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تقدمي

يُعد املسرح من أهم وسائل االتصال اجلماهيري لدى الشعوب؛ فهو يوثق 
واقع اجملتمعات، وميس وجدانها، ويؤكد على املبادئ التي حتث على قيم املواطنة 

وقبول اآلخر مهما اختلف جنسه أو عرقه أو دينه.

وملصر مع املسرح »أبو الفنون« تاريخ طويل متتد جذوره إلى بدايات املسرح 
األولى، سواء أكان ارجتاليًّا حكَّائيًّا أم مبنيًّا على تقنية خيال الظل التي كانت 

تُصنع شخوصها من الورق املقوَّى أو اجللد أو العرائس املتحركة. 

املسرح  مصر  عرفت   1798 عام  مصر  إلى  الفرنسية  احلملة  قدوم  ومع 
1869 شيد  وفي عام  فرانسيز«.  »الكوميدي  فرقة  احلديثة، فتكونت  بصورته 
اخلديوي إسماعيل املسرح الكوميدي الفرنسي ودار األوبرا وأعدهما الستقبال 
مبناسبة  لضيوفه  أقامها  التي  األسطورية  االحتفاالت  في  املشتركة  الوفود 
في  آخر  مسرًحا  الفترة  تلك  في  اخلديوي  أنشأ  كما  السويس،  قناة  افتتاح 
 ،1870 عام  العتبة  ميدان  على  املطل  األزبكية  حديقة  من  اجلنوبي  الطرف 
خليل  وأبو  صنوع  يعقوب  بريادة  وطني  مسرح  أول  ولد  املسرح  هذا  وعلى 

القباني وإسكندر فرح. 
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في مصر،  املسرحية  الفنون  انتعشت حركة  العشرين  القرن  بدايات  ومع 
فكان املسرح الغنائي بعروضه الغنائية لسالمة حجازي وسيد درويش، واملسرح 
الدرامي لچورج أبيض ويوسف وهبي، وازدهر املسرح الكوميدي بصورة كبيرة، 
وحققت الفرق الكوميدية جناًحا هائاًل خاصة فرقتي علي الكسار وجنيب الريحاني.

وتوثيقه  بالتراث اإلنساني  وحرًصا من مكتبة اإلسكندرية على االهتمام 
توثيق  مركز  قام  وتناقله؛  بالتراث  املتعاقبة  األجيال  وتعريف  األول  املقام  في 
باملكتبة،  الثقافي  التواصل  قطاع  مراكز  أحد  والطبيعي،  احلضاري  التراث 
القرن  من  األربعينيات  وحتى  العشرينيات  فترة  في  املسرحية  األعمال  بتوثيق 
املاضي ألحد أهم رواد املسرح املصري الفنان الكبير علي الكسار )1957-1887(، 
يزيد  ما  قدَّم  والذي  النوبي.  الباسط(  عبد  )عثمان  بشخصية  اشُتهر  الذي 
على 100 عرض مسرحّي، وعددًا من األفالم السينمائية الناجحة التي ال تزال 

عالقة في الوجدان املصري والعربي.

وحرصت مكتبة اإلسكندرية على عرض األعمال املسرحية للفنان القدير 
للقارئ  ونتيح  االندثار،  من  أواًل  نحفظها  حتى  األصلي؛  نصها  في  جاءت  كما 
والسياسية  واالجتماعية  الثقافية  احلياة  على  التعرف  املتخصص  والباحث 
ملصر في تلك الفترة املهمة من تاريخها، ومفردات اللغة املستخدمة في تلك 
العقود. وما كان لهذا التوثيق الرقمي )املشروع القومي لتوثيق التراث املسرحي- 
من مكتبة الفنان علي الكسار( أن يظهر للنور إال بالتعاون الوثيق مع األستاذ 

ماجد علي الكسار جنل الفنان علي الكسار.

بني  تواصل  رحلة  في  لها،  أقدم  التي  الرواية،  هذه  تأخذنا  أن  آمل  وختاًما 
ملواصلة  أيًضا  ودعوة  الفني،  والتذوق  الثقافي  التراث  إلحياء  واحلاضر؛  املاضي 

مسيرة التوثيق في هذا التراث اإلبداعي اخلالد.
د. أحمد زايد

مدير مكتبة اإلسكندرية
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الرائد املوهوب

ميثل الفنان الكبير علي الكسار »1887-1957« عالمة بارزة في تاريخ املسرح 
املصري احلديث، فعبر نصف قرن من العمل اجلاد، منذ تأسيس فرقته املسرحية 
ثم  املسرحية،  احلركة  في  الرجل  أسهم   ،1907 الزينبي«،  التمثيل  »دار  األولى 
في  الريحاني،  جنيب  مع  الشرس  تنافسه  وكان  والسينما،  املسرح  بني  جمع 

عشرينيات وثالثينيات القرن العشرين، أداة مهمة في إنعاش املسرح ورواجه.

إذا كان الريحاني قد ابتكر شخصية كشكش بك، العمدة الريفي الساذج 
يقترن  الكسار  علي  فإن  أمواله،  وسارقي  لناهبيه  سهلة  ضحية  يقع  الذي 

بشخصية عثمان عبدالباسط، النوبي الطيب العفوي البريء كطفل.

يتقيد  ال  الذي  االرجتالي  املسرح  ساحة  في  بحق  رائًدا  الكسار  علي  كان 
العفوية  من  خالب  إطار  في  الصالة  جمهور  مع  ويتواصل  املكتوب،  بالنص 
على  القدرة  غياب  في  تتمثل  املوهوب  الرائد  مشكلة  لكن  احلميم،  والتقارب 
العصر  متغيرات  مواكبة  عن  ويعجز  يضيق  أنه  البد  الذي  اإلطار  من  اخلروج 
وتطوره. وقد انتقل الكسار بشخصيته املسرحية إلى السينما، فقدم أفالًما 

ناجحة جماهيريًا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.
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لينتهي احلال بإغالق مسرحه بالقاهرة بعد أن قدّم ما يزيد عن 160 عرًضا 
في  حياته  ستار  ويُسدل  الناجحة.  األفالم  من  العديد  إلى  باإلضافة  ا،  مسرحيًّ
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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عيل الكسار .. نبذة عن مسريته الفنية



12



13

عن الرواية

قدمتها فرقة علي الكسار
مؤلف الرواية أمني صدقي

أحلان الرواية زكريا أحمد
عدد الفصول 3 

من أبطال الرواية]1]: حامد مرسي في دور زقزوق، ورتيبة أحمد في دور األميرة
عرضت على تياترو املاچستيك

تاريخ العرض 1924/12/11م]2]، وجتدد العرض في القاهرة بتاريخ 1926/3/25م، ثم 
أُعيد متثيلها بتاريخ 1943/11/27م

مت تنسيق املدونات املوسيقية كما وجدت مبلف الرواية.

ماجــد الكســار، عــيل الكســار يف زمــن عــامد الديــن، مهرجــان القــراءة للجميــع، مكتبــة األرسة، سلســلة األعــامل الخاصــة )د.م.: الهيئــة املرصيــة العامــة   [1[

للكتــاب، 2003(: 100، 101، 162.

املصدر السابق: 98، 400. تم توثيق تاريخ العرض رجوًعا إىل صفحة )ب( من ملحق املدونات املوسيقية األصلية.  [[[





15
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الفصل األول

لحن االفتتاح

ــم يــــا جــامعــهالجميع ــكـ ــالـ ــه خـــــــدوا بـ ــ ــاع ــ ــا إش ــنـ ــن ســـمـــعـ ــسـ ــحـ لـ

األول  بــــابــــاظ  أمــــرينــــا  ــهإن  ــي ــل ألـــــــف اســـــــم الــــلــــه ع

ــخــفــي ــت ــن قــــــره م ــ ــهنــــــزل مـ ــي ل عـــــــــارف  حـــــــدش  وال 

ــني ــت ــاي ــيل ف ــ ــال ــ ــرش ب ــحـ ــتـ ــيـ ــنيوبـ ــاي ــني والــــــيل ج ــ ــح ــ ــيل راي ــ الـ

ــه إيـــه ــرضـ ــارف غـ ــ ــ ــدش ع ــحـ ــهمـ ــي ــجـــســـس عـــلـــيـــنـــا ل ــتـ ــيـ وبـ

األولباباظ بــــابــــاظ  األمـــــــري  ــولأنـــــا  ــ ــج ــ ــي ات ــفـ ــخـ ــتـ دايـــــــــر مـ

ــدش عـــــارف إيــــه غــايــتــي ــحـ ــيمـ ــت ــك ــل ــم م ــا  ــ ــايـ ــ رعـ ــل  ــ كـ يف 

أســـــــألـــــــهـــــــم أمــــــــــــــــا  أهــــــــــــــــم  نــــــــــــــــاس  آه 

ــا ــن ــأ أخــي ــ ــع ي ــمـ ــت اسـ ــ ــو إنـ ــ بيناه ــد  ــعـ اقـ ــا  ــعـ وتـ دول  خـــد 

ــهأحدهم ــنـ مـ نــــــــحــــــــاذر  الزم 

ــه ــحــري ــه ب ــ ــداه ــ ــك ك ــ ــ ــه رأي ــ ــاظإيـ ــاب ب ــم  ــك ــس ــي ورئ ــم  ــريكـ أمـ يف 

يـــــــحـــــــيـــــــا بــــــــابــــــــاظأحدهم

يـــــــحـــــــيـــــــا بــــــــابــــــــاظ الجميع

ــاظباباظ ــ ــغ ــ ــت ــ ــاظ يــــــامــــــا أنــــــــــا م ــف ــاألل ــســهــم ب ــســاي بـــرضـــك ن

ــا ــن ــا أخــي ــ ــع ي ــمـ ــت اسـ ــ ــو إنـ ــ ســــــجــــــارهه آدي  خــــــــد 

عــبــاره   يف  رأيـــــك  آخــــد  بــــدي 

ــهأحدهم ــنـ مـ نــــــــحــــــــاذر  الزم 

ــكباباظ ــ ــوان ــ ــت واخ ــ ــك إنـ ــ ــ ــه رأي ــ الباباظيهإيـ ــهــي  دي حكومتكو  يف 

ــا أمــــــرينــــــا بــــابــــاظيـــــــحـــــــيـــــــا بــــــــابــــــــاظأحدهم ــ ــي ــ ــح ــ ي

ــاظباباظ ــغ ــت ــا ســـــام أمـــــا انـــــا م ــ ــاظي بـ أهـــــو  ــويب  ــعـ ــلـ مـ وآدي 

يـــــــحـــــــيـــــــا مــــلــــكــــنــــايـــــــحـــــــيـــــــا أمــــــــرينــــــــا 
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ــا كـــل رجـــــال حــكــومــتــنــا ــي ــح نومتناي من  فقنا  كلنا  بسهرهم  اليل 

