أنا 

شىء  عارف  وانه  الكبار.  والفالسفه  املستشرقني  اجلماعه 

كثير عن أخالقنا وعاداتنا

آه. إذا كان كده رمبا ينجح فى االمتحان

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

الفصل الثاني
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ووّفى  فرضنا  لو  ده  الراجل  ألن  منه.  خايف  أنا  اللى  ده  أهه 

الشرط اللى مشترطاه بنتى فى جوازها بالطبع حا ياخدها 

معاه الغرب ويعيشها فى بالد مني عارف أخالق أهلها جنسها 

إيه. علشان كده بعّت اول امبارح جواب لألمير املغربى ده باننا 

عدلنا عن الزواج 

طب وفاطمة هامن بنتك ملا دريت بكده قالت إيه

اهّدى عصبيتها وعدتها  اجملنونه. وعلشان  زى  دى كانت  هو. 

بالكدب إنى حابعت للمغربى دا جواب تانى ادعوه فيه. وادينى 

ال بعت وال عملت. اهه معاده النهارده

لتوزيعه.  طريقه  نشوف  وبعدين  نستقبله  برضك  ياخى 

ماتزّعلش نفسك هّو اجلواز بالنبوت

حاكم بنتى بسالمتها فاكره إن أمير زى ده يعنى زى ملك. آه. 

وادى حضرة الست امللحوسه مراتى جايه على هنا اهه 

أُمال استأذن يا بيه

طيب انتظرنى فى السالملك حتت.. يا ساتر يا رب 

إيه رأيك بقى ياّدلعدى. أنا عايزه عروسة البرقع اللى انسرقت 

النوريه دى.  أم أحمد  الوليه  من حتت األرض. الزم ما فاتيتش 

دى حاجه تذكار عندى من ستى وتسوى فوق اخلمسني جنيه

املندل  لك  فتحوا  بتقولى  مش  بس.  أخالقك  هّدى  طيب 

النهار ديك 

أحمد  أم  بعت  وادينى  حاجه.  ماعرفناش  لكن  فتحوه  أيوه 

كمان النهارده علشان تشوف لنا واحد مغربى ضمار تانى

طيب وانا حاعمل لك إيه بقى

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

الست:

بكير:

الست:

بكير:
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أنا  واحد  اجيب  رايحه  الكون  واهلل  إيه.  يعنى  إيه  لى  تعمل 

بنفسى. الزم افضل افتح كده فى منادل حلد ماعرف مني اللى 

سرق العروسه. أنا اعرف شغلى

بيضوها. هئ واهلل ما حد بقى بيضوها إال أنا. دلوقت حاعمل 

ازاى فى بنتى وتشبثها فى حكاية األمير املغربى دا الخر وادينى 

ال بعت له تانى علشان يجى وال حاجه. إيه العمل يا ناس

آه. هى فني امال ادلعدى الست. فني الست الكبيره يا سيدى 

أما اثبت شرفى قدامها حااًل

دلوقت  تكلميها  اوعى  بس  أودتها.  فى  تلبس  راحت  أهى 

احسن عصبيتها طالعه

طالعه واال نازله مش شغلى ادينى رحت جبت لها النهارده 

كمان واحد من بتوع ابو معشر الجل ما يفتح املندل واثبت 

شرفى. يا ندامه

واحد من بتوع ابو معشر إيه ده مغربى؟

أيوه مغربى دكرورى لكن كالمه ماينزلش األرض أبًدا

وازاى شكله نضيف كويس

زى الفل عينى بارده عليه. زى القمر ليلة واحد وتالتني

إش اندهى له هنا قوام اندهى له

أهه أما ابعته لك هنا على بال ما اروح اجيب البخور واجى

ياما إنت كرمي وحليم1 يا رب. اهه املغربى الدجال ده. ربنا بعته لى 

علشان يخلصنى من الورطه اللى أنا موحول فيها. دلوقت ما 

عليا إال كونى اتفق مع املغربى ده وابرطله2 واِحّله محل دكهه. 

وبنتى بكل تأكيد ملا تستاء منه تروح مغيره أفكارها على طول
1 مت حذفها.

2 تعنى »أرشيه« من الرشوه. 

الست:

بكير:

أم أحمد:

بكير:

أم أحمد:

بكير:

أم أحمد:

بكير:

أم أحمد:

بكير:

أم أحمد:

بكير:
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ِهى يا بابا. هّو ميعاد األمير املغربى جى الساعه كام؟ نقدر 

نوصل أنا واختى حلد شوكريل؟

أيوه. أل. ال بعدين يعتروا فى صاحبنا وهّو داخل  خازوق. هى؟ 

وانا لسه ما اتفقتش وياه

اهلل. إيه. ماله بابا بيكلم نفسه 

ال مافيش. بس مش داخلني عند أُُمُكوا شويه فى أودتها

ال ال مافيش لزوم

خازوق. يا ساتر... 

يا ساتر

آه اتوحلنا

إيه ده1 

إِخ. دا وشه اسود

مني حضرته يا بابا

ازاى. ماتعرفيش مني حضرته. حضرته األمير  ِهى. حضرته2. 

موالى بن... راح فني جواب املغربى

بن إيه

بن.. بن ما ترد فني الوليه اللى جابتنى. بنت املركوب

اسمه بن إيه

بن.. بني إيديكم

ال ال أل

بن.. بني الصورين

اهلل االسم. االسم إيه؟3 
1 حذف: إيه ده.  

2 مت حذفها.
3 مت استبدال )زينب( بـ )فاطمة( فى هذه اجلملة.

فاطمة:

بكير:

زينب:

بكير:

فاطمة:

بكير:

عثمان:

بكير:

فاطمة وزينب:

بكير:

فاطمة:

بكير:

زينب وفاطمة:

عثمان:

فاطمة وزينب:

عثمان:

بكير:

عثمان:

فاطمة: 
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عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:

فاطمة:

زينب:

عثمان:

فاطمة:

عثمان:

فاطمة:

عثمان:

بكير:

فاطمة:

بكير:

عثمان:

فاطمة:

عثمان:

بكير:

فاطمة:

اسم إيه وكركون إيه؟

يا سيدى أل. الهوامن بيسألوك عن اسمك 

)على حدة( احلاج بن قاسى

احلاج بن فاسى

قاسى قاسى

قاسى قاسى. على عينى وراسى

إِخيه. لو كنت عارفه إن وشه اسود

إحنا تشرفنا يا موالى 

موالى؟ مني موالى؟
اهلل. حضرتك1

اوعى يكونوا.2 فاكرينى صالح الدين والد املركوب3  

أمير إيه دا يا بابا. دا كالمه زى البرابره

إخرس اوعى تتكلم فى البرابره4  

ال أل. ماهو حاكم موالى كان قعد مده طويله فى السودان

آه. علشان كده. ال أنا حاغّير رأيى

ُقل لهم حاجه يا أخى. آنستونا مثاًل

آنستونا مثاًل

إيه؟5 إنت موافق على اجلوازه دى يا بابا

أيوه يا ماما

ال يا أخى مش إنت

وانت يا موالى موافق
1 مت استبدال )فاطمة( بـ )زينب( فى هذه اجلملة.

2 تغير »إوعى يكونوا«: دول.
3 تغيير »والد املركوب«: وال إيه ياخويا.

4 تغيير »اوعى تتكلم فى البرابره«: برابره فى عني ابوك.
5 مت حذفها.
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أنا اوافق على كل حاجه

أف. دا غبى قوى أعوذ باهلل

الزم حضرته مش فاهم منى

أل فاهم كويس يا سالم!

أل فاهم كويس يا سالم!

بقى يعنى موافق حضرتك؟

بس حا وافق على إيه؟ 

على اجلواز والشرط بتاعه 

شرط إيه ومزع إيه

مش إنت جنابك كنت جاى تقرا فاحتتها؟

فاحتة إيه وقفلت إيه. أنا مالى. أنا جاى نفتح املندل وبس

طب هس هس

إيه بيقول إيه ده؟

ال ما تخدوش بالكم. كل املغاربه أخالقها كده 

يا سالم. حضرتك مغربى أصلى واال...

ال مغربى كداب نفتح الكتاب وندق ونخط الودع ونشوف1  

إيه بيقول إيه ده

يا أخى قل لهم حاجه غير كده. ُمخ وسخ. اسفخص

ُمخ وسخ اسفوخص

مني ُمّخه وسخ؟

اسفوخص على مني؟

على ابوك اللى وحلنى الوحله املهببه دى

أما عجيبه دى. حضرتك أمير. أمير؟
1 تغيرت: يا صبايا. 

