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تقدمي

إن تراثنا الثقافي واحلضاري هو أعز ما منلك، فهو ميثل ذاكرة مصر ووجدانها؛ 
األول،  املقام  في  وقومًيا  وطنًيا  واجًبا  ونشره  وتوثيقه  عليه  احلفاظ  يَُعّد  لذا 
بني  حًيا  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  رقمًيا  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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واألستاذ ماجد علي الكسار جنل الفنان علي الكسار، والذي أثمر إلى جانب هذه 
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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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ا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.ًا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.ناجحة جماهيريا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.ًا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.ًناجحة جماهيريًا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.ناجحة جماهيريا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.ناجحة جماهيريا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.ًا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.ًا 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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ا  عرضا  عرًضا  ّلينتهي احلال بإغالق مسرحه بالقاهرة بعد أن قّدلينتهي احلال بإغالق مسرحه بالقاهرة بعد أن قدم ما يزيد عن 160
في  حياته  ستار  في ُسدل  حياته  ستار  في ُسدل  حياته  ستار  ويسدل  الناجحة.  األفالم  من  العديد  إلى  باإلضافة  في ا،  حياته  ستار  ويسدل  الناجحة.  األفالم  من  العديد  إلى  باإلضافة  في ا،  حياته  ستار  ويُسدل  الناجحة.  األفالم  من  العديد  إلى  باإلضافة  في ُا،  حياته  ستار  في ُسدل  حياته  ستار  ويسدل  الناجحة.  األفالم  من  العديد  إلى  باإلضافة  في ا،  حياته  ستار  في ُسدل  حياته  ستار  سدل  ويمسرحيًّ الناجحة.  األفالم  من  العديد  إلى  باإلضافة  ويمسرحيا،  الناجحة.  األفالم  من  العديد  إلى  باإلضافة  ا، 
ً عاًما بعد معاناة من الفقر واملرض. عاما بعد معاناة من الفقر واملرض. عاًما بعد معاناة من الفقر واملرض. مستشفى القصر العيني عن عمر يناهز الـ69

ًوختاًما فإن املشروع الذي يتبناه »مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي« وختاما فإن املشروع الذي يتبناه »مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي« 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 
ًا وثقافًيا، في صعوده وهبوطه وازدهاره وانكساره.ا وثقافيا، في صعوده وهبوطه وازدهاره وانكساره.ا وثقافًيا، في صعوده وهبوطه وازدهاره وانكساره. ا وثقافيًا وثقافيا واقتصاديا وثقافيًا وثقافيًا واقتصاديًا وثقافيا واقتصاديا وثقافيا واقتصاديا وثقافيًا وثقافيً ًعن اجملتمع، سياسًيا واقتصاديعن اجملتمع، سياسيا واقتصاديعن اجملتمع، سياسي

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

11

علي الكسار .. نبذة عن مسيرته الفنية
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عن الرواية: 
قدمتها فرقة علي الكسار
مؤلف الرواية أمني صدقي
أحلان الرواية إبراهيم فوزي

تلقني حامد السيد
عدد الفصول 3

عرضت على تياترو املاچستيك
هذه الرواية مت عرضها مرتني:

املرة األولى حتت اسم »عقبال عندكم« وتاريخ العرض 1919/3م
أعيد عرضها حتت اسم »فلفل«* فى 6/19 /1919م 

عدد أحلان الرواية 12 

ملحوظة هامة:                    
راعى فريق العمل تقدمي نص الرواية كامالً مع اإلشارة إلى التغييرات التي حلقت به.

* 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(.
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أفيش رواية »عقبال عندكم« - العرض األول فى مارس 1919مأفيش رواية »عقبال عندكم« - العرض األول فى مارس 1919م
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شخصيات الرواية حسب ظهورها: 

ماشاهلل

أم أحمد

عثمان

خيبث بيه

علي بيك

وكيل اللوكاندة

غسالة بلوكاندة شبت. 

طليقة عثمان.

خادم بلوكاندة شبت.

زوج الست.

صديق خيبث بيه.

وكيل لوكاندة شبت.

زوج األفرجنية.

زوجة خيبث بيه.

السيدة األفرجنية.

زعرور

املتريسة

الست
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الفصل األول

عند رفع الستار يكون منظر لوكاندة شبت.

حلن املتشردين )1(
املتشردين: 

ــني ــ ــردان ــ ــا ب ــ ــن ــ ــون ــ يــــا اخ
فوق اصــــحى يا واد يـــــا سـالمه
ــامــى ــت ــي ــوم ســـلـــوى ال ــنـ الـ
الــشقا والغـــلب انكتبـوا علينــا
ذنبنـــا إيــه ال أب فيــه وال أم فيــه

ليــه الغنى ما يساعدشـى فقيــر
يا غلبـــــانني مالنـــاش معـــني

اخلفر
فز يـــــا واد إنـــــــت وهـــــــو
ــن لــــك ابــــوك ــ ــع ــ فــــز الل

املتشردين

اخلفر
جرجـــر يــــا خفيــــر حـــسني

املتشردين

اخلفر
نخرشـــــمكو ال  اخرســـو  هس 
دا انتــــــــو اوالد رد حــــــشيش

املتشردين

يا اهـل الــــــــشفقه جعــــانني
ــني ــامي ــا ن ــن ــي ــل ــا خ ــن ــب ــي س
ــني ــاك ــس ــوت امل ــ ــوم قـ ــ ــن ــ ال
آه قـــــال إيـــــه متــــــشردين
يعلمونـــا ويربونـــــا ويواســــونا

ما  دام أموالــــــــه كتيـــــــــر
غيـــــــــر اهلل واحملـــــــــسنني

ــوه ــره وجـ ــ ــن ب ــخ مـ ــ ــا وس يـ
وابــــــــو الــــــى خــلــفــوك

وأخلفنكـــــو اخـــــــدكو  الزم 
ــش ــي ــش ــت ــا وم ــاتـ ــبـ ــتـ وحـ

ويودونا مدارس وال كتاتيب

حـا نـروح نتـاوى فـــنييــا نــــاس دا حــــرام ــام ــ ــت ــ دحــــنــــا أي

يا خفيـــــر حــــسنيمطرح ما نـروح يهنونـا منني واال  منني  نالقيها 

يكفى إّن عيشتنا هبابجعـانني يـــا خفيــــر ــا نــطــيــر ــن ــخ ــف ــن ت

)1( مت حذف اللحن.
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ــش ــي ــش ــت ــا وم ــاتـ ــبـ ــتـ وحـ

ويودونا مدارس وال كتاتيب

حـا نـروح نتـاوى فـــنييــا نــــاس دا حــــرام ــام ــ ــت ــ دحــــنــــا أي

يا خفيـــــر حــــسنيمطرح ما نـروح يهنونـا منني واال  منني  نالقيها 

ّيكفى إّنيكفى إّن عيشتنا هبابجعـانني يـــا خفيــــر ــا نــطــيــر ــن ــخ ــف ــن ت

)1( مت حذف اللحن.
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اخلفر
ع القســـم يــا دون يـــا كـــــالب

املتشردين
عــلــى إيــــه حـــا حتــبــســونــا

اخلفر
يا واد امشــى ماتعملشى جعيص

التلميذات
مالهم دول سيبهم يا خفير عملم إيه

اخلفر
دول خنازيــر اوالد مالهمــش متوى

املتشردين
اوالد مســـاكني بيــه  يــا  دحنــا 

التلميذات
ــم بــالــلــني ــوه ــل ــام ــب ع ــي ط

اخلفر
عيب يا مدام ذكيه دول أصل كل رزيه

املتشردين
قره قــول إيه دحنا فقــرا وغلبانني

اخلفر
هس يا واد أنا احبســك إنت وامك

املتشردين
يــــــــــــــا خـــــفـــــيـــــر

اخلفر
هــــــــــس اهلل يغمــــــــــك

التلميذات
بدل احلبس ده ودوهم فى مدارس تهدوهم
واهه كــده يفيــدوا بالدهم مصر

أيتــام أغــراب وينوبكو ثواب دحنا 

ماتعصلجشــى معى دا أنا بوليس

مانسيبهمـــــشى وال بفتـــــوى

فوت ع القـــره قول )1( يا بليـــــه

يـــرقـــوا وتـــرقـــى اوالدهـــــم
ــن ــ ــوط ــ ــوا ال ــ ــع ــ ــف ــ ــن ــ وي

)1( القره قول: الكراكون.
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اخلفر
عيب يا مدام ذكيه دول أصل كل رزيه

املتشردين
قره قــول إيه دحنا فقــرا وغلبانني

اخلفر
هس يا واد أنا احبســك إنت وامك

املتشردين
يــــــــــــــا خـــــفـــــيـــــر

اخلفر
هــــــــــس اهلل يغمــــــــــك

التلميذات
بدل احلبس ده ودوهم فى مدارس تهدوهم
واهه كــده يفيــدوا بالدهم مصر

أيتــام أغــراب وينوبكو ثواب دحنا 

ماتعصلجشــى معى دا أنا بوليس

مانسيبهمـــــشى وال بفتـــــوى

فوت ع القـــره قول )1( يا بليـــــه

يـــرقـــوا وتـــرقـــى اوالدهـــــم
ــن ــ ــوط ــ ــوا ال ــ ــع ــ ــف ــ ــن ــ وي

)1( القره قول: الكراكون.
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اجلميع
إيه ياوالد ياهلل فوتو بنا ع اإلصالحيه
الكناســني()1( )يخرجون ثم رقصة 

إحنــــا اجلماعــــة الكناســـــني

قعدنــا كـــام يـــوم معتصمــني

)يخرجـون وتدخـل ثالثــة غسـاالت(

حلن الكناسني )2(

الزم ولو بالنبــوت تخلوهم افنديه

كنــا حتـــت الرجلـــني منداســني

بقـت البلـد اسفوخـص وزى الطــني

خليك تقيل يابـو أمـونهيا نـــاس ابقــو عبـارونا دول كامن رايحـني يهنـونا

دى بالدنا ونفهم ترابـهازينا مافيش يا معلم درويش كل صنعه ولها أربابـها

وفيه كمان كنس چونىحاكم الكار دا له أسرار V. O عندنا اسمه فى أو

ونـــص البلـد عيانــهبقت الشوارع مليانه زباله وواغــش آه آه يانـــــه

يافنديهشقيانني وليه مبهدلني ولــه حيثيــه  برضه الكناس ده ابن ناس

وفقيـر وقلبـه كبيــــرمافيش ال أمير وال ابن فقير ميكن غنى ماعندوش نخوه

ياهلل ياختى
رجلينا  وعيشته.  الغسيل  كار  يتوب علينا من  ربنا  ياختى 

اتهرت وإيدينا اتبرت
كانت  لو  الرجاله  قلة  من  ده  كل  ماشاهلل  يا  إيه  نعمل 

الواحده لها راجل غانيها ماكنتش تتحوج للمرمطه دى
أهو الراجل اللى جه اشتغل فى اللوكاندة جديد اللى اسمه 
تفضيلى مسألته  النبى  يجوزنى.  وعاوز  لى  بيلمح  عثمان 

واقعد متهنيه فى بيتى
)داخله( عواف ياوالد)3( 

اهلل يعافيك 
ودى إيه دى كمان

مش عجباك واالّ إيه

الغساالت:
ماشاهلل:

منرة2:

ماشاهلل:

ام احمد:
منرة2)4(:
منرة1)5(:

ام احمد)6(:

)1( مت حذف الرقصة.
)2( مت حذف اللحن.

)3( تغيير »ياوالد«: يا شابه.
)4( تبديل منرة 2: ماشاهلل.

)5( تبديل منرة1: ام احمد )للجمهور(.
)6( تبديل ام احمد: ماشاهلل.
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ال يا اختى اسم اهلل عليك. وانت عاوزه مني يا ادلعدى 
إنِت رايحه تقفى ترغى)2( يا ماشاهلل احنا ورانا الغسيل ياختى

روحو اسبقونى حّضروا الطشوط أنا محصالكو
)منرة1 ومنرة 2 يخرجان( 

إيه النسوان الروبابكيا دول. وانتو بتعملو إيه هنا)3(
غساالت هنا يا عنيه فى لوكاندة شبت

هّى دى ياختى لوكاندة ابو شبت اللى بيقولوا عليها
أيوه. إنت عاوزه تشتغلى غساله واالّ إيه 

غسالة إيه ونيلة إيه. أنا جايه ادّور على واحد اسمه عثمان 
بيقولوا اشتغل هنا جديد

يُه. يا ندامه وعاوزه منه إيه
وانت تعرفيه ياختى

ماشاهلل)1(:
منرة1:

ماشاهلل:

ام احمد:
ماشاهلل:
ام احمد:
ماشاهلل:
ام احمد:

ماشاهلل:
ام احمد:

)1( تبديل ماشاهلل: ام احمد.
)2( مت حذف: إنِت رايحه تقفى ترغى.

)3( تغيير »وانتو بتعملو إيه هنا«: وبتعملى إيه هنا.
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)1( تبديل ماشاهلل: ام احمد.
ِ( مت حذف: إنِت( مت حذف: إنت رايحه تقفى ترغى. 2(

)3( تغيير »وانتو بتعملو إيه هنا«: وبتعملى إيه هنا.
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ما اعرفوش ازاى دا بيلّمح لى وعاوز يجّوزنى
يجّوزك

كان  قال  كبدى.  يا  همومه  ينسى  علشان  يجّوزنى.  أيوه 
وال  الدنيا  اللى فى  والصديد)1(  املر  وّرته  مجّوز مره قرشانه 

استريحشى يا قلبى إالّ ملا ماتت
ماتت. هى مني ياختى اللى ماتت

يُه مراته. وانت مالك بتتخضى كده ليه 
ماهو أنا مراته. اهلل يرحمنى بقى

الرجاله  لؤم  ياختى  شوفى  ميته.  عليِك  بيقولو  اللى  إنِت 
أما اقول لك ما تتقهريش وال يكنش عندك فكره أبًدا. احنا 
احلتادى  وبينه ميعاد هنا فى  بينى  أنا  زى بعض. بقى  واليه 
عند  من  ولباسني«)2(  »وفنلتني  جالبيتني  يجبلى  رايح  قال 

سمعان قال إيه شبكة اجلواز
إن شاء اهلل حا تكون شبكة اجلناز

إنِت تقفى تستنى هنا بدالى  وما دام هو راجل لئيم كده. 
وتسمى نفسك على اسمى ماشاهلل. وتشوفى كان رايح 

يعمل إيه
بنت  يا  ماشاهلل  يا  بربرى  على  قلب  يحرقلكيش  ما  النبى 

حّوه وآدم
أنا رايحه ياختى وانِت بعد ربع تطبى هنا. أورفوار)3( ياختى

أورفوار)4( يا عينى. آه يا نارى ملا إيدى متسكك يا ابن السوده)5( 
ألطفحك البوظه اللى شربتها. أما اروح ادور عليه. يا ماشاهلل

)من اخلارج( أيوه تعالو من هنا يا ست )يدخل( إخص على دى 
شغالنه وعلى ابوها كمان. من وكيل دايره لشيال معلهش 

قسمتى
Ah! Mais où nous mène-t-il cet animal?

ماشاهلل:
ام احمد:
ماشاهلل:

ام احمد:
ماشاهلل:
ام احمد:
ماشاهلل:

ام احمد:
ماشاهلل:

ام احمد:

ماشاهلل:
ام احمد:

عثمان:

سواحني:
)1( تغيير »مره قرشانه وّرته املر والصديد«: واحده مورياه الغلب.

)2( مت حذف اجلملة. 
)3( تغيير »أورفوار«: فتك بعافيه.
)4( تغيير »أورفوار«: اهلل يعافيِك.

)5( مت حذف: يا ابن السوده.
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احلتادى  وبينه ميعاد هنا فى  بينى  أنا  زى بعض. بقى  واليه 
عند  من  ولباسني«)2( »وفنلتني  جالبيتني  يجبلى  رايح  قال 

سمعان قال إيه شبكة اجلواز
إن شاء اهلل حا تكون شبكة اجلناز

إنِتوما دام هو راجل لئيم كده. إنت تقفى تستنى هنا بدالى  ِوما دام هو راجل لئيم كده. 
رايح  وتسمى نفسك على اسمى ماشاهلل. وتشوفى كان 

يعمل إيه
بنت  يا  ماشاهلل  يا  بربرى  على  قلب  يحرقلكيش  ما  النبى 

حّوه وآدم
) بعد ربع تطبى هنا. أورفوار) بعد ربع تطبى هنا. أورفوار)3( ياختى ِأنا رايحه ياختى وانِتأنا رايحه ياختى وانِت

)أورفوار)أورفوار)4( يا عينى. آه يا نارى ملا إيدى متسكك يا ابن السوده)5( 

ألطفحك البوظه اللى شربتها. أما اروح ادور عليه. يا ماشاهلل
)من اخلارج( أيوه تعالو من هنا يا ست )يدخل( إخص على دى 
شغالنه وعلى ابوها كمان. من وكيل دايره لشيال معلهش 

قسمتى
Ah! Mais où nous mène-t-il cet animal?

ماشاهلل:
ام احمد:
ماشاهلل:

ام احمد:
ماشاهلل:
ام احمد:
ماشاهلل:

ام احمد:
ماشاهلل:

ام احمد:

ماشاهلل:
ام احمد:

عثمان:

سواحني:
ّ( تغيير »مره قرشانه وّرته املر والصديد«: واحده مورياه الغلب.( تغيير »مره قرشانه ورته املر والصديد«: واحده مورياه الغلب.( تغيير »مره قرشانه وّرته املر والصديد«: واحده مورياه الغلب. 1(

)2( مت حذف اجلملة. 
)3( تغيير »أورفوار«: فتك بعافيه.
ِ( تغيير »أورفوار«: اهلل يعافيِك( تغيير »أورفوار«: اهلل يعافيِك. 4(

)5( مت حذف: يا ابن السوده.
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من  الشنط  مشيلينى  إنتم  دوختونى.  إيه.  مالى  أنا  إيه. 
احملطه مانيش فاهم عاوزين تروحوا فانهى داهيه

Mon ami ce n’est pas le chepards hôtel que nous 
demandons, ce n’est pas cet hôtel.

عثمان:

سواحني:
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مش عاوزين األوتيل دى امال عاوزين الكونتننتال
Mais non ni là ni là
ال  بقى  نيله خالص.  دول سواحني  ابوكم)1(  على عني  نيله 

عاوزين شبت وال كونتننتال. اوديكم اجملاورين
Ammène-nous chez Kouk
بينهم  دول  فورى.  كله  هنا  ُشُكك.  مافيش  هنا  ُشُكك. 

مفلسني خالص. دا اتارينى اتغشيت فى شنطهم  
Mon ami, encore une fois, cet chayal se fiche de 
nous, il faut tout de suite le régler
رايحني  إنتم  شراب.  مافيش  حافى  رجليَّه.  مالهم  رجليَّه. 

تنزلوا فى اللوكاندة واال رايحني تنزلوا فى رجليه
Pourtant, il a une tête bien sympathique, il est noir 
mais c’est un homme sain et beau
إخرس سامبو فى عني أبوكم. إوعى حتط إيدك علىَّ احسن
امليعاد يفوتونى  رايحني  دول  دماغكم.  على  الشنط  انّسر 
تعّرفونى  مش  خالص)2(.  اخلفافى  ماشاهلل  البنت  بتاع 

عاوزين تروحو فني
Tu ne veux pas que je touche? Mais voyons quel 
mal y a-t-il?
املاليه ماقلتوش من األول ليه. هنا مافيش ماليه وال داخليه 

اخلصو خلونى اروح اشوف الوليه جتكم رزيه
Comment?

كمون فى عينك. أنا ما اعرفش بالسيم بتاعكم ده )3(
Ah! Quel bavard, on dirait un phonographe, mais où 
donc ta clé?
تاكل إيه. باكل برسيم ويا األرانب. كلك السم الهارى. كل 

حاجه بتفضل فى اللوكاندة أنا اللى بناكله يا حرمه

عثمان:
سواحني:

عثمان:

سواحني:
عثمان:

سواحني:

عثمان:

سواحني:

عثمان:

سواحني:

عثمان:

سواحني:
عثمان:

سواحني:

عثمان:

)1( مت حذف: نيله على عني ابوكم.
)2( مت حذف: اخلفافى خالص.

