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تقدمي

إن تراثنــا الثقافــي واحلضــاري هــو أعــز مــا منلــك، فهــو ميثــل ذاكــرة 
ــا  ــا وطنًي ــّد احلفــاظ عليــه وتوثيقــه ونشــره واجًب ــذا يَُع مصــر ووجدانهــا؛ ل
ــي  ــراث الثقاف ــاء الت ــن إبق ــدف م ــق اله ــام األول، ولتحقي ــي املق ــا ف وقومًي
بشــقيه املــادي وغيــر املــادي حًيــا بــن اجملتمعــات املعاصــرة ال بــد أن يرتبــط 
هــذا التــراث  بواقــع هــذه اجملتمعــات وميــس وجدانهــا، وأن يوثــق ويعــاد تقدميــه 
باســتمرار؛ لكــي تتناقلــه األجيــال املتعاقبــة ويحــدث األثــر املطلــوب منــه، 
وهــو حتقيــق التواصــل بــن املاضــي واحلاضــر؛ لنصــل بذلــك إلــى أهم  أســس 

صناعــة احلضــارات الكبيــرة.

 ومكتبــة اإلســكندرية - وهــي حلقــة وصــل بــن املاضــي واحلاضــر 
ــي  ــه وف ــاني وتوثيق ــراث االنس ــام بالت ــى االهتم ــرص عل ــتقبل -  حت واملس
ــه أحــد مراكزهــا البحثيــة  ــع ب ــراث املصــري، الــذي يضطل القلــب منــه الت
ــك مــن خــالل برامــج  ــراث احلضــاري والطبيعــي، وذل ــق الت وهــو مركــز توثي
ــي  ــراث الثقاف ــرع الت ــن أف ــد م ــق العدي ــر وتوثي ــع وحص ــعى جلم ــل تس عم
املصــري، والعمــل الــذي بــن أيدينــا اآلن أحــد إصــدارات برنامــج توثيــق التــراث 
ــد  ــرحية ألح ــال املس ــق األعم ــه توثي ــن خالل ــى م ــذي يتوخ ــرحي، وال املس
أهــم رواد املســرح املصــري وهــو الفنــان الكبيــر علــي الكســار؛ حتــى يُتــاح 
للقــارئ والباحــث املتخصــص التعــرف علــى احليــاة الثقافيــة واالجتماعيــة 

ــرة املهمــة مــن تاريخهــا. والسياســية ملصــر فــى تلــك الفت
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ومــا كان لهــذا العمــل أن يــرى النــور لــوال التعــاون اجلــاد بــن مكتبة 
ــار،  ــى الكس ــان عل ــل الفن ــار جن ــي الكس ــد عل ــتاذ ماج ــكندرية واألس اإلس
ــا لإلنتــاج الضخــم  والــذي أثمــر إلــى جانــب هــذه املطبوعــات توثيًقــا رقمًي
مــن األعمــال املســرحية للفنــان علــي الكســار، التــي يرجــع تاريخهــا إلــى 
ــك  ــي، وذل ــرن املاض ــن الق ــات م ــى األربعيني ــرينيات وحت ــن العش ــرة م الفت

للحفــاظ عليهــا مــن االندثــار.

وقــد حــرص أعضــاء فريــق العمــل علــى وضــع النــص األصلــي دون 
أي تغييــر أو تعديــل للتعــرف علــى املصطلحــات املنتشــرة فــي تلــك الفتــرة، 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــرة الزمني ــذه الفت ــي ه ــة ملؤلف ــة اإلبداعي ــك احلال وكذل

التعديــالت املدخلــة عليــه والواضحــة فــى هوامــش النــص املســرحي.

ــوة  ــا دع ــل خروجه ــلة ميث ــذه السلس ــى أن ه ــير إل ــى أن نش ويبق
ــد  ــه ملزي ــراث املســرحي وتســجيله وحتليل لــكل باحــث ومهتــم بحفــظ الت
مــن اجلهــد الســتكمال املســيرة. ونأمــل أن متثــل خطــوة فــي احلفــاظ علــى 
تراثنــا احلضــاري، وعلــى نقــل معارفــه ومهاراتــه التقليديــة واإلبداعيــة إلــى 

ــتقبل. ــال املس أجي

د. مصطفى الفقي
مدير مكتبة اإلسكندرية
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الرائد املوهوب

ميثــل الفنــان الكبيــر علــي الكســار »1887-1957« عالمــة بــارزة في 
تاريــخ املســرح املصــري احلديــث، فعبــر نصــف قــرن مــن العمــل اجلــاد، منــذ 
ــهم  ــي«، 1907، أس ــل الزينب ــى »دار التمثي ــرحية األول ــه املس ــيس فرقت تأس
ــينما، وكان  ــرح والس ــن املس ــع ب ــم جم ــرحية، ث ــة املس ــي احلرك ــل ف الرج
تنافســه الشــرس مــع جنيــب الريحانــي، فــي عشــرينيات وثالثينيــات القــرن 

العشــرين، أداة مهمــة فــي إنعــاش املســرح ورواجــه.

ــدة  ــك، العم ــكش ب ــخصية كش ــر ش ــد ابتك ــي ق إذا كان الريحان
الريفــي الســاذج الــذي يقــع ضحيــة ســهلة لناهبيــه وســارقي أموالــه، فــإن 
ــب  ــي الطي ــط، النوب ــان عبدالباس ــخصية عثم ــرن بش ــار يقت ــي الكس عل

ــريء كطفــل. العفــوي الب

كان علــي الكســار رائــًدا بحــق فــي ســاحة املســرح االرجتالــي الــذي 
ال يتقيــد بالنــص املكتــوب، ويتواصــل مــع جمهــور الصالــة فــي إطــار خــالب 
ــل  ــوب تتمث ــد املوه ــكلة الرائ ــن مش ــم، لك ــارب احلمي ــة والتق ــن العفوي م
فــي غيــاب القــدرة علــى اخلــروج مــن اإلطــار الــذي البــد أنــه يضيــق ويعجــز 
عــن مواكبــة متغيــرات العصــر وتطــوره. وقــد انتقــل الكســار بشــخصيته 
املســرحية إلــى الســينما، فقــدم أفالًمــا ناجحــة جماهيريـًـا بقــدر مــا أنهــا 

ال متلــك مؤهــالت البقــاء واالســتمرار.
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لينتهــي احلــال بإغــالق مســرحه بالقاهــرة بعــد أن قــّدم مــا يزيــد 
ــة.  ــالم الناجح ــن األف ــد م ــى العدي ــة إل ــرحيًّا، باإلضاف ــا مس ــن 160 عرًض ع
ويُســدل ســتار حياتــه فــى  مستشــفى القصــر العينــي عــن عمــر يناهــز 

الـــ69 عاًمــا بعــد معانــاة مــن الفقــر واملــرض.

وختاًمــا فــإن املشــروع الــذي يتبنــاه »مركــز توثيــق التــراث احلضــاري 
والطبيعــي« جديــر باالحتــرام والتقديــر واالهتمــام، ذلــك أنــه يتيــح للقــارئ 
والباحــث فرصــة معرفــة صفحــات بالغــة األهميــة فــي تاريــخ الفــن املصري، 
ــا  ــًيا واقتصاديً ــع، سياس ــن اجملتم ــة ع ــهادة صادق ــل ش ــا تط ــن خالله وم

وثقافًيــا، فــي صعــوده وهبوطــه وازدهــاره وانكســاره.

مصطفى بيومي
ناقد وروائي مسرحي
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عيل الكسار .. نبذة عن مسريته الفنية
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عن الرواية

قدمتها فرقة علي الكسار 
مؤلف الرواية أمن أفندي صدقي

أحلان الرواية سيد درويش 
عدد الفصول 3 

تاريخ العرض 1923/8/26 م

ملحوظة هامة:
• توجد 5 صفحات مفقودة من كشكول الرواية األصلى ]1] . 

• عرضت في نفس عام صدور دستور 1923 الذي منح البالد حق االنتخاب وتكوين 
األحزاب وهي تتناول تطاحن األحزاب وعدم متثيل الشعب في البرملان داعية إلى 

تطهير النوايا ومراعاة مصلحة البالد]2] .
• توفى سيد درويش قبل أن يتم تلحن باقي أزجال هذه املسرحية التي كتبها أمن 
صدقي وقام الفنان إبراهيم فوزي بإمتام أحلانها، وعرضت الرواية في 1923/9/27 بعد 

وفاة سيد درويش باثنى عشر يوًما ]3] .

أنظر صـ 35 & 71.  [1[

ماجد الكسار، عيل الكسار يف زمن عامد الدين، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة األرسة، سلسلة األعامل الخاصة )د.م.: الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2003(.  [2[

إيزيس فتح الله، وحسن درويش، ومحمود كامل، معدون، سيد درويش، مج. 2، موسوعة أعالم املوسيقى العربية 3 )القاهرة: دار الرشوق؛ مكتبة   [3[

اإلسكندرية. مركز توثيق الرتاث الحضاري والطبيعي، 2003(.
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شخصيات الرواية
حسب ظهورها   

محرم

االفندي، الفالح،    
جعلص، ام احمد، دقدق، ابو قراعه

احلما

عزيزه

رجب بيه

فريده

ابو حويجه

زبيده

َصفر افندي

اخلواجه حجاراكيس

عويس، شلتوت، الرخم وهريدي

شوال بيه

باشجويش منره 1
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سكرتير رجب بيه 

جماعة من الناخبن 
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زوجة رجب بيه
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يفتش شقة شوال بيه
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الفصل األول

يرفع الستار عن خليط من الناخبني جالسني وإىل اليسار طاوله معده للخطابه وعليها أوراق.

اللحن االفتتاحي

ــم يــتــنــفــس ــك ــن ــدش م ــ ــاح ــ ــس م ــ يتفلسفه ــكــم  مــن ــدش  ــاحـ مـ ــس  هـ

هـــاميـــوين جــلــســه  دي  أشـــــغـــــالـــــهـــــا االمـــــــركـــــــوينلــحــســن 

ــاوي  ــ ــه ك ــم ــس ــا هـــنـــا ب ــن ــت ــاس ــي وخــــطــــتــــنــــا نــــابــــولــــيــــوينس

ــاين  ــ ــك كـــــاين وم ــ ــاين الـــــيل يـــقـــول ل ــ ــب ــ ــزل ــ ــه دكـــــــــان ال ــ ــ ــل ل ــ ــ ق

كـــري  يف  ــري  ــ كـ كـــلـــه  ــا  ــن ــل ــغ ونـــــقـــــرر كـــــــده عـــالـــعـــمـــيـــاين ش

ــبـــات  ــلـ الـــطـ ــت  ــ ــ وقـ دا  ــه  ــ ــ ــات اهـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ومـــــــوســـــــم االنـ

ــع اصـــواتـــهـــا ــي ــب ــت ــا مــــــــزاداتيـــامـــا نـــــاس ب ــهـ ــنـ ــل عـ ــمـ ــعـ ــتـ وبـ

ــة تـــراقـــبـــهـــم  ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــه حـــــق ال ــفـ ــريـ ــعـ ــم تـ ــ ــهـ ــ تــــعــــمــــل لـ

ــو  ــش ــوت ك ضـــمـــريهـــم  دام  ــا  ــ نــضــيــفــه مـ مـــــوش  دي  ــه  ــ ــذمـ ــ والـ

ــههـــــــــس انــــــكــــــتــــــم بـــقـــى  ــه اهـ ــيـ ــبـ ــري الـ ــرتـ ــكـ احـــســـن سـ

ــلـــف بـ بــــــتــــــاع  دام  ــوه وطــــاطــــوا لــهمـــــــا  ــ ــي ــ ــوه وح ــفـ ــلـ ابـ

فـــــــني الـــــبـــــيـــــه الــــرئــــيــــسيـــــــا مــــرحــــبــــتــــني يـــــــا بـــيـــه

ــسنـــــــتـــــــلـــــــف حـــــــوالـــــــيـــــــه ــي ــل نـــــقـــــول لــــــه ب ــ ــض ــ ــف ــ ن

ــه دلـــــــوقـــــــت يــــــجــــــي  حـــــــاالً  بــــــس ابــــــقــــــوا ســــقــــفــــوا ل

ــه ل ــوا  ــ ــف ــ ــت ــ اه ــه  ــمـ ــلـ كـ ــل  ــ كـ بـــــالـــــقـــــوي وقــــــــولــــــــوا لـــهيف 

ــا رئـــــس الـــحـــزب ــنـ ــري كــذبلــيــحــى رئـــسـ ــن غ ــه ومـ ــواجــه ــري م ــن غ م

آديـــــــــــــــنـــــــــــــــي اهــــــــــهكــــعــــبــــور افــــــنــــــدى ســـامـــه

آديـــــــــــــــنـــــــــــــــي اهــــــــــهســـــــــامل عـــــــيل ابـــــــــو لـــيـــلـــه

ــد جـــعـــلـــص  ــ ــيـ ــ رشحـــــــــــــــــــــــــــه اهــــــــــــــهاالســـــــطـــــــى سـ

ــره ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــم ــ ــه ــ أفـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــدم دقـــــــــــدق ف

ذا الــــــــشــــــــيــــــــخ قــــــــراعــــــــه أنــــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــا 

)ضحك(                                          هــــس

ــدبـــــــــزيـــــــــادة يــــــــا جــــامعــــه ــج ال دور  يف  نـــخـــش  ــه  ــلـ ــالـ ويـ
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ــاين ــ ــق ــ ــدالــــــــــيل أســــــــاســــــــه ح ــهـ ــنـ ــن يـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ مـــــــــــوش مـ

حــــــــتــــــــى الــــــنــــــهــــــايــــــهطــــــــــهــــــــــروا الـــــــنـــــــوايـــــــا

ــني ــري ــة بــــادنــــا يــــا م ــح ــل ــص فــــــــــــوق كـــــــــل مـــصـــلـــحـــه م

فـــــــــــوق كــــل غــــــــايــــــــــــه

وفـــــــــــــــــــــوق الـــــــــديـــــــــنفــــــــــــــــــوق الــــــــدنــــــــيــــــــا

)ورا الطاوله بعد اللحن( أنا اشكركم يا اخواين. باألصاله عن نفيس وبالنيابه عن   : محرم  

رئسنا رجب بيه فهمي الىل احنا مجتمعني هنا علشان نرشحه للعضويه يف الربملان

فليحى رجب بيه  : االفندي 

أشكركم أوالً لكونكم لبيتم الدعوه بتاعة النهارده دي. وثانيًا لكونكم مهتمني   : محرم 

بانتخاب رجب بيه رئس الحزب بتاعنا اليل يسموه هنا ىف البلد حزب املقايسني

ليحى رجال الحزب بتاعنا  : الجميع 

عظيم. دلوقت اسمحوا اقول لكم بصفتي السكرتري الخصويص لرجب بيه  : محرم 

)واقًفا( ال. أنا عايز اقول كلمه واحده يا حرضة السكرتري  : االفندي  

طيب طول بالك  : محرم 

ال ال بس كلمة واحدة حزقاين  : االفندي 

وبعدين بقى .. اتفضل يا سيدي.  إذا كانت حازقاك الخطابه تعاىل اقف هنا   : محرم 

مطرحي وقول الىل إنت عايزه

ال ال موش رضوري. خليني هنا مطرح ما أنا   : االفندي 

ال دي أصول مايصحش   : محرم  

)ىف نفس واحد( إطلع اخطب. إطلع اخطب  : الجميع  

هس )يشري إىل االفندي فيذهب لطاولة الخطابه(  : محرم 

)باضطرب( أيها الساده  : االفندي 

نعم  : الجميع 

اسمحوا يل قبل كل ىشء إين اقول لكم .. إين هنا قدامكم دلوقت .. يف موقف .. يف   : االفندي 

موقف حرج جًدا )يكح( يعني اعذروين يا اخوايت ألين موش متعود إين اخطب ..

)واقًفا مقاطًعا( تخطب إيه وتتجوز إيه. إحنا دافعني فلوس علشان نسمع   : الفاح 

خطبة واحد دهل زي ده

هس اخرس مش شغلك  : االفندي  

هس من فضلك إنت. إنت هنا متفرج. ما تنحرشش يف املمثلني. طول بالك شويه   : محرم 
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طولت. اللهم طولك يا روح )يجلس(  : الفاح  

أيها الساده  : االفندي 

برضه..  : الفاح  

يا اخواين فهموا حرضة األخ ده  : االفندي 

ال أنا موش أخ  : الفاح 

فهموه إن الخطابه دي موش. موش هني أبًدا. كذلك أرجوكم أيها الساده. إنكم   : االفندي 

ماتؤاخذونيش إذا غلطِت... ألن موقفي ده أيها الساده..