عثمان:

بكير: 

فاطمة:

بكير:

عثمان:

فاطمة:

عثمان:

فاطمة:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

فاطمة وزينب:

بكير:

فاطمة:

عثمان:

زينب وفاطمة:

بكير:

عثمان:

فاطمة:

زينب:

عثمان:

فاطمة:

46



أيوه أمير وابن حالل خالص

ال يعنى أمير من أمرا املغرب؟

من أمرا املغرب! ال من أمرا صفارى شمس

يادى الداهيه السوده1 

وإيه اسم اللوكانده اللى جنابه نازل فيها؟ شبرد

شى بردْ! ال شى سخن.. يا ولد يا ولد

مش كده امال مش كده

مش كده امال مش كده

اهلل إيه ده

دا مصيبه. أما نزّوغه منهم ال ننفضح. من حق روحى يا فاطمة 

هامن إنت وزينب هامن خلوهم يحّضروا السالملك ملوالى

حاضر يا بابا. بردون يا موالى

بردون يا موالتى. أيوه حّضروا السالملك. 

موالى إيه وعروسة إيه. فهمنى إيه العباره

دلوقت  هنا  كانت  اللى  الكبيره  بنتى  إن  سيدى  يا  العباره 

طالبني جنّوزها

طيب وانا مالى. قالو لك عليا مجوزاتى2  

مش الغرض. الظاهر عليك إنك راجل طيب

طيب لكن مش فاهم حاجه 

أنا افهمك. دّور التفهيم. بقى النهارده كان جاى لنا هنا واحد أمير3 

مغربى عايز يتجوزها. فانا عملت كل ترتيبى ومنعت حضوره. 

واهه دلوقت إذا خدمتنى وحّليت نفسك محله اديلك اللى تطلبه
1 حذف جملة الشخصية.

2 تغيرت: َجَوزجَنى.
3 مت حذفها. 

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

فاطمة:

عثمان:

بكير:

عثمان:

فاطمة:

بكير:

فاطمة وزينب:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:
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حّليت نفسى. إال حليت نفسى دى كمان. حّليت نفسى إيه. 

احط بدره بتحّمر

ال أل

نتنطط. نرقص

ال يا سيدى تعالى ويايا أما افهمك على رواقه )ضجة(

طيب فوت فهمنى إيه العباره. إيه ده

دى بشاير االحتفال اللى كنا أعديناه لألمير املغربى اياه

Danse
إيه ده إيه ده. أنا لبستها باملقلوب واال إيه. كده. اجرن أنا بقول 

الطراوه دى جايه منني 

بقى فهمت منى كويس. إنت دلوقت أمير مغربى

أيوه بن فاسى

ال يا سيدى فاسى إيه. بن1 قاسى.. اهه دلوقت كل ما تيجى 

بنتى وتسألك عن أخطار ما أخطارش واال غيره. تروح مهجص 

لها كلمتني حلد ما تضايق منك وتروح طرداك

أنا اضايق لك ابوها. لكن أخطار زى إيه؟

اللى يعجبك حشاشني خامورجيه حانوتيه قمارتيه. املقصود 

أنا بعت جبت لك جماعه ممثلني وممثالت علشان كل ما تقول 

على حاجه اخليهم ميثلوا لك الفئه اللى إنت حتب تعرضها 

على بنتى. فهمت كويس

خليها على اهلل

آه2. اهم البنات جايني اهم خد بالك واتنفخ

1 مت حذفها. 
2 مت حذفها. 

عثمان:

)موسيقى 1(

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

)موسيقى 2(

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:
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أتنفخ

أيوه

يا سالم. موالى بقى شيك خالص )حركة(

مش كده

إيش عّرفك فى النفخه يا بارد

اسمعى يا فاطمة هامن. أنا اتباحثت مع موالى وجدته عالم 

كبير وفيلسوف هايل خالص

عال عال 

أنا

فى  مصر  تتهدد  اللى  باألخطار  كشف  عمل  موالى  أهه 

أخالقها وآدابها. وحا يخليكى تستعرضى كل فئه متثل لك 

األخطار دى بأجلى مظاهرها

أيوه براڤو 

شوفى يا ست. من جهة األخطار. بالدنا فيها بالوى كتير خالص

زى إيه مثاًل

}عندك فيه الناس اللى بيتاجروا فى األعراض ويغروا الستات 
على احلاجات البطاله ودى حاجات حرام مش كويسه. عندك 

مثاًل فيه جماعه فى البلد دى يتاجرم فى الكوكايني 

والكوكايني ده ضرره إيه

السكته  موت  منه  وينتج  والنخاشيش  املخ  ياكل  ضرره 
واجلنان ويخل األعصاب. ويبدد الفلوس وغير كده مافيش{1

وهم فني بتوع الكوكايني2 دول؟ 

اتفضل نبعتهم لها يا موالى

1 تغيير احلوار ما بني }..{:عثمان: زى اجلماعه اللى بيعملوا الزار ويكّسروا ِجّتة الناس. دى عوايد موش كويس.
2 حذف: بتوع الكوكايني. 

عثمان:

بكير:

فاطمة وزينب:

بكير:

عثمان:

بكير:

زينب وفاطمة:

عثمان:

بكير:

فاطمة:

عثمان:

فاطمة:

عثمان:

فاطمة:

عثمان:

فاطمة:

بكير:
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اتفضل1. ُقل لى هّم املمثلني دول بيقعدوا فى انهى قهوه

عايز  أنا  لهم  قل  بس  بره.  منتظرين  املمثلني  كل  أخى  يا 
اجلماعه اللى بيبيعوا الكوكايني وخالص2

أنا نبعت لك بتوع الزار يزرزروا أبوك

إيه بيقول إيه موالى

ال بيقول إنه معجب بنباهتك خالص

لكن يا بابا دا شكله اتغّير كتير عن األول

ال يا بنتى. ماهو الهدوم اللى كان البسها األول هدوم السفر 

بتاع بالدهم )ضجة(

إيه الهيصه دى

بعتهم  اللى  البلطجيه  الكوكايني  بتوع  اجلماعه  دول  آه. 

موالى. ُخش يا جدع إنت وهو 3 

1 مت حذفها.
2 تغيير "اجلماعه اللى بيبيعوا الكوكايني وخالص": اجلماعه بتوع الزار وخالص

3 تغيير جملة بكير: دول اجلماعه بتوع الزار.

عثمان:

بكير: 

)موسيقى 1(

عثمان:

فاطمة:

بكير:

زينب:

بكير:

فاطمة وزينب:

بكير:
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حلن الكوكايني 1

الــمــخــنــجــيــه  وفــوقـنـــا  إحــنــا يــا بــيــه األجــزاجــيــه 

غيــه الكـوكايـيـن  فـى  طـالعيـن  حـا نـعمــل إيــه مـا دام الشـبـان  

جيـوبـه فـى  كوكاييـن  وجرامني  إال  البـيـه مـن دول مـا يـمـشـيـشـى 

قـال مـش كفايـه عليـه عـيوبـه

فـوضـه صبـحـت  اهـى  واحوالنـا  طالعيـن لـى فيـهـا قـال مـوضــه 

ليـه ننتهزهـاش  مـا  فرصـه  دام  ما  إيــــه حـــا نـــعـــمـــل إيــــــه 

بــره مـــن  بــتــجـلــنــاش  مــا  حـا نــبــيــع إيــه. أدويـــه واردات  

يـــــا نـــــــاس بُــــــريــــــــه

حـــــاره بــــالوى  عـيــشــتـــه  األجــــزجــــى صــــبــــحــــت  

الـڤتـريـنــه                           فـى  تلتقـى  دوبـك  يـا  ُخــش اجـعـصـهـا أجــزاخــانــه 

حـزاميـن فـتـاق يابـو كـاتـريـنــه

الـدنـيــــا  قــد  كتـيــر  وسـفـنـج  وســـت قـــزايــز كــولــونــيــه  

الـكــوكـايــيــن تـجــارة  جـنــب  وشويـة بنـزيـن. كل ده مش حاجـه 

لـيـــه اإلهـمــال  علـمنـوال  أهــه  ذنبنا إيه طول ما احلكومه ساكتـه 

ده الــــحــــال  لـــتـــالفــتــى  مـا يـشـوفـوا طـريـقــه قــانــون 

فـوقـوا يـاخـوانـنـا يـا شـبـابـنـا

بيـنـتـحـروا علـيـكـوا  وأهـلـكـوا  كـوكاييـن إيــه دانتـو بتنتـحــروا 

املـجـاذيــب مستشـفـى  وأخـرتـه  دالـلـى بيستعطـاه فـى تعـذيــب 

بــــزيـــــاده كــــفـــــى نـــــوم

1 إلغاء اللحن وكتابة "حلن الزار" كعنوان فقط.
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راح فني البيه والستات )تُسمع ضجة( إيه دا كمان

Voyons par là. Ah que je le pince seulement le 
saligot

إحلق يا عم عثمان اعمل معروف خلصنى من الورطه دى أنا 
ابوسيدك1

ِهى2. ابو سيدك إيه وابو ستك إيه

بس فيه واحده ست افرجنيه كانت املتريسه بتاعتى وكانت 

فى إسكندرية وعلشان امتنعت عنها بقى لى كام يوم جت 

لى دلوقت هنا تفضحنى

طب وماله. خلى بنتك تستعرضه من ضمن األخطار

أخطار إيه وزفت إيه يا سيدى

أيوه دى اسمها أخطار األبهات مع املتريسات

يا أخى بالش فضيحه وخّلصنى3 قبل ما يجوا البنات

أنا مالى خليها تطلَّع عينك. ليه تروح تخون مراتك مع واحده 

افرجنيه ليه

يادى الداهيه. اعمل ازاى ياهو

Saïda ya bé ! Ah ! Sale type ! Canaille ! Ce n’est pas 
avec moi que l'on manque de délicatesse !