)3( مت حذف: أنا ما اعرفش بالسيم بتاعكم ده.
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Eh bien j’habiterai bien cet hôtel, pourriez-vous m’y 
trouver une chambre qui soit belle et basse?
لباس. من غير لباس. أنا من غير لباس إخص عليكم وعلى 

كالمكم
Voyons, c’est comme ça que tu réponds à Miss?
ياهلل  عريان.  بيحسبونى  دول  كمان.  قميص  فيه  قميص 
قدامى اوديكم عند املدير يعرف اللسان بتاعكم لسانكم 

الطويل)2( )يخرجوا(
)داخالً( أعوذ باهلل أما صحيح كل جوازه بجنازه

واقف  مالك  إيه  ازيك  أورفوار)3(  بيه  خيبث  ده.  ده  )داخالً( 
مرتبك كده ليه

مرتبك إيه. تعالى بص الناحيه دى. أيوه هناك بعيد
)ينظر( دى زيطه كبيره قوى وازدحام

حضرته  الزم  قال  ابنى  بتاع  الفرح  زفة  دى  سيدى.  يا  أيوه 
مش رأيه ويجوز إال فى اليومني العكرين دول وعلشان  مايحكِّ

كونه يتيم من األم مش هاين علىَّ اكسر بخاطره
يا اخى يا سيدى إنت عندك كام ابن

ال واالسخم من كده إنه عندى ميعاد بينى وبني واحده ست 
افرجنيه عرفتها جديد لكن فى غاية اجلمال وانتهزت فرصة 
سفر العائلة حللوان علشان الفرح واديتها رندفوه فى البيت 

بكره وفهمتهم إنى مسافر العزبه. ازيك فى احلكايه دى
كويس خالص. بس إذا كانت تستحق 

إنت عارف نظريات اخوك )ضجه من اخلارج(
إيه ده. دى زفة تانيه واالَّ إيه

نركن  بنا  تعالى  املصريني.  الكشافة  اجلماعة  دول  )ينظر( 
على جنب ملا نتفرج )يخرجان(

سواحني:

عثمان)1(:

سواحني:
عثمان:

خيبث:
علي بيك:

خيبث:
علي بيك:

خيبث:

علي بيك:
خيبث:

علي بيك:
خيبث:

علي بيك:
خيبث:

)1( حذف حوار عثمان. 
)2( مت حذف: دول بيحسبونى عريان. ياهلل قدامى اوديكم عند املدير يعرف اللسان بتاعكم لسانكم الطويل.

.Bonsoir :»3( تغيير »أورفوار(
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)1( حذف حوار عثمان. 
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حلن الكشافة)1(

Nous sommes les petits boys du Caire, 
Nous portons fièrement l’uniforme égyptien, 
c’est beau d’avoir l’air militaire, 
sous ces tarbouches rouges qui nous vont si bien.
Avec nos bâtons sur l’épaule, ne dirait-on pas de vrais conquérants.
Voila c’est notre unique idole qui voltige sur nos petits rangs
 

Nous sommes les petits boys du Caire, 
Nous portons fièrement l’uniforme égyptien, 
c’est beau d’avoir l’air militaire, 
sous ces tarbouches rouges qui nous vont si bien.
Avec nos innocents visages et nos petits airs gai malgré l’émotion 
Partout et sur notre passage, nous soulevons l’admiration.

إحنـــا الكشافـــة يــا افنديـــه
ــس ــ ــاي ــ بـــــــــرى بـــــــــرى ن

إحداهن
لبسنـا حشمــه وحلــو وعصـرى
ــاوالد حــيــو الــعــلــم املــصــرى ــ ي

مطـرح مــا نــروح فـــى سكتنــا
دى مشيتنــــــــا ومزيكتنـــــــا

إحداهن
ــوه ــا نـــاس رب عــلــمــوا ابــنــكــو ي
وابــــن جنسكــو داميًـا حبــــوه
)رقصـــة الكشافـــة( )يخرجــون(

لسه بشوكنا وحلوين مني زينا كده
وفـى خفتنـــا دى مــــني فشـــرم

ــني ــم ــل ــع ــت ــا بـــيـــه وم ــ يـ
ــني ــ ــريـ ــ ــصـ ــ ــر واملـ ــ ــصـ ــ مـ

تــهــلــيــل قـــوى واســتــحــســان
واللـــه العدمــان  القلــب  حتـيى 

ــان ــ ــع الوطـ ــف ــن عـــلـــشـــان ي
دا حبـــــــه مـن اإلميـــــــــــان

الدنيا ام احمد: عليه  قلبت  عثمان  يا  عتقاك  مانا  والنبى  )داخله( 
يقول  وداير  شهر  فى  ميني  علىَّ  رامى  إيه  قال  مالقتوش. 

للنسوان إنى مت لوال الشابه دى اللى فهمتنى ماكنتش

)1( مت حذف اللحن.
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يقول  وداير  شهر  فى  ميني  علىَّ  رامى  إيه  قال  علىَّمالقتوش.  رامى  إيه  قال  َّمالقتوش. 

للنسوان إنى مت لوال الشابه دى اللى فهمتنى ماكنتش

)1( مت حذف اللحن.
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عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:

عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:

عثمان:
ام احمد:

عثمان:

الوكيل:

أنا  إنى  وافهمه  هنا  استناه  اقف  أنا  أبًدا.  حاجه  فهمت 
ماشاهلل واشوف رايح يعمل إيه )تلتفت للخارج( أهه جاى

)يدخل وبيده بقجه فيرى ماشاهلل( أيوه رندفوه متام )يقترب 
منها( يا ماشاهلل يا جمال خالص

)على حده وهى تتمايل( نهار أبوك اسود
)ينظر إليها بإعجاب( يا غصن البان أيوه آدى احلاجات اللى 
ترم مش مراتى القدميه ام احمد. خدى آدى جالبيتني ولباسني 

وفنلتني على كيفك واربع مناديل
ماجبتش كنكه

بكره اجيب لك كنكه تاخد خمس فناجيل. آه يا ماشاهلل. 
آه يا حبيبتى. آه يا خطيبتى )يرى وجهها( آه يا مصيبتى

يا  يوم  دى عشرة  وامللح. هى  العيش  خاين  يا  عليك  إخص 
عثمان وانت شقى العمر كله )تبكى( ماشاهلل مني وزبيدة 

مني اللى إنت بتحبها
ماتعيطش ال عينك تفرغ راح اعمل إيه. أنا ملا لقيت الست 

دى شبهك قلبى حبه. ما دام إنت طلقتنى
يا ندامه هو مني اللى بيطلق

إيه.  اعمل  راح  اليمني  ورميت  استعجلت  إنت  دام  ما 
ماتزعليش أنا ردك تانى. واخليك على كيفك. حتى من يوم 

ما سبتك وانا افتقرت
عليك  كعبى  عمرى  طول  إنِى  تعرف  علشان  لك  باقول 

كويس وخيرى عليك
خرى عليك وعلى وشك املره رايحه توسخ

يُه. ودى إيه البتاعه احلمره دى اللى إنت البسها. إنت شغال 
جرسون هنا واال إيه

فى  هنا  كومنده  شغال  أنا  عينك.  فى  جرسون  إخرس 
اللوكاندة. أحكم على الشغالني)1( والناميني والصاحيني كمان
)داخالً( عثمان فني الستات اللى إنت مسكت الشنط بتوعهم

)1( مت حذفها.
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عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:

عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:

عثمان:
ام احمد:

عثمان:

الوكيل:

أنا  إنى  وافهمه  هنا  استناه  اقف  أنا  أبًدا.  حاجه  أبًدفهمت  حاجه  ًفهمت 
ماشاهلل واشوف رايح يعمل إيه )تلتفت للخارج( أهه جاى

)يدخل وبيده بقجه فيرى ماشاهلل( أيوه رندفوه متام )يقترب 
منها( يا ماشاهلل يا جمال خالص

)على حده وهى تتمايل( نهار أبوك اسود
)ينظر إليها بإعجاب( يا غصن البان أيوه آدى احلاجات اللى 
ترم مش مراتى القدميه ام احمد. خدى آدى جالبيتني ولباسني 

وفنلتني على كيفك واربع مناديل
ماجبتش كنكه

بكره اجيب لك كنكه تاخد خمس فناجيل. آه يا ماشاهلل. 
آه يا حبيبتى. آه يا خطيبتى )يرى وجهها( آه يا مصيبتى

يا  يوم  دى عشرة  وامللح. هى  العيش  خاين  يا  عليك  إخص 
عثمان وانت شقى العمر كله )تبكى( ماشاهلل مني وزبيدة 

مني اللى إنت بتحبها
ماتعيطش ال عينك تفرغ راح اعمل إيه. أنا ملا لقيت الست 

دى شبهك قلبى حبه. ما دام إنت طلقتنى
يا ندامه هو مني اللى بيطلق

إيه.  اعمل  راح  اليمني  ورميت  استعجلت  إنت  دام  ما 
ماتزعليش أنا ردك تانى. واخليك على كيفك. حتى من يوم 

ما سبتك وانا افتقرت
عليك  كعبى  عمرى  طول  إنِى  تعرف  علشان  لك  باقول 

كويس وخيرى عليك
خرى عليك وعلى وشك املره رايحه توسخ

ه. ودى إيه البتاعه احلمره دى اللى إنت البسها. إنت شغال يه. ودى إيه البتاعه احلمره دى اللى إنت البسها. إنت شغال يه. ودى إيه البتاعه احلمره دى اللى إنت البسها. إنت شغال ُه. ودى إيه البتاعه احلمره دى اللى إنت البسها. إنت شغال ُه. ودى إيه البتاعه احلمره دى اللى إنت البسها. إنت شغال 
جرسون هنا واال إيه

فى  هنا  كومنده  شغال  أنا  عينك.  فى  جرسون  إخرس 
اللوكاندة. أحكم على الشغالني)1( والناميني والصاحيني كمان
( عثمان فني الستات اللى إنت مسكت الشنط بتوعهم)داخال( عثمان فني الستات اللى إنت مسكت الشنط بتوعهم)داخالً( عثمان فني الستات اللى إنت مسكت الشنط بتوعهم

)1( مت حذفها.
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ام احمد:
عثمان)1(:
الوكيل:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:
الوكيل:

ام احمد:

الوكيل)3(:
ام احمد)4(:

عثمان:
الوكيل:

ام احمد:
عثمان:

إنت بتشيل شنط يا منيل
)على حده( إخص ربنا يكسفك ويسود وشك

أنا لسه ماشفتش واحد شيال عندنا يسيب الزباين ويجى 
يبصبص كده ياهلل امشى امسك الشنطه )يخرج(

أيوه قول لى كده إنك بتشتغل شيال. يا كبدى
ال يا شيخه الراجل ده كومنده ويايه

هما كام كومنده
أنا وهو

إنت إيه وهو إيه
أنا منرة 1 وهو منرة 8

)تضحك( قال يعنى كمان مش منرة 2 امال بيقولك شنطة إيه
وبينه كل واحد منا ملا يشوف زميله  بينى  دا فيه سيم  ال 
واقف مع واحده ست يقوم التانى يقول له امسك الشنطه

آه واهلل أنا افتكرت
)داخالً( إنت لسه مش مسكت الشنطه

إمشى شنطه فى عينك وعني اللى خلِّفوك كمان. ميسك
شنطة مني يا راجل)2( هو أنا من اللى يتمّسك شنطهم يا حبيبى

إيه دى كمان. إنت مجنون
يتمسك  اللى  بتوع  من  أنا  هو  يلخبطك.  جن  جاك  إخرس 

شنطتهم واال إيه
ال ماتزعليش يا مراتى اخلواجه بس بيهزر

إيه. دى مراتك القبيحه دى. بعدين أنا اعرف شغلى واطردك 
من اللوكاندة )يخرج(

طب مش تقول لى إنه هو الكومنده علشان ماكنتش اشتمه
بارد.  ويايا. تخفى هزارك راجل  بارد.)5( ماتبقاش تهزر  يا  عجبك 

)1( حذف حوار عثمان.
)2( مت حذف: يا راجل.

)3( حذف حوار الوكيل.
)4( حذف حوار ام احمد. 

)5( مت حذف: عجبك يا بارد.
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ام احمد:
عثمان)1(:
الوكيل:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:
عثمان:

ام احمد:
الوكيل:

ام احمد:

الوكيل)3(:
ام احمد)4(:

عثمان:
الوكيل:

ام احمد:
عثمان:

إنت بتشيل شنط يا منيل
)على حده( إخص ربنا يكسفك ويسود وشك

أنا لسه ماشفتش واحد شيال عندنا يسيب الزباين ويجى 
يبصبص كده ياهلل امشى امسك الشنطه )يخرج(

أيوه قول لى كده إنك بتشتغل شيال. يا كبدى
ال يا شيخه الراجل ده كومنده ويايه

هما كام كومنده
أنا وهو

إنت إيه وهو إيه
أنا منرة 1 وهو منرة 8

2)تضحك( قال يعنى كمان مش منرة 2)تضحك( قال يعنى كمان مش منرة 2 امال بيقولك شنطة إيه
وبينه كل واحد منا ملا يشوف زميله  بينى  دا فيه سيم  ال 
واقف مع واحده ست يقوم التانى يقول له امسك الشنطه

آه واهلل أنا افتكرت
)داخالً( إنت لسه مش مسكت الشنطه

فوك كمان. ميسكإمشى شنطه فى عينك وعني اللى خلفوك كمان. ميسكإمشى شنطه فى عينك وعني اللى خلِّفوك كمان. ميسك
ّ هو أنا من اللى يتمّسك شنطهم يا حبيبى هو أنا من اللى يتمسك شنطهم يا حبيبى هو أنا من اللى يتمسك شنطهم يا حبيبى شنطة مني يا راجل)2(

إيه دى كمان. إنت مجنون
يتمسك  اللى  بتوع  من  أنا  هو  يلخبطك.  جن  جاك  إخرس 

شنطتهم واال إيه
ال ماتزعليش يا مراتى اخلواجه بس بيهزر

إيه. دى مراتك القبيحه دى. بعدين أنا اعرف شغلى واطردك 
من اللوكاندة )يخرج(

طب مش تقول لى إنه هو الكومنده علشان ماكنتش اشتمه
بارد.  ويايا. تخفى هزارك راجل  بارد.)5( ماتبقاش تهزر  يا  عجبك 

)1( حذف حوار عثمان.
)2( مت حذف: يا راجل.

)3( حذف حوار الوكيل.
)4( حذف حوار ام احمد. 

)5( مت حذف: عجبك يا بارد.
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ام احمد:

عثمان:
ام احمد:

عثمان:
ام احمد:

عثمان:

الوكيل:
عثمان:

الوكيل)3(:
عثمان)4(:
الوكيل:
عثمان:

الوكيل:
عثمان:

ماتزعليش. روحى إنتى وانا بكره اجيلك اردك واخليك على كيفك
إوعى تتأخر والتنساش تبقى جتيب وياك واحد مأذون وراجلني 
طيبني من اللى تعرفهم وخد آدى كرت فيه اسم البيه اللى 

أنا بشتغل عنده ومنرة البيت. بس اوعى تتأخر
ال مش رايح اتأخر

آه يا عثمان
آه يا ماشاهلل

إيه
ال ال يام احمد يا جمال يا لطافه يا ترمواى يدوسك. إنشاهلل 
ما توعى تلبس الهدوم. إنشاهلل اللباسني يطلعوا واسعني 
يكسفنى  راخر  الوكيل  والراجل  املركوب.  بنت  يا  عليك 

قدامه إخص)1(
)داخالً( إنت لسه واقف هنا ياهلل قدامى على املكتب خد حسابك
كلمه خد حسابك  إماره)2( كل  بالش  ياهلل مكتب مكتب 

خد حسابك. راح منوت من اجلوع
إخرس

إوعى تقول اخرس حلسن نكسر دماغك ويخصموه من حسابى 
ياهلل مّشى )يشده من مالبسه(

ما تشدش جاك شده وخفضه ورفعه )هيصه من اخلارج(
إيه ده كمان

دول الوالد الفتوات. خش يا واد يا جعلص اضرب اخلواجه ده 
)يخرج اخلواجه وعثمان وتدخل الفتوات(

)1( مت حذف: إنشاهلل اللباسني يطلعوا واسعني عليك يا بنت املركوب. والراجل الوكيل راخر يكسفنى قدامه إخص.
)2( مت حذف: ياهلل مكتب مكتب بالش إماره.

)3( حذف حوار الوكيل.
)4( حذف حوار عثمان. 

)5( مت حذف اللحن.

حلن الفتوات )5(  
شـــمر يـــا واد يـــا جعلــــــص
ــرب ــضـ ــا الـــعـــتـــر والـ ــنـ إحـ

واســــتــــعــــد لـــلـــخـــنـــاق
فــــــى الزفـــــــــــاف دا زى داء
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ام احمد:

عثمان:
ام احمد:

عثمان:
ام احمد:

عثمان:

الوكيل:
عثمان:

الوكيل)3(:
عثمان)4(:
الوكيل:
عثمان:

الوكيل:
عثمان:

ماتزعليش. روحى إنتى وانا بكره اجيلك اردك واخليك على كيفك
إوعى تتأخر والتنساش تبقى جتيب وياك واحد مأذون وراجلني 
طيبني من اللى تعرفهم وخد آدى كرت فيه اسم البيه اللى 

أنا بشتغل عنده ومنرة البيت. بس اوعى تتأخر
ال مش رايح اتأخر

آه يا عثمان
آه يا ماشاهلل

إيه
ال ال يام احمد يا جمال يا لطافه يا ترمواى يدوسك. إنشاهلل 
ما توعى تلبس الهدوم. إنشاهلل اللباسني يطلعوا واسعني 
يكسفنى  راخر  الوكيل  والراجل  املركوب.  بنت  يا  عليك 

قدامه إخص)1(
( إنت لسه واقف هنا ياهلل قدامى على املكتب خد حسابك)داخال( إنت لسه واقف هنا ياهلل قدامى على املكتب خد حسابك)داخال( إنت لسه واقف هنا ياهلل قدامى على املكتب خد حسابكً( إنت لسه واقف هنا ياهلل قدامى على املكتب خد حسابكً( إنت لسه واقف هنا ياهلل قدامى على املكتب خد حسابك

كلمه خد حسابك  إماره)2( كل  بالش  ياهلل مكتب مكتب 
خد حسابك. راح منوت من اجلوع

إخرس
إوعى تقول اخرس حلسن نكسر دماغك ويخصموه من حسابى 

ّياهلل مّشى )يشده من مالبسه(ياهلل مشى )يشده من مالبسه(ياهلل مشى )يشده من مالبسه(

ما تشدش جاك شده وخفضه ورفعه )هيصه من اخلارج(
إيه ده كمان

دول الوالد الفتوات. خش يا واد يا جعلص اضرب اخلواجه ده 
)يخرج اخلواجه وعثمان وتدخل الفتوات(

)1( مت حذف: إنشاهلل اللباسني يطلعوا واسعني عليك يا بنت املركوب. والراجل الوكيل راخر يكسفنى قدامه إخص.
)2( مت حذف: ياهلل مكتب مكتب بالش إماره.

)3( حذف حوار الوكيل.
)4( حذف حوار عثمان. 

)5( مت حذف اللحن.