)واقًفا( هم كام ساده ياهو. دا خالنا ستويوتريي خالص  : الفاح  

)مًعا( غريه غريه غريه  : الجميع 

هس )ضاحًكا لالفندي( إنت تسمعيش مني يا حرضة. االحسن تروح تقعد   : محرم 

مطرح ما كنت وبالش خطابه

ليه. أنا قارص عن الكالم يا حرضة السكرتري. أنا الزم ابدي رأيي هنا بكل حريه   : االفندي 

إطلع بره. إطلع بره. إطلع بره  : الجميع  

هس من فضلكم يا جامعه. أرجوكم بالش شورشه احنا موش يف كتاب )يجلس   : محرم 

االفندي مطيبًا خاطره(

)واقًفا( إوعى كده أنا راخر حزقاين خطبه  : الفاح 

)للفالح( إيه يا سيدنا إيه. عايز تقول حاجه حرضتك  : محرم 

أنا سيد من يقول  : الفاح 

يطلع يخطب. يطلع يخطب. يطلع يخطب )يشري إليه السكرتري فيذهب لطاولة   : الجميع 

الخطابه(

)يكح( بقى صلوا بنا عالنبى يا جدع إنت وهو وزيدوا النبي صال. وخري الكالم   : الفاح 

ما قل ودل 

عال عال   : الجميع  

بقى إنتم هنا دلوقت يا اخواين. موش الزم تدوا اصواتكم إال إن كنتم أوالً ..   : الفاح 

مدعني )مدعيني( متغديني )متغدين( متعشيني )متعشيني( متهنني )متهنني( 

متكفني )متكفني(

هي هي هي هي  : محرم 

ال ما تواخذنيش يا افندي بس خدتني جاللة الخطابه   : الفاح 

أما يشء كويس خالص. من فضلك ابقى اخطب من غري ما تتطور   : محرم  
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عىل عيني )للجميع( بقى إنتوا القصد من اجتامعكم هنا دلوقت يا جامعه   : الفاح  

إنكوا تكونوا كده لكميه واحده. وتطلبوا من حرضة سعادة الحكومة إنها تعمل 

لنا برملان فيه من كل جنس وكل فرمه 

وضح وضح وضح   : الجميع  

أيوه. يعني تعمل لنا ىف الربملان ده. مجلس شيوخ ومجلس افنديه ومجلس   : الفاح 

خواجات. الجل ما يبقى برملان سكالنس

إنزل إنزل إنزل   : الجميع  

هس )للفالح( يا جدع بالش هلوسه خليك يف املوضوع   : محرم 

عجيبه امال أنا فني  : الفاح 

إحنا هنا بنتكلم عن واحد مرشح وبس  : محرم  

مرشح. مرشح يعني إيه. فلرت )يضحك الجميع(  : الفاح 

بس يا جامعه. أما نشوف قصده يقول إيه  : محرم 

قصدي اقول. إن من حيث ليس إن فيه هنا دلوقت يف الخط ده حزبني   : الفاح 

اتنني بيناطحوا بعض. الىل هم حزب املقايسني والحزب دكهه. اليل هو حزب 

املتليسني. قولوا معايا حزبنا الله ونعم الوكيل

براڤو براڤو براڤو. أعد أعد )يصفقون(  : الجميع 

)يخبط بالقلم عىل الطاوله( هس. دلوقت اسمحوا يل بقى يا جامعه إين الفت   : محرم 

نظركم لنقطه مهمه. وهي إن االجتامع بتاع النهارده ده رمبا يكون آخر اجتامع 

يحرضه رئسنا رجب بيه. ألنه ميكن يسافر بكره لجهات تانيه مرشح فيها لالنتخاب 

كويس خالص  : الجميع  

فباالختصار دلوقت. هل كلكم مستعدين متضوا ىل هنا عىل انتخابه   : محرم  

أيوه يا افندم  : الجميع 

أورايت. دلوقت إذا كان بعضكم له مطالب ويحب عرضها عىل رجب بيه.   : محرم 

علشان يبقى يحطها يف الربوجرام بتاعه. يتفضل يقول. أهه. املجال مفتوح

)واقًفا( يا حرضة السكرتري. أنا نفيس اخطب ولو مره واحده بس   : جعلص  

إيه. نفسك تخطب يا أوسطى جعلص. طيب اتفضل رشف. ما دمت بتتوحم   : محرم 

عالخطابه

مايعرفــش. مايعرفــش. مايعرفش )يكون جعلص قد ذهب إىل الطاوله بإشــاره   : الجميع 

من السكرتري(
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هس  : محرم 

مني هو اليل مايعرفش يا غجر. مني هنا يجى يخاطبني فيكم مني   : جعلص 

)يهزه من كتفه( من فضلك من فضلك. اتكلم يف املوضوع. هو   : محرم 

ديهدي. طول بالك يا حرضة السكرتري. أنا موش يل حق اخطب وبس أنا يل حق   : جعلص 

االنتخاب يف اربع خطوط حته واحده 

سيبه يخطب. عايزين جعلص. عايزين جعلص  : الجميع 

)بحده( هس قلنا. يا جامعه موش كويس كدا عيب. إحنا هنا يف اجتامع رسمي   : محرم 

موش يف حامم 

)بعد لحظه( أيها الساده  : جعلص  

ساده إيه وسكر إيه ياختي. إنت حا ترتافع يا نيله  : ام احمد 
هس يا نيله ]1]  : الجميع 

)يكح( بقى أنا يا اخواىن حاتكلم دلوقت بلسان التالتني عربجي اليل انتخبوين   : جعلص 

يف طايفتنا 

ياختي عىل ننوسها. ما اعدمكش يا جعلص   : ام احمد 

)يكح بعظمه( زمان يا اخواين يف الزمان الذى مىض. ماكانش فيه ىف البلد  غري   : جعلص 

الكام عربيه الىل من غري كاوتش اياهم. والكام زبون الطيبني الىل زيكم إنتم. 

والكام بغل بتوع سوارس 

هي هي هي هي هي هي  : الجميع  

لكن دلوقت يا اخواين طلعوا لنا فيها وخلوها خل خالص. قالوا لنا ركبوا كاوتش   : جعلص 

للعربيات. حارض. إمىش عاليمني. حارض. خليك مولع قدام ومولع ورا. حارض. 

طلعوا لنا الرتمواي. حارض. التاكس. حارض. الشاويش يشوح بأيديه يف االربع 

مفارق زي عفريت العلبه حارض...

ليحى جعلص  : الجميع 

الغايه. كل دا يا اخواين. والعربجي متنيل عىل عينه وساكت. الخيل برضها غاليه   : جعلص 

نار. العليق أغىل واغىل. طقم الخيل باليشء الفالين يعني بالله عليكم شوفوا 

نا كل يوم ناكل بكام. أنا وام احمد والبهايم بدِّ

يو جاك حوسه  : ام احمد 

أيها الساده  : جعلص 

أيوه كده اتكلم بأدب   : محرم 

تغريت: وليه.  [1[
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حارض. البهايم أيها الساده  : جعلص 

إنزل إنزل   : الجميع 

هس  : محرم 

أهم حرنوا قوام اهم. البهايم يا اخواين   : جعلص 

موش عايزين. موش عايزين. موش عايزين  : الجميع 

عجبك كده يايس جعلص )يف خالل ذلك يكون السكرتري قد أجلسه عىل كرىس   : ام احمد 

بجانب ام احمد مطيبًا خاطره(

)واقًفا( بردون شويه هنا يا سيدنا لفندي   : دقدق 

إيه جرى إيه يا جدع  : محرم 

ما جدعش روق. الله الله. أنا زى دول وزياده شويه كامن   : دقدق 

إطلع فوق. إطلع فوق. إطلع فوق )يصعد عىل املرسح(  : الجميع 

يه متام للشخص ابن  )ملحرم( بالكش يا افندي. إنتو إن ماكنتوش تجعلوا حسِّ  : دقدق 

املفهوميه منا وتعربونا متام. نخيلِّ لكوا االنتخاب دا سكالنس واالسم االعظم

أهه كده  : الجميع 

وقصدك إيه يعني دلوقت يا حرضة الشخص. عايز تخطب إنت الخر   : محرم 

وابوها. ايشمعنى اخينا الدبل ده )مشريًا عىل جلعص( تالغيني يا أوسطى   : دقدق 

جعلص

)واقًفا( إيه يا واد )تعرتضه ام احمد(  : جعلص  

)بحده( وبعدين يعني وياكم. )لدقدق( إنت جاي هنا تنتخب واال تخش باط  : محرم 

أخطب أخطب أخطب )يشسري إليه السكرتري فيذهب ملكان الخطابه(  : الجميع 

بقى شوف يا ابن والدي إنت وهو. قال اليل تختيش من بنت عمه ما يجبش   : دقدق 

منها...

حامر  : الجميع 

لطافه خالص. دلوقت يا اخواين. أنا طالب من الدلعدي الحكومه. وال يكرت عىل   : دقدق 

الحكومه. طالب بالنيابه عن كل والد الخط العرت. الواد ابو قوره والواد بطيخه 

والهو وشمردل واالشول وابو دومه والجن طالبني أوالً. إن الحكومه تنبه عىل 

قلم الصحه. وقلم الصحه ينبه عىل اخواننا االجزاجيه. اليل ما حد عارف إن 

كانوا اجزاجيه واال مخانجيه واال خامورجيه واال سامويه 

عايز الحكومه تنبه عليهم بإيه بس. اتكلم يف املوضوع   : محرم  
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تنبه عليهم أوالً. إمنا تنبيه بريفكس. بعدم بيع الكوكو االبيض واملورفني وكافة   : دقدق 

اصناف املرشوبات الروحانيه والسميات اليل أذت لنا والد الناس الطيبني 

وخربت بيوتهم 

)مصفقني( براڤو  براڤو  براڤو   : الجميع  

آه. اهه كدا الحق. ماذا وإالَّ. يرخصوا لنا احنا الحسن كيف البلدى التامم.   : دقدق 

الحسن كيف اليل يرم صواميل املخ ويعدل ترتره املزاج

يابن البلد يا نكته  : الجميع 

)ضاحًكا( إمنا يعني ايشمعنى عايزهم يبطلوا الكوكايني واملورفني والخمرة   : محرم 

والحسن كيف أل 

معلوم. علشان دي كلها واردات افرنجيه. أما الحامس البلدي. هو البضاعة   : دقدق 

الوطنية التامم. الوطنية يا خاليق. ألن إذا قام الواحد منا بال قافيه اتدرمغ منه 

واال اتوىف. حتى يبقى اسمه وقتها مات موته وطنيه. والله يحب الوطنيني. سالم 

عليكم )يعود ملكانه(

أعد أعد )مصفقني(  : الجميع 

)لجعلص( شايف يا نخ. أهه دا مايجيش ورك منك ده  : ام احمد 

)واقًفا بحده( أعوذ بالله. دوشتمونا فلقتمونا. قلقتمونا  : ابو قراعه  

إيه مالك يا شيخ ابو قراعه. زعالن ليه. تجي تخطب واملسئله يف حموها  : محرم  

دونكم والخطابه )يصعد املرسح(  : ابو قراعه 

هه )يصفق الجميع(  : الجميع  

هس. اسمعوا بقى رأي الشيخ ابو قراعه  : محرم 

)يكح( أيها الساده والسيدات. الحارضون والحارضات. الناخبون والناخبات  : ابو قراعه 

أبوك السقا مات  : ام احمد 

أعد أعد أعد )يصفقون(  : الجميع 

هس. يا ناس ىف عرضكم موش كده   : محرم 

يا اخواين ويا سادايت. إذا أنا زللت فاغفروا ىل زلتي. وإذا هفوت اصفحوا عن   : ابو قراعه 

هفويت باملعروف أو باللتي 

براڤو )يصفقون(  : الجميع 

لقد قضيت ليايل وأياما. وضعت فيها الحكمة يل إماما. ورسمت لكم بعد   : ابو قراعه 

السكوت بروجراما
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الله الله الله  : الجميع 

لنا ىف هذا الربملان مطالب ثالث. ليس فيها شك وال التباس. فلتكن لحزبنا   : ابو قراعه 

كأساس. واعملوا بها أيها الناس 

أحسنت يا شيخ ررساس   : ام احمد 

إيه املطالب الثالث دي بقى   : محرم 

أوالً. مراقبة السيدات يف لبسهن املوده. حريرًا كان أو سكروده. فال نسمح   : ابو قراعه 

لبناتنا بلبس الربقع الشفاف. وال لالفرنجيات بالخروج عاريات االزرع واالكتاف. 

هذا ما يجب من رشه أن نخاف. وإال أصبحت حياتنا اكسا نتجيه اكسان جراف 

أعد يا عم الشيخ لحاف  : ام احمد 

أعد أعد أعد أعد  : الجميع  

ثانيًا. مراقبة الروايات الهزليه. لتكون مهذبًة من جميع الوجوه وتطهري املراسح   : ابو قراعه 

من رقص بطن واه واوه. فالذي يقبل اقبلوا عليه. وإال فقاطعوه وهزأوه وقولوا 

عليه اتفوه ثم اتفوه 

إتفوه ثم اتفوه  : الجميع  

ليحى الشيخ ابو قراعه   : دقدق  

ليحى الشيخ ابو قراعه  : الجميع 

أيوه هات ياخويا من قراعتك هات   : ام احمد 

ثالثًا  : ابو قراعه  

هه  : الجميع  

تغيري اسم شارع عامد الدين باسم مناسب جديد. فبدالً من أن يقال شارع   : ابو قراعه 

عامد الدين. يقال شارع عامد الدينا بورا أو شارع عامد الدينالسكا 

الله. أعد أعد أعد أعد  : الجميع  

هذه هي مطالبنا القراعيه الثالث. فمن قبلها خدم مرص وآمالها. ومن رفضها   : ابو قراعه 

واستحمر. فليس له غري السالح األحمر 
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يحى الشيخ ابو قراعه. يحى الشيخ ابو قراعه. يحى الشيخ ابو قراعه )تصفيق   : الجميع 

حاد يعود يف خالله الشيخ إىل مكانه(

)مصفًقا السكاتهم( هس يا جامعه. دلوقت حيث إن الساعه بقت 11 ونصف.   : محرم 

ولسه رئسنا رجب بيه ماجاش. أحسن يشء إنكم تنرصفوا دلوقت وتبقوا 

ترجعوا بعد ساعه 

وهو كذلك  : الجميع  

ليحى رجب بيه  : االفندي 

ليحيى رجب بيه )يخرجون تدريجيًا عىل مقدمة اللحن األول(  : الجميع 

)وحده( يا حفيظ. أما حتة كشكول مغفلني لكن مافيش كده. أنا عارف بس   : محرم 

رجب بيه جوز بنت عمي كان ماله ومال االنتخابات ودوشتها دي

)داخله ووراها عزيزه هانم ابنتها( هو فني امال محرم بيه  : الحام  

أهالً. آديني اهه يا خالتي. أظن إنتو حا تتغدوا النهارده هنا يف السالملك   : محرم  

النهارده وبكره كامن. عىل بال ما يخلصوا املبيضيني من بياض البيت فوق  : الحام 

وكنتو فني من الصبح. يف مرص الجديده؟  : محرم  

أيوه. والله ابن حالل   : الحام 

تصدق يابن عمي إن احنا جايني مكروشني الكرشه دي كلها علشان نتفرج عىل   : عزيزه 

االجتامع بتاع النهارده 

بس بس يا شيخه. بال اجتامع بال غريه  : محرم 

الحام

:   بتقول إيه وعزيزه 

)للحام( باقول إين لو ماكنتش مضطر بحكم ظرويف إين اشتغل سكرتري عند رجب   : محرم 

بيه. كنت من زمان استعفيت الجل خاطر االنتخابات بتاعته اليل فلقتني دي 

والله. طيب يابن اخويا  : الحام  

والله طيب يابن عمي   : عزيزه 
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آه. وارمي يف بستفه بقي   : محرم 

)ذاهبه إليه( بقى يعني دا كل اهتاممك مبســئلة االنتخابات يا حرضة االفندي.   : الحام  

دا مبلــغ حب واحد متعلم زيك لبالده 

دا مبلغ إخالصك لرئس حزب عاملك الســكرتري الخصوىص بتاعه   : عزيــزه 

وبعدين بقى   : محرم  

آه يا خســارة تربيتي فيك يا محرم آه   : الحام  

يا ســتي طيب وانت محمومه قد كده ليه بس   : محرم 

ليه؟  : عزيــزه 

ماتعرفــش حرضتــك ليــه. ماتعرفش إن رجب بيه جوز بنتي. أول يشء حا يطلبه   : الحام  

ملــا ينتخبــوه نايــب يف الربملان. إنه يتكلم عن املرأه املرصيه. ويطلب إنها تكون 

مرشحه 

مرشحه إليه  : محرم 

الحام

لعضوية الربملان  : وعزيــزه 

إبقى قابليني   : محرم 

ليــه. غريبــه بقــى. غريبه يا افندي إن واحده زييِّ أنا. تكون بكره نايبه يف   : الحام 

الربملان

بس بس يا خالتي بالش هلوســه  : محرم 

شــفِت يا نينه. موش قلت لك   : عزيــزه 

معلوم. طالع للمرحوم ابوه. كل يش له يشــبه له ]1]  : الحام 

والنتيجه يعني. لســه فاضل كتري يف االسطوانه   : محرم 

فاضل إنك الزم تفهم كويس يا ادلعدي إنه آن االوان. بل حانت الســاعه اليل   : الحام 

يجب فيها إن املرأة املرصية تستيقظ وتقوم تطالب بحقوقها املهضومة. فاضل 

"كل يش له يشبه له" مثل شعبى يُذكر يف التشابهات.  [1[
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إنك الزم تفهم كامن. إن مافيش يشء موخرنا احنا يا مرصيني غري استهتارنا بكل 

حاجه. وعدم ثقتنا يف انفسنا 

)متهكاًم مصفًقا( براڤو. أعد. أهو إنتو اليل فيهم. إنت والشيخ ابو قراعه   : محرم 

سيبك منه يا نينه. دا قصده يعاكسك بس   : عزيزه 

كل اليل قلتيه دا كويس يا خالتي. لكن إيه الرأي دلوقت   : محرم 

)وقد نظرت إىل الداخل ثم عادت( الرأى إنك تسيبنا شويه بقى. أحسن جامعة   : عزيزه 

زامر بيه وإحسان بيه جرياننا جايني اهم 

)ملتفتًا( ال. ما دام املسئله فيها ستات. أما افك أنا. سبحان من خلصني من   : محرم 

لسانها )يخرج(

إال موش عيب يا نينه. إننا نستقبلهم هنا يف السالملك   : عزيزه 

ال ما هم عارفني إن البيت مشغول فوق. مافيش تكليف   : الحام  

)داخالت( فني أبلتي امال  : السيدات 

الحام 

أهالً وسهالً. أهالً. اتفضلوا  : وعزيزه 

إحنا يا أبلتي جايني نشوف رجب بيه  : منره 1 

جايني نعرض عليه مطالبنا  : منره 2 

الحام 

أهالً وسهالً  : وعزيزه 

بس إن شا الله يكون جمع أصوات كتريه  : منره 3 

أصوات وبس. طيب وحياتك إنت ال اخيلِّ لك نص البلد تصوت له   : الحام 

لتحى السيده املرصيه  : عزيزه 

)لحن يدخل يف خالله رجب بيه(   



لحن

الــيــوم بــنــت  ــا  ي يــومــك  دا  وقــتــك  نوم دا  بــزيــاده  نومك  من  اصحي  قومي 

وطـالـبـي بـحـقـوقـك واخـلصـي م اللـوم

ــه ــي ــرب ــغ ال زي  مــاتــكــونــش  ــهلــيــه  ــحــري ب حــيــاتــنــا  يف  ــد  ــاهـ ــجـ وتـ