دي ــا  ــي ــدن ال يف  ــري  أمـ ــا  ــده ــع ــكــون أرواحـــنـــا يف إيــديــه }أس  مــهــام ت

ــه ــادتـ ــعـ ــه{]1]    يــســتــحــيــل تـــتـــم سـ ــيـ ــلـ عـ ــه  ــب ــع ش ــا  ــرضـ بـ إال 

ــدري : األمري ــة ق ــاظ األول بجالل ــر باب ــا األم ــى أن ــاري. بق ــا ن ــن( آخ ي ــد اللح )بع

ــخيص أو يف  ــذم يف ش ــد ي ــى واح ــي دي. ع ــرت يف كل رعيت ــادر اع ــش ق ماني

ــع  ــالت ارب ــارده بعــد ت ــوم. ألن النه ــن ياهــو. معل ــا حاتجن ــا ان ــي. أم حكومت

ــا بعيــد ميــالدي. والعــاده بتاعتــي  ســاعات. حــا يحتفــل الشــعب بتاعــي هن

يف كل ســنه. إين أســيل شــعبي املحبــوب. واشــرق أنظــاره بإعــدام واحــد مــن 

ــي جنــس  ــة الخــازوق ولكــن الســنة دي. مافيــش يف كل مملكت املجرمــن بآل

ــكل  ــي بالش ــح متخف ــن الصب ــر م ــوين داي ــده تالق ــان ك ــرم. علش ــد مج واح

ــي.  ــط يف حق ــد يغل ــي واح ــن االق ــعب. ميك ــراد الش ــكل أف ــرش ب ده. وباتح

علشــان أجــد مــرر إلعدامــه. لكــن ال مــوش ممكــن أبــًدا. الزم النهــارده قبــل 

ــن  ــون م ــا يك ــيل ح ــخص ال ــرتت يف الش ــون ع ــالدي. أك ــد مي ــال بعي االحتف

ــور ــان ش ــرزا خ ــروج( آه. م ــم بالخ ــازوق. )يه ــه الخ نصيب

من. موالي األمر؟:مرزا

أيوه. انزل حااًل:األمري

حارض يا موالي:مرزا

ــان :األمري ــرزا خ ــاديت. ألن م ــه زي ع ــد رأي ــي والزم آخ ــي يف مملكت ــامل فل ــر ع دا أك

ــالت ــت املعض ــن يف وق ــي اليم ــه ده. دراع ــور الدول ش

)يدخل( ألف بردون يا أمر أمراء أفغانستان وكردستان ومرستان :مرزا

اسمع هنا يا مرزا خان شور:األمري

موالي:مرزا

خالص شفت الطالع بتاعي النهارده:األمري

ال لســه فاضــل شــويه يــا مــوالي. حاكــم الــيل أخــرين النهــارده. إنــه كان عنــدي :مرزا

طلبــات كتــر مــن األهــايل. علشــان اشــوف لهــم طوالعهــم

إزاي. إنت بتشوف طوالع األهايل كامن:األمري

حذف الحوار ما بني }..{.  [1[
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ال مــوش كل األهــايل يــا مــوالي. العظــامء منهــم بــس. وحتــى جاللتــك]1] الــيل :مرزا

رصحــت يل بكــده ديــك النهــار

آه. أيوه صحيح. ودا علشان إن ماهيتك قليله:األمري

قليلة قوي. يا أمر أمراء أفغانستان وكردستان ومرستان:مرزا

إنت بتاخد ماهيه كام دلوقت:األمري

تالتن جنيه يف الشهر بس :مرزا

أوه صحيح. قليله قوي:األمري

إش الزم حا يزودين:مرزا

يعنــي مــوش ممكــن انتظــر منــك إخــالص كبــر. يف مقابــل املاهيــه دي :األمري

البســيطه مــوش متــام

متــام قــوي. ألن اإلخــالص أبــو تالتــن جنيــه طبًعــا يبقــى إخــالص أوردينــاري]2] :مرزا

يــا مــوالي

ولذلك أنا فكرت يف طريقه كويسه. علشان أضمن بها إخالصك يل :األمري

طريقة إيه يا موالي:مرزا

دخلتك يف الوصيه بتاعتي بعد مويت امللوكاين :األمري

بالذمه صحيح:مرزا

تحب أقول لك عى البند اليل يختص بك يف وصيتي:األمري

دا يبقى تعطف من جاللتكم]3]:مرزا

البند فيه كده بالحرف الواحد. أنا األمر باباظ األول. إىل آخره  :األمري

كويس:مرزا

أريد أن املدعو مرزا خان شور أكر علامء وفلكين الدوله:األمري

كويس:مرزا

يدفن معي يف قر واحد. بعد وفايت بربع ساعه:األمري

خر اسود:مرزا

األموات:األمري عامل  يف  حتى  وموالك  أمرك  تالزم  ملا  يرسك.  دا يشء  إن  العتقادي  وده 

تغريت: سمّوك.  [1[

كلمة باللغة الفرنسية »Ordinaire« وتعني »عادى«.  [[[

تغريت: سموّكم.  [3[
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مريس يا موالي:مرزا

إيه موش مبسوط:األمري

مبسوط قوي يا موالي. الله يطول يف عمرك قوي قوي يا موالي:مرزا

ودلوقت إنت عارف إن بعد كام يوم. جاللتي رايحه تتجوز. موش كده:األمري

آي نعــم. حــا تتجــوز الرنسيســه شــمس الشموســة. بنــت جارنــا األمــر كعــب :مرزا

الدولــه األفغــاين

مظبــوط. وحتــى بلغنــي إن األمــره زمانهــا جايــه يف الســكه. أيــوه. ألين يف نيتــي :األمري

حتــاًم. إين أجيــب يل بابــاظ صغــر. يكــون خليفتــي عــى العــرش إذا مــت

مت. الله ال يقدر. تف من بق جاللتك]1] يا موالي:مرزا

يل :األمري وتسأل  حااًل.  دي  بتاعتك  الرصدخانه  تطلع  عايزك  دي.  باملناسبه  فدلوقت 

الكواكب. عام إذا كان صحيح حا يجييل ويل عهد من عروستي الجديده. واال أل 

حــااًل يــا مــوالي. بــس اســمح يل جاللتــك إين أوصــل لحــد بيتــي أجيــب النضــاره :مرزا

الجديــده املعظمــه التلســكوب

ــد. ميكــن أعــرت يف املجــرم :األمري ــاء دي. حالــف لفــه يف البل ــا يف األثن طيــب روح. وان

الــيل حــا يكــون مــن نصيبــه الخــازوق

تحب يا موالي أوصلك؟:مرزا

ــد :األمري ــص البن ــزي ن ــا عزي ــى ي ــس اوعــى تن ــب تعــاىل. ألن ســكتنا واحــده. ب طي

إيــه. إن املدعــو مــرزا خــان شــور. أكــر علــامء وفلكيــن الدولــه. يدفــن معــي 

بعــد مــويت بربــع ســاعه

ألف بعد الرش عليك يا موالي )يخرجان(:مرزا

)يدخل السفر والسفرة واألمرة شمس ويقولون لحًنا(

ــا ــنـ ــلـ ــا أهـــــــــه وصـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــر آدحـ ــســف ــن ال ــ ــا م ــنـ ــا دخـ ــ  بـــعـــد م

ــد ــ ــ ــه ــ ــ ــا إن ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر وحـ ــ ــف ــ  والــــــــــــــواحــــــــــــــد ك

دي ــه  ــ ــط ــ ــط ــ ــح ــ ــش ــ ال ــري وكــــــــل  ــتـ  مــــــــن غــــــــري كــــــــــام كـ

إنـــــت ســــبــــبــــهــــا   يـــــــــا حـــــــــــرة الــــســــفــــري الزم 

تغريت: سمّوك.  [1[
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جــالــنــا حـــد  إن  دلـــوقـــت  وســــألــــنــــا هـــى  ــا  ــ ــن ــ ــت ــ ــك ــ س  يف 

ــه ــ ــا إنـــــتـــــو إي ــ ــن ــ  نــــــــــروح راديــــــــــــن عــلــيــه وقـــــــــال ل

ــوص ــص ــان إحـــنـــا تـــجـــار نــيــلــه ف ــرمـ ــهـ ــح وافــــــــــامم كـ ــ ــب ــ  س

ــات ــشـ ــرفـ ــفـ ــات مـ ــشـ ــنـ ــعـ ــنـ ــامن مـ  مـــنـــغـــمـــشـــات وشـــــــاي كـ

لهاألمرية أقــــول  ــي  ــن ــأل س ــد  حـ إن  ــا  ــ ــويل أن ــ ــرة مـــبـــاســـم ول ــ ــاج ــ  أنـــــا ت

داهـــه زي  ــم  ــس ــب م شــــاف  يل مـــني  ــوا  ــ ــول ــ ق ــه  ــ ــ داه زي  ــويل  ــ ــ  ول

لهالسفرية ــول  ــ أق ــي  ــن ســأل حـــد  إن  ــا  ــ الضيقة  وان تــفــك  دي  بضاعتي   دي 

ــات ــشـ ــرفـ ــفـ ــات مـ ــشـ ــنـ ــعـ ــنـ ــا بــحــريــقــة مـ ــه ــن ــة]1] م ــسـ ــحـ ــلـ  الـ

لهالسفري ــول  ــ اق ــي  ــن ســأل حـــد  إن  ــا  ــ جميله وان ــي  ــت ــاع ــض وب تـــاجـــر  ــا  ــ  أن

غـــريه وال  كـــــام  ال  ــري  ــ غ ــن  ــ نيله م ــر  ــاجـ تـ أنــــا  ــم  ــك ــوب ــس ــح  م

دلوقت يا جامعه. خدوا بالكم كويس. ألننا بقينا يف مملكة األمر باباظ األول:السفري

الحمد لله. إمنا إيه رأيك يف املشوار ده يا أمره شمس :السفرية

حَقه. مشيتنا كتر يا حرضة السفر:األمرية

معلهش يا أمره. امشوا تصحوا:السفري

ــا :األمرية ــفريه دي كله ــن الس ــا م ــر باب ــرض األم ــه غ ــس إي ــتغرب. ب ــا باس ــن ان لك

ومارضيــش يقــول يل ليــه. وإيــه الســبب يف كوننا مســافرين متخفين بالشــكل ده

صحيح. ما تفهمنا إيه السبب يايس جوزي:السفرية

هـس إنـِت يـا حـرضة السـفره. أنـا بصفتـي الجـرال مـرزا خـان خليـل الدولـه :السفري