حلن الفتوات )5(
شـــمر يـــا واد يـــا جعلــــــص
ــرب ــضـ ــا الـــعـــتـــر والـ ــنـ إحـ

واســــتــــعــــد لـــلـــخـــنـــاق
فــــــى الزفـــــــــــاف دا زى داء
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ــا يــكــلــف ــنـ الـــشـــخـــص مـ
ــوظ الــــالســــه ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ويـ
دول فتــــــــوات علــــى اللــــه
ــى ــالق وقـــــت اخلـــنـــاقـــه ت
ماتسمعــــش االّ اسّيــــــــــح
ــة مـــا اعــرفــش ــلـ أميـــــان ِمـ
ــا طــبــعــه هــادى املــصــرى مــن

ــغــلــبــه وبــغــيــر  ــف ت ــط ــل ــال ب
ــم قـــلـــبـــه طــيــب ــالـ ــسـ مـ
لكـــن يا صْبــــوه إن كــــــــان
آدى فتــوات عمـــــاد الديـــــــن

وادى فتوات قصــــر الريــــــــان 
طيــب يجـو احنـــا نوريلـــــهم
وان جــــــت ميــــت زفـــــــــة
ــات( ــ ــن ــ ــب ــ )تــــــدخــــــل ال

إحداهن
ميـــــن بـــــرم قـــــــدى وزاط

الصديـــــــــرى دم قلبـــــــــه
يا بيــــــه ويخليهـــــــا راق وراق
ــش وخـــالص ــوي ــه ــم ت ــورهـ أمـ
ــد فــيــهــم الص ــ ــص واح ــع أج
طليمان ــى  ف اديـــك  ــك  دم ــك  ل
ــان رصــاص ــزوغـ ــى الـ ــه وفـ إيـ
شــــــئ مـــايـــعـــيـــبـــوش
ــوش ــبـ ــلـ ــغـ ــاتـ كــــــــده مـ
ــف ويــصــافــيــه ــي ــض ــرم ال ــك ي
صاحبـك عســل ما تلحســـوش
ــني ــن ــع ــو ال ــ ــاب ــ ــني ي ــ ــاي ــ ج
ــني ــني الــــشــــومــــه ف ــ ــ ف
منني يــطــلــع  ــر  ــي ــس ال ــا  ــن إح
إحنـا قدودهــا يا معلــم حســـني

أربـــعـــه وعـــشـــريـــن قـــراط

مأسســه بـــــاطفتوايـــــه  لــى  يخــش  مني فيكم واد صبوه وفتوه

جايني تخانقـــو مني يا دون يا صايعيـــــــن يا غجـر
ــه كــحــيــانــني بَــَجــر ــالب ــم غ ــت ــه دان ــوات إيـ ــت ف

البنات

الفتوات

إحداهن

إوعـــك تقولـــــى إن الفتــــوه منـــا محتقـــــــر
لو كـــان لقــى مـن عّلمــه كــــان بقـــى معتبــــر

الـــــــــفـــــــــتـــــــــوه مـــــحـــــتـــــرم 
مهمــا اتخانـــــــــــــــــــــــــق أو بـــــــــرم

واجلالبيـــــــه الزرقــــــــا دى ميكـــن أحســـــــن
ــوه والـــكـــرم ــخـ ــنـ ــى الـ ــ ــن چـــاكـــت ف ــ م
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ــا يــكــلــف ــنـ الـــشـــخـــص مـ
ــوظ الــــالســــه ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــوظ الــــالويـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الويـ
دول فتــــــــوات علــــى اللــــه
ــى ــالق ــالوقـــــت اخلـــنـــاقـــه ت الوقـــــت اخلـــنـــاقـــه ت
ّ اسّيــــــــــح اسيــــــــــح اسّيــــــــــح ماتسمعــــش االّ
ــة مـــا اعــرفــش ــلـ ــة مـــا اعــرفــشأميـــــان ِمـ ــلـ ــة مـــا اعــرفــشأميـــــان مـ ــلـ ِأميـــــان ِمـ
ــا طــبــعــه هــادى املــصــرى مــن

ــغــلــبــه وبــغــيــر  ــف ت ــط ــل ــال ب
ــم قـــلـــبـــه طــيــب ــالـ ــسـ مـ
ْلكـــن يا صْبــــوه إن كــــــــانلكـــن يا صبــــوه إن كــــــــانلكـــن يا صْبــــوه إن كــــــــان
آدى فتــوات عمـــــاد الديـــــــن

وادى فتوات قصــــر الريــــــــان 
طيــب يجـو احنـــا نوريلـــــهم
وان جــــــت ميــــت زفـــــــــة
ــات( ــ ــن ــ ــب ــ )تــــــدخــــــل ال

إحداهن
ميـــــن بـــــرم قـــــــدى وزاط

الصديـــــــــرى دم قلبـــــــــه
يا بيــــــه ويخليهـــــــا راق وراق
صالصالص ــش وخـــ ــوي ــه ــم ت ــورهـ ــش وخـــالأمـ ــوي ــه ــم ت ــورهـ الأمـ
ــد فــيــهــم الص ــ ــص واح ــع أج
طليمان ــى  ف اديـــك  ــك  دم ــك  ل
ــان رصــاص ــزوغـ ــى الـ ــه وفـ إيـ
شــــــئ مـــايـــعـــيـــبـــوش
ــوش ــبـ ــلـ ــغـ ــاتـ كــــــــده مـ
ــف ويــصــافــيــه ــي ــض ــرم ال ــك ي
صاحبـك عســل ما تلحســـوش
ــني ــن ــع ــو ال ــ ــاب ــ ــني ي ــن ــع ــو ال ــ ــاب ــ ني ي ــني ــ ــاي ــ ــنيج ــ ــاي ــ نيج
ــني ــني الــــشــــومــــه ف ني الــــشــــومــــه ف ــني ــ ــ ــنيف ــ ــ نيف
منني يــطــلــع  ــر  ــي ــس ال ــا  ــن إح
إحنـا قدودهــا يا معلــم حســـني

أربـــعـــه وعـــشـــريـــن قـــراط

مأسســه بـــــاطفتوايـــــه  لــى  يخــش  مني فيكم واد صبوه وفتوه

جايني تخانقـــو مني يا دون يا صايعيـــــــن يا غجـر
ــرــجــرــَجــر ــج بــج بَ ــه كــحــيــانــني ــه كــحــيــانــنيب نيب ــال ــم غ ــت ــه دان ــوات إيـ ــت ــالف ــم غ ــت ــه دان ــوات إيـ ــت الف

البنات

الفتوات

إحداهن

إوعـــك تقولـــــى إن الفتــــوه منـــا محتقـــــــر
مــه كــــان بقـــى معتبــــرلو كـــان لقــى مـن علمــه كــــان بقـــى معتبــــرلو كـــان لقــى مـن عّلمــه كــــان بقـــى معتبــــر

الـــــــــفـــــــــتـــــــــوه مـــــحـــــتـــــرم 
مهمــا اتخانـــــــــــــــــــــــــق أو بـــــــــرم

واجلالبيـــــــه الزرقــــــــا دى ميكـــن أحســـــــن
ــوه والـــكـــرم ــخـ ــنـ ــى الـ ــ ــن چـــاكـــت ف ــ م
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البنات

الفتوات

أحد الفتوات

لــــــــو كـــــنـــــتـــــوا اتـــعـــلـــمـــتـــم

اهلل يرحـــم ابونــــــــــــــــا وامنـــــــــــــــــا
ماحــــدش منهـــــم ال راح مدرســـه وال رطـــــــــن

يكفانا علم إننا نحب مصــر امنــا
شمــــر يــا واد يــا جعلــــــص

وادى زفــة ابـــــن خيبـــــث بيــه

وكلنا نعرف واجبنا إيه نحو الوطن
واستعــــد للخنـــاق )يخرجــون(

)تــــدخــــل املـــزيـــكـــاتـــيـــة(

حلن املزيكاتية)1(

أحيـــه من دا كــــــــــار أحيـــه
ــا قـــــرب يــنــقــطــع ــن ــس ــف ن
ــا ــن ــال ــه ح ــ ــي ــ ــه وب ــ ــي ــ أح
ــى بُــــّريــــه ــ ــ ــوات ــ ــ ــا اخ ــ يـ
اجلعيـــــص فينـــا يــا بيــــــه
ــل احلـــرب ــب ــاه ق ــن ــل والـــلـــى ك

الصلح أنهـــوه هرتونـــا ياهــــوه
أحيـــه من دا كــــــــــار أحيـــه
الغلب بقى فوق راسنـــا يــا بيـــه
ينقطـــــــــــــــع قّرب  نََفسنا 
ــا اســـيـــاد ــ ــا تـــنـــظـــره ي ــ م
ــاد ــ ــي ــ حـــتـــى ايـــــــام األع
بـــنـــتـــوّحـــم يـــاســـى جـــاد
دول ــى  ف أل  ــك  ل يــقــول  ــى  ــل وال
ــا خــــــــازوق ــنـ ــتـ ــعـ ــنـ صـ
يامـــاى جود بزيـــــاده هتيكـــه

يــا رب تـــــــــوب علينـــــــــا
ــا ــن ــي ــل واتـــلـــخـــلـــخـــت رج
ــدز ــ ــن ــ ــه وك ــ ــي ــ وقـــــــف ل
ــوز ــج ــي مـــابـــقـــاش حــــد ب
ــد مــبــوز ــ ــع ــ ــب وق ــ ــّط ــ ش
وز نــّزلــنــــــــاه  ــط  ـــ ـــ ـــ ـــ ب

بتوع املزيكــــة طلـــــع دينهـــم
يا رب تـــــــــــوب علينـــــــــا
ــا ــن ــي ــل ــت رج ــ ــى حتـ ــ ــق ــ وب
ــا ــن ــي ــل واتـــلـــخـــلـــخـــت رج
دى عشيتنـــا بقـــــت مالدتـــــو
ــع مــنــهــا ســكــتــو ــل ــط ــن ب
مـن سنتيـــــن علــــى الفلتـــو
ستــو ــو  ابـ ــه  ل ــن  ــع ال ــوم  قـ
ــى مـــــــــرزوق ــ ــطـ ــ ــاسـ ــ يـ
ــى بــتــوع املــزيــكــه ــل ــو ع ــن ح

وال بيتنيلو على عينهمفني  زباينا  يا سطى زينهم ال بيطاهرم  وال يتساهرم

)1( مت حذف اللحن.
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البنات

الفتوات

أحد الفتوات

لــــــــو كـــــنـــــتـــــوا اتـــعـــلـــمـــتـــم

اهلل يرحـــم ابونــــــــــــــــا وامنـــــــــــــــــا
ماحــــدش منهـــــم ال راح مدرســـه وال رطـــــــــن

يكفانا علم إننا نحب مصــر امنــا
شمــــر يــا واد يــا جعلــــــص

وادى زفــة ابـــــن خيبـــــث بيــه

وكلنا نعرف واجبنا إيه نحو الوطن
واستعــــد للخنـــاق )يخرجــون(

)تــــدخــــل املـــزيـــكـــاتـــيـــة(

حلن املزيكاتية)1(

أحيـــه من دا كــــــــــار أحيـــه
ــا قـــــرب يــنــقــطــع ــن ــس ــف ن
ــا ــن ــال ــه ح ــ ــي ــ ــه وب ــ ــي ــ أح
يــــهــــريــــهــــّريــــه ــى بُ ــ ــ ــوات ــ ــ ــا اخ ــ ــى بــــريـ ــ ــ ــوات ــ ــ ــا اخ ــ ــى بُــــريـ ــ ــ ــوات ــ ــ ــا اخ ــ ُيـ
اجلعيـــــص فينـــا يــا بيــــــه
ــل احلـــرب ــب ــاه ق ــن ــل والـــلـــى ك

الصلح أنهـــوه هرتونـــا ياهــــوه
أحيـــه من دا كــــــــــار أحيـــه
الغلب بقى فوق راسنـــا يــا بيـــه
ينقطـــــــــــــــع قّرب  ينقطـــــــــــــــعسنا  قرب  ينقطـــــــــــــــعسنا  قّرب  ّسنا  قرَف قرفسنا  سنا  فنفنَ
ــا اســـيـــاد ــ ــا تـــنـــظـــره ي ــ م
ــاد ــ ــي ــ حـــتـــى ايـــــــام األع
ـــم يـــاســـى جـــادبـــنـــتـــوحـــم يـــاســـى جـــادبـــنـــتـــوّحـــم يـــاســـى جـــاد
دول ــى  ف أل  ــك  ل يــقــول  ــى  ــل وال
ــا خــــــــازوق ــنـ ــتـ ــعـ ــنـ صـ
يامـــاى جود بزيـــــاده هتيكـــه

يــا رب تـــــــــوب علينـــــــــا
ــا ــن ــي ــل واتـــلـــخـــلـــخـــت رج
ــدز ــ ــن ــ ــه وك ــ ــي ــ وقـــــــف ل
ــوز ــج ــي مـــابـــقـــاش حــــد ب
ــد مــبــوز ــ ــع ــ ــب وق ــ ــّط ــ ــد مــبــوزش ــ ــع ــ ــب وق ــ ــط ــ ــد مــبــوزش ــ ــع ــ ــب وق ــ
وز نــّزلــنــــــــاه  ــط  ـــ ـــ ـــ ـــ وزب نــزلــنــــــــاه  ــط  ـــ ـــ ـــ ـــ وزب لــنــــــــاه 

بتوع املزيكــــة طلـــــع دينهـــم
يا رب تـــــــــــوب علينـــــــــا
ــا ــن ــي ــل ــت رج ــ ــى حتـ ــ ــق ــ وب
ــا ــن ــي ــل واتـــلـــخـــلـــخـــت رج
دى عشيتنـــا بقـــــت مالدتـــــو
ــع مــنــهــا ســكــتــو ــل ــط ــن ب
مـن سنتيـــــن علــــى الفلتـــو
ستــو ــو  ابـ ــه  ل ــن  ــع ال ــوم  قـ
ــى مـــــــــرزوق ــ ــطـ ــ ــاسـ ــ يـ
ــى بــتــوع املــزيــكــه ــل ــو ع ــن ح

وال بيتنيلو على عينهمفني  زباينا  يا سطى زينهم ال بيطاهرم  وال يتساهرم

)1( مت حذف اللحن.
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ــا ــن ــري ــع ــا ات ــن ــي ــل ــدى ع ــبـ كـ
أحيــــه من دا كـــــــار أحيــــه
ــا ــن ــى فـــوق راس ــق ــب ب ــل ــغ ال
لفـــــراخ آه يانـــــــا بقــــــت
ــه ــن ــس ــى ال ــ ــو مـــــره ف أهـــ
ــا ــا يـــامـــا جــان ــن ــف يـــامـــا ش
إن كنا احنـــــا والّ العــوالـــــم
مساكيــــــن واهلل املزيكاتيـــــه

هـــــــــــــاص وكـــــســـــب 
هما واحلَُكَمه شافـــو كيفهـــــم
أحيــه من دا كــــــــــــار أحيــه

)أم احمد داخلــة ثـم لـحن الزفـــة(

ــا فــاطــمــه ــوى يـ ــ ــى ق ــرطـ زغـ
ــى قـــــد بــســاطــنــا ــ ــل ــ ع

ميـــن زينـــا أهـــى دى العينــــه
ــني ــق ــني قـــوى قـــوى راي ــق ــاي ف
وان جــــــا العـــذول نرنـــــــــه
العروســـــــــه دى حلـــــــــوه

مره غير  من  علوه  ابو  يا  والعازب 
ــن مــجــوزيــن  ــ ــذي ــ أمـــــا ال
وحتـات وبتـات وكتـات وتبـات ونبـات

رمحوا آخر الليالى ياللــى دايرين تسَّ
فــى البــارات متسـوا وتصبحـــوا 
إذا عزتوا صحيح تفلحو بالش دواره
تطبــخ لكـــم تغســـل لكـــم

فوتوبنــا نشخــر جركــا وسيكــا
يـــا رب تـــــــــوب علينــــــــا
يا بيه وبقـــــى حتـــــت رجلينـــا
ــص ــ ــال ــ زورونــــــــــــــــى خ
ــل اليــص ــضـ ــا افـ ــه ــت ــي ــق وب
ديـــه ــرب  ــ ــ احل م  خــــوازيــــق 
واال اآلالتيـــــــــــــــــــــــــه
ــه ــي ــوت ــان مـــاحـــدش قـــد احل
ـــــه فــــــى األيــــــــــــام ديَـّ
قـوى قـوى مع االسبانيوليـــــــه
يـــا رب تـــــــــــوب علينـــــــا

إفرحوا واتبحبحوا واتفرفشوا واتهنوا
ياهلل يــــــــا اوالد غنــــــــــــو

فى أتوومبيل البسيــــن خالخيـــل
عـــلـــى ســـنـــجـــة عـــشـــره
ــد ــي ــع ــه س ــيـ ــلـ صـــلـــى عـ
ــدرت واجتــــنــــدرت ــ ــن ــ ــغ ــ إت

حالته مخنشره وعايش عيشه وحله
دول فى نعمـه وحاجــات طعمـــه 
ويخلفولـــــــك صبيــان وبنـــات

وغرقانيــن فى البيــــره الودانكـم
ــوا أبـــدانـــكـــم ــتـ ــيـ ــمـ سـ
وشوفو لكم مره تلمكم وتصونكم
تصون اموالكـــم تدادى اوالدكـــم

حلن الزفة

ملنـــــاش غنـــا عنهدا السـرور ده حياتنـــــا فى دمنا يـــــا عمنــــا

والعريس أحــال واحــالوعينهـا سـوده كحــال ــوه ــل ــه وح ــف هـــى خ

ــد ــي ــع ــه س ــيـ ــلـ صـــلـــى عـ
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ــا ــن ــري ــع ــا ات ــن ــي ــل ــدى ع ــبـ كـ
أحيــــه من دا كـــــــار أحيــــه
ــا ــن ــى فـــوق راس ــق ــب ب ــل ــغ ال
لفـــــراخ آه يانـــــــا بقــــــت
ــه ــن ــس ــى ال ــ ــو مـــــره ف أهـــ
ــا ــا يـــامـــا جــان ــن ــف يـــامـــا ش
إن كنا احنـــــا والّ العــوالـــــم
مساكيــــــن واهلل املزيكاتيـــــه
 العــوالـــــم
مساكيــــــن واهلل املزيكاتيـــــه
إن كنا احنـــــا وال العــوالـــــم
مساكيــــــن واهلل املزيكاتيـــــه

إن كنا احنـــــا وال

هـــــــــــــاص وكـــــســـــب 
ه شافـــو كيفهـــــممه شافـــو كيفهـــــمَمه شافـــو كيفهـــــم مكمَك ُ

هـــــــــــــاص وكـــــســـــب 
ُ

هـــــــــــــاص وكـــــســـــب 
كهما واحلكهما واحل

أحيــه من دا كــــــــــــار أحيــه

)أم احمد داخلــة ثـم لـحن الزفـــة(

ــا فــاطــمــه ــوى يـ ــ ــى ق ــرطـ زغـ
ــى قـــــد بــســاطــنــا ــ ــل ــ ع

ميـــن زينـــا أهـــى دى العينــــه
ــني ــق ــني قـــوى قـــوى راي ــق ني قـــوى قـــوى راي ــني ــق ــاي ــنيف ــق ــاي نيف
وان جــــــا العـــذول نرنـــــــــه
العروســـــــــه دى حلـــــــــوه

مره غير  من  علوه  ابو  يا  والعازب 
ــن مــجــوزيــن  ــ ــذي ــ أمـــــا ال
وحتـات وبتـات وكتـات وتبـات ونبـات

رمحوا آخر الليالى رمحوا آخر الليالىياللــى دايرين تسرمحوا آخر الليالىياللــى دايرين تسَّ َّياللــى دايرين تسَّ
فــى البــارات متسـوا وتصبحـــوا 
إذا عزتوا صحيح تفلحو بالش دواره
تطبــخ لكـــم تغســـل لكـــم

فوتوبنــا نشخــر جركــا وسيكــا
يـــا رب تـــــــــوب علينــــــــا
يا بيه وبقـــــى حتـــــت رجلينـــا
ــص ــ ــال ــ زورونــــــــــــــــى خ
ــل اليــص ــضـ ــا افـ ــه ــت ــي ــق وب
ديـــه ــرب  ــ ــ احل م  خــــوازيــــق 
واال اآلالتيـــــــــــــــــــــــــه
ــه ــي ــوت ــان مـــاحـــدش قـــد احل
ـــــه ـــــهفــــــى األيــــــــــــام ديــــــهفــــــى األيــــــــــــام ديَـّ َّفــــــى األيــــــــــــام ديَـّ
قـوى قـوى مع االسبانيوليـــــــه
يـــا رب تـــــــــــوب علينـــــــا

إفرحوا واتبحبحوا واتفرفشوا واتهنوا
ياهلل يــــــــا اوالد غنــــــــــــو
إفرحوا واتبحبحوا واتفرفشوا واتهنوا
ياهلل يــــــــا اوالد غنــــــــــــو
إفرحوا واتبحبحوا واتفرفشوا واتهنوا

فى أتوومبيل البسيــــن خالخيـــل
عـــلـــى ســـنـــجـــة عـــشـــره
ــد ــي ــع ــه س ــيـ ــلـ صـــلـــى عـ
ــدرت واجتــــنــــدرت ــ ــن ــ ــغ ــ إت

حالته مخنشره وعايش عيشه وحله
دول فى نعمـه وحاجــات طعمـــه 
ويخلفولـــــــك صبيــان وبنـــات

وغرقانيــن فى البيــــره الودانكـم
ــوا أبـــدانـــكـــم ــتـ ــيـ ــمـ سـ
وشوفو لكم مره تلمكم وتصونكم
تصون اموالكـــم تدادى اوالدكـــم

حلن الزفة

ملنـــــاش غنـــا عنهدا السـرور ده حياتنـــــا فى دمنا يـــــا عمنــــا

والعريس أحــال واحــالوعينهـا سـوده كحــال ــوه ــل ــه وح ــف هـــى خ

ــد ــي ــع ــه س ــيـ ــلـ صـــلـــى عـ
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األوالد دى حيــــــــــــــــاة البالد
ــا فــاطــمــه ــوى يـ ــ ــى ق ــرطـ زغـ
ــى قـــــد بــســاطــنــا ــ ــل ــ ع

إعرفوا ازاى ترّبوهم تفيدوا وطنــكم
افرحوا واتبحبحوا واتفرفشوا واتهنوا 
ياهلل يــــــــا اوالد غنــــــــــــو

ستار
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ــا فــاطــمــه ــوى يـ ــ ــى ق ــرطـ زغـ
ــى قـــــد بــســاطــنــا ــ ــل ــ ع

ّإعرفوا ازاى ترّبوهم تفيدوا وطنــكمإعرفوا ازاى تربوهم تفيدوا وطنــكمإعرفوا ازاى ترّبوهم تفيدوا وطنــكم
افرحوا واتبحبحوا واتفرفشوا واتهنوا 
ياهلل يــــــــا اوالد غنــــــــــــو

ستار
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الفصل الثانى

رقص
صالون مبنزل خيبث بيك.  