ــن   ــادري ــن قــــداره ق ــاره شــاطــري ــط منيش دي  وخفتنا  ــا  ــن ــت دردح يف  ــني  م

ــادات ودبـــلـــومـــات ــ ــه ــ لغات مــعــانــا ش ونــعــرف  بــولــتــيــكــه  ونــعــرف 

ليه  الراجل  زي  بيه  يا  ماتكونش  ــه ليه  ــا  إي ــن ــن ــا هـــو زايــــد ع ــن قـــولـــوا ل

يــجــلــســش محيل  ــا  مـ ــوزي  ــ جـ ــه  ــي ويـــقـــيلل ويـــطـــبـــخ  يل  ــس  ــنـ ــكـ يـ

ــه اشــغــال ــه  لـ ــي  ــ اق اروح  ــا  ــ ان ــيل و  ــرلـ وعـــيـــشـــتـــنـــا تـــبـــقـــى تـ

ــســتــات  ال أوروبــــــا  يف  ــات إيــشــمــعــنــى  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ يف  صـــــوت  ــم  ــهـ لـ

ــم ــه ــوق ــف ن الزم  كــــــامن  ــا  ــ ــن ــ فــوقــهــماح ــون  ــكـ ونـ ــا  ــادنـ بـ يف  ــا  ــن ه

ــا  ــه ــأت ــش ن ــن  ــ مـ ــه  ــ ــريـ ــ املـ بــيــتــهــا دي  يف  ــت  ــ س ــا  ــهـ زيـ مـــافـــيـــش 

لـــبـــادهـــا حـــبـــهـــا  يف  كـــــان  والدهــــــــاإن  ــة  ــ ــي ــ ــرب ــ ت يف  واال 

ستات ــا  ي جــالــكــو  الــبــطــل  اهـــه  ــاآه.  ــن وجــال رشف  ــه  ــ اه ــل  ــط ــب ال ــه  ــ أه

مـيــن زيــه دا يـاهـو مــا بـيـن رجـالـنـا

مـــني  شــــهــــامــــتــــه  يف  عــــــــــى الـــــــعـــــــهـــــــد أمـــــــني مـــــــني 

أملنا لبلوغ  الضمني  إنــت  بــيــه   ــا  ــمي ــدك إي يف  إيــــدي  آدي  هــانــم  يـــا 

ــه  عــن ــد  ــ ــي ــ اح ال  ــدس  ــ ــق ــ م ــمميــــني  ــدك ــاع ــي  أنــــا اس ــب ــل ــل ق ــن كـ مـ

ــوا  ــن ــه ــت ــا تـــــفـــــوزوا  وت ــ تــاريــخــنــالـــحـــد م يف  ــد  ــي ع يـــوم  يــبــقــى  دا 

نــهــضــتــنــا يف  ــه  ــلـ ــايـ هـ ــوه  ــ ــط ــ ــا تــشــاركــنــاوخ ــ ــن ــ ــا اح ــانـ ــسـ ملــــا نـ

ــه ــ ــي ــ ــن ــ وأم غـــــايـــــه  كــــــل  ــهيف  ــيـ ــنـ وطـ حـــــركـــــه  كــــــل  ويف 

ــا مـــرحـــبـــا بـــبـــنـــات الـــيـــوم  ــ وأمــــــــهــــــــات مـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا يـ

ــح الـــنـــوم ــ ــتـــم صـ ــقـ ــو فـ ــ ــكـ ــ ــاأديـ ــن رجــال ــف  ادخـــلـــوا يف صـ ــه  ــل ــال ي

وحــطـــوا إيـــدكـــم فـــي إيـــديــهــم

ــم ــه ــي ــل ــوا الـــحـــمـــل ع ــ ــف ــ ــف ــ وفـــــهـــــمـــــوا الـــــــعـــــــامل كـــلـــهوخ

ــه ــ ــري ــ ــح ــ ــاة املــــريــــةبــــــجــــــرأه كــــــــده وب ــ ــتـ ــ ــفـ ــ فــــضــــل الـ
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)بعد اللحن( أنا ممنون جًدا يا هوانم. يا ابطال الجنس )...( ]1] من مظاهرة   : رجب 

التشجيع دي اليل باغتوين بها دلوقت. وان شاء الله. استمد من عطفكم 

اللطيف عيلَّ ده. قوه عظيمه للسري داميًا إىل االمام

مريس رجب بيه   : السيدات  

بس اليشء املهم عندي دلوقت. اليشء اليل وقفت عليه كل مجهودايت يف الحركه   : رجب  

االنتخابيه دي. إين انترص عىل عدوى شوال بيه. واسحقه يف ميدان االنتخاب

شوال بيه  : السيدات 

أيوه شوال بيه. رئس حزب املليسني   : رجب 

ليسقط حزب املليسني   : السيدات  

أل والغريبه. إين أنا وشوال بيه ده. من ايام املدرسه كنا عدوين يف اغلب مواقفنا   : رجب  

الحيويه عدوين. يف االنتخابات النهارده عدوين لدرجه إنه داير يعاكسنى 

مطرح ما اروح. ويرىش الجامعه الىل مرشحنى بأمواله علشان يشرتى أصواتهم 

ماعلهش يابنى. ربنا داميًا ينرص الحق عىل الباطل  : الحام 

ياخي ويا ريته اكتفى بكده بس.. إال قال إيه. علشان يشوه سمعتي يف نظر   : رجب 

رجال الحزب بتاعي. أنشأ جرنال مصور ساقط زي ده. للطعن يفَّ وسامه 

الخازوق )يخرج جريده من جيبه(

أما اسم نكته )يضحكن(  : السيدات  

)ملحرم( ماعلهش والتهتم به أبًدا. عيب إن واحد زعيم حركه زيك. يوطي نفسه   : الحام 

ويرد عيل الوقح بتاع الخوازيق ده

الغايه. دلوقت أنا والراجل شوال بيه ده. زي قائدين بجيوشهم يف ميدان   : رجب 

الحرب. أنا زعيم حزب املقايسني. وهو زعيم حزب املقايسني يا أنا يا هو 

آه من حق اصرب اصرب يا جوز بنتي  : الحام  

إيه فيه إيه  : رجب  

تعاىل شوف تعاىل. علشان تعرف إيه مبلغ اهتاممى مبصلحة بنات جنيس   : الحام 

)تبحث يف جيوبها(

إيه. مقاله   : رجب 

كلمة غري واضحة بالنص.  [1[
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أهه سودتها كده بالقلم الرصاص واحنا جايني دلوقت من مرصالجديده يف املرتو  : الحام 

السيدات 

يف املرتو يف املرتو   : ورجب  

دي الزم مقاله كهربائيه خالص. وريني كده اما اشوف   : رجب 

)وقد أخرجت الدفرت( أهه  : الحام 

)ضاحًكا( ديهده يا حاميت. إنِت كاتبه املقاله يف دفرت اللحمه والخضار   : رجب 

أيوه حاعمل إيه. ما دام كانت املقاله حزقاين وانا يف املرتو. اهه مالقيتش   : الحام 

قدامي غري الدفرت ده. وبعدين رحت عامله فيه مسوده موقتًا

إال دفرت اللحمه ده )يشم الدفرت( دي طالعه مقاله زفره خالص )تضحك   : رجب  

السيدات(

بس بس خلينا يف الجد. اسمعوا يا ستات  : الحام 

)يقرأ( أيها الرجال املستبدون. إن املرأة منا بطبيعتها وبحكم ضعفها هي دامئًا   : رجب 

يف احتياج إىل الحريه وإىل.. جوز كوارع بسته صاغ 

)باستغراب( هه )يضحكن(  : السيدات 

بيقول إيه ده. يا شيخ اقرا يف ناحيه واحده بس   : الحام  

وإىل كل ما يرفع شأنها يف الهيئه االجتامعيه. وال تنىس أيها الرجل إن املرأه منا   : رجب  

عندها كرامه. عندها شعور. عندها. فلفل بسته مليم 

إيه إيه  : الجميع 

ياخويا هات أما ابيضها إنت الخر  : الحام 

استنى طويل بالك. وال يفوتكم إن املرأه منا. متى انتخبت يف الربملان صح لها..   : رجب 

بيض بتالته تعريفه

أما نكته العباره دي )يضحكن(  : السيدات  

)وقد اختطفت الدفرت من يده( نعم. وبتضحك كامن   : الحام  

ال موش القصد يا حاميت. أنا بس.. لو تحبوا تسمعوا مني نصيحه يا ستات.   : رجب  

لطفوا شويه من حده التحمس بتاعكم ده موقتًا وانا اوكد لكم إين متى 

انتخبت يف الربملان. أفتح ألول فرصه موضوع املرأه املرصيه واضحى فيه كل 

مجهود يف استطاعتى 

مريس رجب بيه  : السيدات  
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)للحام( اسمحي لنا بقى يا تيزه. أحسن ميعاد الغدا جه  : منره 1 

ال ال مستحيل  : الحام  

الزم تتغدوا عندنا النهارده   : عزيزه 

ال ال بالله  : السيدات 

يالله فوتوا بنا عالناحيه دي  : الحام  

طيب اورڤوار يا بيه  : السيدات  

اورڤوار يا هوانم  : رجب  

اتفضيل يا اختي. ال بالله. اتفضيل يا سنيه هانم )تخرج السيدات(  : السيدات  

بقى برضه الحاجات النواعم اللطيفه دي. يصح إنها تكون اعضاء. أمال احنا   : رجب  

ياليل اتخلقنا اعضأ خالص نعمل إيه 

)داخالً( ديهده. إنت كنت فني يا سيدنا البيه. الجامعه املنتخبني بتوعك مشيو   : محرم 

وراجعني لك بعد شويه 

طيب يا حرضة السكرتري. إمنا طمنى قبله. إزاي الحال. موش معدن  : رجب  

معدن قوي. بس الست حامتك مهلبيه خالص علشان مسئلة االنتخاب   : محرم 

آه. إنت بالك. أهه توافقها عىل قد عقلها. بس اوعى تقول لها كده احسن   : رجب 

بعدين تسود عيشتي 

ال ال موش عيب  : محرم 

أيوه يا حظ. أحسن دي حاجات ما اقدرش ارصح بها إال لك إنت بصفتك   : رجب 

السكرتري 

طبًعا. بس بصفتى سكرتريك كامن يا رجب بيه. كان الزم اعرف سبب التغيري   : محرم 

اليل الحظته عليك من يجي اربع خمس تيام دلوقت 

صحيح؟ الحظت حاجه  : رجب 

أيوه. الزم تكون بتحب نتايه من هنا واال من هنا   : محرم 

آه يا سكرتري األنس يا حدق إنت  : رجب 

باقول لك فراسه  : محرم 

أيوه. بس اليشء اليل فراستك خيبت فيه يا بطل. هو إن النتايه دي. موش   : رجب 

مجرد واحده من هنا واال من هنا زي ما بتقول

أمال إيه. واحده متجوزه  : محرم 
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متجوزه قوي. عىل كل حال أنا ما اعرفش جوزها. وكل اليل قالته يلَّ. إنها   : رجب  

متجوزه واحد اسمه شاكر بيه بيشتغل يف البورصه وتجارة االقطان. معظم 

اوقاته يف السفر 

إش عال عال. ولكن إيه كان أصل املعرفه دي بقى   : محرم 

أصلها صدفه غريبه جًدا يا محرم بيه. ديك النهار كنت رحت بالصدفه اشرتي   : رجب  

مناديل من محل شيكوريل. قمت لقيت جوه واحده هنومه لكن يف غاية 

الشيك. بارزيان )متنهدان(

يا حفيظ  : محرم 

أنا يا دوب لسه واقف بامتحك. يا دوب بابص لها بصه والتانيه وعنها وتكك   : رجب 

وراح النور مطفي يف املحل كله 

يا خرب وبعدين  : محرم 

وبعدين يا افندم فضلت احسس بأيدى كده لحد ما عرتت فيها. وهى لوخره   : رجب  

راحت ماسكه يف دراعي. وعنها وفضلنا نسحب يف بعض ونتخبط يف كل بنك 

ويف كل مستخدم ويف كل زبون شويه لحد ما طلعنا عىل وش الدنيا 

أما معرفة نكته قوي  : محرم  

باالختصار ما اطولش عليك البنيه استلطفتني واستلطفتها ألين بعد الحادثه دي   : رجب  

شفتها تالت اربع مرات يف شارع بوالق وهي كل مره تبص يل من بعيد وتضحك 

يل. فا فضلنا كده عاملناوره دي لحد النهارده الصبح بس 

النهارده الصبح إيه  : محرم 

كنــت بالصدفــه باودع واحد صاحبي يف محطة مرص. وبعدين بالصدفه لقيت   : رجب  

صاحبتنا دي لوحدها عىل رصيف املحطه. فتجرأت وســألتها مســافره يا هانم. 

فقالت يل بعد تردد بســيط طبًعا. إنها جايه تودع واحده صاحبتها. وانها 

مســافره بعد الضهر عىل طنطا علشــان تعاين كام فدان لقطه عايزه تشرتيهم 

هناك

كويس خالص  : محرم 

فأنا دغري يف الحال جات يل فكره إين اعرض عليها نفيس ملعاينة األرض دي.   : رجب  

وقلت لها بالكدب إين مستخدم خبري يف وزارة الزراعه 

أف. أما حتة دين روايه   : محرم 
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بس. وحتى ملا سألتني عن اسمي. قلت لها بالكدب إن اسمي محرم بيه ذهني   : رجب  

عىل اسمك

يش لطيف خالص. لكن هه. وبعدين قلت لها إنك تعاين لها األرض   : محرم 

إمنا كل اليل قدرت افهمه من كالمها إنها ماتعرفش حد يف طنطا ورمبا إذا   : رجب  

اضطرها الحال. تنزل يف أي لوكنده هناك. وال يخفاك إن اللوكاندات هناك ما 
يزيدش عددهم عن اتنني او تالتة يعني يش )...( ]1]

إش عال  : محرم 

بس املهم دلوقت إين اختلق يل أي سبب علشان اسافر عىل طنطا. من غري ما   : رجب 

تلحظ حاميت واال مرايت

آه. أهه دى  : محرم 

)من الداخل( هو فني البيه يا فريده   : الحام  

آه حاميت. هس قفل يف عرضك. أما اروح أنا اوضب أي حجه للسفر النهارده من   : رجب  

كل بد )يخرج بلهفه( أورڤوار

أورڤوار بس ماتغيبش. أحسن املنتخبني راجعني لك أما نكته الحكايه دي     : محرم 

)داخله ملحرم( الله هو فني جوز بنتي امال. خرج؟  : الحام  

أيوه. بس عنده مشوار صغري وجاي حاالً  : محرم 

)داخله( ادلعدي يا ستي الكبريه  : فريده  

إيه يا فريده  : الحام  

فيه واحد عمده بره بيسأل عىل سيدي البيه. وبعدين قلت له خرج وال فيش   : فريده  

إال الست حامته. قام قال يل اقابل حامته 

)آخذه الكارت يف يدها( ودا إيه ده. الكارت بتاعه   : الحام 

أيوه  : فريده  

يا ترى مني بسالمته العمده ده   : محرم 

)تقرأ( رمضان بيه سامل ابو حويجه الدنف من أعيان برما غربيه   : الحام  

برما دي مني كامن. آه اظن جهة طنطا  : محرم 

)لفريده( طيب خليه يخش. أنا اقابله أنا ومحرم بيه أما نشوف عايز إيه   : الحام  

كلمة غري واضحة بالنص.  [1[
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حارض يا ستي  : فريده  

إياك عىل الله يكون خري   : محرم 

الزم يا محرم يابني. ألن عيني اليمني دي نازله رف من صباحة ربنا   : الحام 

)من الداخل( أيوه قلت لك. أنا رمضان سامل ابو حويجه الدنف من برما غربيه   : العمده  

)داخالً( سالم عليكم

وعليكم السالم. أهالً وسهالً   : الحام ومحرم 

بدستور قبله. مني فيكم يبقى حامة البيه )يضحكان(  : العمده 

ديهدي. أهه حرضتها الست )مشريًا عىل الحام(  : محرم 

البت الخدامه بتاعتكم هي اليل قالت يل. إن الست الكبريه عايزاك جوه قلت   : العمده  

لها اقدر اخش عليها. قالت يل خش. رحت خاشش عىل طول. سالمات سالمات 

)تضحك الحام(
)عىل حده( دا باينه لطخ  ]1]  : محرم 

إنت آنستنا خالص يا حرضة العمده  : الحام 

الله يؤانسك. إال بدستور قبله. حرضته يبقى مني   : العمده 

حرضة السكرتري بتاع رجب بيه  : الحام  

سرتكري دا يبقى إيه كامن. خوجه فرنساوي  : العمده  

)داخله( ادلعدي يايس محرم. كلم يف التلفون قوام   : فريده 

هه. طيب خليك إنِت هنا مع ستك )يخرج بلهفه( أنا جاي حاالً   : محرم 

حارض  : فريده  

بقى حرضتك عايزين أنا يا ادلعدي.  واال عايز رجب بيه جوز بنتي   : الحام 

ماعلهش. أهه إنت وجوز بنتك واحد مافيش فرق   : العمده 

طيب فيه إيه يف الخدمه  : الحام  

فيه إين أنا يا حرضة الحموايه. ما اكرهش حاجه يف الدنيا قد الجامعه بتوع   : العمده 

حزب املتليسني دول اليل يف بلدنا 

]1]  تغريت: لوح.
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يا سالم. حتى يف بلدكم كامن لهم حزب  : الحام  