وسـفر األمـر كعـب الدولـه األفغـاين. ومكلـف من قبل مـوالي األمـر مبأموريه 

رسيـه. الزم انفذهـا بـكل تكتـم واحتيـاط أنـا رجل سـيايس

شمس 

إف. دا يشء يعل:والسفرية

تغريت: الحتة.  [1[
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ــكه :السفرية ــول الس ــك ط ــك دي إن ــه بتاعت ــتلزمات السياس ــن مس ــه م ــب وبرض طي

ــك ــا مرات ــاس بصفته ــمس للن ــره ش ــدم األم ــت تق ــافرين. فضل ــا مس واحن

ــا ســفره :السفري ــوم. دا برضــه اســمه رضب مــن رضوب السياســه. ماتعرفيــش ي معل

عزيــزة. إين إذا قلــت الحقيقــه زي مــا هــي عــى بســاطتها. وذكــرت كل يشء 

برصاحــه. مــا ابقــاش رجــل ســيايس

األمرية 

آدي السياسه واال بالش:والسفرية

طيــب دلوقــت يعنــي مــوش يف إمكانــك إنــت تقولــيل. إيــه املأموريــه :األمرية

السياســيه دي الــيل إنــت مكلــف بهــا مــن بابــا

ملا يجي الوقت املناسب تعريف كل يشء يا مواليت:السفري

السفرية 

غريبه دي:واألمرية

آه. آدي الجــل بختنــا لوكانــده كويســه أهــي. تعالــوا بنــا ننــزل فيهــا نســرتيح :السفري

شــويه. لحــد مــا انتهــي أنــا مــن مهمتــي. اتفضلــوا

طيب اتفضل قدامنا يايس جوزي :األمرية

آه. إنت بالك:السفرية

ال. دا مؤقتًا مؤقتًا )يخرجون بختام اللحن: دلوقت إن حد( :السفري

)يدخلون ويقولون لحن استقبال عثامن وزقزوق(:الجميع

ــا جــامعــه ــا حــلــيــلــة تــعــالــوا يـ دوليـ ــراب  ــ ــ األغ االتـــنـــني  شـــوفـــوا 

مـــريـــني بــــيــــاعــــني  ــهــولالزم  ــو ال ــ ــاد األهـــــرام وأب مـــن بـ

ــت ســهــاً ــي ــت أهــــاً يـــا م ــي مرحبتنييـــا م ــا  يـ مــرحــب  ــت  ــي م ــا  يـ

ــص ــال خ ــم  ــهـ بـ ــي  ــف ــت ــح ن ــنيالزم  ــفـ ــصـ ــالـ ــم عـ ــ ــه ــ ــي ــ ــي ــ ــح ــ ون

ــديبنات ــ ــع ــ ــو إيـــــه يــــا ادل ــدكـ ــنـ ديعـ ــه  ــاعـ ــضـ ــبـ الـ ع  ــا  ــنـ ــرجـ  فـ

بــسعثامن صـــبـــيِّ  يــــا  ــم  ــه ــي ــل ع ــاديرد  ــ ــول حــــــادي ب ــقـ إوعــــــى تـ

ــور عــيــنــيزقزوق ــ ــا نـ ــ ــع ي ــي ــب ــا ن ــنـ ــل خــفــه وعــريإحـ ــادي ــن ــان وم ــي ش

ــا ــادن ــات ب ــنـ ــعــة والدنـــــا وبـ ــان]1] املـــريصــن ــ ــف ــ ــو ع ــ ــه أب ــاع ــض ب

عثامن عبد الباسط معروف أيًضا باسم أبو عفان وأبو سمره.   [1[
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نــــبــــحــــبــــحــــكســــيــــد مــــــن يــســتــفــتــحــك الجميع الزم 

ــا نـــفـــســـحـــكيـــــــا عــــــثــــــامن يـــــــا خـــفـــه ــ ــنـ ــ تــــــعــــــاىل بـ

أغـــــــراب ــم  ــ ــتـ ــ انـ دام  وجــــــيــــــتــــــوا لـــــحـــــد هـــنـــامـــــا 

ننساهاشزقزوق ــا  م منكم  جميلة  كــــده الــشــهــامــه واإلنــســانــيــهدي 

بـــاش واال  ــاوه  ــ ــف ــ ــح ــ ال ــهكـــــده  ــحــفــاوه ديَّ ــك إيـــه يف ال إيـــه رأيـ

مــاتــســتــغــربــشعثامن بــســيــط  يشء  ــنيدا  ــي ــرب غ مـــــوش  ــا  ــ ــن ــ زي دول 

ــب ــري ــغ ال ــب  ــ وح دي  الـــرقـــيـــنيالـــنـــخـــوه  دم  يف  يشء  دا 

ــرهالــجـميع ــو ســم ــابـ يــــــــا خـــــفـــــه يــــــــا رايــــــــقيـــا ألــــف مــــريس يـ

ــب املـــتـــضـــايـــقيـــــــــــالـــــــــــيل كـــــــامـــــــك ــلـ يـــنـــعـــنـــش قـ

ــه  ــ ــ ــراف ــ ــ ــظ ــ ــ شــــــــوفــــــــوا الــــلــــطــــافــــةشــــــــوفــــــــوا ال

ــني  ــع ــم يــــا نـــــور ال ــكـ مــنــنيأهـــــا بـ جــبــتــوهــا  دي  الـــخـــفـــه 

ــلعثامن ــي ــن ال والد  ــا  ــ ي كـــــدا  وراســـيـــنيإحـــنـــا  ــه  ــف خ وذوق  لـــطـــاف 

ــام ــزمـ الـ ــى  ــرعـ نـ ــرام  ــ ــ ك كــــفــــايــــه إنـــــنـــــا مـــريـــنيأوالد 

ــا بـــربـــريـــنـــا ــ ــك يـ ــ ــزف ــ بيناتـــعـــا ن ويـــالـــا  ولـــفـــوا  شــيــلــوه 

)يخرجون بعثامن(

)بعــد اللحــن( اللــه اللــه. دول واخديــن عــم عثــامن ورايحــن عــى فــن. لكــن :زقزوق

مافيــش خــوف. ودول الزم مبســوطن مــن شــكله بــس. يــا ســالم شــوف الجامعه 

ــالد العجــم دي  ــن. إال ب ــراب ومرصي ــا أغ ــوا إنن ــا عرف ــه مل ــد إي ــا ق ــن بن فرحان

كــامن. أنــا عــارف إيــه الــيل كان طلــع يف عقــل عــم عثــامن وخــاله. يجيبنــا هنــا 

ــى. الحــب دا كان  ــه بق ــا دي. الغاي ــيل معان ــه ال ــع املرصي ــع البضائ علشــان نبي

يشء مقــدر ومكتــوب عــيلَّ

)من الخارج( الله يجازيكم.. دا إنتو مالحيس قوي:عثامن

تعاىل يا عم عثامن تعاىل قول يل. إزاي عرفت تخلص من الجامعه دول:زقزوق

دول كانوا عايزين ياخدوين لهم:عثامن

إزاي؟:زقزوق
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عارف الراجل القصر اليل كان هنا. بيقول للطويل إيه. هاته نحطه عالر ده:عثامن

يظهر إنهم هنا بيحبوا كل واحد يكون غريب عن البلد دي:زقزوق 

أعوذ بالله. دول محدثن أغراب:عثامن

لكــن إحنــا فــن هنــا دلوقــت يــا عــم عثــامن. إيــه يــا تــرى اســم البلــد دي الــيل :زقزوق

دخلناهــا دلوقــت

إحنا هنا دلوقت يف اململكه بتاع واحد اسمه األمر باباظ األول :عثامن

األمر باباظ ده إيه كامن:زقزوق 

يعنى زي ما تقول األسطى الكومانده اليل حاكم عى كل البالد دي :عثامن

آه. يعنــى ملــك]1].. واللــه إن جيــت للحــق يــا عــم عثــامن. أنــا مــرص وحشــتني :زقزوق 

قــوي. وابتديــت اتضايــق مــن بــالد األعجــام دي

ــيل :عثامن ــوم. لحــد مــا نــرصف البضاعــه ال ــه كام ي ــاره كل ــك. العب معلهــش طــول بال

ــاين ــا رايحــن عــى مــرص ت ــا دي. وتنن ويان

آه يا ريتنا ما كنا جينا هنا يا ريت:زقزوق

آسف علشان إيه يا وله. جيعان:عثامن

يا ريت :زقزوق

تعبان. عيان:عثامن

يا ريت:زقزوق

آه. الزم الولد بيحب امللعون:عثامن

يف الحقيقــه أيــوه يــا عــم عثــامن. أنــا ماخبيــش عليــك حاجــه أبــًدا. ألنــك إنــت :زقزوق

الــيل مربينــي مــن صغــري. وماليــش حــد غــرك بعــد املرحومــه أمــي

ــاك مــا تزعلــش. لكــن :عثامن ــا دي. أمــك وي ــا موجــود يف الدني معلهــش. طــول مــا أن

ــه؟ ــه. عجمي ــا دي. جنســها إي ــا هن ــيل انــت حبيته قــول يل. ال

يظهر كده:زقزوق

عجميه!:عثامن

أيوه:زقزوق

تغريت: أمري.  [1[
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برضها فكره. علشان ملا يجوع يروح واكلها:عثامن

ــا :زقزوق ــوا ماشــين قدامن ــيل كان ــن الســتات ال ــك مــن االتن بقــى إنــت ماخدتــش بال

ــد دي ــن عالبل ــا داخل ــارده. واحن النه

االتنن الستات. آه. اليل كان وياهم الراجل األزرق أبو شنبات كبره ده:عثامن

آه. أما جامل صحيح:زقزوق

من! الراجل األزرق؟:عثامن

ــيل بقــت تبــص يل :زقزوق ــا شــيخ. الشــابه الصغــره فيهــم أم مشــلح أزرق دي. ال ال ي

ــه رأيــك فيهــا وضحكــت يل ييجــي خمــس ســت مــرات. إي

آه. واللــه حبِّيــب قــراري يــا مــرضوب. لكــن دي حــا تقــدر توصــل لهــا ازاي وانــا :عثامن

وانــت لســه عــى بــاب اللــه والــدكان لســه مــا اســتفتحتش أهــي 

أيوه انا عارف غطسوا راحوا فن بس. انا عارف تاهوا منا ازاي دول :زقزوق

يعني إيه الرأي دلوقت:عثامن

الرأي إىن اروح ادور عليهم يف كل شوارع البلد دي. لحد ما اعرت فيهم:زقزوق

تعاىل هنا. تدور عليهم فن واحنا أغراب يف البلد وميكن تتوه واال حاجه:عثامن

ال ما تخافش. خليك إنت هنا استناين لحد ما ارجع لك. لحظه واحده بس:زقزوق

طيب روح آديني حاستناك هنا:عثامن

الله يخليك يا عم عثامن:زقزوق

بس حاسب عى روحك. ملا تالقي نفسك تهت واال حاجه. تعاىل إديني خر:عثامن

مســكن الولــد. صعــب عــيلَّ خالــص. ألين أنــا كــامن مجــرب الحــب. دا ملعــون :عثامن