Danse

ليه املسخم عثمان جوزى قطيعه ام احمد: ترى ماجاش  يا  )داخله( 
بيه  لنا وهو سيدى خيبث  البيت يخلى  إنه  دنا ما صدقت 
والكل  هما  حلوان  على  امبارح  سافرم  الست  وادلعدى 
القرعه. حارق قلبى. بحبه اعمل  ابن  نارى من  يا  آه  كليله. 
إيه )جرس من اخلارج( أيوه الزم هوه )تسمع ضجه من اخلارج 
فتنظر( يه. دول اجلماعة األدباتية اللى كانو فى الزفة امبارح 
إنت  ادلعدى  يا  هنا  من  تعالى  البقشيش  يطلبوا  وجايني 

وهيه.
حلن األدباتية)1(

)تدخل األدباتية(
اجلميع

إحنــا األدباتيــة نُكاتنا مســتويه
إحداهن

ــت مـــــرافـــــق اتـــنـــني ــ ــ إنـ
ــى ــات ــد احل ــن ــه ع ــي ــون ــا أب ــه ل

اجلميع
مســـــتويه نُكاتنا  األدباتية  إحنا 

إحداهن

ــك عــلــيــك كـــده زحــمــه ــال م
بقــى لـــك كـــام يــوم بالذمــه

اجلميع
إحنــا األدباتيــة نُكاتنا مســتويه

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

واحـــده اسمهـــا ام حســـــني
ــني ــل ــى رط ــلـ ــن عـ ــ ــراهـ ــ وتـ

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

وشــك دا أصلـــــــه وحـــــــمه
مادُقتـــــش رطــــــل حلمــــــه

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

ــا ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ إنــــــــــــــــت يــــــــــــا اخ

ــو ــرس ــت ــى ال ــ ــدع يـــالـــلـــى ف ــ ــا جـ ــ ــت ي ــ إنـ

)1( مت حذف اللحن.
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الفصل الثانى

رقص
صالون مبنزل خيبث بيك.  

Danse

ليه املسخم عثمان جوزى قطيعه ام احمد: ترى ماجاش  يا  )داخله( 
بيه  لنا وهو سيدى خيبث  البيت يخلى  إنه  دنا ما صدقت 
والكل  هما  حلوان  على  امبارح  سافرم  الست  وادلعدى 
القرعه. حارق قلبى. بحبه اعمل  ابن  نارى من  يا  آه  كليله. 
إيه )جرس من اخلارج( أيوه الزم هوه )تسمع ضجه من اخلارج 
فتنظر( يه. دول اجلماعة األدباتية اللى كانو فى الزفة امبارح 
إنت  ادلعدى  يا  هنا  من  تعالى  البقشيش  يطلبوا  وجايني 

وهيه.
حلن األدباتية)1(

)تدخل األدباتية(
اجلميع

ُإحنــا األدباتيــة نُكاتنا مســتويهإحنــا األدباتيــة نكاتنا مســتويهإحنــا األدباتيــة نُكاتنا مســتويه
إحداهن

ــت مـــــرافـــــق اتـــنـــني ــ ــ ــت مـــــرافـــــق اتـــنـــنيإنـ ــ ــ نيإنـ
ــى ــات ــد احل ــن ــه ع ــي ــون ــا أب ــه ل

اجلميع
مســـــتويه نُكاتنا  األدباتية  مســـــتويهإحنا  نكاتنا  األدباتية  مســـــتويهإحنا  نُكاتنا  األدباتية  ُإحنا 

إحداهن

ــك عــلــيــك كـــده زحــمــه ــال م
بقــى لـــك كـــام يــوم بالذمــه

اجلميع
ُإحنــا األدباتيــة نُكاتنا مســتويهإحنــا األدباتيــة نكاتنا مســتويهإحنــا األدباتيــة نُكاتنا مســتويه

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

واحـــده اسمهـــا ام حســـــني
ــني ــل ــى رط ــلـ ــن عـ ــ ــراهـ ــ ــنيوتـ ــل ــى رط ــلـ ــن عـ ــ ــراهـ ــ نيوتـ

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

وشــك دا أصلـــــــه وحـــــــمه
ُمادُمادُقتـــــش رطــــــل حلمــــــه

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

ــا ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ إنــــــــــــــــت يــــــــــــا اخ

ــو ــرس ــت ــى ال ــ ــدع يـــالـــلـــى ف ــ ــا جـ ــ ــت ي ــ إنـ

)1( مت حذف اللحن.
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إحداهن

ــره ــي مــنــاخــيــرك لــيــه كــب
ــى أحــســن ــبـ ــنـ ــالة الـ ــ ــ ص

اجلميع
إحنــا األدباتيــة نُكاتنا مســتويه

إحداهن

راســــــــــــك ليــــــه زى اجلّره
طربوشـــــــك دا بالذمـــــــــه

اجلميع
إحنــا األدباتيــة نُكاتنا مســتويه

إحداهن

إن كنت عاوزنــــــى يافنـــــــدى
تعالى خد لك أبونيــــــه عنــــدى

اجلميع
إحنــا األدباتيــة نُكاتنا مســتويه

إحداهن

ــى جــمــالــى ــم فـ ــكـ ــه رأيـ ــ إي
هات كــــام ورقه من ابو عشـــــره

اجلميع
إحنــا األدباتيــة نُكاتنا مســتويه
)يـــــــــخـــــــــرجـــــــــون(

دى الزم نُصهــــــــا عيـــــــــره
أكبــر من شــــــــوب البيــــــره

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

دى الزم شغــــــــــــل بــــــــره
ــره ــام م ـــ ـــ ــه ك ــب ــال بــقــيــت ق

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

ــى حلـــد مـــا اخــســتــك ــنـ أغـ
هنـــا هـــوه فــى املاجستيــــك

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

ــى ــ ــى دالل ــ ــم ف ــ ــك ــ ــه رأي ــ إيـ
وانـا اقـول لـك ع اللـــى فى بالـــى

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

ــا الـــبـــيـــه ــ ــدنـ ــ ــيـ ــ إنـــــــــت يـــــــا سـ

ــدى ــ ــنـ ــ ــا الفـ ــ ــدنـ ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــ إنـــــــــت يـ

ــى الـــنـــبـــى ــ ــل ــ ــا ع ــ ــن ــ ــو ب ــ ــل ــ ــى ص ــ ــق ــ ب

ســـــــــــادتـــــــــــى األفـــــــــاضـــــــــل

اسرح ام احمد: جوزى  ردِّنيش  ما  إن  أهه  خالص.  نواعم  أدباتية  أما 
وياهم أدباتية )هيصه من اخلارج( 

وإيه دول رخرين. آه دول والد البلد جايني يعملوا الصباحية.. 
خش يا اخينا يا صبوه إنت وهو )تدخل الراقصات()1(

)1( مت حذف: آه دول والد البلد جايني يعملوا الصباحية.. خش يا اخينا يا صبوه إنت وهو )تدخل الراقصات(.
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إحداهن
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صهــــــــا عيـــــــــرهدى الزم نصهــــــــا عيـــــــــرهدى الزم نُصهــــــــا عيـــــــــره
أكبــر من شــــــــوب البيــــــره

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

دى الزم شغــــــــــــل بــــــــره
ــره ــام م ـــ ـــ ــه ك ــب ــال بــقــيــت ق

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

ــى حلـــد مـــا اخــســتــك ــنـ أغـ
هنـــا هـــوه فــى املاجستيــــك

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

ــى ــ ــى دالل ــ ــم ف ــ ــك ــ ــه رأي ــ إيـ
وانـا اقـول لـك ع اللـــى فى بالـــى

منهيص على كيفنا ونعاكس الفنديه

ــا الـــبـــيـــه ــ ــدنـ ــ ــيـ ــ إنـــــــــت يـــــــا سـ

ــدى ــ ــنـ ــ ــا الفـ ــ ــدنـ ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــ إنـــــــــت يـ

ــى الـــنـــبـــى ــ ــل ــ ــا ع ــ ــن ــ ــو ب ــ ــل ــ ــى ص ــ ــق ــ ب

ســـــــــــادتـــــــــــى األفـــــــــاضـــــــــل

اسرح ام احمد: جوزى  ردِّنيش  ما  إن  أهه  خالص.  نواعم  أدباتية  ردِّأما  ما  إن  أهه  خالص.  نواعم  أدباتية  ِّأما 
وياهم أدباتية )هيصه من اخلارج( 

رد ما  إن  أهه  خالص.  نواعم  أدباتية  أما 
وياهم أدباتية )هيصه من اخلارج( 

رد ما  إن  أهه  خالص.  نواعم  أدباتية  أما 

وإيه دول رخرين. آه دول والد البلد جايني يعملوا الصباحية.. 
وياهم أدباتية )هيصه من اخلارج( 

وإيه دول رخرين. آه دول والد البلد جايني يعملوا الصباحية.. 
وياهم أدباتية )هيصه من اخلارج( 

خش يا اخينا يا صبوه إنت وهو )تدخل الراقصات()1(

)1( مت حذف: آه دول والد البلد جايني يعملوا الصباحية.. خش يا اخينا يا صبوه إنت وهو )تدخل الراقصات(.
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زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:

زعرور:

آدينى  أيوه.  ياهلل ياهلل دوشتونا)2( )يضرب جرس من اخلارج( 
)وهى  جوزى  عثمان  الزم  دا  ينط.  جانا  القط  سيرة  جبت 

متوجهه للباب( أهالً يا صباح الفل ياخويا
)من اخلارج()3( دا بيت خيبث بيك ما هيك

بيت خيبث بيه. أيوه دا بيته لكن البيه مش هنا إنت إيه
بدى  أنا  هاحلكى.  عقالتى  بيدخل  ما  أنا  هون  مش  كيف 

خيبث بيك بدى اياه
هو أصله إيه يُه

قلت لك أنا بدى اياه )داخالً()3( ولو كان عند اهلل
إرمى دا العيد الكبير. إنت ماتعرفش عربى. بأقولك سيدى 

خيبث مش هنا
شو شو شو شو. باين عليها بندوقه. يخرب بيتك

إنت  يعنى  اهه.  بأقولك  أنا  تشتم  إوعى  ابوك.  بيت  يخرب 
اللى عني جمل

واله سنكرى ها التم يُقصف عمرينك )يناولها ورقة( خدى 
ورقة بنص ليره
علشان إيه دى

شو ما بتحبى املصارى الفلوسات. أنا بأحبهن متل عيونى 
العمى

يا سالم بس كده قال غالى وطلب رخيص
إيه منيح هالَّ عيطى على معلمك لهون عيطى على خيبث بيك

يا ندامتى يا لهوى جرى له إيه الشر بره وبعيد
واله ما بدك تقولى لى وينه. وين صاحبني ها البيت يا ستى

بيك  خيبث  بتاعة  الست  ادلعدى  بقى  كده.  قول  طب  آه 
سافرت على حلوان امبارح مع الست تيزتها

شو تيزتها

)رقصة الصباحية()1(

)1( مت حذف الرقصة.
)2( مت حذف: ياهلل ياهلل دوشتونا.

)3( مت حذفها.
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إنت  يعنى  اهه.  بأقولك  أنا  تشتم  إوعى  ابوك.  بيت  يخرب 

اللى عني جمل
قصف عمرينك )يناولها ورقة( خدى ُقصف عمرينك )يناولها ورقة( خدى واله سنكرى ها التم يقصف عمرينك )يناولها ورقة( خدى ُقصف عمرينك )يناولها ورقة( خدى ُواله سنكرى ها التم يُقصف عمرينك )يناولها ورقة( خدى واله سنكرى ها التم يقصف عمرينك )يناولها ورقة( خدى واله سنكرى ها التم يقصف عمرينك )يناولها ورقة( خدى ُقصف عمرينك )يناولها ورقة( خدى ُقصف عمرينك )يناولها ورقة( خدى 

ورقة بنص ليره
علشان إيه دى

شو ما بتحبى املصارى الفلوسات. أنا بأحبهن متل عيونى 
العمى

يا سالم بس كده قال غالى وطلب رخيص
َّ عيطى على معلمك لهون عيطى على خيبث بيك

يا سالم بس كده قال غالى وطلب رخيص
َّ

يا سالم بس كده قال غالى وطلب رخيص
إيه منيح هال

يا ندامتى يا لهوى جرى له إيه الشر بره وبعيد
واله ما بدك تقولى لى وينه. وين صاحبني ها البيت يا ستى

بيك  خيبث  بتاعة  الست  ادلعدى  بقى  كده.  قول  طب  آه 
سافرت على حلوان امبارح مع الست تيزتها

شو تيزتها

)رقصة الصباحية()1(

)1( مت حذف الرقصة.
)2( مت حذف: ياهلل ياهلل دوشتونا.

)3( مت حذفها.
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ام احمد:

زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:

زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:

البوسطجية:
ام احمد:

يُه جتك نايبه. الراجل بيكلم كالم قباحه)1( تيزتها يعنى زى 
ما تقول قابلتها

شو  بيك.  خيبث  چوزها  بدى  أنا  قابلتها  ما  واال  قابلتها 
بيخصنى. أنا ال بدى ال الست وال قابلتها وال تيزتها

وراخر خيبث بيك سافر حّصلهم على حلوان علشان الفرح
خيبث بيك هاّل مسافر مسافر

أيوه. يُه رايحه اكدب عليك. وانت يحوق فيك كدب
إيه ما زال هيك اعطينى النص ليره لهون

ال دى بتاعتى
ردى لى اياها واله

يا باى خد اهه دا حا يسرعنى قطيعه )تناولها إليه(
أصبرى يا.. حتى اشاور عقالتى نتفه. خدى )يعطيها الورقة 

ثانًيا( فيك تعملى فـَّى جميله. شقفه جميله صغيره
شقفه. إذا كان على شقفه أنا ارقعك ببالصى

إيه منيح. إذا أَجى معلمك واال معلمتك ال تچيبى سيره حلد 
إنى أنا چيت لهون

البيت  ماديك شايف  ادلعدى  يا  أنا حاجيب سيره ملني  يوه. 
فاضى. مافيش إال أنا والكالب)2(

هاخلبريه  باشوف  بأرچع  بعدين  فهمت.  فهمت  منيح  إيه 
خاطرك )يخرج()2(

روح اهلل ال يجبر خاطرك
يخرب بيتك

اهلل يخرب بيتكم وبيت ابوك والبيت اللى جنب بيت ابوك 
وبيت اللى خلفوك. يا حفيظ يا رب. إزاى سيِّبوه من جنينة 
احليوانات. ده الزم له حاجه عند سيدى خيبث بيك )جرس(
يا لهوى هو رجع تانى واالّ إيه )تهم باخلروج فتسمع ضجه(

يُه. ودول إيه كمان يا حوستى 
)من اخلارج()2( بوسطة

لسيدى  البوسطة  جايبني  البوسطجية  اجلماعة  دول  آه. 
خيبث بيه خش يا جدع إنت وهوه )تدخل سعاة البوسطة(

)1( مت حذف: الراجل بيكلم كالم قباحه. 
)2( مت حذفها.
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ام احمد:

زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:

زعرور:

ام احمد:
زعرور:

ام احمد:

البوسطجية:
ام احمد:

ه جتك نايبه. الراجل بيكلم كالم قباحهيه جتك نايبه. الراجل بيكلم كالم قباحهيه جتك نايبه. الراجل بيكلم كالم قباحهُه جتك نايبه. الراجل بيكلم كالم قباحهُه جتك نايبه. الراجل بيكلم كالم قباحه)1( تيزتها يعنى زى 
ما تقول قابلتها

شو  بيك.  خيبث  چوزها  بدى  أنا  قابلتها  ما  واال  قابلتها 
بيخصنى. أنا ال بدى ال الست وال قابلتها وال تيزتها

ّوراخر خيبث بيك سافر حّصلهم على حلوان علشان الفرحوراخر خيبث بيك سافر حصلهم على حلوان علشان الفرحوراخر خيبث بيك سافر حّصلهم على حلوان علشان الفرح
خيبث بيك هاّل مسافر مسافر

ه رايحه اكدب عليك. وانت يحوق فيك كدبُه رايحه اكدب عليك. وانت يحوق فيك كدبأيوه. يه رايحه اكدب عليك. وانت يحوق فيك كدبُه رايحه اكدب عليك. وانت يحوق فيك كدبُأيوه. يُه رايحه اكدب عليك. وانت يحوق فيك كدبأيوه. يه رايحه اكدب عليك. وانت يحوق فيك كدبأيوه. يه رايحه اكدب عليك. وانت يحوق فيك كدبُه رايحه اكدب عليك. وانت يحوق فيك كدبُه رايحه اكدب عليك. وانت يحوق فيك كدب
إيه ما زال هيك اعطينى النص ليره لهون

ال دى بتاعتى
ردى لى اياها واله

يا باى خد اهه دا حا يسرعنى قطيعه )تناولها إليه(
أصبرى يا.. حتى اشاور عقالتى نتفه. خدى )يعطيها الورقة 

ى جميله. شقفه جميله صغيرهَّى جميله. شقفه جميله صغيرها( فيك تعملى فـى جميله. شقفه جميله صغيرهَّى جميله. شقفه جميله صغيرهَّا( فيك تعملى فـَّى جميله. شقفه جميله صغيرها( فيك تعملى فـى جميله. شقفه جميله صغيرها( فيك تعملى فـى جميله. شقفه جميله صغيرهَّى جميله. شقفه جميله صغيرهَّى جميله. شقفه جميله صغيره ًثانًيا( فيك تعملى فـثانيا( فيك تعملى فـثانًي
شقفه. إذا كان على شقفه أنا ارقعك ببالصى

َإيه منيح. إذا أَجى معلمك واال معلمتك ال تچيبى سيره حلد إيه منيح. إذا أجى معلمك واال معلمتك ال تچيبى سيره حلد إيه منيح. إذا أجى معلمك واال معلمتك ال تچيبى سيره حلد 
إنى أنا چيت لهون

البيت  ماديك شايف  ادلعدى  يا  أنا حاجيب سيره ملني  يوه. 
فاضى. مافيش إال أنا والكالب)2(

هاخلبريه  باشوف  بأرچع  بعدين  فهمت.  فهمت  منيح  إيه 
خاطرك )يخرج()2(

روح اهلل ال يجبر خاطرك
خاطرك )يخرج(

روح اهلل ال يجبر خاطرك
خاطرك )يخرج(

يخرب بيتك
اهلل يخرب بيتكم وبيت ابوك والبيت اللى جنب بيت ابوك 
ِّوبيت اللى خلفوك. يا حفيظ يا رب. إزاى سيِّبوه من جنينة وبيت اللى خلفوك. يا حفيظ يا رب. إزاى سيبوه من جنينة وبيت اللى خلفوك. يا حفيظ يا رب. إزاى سيِّبوه من جنينة 
احليوانات. ده الزم له حاجه عند سيدى خيبث بيك )جرس(
ّ إيه )تهم باخلروج فتسمع ضجه(
احليوانات. ده الزم له حاجه عند سيدى خيبث بيك )جرس(

ّ
احليوانات. ده الزم له حاجه عند سيدى خيبث بيك )جرس(

يا لهوى هو رجع تانى واال
ه. ودول إيه كمان يا حوستى يه. ودول إيه كمان يا حوستى يه. ودول إيه كمان يا حوستى ُه. ودول إيه كمان يا حوستى ُه. ودول إيه كمان يا حوستى 

)من اخلارج()2( بوسطة
لسيدى  البوسطة  جايبني  البوسطجية  اجلماعة  دول  آه. 
خيبث بيه خش يا جدع إنت وهوه )تدخل سعاة البوسطة(

)1( مت حذف: الراجل بيكلم كالم قباحه. 
)2( مت حذفها.
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حلن السعاه)1(
إحنـا السعــاه بتــوع البوسطـــة
ــنــص ريــال ــا ب ــون ــوف ــو ش ــاه ي
ياخوانـــا دخنـــا مـن املشـــــــى
املاهيــه دون وعـــالوة مافيــــــش

ــى يــــا أمــيــر  ــ ــش ــ فــــى امل
ــا ــنـ ــيـ ــلـ يــــــا نــــــــاس رجـ
ــرى منــشــور ــار جنـ ــه ــن ــول ال طـ
ـّر بقـى شـئ يكّفـر وعيشـه حتسـ
مني فيكو بس ييجى نفّرجو على شنطتنا

بتـوع الفالحـني أسامـى ملخبطيـن
وان كـان اجلـواب مسوجـــر يا بيــه
قال نرجع من جديد تقولش احنا حديد
الفــرق إيــــه يـا ساعــى يا دارس
تفضاشى وال  ــى  ــاش م ــا  ــ داميً

نفضل نلّطش فى حوارى حلد ما نتفلق
التيــــــــــــــران درب  وإيـــــه 
لــك يقـــــول  ملــا  واالدهـــــى 
شرابتنــا عاديــك اهلل ال يوريــــك
يا ناس ابقو شوفونا وفى األعياد احتفونا

الـــغـــلـــب عـــشـــش عــلــيــنــا 
حــا نعمـل إيـه يـا سعــادة البيــه
إحنـا السعـاه بتــــوع البوسطــة
)يـــــــــخـــــــــرجـــــــــون(

ــكــم ــا نــــبــــارك ل ــنـ ــيـ وجـ
ورانـا عيــــال ودواهـــــى تقــــال
واهلل سخنـا من وقــــف احلــــال
واحسن زبون بيصهيـن ع البقشيـش
احلــمــيــر م  اقـــــوى  ــا  ــن ــي ــق ب
بــــــقــــــت ركــــــفــــــور
نطلع بيــــوت بخمـــس تــــدوار
يـا نــاس حــرام ياخوانـــا دا جـــور
يشـــوف عجايـــــب م العناويــن
نفضل يافندم بال قافيه رايحني جايني
وصاحبه غـاب عن البيـت تعمـل إيـه
ويـا ريـت علـى كـده فيهـا بقشيـش
بينـــك وبني بغـــل ســـــــوارس
طــول النهـــار وترقـــى مافيــش