أيوه. إمنا االنكت من كده. إن لهم رئيس اسمه شوال بيه دايرين يرشحوه   : العمده 

لالنتخاب. وهم لحد النهارده لسه ماحدش شاف جنس فورمة خلقته إيه 

قطعم بعيد عنك هم وشوال بتاعهم   : الحام  

وادي حتى خازوق من خوازيقه اهه )يضعه عىل الطاوله بجانبه( القصد ما   : العمده 

اطولش عليك يا ست. أنا لوخر رحت متشمر وعملت ضدهم يف بلدنا حتة 

حزب لكن مكن 

تسلم همتك يابو حويجه   : الحام  

الله يسلمك. إمنا أنا علشان افرس الجامعه املتليسني دول. قعدت اسأل   : العمده  

واستقىص لحد ما عرفت إن الراجل شوال بيه بتاعهم ده. مالوش عدو يف الدنيا 

غري رجب بيه جوز بنت حرضتك. وعليه رحت مسمى الحزب بتاعنا اليل يف 

البلد حزب املقايسني 

دا يشء لطيف خالص. ولكن إيه اليل عايزه حرضتك دلوقت من رجب بيه   : الحام 

اليل أنا عايزه دلوقت ]1] أواًل إين استعرف بحرضة جنابه علشان ارأسه عالحزب   : العمده  

بتاعنا ]2] اليل يف بلدنا

 [3[).......(   

أصرب إيه يا حرضة العمدة. مدرك إيه يا حرضة العمده. والحاجات امللعب دي   : العمده 

بتاعة النسا. لكن عىل مني

)ضاحكه( الغايه. حيث إن املسئله فيها انتخاب جوز بنتي. لك عيلَّ يا رمضان   : الحام  

بيه. إن أول ما يجى دلوقت. أخليه يسافر حاالً موش عالغربيه بس. بل عىل 

كل بالد وجه بحري 

أهه كده. وانا كامن اتكاالً عىل الرندڤوه بتاعك ده. آديني مسافر دلوقت حاالً   : العمده  

عىل بلدنا وحا مهد كل طريق النتخاب رجب بيه 

روح الله ينرصكم عىل الغجر دول   : الحام  

أخ يا ناري. بس ما اشوف وشك يا شوال يابن جامد أول. يا مغيث. طب دا اليل   : العمده  

يقل حياه عىل رئس الحزب بتاعنا. دانا ارشب من دمه. يا سالم ياوالد )يخرج(

تم حذفها.  [1[

تم حذفها.  [2[

جزء مفقود من نص الرواية.  [3[
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اهه كده الرجاله واال بالش. هو فني ادلعدي جوز بنتي أما افرحه فني )تهم   : الحام 

بالخروج(

ادلعدي يا ستي  : فريده  

فيه إيه يا فريده  : الحام  

واحده ست بتسأل عىل حرضتك بره علشان الدور الفايض بتاعكوا اليل يف اول   : فريده 

الشارع

آه. طيب خليها تخش  : الحام  

حارض يا ستي )تخرج(  : فريده  

غريبه الست دي اليل جايه يف حصة الغدا. الغايه أما نؤجر الشقه دي باملره   : الحام  

وخلينا ننفض 

)داخله( اتفضيل يا ادلعدي  : فريده 

)داخله( بونجور يا هانم   : زبيده 

بونجور اهالً وسهالً. اتفضىل يا هانم اسرتيحي. فيه إيه يف الخدمه  : الحام 

)جالسه( بقى أنا جايه لحرضتك علشان الدور الفايض بتاعكوا اليل هنا يف أول   : زبيده 

الشارع 

أهالً وسهالً. بس كده   : الحام 

أنا اتفرجت عليه امبارح. هو فيه ست أود. موش متام   : زبيده  

أيوه سته. وفيه الكهربا وامليه و....  : الحام 

مفهوم مفهوم. لكن املهم قبله. أجرته كام   : زبيده  

11 جنيه يا هانم   : الحام  

أوه. ال. دا غايل قوي   : زبيده  

يا سالم. 11 جنيه كتري عىل بيت صحي زي ده. وبترضب فيه الشمس ليل ونهار   : الحام  

)داخالً( بردون ال مؤاخذه   : العمده  

إيه. نسيت حاجه   : الحام  

أيوه. الخازوق اليل كان معايا نسيته هنا )بحده( آه اُهه   : العمده  
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ديهده. دا العمده اليل كان عندنا الصبح )تنظر إليه(  : زبيده 

يا نهارك اسوح يابو حويجه  : العمده  

الله إيه مالك  : الحام  

دي الست جامعة شوال بيه اليل كنت حداها الصبحيه   : العمده 

هه  : الحام  

إزيك يا ست شواليه. الراجل جوزك لسه ما باينش. ماعلهش الصرب طيب. مسري   : العمده 

الوجوه تتالقى )يخرج(

بيقول إيه ده  : زبيده 

)لزبيده( بقى حرضتك مرات شوال بيه يادلعدي   : الحام 

أيوه يادلعدي  : زبيده 

مرات شوال بيه. ولِك وش تجي تخيش هنا ىف بيتي. فهميني دلوقت تودي   : الحام  

وشك مني فني 

ويش. أوديه مطرح ما أنا عايزه  : زبيده 

والخازوق بتاعكوا يا هانم. الخازوق توديه فني  : الحام 

الله. دى باينها رسايه خالص. فهميني بس يا هانم. خازوق إيه وغريه إيه   : زبيده 

بقى لسه مانتيش فاهمه. ماتعرفيش إنك هنا يف بيت رجب بيه فهمي عدو   : الحام  

جوزك األلد 

آه. قويل كده. بقى أنا دلوقت يف معسكر األعداء  : زبيده 

أيوه يف معسكر األعداء. وعليه اتفضيل حاالً وريني عرض اكتافك   : الحام 

قوام كده  : زبيده 

)بحده( الخازوق يا هانم. الخازوق. الخازوق. الخازوق   : الحام  

إميش خازوق يف عينك مره ملحوسه )تخرج(  : زبيده 

بتقول إيه. أنا ملحوسه. وبتشتمني يف بيتي كامن. ليسقط حزب املليسني   : الحام 

)تخرج(

)داخالً( أف. دا ىشء وحش خالص   : رجب  
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)داخالً( الله الله. تعاىل بس فهمني. إيه الحكايه يا سيدنا البيه   : محرم  

دور يل يا اخي من تحت األرض عىل أي حجه اسافر بها عىل طنطا حاالً   : رجب 

عىل طنطا. علشان تحصل صاحبتنا مراة شاكر بيه   : محرم 

أيوه. ألنها مسافره يف قطر تالته. وانا بدي اروح وراها كده سكيتي   : رجب  

والله إن جيت للحق املسئله عايزه فكر يا رجب بيه  : محرم  

شوف يل حاالً أي طريقه كده والسالم. هه. قول. اخلص. اتكلم. انطق يالله   : رجب 

يا سالم. دي الحب ملهلبه خالص  : محرم 

)داخله( أيوه يا هوانم   : الحام  

إخص   : رجب 

حرضة الزعيم بتاعنا اهه )تدخل الهوانم(  : الحام  

)عىل حده بخوف( ماحناش مسافرين يف نهارنا   : رجب  

)لرجب( يالله يادلعدي يالله. إلفع شنطتك وسافر دلوقت حاالً   : الحام  

)بفرح( أسافر دلوقت حاالً   : رجب 

إش عال   : محرم 

الغربيه كلها يابني منتظره ترشيفك عىل نار. األهاىل عايزين منك خطبه واحده   : الحام 

بس. علشان ينتخبوك حاالً عضو يف الربملان 

براڤو )يصفقن(   : السيدات  

غربية إيه وقبلية إيه يا حاميت   : رجب 

هس وال كلمه. الزم تروح ترشح نفسك حاالً يف الغربيه من اولها الخرها.   : الحام 

وبعدها ترجع لنا رافع راية الفخر واالنتصار 

)لنفسه( اش جات عالطبطاب   : رجب 

)لرجب( الله إيه مالك. موش عايز تسافر   : عزيزه 

هه. أيوه. بس )متنهًدا( قلبي موش مطاوعني يا روحي. أسافر ازاي واسيبك   : رجب 

إنت وحاميت. إزاي )بتصنع البكا( 

آدي العواطف واال بالش  : السيدات  
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لحن

األعــــــادي فــيــكــم  يـــشـــمـــتـــوا  ــهال  ــاي ــه ــن ال إيل  ــا  ــايـ ــعـ مـ قــــولــــوا 

ــا  ــســان ــن ــه ت ــيـ ــا بـ ــ ــس ي ــ ــاب إوعــــــى ب ــخ ــت االن ــوت يف  ــ ــا ص ــن ل إجـــعـــل 

ــى إهـــانـــه ــق ــب ــا بـــيـــه ي ــ ــن ي ــس ــح نـــــواب ل نــــكــــون  احــــنــــا  الزم 

ــا  ــدن ــكــم إيـــدكـــم يف إي ــا ب ــى مــطــالــبــنــا يـــا مــرحــب ــ ــم ع ــك ــب ــل ــوا ط ــمـ ضـ

ــى الــنــيــل ولــيــحــى رجــالــه  ــح ــي ــهل ــ ــالـ ــ الـــــــــيل هـــــــم كـــــــل آمـ

ــا الحـــــت أنــــــواره  ــدنـ ــجـ ــل هـــالـــه أهـــــه مـ ــ ــا اهــــــه هـ ــ ــدن ــ ــع ــ وس

ستار

يستحيل يا ابني. الزم تسافر دلوقت حاالً. دا يشء يتعلق باسمنا ورشفنا   : الحام 

)ميسح دموعه( طيب يا حاميت الرشف قبل كل يشء   : رجب 

مسكني   : محرم  
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الفصل الثاين 

يرفع الستار عن مدخل األوتيل والفاحون يغنون ويرقصون.

)بعد اللحن وخروج الراقصات( هس. وادي عم صفر افندي صاحب اللوكنده   : أحدهم  

اهه ) يصفقون لدخول الفندقي وهو حامل بيده جريده( ليحى حزب شوال بيه

ليحى حزب شوال بيه  : الجميع  

كل دا كويس يا اخواين. وانا يف مقدمة حزب الشوالني زي مانتم راسيني بس   : صفر  

ارجوكم تالحظوا نقطه واحده

إيه يا عم صفر  : الجميع 

بقى أنا سمحت لكم باالجتامع هنا يف محيل امبارح والنهارده. ولكن ما   : صفر  

تنسوش إن دا يشء لو استمر رمبا يرضين يف اللوكانديت

لك حق  : الجميع 

ثم من جهه تانيه الخواجه حجاراكيس رشييك يف اللوكنده دي. بيزعل كتري   : صفر 

من اجتامعنا هنا. فعليه ارجوكم تتفضلوا من غري مطرود. وقولوا معايا باعال 

صوتكم جميعا ليحيى شوال بيه

ليحي شوال بيه )يخرجون مصفقني(  : الجميع 

أف. سبحان من رصفهم. الغريبه إين متحمس قد الجامعه دول يجي ميت ألف   : صفر  

مليون مره. ولكن خايف عىل عييش وزبايني. حاعمل إيه )يفتح الجريده( آه. 

أما نشوف الرئيس بتاعنا بيقول إيه يف الخازوق بتاعه بتاع النهارده )يجلس(

)داخالً( ڤري صفر افندي  : الخواجه  

جرى إيه يا خواجه حجاراكس. موش تسيبني شويه أما اقرا الجرنال   : صفر  

يا خبيبي بزياده سياسه خرقت قلبي  : الخواجه 

)بحده( سبحان الله. طيب يا أخي رشييك يف لوكاندىت أمنا. وعايز تكون رشييك   : صفر  

يف مباديئ وحريتي كامن

خريتك إيه ڤري. أنا بدي افهم. حرضتك فاتح أوتيل. واال فاتح برملان   : الخواجه 

أهه الزبون اليل يعجبه عىل كده اهالً وسهالً. واليل ما يعجبوش عىل كيفه   : صفر 

أخ يا ناري. أهه طول النهار بيستنى كده والخازوق يف إيده   : الخواجه 

أيوه. يعني أنا مالقيتليش رشيك يشاركني. غري الرشيك البكااله ده  : صفر 
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إخرس. بكااله يف عينك. أنا احسن من حدارش زيك إنت. راجل قبيح ما   : الخواجه 

تختشيش 

طيب اميش بقى روح من ويش. روح الخيل نهارك اسود النهارده )يكون رمى   : صفر  

الجريده عىل الكريس(

)داخالً بشنطته( جرى إيه خرب إيه حصل إيه  : العمده 

آه. رمضان بيه. ال مؤاخذه يا جناب العمده  : صفر  

بردون ابو حويجه بيه )يأخذ الشنطه من يده(  : الخواجه 

بقى موش عيب عليكم يا جامعه. ملا اجي أنا حويجه كيل بشنطتي لحد هنا   : العمده  

ماعلهش تحب جنابك تنزل يف انهي أوده من دول منره 1 واال منره 2 واال منره 3  : صفر  

ال ال خليني يف النمره دي احسن. أنا واخد عىل منره واحد   : العمده 

حارض يا بيه )يدخل الشنطه يف منره 1(  : الخواجه  

أهالً وسهالً. حرضتك اظن جاي من مرص. وجيت امتى امال  : صفر 

)جالًسا عىل الجريده( جيت امبارح بس كنت وصلت لحد البلد بلدنا. وبعدين   : العمده 

جيت عىل هنا النهارده. علشان مستنظر جامعه جايني يل من مرص. إال إنت 

تابع النهى حزب هنا يا صفر افندي

لحزب شوال بيه ويل الرشف  : صفر 

يا نهار اسود ياوالد طب والله لوال إين مستنظر الجامعه دول اليل جايني يل من   : العمده 

مرص. ومواعدهم هنا. ما كنت اعتب لوكاندتك دي. بقى طول مدة حيايت

ما تأخذنيش يا بيه. دى مسئلة مباديء  : صفر 

)ملتفتًا( يا خرب جورنال إيه ده اليل أنا كنت قاعد عليه )يتناول الجريده(  : العمده 

)آخذ الجريده( دا الخازوق  : صفر 

إخص )يرميه( الله يخيبه ويخيب صاحبه. الغايه تعال حط يل كريس يف البكلونه   : العمده 

دي. وبعدين ابعت يل جرسون من جرسينك. يجيب يل بورسيون فول وزيت 

)يخرج(

حارض يا افندم. إال بورسيون فول وزيت دي كامن )يخرج ضاحًكا(  : صفر 

)داخله بشنطه( آه. اسمع هنا يا جرسون. هى دي لوكاندة امللوك   : زبيده 

أيوه يا هانم )يأخذ الشنطه ويحتفها مييًنا(  : الخواجه  

طيب شوف يل أوده تكون طراوه وعالخال احسن أنا تعبانه من دوشة القطر   : زبيده  

وبدي اسرتيح شويه
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حارض. بس أما نجيب الدفرت ونيجي. بردون )يخرج(  : الخواجه  

أف. أما تعبانه تعب )تجلس( بس اياك عىل الله انتهي من مسئلة الكام فدان   : زبيده 

دول اليل عايزه اشرتيهم. وارجع ملرص قبل ما يكون جوزي جه من اسكندريه 

ويأخذ خرب 

)داخالً( يا جرسون  : رجب  

يا خرب. إنت حرضتك جاي ورايا  : زبيده  

جاي قدامك اهه  : رجب  

يشء غريب إيه اليل جابك هنا يف طنطا. ثم منني عرفت إين نازله يف األوتيل ده  : زبيده 

قلب املؤمن يا هانم )يضع الشنطه فوق الطواله(  : رجب  

أما يشء بارد صحيح  : زبيده 

أنا والله جيت علشان اعاين الكام فدان اليل بدك تشرتيهم ألن موش من   : رجب  

االنسانيه أبًدا. إن واحد زي يشوف واحده هنومه زيك. هنا لوحدها يف األرياف 

ال أشكرك. األرض عاينتها وخالص. اتفضل إنت شوف لك لوكنده تانيه من غري   : زبيده 

مطرود 

)يرد( حارض  : رجب 

بقى كويس كده يا محرم بيه  : زبيده 

محرم بيه )متذكرًا(  آه )ضاحًكا( أيوه.. كويس عىل إيه يا هانم  : رجب  

يعني لو حد شافك بتتكلم معايا دلوقت من جرسونات اللوكانده دي حا يقولوا   : زبيده 

إيه 

يقولوا إيه. يقولوا ابن عمها ابن خالها. اخوها. جوزها..   : رجب 

إال جوزها دي كامن  : زبيده 

)داخالً بدفرت( آه. حرضت البيه دي جوزك يا هانم   : الخواجه 

هه  : زبيده  

أيوه يا سيدي جوزها ودي عايزه سؤال. إنت مافيش يف عينك نظر يا أخي. أمال   : رجب  

لوكندجي إيه. جوزها. آه جوزها 

طيب. حارض حارض  : الخواجه  

قول عندك. محرم بيه ذهني والست حرمه من مرص   : رجب  

)يكتب( مخرم بيه ذهني والست خرمه من مرص مريس يا بيه )يقفل الدفرت(  : الخواجه 

فني احسن أوده عندك بقى يا حظ. دي؟ )مشريًا عىل منره 1(  : رجب 
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ال دي فيها واخد عمده. االخسن ميسك منره 2 دي   : الخواجه  

طيب امسكها يالله  : رجب  

أيوه بس ملا ندخل الشنطه. مخرم بيه ذهني والست خرمه )ياخد الشنطتني   : الخواجه  

ويدخل منره 2(

إال محرم بيه ذهني والست حرمه دي. آدحنا بقينا اجواز كده بالزور   : زبيده 

دا يشء بسيط جًدا يا مرايت  : رجب  

إيه بتقول إيه   : زبيده 

ما باقولش شالله يا سيد )يخرج الخواجه من الغرفه متجًها لليمني(   : رجب 

يعني وإيه الرأي معاك دلوقت  : زبيده 

الرأي. تصدقي يا هانم إين أنا ابتديت اتضايق. لكونك سايقه التقل عىلَّ قوي  : رجب  

وانت تصدق يا محرم بيه. إين أنا ابتديت اتندم عىل كوين كلمتك النهارده يف   : زبيده 

املحطه 

نعم  : رجب  

ما نعمش وال حاجه. يالله كامن مره. شوف لك لوكنده تانيه احسن اسيب لك   : زبيده 

البلد دي وتني مسافره حاالً 

هه )يهرش يف رأسه(  : رجب  

ماتهريش. حا تنزل واال انده لك الجرسون ينزلك   : زبيده 

وبعدين بقى   : رجب  

)ماده يدها ملصافحته( يالله. أورڤوار. إبقى قابلني يف مرص   : زبيده 

طيب .. اورڤوار )يقبل يدها فيدخل العمده(  : رجب 

يا بوي )يتقدم بينهام دون أن يراه(  : العمده 

أورڤوار يا مرايت  : رجب 

يه. آدي شواليه هانم )تذهب زبيده لغرفتها ويتبعها رجب لغاية الباب(   : العمده 

شواليه هانم تبقى مراته

طيب. أنا راجع بعدين يا مرايت  : رجب  

آه. والله وقعت يف إيدي يا بتاع الخازوق يابن الوطه  : العمده 

)ملتفتًا( مني ده. مني حرضتك  : رجب 

حرضيت أنا سامل ابو حويجه الدنف الربماوي اليل غايظ الكل    : العمده 

)متهكاًم( وازاي بنتك حويجه  : رجب 
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إخرس قليل الحيا ما تختشيش. موش بزياده قلة حياك وشتيمتك يف الراجل   : العمده 