ملــا ميســك يف جســم الواحــد. يبقــى فــرش املرماتيــزم

)يدخل ومعه نظارة( آه. آديني جبت أقوى نضاره الستطالع رس الكواكب:مرزا

ــه :عثامن ــت إي ــدي. إن ــا وال ــردون ي ــينه ده ب ــل زي ورق الكتش ــيل عام ــه ال ودا إي
روا واال ڤاليــه]1]

أنا يا ابني عامل:مرزا

عامل!:عثامن

روا بالفرنسية »Roi« وتعني: ملك الكوتشينة، وڤاليه بالفرنسية »Valet« وتعني: ولد الكوتشينة.  [1[
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أيوه:مرزا

عامل بالحال؟:عثامن

ال. يعني أعرف كويس يف الفلك:مرزا

الفلك:عثامن

أيوه. وانت:مرزا

ال والله أنا لسه ماوصلتش للفلك:عثامن

يشء لطيف. إًذا بقى حرضتك مانتاش عامل:مرزا

ال والله أنا موش عامل بحاجه أبًدا:عثامن

يعني ما تضلعتش يف العلم:مرزا

تضلعت ازاي بقى:عثامن

يعني ما تبحرتش:مرزا

ال ما تبحرتش. أنا اتغربت أهه بس:عثامن

آه. يظهر إن حرضتك غريب عن البالد دي:مرزا

أيوه غريب من مرص. وحرضتك بتشتغل يف إيه هنا. عامل كده وبس:عثامن

أيوه يعني بارصد الكواكب واشوف فيها طوالع بني اإلنسان :مرزا

بالذمه:عثامن

تحب أشوف لك الطالع بتاعك:مرزا

الطالع النازل. أهه شوف والسالم. باين عليه طيب الراجل الفلكاوي ده:عثامن

قرب هنا بقى. كفك:مرزا

مرحب:عثامن

ال ال. كفك يعني بدي أقرا الخطوط اليل يف كفك أواًل:مرزا

آه كويـس. شـوف كـده إذا كنـا حـا نجـر البضاعـه الـيل ويانـا دي. واال حـا نقعد :عثامن

عـى وقـف الحـال كده

هو هو هو :مرزا

خر إنشالله:عثامن
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إنت حا تعيش لحد ميت سنة يابني:مرزا

كويس:عثامن

دا اللهم إال إذا حصل لك مرض أو يشء يف خالل املدة دي:مرزا

إخص:عثامن

ــة الكــف بكتــر. بــس إذا :مرزا ولكــن الطالــع يف الكواكــب. يكــون أصــدق مــن قراي

حبيــت بقــى الزم ترمــي..

أرمي إيه:عثامن

بياضك :مرزا

بيايض واال سوادي:عثامن

ال يعني أجرة الطالع بتاعك. يشء بسيط. اليل يخرج من الذمه:مرزا

والله الذمه مقرَّطه قوي اليومن دول. وياي جوز رشاب صوف أهه:عثامن

عظيم أهه يديف يف الشتا. إمنا قل يل بقى. إيه اسم أبو سمره واسم أمك:مرزا

رضوري أمى:عثامن 

أيوه علشان حساب الفلك:مرزا

الفلك عاوز أمي:عثامن

أيوه:مرزا

اسمي عثامن بن عبد الباسط:عثامن

وأمك:مرزا

اسمها حليمة:عثامن

كويـس. آدينـي طالـع عـى الرصدخانـه دلوقـت علشـان اشـوف طالـع األمـر :مرزا

بابـاظ األول أمـر البـالد دي. ويف الوقت نفسـه أشـوف لك الطالـع بتاعك كامن

بــس نقــي يل طالــع يكــون ســمن عــى كيفــك. الــرشاب الــيل إنــت واخــده ده  :عثامن

فلتكــوس.. يــا تــرى الولــد صبــيِّ زقــزوق غــاب كــده ليــه. مــا داهيــه ال يكــون 

جــرى للولــد حاجــه. يــا ولــد يــا زقــزوق. يــا زقــزوق مــرزا خــان أفنــدي

)يدخل( إيه يا عم عثامن:زقزوق
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آه. تعاىل هنا يا وله. إنت رحت فن؟:عثامن 

ــن :زقزوق ــس. مــوش عــارف غطســت راحــت ف ــت ب ــا قل ــف مل ــت أل ــي فضل آه. آدين

ــي دي ــة قلب حبيب

يــا شــيخ ســيبك دلوقــت مــن الحــب والــكالم الفــارغ ده. خــيل بالــك عــى بــال :عثامن

مــا اروح اشــوف أى حاجــه ناكلهــا

طيب روح يا عم عثامن:زقزوق

بس حسك عينك تتعتع من هنا:عثامن

ال ما تخافش. أنا حتى حانام يل شويه:زقزوق

أحســن يشء تنــام. دي مســأله مجربهــا أنــا. كل مــا يتقــل عليــك الحــب نــام لــه :عثامن

)يخــرج(

ــن :زقزوق ــوم. ميك ــي ن ــن يجين ــاول ميك ــوف أح ــا اش ــه أم ــود. الغاي ــاليك املعب ــا م آه ي

ــام( ــي. آه )ين ــار حب ــرد ن ــام واب ــا يف املن ــوف طيفه اش

ــه عليكــم. اوعــوا تتنقلــوا مــن هنــا لحــد مــا ارجــع :السفري )داخــاًل( أيــوه. آدينــي بانبِّ

لكــم. واحــذروا إنكــم تظهــروا شــخصيتكم لحــد 

أمرية 

ال ماتخافش:وسفرية

بــس مســافة مــا اوصــل لحــد قــرص األمــر بابــاظ األول. وابلغــه املهمــه الــيل انــا :السفري

جــاي بخصوصهــا رســميًا وتنــي جــاي. أورڤــوار

أمرية 

أورڤوار:وسفرية

أما نسوق النفخه والعظمه بقى السياسه عايزه كده )يخرج(   :السفري

)رقص - املاليكة - حلم(

آه يــا إلهــي. إيــه الحلــم اللذيــذ الــيل شــفته دلوقــت. آخ يــا ريب. يــا تــرى الــيل :زقزوق 

باحبهــا دي مــن عــارف إن كانــت فقــره زيــي  واال أمــره واال متجــوزه واال... 

آه يــا إلهــي. أمــا حقيقــه الحــب جنــون وال شــك

)يقول لحن(
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حالتي يف  كـــداهـــه  حــبــيــب  كـــل  ــه  ــي ــريبل ــ ــب ك ــ ــب ــ ــي س ــنـ ــيـ ــول عـ ــ ــق ــ ــي ــ ب

ــي ــت ــب ــي ــب ــا وبـــاســـمـــعـــهـــا بــقــلــبــيإيــــــه ذنــــــب عـــيـــنـــي وح ــهـ ــوفـ ــاشـ بـ

ــي ــن ــرت ــح ــره واحــــــــده س ــ ــظ ــ وخــــــــــــــــدرت كــــــــل حــــــــوايسمــــن ن

ــدين ــعـ ــسـ يـ راح  هـــــلـــــرى  أقـــــــايسيــــــا  واال  ــا  ــ ــهـ ــ بـ ــي  ــ ــظـ ــ حـ

ــا ــهـ ــونـ ــيـ ــيكــــــل نـــــظـــــره مــــــن عـ ــتـ ــجـ ــهـ فـــــيـــــهـــــا وعـــــــــــد ملـ

ــا ــهـ ــنـ ــه مـ ــ ــ ــام ــ ــ ــس ــ ــ ــت ــ ــ لـــشـــفـــتـــيكــــــــل اب بــــــــوســــــــة  زي 

ــه ــن م ــد  ــ بـ ال  يشء  دا  ــى عــنــهالــــحــــب  ــنـ ــش لـــقـــلـــوبـــنـــا غـ ــيـ ــافـ مـ

ــوش ــوح ال ــى  حــت دول  ــمــج  ــه ال ــى  ــوشحــت ــل ــجــه ي ــا  ــ م ــال  ــبـ ــجـ الـ يف  الـــــيل 

غــــــرام وال  حــــــب  اســــمــــهــــا  حـــــاجـــــه 

ــه ــن م ــد  ــ بـ ال  يشء  دا  ــى عــنــهالــــحــــب  ــنـ ــش لـــقـــلـــوبـــنـــا غـ ــيـ ــافـ مـ

وائــــتــــاف بـــــإخـــــاص  دام  مــبــنــى عـــى الــــرف وعـــى الــعــفــافمـــــا 

 

)بعد اللحن( تعايل يا أمره ماتخافيش؟ أما نشوف إيه الصوت الحلو ده:السفرية

إيه!:زقزوق 

بس أنا خايفه ال...:األمرية

آه. أهه. أصر أما اشوف حا يقولوا إيه:زقزوق

أهه الجل بختنا مافيش هنا :السفرية

بس انا خايفه ألن الجرال نبه علينا إننا مانطلعش من هنا :األمرية

يا شيخه سيبك بال جرال بال.. آه. إيه اليل نايم ده:السفرية

دا الزم الجدع اليل كان بيغني دلوقت:األمرية

تعريف إن شكله موش بطال:السفرية

أيوه موش بطال أبًدا:األمرية

من حق اصري اصري. الجدع ده أنا موش فاكره اتخايلت به فن:السفرية

يف السكه واحنا جاين عى هنا النهارده:األمرية
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آه أيوه مضبوط. عى كده إنتي كنتي واخده بالك منه:السفرية

بكل تأكيد:األمرية

آه كده بقى:السفرية

بس يالال بنا نخش دلوقت. أحسن انا خايفه ال يصحى واحنا كده جنبه :األمرية

أيوه لك حق:السفرية

إمسك حرامي:زقزوق

أمرية 

آه:وسفرية

أنا يستحيل أسيبكم دلوقت. إال إذا قلتوا يل إنتو حااًل من:زقزوق

إحنا...:اإلثنان

إحنا تجار يا مسيو. أنا تاجره منعنشات ومفرفشات:السفرية

وحرضتك يا ماليك:زقزوق

وانا تاجره مباسم ولويل:األمرية

ــم :زقزوق ــيل كان وياك ــره ال ــو شــنبات كب ــن الراجــل األزرق أب ــب وم ــدي. طي ــا وع ي