اسميهـا نكتـه آل إيه شـق التعبــان
وعطفـــــة ابـــــو قــــــــردان
لــفــالن لفالن لــفــالن  ــن فــالن  م
أبًدا مابتنضفش وال بحمض الفنيـك
العيشـــه نــار وحياتنـــا مـــــرار
ــالـــو هـــربـــد رجــلــيــنــا والـــكـ
أحيـــه يا نـــاس يو مــن دا كـــــار
وجينـــــا نبـــــــــارك لكـــــم

ــة ــطـ ــوسـ بــــوســــطــــة بـ

ياهلل ياهلل دوشتونا. جاتكم نايبه. الظهر قرب يدن ولسه ام احمد:
ماجاش املسخم. الزم يكون حمرق وشاف له جوازه تانيه. آه 
من ابن القرعه. ملا اروح اقفل الباب احسن ما ييجو جماعة 

تانيني يخوتونا. يا ساتر استر يا رب 

)1( مت حذف اللحن. 
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حلن السعاه)1(
إحنـا السعــاه بتــوع البوسطـــة
ــنــص ريــال ــا ب ــون ــوف ــو ش ــاه ي
ياخوانـــا دخنـــا مـن املشـــــــى
املاهيــه دون وعـــالوة مافيــــــش

ــى يــــا أمــيــر  ــ ــش ــ فــــى امل
ــا ــنـ ــيـ ــلـ يــــــا نــــــــاس رجـ
ــرى منــشــور ــار جنـ ــه ــن ــول ال طـ
ـّرـر وعيشـه حتســرـر وعيشـه حتســر ّـر وعيشـه حتسـ ـر وعيشـه حتســبقـى شـئ يكفـر وعيشـه حتســبقـى شـئ يكّف
ّمني فيكو بس ييجى نفّرجو على شنطتنامني فيكو بس ييجى نفرجو على شنطتنامني فيكو بس ييجى نفّرجو على شنطتنا
بتـوع الفالحـني أسامـى ملخبطيـن
وان كـان اجلـواب مسوجـــر يا بيــه
قال نرجع من جديد تقولش احنا حديد
الفــرق إيــــه يـا ساعــى يا دارس
تفضاشى وال  ــى  ــاش م ــا  ــ تفضاشىً وال  ــى  ــاش م ــا  ــ تفضاشىً وال  ــى  ــاش م ــا  ــ تفضاشىدامي وال  ــى  ــاش م ــا  ــ تفضاشىدامي وال  ــى  ــاش م ــا  ــ تفضاشىًداميً وال  ــى  ــاش م ــا  ــ تفضاشىً وال  ــى  ــاش م ــا  ــ تفضاشىدامي وال  ــى  ــاش م ــا  ــ تفضاشىً وال  ــى  ــاش م ــا  ــ

ش فى حوارى حلد ما نتفلقنفضل نلطش فى حوارى حلد ما نتفلقنفضل نلّطش فى حوارى حلد ما نتفلق
التيــــــــــــــران درب  وإيـــــه 
لــك يقـــــول  ملــا  واالدهـــــى 
شرابتنــا عاديــك اهلل ال يوريــــك
يا ناس ابقو شوفونا وفى األعياد احتفونا

الـــغـــلـــب عـــشـــش عــلــيــنــا 
حــا نعمـل إيـه يـا سعــادة البيــه
إحنـا السعـاه بتــــوع البوسطــة
)يـــــــــخـــــــــرجـــــــــون(

ــكــم ــا نــــبــــارك ل ــنـ ــيـ وجـ
ورانـا عيــــال ودواهـــــى تقــــال
واهلل سخنـا من وقــــف احلــــال
واحسن زبون بيصهيـن ع البقشيـش
احلــمــيــر م  اقـــــوى  ــا  ــن ــي ــق ب
بــــــقــــــت ركــــــفــــــور
نطلع بيــــوت بخمـــس تــــدوار
يـا نــاس حــرام ياخوانـــا دا جـــور
يشـــوف عجايـــــب م العناويــن
نفضل يافندم بال قافيه رايحني جايني
وصاحبه غـاب عن البيـت تعمـل إيـه
ويـا ريـت علـى كـده فيهـا بقشيـش
بينـــك وبني بغـــل ســـــــوارس
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وجينـــــا نبـــــــــارك لكـــــم

ــة ــطـ ــوسـ بــــوســــطــــة بـ

ياهلل ياهلل دوشتونا. جاتكم نايبه. الظهر قرب يدن ولسه ام احمد:
)يـــــــــخـــــــــرجـــــــــون(

ياهلل ياهلل دوشتونا. جاتكم نايبه. الظهر قرب يدن ولسه 
)يـــــــــخـــــــــرجـــــــــون(

ماجاش املسخم. الزم يكون حمرق وشاف له جوازه تانيه. آه 
من ابن القرعه. ملا اروح اقفل الباب احسن ما ييجو جماعة 

تانيني يخوتونا. يا ساتر استر يا رب 

)1( مت حذف اللحن. 
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الهيصه  إيه  ام احمد  يا  إيه  إيه. خبر  إيه جرى  اخلارج(  )من 
والناس دول

يا لهوى دا سيدى خيبث بيه. إش جابك من حلوان يا سيدى
إزاى. بتستغربى لكونى جيت؟

ال بس علشان حضرتك سافرت إنت والست امبارح قلت فى 
عقلى ميكن يقعدو هناك خمس ست ايام

بدى  العزبه  حلد  مشوار  عندى  علشان  رجعت  بس  أنا  ال 
اشوف املؤاجرين بتوعى

جوزى  عثمان  جه  لو  العمل  إيه  مصيبتى  يا  حده(  )على 
وسيدى خيبث بيك هنا اقول إيه يا رب ما ييجى

إسمعى يا ام احمد
عينيه

بقى شوفى إنت وليه بنت حالل والحتبيش القيل والقال 
أهه برده لّى ساعات ساعات

طيب بالش فلسفه خدى )يعطيها جنيه(
اهلل يخليك يا سيدى )تهم باخلروج( إالهى ما يحرمنى منك 

هو اسمعى هنا يا وليه
يُه. أنا افتكرت... )تعود إليه()1(

ال ماتفتكريش حاجه. بقى أنا مانيش جاى دلوقت علشان 
اسافر على العزبه وال علشان املؤاجرين زى ما قلت لك

أمال علشان إيه بقى
أنا عاوز منك إن كل واحد ييجى يسأل عنى النهارده تقولى 

له إنى مسافر
ما قلت له يا سيدى

هو مني اللى قلِت له يا وليه. إنِت متلى تخرفى. أنا باقول لك 
كل واحد ييجى يسأل عنى تقولى له إنى مش هنا. إالَّ....

إالَّ. هى املسأله فيها إالَّ
إالَّ واحده ست افرجنيه فيه بينى وبينها ميعاد وزمانها جايه دلوقت

)1( مت حذفها.
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َّ. هى املسأله فيها إال
كل واحد ييجى يسأل عنى تقولى له إنى مش هنا. إال
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كل واحد ييجى يسأل عنى تقولى له إنى مش هنا. إال
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)1( مت حذفها.
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ام احمد: 

خيبث:

ام احمد: 
خيبث:

ام احمد: 
خيبث:

)بلؤم( أيوه قول لى كده امال
أقول لك كده يعنى إيه. يا وليه يا غجريه. دى واحده ست 

جايه هنا علشان....
أيوه طيب. وانا قلت حاجه جايه علشان

طيب جايه علشان إيه
علشان اللى علشانه

أما وليه لئيمه صحيح. أنا بقول لك دى واحده ست افرجنيه 
خياطه بتفّصل هدوم رجالى وجايه تاخد قياسى

على عينى وراسى. ماهو راخر كان جاى ياخد قياسى
إسمعى مافيش جوابات جت لى النهارده

أهه البوسطجية ادونى شوية جوابات يكفوك العمر كله 
على  واحد  اهم. خد  اتفضل  الطاوله(  على  من  )تتناولهم 

الريق وواحد عند النوم
)يتناولهم( دهدى. دى فيها جوابات مفتوحه. حد لعب فيهم

يا سيدى  دا  يوه  )تنظر فيها(  اقرا  أنا اعرف  يا سيدى هو  ال 
جواباتك فيها ورد ورسومات

إخرسى إنت ِمالك روحى بعيد شويه امشى
ماهو املنيل راخر كان بيبعتلى جوابات مرسوم عليها قرعة 

بوظه
يا وليه يا مجنونه دى جوابات تهانى جايه للست مراتى من 

تالمذة مدرسة البنات بتاعة الست اختها
يُه. ماهو راخر كان بيبعتلى جوابات تهانى من كوم امبو

أنا بأقول لك تانى مره ماتبقيش تتداخلى فى شؤونى. ياهلل 
امشى روحى لشغلك

آدينى خارجه أنا منا عارفه إنك ماتقبلنيش أبًدا )تخرج( 
الزم  والجتش   12 الساعة  الساعه(  فى  )ينظر  دى  عجيبه 
أيوه  أما غريبه املسأله دى )جرس من اخلارج(  حصل حاجه 
وهو  الستقبالها  )يهم  قلبى  حبيبة  جت  اهى  امال  كده 

يصلح زيه( يا ميت أهالً وسهالً
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الست:
خيبث:
الست:

ام احمد:
خيبث:

)من اخلارج( كالم إيه ده سيدك هنا هو ما سافرش
أخ. مراتى

)داخله( دهدى إنت هنا ما سافرتش ليه
ال بس علشان...

علشان إيه
طيب وانِت جيتى من حلوان ليه

وحصل  العروسه.  ام  بسالمتها  مع  اتخانقت  علشان  أنا. 
بينى وبينها خالف على مسألة حاقولك عليها بعدين

)على حده( خازوق
أيوه خازوق. وهه علشان كده جيت فى القطر اللى بعدك طوالى 
ودلوقت عايزاك تأخر سفرك للمؤاجرين وترجع وياى تانى على 
حلوان علشان تشوف لك رأى وياهم. أهى جلبتك وجلبت ابنك

بقى علشان كده جيتى بس
أيوه وكمان علشان من وهجتى نسيت شنطتى وكل ده من 

حتت راس بسالمتها ام احمد
يُه يا ندامه واش دّخل ام احمد كمان فى شنطتك

شنطتك  تاخدى  كونك  من  دلوقت  مانع  مافيش  الغايه. 
وتسبقينى تانى على حلوان

ال. ال دلوقت مستحيل
)على حده( أخ دى باينها رايحه تلزق

وامنا حضرتك إيه اللى عّطلك عن السفر مع كونك نازل من 
حلوان الصبح بدرى. على إنك تطلع من محطة باب اللوق 

طوالى على محطة مصر
ال ماهو بس...

بس إيه
أنا راخر كنت نسيت شنطتى

إيه
وانا رخره باينى حانسى شنطتى

ثم ملا دخلت احملطه قمت....
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قمت إيه
قام عتر فى واحد صاحبه )خليبث( دا ماله اتلخم كده ليه

أيوه اهلل يخليِك )للست( أيوه عترت فى واحد صاحبى من 
الناس الكبار قوى. واحد اسمه زعتر بيه 

زعتر بيه دا إيه كمان
زعتر بيه قريب سى حنضل افندى تالقيه معلق فى التربيعه 
ال دا راجل من البنكريه الكبار اللى بيسّلفوا فلوس للبنوكه 
وللناس وكان مسافر عزبته صادفت إننا اتقابلنا فى احملطه قال 
لى خليك ملا نسافر سوا فى قطر الليل. قلت فى عقلى طاوعه

ياواد ميكن تقدر تستلف منه قرشني. وال احلوجه للجماعة 
املؤاجرين الغجر الدون

الدون اللى وقنهم لفت وال بيختشوش 
طيب ملا كان صاحبك دا كان عازم على السفر بالليل. كان 

رايح يعمل إيه فى احملطه من الصبح
إرمى. آديك بقيت فى وجه قبلى

)للست( ال ماهو  آدينى جيت اكحلها عميتها  )على حده( 
حاكم اجلماعة البنكريه دول يحبوا داميًا يحجزوا محالتهم 
حا  إنه  وعدنى  بيه  زعتر  وبعدين  ستى  يا  بس  بدرى.  من 

يقابلنى فى سان حمس علشان نتغدى سوا النهارده
آه طيب اسمعى يا ام احمد روحى حلد مدام دوالر جيرانا اللى فى 
الدور التحتانى قولى لهم الست جت من حلوان وخليهم يتفضلو

حاضر
مصيبه دى رايحه تلزق. أما لو جت صاحبتنا دلوقت تبقى خازوق
يا لهوى مدام دوالر مني وشلن مني ما داهيه الخرج أنا من 

هنا وييجى صاحبنا من هنا
ام احمد

ما تسيب ام احمد فى حالها منا ملبوخه زيك اهه )وتخرج(
جيران إيه دول اللى إنِت باعتالهم يا روحى

دول اجلماعة اللى ساكنني فى الدور التحتانى كانو شافونى 
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إرمى. آديك بقيت فى وجه قبلى

)للست( ال ماهو  آدينى جيت اكحلها عميتها  )على حده( 
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حا  إنه  وعدنى  بيه  زعتر  وبعدين  ستى  يا  بس  بدرى.  من 
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آه طيب اسمعى يا ام احمد روحى حلد مدام دوالر جيرانا اللى فى 
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ام احمد
ما تسيب ام احمد فى حالها منا ملبوخه زيك اهه )وتخرج(
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دول اجلماعة اللى ساكنني فى الدور التحتانى كانو شافونى 
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خيبث:

الست:
خيبث:
الست:
خيبث:

الست:

خيبث:
الست:
خيبث:

الست:
خيبث:
الست:

خيبث:

الست:

عثمان:
خيبث:
الست:
خيبث:
الست:

وانا طالعه دلوقت قامو قالولى إنهم جايني يشربوا فنجال 
اللى  البنكير  لصاحبك  رايح  مش  جنابك  إمنا  عندنا.  شاى 

مستنيك فى سان حمس
بنكير. أيوه ولكن ماهو بس أنا ما يخلصنيش اتركك كده 

زعالنه وعصبيتك طالعه
طيب والبنكير بتاعك تعمل فيه إيه

البنكير بتاعى؟
آه

ابقى  اهه  السفر  حاقابله ساعة  إنى  دام  ما  ش  يهمِّ ما  ال 
اعتذر له والسالم

على كيفك وانا ملا ييجو اجلماعة جيراننا دلوقت رايحه اخدهم 
واخش اقعد فى أودة املسافرين )يضرب جرس من اخلارج( 

الزم هى اللى بينى وبينها امليعاد. ملا اروح افتح الباب
ال. خليك إنت أنا اروح افتح دول الزم اجليران )تخرج(

إيه  امليعاد.  وبينها  بينى  اللى  صاحبتنا  كانت  لو  مصيبه. 
اللى يخلصنى من الصدفه السوده دى. يا ساتر استر يا رب

)داخله( إسمع اسمع هو البنكير بتاعك اسود
إسود. دا نهاره اسود

له حضرتك  باقول  العبيط.  زى  عليه  باين  راجل خفيف  دا 
زعتر بيه قال لى أيوه

)على حده( إزاى هو فيه واحد فى عالم الوجود باالسم ده. أنا 
ال لّى زعتر بيه وال كمون بيه

ال ما تفتكرش خليه يتفضل )تذهب للباب( إتفضل يا زعتر 
بيه. أيوه من هنا يا بيه

)يدخل(
املقصود الزم اطلع فيها والسالم. أهالً وسهالً زعتر بيه

إنت أنستنا يا زعتر بيه
شرفتنا يا زعتر بيه

البيت نور يا زعتر بيه
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خيبث:
عثمان:
الست:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
الست:

عثمان:

خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
الست:

عثمان:
خيبث:
الست:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:

إحنا تشرفنا يا زعتر بيه
إيه ده إيه ده. زعتر بيه إيه. دى مصيبة إيه

إتفضل استريح يا زعتر بيه
ال يا ست استغفر اهلل احنا قد املقام

أقدم لك يا زعتر بيه الست املدام مراتى
مراته إيه وانا اعمل بيها إيه. دا راجل مجنون)1(

حضرته زعتر بيه من البنكريه الكبار خالص
تشرفنا. إتفضل استريح يا بيه وامنع كل تكليف دا بيتك 

ومحلك )تتجه جهة الباب(
لى  قالت  احمد  ام  الوليه  إيه.  ومحلى  وبيتى  إيه  تكليف 

البيت فاضى والبيت مرستان خالص
تعالى هنا. إنت جيت لى منني اقعد قولى

يا سيدى أنا مش زعتر بيه
ال. إنت زعتر بيه. اقعد

ال يا سيدى أنا مش زعتر حتى شمنى
بقول لك إنت زعتر بيه

فى  هنا  بنكير  حضرتك  ياخويا.  ده  إيه  بنكير  دا  )ملتفته( 
مصر يا زعتر بيه

بنكر. بنكر إيه)2( أنا مابنكرش حاجه يا ست)3( أبًدا
ال ال حضرته بنكير فى جهة الزنزبار

والزنزبار دى فني يا بيه
آه. دخلنا فى اجلغرافيه. قول لها على الزنزبار يا زعتر بيه

أنا اقول كده
أيوه. الزنزبار

ام  فني  راحت  بس  بار.  اسبلندر  ورا)4(  دى  الزنزبار  )ضاحًكا( 
احمد بنت احلمار

)1( مت حذف: دا راجل مجنون.
)2( مت حذف: بنكر إيه.

)3( مت حذف: يا ست.
)4( تغيير »دى ورا«: جنب.
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يا سيدى أنا مش زعتر بيه
ال. إنت زعتر بيه. اقعد

ال يا سيدى أنا مش زعتر حتى شمنى
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فى  هنا  بنكير  حضرتك  ياخويا.  ده  إيه  بنكير  دا  )ملتفته( 
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ً أبًد أبًدا بنكر. بنكر إيه)2( أنا مابنكرش حاجه يا ست)3(
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أنا اقول كده
أيوه. الزنزبار

ام  فني  راحت  بس  بار.  اسبلندر  ورا)4(  دى  الزنزبار  ورا)ضاحًكا(  دى  الزنزبار  ورا)ضاحكا(  دى  الزنزبار  ا( 
احمد بنت احلمار

)1( مت حذف: دا راجل مجنون.
)2( مت حذف: بنكر إيه.