رجب بيه فهمي سيدك

رجب بيه فهمي  : رجب  

أيوه رجب بيه فهمي. دانت الزم امك داعيه لك اليل رحت لك البيت ]1] امبارح   : العمده 

وال لقيتكش يف بيتكم

يف بيت مني يا جدع  : رجب 

الغايه. جدع ماجدعش. أنا حالف ميني قسم بالله العظيم إين أول مانرض   : العمده 

خلقتك )يتناول الجريده( الزم ابرم الخازوق بتاعك ده وارشقه يف عينك 

آه يا وقح يا قليل الحيا )ميسح وجهه(  : رجب  

)خارجه من غرفتها( الله إيه ده. فيه إيه )ترى العمده( يا خرب العمده بتاع   : زبيده 

مرص

)لزبيده( الراجل ده الزم مجنون. الزم اروح ابلغ عنه حاالً واوديه يف داهيه  : رجب  

ال مؤاخذه يا شواليه هانم  : العمده 

رجب 

هه  : وزبيده  

أهه كل يوم من دا يا شوال بيه )يتجه لغرفته( أنا اوريك الخازوق يطلع منني   : العمده 

)يدخل الغرفه(

)لزبيده( بيقول إيه الراجل ده  : رجب 

سيبك منه ما تاخدش بالك   : زبيده  

ماخدش بايل ازاي. إيه املناسبه يف كونه بيقول لنا شوال بيه وشواليه هانم.   : رجب 

وخازوق وماخازوقش 

ال دا بس علشان..  : زبيده 

علشان إيه. أنا موش فاهم. فهميني إيه الحكايه  : رجب  

الحكايه يا محرم بيه إن العمده ده. تحب اقول لك كده بكل رصاحه   : زبيده 

أيوه قويل. إيه بس   : رجب  

يف الحقيقه يا عزيزي. أنا جوزي ما اسموش شاكر بيه زي ما قلت لك. فهمت   : زبيده  

بقى؟

الله. امال اسمه إيه  : رجب  

اسمه شوال بيه  : زبيده 

]1]  تم حذفها.
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شوال بيه صاحب جرنال الخازوق   : رجب  

أيوه. والراجل الفالح ده كان شافني يف مرص. وبعدين دلوقت ملا شافني وياك   : زبيده 

هنا. افتكرك جوزي 

)ضاحًكا( بفو )لزبيده بفرح( آه يا روحي..   : رجب  

ال ال ارجع. دلوقت ما دام املسئله اتلخفنت كده ]1]. مافيش قدامي بقى غري   : زبيده 

كوين آخد شنطتي واول قطر وعىل طول عىل مرص 

الله الله. بس اسمعي يا روحي. شواليه هانم )عائًدا( يا خساره لو كنت عارف   : رجب  

إنها مراته. الغايه بقى ال ممكن املسئله تنتهى بفضيحه يالله السالمه. دلوقت 

احسن ىشء إين افك من هنا ]2] أنا الخر عىل مرص طوايل. يا جرسون. يا جامعه 

ياليل هنا. ياهو. يا ناس 

سوبتو سوبتو )يدخل( عايز خاجه يا مخرم بيه   : الخواجه  

أيوه. شوف حسابك كام. بس قوام. أحسن غرينا فكرنا ومسافرين دلوقت حاالً   : رجب  

جرى لهم إيه )يلتفت حوله(  : الخواجه  

)موجًها كالمه لغرفة زبيده( يالله شهيل يا روحي ال القطر يفوتنا من حق أما   : رجب  

اشوف مواعيد القطورات )يخرج شامالً(

أنا عارف صفر افندي دي روختو يف انهي داهيه   : الخواجه  

عويس

وشلتوت 

يادي النهار اليل زي القشطه . زقططوا وافرحوا يا وله إنت وهو. هو فني عم   : والرخم 

صفر افندي. برشى النهارده برشى 

باسم الله الحفيظ. إيه دي حريقه )يتجه لجهة االصوات(  : الخواجه 

)داخالً ووراه شلتوت والرخم( هو فني عم  صفر افندي   : عويس 

إفرح وزقطط يا خواجتنا   : شلتوت 

يالله اتحزم وارقص لنا عرشه يا خواجه   : الرخم  

نرقص إيه ڤري إنت مجنون   : الخواجه  

)داخالً بلهفة( إيه العباره جرى إيه. خرب إيه   : صفر  

تعاىل إنت فني  : الثاث  

إيه فيه خرب مهم   : صفر  

تم حذفها.  [1[

حذف: من هنا.  [2[
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مهم وبس  : الثاث 

شوال بيه رئس الحزب بتاعنا   : عويس 

إيه ماله   : صفر 

خد )يخرج تلغراف من جيبه( آدي التلغراف اليل باعته امبارح من اسكندريه   : عويس 

لوكيل جرنال الخازوق بتاعه اليل هنا )يناوله التلغراف(

يا ترى فيه إيه   : صفر 

أيوه اقرا بس   : الثاث 

فرحت جًدا للحصول عىل ميتني صوت يف طنطا وسأحرض باكر بعد الضهر.   : صفر  

شوال 

يعني النهارده حا يطب هنا   : الثاث 

أيوه مفهوم. حاكم شوال بيه. كان مويص سليامن افندي وكيل الجرنال بتاعه.   : صفر  

بإنه مبجرد ما يجمع له ميتني صوت يف طنطا يبعت له تلغراف الجل ما يجي 

هنا بنفسه 

شلتوت 

يا سالم  : والرخم 

يا ترى شكله إيه  : عويس 

والله علمي علمك. أهه كل رجالتنا اليل مرشحينه هنا لالنتخاب ما يعرفوهش   : صفر 

إال باالسم بس. فاحسن يشء دلوقت إننا ناخد ويانا سليامن افندي وكيل 

الخازوق. ونروح عىل املحطه نستقبله استقبال عظامء الرجال 

برضه السياسه اخيه يا ربنا اخيه اخيه  : الخواجه  

اكسو بره. اكسو بره. اكسو بره )يخرج(  : الجميع 

)داخالً( خرب اسود ياوالد. الحق يا عم صفر افندي  : هريدي 

إيه جرى إيه  : الجميع 

الراجل سليامن افندي وكيل الجرنال بتاع الخازوق  : هريدي 

ماله  : صفر 

اتخانق مع واحد من الحزب بتاع رجب بيه وخرشمه خالص وبعدين يف املركز   : هريدي 

اتطاول كامن عىل جناب سعادة املأمور

وبعدين  : الجميع  

وبعدين اهم حابسينه وموش راضيني يسيبوه أبًدا   : هريدي  
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يادي الصدفه اليل زي الكوبيه. يادي النهار الــ...  : الجميع  

)بحده( إيه الخرب إيه يا صفر افندي  : العمده 

)هامًسا للفالحني( هس احسن دا من حزب املسايسن )يكحون(   : صفر 

فهمني هنا. إنت فاتحها لوكندة نوم. واال نقابة عصبجيه   : العمده 

ال بس احنا فرحانني شويه النهارده يا بيه   : صفر 

فرحانني وبس  : الجميع 

يه. وإيه سبب الفرحان بتاعكم ده  : العمده 

ريسنا شوال بيه  : عويس 

)للعمده( أما حا يعملوا له حتة دين زفه النهارده يا رمضان بيه. حا يلففوه   : صفر 

البلد باملزيكه من أولها آلخرها 

هْم. أتابيه كان هنا النهارده  : العمده 

مني هو اليل كان هنا  : صفر 

شوال بيه بتاعكم   : العمده 

شوال بيه هنا  : الجميع 

أهه كان مرزي هو ومراته يف األوده اليل قبايل دي   : العمده 

إزاي الكالم ده. دا الخواجه حجاراكيس بيقول يل إن اليل نزل يف منره 2 واحد   : صفر 

اسمه محرم بيه والست حرمه من مرص 

هْم. يا راجل دا مكلمني دلوقت اهه بس. وان كنت عايز. اسئله كده. قل له   : العمده 

ابو حويجه عمل فيك إيه 

يادي النهار االسوح ياوالد. يكونش جاي مستخفي   : عويس  

الزم كتيمي كده علشان يجس حالة االنتخاب يف بلدنا   : صفر 

أما راجل واعي صحيح  : الجميع 

القصد بالش هيصان بقى. أال أنا كابس عيلَّ النوم. وبدي انعس. آه )يتجه   : العمده 

متثائبًا إىل غرفته(

)للفالحني( طيب يالله امال مستنني إيه. روحوا زينوا البلد قوام حاالً. يالله   : صفر 

طريوا

أيوه. أنا حامل رجالتنا كلتهم  : عويس 

وانا الطبل واملزمار   : شلتوت  

وأنا عيلَّ العربيات والتعاليق  : الرخم 
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ونا ابو رابيه واآلالتيه )يخرج(  : هريدي 

وبعدين بقى  : العمده 

)داخالً بلهفه متجًها لنمره 2(  : رجب 

آه. اهه شوال بيه اهه. آنست يا بتاع الخازوق )يدخل غرفته(  : العمده 

حرضته )يحيونه بإجالل(  : الجميع 

ليحى شوال بيه )مشريًا عىل رجب(  : صفر 

ليحي شوال بيه  : الجميع 

)عىل حده( خرب اسود  : رجب  

)لرجب باحرتام( أنا يا افندم محسوبك صفر عبد الجليل. صاحب لوكندة امللوك   : صفر  

دي. آدحنا بقينا جامعني لك ميتني صوت. ضد خصمك الخنزير ده. اليل اسمه 

رجب بيه فهمي 

الخنزير؟  : رجب 

طيب قساًم بالذات العليه. إذا الراجل رجب بيه ده عتب البلد دي. نجيب لك   : عويس 

خربه

أيوه الزم نعدمه  : الجميع 

إخص. أمال أما الحق افك )يظهر ارتباكه(  : رجب 

)من الداخل( ليحى شوال بيه. ليحى شوال بيه  : أصوات 

إرمي. إيه دول كامن )تدخل الفالحون(  : رجب 

ليحى رئسنا. ليحي ريسنا  : الجميع 

يكون يف معلومك يايس شوال بيه. إن احنا هنا كلنا رجالتك احنا العساكر. وانت   : صفر 

القائد األعظم

)لنفسه( يادي الوقعه السوده )يرسع الفالحون إليه ويقبلون يديه وميلسون   : رجب 

عليه( 

)خطيبًا( يا إخواين. يا حزب الشوالني. إحملوا هذا الزعيم عىل أعناقكم. شيلوه   : صفر 

عىل رقابكم. طوفوا به جميع انحاء البلد. قدام كل شيخ أو حرمه أو ولد....

أيوه امال. أيوه أيوه )يرسعون إليه ليحملوه(  : الجميع 

ال ال ارجع. موش عايز. موش عايز   : رجب  

:  )يف نفس واحد( يستحيل يستحيل يستحيل )يحمله أحدهم عىل اكتافه( الجميع 

)صائًحا( يا ناس موش عايز. ياهو )ميتنع(  : رجب  
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ليحى البيه. ليحى البيه. ليحى البيه. إلخ )يخرجون ما عدا صفر(  : الجميع 

)داخالً بحده( وبعدين وياكو يا جامعه إنتو  : العمده 

)بلهجة املنترص( صح النوم يا جناب العمده. دلوقت حاالً نبعت تلغراف   : صفر 

لجميع الجرايد يف مرص. علشان ينرشوا خرب استقبال شوال بيه يف عصمته 

مدرية الغربيه )خارًجا( ليحي شوال بيه

ُغر جاك بال منك له. أخ يا ناري. إميتى بس يجي لنا رجب بيه بتاعنا احنا كامن.   : العمده 

إال الساعه بقت كام يابو حويجه )ينظر للساعه(

)خارجه من منره 2( إيه الزيطه دي كلها ياختي. شوال بيه إيه داليل كانوا   : زبيده 

بيهتفوا له ده. ما داهيه ال يكون جوزي ومرشح نفسه هنا النتخابه )ملتفته 

حولها(

)ملتفتًا( ديهدي إنت بتدوري عىل مني يا هانم. عىل جوزك   : العمده 

هه  : زبيده 

أهم خدوه دلوقت علشان يزفوه  : العمده 

يزفوه  : زبيده 

أيوه. حاكم البلد دي بعيد عنك. فيها حزب مرشح جوزك شوال بيه خريي   : العمده 

لالنتخاب 

)بخوف( شوال بيه خريي بتقول. هنا يف البلد فيه حزب بتاع شوال بيه خريي   : زبيده 

أيوه باقول لك. وزمان ما بعتوا لكل الجرايد اليل يف مرص   : العمده 

آه يا مصيبتي ياين )تخرج(  : زبيده 

خفيفه شواليه هانم دي وزرابينها طالعه كده )للداخل( أدوب أنا يف زرابينك   : العمده 

وزرابني اليل خلفك

)داخالً بشنط( إتفضلوا من هنا يا ستات )تدخل الحام وعزيزه(   : الخواجه 

)داخله( يا ترى رمضان بيه جه واالَّ..   : الحام 

)ملتفتًا( أهالً وسهالً. يا ميت مرحب ومرحب. داتايب الغربيه منوره  : العمده 

الله ينور عليِك  : عزيزه 

:  تصدق يا رمضان بيه إن أول ما وصلنا التلغراف بتاعك رحنا الفعني شنطتنا  الحام 

وتننا جايني عىل طول 

يا سالم سلم. اجيب لكو إيه. قهوه. كازوزه. كوارع   : العمده 

ال ال أل  : الحام 
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أل ازاي. دانتو تستاهلوا الدبح  : العمده 

مريس  : الحام 

وحجزت لنا أوده يلَّ أنا ونينه  : عزيزه 

أهه منره تالته دي فايض  : الخواجه  

طيب احجز لهم منره 3 يا خواجه. وخيلِّ كل طلباتهم عىل كييس   : العمده 

خارض )يدخل بالشنط يف منره 3 ثم يخرج بعد لحظه(  : الخواجه  

لكن احنا موش يف كده. طمنوين. فني رجب بيه. إالَّ احنا هنا دلوقت زي الجيش   : العمده 

اليل بال جن نار

والله مع االسف. إحنا نفسنا ماحناش عارفني هو فانهي بلد دلوقت  : الحام 

إزاي الكالم ده  : العمده 

الزم يكون داير يخطب املسكني. ومشحطط نفسه من بلد لبلد يا كبدي  : عزيزه 

يا خساره ياوالد. وإيه العمل دلوقت  : العمده 

ال ما تيأسش يا عزيزي. أنا بعت له جوابات وتلغرافات يف كل بنادر ومدريات   : الحام 

الوجه البحري

بس اياك عىل الله يجي واملسئله يف حموها   : العمده 

عىل كل حال. إذا كان فيه هنا دلوقت أي ىشء مهم. أنا احل محل جوز بنتي.   : الحام  

واخطب بالنيابه عنه يف وسط املنتخبني بتوعه 

أيوه ما يجيبها إال حمواتها. أهي دي اليل صحيح تبقى أول خطوه يف نهضة   : العمده 

مرص يا هانم. موش أبو الهول يتحرك. الحموات تتحرك 

)بعظمه( أي نعم تتحرك   : الحام  

لكن عىل كده بلدكم دلوقت حزبني  : عزيزه 

حزبني وبس. ياخي قويل جيشني. قويل دولتني. بس أنا ياما كان خاطري إن   : العمده  

رجب بيه يكون هنا النهارده 

إيشمعنى النهارده يعني  : الحام 

علشان الراجل شوال بيه بتاع حزب املليسني  : العمده  

الحام 

ماله  : وعزيزه 

أهه طب هنا النهارده بس. لكن أنا وضبته لكم توضيبه مكن. يا دوب جاي   : العمده 

يفتح بقه ويتفلسف معايا. وعنها ورحت بارم الجرنال بتاعه ورشقته يف عينه
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الحام 

براڤو عليك  : وعزيزه 

بس املهم دلوقت إننا مانضيعش وقتنا يف قال وقلنا. ألن شوال بيه بتاعهم   : العمده 

خدوه دلوقت يزفوه وحا يفوتوا زفته من شارع البحر

يا خرب  : الحام 

فاحنا الجل ما نفرسهم. يالله بنا نلم زفتنا احنا كامن. ونفوتها قصادهم من   : العمده 

شارع املحطه

أحسن فكره. يالله بنا  : الحام 

)داخالً( هيه يا جامعه. لقيتوا أوده واالَّ...   : محرم 

أهالً وسهالً حرضة السكرتري. إزيك سالمات إيش حالك   : العمده  

وحشتنا طيبون يابو حويجه  : محرم 

دلوقت خلينا يف املهم يا جامعه. يالله بنا حاالً عىل ميدان الحرب والفخار.   : الحام  

أحسن أنا باغيل وقاعده عىل نار 

أهه كده  : العمده 

)موجهه كالمها للداخل( أيها الناخبون. وأنتم أيها النائبون. الوطن )...( ]1] وانتم   : الحام  