ــوزك؟ ده. ج

ال دا واحد تاجر زينا:األمرية

تاجر إيه:زقزوق

تاجر نيله:السفرية

إخيه. أنا خفت ليكون جوزك:زقزوق

أمرية 

دلوقت يالال سيبنا بقى:وسفرية

آه يا حيايت )يقبل يدها(:زقزوق

يا خر:األمرية

إزاى يا راجل إنت تبوس إيدها كده. بأي حق :السفرية

بأنهي حق! بحق اننا أوالد طايفه واحده:زقزوق
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أمرية 

إزاي ده:وسفرية

ألين انا تاجر زيكم. والدكان بتاعي أهه:زقزوق

أمرية 

صحيح؟ وبتبيع إيه:وسفرية

بابيع مناديل وشيالن برتتر شغل مرص بالدنا:زقزوق

يا سالم بقى حرضتك مرصي:أمرية

أيوه يا روحي]1]:زقزوق

طيب اصر اما اتفرج كده:األمرية

أيوه تعاىل فرجنا:السفرية

يا سالم املحل تحت أمركم:زقزوق

يا سالم. أما شال يف غاية الخفافه. يا وعدي يا وعدي:األمرية

حاجه سمباتيك خالص:السفرية

ــره :السفري ــرايت واألم ــر م ــا خ ــه. ي ــر يف رسايت ــش األم ــت مالقيت ــي رح ــل( آدين )يدخ

ــه ــا شــاء الل شــمس مــع راجــل. م

أمرية 

يا خر:وسفرية

أنــا مــوش منبــه عليكــم إنكــم مــا تخرجــوش مــن بــاب األوتيــل ده أبــًدا. وانــت :السفري

يــا حــرضة املســيو. إوعــى تــاين مــره تورينــي وشــك. بعــد مــا كونــك تتجــرأ كــده 

وتكلــم الســت مــرايت دي

مراته!:زقزوق

مراة من؟:األمرية

هــس أنــا يف عرضــك يــا أمــره. أحســن بعديــن تلخبطــي يل كيــان املهمــه :السفري

السياســيه بتاعتــي.. يالــال جــوه. اتفضــيل يــا مــرايت 

أمرية 

الغايه أمرنا لله )يخرجون(:وسفرية

تغريت: ستِّي.  [1[
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مراتــه قــال مراتــه. آه يــا خيبــة أمــيل. بقــى املــالك الســاموي دي. تبقــى مــراة :زقزوق

الوحــش ده. والرضيتــش تقــول يل. آه. ال. خــالص حيــث كــده بقــى يســتحيل. 

مــا بقــاش يل أقــل أمــل يف الحيــاه )يبــي(

ــب :عثامن   ــيل حــا نجي ــوس ال ــى الفل )يدخــل( إخــص عــى دا بخــت زي الطــن. حت

ــه. وقــع منــك فلــوس  ــك بتعيــط لي ــا زقــزوق. مال ــه ي ــه أكل يقــع الخــر. ول ب

إنــت الخــر

آه يا عم عثامن. أنا خالص راح نتجنن خالص:زقزوق

علشان إيه راح تتجنن:عثامن

علشان شفت اليل أنا باحبها دلوقت أهه بس:زقزوق

وعلشان كده ناوي تتجنن؟:عثامن

أل. وامنا اتضح يل إنها متجوزه. وتعرف متجوزه من:زقزوق

من؟ :عثامن

الراجل األزرق أبو شنبات كبره ده. أتابيه تاجر. تاجر نيله:زقزوق

أجرنّه باين عى وشه الزرقان امللعون:عثامن

يعني خالص مافيش أمل يف حبها. خالص مافيش أمل )يهم بالخروج( :زقزوق

الله. رايح عى فن يا وله:عثامن

رايح ألف يف البلد شويه. لحد ما اروق وارجع لك تاين )يخرج(:زقزوق

اللــه اللــه. ولــه يــا زقــزوق. إخــص. أنــا خايــف ال الولــد يعمــل يف روحــه حاجــه. :عثامن

وميــوت يف الغربــه كــده فطيــس

)داخاًل( آديني قلبت البلد ما أمكنيش أالقى واحد من نصيبه الخازوق النهارده:األمري

الله ينعل الحب. وسنة ما طلّعوا الحب:عثامن

أيوه. واحد زرابينه طالعه أهه:األمري

الله ينعل أبو دا كان مشوار. عى أبو اليل شار عيلَّ به )يهم بالخروج(:عثامن

اسمع هنا يا...:األمري

إيه عايز إيه إنت كامن. روح لحالك روح:عثامن
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)لنفسه( دا باينه قبيح أحسن. قل يل هنا يابو سمره إنت:األمري  

وبعدين وياك يا تقيل إنت:عثامن  

إيه رأيك يف الحكومه الباباظيه:األمري

باباظية إيه.. وزفتية إيه. }أنا مايل ما تندعق إنت والحكومه بتاعتك سوا:عثامن

إيه. اندعق انا والحكومه بتقول{]1]:األمري

ماهو إن ماكنتش تروح من ويش دلوقت. ارقع لك اصداغك وستن سنه :عثامن

إيه. طيب رقع كده أما اشوف:األمري

اللهم اخزيك يا شيطان. يعني خالص صمصمت عى كده:عثامن

أيوه:األمري

طيب هه )يرضبه(:عثامن

آه براڤو براڤو. يا مرزا خان شور. آديني لقيت الراجل اليل بادور عليه :األمري

طيب. أما اخلص الطالع اليل يف إيدي واجي لك حااًل:مرزا

إنت يا بتاع الفلك. جيب الرشاب اليل وياك الطلع أطبق الفلك عى راسك:عثامن

عايزه ليه بتاع الفلك. علشان يشوف لك الطالع بتاعك؟:األمري

إنت مالك بس يا بارد. إنت جنسك إيه:عثامن

عايز تعرف جنيس إيه. يا عسكر يا حراس:األمري

)يدخل الجميع ويقولون لحن ختام الفصل(

لحن العسكر »الحرس«

ــا جــيــنــا أهـــهالجميع ــ ــن ــ ــه أمـــــــر إيـــــــه نـــنـــفـــذهمــــــوالي آدح ــ ــي ــ ف

ــماألمري ــل ــس ق ــ ــح ــ ــل ــ ــم ات ــ ــ ــوالك ــ ــ ــل األســـــــود]]] داهـــهم ــراجـ مـــن الـ

وقــعــتــكالجميع دي  أســــود  نـــهـــارك  ــا  خلقتكيـ ــون  ــل ب كـــده  ــون  ــك ت حـــا 

ده أمـــــرينـــــا  ــني  ــ ــه ــ ت ــكإزاي  ــت ــت ج ــح  ــضـ ــحـ ــضـ نـ الزم 

ــريعثامن ــ األم ــت  ــ إنـ دام  ــا  ــ م ــه أهـــــــزأكطـــيـــب  ــ ــي ــ ــي ل ــنـ ــتـ ــيـ ــلـ خـ

حذف الحوار ما بني }..{.  [1[
تغريت: األسمر.  [[[
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ــش لـــيـــه إنـــــت مــني ــي ــل ــت ــل ــاق مــــــن قــــبــــل مــــــا أهــــــــزأكم

أوالدياألمري يـــــــا  ــصدلـــــــوقـــــــت  ــ ــاي ــ ــوط وه ــ ــس ــ ــب ــ أنـــــــا م

ــه دي ــنـ ــسـ الـ مــــيــــادي  ــد  ــيـ ــصعـ ــال ــون مـــســـتـــويف خ ــكـ ــا يـ ــ ح

منــــوتــــه حـــــــــــــااًل  ــهالزم  ــحــرت ــازوق ل ــ ــخـ ــ ــوا الـ ــ ــات ــ ه

ــمعثامن ــك ــرض ع يف  ــا  ــ ــ أن ــاس  ــ ــ ن أعـــمـــل كـــــامن بـــــــردون لــكــميــــا 

ــه ــي ــان ت ــه  ــ ــوت ــ م يل  ــوا  ــ ــوفـ ــ ــمشـ ــك وخـــــلـــــوا الــــــخــــــازوق ل

ــازوق دهالجميع ــ ـــخـ ــ ال مـــوتـــة  ــدهحـــقـــه  ــن مــــن كـ ــ ــس ــ ــش أح ــيـ ــافـ مـ

ســمــره ــو  ــابـ يـ ــه  ــوتـ مـ ألــــذ  يــــــكــــــفــــــي بــــــــغــــــــددةدي 

ــف الـــــكـــــريس داهـــــهاألمري ــ ــايـ ــ فــيــهشـ مــــنــــه  ســـــاحـــــه  دا 

بـــادنـــا يف  هـــنـــا  ــاج  ــ ــع ــ ال ــهدا  ــي ــف س أو  ــرم  ــ ــجـ ــ مـ ــل  ــ ــك ــ ل

ديملـــــــــا آجــــــــــــي ابــــــتــــــدي الــــــيــــــد  ــة  ــ ــ ــط ــ ــ ــواس ــ ــ ب

ــع الـــــســـــاح لـــفـــوق ــ ــل ــ ــط ــ ــازوق بــــــذوق{]1]}ي ــ ــخ ــ ــس ال ــب ــل ت

جــــــــرجــــــــروه وقــــــعــــــدوههـــــــــاتـــــــــوه امـــــســـــكـــــوه

)يدخل( موالي. إنت بتعمل إيه. دلوقت وانا بارصد الكواكب. شفت إن الطالع بتاعك مرزا

مرتبط بطالع الراجل ده. يعني إذا مات حتاًم إنك حا متوت بعده باربعة وعرين ساعه  

ــوا الــــــخــــــازوق داهــــهاألمري  ــلـ ــيـ ــيشـ ــاع ــت ــوا الـــــهـــــودج ب ــ ــاتـ ــ هـ

اتــــفــــضــــل خــــــد دراعــــــــيوســـــــــنـــــــــدوه يــــــــا هـــــوه

لحالالجميع ــال  حـ ــن  م ــريِّ  ــغ امل ــل أيــــــام دولــــــة ورجـــــالســبــحــان  ــكـ لـ

ــدهعثامن سنهآهـــــي الـــدنـــيـــا داميًــــــــا كـ مــلــيــون  ُعـــرمـــيـــت  مـــن 

ــل ــص ــل يـــــــوم ب ــ ــس ــ ــا يـــــــوم ع  يــــــوم خـــــــــازوق يــــــوم هــن

ــي ضــعــيــف ــ ــون زيـ ــكـ ــيل يـ ــ ــ ــه قــــــــــوة ربــــنــــاوال ــ ــ ــاحـ ــ ــ سـ

بــريء دام  مــا  مــظــلــوم  دام  املـــنـــامــا  ــغ  ــلـ ــبـ يـ يــــــوم  ــــد  بـ ال 

ســــــــــــتار
حذف البيت بأكمله.  [1[
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الفصل الثاني

يف قر األمري باباظ. رقص. الجميع يقولون لحًنا.