استلم يا تيس

إيكوتيه4 مدام. إيكوتيه

1 املقصود ابوس إيدك.
2 مت حذفها.

3 تغيير »وخلصنى«: وشوف لى حل.
4 بالفرنسية "écoutez" وتعنى: اسمعى.

عثمان:

:Violette

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

:Violette

عثمان:

بكير:
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Imchi ya hypocrite ! Je viens te faire un  
scandale comme tu n’en a jamais vu1 ; devant ta 
femme je vais te traiter de canaille, de filou ici !

يا شيخ  الوليه فلوسه  إّدى  العباره2.  إيه  بتقول فلوسى  دى 

عيب عليك3 خليك راجل صاحب زمه

مافيش كالم زى ده يا سيدى. اعمل معروف شوف لى حّل

حا تستعرض  ودى  األخطار  لهم  بتستعرض  والدك  إيه.  حّل 

لها البوليس؟

La police ! Qu'est-ce qu'il racon-
te ce sale barbarin ? Tu veux me  
chercher la police ? Ben vraiment tu as tort.

طور؟ الطور ابوِك. اوعى تطولى لسانك4 

Abouk ? Moi ? Eh bien, je veux t'en ficher d'abouk ! 
)يشلها(

هّو فني بابا امال؟5 

يادى الداهيه. اجلماعه جايني خبيها اعمل معروف

اخبيها فني.. اوديها فني6 

دخلها هنا.. دخلها هنا قوام

ُخشى بال غلبه حا توّدى الراجل فى داهيه يا بنت احلمار.. هس 
اخرسى7

comme tu n’en a jamais vu. :1 حذف
2 حذف: إيه العباره.

3 حذف: يا شيخ عيب عليك.
4 تغيير »اوعى تطولى لسانك«: وابو اللى جابك.

5 حذف جملة الشخصية.
6 حذف: اوديها فني. 

7 حذف جملة الشخصية.

:Violette

عثمان:

بكير:

عثمان:

:Violette

عثمان:

:Violette

فاطمة:

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:
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أيوه. اهلل يخليك يا عم عثمان 

)من اخلارج( من حق ُقل لِى يا بابا

إكبس
إيه فيه إيه1

اهلل إيه العباره مالهم واقفني كده ليه 

ال دا بس...
ال دا بس.. اجمد2

اهلل إيه ده مالكم واقفني كده ليه

بس علشان... علشان

وانت يا موالى
علشان.. علشان.. علشان إيه؟3

عجايب. ما تتكلموا4

بس علشان فيه فار كبير جوه

فار كبير؟ أما اروح انده للخدامني  

أيوه ايوه. اوعى خلينا نخرَّجها قبل ما يجوا اجلماعه

Comment tu oses m'enfermer ?
عايزاه  إنِت  اللى  خدى  ستى  }يا  طول.  على  يالال  تزنيش  ما 

وروحى ماتفضحنيش )ضجة( 

كالم إيه ده. فني فني

عجِبك اهم جم

يالال اخرجى

1 حذف جملة الشخصية.

2 حذف جملة الشخصية.

3 حذف جملة الشخصية.

4 حذف جملة الشخصية.

بكير:

فاطمة:

عثمان:

بكير:

فاطمة:

بكير:

عثمان:

فاطمة:

بكير:

فاطمة:

عثمان:

فاطمة:

عثمان:

فاطمة:

بكير:

:Violette

عثمان:

الست:

بكير:

عثمان:

55



تخرج فني رجعها تانى{1 

Non je n’entre pas, ou je casse tout
أيوه تعالوا كلكم تعالوا2

هو فني الفار. طلعوه. اوعى يفر من حد منكم  

إيه الرأى دلوقت3 

مصيبه

اهلل إيه مالهم عاملني كده ليه 

اتفضحنا

إيه العباره يا بابا. ما تفتحوا الدوالب خلينا منّوت الفار 

إيه الرأى بقى ياخينا4 )تَلَفون(  

إحلق. إحلق يا بابا عايزينك فى الَتلَفون 

إيه العمل دلوقت

اوعى تسيبنى لوحدى الوديك فى داهيه

يالال. امال

إيه مانتش سامع. دا ماله ملخوم كده ليه

ال بس.. عايزنِّى ضرورى يعنى

أيوه ضرورى

}إيه العمل دلوقت
عمل. اوعى تسيبنى حلسن الفار يطلع يكّسر الدنيا

ال ماتخفش احنا واقفني منّوته

ال الفار ده مايعرفش عربى )الَتلَفون(

1 تغيير احلوار ما بني }..{.: عثمان: اجلماعه جايني . رجعها تانى.
2 حذف حوار الشخصية.

3 تغيير جملة عثمان: كويس عجبك املظاهره دى.
4 تغيير  جملة عثمان: متوت الفار . الفار اللى جوه حمايه

بكير:

:Violette

فاطمة:

الست:

عثمان:

بكير:

الست:

بكير:

فاطمة:

عثمان:

زينب:

بكير:

عثمان:

زينب:

الست:

بكير:

زينب:

بكير: 

عثمان:

الست:

عثمان:
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يالال يا بابا الَتلَفون بيضرب{1 

يالال ويايا على الَتلَفون

ال روح إنت احنا مستنني الفار

أيوه خليهم احسن الفار يعّورنى لوحدى

يا أخى انَسْد )للست( يالال ويايا على جوه عند الَتلَفون

عجيبه. إنت خايف تروح لوحدك

حاجه  لى  يجرى  اسمعه  رمبا  بطال.  خبر  منتظر  ألنى  أيوه. 

قدام الَتلَفون. اهه تبقوا قدام عينى2 

بعد الشر عليك

بعد الشر علىَّ أنا. اسيبها؟

هّى إيه اللى تسيبها؟

يعنى الفاره اللى هو حابسها. يالال بينا )تَلَفون(

الفاره يا منشار

Ah! Tas de fripouilles! Vous m'avez fait passer là 
un joli quart d'heure ! je suis enragée, je vais vous 
casser le nez

يا حفيظ إحلق3 يابو العروسه!  

أنا فى عرِضك يا مدام ُخدى آدى  إيه. جرى إيه الهيصه دى4. 

Allez. Allez ورقه بخمسني جنيه مؤقًتا بس بالش جرسه

Ah ! Hamdou lellah !5 

1 حذف احلوار ما بني }..{.
2 حذف: اهه تبقوا قدام عينى.

3 حذف: يا حفيظ احلق.
4 حذف: إيه. جرى إيه الهيصه دى.

 .Violette 5 حذف جملة

زينب:

بكير:

الست:

عثمان:

بكير:

الست:

بكير:

اجلميع:

عثمان:

الست:

بكير:

عثمان:

:Violette

عثمان:

بكير:

 :Violette 
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حوش مراتك جايه. اهه1  

تعالى نخبيها  اقول لك اصبر.  واال  تانى.  ارجعها  أوديها فني 
هنا فى األوده دى2

 فى بيت الراحه

Encore
أيوه ُسك عليها ُسك3 

1 تغيير جملة عثمان: مراتك جايه خبيها فى حته تانى.
2 حذف: ارجعها تانى. واال اقول لك اصبر. تعالى نخبيها هنا فى األوده دى. 

3 تغيير جملة عثمان: سكيت عليها.

)موسيقى 1(

عثمان:

بكير:

عثمان:

:Violette

عثمان:
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اهلل إيه الزيطه دى 

فيه إيه يا موالى

بس بس صهينى بقى

ال مافيش مافيش1. بس 

بس إيه

موالى بده يكمل االستعراض بتاعه

من حق فيه عندك إيه كمان لالستعراض

العصبجيه  الوالد  فيه  ستى.  يا  االستعراض  فيه  أيوه 

وبيودوهم  الوارثني  الوالد  ورا  بيمشوا  الذوات.  والد  محاسيب 

فى احملالت البطاله2  

أيوه نشوفهم يا بابا3 

تعالى نسبق احنا يا موالى احسن عيزاك فى مسأله

يالال يا حماتى )ضجة( بس تعالى بعيد عن بيت الراحه

آدى اجلماعه احملاسيب اهم. خش يا أَخ إنت وهوا

1 حذف: ال مافيش مافيش.
2 تغيير جملة عثمان: أيوه فيه االستعراض يا ستى. فيه الوالد األونطجيه اللى بيمشوا محاسيب والد الذوات 

الوارثني وبيودوهم فى احملالت البطاله ويبددوا فلوسهم حلد ما يحجروا عليهم.
3 تغيرت: موالى.