)3( مت حذف: يا ست.
)4( تغيير »دى ورا«: جنب.
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الست:
خيبث:
الست:

عثمان:
خيبث:
عثمان:
الست:
خيبث:
عثمان:

الست:

عثمان:
خيبث:

عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:

عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:

)تتوجه نحوه( إعزمه يتغدى ويانا
ال سيبك هو الزم اتغدى

تتغدى  الزم  )لعثمان(  تعزمه  الزم  الواجب  من  شيخ  يا  ال 
عندنا النهارده يا زعتر بيه 

ال يا ست ربنا يعمر بيتكم أنا اتغديت
أظن اتغديت فى الروستران يا بيه

أيوه فى املسمط اللى وراكم
إيه مسمط بنكير ويتغدى فى املسمط

ال ماهو عندهم فى الزنزبار يقولو على الروستران املسمط
أنا  حصان  روس  خرفان  روس  تيران  روس  يعجبكم  ما  زى 

اتغديت فى املسمط والسالم
يظهر عليه إنه عبيط ملا اخش احّضر لوازم الشاى )لعثمان( 

عن إذنك يا بيه أنا داخله احّضر لوازم الشاى )وتخرج(
أنا يا ست اعرف احّضر الشاى )يهم باخلروج(

تعالى هنا. قول لى بقى إنت بأى حق دخلت بيتى وحليت نفسك 
محل شخص وهمى مش موجود)1(. ثم إنت جاى هنا علشان إيه

أنا جاى علشان... بس اعمل معروف ماتقولهاش)2( 
هى مني اللى ما اقولهاش)3(

أم احمد اخلدامه
أنا مش بسألك على ام احمد. أنا بسألك إنت جاى هنا ليه 

ثم إيه عنوانك يعنى محل إقامتك
أيوه عنوانى بلوكاندة شبت

شبت. جنابك نازل فى لوكاندة شبت
ال مش نازل

أمال إيه
طالع

طالع يعنى إيه

)1( مت حذف: مش موجود.
)2( تغيير »ماتقولهاش«: ماجتيبلوش سيره.
)3( تغيير »ما اقولهاش«: ما اجبلوش سيره.
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)1( مت حذف: مش موجود.
)2( تغيير »ماتقولهاش«: ماجتيبلوش سيره.
)3( تغيير »ما اقولهاش«: ما اجبلوش سيره.
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عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:

خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:

عثمان:
خيبث:

عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:

عثمان:

خيبث:
عثمان:

يعنى خدام هناك
خدام. إخص

إخص على معرفتك
طيب وكنت جاى هنا تهبب إيه يا سيدى

أنا كنت جاى علشان كان فيه ميعاد بينى وبني ام احمد علشان 
نصطلح وعّرفنى إن البيت فاضى واظن مجييى جه بفايده لك 
وخّلصتك من ورطه كبيره مش كده بالذمه. إطلع يا بتاع الزنزبار
أما راجل لئيم صحيح. بقى حضرتك جاى تصطلح على قفانا 
على قفاكم إيه. أنا مالى ومال قفاكم أنا جاى اصطلح على مراتى

أم احمد مراتك
وابوها كمان

طيب اسمع أنا رايح اعمل وياك جميل لكن حتت شرط إنك 
توافقنى على كل حاجه اقول لك عليها

على كيفك
بقى أنا كان فيه ميعاد بينى وبني واحده ست. وكانت جايه 
هنا من غير ما تعرف مراتى. وكنت فاهم إن البيت فاضى زى 

ما كنت إنت فاهم
طيب وانا مالى
ال مش الغرض

أمال الغرض إيه
ِفكرى لو جت الست دى تقول عليها مراتك

مراتى. حضرتك عايز جتوزنى بالزور وميكن الست دى مش حلوه
بالزور إيه ومش حلوة إيه. بس علشان تخّلصنى من الورطه 

اللى أنا فيها
الراجل يعمل  الزنزبرار بتاعك.  أخلصك. خليك موحول فى 
حاجات مش كويسه فى بيته ويقول خّلصنى قال اخلصه 

)خيبث بيه يريه ورقة بخمسه جنيه( خلصه خلصه
مبسوط دلوقت

ابوك  زى دى اخلص على  واحده  دلوقت اخلصك. كمان  أيوه 

51

عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:

خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:

عثمان:
خيبث:

عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:

عثمان:

خيبث:
عثمان:

يعنى خدام هناك
خدام. إخص

إخص على معرفتك
طيب وكنت جاى هنا تهبب إيه يا سيدى

أنا كنت جاى علشان كان فيه ميعاد بينى وبني ام احمد علشان 
ّنصطلح وعّرفنى إن البيت فاضى واظن مجييى جه بفايده لك نصطلح وعرفنى إن البيت فاضى واظن مجييى جه بفايده لك نصطلح وعّرفنى إن البيت فاضى واظن مجييى جه بفايده لك 
صتك من ورطه كبيره مش كده بالذمه. إطلع يا بتاع الزنزباروخلصتك من ورطه كبيره مش كده بالذمه. إطلع يا بتاع الزنزباروخّلصتك من ورطه كبيره مش كده بالذمه. إطلع يا بتاع الزنزبار
أما راجل لئيم صحيح. بقى حضرتك جاى تصطلح على قفانا 
على قفاكم إيه. أنا مالى ومال قفاكم أنا جاى اصطلح على مراتى

أم احمد مراتك
وابوها كمان

طيب اسمع أنا رايح اعمل وياك جميل لكن حتت شرط إنك 
توافقنى على كل حاجه اقول لك عليها

على كيفك
بقى أنا كان فيه ميعاد بينى وبني واحده ست. وكانت جايه 
هنا من غير ما تعرف مراتى. وكنت فاهم إن البيت فاضى زى 

ما كنت إنت فاهم
طيب وانا مالى
ال مش الغرض

أمال الغرض إيه
كرى لو جت الست دى تقول عليها مراتكفكرى لو جت الست دى تقول عليها مراتكِفكرى لو جت الست دى تقول عليها مراتك

مراتى. حضرتك عايز جتوزنى بالزور وميكن الست دى مش حلوه
صنى من الورطه بالزور إيه ومش حلوة إيه. بس علشان تخلصنى من الورطه بالزور إيه ومش حلوة إيه. بس علشان تخّلصنى من الورطه 

اللى أنا فيها
الراجل يعمل  الزنزبرار بتاعك.  أخلصك. خليك موحول فى 
صنى قال اخلصه حاجات مش كويسه فى بيته ويقول خلصنى قال اخلصه حاجات مش كويسه فى بيته ويقول خّلصنى قال اخلصه 

)خيبث بيه يريه ورقة بخمسه جنيه( خلصه خلصه
مبسوط دلوقت

ابوك  زى دى اخلص على  واحده  دلوقت اخلصك. كمان  أيوه 
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خيبث:
عثمان:
الست:
عثمان:
خيبث:

عثمان)2(:
خيبث)3(:
عثمان)2(:

الست:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:

الست:
خيبث:

الست:
عثمان:
الست:
عثمان:
خيبث:
عثمان:

كمان. دلوقت اقول عليها مراتى. واذا كنت حضرتك عايز اقول 
عليك مراتى برده مراتى والبيت بتاعكم مراتى واملوبليه مراتى

ال دا بينُّه حا يخّرف. دِكهى بس اللى تقول عليها مراتى 
ماتخفش لك علىَّ كل واحده تخش هنا اقول عليها مراتى

)داخله( إتفضلوا على أودة السفره خدو الشاى
)خليبث( أقول على دى رخره مراتى

)يريد ضربه()1( دا حا يخّرف
إوعى تضرب احسن اقول مش مراتى واوديك فى داهيه

طيب حقك علـَّى وادى راسك )يبوسها(
بوس الزر)4( كمان 

)جرس من اخلارج( اجلرس ضرب اظن ام احمد جت )تخرج(
أيوه دى مراتى

يا اخى بالش جرسه
جرسة إيه دى مراتى اوعى ملا اروح افتح الباب)5(

إنت يا أخى مابتفهمش
ماتفهمش إيه مالك خايف كده ليه كل واحده تيجى هنا 

أنا اخليها لك مراتى
)داخله( فيه واحده ست افرجنيه بتسأل عليك

أيوه. اظن دى الست بتاعة جناب البيه ملا شافته اتأخر عن 
الغدا جت تدّور عليه

الست بتاعتك افرجنيه
الست اللى بره افرجنيه يا ست

أيوه
)يأخذ خيبث من يده ويخرج له النقديه ويعطيها إليه(

دول خمسه جنيه
التسعيره  فى  لفرجنيه  جنيه.  خمسه  إنهم  عارف  أيوه 

بتمانيه جنيه

)1( مت حذفها.
)2( حذف حوار عثمان. 
)3( حذف حوار خيبث. 

)4( احللية التى تتدلى من الطربوش وتسمى »زِر الطربوش«.
)5( مت حذف: ملا اروح افتح الباب.
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خيبث:
عثمان:
الست:
عثمان:
خيبث:

عثمان)2(:
خيبث)3(:
عثمان)2(:

الست:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:

الست:
خيبث:

الست:
عثمان:
الست:
عثمان:
خيبث:
عثمان:

كمان. دلوقت اقول عليها مراتى. واذا كنت حضرتك عايز اقول 
عليك مراتى برده مراتى والبيت بتاعكم مراتى واملوبليه مراتى

ّه حا يخّرف. ده حا يخرف. ده حا يخّرف. دِكهى بس اللى تقول عليها مراتى  ه حا يخرال دا بينه حا يخرال دا بينُّ
َّماتخفش لك علىَّماتخفش لك علىَّ كل واحده تخش هنا اقول عليها مراتى

)داخله( إتفضلوا على أودة السفره خدو الشاى
)خليبث( أقول على دى رخره مراتى

ّ دا حا يخّرف دا حا يخرف دا حا يخّرف )يريد ضربه()1(
إوعى تضرب احسن اقول مش مراتى واوديك فى داهيه

ىـىـَّى وادى راسك )يبوسها( َّطيب حقك عل ـطيب حقك علـَّطيب حقك عل
)بوس الزر)بوس الزر)4( كمان 

)جرس من اخلارج( اجلرس ضرب اظن ام احمد جت )تخرج(
أيوه دى مراتى

يا اخى بالش جرسه
جرسة إيه دى مراتى اوعى ملا اروح افتح الباب)5(

إنت يا أخى مابتفهمش
ماتفهمش إيه مالك خايف كده ليه كل واحده تيجى هنا 

أنا اخليها لك مراتى
)داخله( فيه واحده ست افرجنيه بتسأل عليك

أيوه. اظن دى الست بتاعة جناب البيه ملا شافته اتأخر عن 
ّالغدا جت تدّوالغدا جت تدّور عليه

الست بتاعتك افرجنيه
الست اللى بره افرجنيه يا ست

أيوه
)يأخذ خيبث من يده ويخرج له النقديه ويعطيها إليه(

دول خمسه جنيه
التسعيره  فى  لفرجنيه  جنيه.  خمسه  إنهم  عارف  أيوه 

بتمانيه جنيه

)1( مت حذفها.
)2( حذف حوار عثمان. 
)3( حذف حوار خيبث. 

ر الطربوش«.( احللية التى تتدلى من الطربوش وتسمى »زر الطربوش«.( احللية التى تتدلى من الطربوش وتسمى »زِر الطربوش«. 4(
)5( مت حذف: ملا اروح افتح الباب.
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خيبث:
عثمان:

الست)1(:
عثمان:
الست:
عثمان:
الست:

عثمان:
املتريسة:

خيبث:
املتريسة:

الست:
املتريسة:

الست:
املتريسة: 

الست:
املتريسة:

عثمان:
الست:
خيبث:

عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:

طيب خد وادى اتنني كمان ويبقى لك واحد فى ذمتى اديه لك
أيوه دلوقت اقول عليها مراتى

صحيح مراتك يا بيه
أيوه يا ست دى مراتى. مش هى قصيره. طويله كده

ما اخدتش بالى من طولها
عن إذنكم ملا اروح انده لها

ال العفو يا بيه أنا انده لها )تتوجه للباب( اتفضلى يا مدام. 
اتفضلى يا مدام زعتر بيه

)تدخل الست املتريسه فيستقبلها عثمان( أهالً وسهالً يا مراتى
إيه إيه

)يشير إلى املتريسه من اخللف( أيوه أيوه
إنتم جبتم ده خدام جديد
إتفضلى يا مدام اتفضلى

مرسى أنا مروحه
إتفضلى استريحى ملا جناب البيه ياخد الشاى

بيه مني
جوزك

جوزى أنا
)خليبث( فهمها بقى وعرفها إنها مراتى

إيه مالكم فيه إيه
ال بس زعتر بيه بده يقدم لك مراته علشان يعرفكم ببعض 

)لعثمان( مش واجب يا زعتر بيه
أيوه واجب. بس اعّرف مني مبني

بدون فلسفه عّرف دى بدى
بدون فلسفه اعّرفك يا ست باملدام. املدام )يتجه خليبث( مدام إيه

مدام كاروا
اخللق.  باب  موقف  فى  كارو  املدام  مبراتى  ست  يا  أعّرفك 
واعّرفك يا مدام بحضرته حضرته )خليبث( حضرتك اسمك 

إيه

)1( حذف حوار الست. 
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خيبث:
عثمان:

الست)1(:
عثمان:
الست:
عثمان:
الست:

عثمان:
املتريسة:

خيبث:
املتريسة:

الست:
املتريسة:

الست:
املتريسة: 

الست:
املتريسة:

عثمان:
الست:
خيبث:

عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:

طيب خد وادى اتنني كمان ويبقى لك واحد فى ذمتى اديه لك
أيوه دلوقت اقول عليها مراتى

صحيح مراتك يا بيه
أيوه يا ست دى مراتى. مش هى قصيره. طويله كده

ما اخدتش بالى من طولها
عن إذنكم ملا اروح انده لها

ال العفو يا بيه أنا انده لها )تتوجه للباب( اتفضلى يا مدام. 
اتفضلى يا مدام زعتر بيه

ً)تدخل الست املتريسه فيستقبلها عثمان( أهالً)تدخل الست املتريسه فيستقبلها عثمان( أهالً وسهالً يا مراتى

إيه إيه
)يشير إلى املتريسه من اخللف( أيوه أيوه

إنتم جبتم ده خدام جديد
إتفضلى يا مدام اتفضلى

مرسى أنا مروحه
إتفضلى استريحى ملا جناب البيه ياخد الشاى

بيه مني
جوزك

جوزى أنا
)خليبث( فهمها بقى وعرفها إنها مراتى

إيه مالكم فيه إيه
ال بس زعتر بيه بده يقدم لك مراته علشان يعرفكم ببعض 

)لعثمان( مش واجب يا زعتر بيه
ّأيوه واجب. بس اعّرف مني مبنيأيوه واجب. بس اعرف مني مبنيأيوه واجب. بس اعرف مني مبني

ّبدون فلسفه عّرف دى بدىبدون فلسفه عرف دى بدىبدون فلسفه عّرف دى بدى
ّبدون فلسفه اعّرفك يا ست باملدام. املدام )يتجه خليبث( مدام إيهبدون فلسفه اعرفك يا ست باملدام. املدام )يتجه خليبث( مدام إيهبدون فلسفه اعّرفك يا ست باملدام. املدام )يتجه خليبث( مدام إيه

مدام كاروا
اخللق.  باب  موقف  فى  كارو  املدام  مبراتى  ست  يا  اخللق. أعرفك  باب  موقف  فى  كارو  املدام  مبراتى  ست  يا  اخللق. أعرفك  باب  موقف  فى  كارو  املدام  مبراتى  ست  يا  ّأعّرفك 
ّواعّرفك يا مدام بحضرته حضرته )خليبث( حضرتك اسمك واعرفك يا مدام بحضرته حضرته )خليبث( حضرتك اسمك واعّرفك يا مدام بحضرته حضرته )خليبث( حضرتك اسمك 

إيه

)1( حذف حوار الست. 
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خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
الست:

عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
الست:

عثمان:

الست:
خيبث:
الست:

عثمان:
خيبث:

عثمان:
خيبث:

خيبث بيه
تشرفنا يا سيدى. وحضرته خيبان بيه والست مراته خيبانه هامن

)يجذبه( خيبان إيه وخيبانه إيه جّرستنا وفضحتنا
أنا عارف ماهه كلنا خيبانني سيبك خليها على اهلل

)للمتريسه( واهلل يا مدام جوزك ده لطيف ودمه خفيف ولو إن 
لونه اسود. لكن مش بالسواد وال بالبياض. دمك زى الشربات

يا ولد يا ولد يا ولد
إيه مالك مالك

الست مبسوطه منى اخليها مراتى
يا اخى إنفّض خلينا نخلص من الشبكه اللى زى الطني دى

إوعى تتأّمر)1( احسن اقول مش مراتى
غريبه على الوليه ام احمد بنت الكلب دى. كل ما تروح مشوار 
صغير تروح متوت واهلل ملا تيجى الكون طرداها وقاطعه خبرها

اللى  ابوه. مني  اقطع خبر  وانا  مراتى  يقطع خبر  اللى  مني 
يقطع خبر مراتى يا خيبانه يا مرات اخليبان ياوالد املركوب

إيه بيقول إيه
ال ال مافيش حاجه. هو كان فاكر إن الكالم على مراته

ال. العفو يا بيه )للمتريسه( إوعى تفتكرى إن الكالم عليِك 
يا مدام. دا على املره اخلدامه ام احمد بنت الكلب

برده بتقول بنت الكلب
سيبونا من ام احمد دلوقت وياهلل بنا ناخد الشاى )ضجه 

من اخلارج(
إيه دول كمان

)ينظر للخارج( دول اجلماعة الصعايده اللى راجعني من باريز 
أنا بعت لهم علشان يقولو لنا على اللى شافوه هناك خش 

يا جدع إنت وهو )تدخل الصعايده ويقولون اللحن(

حلن الصعايده
وبيرقــص ليـــه يـا حســـــــــنيمـــال قلبــى عّمـا يفـــط يابـــوى

)1( تغيير »تتأّمر«: تلخبط
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خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
الست:

عثمان:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:
الست:

عثمان:

الست:
خيبث:
الست:

عثمان:
خيبث:

عثمان:
خيبث:

خيبث بيه
تشرفنا يا سيدى. وحضرته خيبان بيه والست مراته خيبانه هامن

ّ)يجذبه( خيبان إيه وخيبانه إيه جّرستنا وفضحتنا)يجذبه( خيبان إيه وخيبانه إيه جرستنا وفضحتنا)يجذبه( خيبان إيه وخيبانه إيه جّرستنا وفضحتنا
أنا عارف ماهه كلنا خيبانني سيبك خليها على اهلل

)للمتريسه( واهلل يا مدام جوزك ده لطيف ودمه خفيف ولو إن 
لونه اسود. لكن مش بالسواد وال بالبياض. دمك زى الشربات

يا ولد يا ولد يا ولد
إيه مالك مالك

الست مبسوطه منى اخليها مراتى
يا اخى إنفّض خلينا نخلص من الشبكه اللى زى الطني دى

ّإوعى تتأّمرإوعى تتأمرإوعى تتأمر)1( احسن اقول مش مراتى
غريبه على الوليه ام احمد بنت الكلب دى. كل ما تروح مشوار 
صغير تروح متوت واهلل ملا تيجى الكون طرداها وقاطعه خبرها

اللى  ابوه. مني  اقطع خبر  وانا  مراتى  يقطع خبر  اللى  مني 
يقطع خبر مراتى يا خيبانه يا مرات اخليبان ياوالد املركوب

إيه بيقول إيه
ال ال مافيش حاجه. هو كان فاكر إن الكالم على مراته

ِال. العفو يا بيه )للمتريسه( إوعى تفتكرى إن الكالم عليِكال. العفو يا بيه )للمتريسه( إوعى تفتكرى إن الكالم عليك
يا مدام. دا على املره اخلدامه ام احمد بنت الكلب

برده بتقول بنت الكلب
سيبونا من ام احمد دلوقت وياهلل بنا ناخد الشاى )ضجه 

من اخلارج(
إيه دول كمان

)ينظر للخارج( دول اجلماعة الصعايده اللى راجعني من باريز 
أنا بعت لهم علشان يقولو لنا على اللى شافوه هناك خش 

يا جدع إنت وهو )تدخل الصعايده ويقولون اللحن(

حلن الصعايده
وبيرقــص ليـــه يـا حســـــــــنيّمـــال قلبــى عّمـا يفـــط يابـــوىمـــال قلبــى عمـا يفـــط يابـــوىمـــال قلبــى عّمـا يفـــط يابـــوى

ّ( تغيير »تتأّمر«: تلخبط( تغيير »تتأمر«: تلخبط( تغيير »تتأمر«: تلخبط 1(
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شوفــت الغريـــــــب لبــــــالده
مهمـــا بعدنــا احنـــا رجالــــك

أوربــة إيــه داللــى اسمــه احمــد
وســــــالم عليكــم برطانهــــم
مصـــر بالدنــا مافيـــش غيرهـــا

نسوانهم يابوى كيــف القشطـــه
خلــو الصعيــدى منــا نهــار ابــوه
أتابــــى اجلماعــــــة التالميــــذ

ــه ــ ــرم ــ كـــــل حــــرمــــه وح
تقـول لهـــــا أن ديــــه تــــــــروا
لكــــن واهلل يا اخواننـــــــــــــا

ــه وأكــلــهــا ــرون ــك عــلــمــونــا امل
واجلـــامـــبـــون والـــكـــاشـــون
بقـــى نِفسنـــا فى امللوخيــــــه

دى بالدنــــا اصلــح من غيرهـــــا
مافيـــــش اكتر من خيرهـــــــــا
دا النيــــل دا فضلـــــه عليكـــم

يـــا مصـــــــر احنــــــــا والدك
ميتـــى نشوفـــك مظقططــــه
ــى احلــيــثــيــه ــم فـ ــه ــاوي ــس ت

مـال قلبـى عمــا يفـط يابـــــــوى

تخليــــه يزيـــد الطـــــاق اتنيـن
وارواحــــنــــا الـــكـــل قــبــالــك

بقــــى اسمـــه هنــاك أرتــــــور
عـــاد جـــال اسمهـــا بنجـــــور
ميـــــن يقـــدر ينكـــر خيــــرها

يفّطــــــــو شمـــال ومييـــــــن
بقـــــــــــى زى الطيـــــــــــن
اللـــى بيروحــم فـــى باريــــــــز

جتتهـــــا فشـــر الساوكيــــس
ــز وســيــز ــن ــر وك ــت ــك ك ــول ــق ت
مافيـــش احـــال مــــن نسواننــا

ــه ــن ــي ــك ــس بــالــشــوكــه وال
ــني ــاي ــوك ــك ــم ال ــ ــوى وش ــابـ يـ
ــه ــي ــم ــع ــط ــاو وال ــ ــّت ــ ــب ــ وال

يـــا افنـدى وال لهــــاش مثيـــــل
مـــا دام بيجـــرى فيهـــا النيــــل
قوى من راسكــــم لرجليكــــــم

وجنـــود لـــك بالدنيــــا والديــــن
زى بــــــــــــالد الغربييــــــــن
والـــبـــحـــبـــحـــه واملـــدنـــيـــه

وبيرقـــــص ليــه يا حسيـــــــن

ــني ــع يـــا مــصــر يـــا نــــور ال

بـــــــــــالد اآلداب والنـــــــــور

ــني ــ ــدرواخ ــ ــو لـــنـــا م ــج ــي ب

دى ستيتــــــه بألـــف تريـــــــز

ــاش القــيــني ــن ــح والـــفـــول م

قولـــم فليحيــــــى النيـــــــل
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أوربــة إيــه داللــى اسمــه احمــد
وســــــالم عليكــم برطانهــــم
مصـــر بالدنــا مافيـــش غيرهـــا

نسوانهم يابوى كيــف القشطـــه
خلــو الصعيــدى منــا نهــار ابــوه
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تقـول لهـــــا أن ديــــه تــــــــروا
لكــــن واهلل يا اخواننـــــــــــــا