حــفــلــه دي  ــى  ــ ع ــلـــم  سـ ســـــام  ــا  ــ صـــبـــاحـــيي نـــــاخـــــدهـــــا  الزم 

عـــنـــيـــنـــا تـــــــنـــــــام  ــيإزاي  ــ ــاح ــ ــي وص ــنـ ــهـ ــتـ والــــقــــلــــب مـ

ــهغـــــنـــــوا لــــــه وارقــــــــصــــــــوا لــه ــولـ ــطـ يـ مــــــني  ده  الــــصــــفــــا 

الــخــمــره وآدى  ــزالن  ــ ــغـ ــ الـ ــو ســـمـــرهآدى  ــ ــاب ــ ــني زيــــــك إنــــــت ي ــ مـ

ــط ــط ــن ــط وقـــــــوم ات ــ ــط ــ ــا زق ــ ــال ــ ــامي ــ ــا يـــــــا سـ ــ ــن ــ ــل ــ ونـــــــقـــــــول ك

حــفــلــه دي  ــى  ــ ع ــلـــم  سـ ســـــام  ــا  ــ صـــبـــاحـــيي نـــــاخـــــدهـــــا  الزم 

ــم وافـــــــــرحـــــــــوا بـــنـــا ــ ــطـ ــ ــطـ ــ ــازقـ ــن ــوب ــل ق قــــــوت  دي  ــوظ  ــ ــظ ــ ــح ــ ال

ــش غــريهــا ــيـ ــافـ ــظ مـ ــ ــح ــ ــا وأمــــــريهــــــادولـــــــة ال ــ ــه ــ ــك ــ ــل ــ إنـــــــــت م

يــســنــدنــا مـــا  الــــيل  عـــني  ــة يف  ــح ــل ويــــــقــــــول ويــــــانــــــا يــــــا ســــامم

حــفــلــه دي  ــى  ــ ع ــلـــم  سـ ســـــام  ــا  ــ صـــبـــاحـــيي نـــــاخـــــدهـــــا  الزم 

)يخرجون ويبقى عثامن(

ياخويا:عثامن دي  الحظ  دولة  عى  طيب  والله 

أوغيل:األمري عثامن  أمر  يا  هنا  إنت  آه. 

بابازوغيل:عثامن أمر  يا  أيوه 

شور:األمري خان  مرزا  يا 

موالي:مرزا

يكون :األمري  إنه  بس  عندي  املهم  قوي.  ومخوفني  فكري  شاغل  ده  الراجل 

جيده وصحته  البنيه.  قوي 

موالي:مرزا يا  منك  يسمع  ربنا 

دوغري:األمري اقف  هس.  عثامن(  من  )يقرتب 

نلزقه:عثامن هيه. 
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شور:األمري خان  مرزا  يا 

موالي:مرزا

ضهره:األمري  عى  له  خبط 

)يخبط(:مرزا حارض 

الفلك:عثامن بتاع  يا  فن  رايح  إنت 

بالك:األمري  طول  هس. 

ضهري:عثامن من  باغر  أنا  سيدي  يا  ال 

تُصُمل :األمري حا  إنت  العال.  غاية  يف  صدره  خالص.  كويس  نفسك.  خد  شويه.  أصر 

ابني يا  كتر 

كيفك:عثامن عى  صمويل  صح  ال 

)يُقبّله(:مرزا فرحتي  يا  فرحتي  يا  آه 

)يُقبّله(:األمري روحي  يا  حبيبي  يا  آه 

عفان:عثامن يابو  العجموغليه  إيد  يف  وقعت  والله  آه. 

فانالت:األمري دي  هدومك  تحت  البس  موش  إنت  بقى.  يل  قول 

عاللحم:عثامن كده  البسهم  أل. 

بتقول؟:األمري  عاللحم 

برد:مرزا ليطوله  داهيه  ما 

ازاي :األمري عارف  أنا  كامن.  دي  فانالت  البس  موش  إال  فانالت.  تلبس  الزم 

كده  عى  عودوك  بس  أهلك 

موالي:عثامن يا  أهل  مالياش  مانا  أل 

إزاي:األمري

كلهم:عثامن اتوفوا 

األمري 

اسود:ومرزا خر 

اتوفوا :مرزا ملا  إيه  قد  عمرهم  كان 
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سته:عثامن وإيش  سنن  أربع  إيش 

األمري 

الداهيه :ومرزا يادي 

سنن:عثامن خمس  عمره  مات  وأبوي 

إيه:األمري دول.  أهلك  به  ماتوا  اليل  املرض  إيه  إمنا 

إيه:مرزا أيوه 

غرقانن:عثامن ماتوا  مرضانن.  ماتوش  ما  ال 

لله:االثنني الحمد 

شور:األمري  خان  مرزا  يا 

موالي:مرزا

فرحتي:األمري يا  فرحتي  يا  بس.  غرقانن  إال  ماتوش  ما  أهله 

حلوليل:مرزا يا  حلوليل  يا 

البيبان :عثامن عى  بيسكوا  دول  إخص.  ِهه  تسل.  فال  الجنان  عن  الله.  الله 

مسكوك  داخ.  ملا  عيلَّ  ر  يدوَّ داير  زمانه  مسكن  زقزوق  والولد  خازوق. 

بقى  وبعدين  الحراس.  فيه  دي  الناحيه  ومن  مسكوك.  رشحه  برضه 

عايل  الشباك  برضه  ده.  الشباك  من  ننط  أما  اصر  آه.  عفان  يابو 

املاليه  ناخد  أما  العفريت.  زي  العوم  يف  أنا  يهمش  ما  بحره  وتحته 

له  جرى  صبيِّ  الولد  نشوف  وننزل  الشباك.  حرف  يف  هنا  ونربطه  دي 

عن  اتخى  يستحيل  أنا  الزقازيق.  يابو  فكره  عندك  يكون  وال  ال  إيه. 

رجيل  لو  حقه  آه.  الغربه.  بالد  يف  جنيس  ابن  وخصوًصا  صاحبي.  واحد 

)يختفي(  رحيم  يا  رحمن  يا  عيلَّ  قول  ازلفط. 

موالي :مرزا يا  الحق  ياهو.  الحقوا  ناس.  يا  الحقوا  خر.  يا  آه  )داخاًل( 

إيه:األمري فيه  إيه  )يدخل( 

تعاىل:مرزا موالي  يا  بص  تعاىل 

نسيبك :األمري واحنا  اطلع  روحي.  يا  اطلع  حبيبي.  يا  اطلع   . اسود  خر  يا 

عايز إنت  ما  زي  اململكه  يف  اعمل  كيفك  عى  حر 
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أهه:مرزا طالع  أهه  أيوه  آه. 

روحي:األمري يا  مهلك  من  أقل  عى  حبيبي.  يا  بشويش 

طلبايت:عثامن كل  يل  تنفذوا  رشط  عى  لكن  اطلع  هيه. 

بس:األمري حارض.  حارض 

إيه:عثامن بس 

مايخلصناش:األمري تنفيذها  يكون  رمبا  حاجات.  فيه  إن  عزيزي  يا  الحظ  يعني  بس 

مايخلصكوش؟:عثامن

أيوه:األمري

تاين:عثامن نرجع 

األمري 

حيايت :ومرزا يا  تعاىل  ال.  ال  ال  آه. 

إيه:عثامن واال  هنا  بنلعب  إحنا  فاكرين  هيه. 

اتكلم :األمري مزعلك.  بس  إيه  عزيزي.  يا  طلباتك  إيه  يل.  قول  دلوقت 

واحد :عثامن حاجه  مزعلني  اليل 

اتكلم:األمري بس  إيه 

هنا:عثامن  يل  ويجيبوه  عليه.  يدوروا  علشان  بعت  جنابك  اليل  زقزوق.  صبيِّ  الولد 

ماله:األمري أيوه 

يتجوزها. :عثامن إنه  أمل  عنده  وكان  بتوعكم.  من  عجميه  واحده  بيحب 

متجوزه دي  الشابه  إن  املسكن  له  اتضح  وبعدين 

عزيزي :األمري يا  كده  يف  إنت  يهمك  اليل  وإيه  طيب 

يف :عثامن يعمل  ميكن  دي.  البنت  اتجوزش  ما  إذا  ده  الولد  إن  يهمني  اليل 

رحمن  يا  كامن  أنا  عيّل  قول  حاجه.  له  جرى  وإذا  كويس.  موش  روحه 

رحيم  يا 

األمري 

االتنن:ومرزا إحنا  وعلينا  وعليه.  عليك  الرش  بعد 
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قدامي :األمري مافيش  دي.  للدرجه  بتهمك  ده  صبيك  جوازة  إن  حيث  دلوقت 

ده لزقزوقك  ونجوزها  عنه.  غصب  جوزها  من  ناخدها  إننا  غر  دلوقت 

حل:مرزا أحسن 

رأيك:األمري إيه  نحبسه.  عصلج  جوزها  وإذا 

كده:عثامن تعمل  إنك  رشف  كلمة  تديني  جنابك  ولكن 

باباظ:األمري برشف  لك  وأقسم  أيوه. 

الزقازيق:عثامن يابو  بقى  يسوقك  الله 

األمر:خادم موالي  )يدخل( 

إيه:األمري فيه  إيه 

الدوله :الخادم كعب  األمر  وسفر  الدوله.  خليل  خان  مرزا  الجرال  جناب 

موالي أيادي  بن  باملثول  يترشف  عايز  األفغاين 

يخش :األمري خليه  وياه.  خطيبتي  شمس  األمره  جايب  اليل  الجرال  دا  آه. 

جرال:الخادم يا  اتفضل  موالي،  يا  أمرك 

باباظ:السفري األمر  موالي  بونـچور  )يدخل( 

األمري 

بونـچور:ومرزا

زقزوق:عثامن بيحبها  اليل  البنت  جوز  الراجل  دا  إرمي]1].  )لنفسه( 

السفر:األمري جناب  تعرف  حرضتك  إيه. 

نيله:عثامن تاجر  واال  سفر  إنت  سفر! 

الدوله:السفري خليل  خان  مرزا  أنا  ها.  ها  ها 

الدوله:عثامن خليل  خان 

نعم:السفري أي 

أمال:عثامن معاك  فص  كام  لنا  تشوف  ما 

سيفه(:السفري )يُحرر  إخرس  هس 

عليه(:عثامن )يغمى  إرمي 

تعبري يفيد الدهشة.  [1[
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رب :مرزا يا  ساتر  يا 

السفر:األمري حرضة  يا  عرضك  يف  ال  ال 

انا :عثامن بالك  طول  طيب  ماتت.  حاجه  يّف  مافيش  كده  شوف  موالي. 