ُحامته. فإذا غاب عنكم رجلكم فأمامكم حامته. إذا غاب عنكم رجلكم الذىي 

ميثلكم ويناديكم. فأنتم أوالده املخلصون وبرضه الربكه فيكم

براڤو )يخرجون مصفقني عىل أثر الحام من اليمني(  : الجميع 

)باقيًا وحده( أف. حقه دلوقت حا تبقى لهاليبها للجو.. وقال كل دا وبسالمته   : محرم 

رجب بيه. مني عارف هايص فانهي حته دلوقت. مع مراة يس شاكر بيه بتاعته 

دي 

)داخالً من الشامل بحذر( أيوه ماحدش حصلني   : رجب  

يا خرب إنت هنا  : محرم  

محرم. خرب اسود. تعاىل قل يل ايش جابك هنا قل يل. قوام اتكلم   :  رجب 

اليل جابني هنا بسالمتهم حامتك ومراتك  : محرم 

)واثبًا( ازاي هم هنا  : رجب 

غريبه. ما وصلكش جوابات واال تلغرافات منهم   : محرم 

كلمة غري واضحة بالنص.  [1[

- "حذفت بترصيح من وزارة الداخلية آن ذاك".
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جوابات إيه وتلغرافات إيه. إنت بتهزر. قل يل صحيح. مرايت وحاميت هنا. خلينا   : رجب 

يف الجد وحياة ابوك

عجيبه. باقول لك هنا. مانتش عارف علشان إيه   : محرم 

أل. علشان إيه  : رجب  

علشان الحزب بتاعك اليل هنا يف طنطا. الجامعه اليل مرشحينك لالنتخاب   : محرم 

لالنتخاب. أنا يل حزب هنا يف البلد دي. ومرشحيني لالنتخاب   : رجب 

أيوه يا سيدي. بس طول بالك. مانا الخر زيك ماكنتش عارف. وبعدين بسالمتها   : محرم 

حامتك رستني عىل كل يشء 

رستك عىل إيه بس. أخ ياين ياين ياين  : رجب  

أصل العباره يا سيدي إن فيه واحد عمده اسمه ابو حويجه كان مكون حزب   : محرم 

هنا ضد الحزب بتاع شوال بيه. وبعدين زي ما تقول حب إنه يرأسك عالحزب 

ده. ويخدمك من غري ما تعرف. لعلمه بأنك عدو شوال بيه األلد

يا وعدي يا وعدي. وحاميت عندها خرب بكل ده  : رجب  

عندها خرب وبس. دي زمانها واقفه بتخطب يف وسط املنتخبني بتوعك هي   : محرم 

وبسالمته العمده ابو حويجه

آه ابن الكا.. وإيه العمل دلوقت قل يل إيه. أعمل إيه اسوي إيه   : رجب  

أي أي. حاسب ال تخنقني. أما غريبه دي. طب وانت خايف للدرجه دي ليه   : محرم 

بس

ليه بس. علشان صاحبتنا وياَي هنا  : رجب  

صاحبتنا مني مرات شاكر بيه  : محرم 

ال موش مراة شاكر بيه. أتابيها كانت مخبيّه عيلَّ اسم جوزها الحقيقي   : رجب  

إزاي ده   : محرم 

تعرف شاكر بيه دا يبقى مني  : رجب 

مني  : محرم 

شوال بيه   : رجب  

شوال بيه بتاعنا بتاع الخازوق  : محرم 

أيوه بتاع الخازوق  : رجب  

دا باينه هنا الخر  : محرم 
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يا شيخ اتلهي   : رجب  

أتلهي ازاي. باقول لك شوال بيه هنا هو ورجالته. يعني دلوقت إنهم فايتني   : محرم 

بزفه طويله عريضه من شارع البحر

ال يا غبي. ماهو أنا اليل كنت بانزف أنا اليل كانوا بيزفوين بيزفوين   : رجب 

بيقول إيه الجدع الزم حصل له لطف  : محرم 

يا مغفل يا غبي باقول لك أنا اليل كنت بانزف دلوقت علشان ملا شافوين هنا   : رجب 

ويا مراة شوال بيه افتكروين هو 

يا خرب مقندل   : محرم 

بس وعنها وراحوا شايليني شيله بيله واضطروين إين الزم اخطب فيهم   : رجب 

أف. وبعدين  : محرم 

وبعدين اقول لك الحق من كرت الزحمه والتسقيف والتهليل رحت متحمس   : رجب  

غصٍب عني ما تفهمش ازاي. وفضلت نازل شتيمه يف نفيس ويف حزب املقايسني 

بتاعنا ويف الحكومه ويف البوليس... 

ال ال ال  : محرم  

ه يقبض  بس وبعدين وانا يف عز التحمس بتاعي جه واحد من رجال البوليس بدَّ  : رجب  

عيلَّ قال بحجة إين مهيج وثوروي. فلام شفت املسئله حا تكرب بالشكل ده 

اخدت بعيض وتني زايغ عىل هنا

إخص. وبعدين. يا حفيظ دي املسئله بقت سلطه خالص   : محرم 

سلطه وبس   : رجب 

يعني عالحساب ده. اديك إنت دلوقت بقيت رئيس حزب املقايسني ورئيس   : محرم 

حزب املليسني يف وقت واحد

أيوه يا سيدي. شفت بقى ورطتي جنسها إيه  : رجب  

ماهو إنت الخر الحق عليك. مالقيتش غري البلد دي تنزل فيها   : محرم 

وانا منني اعرف إن ابو حويجه الكلب دا هو اليل عمل كل دا من ورايا   : رجب 

أما خازوق صحيح  : محرم 

الغايه دلوقت مافيش طريقه قدامي غري كوين اشوف مراة شوال بيه دي.   : رجب 

واخليها تسافر حاالً عىل مرص )يتجه للغرفه منره 2( هه. خالص وضبِت شنطتك 

يا روحي... الله األوده مافيهاش حد 

)داخالً ملحرم( بردون يا بيه.. آديني لقيت لك أوده فايض  : الخواجه 
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آه. اسمع هنا يا خواجه. ماشفتش فني الست اليل كانت وياَي   : رجب 

أيوه. الست مراة خرضتك. نزلت من ربع ساعه من باب الجنينه الوراين ده   : الخواجه 

كويس الزم بقى تكون راحت عاملحطه. أما اروح اتطمنئ واجي لك حاالً   : رجب  

)يخرج(

طيب وانا طالع عىل أوديت بس ماتغيبش. أما حتة دين لبخه )يخرج(  : محرم 

)داخالً بيده شنطه( إيه العباره ياخويا. مافيش جرسونات يف اللوكنده دي واال   : شوال  

إيه. يا اصحاب اللوكنده. يا لوكاندجيني 

)داخالً( سويتو  : الخواجه 

اسمع هنا يا جرسون  : شوال 

أهالً وسهالً   : الخواجه  

موش دي لوكندة امللوك اليل صاحبها اسمه صفر افندي عبد الجليل   : شوال 

أيوه يا بيه وانا رشيكه  : الخواجه 

طيب روح انده له هنا حاالً. قل له كلم شوال بيه. يالله طري قوام   : شوال  

خارض خارض. بس..   : الخواجه  

أما دا يش يجنن يا عامل. بقى دا االستقبال الرسمي اليل أنا طالبه بالتلغراف. دي   : شوال  

املزازيك. دا الطبل. دي التعاليق. دي زفتى. دي البلد اليل يلَّ فيها حزب طويل 

عريض. وجمع يل 200 صوت لالنتخاب 

يا خفيظ دي الزم بيضوها   : الخواجه  

الغايه. اديني دلوقت أوده يا خواجه. وأنا بعدين اعرف شغلتي   : شوال 

خارض   : الخواجه  

)ذاهبًا لألوده منره 3( اسمع هنا. األوده دي فاضيه   : شوال  

ال. دا فيه اتنني ستات. الفامليه بتاع واخد اسمه رجب بيه فهمي   : الخواجه 

هه. رجب بيه هنا   : شوال 

ال بس الفامليه بتاعه. لكن هو الزم يجي النهارده رضوري. علشان فيه هنا ناس   : الخواجه 

عايزين يخطوا هو يف الربملان 

هس اخرس. برملان يف بوزك. أنا الزم اسحقه سحق هنا يف البلد دى. الربكه يف   : شوال  

الخازوق بتاعي 

تخب خرضتك متسك أوده فوق  : الخواجه 

ال ال أل. أنا حاخد األوده بتاعته دي كده بالدراع  : شوال  
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ال موش ممكن يا بيه. دي محجوز علشان الفامليه بتاعه   : الخواجه 

هس اميش إنت موش شغلك. أهو إن كان راجل صحيح. يبقى يجي يطلعني   : شوال 

منها. روح هات يل فرشه نضيفه احسن كيل تراب. يالله قوام اتلحلح

إيه الراجل دي. )يدخل منره 3( أنا مايل ملا يجي اصحاب األوده يبقى يصطفلوا   : الخواجه  

سوا سوا )خارًجا( واخد فرشه نضيفه للبيه )يخرج( 

)داخالً( يا سيد يا بدوي. أما كان حتة دين دوشامن ياوالد أنا لسه ماشفتش   : العمده 

جنس حرمه زي دي أبًدا. دي خلت البلد كلها قاميه عىل رجل.. آه. اسمع هنا يا 

جرسون. الفرشه دي يلَّ أنا 

ال يا افندم. الخواجه حجاراكيس قال يل روح اديها للبيه اليل جه دلوقت يف منره 3  : الخادم 

البيه اليل جه دلوقت يف منره 3. يف منره 3 دي اليل فيها حامة البيه بتاعنا   : العمده 

ومراته. يا نهارك ابيض دا الزم هو 

هو مني  : الخادم 

الرئيس بتاعنا رجب بيه. أهه جالنا سبع الربيه جالنا. يا ألف مرحب ومرحب   : العمده 

)خارًجا من الغرفه منره 3( فني املفرش يا...  : شوال 

أهه يا افندم )يناوله الفرشه ويخرج(  : الخادم 

يادي النهار اليل زي القشطه. يادي النهار اليل كله ندا يف ندا  : العمده 

هه. إيه دا كامن )يفرش ثيابه(  : شوال  

)مقرتبًا( بردون يا افندم وسيد من يتقال له افندم. أنا محسوبك رمضان سامل   : العمده 

ابو حويجه الدنف من أعيان برما غربيه

)ناظرًا إليه بربود( وأنا مايل )يستمر يف فرشة ثيابه(  : شوال 

هه. أنا اليل كنت عند سعادتك امبارح يف مرص. أنا ابو حويجه اليل تعهدت باين   : العمده 

الزم اخسف لك حزب املليسني كله. وأولهم شوال بيه ابن الدونيك ده

إيه إيه إيه )لنفسه(  : شوال  

مليسني قال ومتيسني. هو فيه حزب يقدر يقف قدام حزبك إنت يا رجب بيه   : العمده 

يا غايظ الكل 

إخ. دا فاكرين رجب بيه  : شوال  

ديهدي. من حق اصرب أما اضحكك. الراجل شوال بيه بتاع الخازوق قابلته لك   : العمده 

هنا من نص ساعه دلوقت

إيه. شوال بيه قابلته هنا من نص ساعه بتقول   : شوال 
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أيوه. وحتى كان جايب معاه شواليه هانم  : العمده 

شواليه هانم مني  : شوال 

مراة شوال بيه  : العمده 

غريبه دي. طب وانت إيش عرفك مبراة شوال بيه إنت   : شوال  

اليل عرفني بها إين امبارح كنت يف مرص. وبعدين فت عىل بيت اللطخ جوزها   : العمده 

وال لقيتوش

هه. وإيه كامن يا سيدي  : شوال  

بس وبعدين بالصدفه النهارده لقيتها لك هنا مع جوزها إمنا كان مستخفي   : العمده 

قال. ومسمي روحه محرم بيه ذهني

محرم بيه ذهني. بقى الراجل اليل كان وياها كان مسمي روحه محرم بيه ذهني  : شوال  

إمنا عاديك. كان نازل فيها بوس هنا ابو الوطه  : العمده  

آه ابن الكا... فني هو بس محرم بيه ذهني ده. فني شواليه هانم دي. فني شوال   : شوال  

بيه ده. اتكلم )يقبض عىل رقبته(

أي أي. حاسب زمارة رقبتي. يا حفيظ. دا اتايب الريسا بتوع األحزاب دول ملا   : العمده 

يزعلوا يبقوا وحشني خالص. أما ازوغ من قدامه دلوقت ال ميوتني )يخرج بحذر 

من الوسط(

ماهو الزم تقول.. هه. راح فني البقف دا كامن   : شوال  

)داخالً( يا ترى رجب بيه عمل إيه  : محرم 

آه. اسمع هنا يا اخينا   : شوال  

مني أنا  : محرم 

أيوه. ماتعرفش هنا يف األوتيل ده. واحد مسمي روحه شوال بيه واال محرم بيه   : شوال  

ذهني

محرم بيه ذهني. أنا محرم ذهني   : محرم 

إيه. إنت محرم بيه ذهني. إنت إنت  : شوال  

أيوه أنا أنا. وادي حتى علشان تصدق )يخرج محفظته( آدي الكارت بتاعي يف   : محرم  

املحفظه اهه

)يخطف املحفظه( وّري املحفظه دي  : شوال 

الله. إيه ده. املحفظه بتاعتي يا مسيو   : محرم 

هس اخرس محفظه يف عينك )يضع املحفظه يف جيبه(  : شوال  
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يا مسيو اديني محفظتي باقول لك احسن انده لك البوليس   : محرم 

وكامن بتقول بوليس. يا دون يا فاليت. خد استلم خد استلم )يرضبه(   : شوال  

آه جاي الحقوين ياهو. الحقوين يا ناس. يا بوليس )يخرج(  : محرم 

إميش بوليس يف بوزك. أهه خيل املحفظه بتاعته هنا معايا علشان ابقى استدل   : شوال  

عليه وقت اللزوم. بس املهم عندي دلوقت. إين آخد شنطتي واسافر عىل مرص حاالً 

علشان اتطمن اشوف مرايت موجوده يف البيت واال أل. )ملتفتًا( يا خرب. إنت هنا

هنا قوي   : رجب 

صفر 

)من الخارج( ليحي شوال بيه. ليحي شوال بيه  : والفاحني  

سامع. سامع الهتاف يا نخ  : رجب  

هتاف مني يا غبي. دول بيهتفوا يل أنا موش لك إنت   : شوال 

صفر 

ليحى الخازوق. ليحى الخازوق   : والفاحني 

هه. صدقت بقى إنه يلَّ أنا. هل فيه حد عنده خازوق غريي   : شوال  

ال يا حبيبي. أنا خازوقي اجعص من خازوقك بزمان   : رجب  

الغايه. أنا اعدوا اكرب انتصار عليك يا رجب بيه. كفايه إنه نص البلد بتهتف يل   : شوال  

كده يف الشوارع وبتقول ليحى شوال بيه 

يا مونشري باقول لك كامن مره. شوال بيه دا اليل بيهتفوا له أنا موش إنت  : رجب  

هه. ازاي أنا موش إنت. إنت شوال بيه   :  شوال  

أيوه يا سيدي  : رجب  

الراجل باينه اتجنن. بقى يعني حرضتك عايز تغشني يف شخصيتي كامن   : شوال  

يا سيدي باقول لك كامن مره. أنا شوال بيه رئس حزب املليسني. سالمة عقلك يا   : رجب  

رجب بيه

يا خرب. الراجل ده حا يخليني رسايه  : شوال  

)داخالً( أف. يا حفيظ  : صفر  

)لصفر( آه. تعاىل اسمع هنا يا صاحب األوتيل   : رجب 

أفندم  : صفر  

قول لحرضة االفندي أنا مني   : رجب  

يا سالم. سعادتك شوال بيه أشهر من نار عىل علم   : صفر 
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)واثبًا( إيه  : شوال  

قل له يا سيدي قل له. والهتاف اليل بره دا كله ملني   : رجب 

لسعادتك يا شوال بيه  : صفر  

قل له  : رجب 

الله. أمال أنا مني ياخويا  : شوال  

حرضتك رجب بيه يا أخي  : رجب 

رئس حزب املسايسني   : صفر 

أل. رئس حزب املتيسني )يضحكان(  : رجب 

يا حفيظ أنا قربت اتلحس. أحسن يشء إين اسافر من هنا حاالً بال انتخاب بال   : شوال  

دياولو. ال ال ال ال )يدخل منره 3( 

وانا احسن ىشء اسك عليه هنا لحد ما ندغه علقه عىل دين أميان زوقي )يسك(  : صفر 

أهه كده  : رجب  

)من الداخل( تعالوا بنا من هنا يا عم عويس. إلحق يايس شوال بيه. إلحق   : الفاحون 

اهرب 

أهرب ليه   : رجب  

الجامعه البوليس جايني عىل هنا علشان يقبضوا عليك دلوقت   : عويس 

عيلَّ أنا   : رجب  

عليه هوَّ  : صفر  

)لرجب( علشان االفندي اليل حرضتك رضبته قلم دلوقت. أتابيه كان درغام   : عويس  

افندى مأمور املركز

يا خرب  : رجب  

يالله الحق اهرب زوغ  : الجميع 

ال يستحيل. كله كوم والهرب كوم. أنا بصفتي هنا رئيس حزب الزم احتمل فيه   : رجب 

كل مصيبه. الزم احتفظ عىل مبادىئ فيه حتى النهايه. ويا بخت كل من يتبهدل 

وضحى يف سبيل خدمة بالده ]1] .

ستار

]1]  حذف: ويا بخت كل من يتبهدل وضحى يف سبيل خدمة بالده.

- "بترصيح من وزارة الداخلية آن ذاك".
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الفصل الثالث

يرفع الستار عن محررين الخازوق وهم من أصحاب الجرائد الساقطه وبعضهم من 

سامرسة االنتخاب.