ــه وأكــلــهــا ــرون ــك عــلــمــونــا امل
واجلـــامـــبـــون والـــكـــاشـــون
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دى بالدنــــا اصلــح من غيرهـــــا
مافيـــــش اكتر من خيرهـــــــــا
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يـــا مصـــــــر احنــــــــا والدك
ميتـــى نشوفـــك مظقططــــه
ــى احلــيــثــيــه ــم فـ ــه ــاوي ــس ت

مـال قلبـى عمــا يفـط يابـــــــوى

تخليــــه يزيـــد الطـــــاق اتنيـن
وارواحــــنــــا الـــكـــل قــبــالــك

بقــــى اسمـــه هنــاك أرتــــــور
عـــاد جـــال اسمهـــا بنجـــــور
ميـــــن يقـــدر ينكـــر خيــــرها

ــــــــو شمـــال ومييـــــــنيفطــــــــو شمـــال ومييـــــــنيفّطــــــــو شمـــال ومييـــــــن
بقـــــــــــى زى الطيـــــــــــن
اللـــى بيروحــم فـــى باريــــــــز

جتتهـــــا فشـــر الساوكيــــس
ــز وســيــز ــن ــر وك ــت ــك ك ــول ــق ت
مافيـــش احـــال مــــن نسواننــا

ــه ــن ــي ــك ــس بــالــشــوكــه وال
ــني ــاي ــوك ــك ــم ال ــ ــوى وش ــابـ ــنييـ ــاي ــوك ــك ــم ال ــ ــوى وش ــابـ نييـ
ــه ــي ــم ــع ــط ــاو وال ــ ــّت ــ ــب ــ ــهوال ــي ــم ــع ــط ــاو وال ــ ــت ــ ــب ــ ــهوال ــي ــم ــع ــط ــاو وال ــ

يـــا افنـدى وال لهــــاش مثيـــــل
مـــا دام بيجـــرى فيهـــا النيــــل
قوى من راسكــــم لرجليكــــــم

وجنـــود لـــك بالدنيــــا والديــــن
زى بــــــــــــالد الغربييــــــــن
والـــبـــحـــبـــحـــه واملـــدنـــيـــه

وبيرقـــــص ليــه يا حسيـــــــن

ــني ــع ــنييـــا مــصــر يـــا نــــور ال ــع نييـــا مــصــر يـــا نــــور ال

بـــــــــــالد اآلداب والنـــــــــور

ــني ــ ــدرواخ ــ ــو لـــنـــا م ــج ــي ــنيب ــ ــدرواخ ــ ــو لـــنـــا م ــج ــي نيب

دى ستيتــــــه بألـــف تريـــــــز

ــاش القــيــني ــن ــح ــاش القــيــنيوالـــفـــول م ــن ــح نيوالـــفـــول م

قولـــم فليحيــــــى النيـــــــل

يـــــا نـــاس قولــــم آميـــــــن
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الفصل الثالث

صالون بسالملك مبنزل خيبث بيك

السالملك ام احمد: بيقولوا فى  ياختى كانو  راحو فني  )داخله( هما 
اخلارج  من  )ضجه  فني  راحو  ترى  يا  فاضى  السالملك  وادى 
يسلِّفوا  جايني  اللى  الفايظجية  اجلماعة  دول  يوه  فتنظر( 

البيه فلوس. خش يا جدع إنت وهو ملا ابعت لكم البيه
)يدخلوا الفايظجية(

حلن الفايظجية

إحنــــا اجلماعـــة الفايظجيــــة
اللـى يكــون منكـــم فـــى زنقــه
اهلل يكّتــــــر من القفـــــــــوات
ــع لــفــات ــب ــم س ــه ــل ــى دي ــق ب
من بـــار لبــــار دايريــــن حايثيــن
إحنــــا نكّوش علـــى أموالهـــم
نعمـل إيــه مــا دام البيـــه من دوال
وبــده ُسلفــه علــى مــوت ابـــوه
ميــن يـا نـاس اللـى يلومنــا ميــن
يبيعــــوا دينهـم وريـــع طينهــم
ــنــا ــو يــجــول ــب ــّط ــش ــا ي ــ وملـ
ياخــدو اجلنيــه بتمانيـــه جنيــه
يجى لنا سـى البيـه مـن دول مكنــدز
نكّتبــــه الكمبيالـــه ِمْجـــــوز
ساعـات كتينـه دبلـه ما نعتقشــى
يامــــا نهبنـــا يامــــا نصبنــــا
بــــدال ما تسخطــــوا يا اخوانـــا
أطلبـــــوا مـــن ربنــــا يهديلنــا

اوالد حنــــت قــــوى وأونطاجيــه
نديلــــــه امليــــه بخمسميـــه
ــــــى اوالد الــــــــــذوات ويخلِـّ
ــوزات ــ ــج ــ ــر واحل ــجـ ــن احلـ ــ م
يــــا رب كّتــــــر من الوارثيــــــن
وهمـا يفضلـــوا كــده اليصــــني
يا دوبـــك طالـــع مــن لسكولــه
وامـــــه واخـــوه وحامـــوه وذاووه
ــني ــل ــف ــغ ــى امل ــلـ احلــــــق عـ
ما بيــن متريسـه وجـوزه وكوكاييـن
يقعـوا فـــى عرضنــــا وفِى طولنـا
مـــا دام مغفـــل ذنبنـــا إيــــــه
عاوز لـــــه سالفيَّــــه زى عادتــه
علشان سعادتـه يضمـن سعادتــه
مافيش فايظجــى وال يسرقشــى
يامــــا أزينـــا وخربنـــا بيـــــوت
علــى ابرامينـــــو وعلــى حنــــا
اوالد ذواتنــــــــا دول وشبابنــــــا

)بعد ذلك يخرجون وتدخل املتريسه ووراءها عثمان(
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الفصل الثالث

صالون بسالملك مبنزل خيبث بيك

السالملك ام احمد: بيقولوا فى  ياختى كانو  راحو فني  )داخله( هما 
اخلارج  من  )ضجه  فني  راحو  ترى  يا  فاضى  السالملك  وادى 
يسلِّفوا  جايني  اللى  الفايظجية  اجلماعة  دول  يوه  يسلفوا فتنظر(  جايني  اللى  الفايظجية  اجلماعة  دول  يوه  فوا فتنظر( 

البيه فلوس. خش يا جدع إنت وهو ملا ابعت لكم البيه
)يدخلوا الفايظجية(

حلن الفايظجية

إحنــــا اجلماعـــة الفايظجيــــة
اللـى يكــون منكـــم فـــى زنقــه
ّاهلل يكّتــــــر من القفـــــــــواتاهلل يكتــــــر من القفـــــــــواتاهلل يكتــــــر من القفـــــــــوات
ــع لــفــات ــب ــم س ــه ــل ــى دي ــق ب
من بـــار لبــــار دايريــــن حايثيــن
ّإحنــــا نكّوإحنــــا نكّوش علـــى أموالهـــم
نعمـل إيــه مــا دام البيـــه من دوال
لفــه علــى مــوت ابـــوهوبــده سلفــه علــى مــوت ابـــوهوبــده ُسلفــه علــى مــوت ابـــوه
ميــن يـا نـاس اللـى يلومنــا ميــن
يبيعــــوا دينهـم وريـــع طينهــم
ــنــا ــو يــجــول ــب ــّط ــش ــا ي ــ ــنــاوملـ ــو يــجــول ــب ــط ــش ــا ي ــ ــنــاوملـ ــو يــجــول ــب
ياخــدو اجلنيــه بتمانيـــه جنيــه
يجى لنا سـى البيـه مـن دول مكنــدز
ـــــوزجـــــوزْجـــــوز جبــــه الكمبيالـــه مجبــــه الكمبيالـــه ِم بــــه الكمبيالـــه منكتبــــه الكمبيالـــه منكّت
ساعـات كتينـه دبلـه ما نعتقشــى
يامــــا نهبنـــا يامــــا نصبنــــا
بــــدال ما تسخطــــوا يا اخوانـــا
أطلبـــــوا مـــن ربنــــا يهديلنــا

اوالد حنــــت قــــوى وأونطاجيــه
نديلــــــه امليــــه بخمسميـــه
ــــــى اوالد الــــــــــذوات ـــــــى اوالد الــــــــــذواتويخلـــــــى اوالد الــــــــــذواتويخلِـّ
ــوزات ــ ــج ــ ــر واحل ــجـ ــن احلـ ــ م
ــــــر من الوارثيــــــنيــــا رب كتــــــر من الوارثيــــــنيــــا رب كّتــــــر من الوارثيــــــن
وهمـا يفضلـــوا كــده اليصــــني
يا دوبـــك طالـــع مــن لسكولــه
وامـــــه واخـــوه وحامـــوه وذاووه
ــني ــل ــف ــغ ــى امل ــلـ ــنياحلــــــق عـ ــل ــف ــغ ــى امل ــلـ نياحلــــــق عـ
ما بيــن متريسـه وجـوزه وكوكاييـن
يقعـوا فـــى عرضنــــا وفِى طولنـا
مـــا دام مغفـــل ذنبنـــا إيــــــه
ــــه زى عادتــهَّــــه زى عادتــهعاوز لـــــه سالفيــــه زى عادتــهَّــــه زى عادتــهَّعاوز لـــــه سالفيَّــــه زى عادتــهعاوز لـــــه سالفيــــه زى عادتــهعاوز لـــــه سالفيَّــــه زى عادتــه
علشان سعادتـه يضمـن سعادتــه
مافيش فايظجــى وال يسرقشــى
يامــــا أزينـــا وخربنـــا بيـــــوت
علــى ابرامينـــــو وعلــى حنــــا
اوالد ذواتنــــــــا دول وشبابنــــــا

)بعد ذلك يخرجون وتدخل املتريسه ووراءها عثمان(
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املتريسة: 
عثمان:

املتريسة: 
عثمان:

املتريسة: 
عثمان:

املتريسة: 
عثمان:

املتريسة: 
عثمان:

املتريسة: 
عثمان:

املتريسة: 
عثمان:

املتريسة: 
عثمان:

املتريسة: 
عثمان:

املتريسة: 
عثمان:

املتريسة: 
عثمان:
زعرور:

املتريسة:

أنا الزم اروَّح وبعدين اعرف شغلى مع خيبث بيه املغفل ده 
إزاى تروَّحى وكلهم فاهمني إنك مراتى واذا روَّحتى يفهموا 

إنك مش مراتى
مراتك إيه إنت مجنون

مت رأيى  إزاى مجنون. كل الناس شاهدين إنك مراتى وانا حكِّ
الزم تكونى مراتى والزم مرات الراجل تكون تبع أوامر جوزها
)تضحك()1( آه إنت يظهر عليك إنك رفيق مرات خيبث بيه

دى راح جتيب لى مصيبه. أنا مش رفيق مرات خيبث بيه. أنا 
بأمر خيبث بيه كل واحده ست تخش هنا مراتى

حلد دلوقت أنا مش فاهمه حاجه
مش فاهمه حاجه

آه
حضرتك كنت جايه هنا علشان إيه

أنا كنت جايه علشان كنت فاهمه إن خيبث بيه هنا وحده
كويس وانا راخر كنت جاى عارف إن ام احمد هنا وحدها

أم احمد مني
أم احمد اخلدامه وحلد دلوقت ماجتش. معلهش إن ماجتش 

خليك إنت مراتى على طول
)تضحك( خفيف واهلل. بس يا خساره دقنك وشنبك بيض

دقنى وشنبى بيض
أيوه

كويس اهه إن اجوزتينى وحبتينى وبقيتى مراتى
تعمل إيه

أحلق شنبى
واهلل قلبى قرب يحبك )تطبطب عليه(

وانا كمان )يدخل زعرور(
يا اهلل يا اهلل

آه. زعرور

)1( مت حذفها.
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املتريسة: 
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املتريسة: 
عثمان:
زعرور:

املتريسة:

َّأنا الزم اروَّأنا الزم اروَّح وبعدين اعرف شغلى مع خيبث بيه املغفل ده 
َّحى وكلهم فاهمني إنك مراتى واذا روَّحى وكلهم فاهمني إنك مراتى واذا روَّحتى يفهموا  َّإزاى تروَّإزاى تروَّ

إنك مش مراتى
مراتك إيه إنت مجنون

مت رأيى  مت رأيى إزاى مجنون. كل الناس شاهدين إنك مراتى وانا حكمت رأيى إزاى مجنون. كل الناس شاهدين إنك مراتى وانا حكِّ
الزم تكونى مراتى والزم مرات الراجل تكون تبع أوامر جوزها
)تضحك()1( آه إنت يظهر عليك إنك رفيق مرات خيبث بيه

دى راح جتيب لى مصيبه. أنا مش رفيق مرات خيبث بيه. أنا 
بأمر خيبث بيه كل واحده ست تخش هنا مراتى

حلد دلوقت أنا مش فاهمه حاجه
مش فاهمه حاجه

آه
حضرتك كنت جايه هنا علشان إيه

أنا كنت جايه علشان كنت فاهمه إن خيبث بيه هنا وحده
كويس وانا راخر كنت جاى عارف إن ام احمد هنا وحدها

أم احمد مني
أم احمد اخلدامه وحلد دلوقت ماجتش. معلهش إن ماجتش 

خليك إنت مراتى على طول
)تضحك( خفيف واهلل. بس يا خساره دقنك وشنبك بيض

دقنى وشنبى بيض
أيوه

كويس اهه إن اجوزتينى وحبتينى وبقيتى مراتى
تعمل إيه

أحلق شنبى
واهلل قلبى قرب يحبك )تطبطب عليه(

وانا كمان )يدخل زعرور(
يا اهلل يا اهلل

آه. زعرور

)1( مت حذفها.
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ودا اقول عليه حماتى واال مراتى
يا  عمرينك  عمرين  احرق  بدى  هال  قلعوط.  يا  حماتك  شو 
يابن  أنا  بفرچيك  هال  )بتهكم(  القوادم  يابن  بيك  خيبث 

الديوس. هال بفرچيك أنا يابن احلمايره)1(
ال. أنا مش خيبث بيه ما تعّرفيه إنك مراتى

شو شو مرتك. إن كنت منچوس ابن منچوسه أنا ابن ستني 
منچوسه.  هال دافع عن شواربك يا قلعوط )يسحب عليه الفرد()2(

يا خيبث بيه إحلق ابو مراتى
سنكر ها التم

ال يا زعرور دا مسكني مالوش ذنب مظلوم
أيوه أنا مظلوم يا زرزور

واله. هال بدى اشرب دماتك )يهجم عليه(
يا ام احمد

)داخله( إيه جرى إيه
إحلقى يا ام احمد الراجل عايز يشرب دماتى

تشرب دماته إنت حا تعمل لنا مدبح هنا وال إيه. إيه جرى
شو چرى. هيك بيسوى إن معلمك يبصبص للمدام تبعى

اهلل اهلل جاى تبصبص احنا ما صدقنا خلصنا من ماشاهلل 
نالقى فتح اهلل

أبصبص إيه خليها على اهلل. دى الست رفيقة خيبث بيه
يوه. هو إنِت اللى بيقول عليِك الست اخلياطه

أيوه اخلياطه 
شو خياطه 

اسمع يابوالشام دا جوزى وانا مراته
شو چوزك دخلنا فى الزعبره هال

إخرس زعبره فى عينك دا راح يطلع فيها. أنا نخانق ابوك كمان

)1( مت حذف: هال بفرچيك أنا يا بن احلمايره.
)2( مت حذفها.

)3( تبديل عثمان بزعرور وتغييراحلوار إلى »شو خياطه«.
)4( تبديل زعرور بعثمان وتغيير احلوار إلى »أيوه اخلياطه ياخويا«.

عثمان:
زعرور:

عثمان:
زعرور:

عثمان:
زعرور:

املتريسة:
عثمان:
زعرور:

عثمان:
ام احمد:

عثمان:
ام احمد:

زعرور:
ام احمد:

عثمان:
ام احمد:
عثمان)3(:
زعرور)4(:

ام احمد:
زعرور:

عثمان:
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ودا اقول عليه حماتى واال مراتى
يا  عمرينك  عمرين  احرق  بدى  هال  قلعوط.  يا  حماتك  شو 
يابن  أنا  يابن چيك  أنا  يابن چيك  أنا  يك  بفر هال  )بتهكم(  القوادم  يابن  بيك  بفرچخيبث  هال  )بتهكم(  القوادم  يابن  بيك  چخيبث 

يك أنا يابن احلمايرهچيك أنا يابن احلمايرهچيك أنا يابن احلمايره)1( چالديوس. هال بفرچالديوس. هال بفر
ّال. أنا مش خيبث بيه ما تعّرفيه إنك مراتىال. أنا مش خيبث بيه ما تعرفيه إنك مراتىال. أنا مش خيبث بيه ما تعرفيه إنك مراتى

شو شو مرتك. إن كنت منچوس ابن منچوسه أنا ابن ستني 
منچوسه.  هال دافع عن شواربك يا قلعوط )يسحب عليه الفرد()2(

يا خيبث بيه إحلق ابو مراتى
سنكر ها التم

ال يا زعرور دا مسكني مالوش ذنب مظلوم
أيوه أنا مظلوم يا زرزور

واله. هال بدى اشرب دماتك )يهجم عليه(
يا ام احمد

)داخله( إيه جرى إيه
إحلقى يا ام احمد الراجل عايز يشرب دماتى

تشرب دماته إنت حا تعمل لنا مدبح هنا وال إيه. إيه جرى
رى. هيك بيسوى إن معلمك يبصبص للمدام تبعىچرى. هيك بيسوى إن معلمك يبصبص للمدام تبعىچرى. هيك بيسوى إن معلمك يبصبص للمدام تبعى شو 

اهلل اهلل جاى تبصبص احنا ما صدقنا خلصنا من ماشاهلل 
نالقى فتح اهلل

أبصبص إيه خليها على اهلل. دى الست رفيقة خيبث بيه
ِ اللى بيقول عليِك اللى بيقول عليِك الست اخلياطه ِيوه. هو إنِتيوه. هو إنت

أيوه اخلياطه 
شو خياطه 

اسمع يابوالشام دا جوزى وانا مراته
وزك دخلنا فى الزعبره هالچوزك دخلنا فى الزعبره هالچوزك دخلنا فى الزعبره هال شو 

إخرس زعبره فى عينك دا راح يطلع فيها. أنا نخانق ابوك كمان

)1( مت حذف: هال بفرچيك أنا يا بن احلمايره.
)2( مت حذفها.