إنت النيله  السفر  حرضة  يا  أفرجك 

إيه:السفري بتقول 

راسك:األمري وادي  عيّل  حقك  عزيزي  يا  بس  بس  )لعثامن( 

إيدك:مرزا وادي 

هنا :السفري تلطعوين]1]  إنكو  كويس.  كده  بقى  الله.  شاء  ما 

حديثك:األمري كمل  بقى  قول  هيه.  عزيزي.  يا  بردون  ال  ال 

حاجه:السفري قلت  لسه  أنا  إيه.  أكمل 

والسالم:األمري كمل  معلهش 

حرضة :السفري يا  دلوقت  )لألمر(   شغيل  أعرف  بعدين  أنا  طيب  )لنفسه( 

بكل  جاي  األفغاين.  الدوله  كعب  األمر  موالي  سفر  بصفتي  أنا  األمر. 

الشموسة شمس  األمره  بنته  مهمة  إلمتام  اختصار 

وسهاًل:األمري أهاًل  ألف  يا 

األمره. :السفري مع  هنا  حاكون  دقايق  عرش  بعد  موالي.  يا  سمحت  فإذا 

االعتامد جوابات  ونتبادل  الرسميه.  املقابله  نعمل  وبعدها 

كذلك:األمري وهو 

أورڤوار:السفري انتظاري.  يف  هنا  بره  األمره  ألن  بس  دقايق  عرش 

األمري 

أورڤوار:ومرزا

عزيزي:األمري يا  حاجه  وبينه  بينك  فيه  إنت  دي.  غريبه  أما 

موالي:عثامن يا  مهمه  حاجات  دي  وبس.  حاجه 

إزاي:األمري

صبيِّ:عثامن بيحبها  اليل  البنت  جوز  هو  ده  الراجل  ألن 

تعبري يفيد »تركه ملدة من الوقت«.  [1[
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أحبس :األمري الزم  إين  باباظ  برشف  لك  حلفت  ما  بعد  دلوقت.  العمل  وإيه 

دي الشابه  جوز  لك 

أهه:عثامن الشباك  وادي  أهه.  جوزها  الراجل  آدي  موالي.  يايس  تشوفه  اليل  والله 

األمري 

عرضك:ومرزا يف  ال  ال 

أمري :األمري أصدر  إين  واحد.  حل  غر  قدامي  مافيش  دلوقت  كده.  حيث 

ده الجرال  عى  بالقبض  حااًل 

الباباظيه:عثامن أفكارك  عى  براوه 

شور:األمري خان  مرزا  يا 

موالي:مرزا

األمر :األمري  لك  اميض  أما  ورايا  تعاىل 

موالي:مرزا يا  أمرك 

وعامل :عثامن نفسه  مخبي  وكان  سفر  يبقى  ده  امللعون  الراجل  إزاي  لكن 

لنا  يخى  بعدها  بحبسه.  تعهد  األمر  دام  ما  دلوقت  الغايه  نيله؟  تاجر 

صبىِّ زقزوق  للولد  مراته  البنت  ز  ونجوِّ الجو 

فن:زقزوق هو  فن  الخارج(  )من 

زقزوق:عثامن

عثامن:زقزوق عم  يا  إيه  لبسوين  شوف  )يدخل( 

واألمر:عثامن أنا  لوحدنا  سيبونا  وله..  يا  طيب  وانت  سنه  كل 

)يخرجان(:الجنديان موالي  يا  أمرك 

واد:عثامن يا  اطلع 

عثامن:زقزوق عم  يا  العباره  إيه  وموالي.  أمر  اليل  هو  إيه  الله. 

املهم:عثامن يف  خلينا  دلوقت 

إيه:زقزوق مهم 

حب :عثامن كان  واال  وإخالص.  برشف  بتحبها  دي.  بتحبها  انت  اليل  البنيه 

وبس كده  غايه  علشان 
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لو :زقزوق إنها  األرض  عى  مقدس  بكل  لك  أحلف  وانا  عثامن.  عم  يا  أبًدا 

بكل  اتجوزها  علشان  يعمل  ال  ما  عملت  كنت  متجوزه.  ماكانتش 

رشف وبكل  احرتام 

راح :عثامن اليل  أعمل  أقدر  رشيفه.  غايتك  إن  يل  ظهر  دام  ما  دلوقت  عظيم. 

مرتاح وضمري  أعمله 

إيه:زقزوق تعمل  راح  إيه. 

باباظ :عثامن األمر  يكون  ما  بال  عى  حاجه،  كل  أفهمك  وانا  ويايا  تعاىل 

الجرال بحبس  أمر  أصدر 

فهمني:زقزوق بس  من  جرال 

بتحبها :عثامن اليل  تتجوز  عاوز  موش  بحلقه.  واال  جواز  لك  إنت  مالك.  إنت 

أيوه:زقزوق

)يخرجان(:عثامن  كامن  أبوها  اجوزك  وانا  تعاىل. 

ستات:السفري يا  اتفضلوا  والسفرة(  األمرة  مع  )يدخل 

أمال:األمرية األمر  فن  الله. 

ده:السفرية إزاي 

رسميه:السفري بصفه  ملقابلتنا  يستعد  راح  جاللته]1]  بقى  الزم  آه. 

خالص:األمرية العايل  من  له  وجيت  هوشته.  إنت  الزم  أيوه. 

سيايس:السفري راجل  أنا  ميكن.  ما  أعى  من 

أهم:السفرية جاين  ناس  آه. 

كده:السفري عايزه  السياسه  القوس.  احنوا   . همَّ الزم 

السفر:مرزا حرضة  يا  جنود(  مع  )داخاًل 

األمر :السفري موالي  وسفر  الدوله.  خليل  خان  مرزا  الجرال  بصفتي  أنا  أفندم. 

سياسيه مبأموريه  األمر  موالي  قبل  من  ومكلف  األفغاين.  الدوله  كعب 

أمر:مرزا يا  عليك  اقبض  إىن  األمر.  بأمر  أمرت  أنا  بس 

أنا:السفري  عيلَّ 

]1]  تغريت: سمّوه.
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أمرية 

هو:وسفرية عليه 

نعم:مرزا أي 

التجاريه :السفري املعاهدات  لعمل  هنا  جاي  أنا  غلط  حصل  الزم  يستحيل  ال 

األمره جواز  مسألة  لنهو  األخص  وعى  باباظ.  األمر  مع 

أنا؟:األمرية جوازي 

باباظ:السفري األمر  مع  نعم.  أي 

ده:األمرية باباظ  األمر  أتجوز  أنا  إيه. 

دي:السفرية عجيبه  أما 

الرشط :السفري هي  دي  جوازتك  ألن  بابا.  األمر  إرادة  مواليت  يا  دي  هس. 

الدولتن بن  التجاريه  املعاهدات  لعمل  األسايس 

علشان :األمرية عربون.  زي  أنا  عاملني  بابا  كده  عى  بقى  يعني  الله.  شاء  ما 

بتاعته التجاريه  املعاهدات 

خالص:السفرية لطيف  يشء 

منه:السفري بد  ال  يشء  دا  قلنا.  هس 

عليها(:األمرية )يغمى  ريب  يا  ريب  يا  آه 

عليها:السفرية أغمى  دي  خر  يا 

الجرال:مرزا حرضة  يا  بقى  قدامنا  اتفضل  ودلوقت 

يستحيل:السفري أبًدا.  ال 

جرجره:مرزا

)ويخرج(:السفري للدول]1]  احتجاجات  ابعت  الزم  شغيل.  أعرف  أنا  طيب 

)يخرج(:مرزا جرال  يا  بعض  يف  نعض  إحنا  قال.  ودول]2]  احتجاجات  جرجر. 

أمره :السفرية يا  أمره.  يا  هو  دي.  الزفت  السفريه  إيه  عارفه  أنا  ريب.  يا  آه 

علينا الناس  تضّحكيش  ما  أمال  فوقي  شمس. 

وله:عثامن يا  هنا  جد  اليل  إيه  نشوف  أما  تعاىل  زقزوق(  مع  )يدخل 

تم حذفها.  [1[

تم حذفها.  [[[
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املرصين:السفرية التجار  االتنن  الله. 

حبيبتي:زقزوق

لوحدها:السفرية تفوق  ما  لحد  سيبها  سيبها  ارجع.  ال  ال 

ست:عثامن يا  يفوقها  حا  اليل  ده  ماهو  ال. 

إزاي:السفرية

لحًنا( :عثامن )يقولون  حب  كدبة  أصله  دا 

ــور عينيزقزوق نـ ــا  ي ــا روحـــي  ي ــي  ــوق عىَّف ماتخبيش  مــني  ــِت  إن يل  ــويل  ق

. هسعثامن عــــىَّ مــاتــخــبــيــش  مـــني  انــتــي  ــويل يل  ــ ق

إلــــــهــــــياألمرية يــــــــــــا  آه 

وراقــتأيـــــــــــــوه أهــــــــــه فــــاقــــت السفرية فرفشت  ــده  واح كلمه  من 

لــذيــذاألمرية ــم  ــحــل ب ــم  ــل ــاح ب زي  ــا  ــ أن

ــك واقـــعـــد َولِـــذعثامن ــي وانــــا واقــــع ف

بــــــــــــس بــــــــقــــــــى هــــسالسفرية

طـــــــــــــــيـــــــــــــــب هــــــــسعثامن

دبـــت فيك األمرية ــده  ــ ــره واحـ ــظ ن مـــن 

يــــــــــــــــا فــــــــرحــــــــتــــــــيزقزوق

ــي األمرية ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ آهـــــــــــــــــي قـ

قــــــســــــمــــــتــــــك بــــيــــضــــازقزوق

ــك ســـــــــــوده  عثامن ــ ــ ــت ــ ــ ــم ــ ــ ــس ــ ــ ق

ــخ إخـــــتـــــيالسفرية ــ ــ ــيـ ــ ــ يــــــــــا شـ

ــاميتزقزوق م ــة  ــاع ــس ل ــبــي  قــل ــك يف  ــب حــيــايتح يف  ــت  ــ إن ــي  ــ دم يف  ــت  ــ إن

حــــــيــــــايتعثامن يف  بــــطــــاطــــيإنـــــــــــــــت  يف  إنــــــــــــت 

ــت الـــهـــزارزقزوق ــ ــوش وق ــ ــت م ــوقـ وجـــددلـ اهـــــتـــــامم  وقــــــت  دا 

ــه ــايـ ــهـ نـ ولــــــــه  يشء  ــدكــــــل  ح لـــــه  الزم  يشء  كـــــل 
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ــدالجميع ــ ــ ــب واح ــ ــل ــ ــا ق ــ ــنـ ــ ــا دمـ ــ ــ ــدم ــاحـ ــد جـ ــ ــاش حــ ــ ــن ــ ــي ــ ــاف ــ م

واحـــــــده يـــــد  الـــــشـــــده  ــاح دهيف  ــ ــس ــ ال ــى  ــ ع وعــــامدنــــا 

)يشروا لقلوبهم(

ــرامبــــالــــوئــــام مـــــن غـــــري كـــام امل وتبلغ  تنجح  مهمتنا  الزم 

حصل:األمرية اليل  إيه  تعرف  كنت  لو  عزيزي.  يا  آه  اللحن(  )بعد 

دلوقت:زقزوق يل  قال  عثامن  عم  يشء.  كل  عارف 

إيه:األمرية عى  لك  قال 

حاجه:عثامن كل  وعى  جوزك  الُجننار  عبارة  عى 

جوزي:األمرية جرال 

أنا :السفرية أنا.  جوزي  يبقى  ده  السفر  الجرال  دا  إنت.  شيخ  يا  من  جوز 

عزيزة  السفره 

ده؟:عثامن األزرق  الُجننار  مراة  إنِت  إيه. 