الست وفاطمة

 وزينب:

الست:

عثمان:

بكير:

الست:

بكير:

الست:

عثمان:

زينب وفاطمة:

الست:

عثمان:

بكير:

)موسيقى 2(
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حلن احملاسيب 

الـذوات  والد  مـحاسـيـب  إيـه  قـال  كـبـدى عـلـيـنـا احـنـا يـا بهـوات  

فـورتــيــنــه لــه  بــار  كــل  فــى  يبقـى البيـه مـن دول بـيـه نيـنــه 

ودادات مـحـاســيـــب  مــنــنـــا  وجــاررنـــا وراه كـبــدى عـليـنـــا 

الزم نـمــشـــى ورا الـبيـــــه بـتـــالت تــمــتـــــار

وان قــام ركـــب نــقـــعـــد قــدامــــه زنــهــــار

حـانـق سـاخـط  سعـادتـه  تلـقـى  وملــا يـجـى لــه كيـفـه يتخـانـق 

بــنــضــــرب الـلــــى  واحـنــــا  يــبــقــى يــشــّوح بــإيـــديـــه 

يـــهــــرب يـــقـــوم  ُجـنـحـــه  وملـــا تــبــقـــى املــســـألـــــه  

دوس يـــــاخـــــى  ولـــومــــان  قــال يـعـنـى احـنـا وش سـوابــق 

بـــــرضك لـــنـــــا رب اديــــلـــــه جــــامــــــد 

مــا دام اسيـادنــا الـوارثـيـن بـيـضّيـعـوا بـاأللفــات

لصـرصـاره دكـس  جـان  بـيـن  مـن  دايـريـن صـبـح وضـهـر سـكــارى 

بـركــات يـاســى  مـيـن  نـنـصـح  ونـازلـيــن فـيـنــا احـنـــا إمـــاره 

نــقــّوذ بــرده  قــّوذ  ضـحــك  واذا  إذا البـيــه بــّوز الزم احـنــا نـبــّوز 

فـــــالن يـــاســــى  األصــلـــى  أهــــى دى الــــلــــوعــــقــــــه  

جــــنــــــان فــــى  جـــنـــــان  واهـــى عــيــشــتــنــــا كــــده 

واالدهــى لـمــا البـيـه فــى مجـلـس ينـتـش نتـشـه

الزم نــوافـــق ونــريـــم يـاخــى َجـُتـــه لـطـشــه

قفشـه قفـش  سعادتـه  يعنى  قال  وان قـال نكتـه بايـخـه نسخسـخ 

الـوارثـيـــن لـخـوانــا  نـقـولـهـا  فــوت يــا ريــس آدى أول كـلـمــه 

تـوكــر فــى  يبـقـوا  وتنشـقتـيـن  يـا دوب ياخـدوا كاسيـن جنـووكــر  

مـفـلـسـيــن يـقـومــوا  بــوكــر  نـنــقــحــهــم لـــك عــشـــره 
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يالال يالال. ماجتبيش للراجل مصيبه يا بنت املركوب1  

هو راح فني ياختى.. اهلل إيه الست دى

عربى.  ماتعرفش  تايهه.  افرجنيه  واحده ست  بس  دى  دى..  ال 

تايهه االفرنسيه 

طب اصبر أما انده لبنتى تترجم لى

ال ال مافيش لزوم. أنا نترجم لك بالسبع تلسن2 

آه3. جنابك طبًعا تعرف فرنساوى يا موالى

أيوه فرنساوى مترالوى

شوفها عايزه إيه 

كسكسكساه مدام؟

Qu'est-ce que tu racontes espèce de mufle4 ?
كبير  ابو  من  كومساه  كومسى  كوشون  ڤوزيت  وى.  وى 

للصاحليه البوكساه 
1 تغيير جملة عثمان: الوليه كسرت بيت الراحه.

2 حذف: بالسبع تلسن.
3 مت حذفها.

.idiot :4 تغيرت

عثمان:

الست: 

عثمان:

الست:

عثمان:

الست:

عثمان:

الست:

عثمان:

:Violette

عثمان:

نـخـّلــى اجـعــص بـيــه فــى مـالــه يـبـحـتـــــر

لـحــد مــا يـحـجــروا عـلـيــه يـاســـى زعــتــــر

وارثــيــن إيـــه يـــا نـــاس مــالـكـــو ومــالـهـــم

إنــتـــو ســبـــب تـــضــيـــيـــع امـــوالــهـــم

بــاخـالقـكــــم اخــالقـهـــــم  إنـــتـــو الــلـــى تــالــفــيــــن  

داغــكــــم تــجــيــب  كـانـــت  لـو أنــصــفــت حـكــومـتــنـــا 

منـكـــم ويـخلـصـوا  بالـوارثـيـن  تـنـشــئ جـمـعـيــه لـلــرفــــق  
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:Violette

الست:

عثمان:

:Violette

الست:

عثمان:

الست:

:Violette

عثمان:

:Violette

الست:

عثمان:

الست:

:Violette

عثمان:

الست:

عثمان:

الست:

Boxa
إيه بتقول إيه املدام

من فضلك طولى بالك امال. أنا ماعرفش اترجم إال باجلمله 

بالش خلبطه

بتقول إيه يا موالى؟

دى وليه قبيحه. بتقول إن وشك زى البغبغان

أنا

Mes amis, je crois que je n’ai plus rien à faire ici. 
N’est-ce pas vrai ?

إخرس ڤرى فى عينك. دى فرنساوى رومى خالص ياخويا{1

Mais voyons ! Où est-il aller cet homme Bakir ?
بتقول إيه يا موالى؟

بتقول إنت زى ام بكير

إيه هو2. إيه الكالم دا يا مدام

Ah ! Inutile de me demander des explications, quelle 
importance ça a-t-il ?

إرمى
إيه فيه إيه يا موالى3

مش حا تخرج من هنا إال ملا تصّور لكم قتيل

قتيل! يا ندامه. ودى جت من انهى داهيه اجملنونه دى

1 حذف احلوار ما بني }..{. 
2 حذف: إيه هو.

3 حذف: يا موالى.

}Mais qu’est-ce qu’il a à baragouiner 
comme ça, ce barbarin ?

)للست(

)لعثمان(
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Helà ! Ne vous fichez donc pas de ma tête, n’est-ce 
pas ? Sinon je chambarde1 toute la boîte !

إخرس عمى فى عينك

بتقول إيه

مني لبوات يا ُحرمه2 بتقول عليكوا كلكوا لبوات

إخرسى لبوات فى عينك مره قبيحه ماتختشيش 

)تهجم عليها ويخرجوها(

}أيوه اديله. إحلق يابو العروسه
إيه فيه إيه. جرى إيه؟

طّلع املره اجملنونه بنت الكالب دى بره

Laisse-moi que je lui crève les yeux à cette bourrique, 
vieille tourte folle ! vieille tourte !{3 

إيه العباره يا بابا

ال مافيش

إيه الزيطه دى4 

الوليه كسرت بيت الراحه

فيه إيه يا موالى

تايهه  كانت  افرجنيه  ست  واحده  دى  ال  مافيش5.  مافيش  ال 

وطّلعناها بره

ودى ازاى طلعــت مــن غيــر مــا حــد يشــوفها؟ الزم اروح 

اكســر راســها
.casse :1 تغيرت

2 حذف: مني لبوات يا ُحرمه.
3 حذف احلوار ما بني }..{.
4 حذف حوار الشخصية.

5 حذف: ال مافيش مافيش.

:Violette

عثمان:

الست:

عثمان:

الست:

عثمان:

بكير:

الست:

:Violette

زينب:

بكير:

فاطمة:

عثمان:

فاطمة:

عثمان:

الست:
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}البربرى

بنات

يا ستى مافيش لزوم مش وقته... من حق نسيت اقول لك يا 

موالى أنا عاوزك جتى تتفرج على غروب الشمس على شاطئ 

النيل فى السرايه بتاعتنا جهة املنيل1  

فى السرايه التانيه؟ مافيهاش فيران الخره؟

أولها آلخرها  السرايه من  بنتى فى  الفف جوز  ودلوقت الزم 

بزفه وهيصه قبل العشا

خشوا يا جماعه كلكم تعالوا

1 تغيير »يا موالى أنا عاوزك جتى تتفرج على غروب الشمس على شاطئ النيل فى السرايه بتاعتنا جهة املنيل«: 
عامل لك حفلة شاى فى السرايه املقامه جهة املنيل.