)3( تبديل عثمان بزعرور وتغييراحلوار إلى »شو خياطه«.
)4( تبديل زعرور بعثمان وتغيير احلوار إلى »أيوه اخلياطه ياخويا«.
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آه دا ميوتك إنت شايف إنه صغير. صغير لكن يعدمك
أنا نعدمك أنا منسكك منرتك. عايز نتخانق

آه نتخانق
أنا نروح جنيب الوالد بلدياتى ونيجى نعدمك العافيه. )يخرج 

ومعه ام احمد(
مالكش حق يا زعرور

غير  تانى  واحد  حتبى  فيك  كان  ما  بيك.  بعنتني  العمى 
هاألسود الوچه ما كان فيك حتبى واحد مقطقط عن هيك 

نتفه
أحبه إيه. أنا ما اعرفوش

شو شو
باقول لك ما اعرفوش )فى أثناء ذلك تدخل زوجة خيبث بيك(

)داخله( إيه دا
إيه دا. ما بتعرفى إيه ده. إنت مرته خليبث بيك ماهو هيك

أيوه أنا مرات خيبث بيك
بسالمته  لقيت  هال  الشوم.  حرام  يا  بهلوله  عليك  مبني 

چوزك عما يبوس فى إيدين املدام تبعى
إيه الكالم ده جوزى أنا. جوزى فى أودة السفره. ملا اروح اجيبه 

لك علشان تصدق )تخرج(
إنت غلطان يا زعرور دا مش جوزها

العمى چوزى أنا لكان
اللى قدرت افهمه إنه جوز ام احمد اخلدامه وعلشان خيبث 

بيه ظبطه هنا قال بالكدب إنى مراته
يبقى  هالبندوق  بقى  هالشغله  عمرين  يقصف  )يضحك( 

چوز اخلدامه ورفيق الست بفرد وقت
عليك  حرام  ولكن  ال  واالَّ  الست  رفيق  كان  إذا  اعرفش  ما 

تفضح املساكني دول وجتّرسهم
بقى صحيح هاخلبريه

إنت تعرف إنى أنا اكدب عليك يا حبيبى )تبكى بدالل(
إيه منيح يا روحى يا شقفه من قلبى. حاچ ال تبكى تسلم 

لى ها العينتني يسلم لى هالتم. دخلك تقبرينى
)يدخل عثمان حامل سيف وينادى على أتباعه البرابرة(

دكرى مسكاجنا مرش )تدخل البرابرة(
يا إمى )يخرج ومعه املتريسه(

ام احمد:
عثمان:
زعرور:

عثمان:

املتريسة:
زعرور:

املتريسة:
زعرور:

املتريسة:
الست:
زعرور:

الست:
زعرور:
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املتريسة:

زعرور:

املتريسة:
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زعرور:
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حلن البرابرة

البرابرة
ــوع دشــمــان ــت ــا بـــرابـــرة ب ــن إح
ــان اجل زى  ــه  ــرب احل مــســك  ــى  ف
إحنـــا والد قرعــــه ونبـــــــــوظ
ــات الـــــوزوز ــ ــاج ــ نــحــب احل

اللى يجى لنا نـــدك دى فى عينـه
القبضايات

اللـــى بــــده يعاركنـــا وينـــــه
واله بــــدى اقصــف عمرينـــــك

البرابرة
واطيـــــك اجيــب عاليك فى  أنا 
عـــلـــى بــــــــوزك ارمـــيـــك

القبضايات

البرابرة

القبضايات

البرابرة

القبضايات
يخــرب بيتـــك وبيـــت خيتــــك

البرابرة
نس علــى ابــوك وعلى ســنينك

القبضايات

فى احلــــــــرب زى اللهلوبـــــــه
إجـــــَمـــــد يـــــا عـــثـــمـــان
ال نعـــــرف أبجــــد وال هـــــــّوز
واملـــــريـــــســـــه كـــمـــان

وننـــزل فيـــه حتتــــك بتتــــك

الزم اســــــــــوِّد َسَنَتـــــــــك
ــك عــنــتــيــنـــــك ــ واخـــــــزق ل

وانـــهـــش مـــا بـــني كــالويـــــك
ــى بـــحـــر األطــالنــطــيــك ــ ف

ــة حــلــمــة دايــتـــــك ــت زملـ ــي وب

أنــا الزم اكـــل لــــك مصارينـــك

عنـــــده تلتني بوظــهدوكرى احنا على كيفـك فينـــــا واحد  أنتـــن 

حــــــاچ بقـــــى استحـــــى اهلل يسمـــــــــك

إخــــــــــــــــرس يــــــــــا جـــــــامـــــــوس

وال يــــا زربــــــــون سنكــــــــــر متــــــــــــك

دوكــــــــــــــــــرى يـــــــــا تــــســــتــــوس

حــــــــــــــــاچ بــــــــقــــــــى يــــــابــــــا
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البرابرة

القبضايات
شـــو تــاكــلــونــا أيــــا إمــى

البرابرة
ــم يـــابـــو ســمــره ــش ــم ك ــ أه
ــم ــك ــاحل ــص ــا ن ــونـ ــاحلـ ــصـ تـ

القبضايات

البرابرة

اجلميع
إن كـــان ضـــارب واال مضــــروب
ــن ــ ــس ــ الـــــســـــلـــــم اح

البرابرة
ــوع دشــمــان ــت ــا بـــرابـــرة ب ــن إح

ما بدنـــا حــــرب يـــا عمــــــى

ورى لــــــه العيــــن احلمــــــره
ــا نــبــاطــحــكــم ــون ــح ــاط ــب ت

إن كــــان غالـــب واال املغلـــــوب
يا رب اكفينــا شــــر احلـــــــال)1( 

فى احلــــــــرب زى اللهلوبـــــــه

ــه ــن ــا فـــيـــه احــــســــن م ــ الـــصـــلـــح مـ

طــــــــــــــــب صـــــــــاحلـــــــــونـــــــــا

)رقصة اجلوارى(
)يدخل زعرور واملتريسه بعد الرقص(

املتريسة:
زعرور:

املتريسة:
زعرور:

املتريسة:

الست:
خيبث)3(:

زعرور:

تعالى تعالى ماتخفش اهم راحو
يخرب بيتهن ملونى بزاق)2(

مش عيب كده تخاف يا قبضاى يا ابن القبضاى
شو. أنا بخاف من قالعيط متل هاى دول وحيات اهلل لو ما 

كنا ببيت الناس لكنت......
)تضع يدها على فمه( طب هس هس احسن اصحاب البيت 

جايني اهم
)داخله ومعها خيبث( اتفضل يا مسيو آدى جوزى اهه

)على حده( يا خبر اسود
)بحده( شو حضرتك خيبث بيه إنت

ــان ــ ــ ــم ــ ــ ــث ــ ــ كــــــــلــــــــه يــــــــــــا ع

)1( تغيير »احلال«: احلرب. 
)2( بزاق: بصق.

)3( حذف حوار خيبث. 
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شو. أنا بخاف من قالعيط متل هاى دول وحيات اهلل لو ما 

مش عيب كده تخاف يا قبضاى يا ابن القبضاى

كنا ببيت الناس لكنت......
)تضع يدها على فمه( طب هس هس احسن اصحاب البيت 

جايني اهم
)داخله ومعها خيبث( اتفضل يا مسيو آدى جوزى اهه

)على حده( يا خبر اسود
)بحده( شو حضرتك خيبث بيه إنت

ــان ــ ــ ــم ــ ــ ــث ــ ــ كــــــــلــــــــه يــــــــــــا ع

)1( تغيير »احلال«: احلرب. 
)2( بزاق: بصق.

)3( حذف حوار خيبث. 
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املتريسة:
زعرور:

عثمان:
زعرور:

الست:
زعرور:

الست:
املتريسة)1(:

زعرور:
الست:
زعرور:

خيبث:
الست:
زعرور:

عثمان:

زعرور:
عثمان:
الست:
خيبث:
زعرور:

خيبث:
زعرور:

الست)3(:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:

الست:
عثمان:
الست:

ال يا زعرور بالش جرسه
زعرور  داعيك  يابا  مؤاخذه  بال  بالى.  من  راح  بردون  إيه  إيه 

الدندشلى قبضاى ابن قبضاى ولقولك چوزها ألم املدام
)داخالً( إحنا أرباب اخلناق )يرى زعرور( إنت لسه هنا يا تخني يا ولد

شو ما اسطلحنا يا بيى
أهه زعتر بيه جوز الست

چوزها شو شو. أى مغفل غيرى چوز الست
إيه بيقول إيه

)تعطى لزعرور إشاره بعدم التكلم(
ال. أنا چوز امها يخرب بيته هاألسود

مش حضرته زعتر بيه جوز الست
إيه

أمال إيه. كنت جايه تقولى لى إيه
مش عارفه حضرته كان بيقول إيه

ال أنا بس بيحصل عندى أوقات خطرفه
كان  خطرفه  ساعات  بعض  عنده  بيحصل  مجنون  راجل 

عيان باحلمه. قدمى جنبى يا مراتى واال ياهلل بنا نرّوح
شو شو دا صدق إنها مرته

شوف بقى الهزار البارد
إزاى بقى مش مراته فهمونى إيه احلكايه

ال مراته
مراته

أيوه
بتريد اقصف لك عمرينه )ويهم بخنقه()2(

)تريد تخليصه منه(
سيبيه خليه يشوف شغله

يشوف إيه
يشوف شغله

ما دام احلكايه فيها يشوف شغله أنا اللى اقول للست إيه 
احلكايه

قول يا زعتر بيه
أنا يا ست مش اسمى زعتر بيه

أمال اسمك إيه

)1( حذف حوار املتريسه. 
)2( مت حذفها.

)3( حذف حوار الست. 
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املتريسة:
زعرور:

عثمان:
زعرور:

الست:
زعرور:

الست:
املتريسة)1(:

زعرور:
الست:
زعرور:

خيبث:
الست:
زعرور:

عثمان:

زعرور:
عثمان:
الست:
خيبث:
زعرور:

خيبث:
زعرور:

الست)3(:
خيبث:
عثمان:
خيبث:
عثمان:

الست:
عثمان:
الست:

ال يا زعرور بالش جرسه
زعرور  داعيك  يابا  مؤاخذه  بال  بالى.  من  راح  بردون  إيه  إيه 

الدندشلى قبضاى ابن قبضاى ولقولك چوزها ألم املدام
( إحنا أرباب اخلناق )يرى زعرور( إنت لسه هنا يا تخني يا ولد

الدندشلى قبضاى ابن قبضاى ولقولك چوزها ألم املدام
( إحنا أرباب اخلناق )يرى زعرور( إنت لسه هنا يا تخني يا ولد

الدندشلى قبضاى ابن قبضاى ولقولك چوزها ألم املدامالدندشلى قبضاى ابن قبضاى ولقولك چوزها ألم املدام
ً

الدندشلى قبضاى ابن قبضاى ولقولك چوزها ألم املدامالدندشلى قبضاى ابن قبضاى ولقولك چوزها ألم املدام
( إحنا أرباب اخلناق )يرى زعرور( إنت لسه هنا يا تخني يا ولد

الدندشلى قبضاى ابن قبضاى ولقولك چوزها ألم املدام
ً

الدندشلى قبضاى ابن قبضاى ولقولك چوزها ألم املدام
( إحنا أرباب اخلناق )يرى زعرور( إنت لسه هنا يا تخني يا ولد

الدندشلى قبضاى ابن قبضاى ولقولك چوزها ألم املدام
( إحنا أرباب اخلناق )يرى زعرور( إنت لسه هنا يا تخني يا ولد)داخال( إحنا أرباب اخلناق )يرى زعرور( إنت لسه هنا يا تخني يا ولد)داخال

شو ما اسطلحنا يا بيى
أهه زعتر بيه جوز الست

چوزها شو شو. أى مغفل غيرى چوز الست
إيه بيقول إيه

)تعطى لزعرور إشاره بعدم التكلم(
ال. أنا چوز امها يخرب بيته هاألسود
)تعطى لزعرور إشاره بعدم التكلم(
ال. أنا چوز امها يخرب بيته هاألسود
)تعطى لزعرور إشاره بعدم التكلم(

مش حضرته زعتر بيه جوز الست
إيه

أمال إيه. كنت جايه تقولى لى إيه
إيه

أمال إيه. كنت جايه تقولى لى إيه
إيه

مش عارفه حضرته كان بيقول إيه
ال أنا بس بيحصل عندى أوقات خطرفه

مش عارفه حضرته كان بيقول إيه
ال أنا بس بيحصل عندى أوقات خطرفه

مش عارفه حضرته كان بيقول إيه

كان  خطرفه  ساعات  بعض  عنده  بيحصل  مجنون  راجل 
عيان باحلمه. قدمى جنبى يا مراتى واال ياهلل بنا نروح

كان  خطرفه  ساعات  بعض  عنده  بيحصل  مجنون  راجل 
عيان باحلمه. قدمى جنبى يا مراتى واال ياهلل بنا نرو

كان  خطرفه  ساعات  بعض  عنده  بيحصل  مجنون  راجل 
ّعيان باحلمه. قدمى جنبى يا مراتى واال ياهلل بنا نرّو

شو شو دا صدق إنها مرته
شوف بقى الهزار البارد

إزاى بقى مش مراته فهمونى إيه احلكايه
ال مراته

مراته
أيوه

بتريد اقصف لك عمرينه )ويهم بخنقه()2(
)تريد تخليصه منه(

سيبيه خليه يشوف شغله
يشوف إيه

يشوف شغله
ما دام احلكايه فيها يشوف شغله أنا اللى اقول للست إيه 

احلكايه
قول يا زعتر بيه

أنا يا ست مش اسمى زعتر بيه
أمال اسمك إيه

)1( حذف حوار املتريسه. 
)2( مت حذفها.

)3( حذف حوار الست. 
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أنا اسمى عثمان ابن عبد الباسط رئيس شيالني بلوكاندة 
شبت وكنت جاى علشان اصالح مراتى ام احمد قام البيه 

بتاعكم جّوزنى الست دى بالزور. واصلها رفيقته
إتفضحنا

بال اتفضحنا بال كالم فارغ خلينى اقول باحلق
تسلم هالشهامه. إحكى

عثمان:

خيبث:
عثمان:
زعرور:
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أنا اسمى عثمان ابن عبد الباسط رئيس شيالني بلوكاندة 
شبت وكنت جاى علشان اصالح مراتى ام احمد قام البيه 

ّبتاعكم جّوبتاعكم جّوزنى الست دى بالزور. واصلها رفيقته
إتفضحنا

بال اتفضحنا بال كالم فارغ خلينى اقول باحلق
تسلم هالشهامه. إحكى

عثمان:

خيبث:
عثمان:
زعرور:
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)1( تغيير حوار عثمان: دى جوابات غراميه واال إعالن حجز.
)2( مت حذفها.

)3( مت حذف: يا كلب.

قول
ما دام اتفضح السر أنا افهمك يا هامن

األصل  قليل  يا  خاين  يا  راجل  يا  منك  افهم  عاوزه  أنا مش 
ياللى ما تختشيش

إخلص قول واالّ اقول أنا حلسن نفسى مفتوحه للكالم
بقى الست دى صحيح كان فيه بينى وبينها معرفه ولكن 

ده من سنتني من قبل ما اجوزك
طيب وإيه اللى كان جابها هنا

أنا اللى بعت لها النهارده علشان منحى كل تذكار غرامى 
كان بينا آدى العباره

طيب وإيه اللى يثبت
البرهان  اهه  عندى  املوجوده  اجلوابات  لكم  يثبت  اللى 

اتفضلى )ميزق خطابات(
ما شفنا شئ

ماشفتش. ابعت لها كمان مره 
أنا  الطيبه.  الناس  دى شؤون  ومرافق.  مّجوز  بقى حضرتك 

يستحيل اقعد معاك أبًدا
وياه  تقعدى  مراته  وانتى  جوزك  دا  كده  فى  مش  إحنا 
ماتقعديش تعرفى شغلك. أنا بدى تشوفولى طريقه مع ام 

احمد مراتى
)مييل على عثمان()2( بقى يا راجل يا كلب)3( ياللى ماتختشيش 

تخش بيتى بدون استأذان وتفضحنى. امشى اخرج
إوعى متد إيدك عليه والَّ تزّعله

إيه ده إنتو حا تضربوه واهلل اللى يرشه بامليه ما ارشه إال بقرعة بوظه
ترشنى بامليه. اللى يرشنى بامليه ارشه بالكازوزه

واخليه  ارّدك على جوزك  اللى  أنا  ام احمد  يا  ال ماتزعليش 
وكيل على أطيانى

كّتر خيرك يا ست )خليبث( هى الست بتاعتك وحشه تاخد 
دى وجوز جزمه وتدينى دى

ابنى لسه منصوب  بتاع  الفرح  إنك راضيه عنه اهه  حيث 
وهو النهارده تبقى دُخلت عثمان افندى وام احمد

يا حلولى تعالو ياوالد. عقبال عندكم

الست:
خيبث:
الست:

عثمان:
خيبث:

الست:
خيبث:

الست:
خيبث:

زعرور:
عثمان)1(:

الست:

عثمان:

خيبث:

الست:
ام احمد:

عثمان:
الست:

عثمان:

خيبث:

ام احمد:
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)1( تغيير حوار عثمان: دى جوابات غراميه واال إعالن حجز.
)2( مت حذفها.

)3( مت حذف: يا كلب.

قول
ما دام اتفضح السر أنا افهمك يا هامن

األصل  قليل  يا  خاين  يا  راجل  يا  منك  افهم  عاوزه  أنا مش 
ياللى ما تختشيش

ّ اقول أنا حلسن نفسى مفتوحه للكالم
ياللى ما تختشيش

ّ
ياللى ما تختشيش

إخلص قول واال
بقى الست دى صحيح كان فيه بينى وبينها معرفه ولكن 

ده من سنتني من قبل ما اجوزك
طيب وإيه اللى كان جابها هنا

أنا اللى بعت لها النهارده علشان منحى كل تذكار غرامى 
كان بينا آدى العباره

طيب وإيه اللى يثبت
البرهان  اهه  عندى  املوجوده  اجلوابات  لكم  يثبت  اللى 

اتفضلى )ميزق خطابات(
ما شفنا شئ

ماشفتش. ابعت لها كمان مره 
أنا  الطيبه.  الناس  دى شؤون  ومرافق.  مّجوز  أنا بقى حضرتك  الطيبه.  الناس  دى شؤون  ومرافق.  أنا بقى حضرتك مجوز  الطيبه.  الناس  دى شؤون  ومرافق.  مّجوز  ّبقى حضرتك 

ًيستحيل اقعد معاك أبًديستحيل اقعد معاك أبًدا
وياه  تقعدى  مراته  وانتى  جوزك  دا  كده  فى  مش  إحنا 
ماتقعديش تعرفى شغلك. أنا بدى تشوفولى طريقه مع ام 

احمد مراتى
)مييل على عثمان()2( بقى يا راجل يا كلب)3( ياللى ماتختشيش 

تخش بيتى بدون استأذان وتفضحنى. امشى اخرج
له تزعله تزّعله َّ

تخش بيتى بدون استأذان وتفضحنى. امشى اخرج
َّ

تخش بيتى بدون استأذان وتفضحنى. امشى اخرج
إوعى متد إيدك عليه وال

إيه ده إنتو حا تضربوه واهلل اللى يرشه بامليه ما ارشه إال بقرعة بوظه
 تزع

إيه ده إنتو حا تضربوه واهلل اللى يرشه بامليه ما ارشه إال بقرعة بوظه
إوعى متد إيدك عليه وال تزع

إيه ده إنتو حا تضربوه واهلل اللى يرشه بامليه ما ارشه إال بقرعة بوظه
إوعى متد إيدك عليه وال

ترشنى بامليه. اللى يرشنى بامليه ارشه بالكازوزه
واخليه  اردك على جوزك  اللى  أنا  ام احمد  يا  ارّدال ماتزعليش  اللى  أنا  ام احمد  يا  ّال ماتزعليش 

وكيل على أطيانى
ر خيرك يا ست )خليبث( هى الست بتاعتك وحشه تاخد كتر خيرك يا ست )خليبث( هى الست بتاعتك وحشه تاخد كّتر خيرك يا ست )خليبث( هى الست بتاعتك وحشه تاخد 

دى وجوز جزمه وتدينى دى
ابنى لسه منصوب  بتاع  الفرح  إنك راضيه عنه اهه  حيث 

ُوهو النهارده تبقى دُوهو النهارده تبقى دُخلت عثمان افندى وام احمد
يا حلولى تعالو ياوالد. عقبال عندكم

الست:
خيبث:
الست:

عثمان:
خيبث:

الست:
خيبث:

الست:
خيبث:

زعرور:
عثمان)1(:

الست:

عثمان:

خيبث:

الست:
ام احمد:

عثمان:
الست:

عثمان:

خيبث:

ام احمد:
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)يدخلوا جميع املمثلني واملمثالت ويقولون اللحن اخلتامى(

حلن عقبال عندكو

نفوسه ــا  ي ــى  ــرط زغ تــعــالــى  عــنــدكــو  عــقــبــال 

الــعــروســه وادى  اهــــه  الـــعـــريـــس  آدى 

املاجســتيك زينــة  دول  ســمباتيك  عــال  االتنــني 

يخلى اهلل  ــس  ــاي ومن ــس  ــاي ن بـــرى  ــس  ــراي ع دى 

عقبال عندكو ملحه فى عني اللى ما يصلى

ــرحــو به ــى يــفــرحــكــم اف ــل ال
ــح ــري ــف ــت ــا أربــــــاب ال ــنـ إحـ
ــك ــح س وال  نـــضـــحـــك 
يجلنا يــيــجــى  ــى  ــل ال ــه  ــ واه

بوبو ســى  ــال  ب بعجر  ســى  ــال  ب
ــر كـــــالم قــبــيــح ــيـ مــــن غـ
عرضك فــى  ــوه  ي وال  نحك  وال 
ــك ــرضـ ــه بـ ــ ــن ــ ــن ع ــ ــص ــ غ

نفوسه ــا  ي ــى  ــرط زغ تــعــالــى  عــنــدكــو  عــقــبــال 

الــعــروســه وادى  اهــــه  الـــعـــريـــس  آدى 

نهاية الرواية 
ستار
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)يدخلوا جميع املمثلني واملمثالت ويقولون اللحن اخلتامى(

حلن عقبال عندكو

نفوسه ــا  ي ــى  ــرط زغ تــعــالــى  عــنــدكــو  عــقــبــال 

الــعــروســه وادى  اهــــه  الـــعـــريـــس  آدى 

املاجســتيك زينــة  دول  ســمباتيك  عــال  نياالتنــنياالتنــني 

يخلى اهلل  ــس  ــاي ومن ــس  ــاي ن بـــرى  ــس  ــراي ع دى 

عقبال عندكو ملحه فى عني اللى ما يصلى

ــرحــو به ــى يــفــرحــكــم اف ــل ال
ــح ــري ــف ــت ــا أربــــــاب ال ــنـ إحـ
ــك ــح س وال  نـــضـــحـــك 
يجلنا يــيــجــى  ــى  ــل ال ــه  ــ واه

بوبو ســى  ــال  ب بعجر  ســى  ــال  ب بعجر  ســى  ال  ــال ــالب الب
ــر كـــــالم قــبــيــح ــيـ ــر كـــــالمــــن غـ ــيـ المــــن غـ
عرضك فــى  ــوه  ي وال  نحك  وال 
ــك ــرضـ ــه بـ ــ ــن ــ ــن ع ــ ــص ــ غ

نفوسه ــا  ي ــى  ــرط زغ تــعــالــى  عــنــدكــو  عــقــبــال 

الــعــروســه وادى  اهــــه  الـــعـــريـــس  آدى 

نهاية الرواية 
ستار
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