)داخلــه بعــد اللحن( قطيعه تقطع الخدمــه وحوجتها. الراجل جعلص جوزي   : ام احمد  

يــا كبــدي التاكس وقف حاله. وبعديــن قلت يف عقل بايل يالله يا بت ما 

يجييش منه شــويف لك خدمه من هنا واال من هنا. وانزيل اشــتغيل لهو 

عيــب إن ام احمد تشــتغل. إوعــى يصدق )يرضب جرس التلفون( طول بالك 

يادلعدي يا ســنرتال. عايز مني حرضتك. ســيدي شــوال بيه ال ماهوش هنا 

مســافر . هه. ال ما نعرفش يجي اميتى. يو قطيعه إيه ده كل ما حط الســامعه 

عىل ودين باغري )ترمي الســامعه(

هه. يا خالتي ام احمد  : زبيده 

يو. أهالً وسهالً ]1] ست هانم. الحمد لله عىل السالمه ازيك  : ام احمد 

هه. طمنيني. سيدك لسه ماجاش من السفر   : زبيده 

ال يا ســتي. حتى كان فيه واحد بيســأل عليه دلوقت يف التلفون وبعدين قلت   : ام احمد 

له مسافر

الحمد لله اليل ماجاش يف غيايب ودري إين مسافره. بس وحياة ابوِك بقى يا ام   : زبيده 

احمد. يف عرضك اوعى تغلطي قدام جوزي. وتقويل له إين كنت يف طنطا. سامعه 

يو يا ندامه. موش عيب يا ستي   : ام احمد 

أيوه. أحسن أنا كنت مخبيه عنه مسئلة الكام فدان دول. اليل رايحه اشرتيهم   : زبيده 

يف الغربيه

ال وال يكون عندك فكر يادلعدي. دي ام احمد تكتم الرس. يا سالم )جرس(  : ام احمد 

آه. روحي شويف مني ده  : زبيده 

أيوه. استانو استانو )تخرج(  : ام احمد 

دا الزم يكون جوزي. أما أنا والله بنت حالل اليل بدال ما اجي امبارح عىل هنا   : زبيده 

عىل طول. نزلت يف بنها وبت عند خالتي تفيده هانم. بالشكل ده لو دري إين 

كنت مسافره. ابقى اقول له كنت عند خالتى واهوشه واطلع فيها 

]1]  تم حذفها.
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)داخله( ادلعدي يا ستي   : ام احمد 

إيه مني ده  : زبيده 

فيه تالته فالحني بيسألوا عىل حرضتك. وجايبني معاهم صندوق قد كده  : ام احمد 

صندوق قد كده. مني دول يا ترى   : زبيده 

والله ماعرفش. ميكن هديه جايبينها لك. من هنا واال من هنا. اروح أنا اسألهم   : ام احمد  

ال مافيش لزوم. إندهي لهم إنِت هنا. أنا اسألهم أنا   : زبيده 

طيب حارض. تعا خش يا عم يا بتاع الصندوق إنت وهو. أيوه من هنا   : ام احمد  

يادلعدي. أهه ستي اهه 

)يدخــل وعويس وشــلتوت والرخم حاملني صندوقـًـا وأمامهم صفر افندي(   : صفر 

عليكم  سالم 

وعليكم السالم. إيه االشكال دي ياختي )يضعون الصندوق وسط املرسح(  : زبيده 

بقى احنا يا حرضة الست هانم. أنا وعويس وشلتوت والرخم ده أبطال الحركه   : صفر 

بتاع الحزب النتخابه يف جميع أنحاء مدرية الغربيه

ترشفنا. إمنا بس من األسف يا حرضات األبطال. جوزي شوال بيه موش هنا   : زبيده 

دلوقت. مسافر

عارفني يا هانم. هو كان معانا ىف طنطا وبعدين البوليس رحله النهارده الصبح   : صفر 

عىل مرص 

البوليس. ليه كفى الله الرش. جرى له إيه   : زبيده 

إزاي. حرضتك ماعندكيش خرب إن جوزك اتقبض عليه امبارح يف طنطا  : عويس 

يا خرب زي بعضه. ليه  : زبيده  

السبب إنه تطاول عىل مأمور املركز ورضبه قلم. وانهم اعتربوا خطبته اليل   : صفر 

خطبها امبارح خطبه مهيجه. وقبضوا عليه بصفته ثوروي 

يادي الواقعه اليل زي بعضها   : زبيده 

لكن وال تعكري يف ]1] دمك أبًدا. إحنا انتقمنا لشوال بيه رئيسنا احسن انتقام.   : صفر  

انتقمنا له من عدوه األلد رجب بيه. ودغيناه حتة علقه خلته تلطميس ما 

يعرف جمعه من خميس

يا خرب   : زبيده 

بس وبعد كده كتفناه تكتيفه هاميوين. وبيتناه يف الصندوق ده لحد وش   : صفر  

الصبح. وبعدين خدنا أوتوموبيل وتننا جايني عىل هنا 

]1]  تم حذفها.
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إيه اللخبطه دي ياختي. بقى رجب بيه هنا دلوقت يف الصندوق ده   : زبيده 

أيوه يا هانم. حزب املليسني كله يف الصندوق ده. واهه الزم يفضل هنا زي   : عويس  

فديه. لحد ما يطلقوا لنا رساح رئسنا شوال بيه 

أما أنا زي اليل يف حلم صحيح   : زبيده 

وادي مفتاح الصندوق اهه. اتفضيل   : صفر 

إوعى أما افتحه  : شلتوت 

)آخذه املفتاح بلهفه( ال أل. موش دلوقت يف عرضكوا. )...( ]1] كده لحد ما يجي   : زبيده 

جوزي يفتحه بأيده. ال ميكن الراجل يكون )...( ]2] الحكايه دي ويعمل لنا ثوره 

يف البيت

ياخي ال. داحنا تالته صالة النبى. كل واحد فينا زي الحيطه  : عويس  

الال يف عرضكوا خلوه ملا يجي جوزي  : زبيده 

أظن برضه الهانم لها حق. خليه كده لحد ما يجي شوال بيه ويتلذذ بكونه   : صفر 

يطلعه بأيده من املصيده

برضه رأي  : الثاثه 

طيب حيث كده امال. عن إذنك يا ست هانم. إحنا حا نوصل لحد املحافظه   : صفر 

واال الداخليه. نشوف لنا طريقه يف تخليص شوال بيه 

أيوه الله يسرتكم. روحوا شوفوا يل حكايته إيه. وتعالوا طمنوين   : زبيده 

ليحى الرئيس  : صفر 

ليحى الرئيس  : الجميع 

ليحى الخازوق  : صفر 

ليحى الخازوق )يخرجون(  : الثاثه 

أما حقه كله كوم وعبارة حبس الراجل يف الصندوق ده كوم. لكن استنى.   : زبيده 

ما داهيه ال يكون الراجل جرى له حاجه جوه وتبقى عباره )تفتح الصندوق 

فتظهر رأس شوال( بسم الله الرحمن الرحيم

أنا يف عرضكوا ياهو  : شوال 

يا خرب  : زبيده 

أنا بتاع الخازوق   : شوال 

إيه اللخبطه دي  : زبيده 

كلمة غري واضحة بالنص.  [1[

كلمة غري واضحة بالنص.  [2[
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)ملتفتـًـا حولــه( هــه. مافيش حد هنا واال إيه )واقًفا ىف الصندوق( آه والد   : شوال 

الكلــب. أمــا طحنوىن حتة دين طحنه. أعــوذ بالله. أف. أما الحمد لله اليل 

جابوين لحد هنا وال رمونيش يف وســط الســكه )يخرج من الصندوق( آه يا 

مفاصيل يانا

)آخذه بيده( سالمتك يا جوزي  : زبيده 

آه يا زبيده  : شوال 

تعاىل هنا قل يل. إيه اليل كان دخلك هنا يف الصندوق ده. إزاي البوليس قبض   : زبيده 

عليك امبارح يف طنطا ليه 

أنهي بوليس دا اليل قبض عيلَّ   : شوال  

أنا عارفه. أهم جامعه من حزبك اليل يف طنطا اليل قالوا يل كده دلوقت   : زبيده 

قالوا لك إىن أنا اليل اتقبض عيلَّ يف طنطا   : شوال  

أيوه باقول لك  : زبيده 

استني. أما اجمع فتافيت ذاكريت. امبارح كنت يف طنطا. أيوه مظبوط. طيب   : شوال  

وبعد كده. اللوكنده. أيوه مظبوط. نزلت يف لوكندة امللوك. ثم وبعد كده. آه. 

قابلت هناك العمده ده اليل . . آه

الله الله  : زبيده 

آه يا خاينه يا هلس يا فالتيه يا...   : شوال  

فالتيه  : زبيده 

تعايل قويل يل هنا. كنت بتعميل إيه حرضتك يف طنطا امبارح. قويل يل. فهميني.   : شوال  

اتكلمي

يُه. إنت اتجننت يا راجل. أنا كنت يف طنطا. أنا   : زبيده 

أيوه. يا منافقه يا كدابه. ناس شافوك بعينهم. وقالوا يل مع مني كنِت كامن  : شوال  

يو سالمة عقلك يا جوزي. أنا غايته رحت لحد خالتي يف بنها وبت ليلة امبارح   : زبيده 

وتني جايه حتى ابقى اسألها 

)بتهكم( أيوه عند خالتك  : شوال  

آه وحياتك عند خالتي. حتى باألماره ادتني علشانك علبة مربه من اليل بتحبها  : زبيده 

مربة إيه. مربة فاصوليه  : شوال  

يا سالم عىل أخالقك يا شوال. بقى أنا حاكدب عليك للدرجه دي. أهه خالتي   : زبيده 

تفيده هانم عندك اهه اسألها 
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خالتك تفيده هانم واالَّ.. )يخرج املحفظه من جيبه ويخرج كارت( محرم بيه   : شوال 

ذهني يا هانم

يا خرب ابيض   : زبيده 

آدي محفظته اهه يا حرضة الست. وادي الكارت بتاعه جواها كامن  : شوال  

محفظته والكروته )حده( بقى عىل كده كان فيه واحد يف طنطا اسمه محرم   : زبيده 

بيه ذهني صحيح

آه. وادي كامن العنوان بتاعه الجل خاطرك. محرم ذهني بشارع قرص النيل   : شوال  

منره 55

يا سالم. بقى صاحب املحفظه دي. هو اليل قال لك إنه كان وياَي يف طنطا   : زبيده 

بتقول 

وكنِت عايزاه يقول يل كامن. طب دانا أول ما شفته نزلت فيه رضب ملا كنت   : شوال 

حاعدمه 

يا راجل إنت اختيش ما تتهمنيش التهمه الفظيعه دي باقول لك   : زبيده 

عجيبه. بقى حا تخىش يف عنيَّ يا حرمه. أروح احرضه لك واجيبه هنا يكدبك  : شوال 

أيوه روح هاته يل هنا يقول يل كده يف ويش  : زبيده 

طيب طويل بالك. والله الكون رايح اقلب عليه شارع قرص النيل كله لحد ما   : شوال  

اعرت فيه واجيبه لك هنا. أنا اوريك إن كنت أنا مغفل واال أل..  مابقاش إال 

تخونيني أنا يا هانم. أل ومع واحد يف دائرة انتخايب كامن. الصرب طيب يا ويكه 

)يخرج بلهفه(

أما عجيبه دي. لكن أنا باستغرب إيه اليل وقع محرم بيه ده يف إيده. وإيه اليل   : زبيده 

عرفه إنه جه ورايا يف طنطا. وإيه اليل خاله يرضبه علقه زي ما بيقول. الغايه 

دلوقت حتى لو عرت فيه وجابه وياه. برضه أنا اعرف ازاي اخش يف عنيه. هي 

الست مننا فيه حد يغلبها أبًدا 

)داخله بلهفه( إلحقي يادلعدي يا ستي الحقي  : ام احمد 

إيه جرى إيه يا ام احمد  : زبيده 

فيه بره تالته عسكر وواحد افندي عايزين قال يشوفوِك من كل بد   : ام احمد 

يا خرب ابيض عسكر عسكر   : زبيده 

أيوه. اقول لهم مافيش حد هنا   : ام احمد 

ال ال. خيّل حد منهم يجي يكلمني هنا أما اشوف عايز إيه   : زبيده  
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حارض. يادي الحوسه ياوالد )تخرج(   : ام احمد 

إال عسكر دي كامن. يا ساتر يا رب. إلهي يفوت النهارده عىل خري   : زبيده 

)داخله أمام الباشجاويش( تعاىل خش يادلعدي )بعد دخول الشاويش تدخل   : ام احمد 

الغرفه(

)داخالً( سالم عليكم يا هانم. حرضتك الحرمه بتاعة البيه بتاع الخازوق. شوال   : منره 1  

بيه

أيوه أنا الست بتاعة شوال بيه  : زبيده 

أنا الباشجاويش شعبان زعبالوي الحيط  : منره 1 

ترشفنا   : زبيده 

علشان آجي افتش هنا واجري البحث عن كل صندوق يكون حاصل فيه   : منره 1 

شككان

يا خرب زي بعضه. لكن بس يا حرضة الباشجاويش. الحظ إن جوزي شوال بيه   : زبيده 

موش هنا دلوقت علشان ]1] تفتش هنا يف بيتي

أيوه امال يف بيتي أنا  : منره 1 

لكن اظن دلوقت موش ممكن يا حرضة الشاويش  : زبيده 

)مشريًا عىل الرشايط( الباشجاويش  : منره 1  

طيب موش ممكن يا حرضة الباشجاويش. ألن جوزي موش موجود هنا دلوقت   : زبيده 

ال. أهه موجود معانا بره اهه. بس أنا حبيت انبه عليِك األول ال يحصل عندك   : منره 1 

عجبان واال سخسخه ملا تالقي جوزك بني اتنني شاويشيه 

إيه   : زبيده 

أيوه. مانا كان ىف األول بدي اعامله باللني واالنسانيه يا هانم لكن بسالمته   : منره 1 

جوزك جه يتفلسف ويسوق العوج معايا وعم يدعي إن بسالمته ماهواش 

شوال بيه

إيه الحكايه دي رخره كامن  : زبيده 

أنا مايل. أهه خليه ياخد عىل دماغه )ينادي للداخل( خش يا شاويش رزق إنت   : منره 1 

وهو. هاتوا املتهم لجاي 

)وقد رأت رجب( يا خرب محرم بيه  : زبيده 

يا حرضة جناب سعادة معايل الشاويش. باقول لك كامن مره أنا موش شوال بيه  : رجب 

أيوه هوش يا وله هوش   : منره 1 

]1]  تم حذفها.
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)بربود( ال له حق يا باشجاويش. حرضته موش شوال بيه   : زبيده 

يَه  : منره 1  

هه. صدقت يا حرضة  : رجب  

)لزبيده( بقى حرضته موش جوزك شوال بيه  : منره 1 

أبًدا أبًدا دي حتى أول مره شفت فيها حرضته  : زبيده  

أيوه مظبوط. وأنا دي اول مره ترشفت فيها بكوين شفت فيها حرضة الهانم.   : رجب  

بونجور يا هانم

بونجور يا بيه  : زبيده 

غريبه دي ياوالد. يكونوش الجامعه غلطوا يف طنطا وظبطوا شخص تاين   : منره 1 

)داخله ومعها مفاتيح( إدلعدي يا ستي  : ام احمد 

إيه يا خالتي ام احمد  : زبيده 

املفاتيح دول لقيتهم يف الصندوق اليل كان هنا دلوقت. بينهم املفاتيح بتوع   : ام احمد 

مكتب سيدي

)الم احمد( عجايب. طيب ما دام املفاتيح بتوع سيدك مستنيه إيه. ما تديهم   : منره 1 

له

أديهم له. هو فني سيدي يادلعدي )متلفته(  : ام احمد 

)بفرح( آه. صدقت بقى يا سيدي الباشجاويش  : رجب  

تعايل هنا يا حرمه. ماتعرفيش مني ده  : منره 1 

ال وحياتك يا باشجاويش  : ام احمد 

طيب سيبي املفاتيح دول لجاي وروحي إنِت لحالك. يالله ميش   : منره 1 

حارض يادلعدي. أما حته دين لطخ )تخرج(  : ام احمد 

صدقت بقى يا حرضة. إن أنا مانيش شوال بيه  : رجب  

طيب هس انسد بقى وكنت ساكت م الصبح ليه  : منره 1 

أنا اليل كنت ساكت   : رجب 

أيوه إنت. معناها بتستغفل البوليس حرضتك تفضل ساكت لحد ما يظبطوك   : منره 1 

ويجيبوك عىل هنا. وبعدين تقول لهم أنا موش شوال زفت

الله..  : زبيده 

أيوه طيب دانا من امبارح  وانا قاعد اهايت واقول ياهو أنا موش شوال بيه يا   : رجب  

ناس موش... 
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هس اخرس بقى الزنزنك. راجل هلس ما تختشيش. إنت جنس كنيتك إيه  : منره 1 

أما نكته الباشجاويش دا الخر   : رجب 

طيب تعاىل فهمني هنا. ملا إنت مانتش شوال بيه. أمال إنت مني   : منره 1 

أنا مني. رجب بيه فهمي  : رجب 

بيقول إيه  : زبيده 

إيه إيه إيه. إنت رجب بيه فهمي بتاع حزب املقايسني اليل بيقولوا عليه  : منره 1 

أيوه يا سيدي )لزبيده( يعني محرم بيه ذهني  : رجب 

والله آنست يا بتاع الحزب  : منره 1 

الله يوانسك. خالص آمنت بقى إين موش شوال بيه  : رجب 

أظن بعد كده يا حرضة الباشجاويش. تقدروا تتفضلوا بقى من غري مطرود  : زبيده 

مظبوط لك حق يا هانم )لرجب( وانت يا حرضة الحزبجي سبحان من عتقك   : منره 1 

من إيدي. حيث كده الزم دلوقت اطلعك معانا 

الله يخليك   : رجب 

الحمد لله  : زبيده 

)من الداخل( إوعى كده. أنا سامع صوته هنا باقول لك   : العمده 

هه  : زبيده 

إيه دا كامن  : رجب  

)داخالً( والله طيب يايس شوال بيه يا خريي  : العمده 

رجب 

إتوحلنا تاين  : وزبيده  

شوال بيه خريي عم يقول  : منره 1 

إصحى تصدق إين أنا حاقبلك أبًدا.. أنا ندرت امبارح ندر عالسيد البدوي. إنك إن   : العمده 

ماكنتش تبطل جرنال الخازوق بتاعك ده حافضل وراك كده لحد ما اقطع خربك

يعني إنت وبعدين وياك  : رجب 

عيب عليك ده يا شوال بيه. إختىش عيب خيّل عندك شوية تحشم   : العمده 

ياخي هلوس عىل كيفك خد حريتك  : رجب  

حرضتك غلطان يا حرضة العمده  : زبيده 

أهالً ست شواليه هانم. حاكم أنا ما اعرفش إال الجد. يانا يا الخازوق بتاع جوزك   : العمده 