بكير:

عثمان:

الست:

بكير:

حلن الزفة 

عقـبـال عنـدكـوا يــا حبـايـب لـمـا تهيـصـو زيـنــا

والـبــال يـصـبــح رايـق والـجـيـــوب مـتـحـيـنـــه

مـا دام نفوسـنـا صافـيـه وقلوبـنـا عـلـى بعضـنــا

أبـشـروا بكـره الهـمـوم حـا تـزول والسـعـد جايـنــا

               

يـــــا نــــــاس خـــلــــونـــــى فــــى حــــالــــى

زفــــة إيــــــه مــــالــــكـــــوا ومـــــالـــــــى

تـــجــــوز  عـــنــك  غـــصـــب  تـــفــــرح تـــزعــــل تــــبـــوز 

إتــــمـــطـــط إتـــنــــطـــط  إتـحـفـلـط إتـزفـلـط إتـحـطــط 
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يــــــا ســــــالم ســــــلـــــم

مـــطـــيـــنـــه وقــــعـــه  دى  دى بــايــنــهــا جــوازه بــإكــراه 

قــدنـــا عـلــى  بــيـه  يـا  حـاجـه  دى زفـــه كـــده عـالــمــاشـــى 

فـــرحـــنــــا يـــتـــم  لـــمـــا  عـقـبــال الــزفـــة الـكـبــيـــرة 

يـاخـتـــى خـفـيـف  دمـه  النـبـى  فـــرفـــش يـــا أول بـــخـــتـــى 

لــودانـــى فــيـــه  واقــعــه  أنــا  أهــو بـــربـــرى واال ســـودانـــى 

واخــوانـــنــــا رجـــالــــنـــــا  دى بـالدهــم بـالدنــا ورجـالـهـــم 

وأمـنــا أبـونــا  وهـو  يـجـمـعـنــا  مهمـا بعدنـا عـن بعـض الـنيـــل  

قــلــبـــنـــا وقـــوى  إهـديــنــا  يــــا رب افــرجــهــا عـلـيــنــــا 

وجــــدنــــا ابــونــــا  فـــخـــر  ألجـل مـا نـصـون زى عـنــيــنـــا 

نـيـنـيـتـكـــم بـيــكـو  وتـفــرح  الـنـبــى عـقـبــال دخـلـتــكــم 

بـيـتــكـــم فـى  الـعــز  ويـديــم  ويــخــلــى الــعــريــس المــــه 

ونـــغـــنـــــى ونـــتـــهــنــى  ونـهـنــى ونـحـنـــى ونـهـيـــص 

دمــــنــــــا{1 فــــى  وشــــىء  والفـرح والتهـيـص احنـا اربـابـــه 

سـتــار

1 النص ما بني }..{ لم يرد بالورق الذى حتت أيدينا، بل وجد بكتاب، أنظر: فتح اهلل، ودرويش، وكامل، معدون، سيد 
درويش: 423.  

البربرى

العروسة
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أما منظر فى غاية اجلمال1  

نهارك سعيد يا سيدنا2 البيه. سعادتك كنت عايزنى 

إيه ده. إنت كنت فني يا شيخ طول النهار وانا بدّور عليك

أظن علشان حكاية املتريسه الفرنساويه بتاعت سعادتك

وعاديك  امبارح  البيت دكهه  لى فى  دى جت  يا سيدى.  أيوه 

كانت عايزه تفِضحنى فضيحه لشوشتى

إِخ. وَعملت إيه

واهه  تايهه.  ست  واحده  إنها  اجلماعه  قدام  ادعيت  أهه 

النهارده ملا دّورت عليك وال لقيتكش رحت باعت عم عثمان 

العبيط ده علشان يتفق لى وياها على أى حل

عجيبه دى. والنتيجه؟

وادحنا  ربنا  صباحة  من  منتظره  لسه  آدينى  النتيجه3 

اهه املغرب 

حتب جنابك اروح اشوف احلكايه إيه

أهه أنا دلوقت راح اركب األوتوموبيل واروح حلد البيت التانى. 

وانت  هناك.  على  لى  وراح  غلط  ده  عثمان  عم  يكون  ميكن 

دلوقت روح فى اجلرنت أوتيل اللى نازله فيه اجملنونه دى وشوف 

إيه احلكايه

})ضجة( إيه الزيطه دى
إيه النسوان دى كلها يا سيدنا البيه 

1 تغيير جملة بكير: غريبه. موش فاهم راح فني عامر افندى.
2 تغيير »نهارك سعيد يا سيدنا«: Bonjour سعادة.

3 مت حذفها.

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

عامر:

بكير:

)موسيقى 1(

عامر:

الفصل الثالث
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دول جماعه برابره ملا لقوا عم عثمان ده واحد فيلسوف جايني 

يخدوه ويجعلوه ريس نقابتهم1   

آه. دى يا سيدى مناظره بني املعددين الندابني والعوالم كان 

محّضرها عم عثمان علشان يعرضها على بناتى. قال يعنى 

اللى الزم احلكومه  البطاله  املعددين دول من ضمن احلاجات 

تبّطلها. ده شىء مكروه وواجب على احلكومه تبّطله

برضه فى محّله. اتفضل بنا احنا نشوف عم عثمان راح فني{2 

1 لم نستنتج صاحب اجلملة )عامر أم بكير(.
2 حذف احلوار ما بني }..{.

1)...(

بكير:

عامر:
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حلن املعددين1 
    

والـنــبــى تـاخــدم بـالـكــم مـنــا يــافـنــديــــه         

واحـنـا نـحـّظـكـوا ونـخـّلــى لـيـلـتـكــوا نـدّيـــه

الـمـعـدده مـنـا عـيـشـتـهــا نـيـلــه فـى نـيـلــه

تـطــّلــع الـدمــعــه مــن الـعـيــن بـالــتــيــلــه

الــعــديــد مــوش ع األمــوات بـــس يــاخـــويــــا

يـامـا فـى الـدنـيــا بــالوى وحــيــاة ابــوك وابــويــا

أهــه عــزرائــيــل قــعـدلــه يــومــيــن هــايـــج

خــال ســوقــنــا وســوق الــحــانــوتــيــه رايـــج

عـلـى إيــه بـيـحـاربــوا الـُجـدرى واالسـبـنـيـولـــى

إحـنـا لـنـا كــام مـوســم يــاخــتــى غـيـر دولــى

مـجـانـيــن الـبـلـد  نُــص  خـّلــو  أحيـه علـى تـجـار الـكـوكـايـيــن 

وحـمــه الفـقـيـر  عنـد  صبـحـت  أحـيـه علــى غـلــوا الـلـحـمـــه  

والـبــكــاراه الــبــوكــر  عــلــى  أحـــيـــه يــــابــــو بــــخــــاراه 

وراه ومـــا  قـــدامـــه  مـــا  بـــاع  خّلـوا اجعـص بيـه بقـى يوحـــوح 

سـبـيـرتــو اربـاعـهـا  تـالت  الـلـى  أحيـه علـى الـخمـره ياسـى برتــو 

وسـكـرتـوا اتـحظـيـتـوا  مـهـمـا  الكـاس منـه بسنـه مـن عمركــوا 

الــطــرابــيـــش غـلـــو  عــلــى  أحــيــه يــابــو درويــش أحــيـــه 

مامتشيــش الشمس  فـى  لك  يقول  لـمـا يـجـى الطـرابـيشـى يـبـيـع 

العـوالـــم فـى  قــوى  شـمـتـنــا  الـحـرب دا واللــه يـابــو سـالــم 

املاچـسـتـيـك فـى  التفـريـح  بـس  الدنيـا بقـت يـاختـى درامـاتـيــك 

ودى إيــه يــاخــتـــى الــروبـــاڤــكـــيـــا دى إيـــه

هــس اخـرسـى عــيــب يــا مــدام ســـيــبــويــه  
1 مت حذف اللحن.
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توبه اللى بقى ينحشر فى املتريسات والهبابات. أنا كان مالى 

وش  نشوف  ملا  ضروى  ويايا.  كانوا  اللى  ريال  السته  غرمت 

الراجل البيه ده. الزم ناخد منه السته ريال. غصب عنه

عثمان:

دحــنــا عــوالـــم حــاجـــه خــفـــه صـحــيــــح

مـــطــــرح مــــا نــــروح حــــظ وتـــفـــريــــح

دحــنــا يــا عــيــنــى أرتـــســـت درامـــاتـــيــــك

حــزايــنـــى لــكـــن حــاجـــه ســمــبــاتــيــك

آدحـــنـــا حـــالـــتـــنـــا بـــقـــت عـــيـــضــــه

والفـــــــيــــــش أفـــــــراح وال أريـــــــضــــــه

طـول مـا فـى تـعـامـيـر طـول مـا فـى كـوكـايـيــن

طــول مــا فــى تــعــامــيــر احــنــا رايــحــيـــن

طــول مــا فــى حــمـــيـــات فـــيـــه وفـــيــــات

طــول مـــا فـــى أمـــوات مـيـــن زيـنـــا مــيــــن

والــــلــــه صــــحــــيـــــح

اشــــمــــعــــنـــا احــــنــــا مــــن ســــنـــــه

يـــا عـــيـــنـــى لــــم اســـتـــفـــتـــحـــنـــا

مـا تــيــجــم تــشــتــغــلــوا مـعــانــا انــســـب

الـعـــديـــد الـــيــــومــــيــــن دول اكـــســـب

والــلــه صــدقــتــى فــوتــى بــيــنــا يــاخــتـــى

إلهـــى مـــا يـــوريـــك مـــيـــلــة بـــخـــتـــى 

حـــا نــعــمـــل إيـــه يـــا ســعـــادة الــبــيـــــه

والـــنـــبـــى تـــقـــولـــم ويـــانـــا أحـــيـــــه

أحـيــه وبـيــه أحـيــه وبـيــه
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إيه مالك يا موالى1 

مالى. راح مالى

حضرتك كنت فني من الصبح واحنا بندّور عليك

كنت فى داهيه2 

إيه؟3 

بياخد  كان  بتاعنا علشان  السفير  عند  ال بس كنت.. كنت 

رأيى فى مسأله.. هو راح فني البيه املغفل ده4 

طيب ازاى يكون عندك مشوار كبير زى ده وال تقولناش أقلُّه 

كنا حّضرنا لك عربيه من بتوعنا

عربيه من بتوعكم؟ 

أيوه

ال كتَّر خيركم. أنا فيه

فيه إيه

األوتوموبيل بتاعى حتت

ب سعادته عايز األجره ار اللى كان مركِّ ستى احلمَّ

إخص اهلل يكسف ابوِك يا بنت احلُمار5 

ب سعادته عايز األجره.  ار اللى كان مركِّ إيه بتقولى إيه. احلمَّ

امال إيه األوتوموبيل اللى بتقول عليه يا موالى

الغرب  فى  بالدنا  فى  عندنا  احنا  ماهه...  }ال  بارد.  يا  عجبك 

نقول على احلمار أوتوموبيل 

يا سالم
1 مت استبدال )الست( بـ )زينب( فى هذه اجلملة.

2 حذف جملة الشخصية.
3 مت حذفها.

4 حذف: هو راح فني البيه املغفل ده.
5 حذف حوار الشخصية.

زينب:

عثمان:

الست:

عثمان:

الست وزينب:

عثمان:

الست:

عثمان:

الست:

عثمان:

الست:

عثمان:

اخلادمه:

عثمان:

الست:

عثمان:

الست:
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بتستغربوا قد كده ليه. هى كل البالد اصطالحاته زى بعض 

شوفوا إنتو فني واحنا فني. إنتو فى الشرق واحنا فى الغرب 

أمال على كده احلصان يبقى عندكو اسمه إيه؟

هو. اسمه مفتخر{1 

وإيه رأيك بقى فى العروسه بنتى يا موالى؟

علشان خاطرها فى ستني داهيه على السته ريال

سته ريال إيه كمان؟

ست  يا  اسمعى  نبلفه...  أما  اجملنون..  زى  نغلط  متّلى  أنا  إِخ. 

أنا راح نوريلكم دلوقت حاجه بطال بيحصل كتير فى البلد 

اليومني دول

زى إيه

احلرام2  فى  والد  ويجيبوا  بطال  بيمشوا مشى  اللى  الستات 

وبعدين يرموهم فى السكه )ضجة(

دهدى دول الستات من بتوع الهالل االحمر3 

}أيوه. مساكني دايرين على البيوت علشان يلّموا اكتتاب. راح 
يعملوا إيه بس ما دام بلد زى دى مافيهاش ملجأ! اتفضلى يا 

ستى إنِت وهى

تعالوا بنا نّدى خبر للبيه{4  

1 حذف احلوار ما بني }..{.
2 حذف: فى احلرام.

3 اختصار جملة الست: دول الستات بتوع الهالل االحمر.
4 تغيير احلوار ما بني }..{: عثمان : بتوع الهالل االحمر دايرين على البيوت بيجمعوا اكتتاب على شان يعملوا 

   ملجأ اللقطاء.

عثمان:

الست:

عثمان:

الست:

عثمان:

فاطمة:

عثمان:

الست

عثمان: 

)موسيقى 1(

الست:

عثمان:

الست:
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حلن اللقطاء )موسيقى 2( 

فـيــن أهــل الـشـفـقــه واإلنـسـانـيــه يـاهــو

يــشــوفــوا دول ويــعــطــفــوا عــلــيــهـــم

يـــا نـــاس فـــيـــن امـــال أهـــل الـــمـــروءه

يــــــراعــــــــوا حــــــــظ األيـــــــتــــــــام

حــــــــرام دا  والـــــــلـــــــه  يـــــا نـــــاس يـــــا نــــــــاس 

وامــــــه ابـــــوه  بـــــعـــــد  الـيـتـيــم مـن دول لــه مـيـــــن 

ويــضـــمــــه بــلــهـــفـــه  عـلــى ِصــدره كــده يـداديــــــه 

إيـــــــــــه جـــــــنـــــــــى  إيـــــــه ذنــــــب ده إيـــــــــه 

وهــذبــــوه حــبــوه  مــهــمــا  يـنــحــرم لـيــه مــن والــديـــه 

أبـــــــًدا تـــــوازى  لـــــألبــــد  والـلـه مـا فـى سـعـاده يـا نـــاس 

حـنـيــة ابــوه وامــه عـلـيــه

بــتــقــاســـى إيـــه  شــوفـــوا  الـلـــى بــتــبــيــع عـرضـهــــا 

نــــاســــى مـــــش  ربــــنــــا  لـو تــرمــى ابــنــهــا تــنـســـاه 

حــــــــــــــــــــــــــــرام  دا   يـــــــــا هــــــــو دى آثـــــــــام 

حــــبــــيــــب وال  قــــريـــب  ال  إن دول يــعــيـــشـــم أيـــتــــام1 

حــاللـــهـــا             خــلـــفـــة  مـــن  مــا فــى احــســن لــلــواحـــده 

وديــــنــــهــــا شــرفــــهـــا  تـــكــــون كــــده صــــانــــــت  

مــــأوى غــــيـــر  مــــن  كـــده  لـيــه تـنـســوا الـضـعــفـــا دول 

والـــتـــقـــــوى بــــس  فــيــن  فــيـــن يـــا نـــاس الــنــخــــوه  

األرواح حــفــــظ  مــشـــروع  راح  يــــا أهــــل اإلصــــالح فـــيـــن 

دول األيــــتـــام  فـــيـــه  تـــأووا  ابـنـوا مـلـجـأ نــروح لــه نــلـجـأ 

األوطــــــان ويـــــفـــــيــــدوا  تـهـدوهـم يـطـلـعـوا نـافـعـيــن 

1 تغيرت: فى االم.
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ده.  الوش  اسود  داهيه  انهى  فى  غطس  عارف  مش  أنا  إف. 

قلبت عليه الدنيا مانيش القيه

إنت فني يا سيدى1  

دنا بدوَّر عليك ملا دخت تعالى طمنى عملت لى إيه

قبل كل حساب أنا عاوز منك سته ريال

سته ريال بتوع إيه؟

ناولنى قبله السته ريال وبعدين ابقى استفهم بتوع إيه. قال 

بتوع إيه قال2. مانتاش عارف بتوع إيه. بتوع املره اجملنون اللى 

راح كّسر كل احلاجات بتاع األوتيل وكان حا يكّسرنى أنا كمان

خبر اسود وبعدين؟

وبعدين جم كل اجلرسونات بتوع األوتيل على الزعيق وكانوا 

اللى اتكّسر قلت  حا يودونى فى داهيه3 وطلبوا متن املوبليه 

أنا ماعنديش فلوس. قاموا فتشونى وخدوا السته ريال اللى 

كانوا ويايا

يادى الداهيه4. طيب تخلصت منهم ازاى بقى؟

ماخلصتش منهم إال ملا تعهدت لهم بأنى ادفع لهم حساب 

كل املوبليه املتكّسر. وعلشان ما اجرسكش والنفضحكش 

أنا رفيق الست دى. وسميت نفسى باسمك  قلت لهم إنى 

بالزور وقلت لهم يبعتوا الفاتوره بباقى احلساب على هنا

إنت5 علشان ما جترسنيش  يا غبى  راجل  يا  أعوذ باهلل. بقى 

1 تغيير جملة عثمان: إنت جيت.
2 حذف: قال بتوع إيه قال.