يف البلد دي
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)لنفسها( أنا عارفه دا طلع لنا من انهي داهيه كامن   : زبيده 

ما شاء الله ما شاء الله )لرجب( بقى حرضتك كنت عايز تغفل الحكومه   : منره 1 

وتخليني اطلق رصاحك يا راجل إنت يا قليل الزمه

هلوس إنت الخر خد حريتك أنا مقايس  : رجب 

ليه. الهو حصل منه إيه  : العمده 

حصل إن حرضته كان مقبوض عليه يف طنطا من امبارح. ودلوقت عم يدعي   : منره 1 

إنه ماهوش شوال بيه. وان اسمه رجب بيه فهمي

)لرجب( يا نهار ابوك اسوح  : العمده 

يا رب ما يطب جوزي دلوقت   : زبيده  

)لرجب( بقى يعني إنت تلم وِصدغ للدرجه دي يا بتاع الخازوق إنت   : العمده 

آه شوف بالله عليك. فيش اتلم من كده  : رجب 

إخص عليك وعىل اليل شولك. بقى يا راجل بدك كامن تختلس شخصية الراجل   : العمده 

الطيب العظيم ده. اليل اسمه رجب بيه. الراجل اليل زي السكره 

مريس أشكرك  : رجب  

حيث كده. خليك ماتتوهش من هنا يا جناب العمده. إال أنا ميكن احتاج   : منره 1 

لشهادتك وقت اللزوم

أيوه. آديني اهه تحت أمرك. بس تسمح يل بغايته نص ساعه عىل بال ما اوصل   : العمده 

لبيت صاحبي رجب بيه

طيب ماعلهش   : منره 1 

إذا لقيته هناك ابقى سلم يل عليه يا...   : رجب 

طول بالك. أهه يانا يا الخازوق بتاعك يف البلد دى )يخرج(  : العمده 

أما حتة دين روايه  : رجب 

يا سالم سلم. و قال أنا من تغفييل كنت عايز افرج عنه قال. أهي دي من كل   : منره 1 

بد كان فيها مجلس

إنت بالك   : رجب  

إمنا بس أرجوك يا حرضة الباش...  : زبيده 

هس بقى بال أمور نرنجه إنِت وهو. يالله اندهي يل هنا ام احمد بتاعتك دي.   : منره 1 

آخد منطق لسانها

طيب حارض. يا ام احمد  : زبيده 



72

وانت يا شوال بيه. إن ماكنتش تقر وتعرتف حاالً بالحقيقه حاروح مكلبشك   : منره 1 

عىل طول 

باقول لك أنا مقايس يا باشجاويش. واديني باقول لك كامن مره. أنا موش شوال   : رجب  

بيه

معلوم يا حرضة الباشجاويش. حرضته موش شوال بيه. اسمع مني أنا. أما دا   : زبيده 

يشء يجنن صحيح

)للناس( يعني إنتو شاهدين عىل الجوز الَسمرحه دول   : منره 1  

)داخله( إيه يادلعدي يا ستي  : ام احمد 

آه. تعايل هنا لجاي يا حرمه  : منره 1 

أفندم  : ام احمد 

إنت يكون يف معلوميتك. إنك لو قلِت تاين مره إن الراجل ده موش سيدك   : منره 1 

شوال بيه. أحطك يف حديد حاالً باال 

يا لهوي ازاي ده  : ام احمد 

يف حديد عم اقول لك. فهامنه. مني بقى لفندي ده  : منره 1 

دا. يادي الحوسه ياختي   : ام احمد 

إوعى تغلطي لحسن بعدين ]1] ابعتك عىل أملاظه. اسمه إيه لفندي ده   : منره 1 

)مرغمه( شوال بيه  : ام احمد 

شوفتوا كلمة الحق طلعت لوحدها ازاي )لرجب( أهه الخدامه بتاعتك رخره   : منره 1 

عرفتك. روحي إنِت لحالك بقى

إخيه. دا رسايه خالص   : ام احمد 

)للناس( أهه بالشكل ده برتوح األبرياء يف رشبة ميه  : رجب 

)لرجب( هه. حرضتك لسه عندك تشبث  : منره 1 

ال ال بالعكس يا حرضة الباشجاويش. أنا مقايس للنهايه أنا شوال بيه. ورجب   : رجب 

بيه. ومحرم بيه. وصفر بيه. وربيع وجامد وكل اليل تعوزه )لزبيده( والسالم. 

حاقول له إيه يا روحي 

إيه. يا روحها  : منره 1  

إخص   : زبيده 

)لرجب( يعني حرضتك كنت عم تقول دلوقت. إن دي أول مره شفت فيها   : منره 1 

الست. أمال روحها دي طلعت ازاي بقى 

]1]  تم حذفها.
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خازوق  : رجب  

دلوقت خالص تنورت الهيئه. يالله يا شاويش زيدان إنت وهو. أما نجرى   : منره 1 

التبحث يف أوراق املتهم

أيوه يا افندم  :  3 ،2

ال ال بس كلمه من فضلك يا حرضة الباشجاويش. اسمح يل بكلمه واحده بيني   : زبيده 

وبينك. أحسن بدي اعرتف بيشء مهم خالص 

أيوه كده خىش يف دور االعرتاف )مناديًا( اسمع هنا يا شوال بيه   : منره 1 

)ملتفتًا( هه. أنا. ال مواخذه بس كنت نايس اسمي  : رجب  

خش استنظرين جوه يف الفسحه اليل بره  : منره 1 

فني هى الفسحه اليل بره دي  : رجب  

من هنا   : زبيده 

بقى برضه عامل يل روحك غشيم عن البيت. طيب أنا اوريك. وراه ال يرقد يا   : منره 1 

شاويش 

أيوه يا افندم  : منره 2، 3 

)خارًجا( اللهم اجعله خري يا رب  : رجب  

هس بال فلسفه )يخرجون(  : منره 2، 3 

هه. إديني بقى منطق لسانك بند بند  : منره 1 

بقى أنا يا حرضة الباشجاويش حارصح لك ببعض حاجات رسيه لكن موش   : زبيده 

بصفتك بوليس جاى تفتش بيت رسمي. ولكن بصفتك راجل عندك إحساس 

وعواطف وشعور و...

هه هه هه. كل دا عندي. غريه  : منره 1 

بس أنا دلوقت عايزه افهمك عىل نقطه واحده وهي إين غلط غلطه بسيطه   : زبيده 

نحو جوزي

أيوه فاهم آين. يا سالم عىل النسا دول ياوالد يا سالم. قال يدرمغوا اجوازهم   : منره 1   

درمغه للركب ويرجعوا يقولوا غلطه بسيطه قال 

ال أل. املسئله موش زي مانت فاكر يا حرضة الباشجاويش. العباره غاية ما هناك   : زبيده 

إين كنت اتكلم مع واحد مجرد كالم بس. ولحد دلوقت موش عارفه ازاي حصل 

الكالم. دا كأنه سحرىن واال ماعرفش إيه ازاي 

أيوه أيوه. رايس آين. بس من حق وطي صوتك للراجل جوزك يسمعك   : منره 1 
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جوزي مني يا شيخ إنت. دا موش جوزي. ماهو هو دا الشاب اليل كلمته   : زبيده 

وباقول لك عليه 

هو ده  : منره 1 

أيوه. حاكم امبارح كان عرف إين سافرت طنطا من ورا جوزي. وبعدين جه   : زبيده 

حصلني عىل هناك من غري ما اعرف. وبعدين زي ما تقول بالصدفه جوزي 

. فكل  طب هناك. وماعرفش شك يف الجدع ده ازاي. وعنها ورضبه علقه بنيِّ

اليل أنا خايفه منه دلوقت. إن جوزي يطب علينا هنا. ويشوف الشاب ده هنا 

يف بيتي 

هم. واسمه إيه الجدع اليل سحرك ده  : منره 1 

أنا كنت فاكره األول إن اسمه محرم بيه ذهني. أتابيه رجب بيه فهمي. وكان   : زبيده 

سمى نفسه محرم بيه ذهني كده بس 

محرم بيه ذهني  : منره 1 

أيوه  : زبيده 

يا سالم. أما النسا دول لهم تفانني ياوالد بقى حرضتك بتستخريف من الصبح يف   : منره 1 

الحكايه دي كلها الجل ما تغفليني وتخليني اسيب جوزك واقع يف املسؤليه

يا خرب. بقى برضه بعد الترصيح دا كله مانتش مصدق   : زبيده  

إيه. إطلعي من دول يا زبيده يا منرجيه إنت. دانا زعبالوي اليل ما ينضحكش   : منره1 

عيلَّ أبًدا 

يا شيخ أنا احلف لك بأي ميني تحب. أعوذ بالله   : زبيده 

هس بقى بالش أمور تهوش. يالله خيش اقعدي حداك جوه. لحد ما افتش   : منره 1 

مكتب جوزك ده. وبعدين ابقى انده لك 

النبي يا شاويش  : زبيده 

خيش باقول لك عام يف بوزك )يدفعها(  : منره 1 

أخ يا ناري. يا مانا خايفه ال جوزي يطب علينا وهو هنا )تخرج(   : زبيده 

الوليه بدها يطري مني الكام رشيط اليل باقول عليهم يالله النجا. شوفوا   : منره 1 

النسوان شوفوا. قال يروحوا يكلموا الرجاله ويتمحكوا فيهم. وبعد ما يقع 

جوزهم قال يصعب عليهم. ما كان من األول يا ست هانم. هيه. يا شاويش 

رزق. هات املتهم من حداك أما نجري التفتيش قدامه 
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)داخالً( املتهم نام عىل روحه يا افندم. أهه كل كلمه والثانيه يقول أنا مقايس   : منره 2 

زي ما تجي تجي

ماعلهش بخاطره خليه تحت التحفظ )يبحث جيوبه( فني املفاتيح اليل خدتهم   : منره 1 

دلوقت من الوليه الخدامه )يخرج جوزين كلبش( ديهدي. خد خيل الجوز 

الكلبش دول معاك يا شاويش رزق احسن كنت ناسيهم يف جيبي 

حارض يا افندم )يأخذهم(  : منره 2 

)وقد اخرج املفاتيح( أيوه اهم. أما تفتيش ادراج املكتب ده اهه. بسم الله   : منره 1 

الرحمن الرحيم. إيه دول. أعداد جرانيل قدميه ومقاالت وإعالنات يف جرنان 

الخازوق هه. غريه. أما نشوف الدرج ده. يا مهون هون. إيه دول كامن 

يا زعبالوي. أوراق عدمية األهميه. ودي إيه دي إيه إيه إيه. كشف ببيان 

املصاريف التي رصفت النتخاب.. ما شاء الله ما شاء الله. عىل اليل عايزين 

يدافعوا عن حقوق األمه. الغايه كل األوراق دي ماتهمش. خيلِّ الكشف ده 

معايا هنا )يضعه يف جيبه(

)داخالً( أف. ما قدرتش استدل عليه. محرم بيه ذهني ده   : شوال  

هه  : منره 1 

يا خرب. مني اليل بينكش يف أوراقي. إميش اطلع بره يا لص يا حرامي   : شوال  

جاي الحقوين ياهو. يا شاويش رزق يا شاويش زيدان   : منره 1 

جرى إيه خرب إيه   : منره 3 

إمسك الراجل ده كان عايز يخرشمني خالص واستعدي عيلَّ أثناء تأدية   : منره 1 

وظيفتي )ميسكانه(

إوعى سيبني يا شاويش إنت وهو  : شوال 

إخرس شاويش يف عني اليل خلفك   : منره 2، 3 

تعافر. هنا لجاي. واديني منطق لسانك. إنت مني   : منره 1 

إنت اليل مني موش أنا   : شوال 

طيب أنا اوريك أنا مني   : منره 1 

تفتشني ازاي يا راجل إنت. طيب التفتيش يف الشوارع رضينا به ويف البيوت   : شوال 

كامن

إخرس احسن الهلبك   : منره 1 
محفظه اهه يا افندم )......( ]1]  : منره 2 

سطر غري واضح بالنص.  [1[
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وري هنا. دول الكراريت بتوعه دول. محرم ذهني شارع قرص النيل هه. دا الزم   : منره 1 

بقى رفيق صاحبتنا دا اليل كان وياها يف طنطا وسمى نفسه محرم بيه ذهني 

إديني املحفظه دي من فضلك. والكروته اليل فيها دول موش بتوعي   : شوال 

هم. وبتعرتف كامن إنهم موش بتوعك. يعني حرضتك. بقى مانتش محرم بيه   : منره 1 

ذهني. موش كده

ال موش محرم ذهني. أنا شوال بيه  : شوال  

إيه. شوال بيه عم تقول )يضحك البوليس(  : منره 1 

الله بيضحكوا عىل إيه دول ياخويا  : شوال 

بيضحكوا عالفلسفه بتاعتك. بقى يا راجل إنت موش كفايه إنك لحست من   : منره 1 

الراجل مراته وبدك تلحس اسمه كامن

الله. اسم مني ومراة مني اليل لحستهم  : شوال 

يا بوي. إنتو كلكوا منرجيه يف البيت   : منره 1 

منرجيه ازاي  : شوال 

أنا عارف اسمك إيه اين  : منره 1 

اسمي إيه. أنا اسمي شوال بيه باقول لك   : شوال  

ال يا عني امك. حرضتك رجب بيه فهمي  : منره 1 

إيه. إنتو متسلطني علشان تجننوين يا عامل  : شوال  

)داخالً( أيوه امال )لنمره1( إنت لسه هنا يا جناب الشاويش   : العمده 

أيوه  : منره 1 

العمده بتاع طنطا   : شوال  

يا خرب إنت بتعمل إيه هنا يا رجب بيه   : العمده 

هه  : شوال  

تعاىل. تعاىل سمعنى بتقول إيه يا جناب العمده وحرضته ده اسمه إيه  : منره 1 

اسمه رجب بيه فهمي عىل سن ورمح  : العمده 

إزاي الحال يا جندي  : منره 1 

يا ناس. ياهو. يا عامل. أنا موش رجب بيه أبًدا. يا حفيظ   : شوال  

بتقول إيه  : العمده  

هس وطي صوتك أالّ صحبتك جوزها هنا   : منره 1 

جوز مني وصاحبتي مني   : شوال  
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هم. بس بقى. البت قالت يل بعضمة لسانها. إن الجدع اليل سحرها ومرافقها   : منره 1 

اسمه رجب بيه فهمي

إيه. هي اليل قالت لك كده. يعني عالحساب ده يبقوا اتنني. محرم بيه ذهني.   : شوال  

ورجب بيه فهمي. ما شاء الله 
[1[).......(   

دا صحيح إن األمه اليل ميكنها متيز فضائل رجالها ال بد من كونها يوم تبلغ روح   : رجب  

املجد والسعاده 

اللحن الختامي

ستار

متت الرواية

]1]  جزء مفقود من نص الرواية.
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ليلة االنتخابات ]1]

يـــا حسنني وانــــت  حــســني  يـــا  ــو االثــنــنيولـــه  ــكـ ــإديـ ــو جــــوي بـ ــف ــق س

ــولـــك ارقــــــص عـــرة ــي عــرتــنيوالــــــيل يـــجـ ــنـ ــول لــــه خــــد مـ ــ ــ ق

زكــيــة يــــا  ــا  ــ ــ أن ــوي  ــ ــ ج يـــــــام الــــعــــيــــون الــعــســلــيــةأدوب 

خشمك مـــن  ــوة  ــل ح الــضــحــكــة  ــةدي  ــ ــي ــ ــني روب ــ ــفـ ــ ــاوي ألـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ بـ

ــي ــ ــع ــ ــل ــ ــخ ــ ــش ــ ــيإدلـــــــعـــــــي وات ــعـ ــدلـ ــري جـــــوي واتـ ــ ــط ــ ــخ ــ وامت

ــص ــي وه دي  ــا  ــيـ ــدنـ الـ م  ــك  ــب ــي ــنيس ــوم ي واال  يـــــوم  كـــلـــهـــا  دي 

سامة ــا  ي واد  ــا  ي الــجــنــة  دي  ــنيأهـــي  ــع ال وحــــــور  ــا  ــه ــم ــي ــع ن وادي 

يـــا حسنني وانــــت  حــســني  يـــا  ــنيولـــه  ــن ــو االث ــك ــدي ــإي ــوي ب ــ ــو ج ــف ســق

ــي عــرتــنيوالــــــيل يـــجـــولـــك إرقــــــص عـــرة ــنـ ــول لــــه خــــد مـ ــ ــ ق

ــه ــل ــي ــل ه يف  ــد  ــ ــل ــ ــب ــ ال ــةتـــبـــقـــى  ــل ــي ــو ل ــ ــاب ــ ــات ي ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــاالن ــ ب

ــي تـــصـــبـــح إيــــــد واحــــــدة ــ ــه ــ ــةإل ــل ــي ــع ال زي  كــــــده  ونـــبـــقـــى 

ــدا ــعـ الـ ــي  ــحـ منـ ده  ــكـــل  ــالـــشـ ــول مــــرادنــــا وفــــــوق كـــدهبـ ــ ــن ــ ون

ــى لـــنـــا بـــرملـــان ــق ــب ــا ي ــ ــه مـــخـــلـــصـــنيبـــكـــره ح ــ ــيـ ــ ونـــــــــــــواب فـ

ــنيـــــــجـــــــددوا مــــجــــد بــــادنــــا ــ ــواردي ــ والـــخـــري عـــى قـــــدوم ال

يـــا حسنني وانــــت  حــســني  يـــا  ــو االثــنــنيولـــه  ــكـ ــإديـ ــو جــــوي بـ ــف ــق س

ــي عــرتــنيوالــــــيل يـــجـــولـــك إرقــــــص عـــرة ــنـ ــول لــــه خــــد مـ ــ ــ ق

مل يرد هذا اللحن ضمن كشكول الرواية بل ورد بكتاب "سيد درويش"  [1[

إيزيس فتح الله، وحسن درويش، ومحمود كامل، معدون، سيد درويش، مج. 2، موسوعة أعالم املوسيقى العربية 3 )القاهرة: دار الرشوق؛ مكتبة   -

اإلسكندرية. مركز توثيق الرتاث الحضاري والطبيعي، 2003(. 
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