3 حذف: على الزعيق وكانوا حا يودونى فى داهيه.
4 حذف: يادى الداهيه.

5 اختصار »بقى يا راجل يا غبى إنت«: بقى يا غبى.

بكير: 

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:
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الفاتوره  يبعتوا  لهم  تقول  وكمان  اسمى.  لهم  تدى  تقوم 

على هنا فى بيتى؟

يالال  ريال.  بزياده دفعت عنك سته  إيه؟ مش  أمال حا نعمل 

قبل كل حاجه1 أنا عايز السته ريال بتوعى

ُخش تعالى يادلعدى. شوف يا بيه إيه عايز إيه ده

خبر اسود2. دا اجلرسون بتاع األوتيل

األوتيل اللى فيه الوليه؟

إيه ده. دى فاتوره دى واال إيه؟

بركه اللى ماتعرفش تقرا
أهى جاته اللى تقرا3

إيه. فاتورة إيه4 يا نينه.. خمسه واربعني جنيه متن موبليه؟

إنت اشتريِت موبليات يا موالى؟

استنَّى يا سيدى. بتقولى إيه 45 جنيه

أيوه

شوفى كده مافيش فيهم5 سته ريال

سته ريال إيه؟

ال دى حساب تانى. حساب خصوصى

ال مافيش ستات رياالت وال حاجه

ازاى الكالم الفارغ دى

يا سيدى أنا فى إيه واال فى إيه

1 تغيير »مش بزياده دفعت عنك سته ريال. يالال قبل كل حاجه«: يالال قبل ما تتلوى وتكّشر.
2 تغيير »خبر اسود«: إرمى.

َّايه. 3 تغيير »جاته اللى تقرا«: جات القر
4 تغيير »فاتورة إيه«: فيه إيه؟.

5 تغيرت: تنزيل.

عثمان:

الست:

عثمان:

بكير:

الست:

بكير:

عثمان:

زينب:

بكير:

عثمان:

زينب:

عثمان:

الست:

عثمان:

زينب:

عثمان:

بكير:
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دى حقوقى سبحان اهلل!

هنا بيقول 45 جنيه متن موبليه مكّسره

الفاتوره دى الزم ملوالى.. قول أيوه

صحيح يا موالى؟

أنا ما اشتريش ال مكّسر وال صحيح. مش بزياده السته ريال

عجايب. امال الفاتوره دى ملني بقى؟

أنا عارف. الزم حصل غلط

ال يافندم. غلط إيه

الراجل  تكّذب  حا  غلط.  حصل  لك  بيقول  الراجل  عجايب 

الطيب ده1  

ال يا سيدى باقول حلضرتك 

إخرس حضرتك فى عينك

بس طول بالك إنت خّلى اجلدع يفهمنا

على  بفواتير  يدوروا  نصابني  جماعه  دول  سيبه2  ستى.  يا 

البيوت يعملوا كده3 

إى صحيح4. يالال امشى اخرج من هنا يا حرامى يا نصاب

ازاى تخش بيتى من غير معرفه يا كلب

أنا مش جاى حلضرتك. أنا جاى حلضرته

بس أنا بدى افهم املوبليه املكّسره اللى إنت كاتبها دى إيه؟

سيبك منه دا مجنون

دى موبليه كّسرتها واحده ست امبارح

1 تغيير جملة عثمان: إخرس يا ولد. الراجل بيقول لك حصل غلط تكذبه. راجل طويل زى ده تكذبه.
2 مت حذفها.

3 حذف: يعملوا كده.
4 حذف: إى صحيح.

عثمان:

زينب:

بكير:

الست:

عثمان:

الست:

بكير:

اجلرسون:

عثمان:

اجلرسون:

عثمان:

الست:

عثمان:

الست:

بكير:

اجلرسون:

الست:

عثمان:

اجلرسون:
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صدقتى إنه مجنون. يعنى مش أنا

آه. وال أنا

روح امشى يابن احلمار احسن اوديك البوليس1 

امشى اطلع بره يا كلب يا نصاب يا حرامى 

اهلل اهلل. إيه الهيصه دى

عاوز  ومش  البيت  فى  غلطان  كان  واحد  بس  دا  مافيش.  ال 

يخرج فطّلعناه بالزور

دا الزم حرامى نصاب

معلوم نصاب قوى2. إذا كان مش نصاب كان كتب السته ريال

يا أخى اسكت سته ريال إيه وزفت إيه

دى حقوقى سبحان اهلل3 

بيقول إيه موالى؟

االستعراضات  بقيت  يكمل  بده  موالى  بس  مابيقولش4.  ال 

اللى عنده. لّهيهم فى حاجه يا أخى

آه. من حق عند جنابك إيه لالستعراض كمان

فيه ال.. فيه إيه بقى. فيه الستات األالفرنكه بتوع األيام دى5. 

اللى عايزين يطلعوا وشهم مكشوف ويلخبطوا نظام الدنيا 

ويزاحموا الرجاله فى كل حاجه. ودى أكبر عاده بطاله فى بالدنا

طيب فني هّم فني )ضجة(

الستات موجودين لكن السته ريال مش موجودين

اتفضلى من هنا يا هامن اتفضلى
1 تغيير جملة عثمان: إطلع يا ولد.

2 مت حذفها.
3 حذف حوار الشخصية.

4 حذف: ال مابيقولش.
5 حذف: بتوع األيام دى.

عثمان:

بكير:

عثمان:

بكير:

فاطمة:

بكير:

فاطمة:

عثمان:

بكير:

عثمان:

زينب:

بكير:

فاطمة:

عثمان:

)موسيقى 1(

فاطمة:

عثمان:

بكير:
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)موسيقى 2(

حلن الهوامن 
الـيــوم بـنــات  نـهـضــة  حـيــى  يـــا مـــصـــرى افــــرح قـــــوم 

الــنـــوم صـــح  لـــك  نـــقـــول  بـس اتـلحـلـح اصـحـى خـليـنــا 

الــغـــربـــيــــات مـــــن  أّقــــل  مــيــن يــقــول الــمــصــريــات 

اوالدهـــــم تـربــــيــــة  فــــى  أو  إن كــان فــى مـحـبــة بـالدهـــم 

مـــثـــيــــــل مــــالــــهــــاش  دى بــــنــــــت الــــنــــيـــــــل  

مـــزّيـــــــه ألــــــف  مـــيــــت  ولـــهـــــا يـــابــــو خلـــيـــــل  

تـــــنـــــكـــــرهـــــا اوعـــــى  دى حـــلــــوه بـــخـــيـــرهـــــا 

بــــلــــيــــــه تــــعــــيـــــش  تــلـــوف عــلـــى غـــيـــرهـــــا 

هـانــم فـاطـمـــة  ڤــواال1  تــيــن  بـــنـــچــــور يــــا هـــوانــــــم 

كـــــومـــــــانســــاڤـــــــا2 يــــــاخــــــتــــــــى 

يــــا ســـــالم يــــه لــيـــه ســخــســخــتـــــــى

يـــوه مــــن دا عــصـــر تــبــقـــوا فــــى مــصــــر

وتــــنــــســــــوا   ازاى   لــــغـــــة   بــــالدكــــــم

العـوض علـى الـلـه فـى اوالدكـــم

ليـه السـتـات مـاتسـاويـش الرجالــه فــى الرسميــات

ويـــاخـــدم رتـــبـــة افـــنـــدى وبـــاشـــا وبـــيـــه

وتــطــريـــز  كـيـمـيـــا  ونـعــرف  آدحــنــا فــشــر بــنــت بــاريـــز 

زكـيــه يـا  يـادلـعـدى  والقـضـايـا  نـشـتـغــل فــى األبـوكـاتــيــــه 

حــقــوقــنـــا تــنــســوا  لــيــه  يــــافــــنــــدى زهــــقــــنـــــا 

دايـًمــا فـوقـنــا فــى الـرجـوليــه

.tiens voila :»1 بالفرنسية »تني فواال
.comment ça va :»2 بالفرنسية »كومانساڤا
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وعـــيـــشــــه بـــدنـــجـــــان دا يــــبـــــقـــــى جـــــنــــــان 

لـمـا يـا نـسـوان تـبـقـم افـنـديــه

حــالـــكـــم وتــشـقــلـــبـــوا  لــمــا تــزاحــمــوا رجــالـــكــم 

عــيــالــكـــم يــربـــى  مــيـــن  مـيـن يـطـبــخ مـيــن يـغـســـل 

فـاكـريــن مـانـتـم  زى  مـاهـيـاش  واللـه الـمـدنـيـه يـا سـت زكـيـه 

الغربييــن اخواننـا  عيشـة  نعيـش  يـا هوانـم1 القــرن العشريــن الزم 

امـيــن اســم  اال  أالفـرانـسـيـه  دا  لـيـه مـانـمـشـيـش خـالـعـيـــن 

أوهــــام إيـــه كـــل دى  بُـــرُقـــع  الــــهــــانــــم زى الــــمــــدام 

بــال مــعــتــقـــدات بــال عــادات  الـمـوده اتـخـلـقــت لـلـسـتــات 

يـــــا نــــــاس جــــــرى إيــــــه يـــــاخـــــواتـــــى بُـــــّريــــــه 

مـــــن لــــبـــــس بــــالدنــــــا نـــســـتـــنـــكــــف لــــيــــه 

دا واجـــب عـــلـــيـــنـــا نـــصـــون بـــإيـــديـــنـــا

وزى عــــنــــيــــنــــــا عـــــــادات اجـــــدادنـــــــا

يــــه والــلــــه صـــدقـــتــــى 

يــاخــتــى بــردون  هـئ2  هـى  هـى   

دلـــــوقــــــت راق بـــــالـــــــى أيــــــــوه كــــــــده امــــــــال 

يــــالال بــــيــــنـــــا إيـــــدى فــــى إيــــدكـــــم

وفـــى ســكــتــكــم زّعــقــوا كـــده بــحـــريـــــه

فـلـتـحـيــا الـفـتــاة الـمـصـريــة

1 تغيرت: بنات.
2 حذف: هى هى هئ.
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اشوف  علشان  دلوقت  خارجه  كنت  دنا  يادلعدى1.  اتفضل 

واحد من املغاربه بتوع املندل والجل بختى لقيتك هنا قدام 

البيت. والنبى إنت بن حالل

}كيف بن حالل يا بزقا. قلت لك أنا موالك احلاج بن قاسى. 
قولى لى فني هو رب البيت

يوه قطيعه. الراجل مش عارف ربنا. يوه استغفر بقى

نقرا  القادم.  نتاع فندق شابات  املغربى  أنا  أعطى خبر.  لودى 

الفاحته 

تقرا الفاحته تقرا القافله اهه القصد تفتح لنا املندل وتثبت 
لى شرفى وخالص{2

باغى  جاى  قاسى  بن  احلاج  موالِك  أنا  زعره.  يا  تقولى  كيف 

نشوف العروسه

ماهو كل املصيبه علشان العروسه

وفني هى العروسه

خدوها والد احلرام من تالت ايام

وليش تروح معاهم. فني بوها وانا العنه اللى يترك العروسه 

تروح مع اوالد احلرام

يا ندامه. دا بيخّرف. دول سرقوها يادلعدى

فني هّم اللى سرقوها السالَلني وانا اقطعهم واقطع رقبتهم

يا حفيظ. احنا عارفني هم فني. امال احنا جايبينك تعمل إيه

استنى عندك يا وله إنت وهو.. خبر اسود

أخته  يا  والشنطه  العروسه  ل.  سالَّ يا  أكحل  يا  عفقتك  آه 

بنقص رقبتك
1 تغيير »اتفضل يادلعدى«: تعالى تعالى والنبى إنت ابن حالل.

2 حذف احلوار ما بني }..{.

أم أحمد:

 

املغربى:

أم أحمد:

املغربى:

أم أحمد:

املغربى:

أم أحمد:

املغربى:

أم أحمد:

املغربى:

أم أحمد:

املغربى:

أم أحمد:

عثمان:

املغربى:
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يا سيدى1 أنا ماشفتش شنط. دّور على اخته

فني أخته يا قران يا ولد القرانه

أخته؟ اهى ديه اخته

ِهه. إنِت إخته؟

أخته دى إيه كمان

بس وافقى يا ستى ال توّدينا فى داهيه

أيوه أنا اخته

أهى عندك اِهه

له يا إختوه يا بنت القرانه. فني الشنطه  بتهّرجى معى يا سالَّ

والعروسه. فني رب هادا الدار

إيه الهيصه دى

إحلق شوف الراجل بن املركوب ده

حضرتك مني يا سيدنا؟

نهار أكحل عليكم. فني هى العروسه2 

اهلل إنت مني

أنا موالكم احلاج بن قاسى

الزم هو ده اللى سرق العروسه وجاى يسرق حاجه تانى

ل وحق سيدى عبد السالم ال نُخرج من هنا  كيف سارق يا سالَّ

إال إذا ُقلت لى فني هّى الشنطه والعروسه يا تسلمنى اخته 

إيه الكالم الفارغ ده اللى ماحدش فاهم له معنى
مانيش فاهُمه بيحسب العروسه لها أخت تانيه وجاى يسرقها3

1 حذف: يا سيدى.
2 تغيير »فني هى العروسه«: نهار أكحل على عني أبوك كمان.

3 تغيير جملة عثمان: الراجل بيحسب العروسه لها أخت تانيه وجاى يُلُطشه.

عثمان:

املغربى:

عثمان:

املغربى:

أم أحمد:

عثمان:

أم أحمد:

عثمان:

املغربى:

اجلميع:

عثمان:

بكير:

املغربى:

اجلميع:

املغربى:

عثمان:

املغربى:

الست:

عثمان:
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علشان  البيت  حلد  احلرامى  بعت  ربنا  رب.  يا  كرمي  إنت  ياما 
يثبت شرفى1

حلد دلوقت أنا مش فاهمه حاجه. إيه العباره يا بابا

بقى شوفى يا بنتى. احلقيقه إن ده األمير املغربى اللى باعت اجلواب

إحلق يا سيدى إحلقوا يا ستات

إيه جرى إيه؟

وعاوز  داخل على هنا  ده وهو  املغربى  الراجل  البوليس شاف 

قال يقبض عليه ألنه نصاب ومراقب

 2
مني يقدر يقبض علىَّّ

أعوذ باهلل وكمان لك وش تيجى تخطب بنتى. امشى اطلع 

من بيتى يا حرامى يا نصاب3 

يالال سوق يا قران يا ولد القرانه يا طّحان يا ولد الطّحانه4   

بقى كده يا بابا كنت عاوز جتوزنى لواحد نصاب 

ويعنى دا اللى نطل اهه دُكهه نصاب وده بربرى

إخرس. اوعى تقول بربرى. بربرى لكن عندى شرف

الغايه. بربرى غيره أنا قلبى حبه. وما دام وّفى الشرط اللى أنا 

طالباه الزم اجتوزه

خش جواز

هى هئ. ارجع. بال كالم فارغ. أنا مستعد اجّوزك أى واحده من 

بنات معارفى أو قرايبى بس سيبك من دى

1 حذف: علشان يثبت شرفى.
2 حذف جملة املغربى.

3 اختصار جملة بكير: امشى اطلع من بيتى.
4 تغيير جملة عثمان: عم سليمان سّلمه للبوليس.

أم أحمد:

فاطمة:

بكير:

البواب:

اجلميع:

البواب:

املغربى:

بكير:

عثمان:

فاطمة:

بكير:

عثمان:

فاطمة:

عثمان:

بكير:
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واال أنا مانا فاضيه اهه1

مهتمه  دام  ما  دى  الست  إيه.  وقرايبك  إيه  معارفك  بنات 

مبصلحة بالدها. دى عندى احسن بنات مصر واحالهم

1 حذف جملة أم أحمد.

أم أحمد:

عثمان:

اللحن اخلتامى 
بــنــــا الـطــف  إلهى  وآفــات  يـامـا فــى مـصـر بـالدنا عـيـــوب 

قـــــلـــــبـــــنـــــا وقـــــوى  وفـتـح عـنـيـنـا ملـا فـيـه اخلـيـــر 

دمــنـــا فـــى  غــريـــزى  وشىء  يـاهـو حـب بـالدنـا دا فـوق اإلميـــان 

كـــربـــتـــنــــا وكــربـــهــــا  سعــادتـهــا يــاهــو سعـادتـنــا 

بــرده لــنـــا  يـــوم  مـــن  بـــد  ال  طـول مـا زيـتـنـا فـى دقـيـقـنـــا 

نــبــلــغ فــيــه قــصــدنــا

بـلـد عـلـى  نـاس  يـا  الكـومـيـدى  مـيـن يـنـكـر فــضـل الـروايــــات 

والـولــــد والـشــيــخ  الـعـــوام  أقـلــه لـغـتــهــا يـفـهـمــهـــا 

بـــيـــه يــــا  انـــتـــقـــاديــه  كــل روايـاتـنــا حـاجــه حـلــــوه 

تــرضــيـــه عــايــز  الـشــعــب  لـــــكــــــن دى أحـــــالهـــــم 

تــراچــيــــدى واال  كــومــيـــدى  تــــشـــــوف داؤه تـــــداويـــــه 

تـهـديـــه فـيـهــا  واملــفـســود  الـعــبــره إنــك تــخــدم بـلــدك 

سـتــار
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