أنا:السفرية أيوه 

من:عثامن تبقى  جنابها  أمال  إخص. 

شمس :السفرية األمره  تبقى  حرضتها 

األمره:عثامن

علشان :األمرية أعرف.  ما  غر  من  هنا  جايبني  كانوا  أتابيهم  وحرضتهم  أيوه. 

باباظ لألمر  يجوزوين 

باباظ؟:زقزوق

أمرية 

أيوه:وسفرية

باظ:عثامن أهه  ترتيبنا  كل  للباباظ.  الجوازه  دامت  ما  ال. 

عثامن:زقزوق عم  يا  إيه  بتقول 

شقلباظ:عثامن بقت  الحكايه  أهي 

أمره:زقزوق يا  دي  للجوازه  يضطرك  اليل  إيه  وانتي  طيب 
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بابا:األمرية يضطرين  اليل 

زي :السفرية دلوقت  ألنها  خالص  وحش  موقفها  شمس  األمره  إن  املصيبه  ماهي 

الدولتن بن  تتعمل  حا  اليل  التجاريه  املعاهدات  عربون 

شمس:زقزوق أمره  يا  آه  الله.  حول  ال 

الدنيا:عثامن صندوق  بنت  يا  آه  عزيزة.  سفره  يا  آه 

ها:األمري ها  ها  آه.  )يدخل( 

ترى:السفرية يا  دا  من 

الكهربا:األمري غاية  يف  عليه  باين  ده  صبيك  دا  مونشر.  يا  براڤو 

كيفك:عثامن عى  فلفله  دا  ال 

حريه:األمري كل  ياخد  علشان  حبيبته.  جوز  له  حبست  آديني 

موالي:عثامن يا  فيك  الركه 

موالي!:السفرية

بست:عثامن

األمرية 

ده؟:وزقزوق من  إخص. 

باباظ:عثامن األمر  جناب 

اسود:الثاثة خر 

الجمباز:عثامن مخرتع 

لكن :األمري حبس  جوزك  لك  حبست  آديني  جراله.  يا  بقى  رأيك  إيه  هيه. 

املكن غاية  يف 

جوزي؟:األمرية

من؟:السفرية جوز  الله.  )لعثامن( 

عى :األمري حق.  من  آه  ولكن..  ده.  الجرال  قوي  عيلَّ  صعبان  أنا  الحقيقه  يف 

شمس  األمره  خطيبتي  الزم  حرضتها.  بقى  كده 

زقزوق 

نعم:والسفرية أي 
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مكسوفه:عثامن بس  شمس  األمره  أيوه 

َهه  :األمري كده  من  أفتح  عايزها  كنت  بس  والظرافه.  الخفافه  غاية  يف  سالم  يا 

بتدقق:عثامن إنت  هه.  بناقص  سيدي  يا 

لهــا :األمري وصَّ عزيــزي  يــا  اتفضــل  منهــا.  بــد  ال  سياســيه  دي  الجــوازه  الغايــه. 

ملخدعهــا امللــوكاين

الزلباين:عثامن ودكان  وماين  وكاين  امللوكاين.  ملخدعك  أمره  يا  اتفضيل 

دي:األمرية اللخبطه  إيه  ريب.  يا  آه 

عثامن:زقزوق عم  ىف  الركه  تخافيش.  ما  معلهش 

الهرب:األمري غر  قدامكم  مافيش  الحبِّيبه.  حرضات  يا  ودلوقت 

وياه:األمرية أهرب  عايزين  اليل  حرضتك  موالي.  يا  إزاى 

تالقوا :األمري وانزلوا  ده.  الباب  من  زوغوا  بقى  تعالوا  دلوقت  خيايل.  أمال  أنا.  أيوه 

مخصوص لكم  حرّضتها  فلوكه  القرص.  بتاعة  البحره  حرف  عى  تحت 

مريس:االثنني

ستيم :األمري آخر  عى  فاكن  وتروحوا  دي.  الفلوكه  تركبوا 

لكم:السفري باقول  سيبوين  تحبسوين  إزاى  الخارج(  )من 

األمرية 

الجرال:وزقزوق خر  يا 

سابوه:األمرية إنهم  يظهر 

قوام:زقزوق نهرب  يالال 

عال:األمري فكره  جاتني  اصروا  أه. 

إيه:االثنني

وانت :األمري دي.  صاحبتك  يهرَّب  اليل  هو  عثامن  نخيل  إننا  يشء.  أحسن  أظن 

البحره من  التانيه  الناحيه  من  تقابله  تخرج  تبقى 

يشء:االثنني أحسن  أيوه 

بتتك:السفري حتتك  فيكم  أنزل  سيبوين  الخارج(  )من 
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دي:عثامن الزنبليطه  إيه  إيه.  )يدخل( 

عثامن:الثاثة عم  آه. 

دلوقت. :األمري تهربها  علشان  حرضتها.  مع  هنا  إنت  خليك  وقتك.  يف  جيت 

حااًل القرص  باب  من  زوغ  يالال  عزيزي.  يا  وانت 

)يخرج(:زقزوق عثامن  عم  يا  بالك  خيل  حيايت.  يا  أورڤوار  حارض. 

بالحدقه:عثامن أحصلك  وانا  بره.  إنت  استناين  وله.  يا  ماتخافش 

يالال:األمري تحت  اهي  الفلوكه  حااًل.  اهربوا  عزيزي.  يا  يالال  وانتو 

والجنود(:السفري مرزا  )يتبعه  وهو  إنت  كده  اوعى  )داخاًل( 

سوء :األمري فيها  كان  املسأله  السفر.  حرضة  يا  أخالقك  هدي  سيبوه..  ارجعوا 

بسيط تفاهم 

بسيط:السفري تفاهم  سوء  وتقولوا  تحبسوين  بقى  إزاي 

عيلَّ:األمري حقك  معلهش 

اليل :السفري املأموريه  يل  تنهي  تحب  دلوقت  موالي.  يا  مات  فات  اليل  الغايه. 

أل واال  بخصوصها.  جاي  أنا 

رسميه :األمري بصفه  لشعبي  امللوكيه  عروستي  اقدم  الزم  دلوقت  حااًل.  أيوه 

باباظيه 

موالي:السفري يا  عروستك  شمس  األمره  فن  وهي 

ده:األمري الدهليز  آخر  يف  ميينك  عى  امللوكاين.  ملخدعها  بعتها  جوه.  أهي 

)يخرج(:السفري اجيبها  اروح  أما  أصر  دي.  الناحيه 

شور:األمري خان  مرزا  يا 

موالي:مرزا

خطيبتي :األمري باستقبال  يحتفلوا  علشان  البالط.  رجال  كل  حااًل  دّخل 

شمس  األمره 

كلكم  :مرزا ادخلوا 

لحًنا( ويقولون  الجميع  )يدخل 
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األمـــري عـــروســـة  األمـــــريه  هـــي  ــريفـــني  يغ ــان  الب ــن  غص ــا  قوامه ــن  م ــيل  ال

قلبها ح  ــرَّ ــفـ ونـ ــا  ــه ب نــحــتــفــل  نظريالزم  مالهاش  حفله  ونخليها  ونهني  ونغّني 

األمره:األمري ليه  ماجاتش  دي  عجيبه. 

موالي:السفري يا  دي  اللخبطه  إيه  )يدخل( 

شمس :األمري األمره  فن  إيه.  جرى  إيه 

ياهو :السفري حاتجنن  أنا  بس.  الحكايه  إيه  موالي.  يا  هربت  األمره 

جرال:السفرية يا  بالك  طول  )تدخل( 

للسفرة(:األمري )يشر  أهي  األمره  ماهي  الله. 

موالي:السفري يا  مرايت  دي  من.  أمره 

من؟:األمري تبقى  أمال  ودكهه  الله. 

خطيبتك:السفري

حبيبها:األمري مع  قال  هربتها  اليل  وانا  الداهيه.  يادي 

إنت!:السفري إزاي. 

إنت:األمري مراتك  إنها  بفكر  أنا.  أيوه 

مريس:السفري إيه. 

إنت:األمري مراتك  تبقى  األمره  إن  فهمتني  ليه  عليك.  الحق  اليل  إنت  ماهو 

كده:السفري عايزه  السياسه  بقى.  إيه  حاعمل 

صحيح:األمري مغفل]1]  أما 

هيه:السفري

جًدا. :األمري مهزأ  موقفي  دلوقت  دي.  البايخه  سياستك  بسبب  ألن  معلوم. 

ويهربوا يركبوها  علشان  الفلوكه  لهم  محرض  كنت  اليل  أنا  وقال 

موالي:السفري يا  فكره  عندك  يكون  وال  ال. 

إزاي:األمري

تغريت: عبيط.  [1[
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لقيتهاش. :السفري وال  شمس  األمره  عى  أدور  دخلت  ملا  دلوقت  أنا  ألين 

هربها  اليل  الراجل  عى  النار  يطلقوا  إنهم  للحراس  أمر  إديت 

األمره ويجيبوا 

اسود:األمري خر 

ياين:مرزا حيايت  يا  آه 

يقتلوه:السفري حااًل  دلوقت 

)يرمتي(:األمري سنِّدوين  آه  مغفل]1].  يا  أنا  يقتلوين  حا  إنهم  ماتعرفش  يقتلوه. 

إيه:السفري واال  اتجننوا  دول  الله. 

نارية(:األمري )طلقات  هاتوهم  الحقوهم.  حصلوهم.  يالال 

ــارطـــلـــقـــة نــــــار طـــلـــقـــة نـــارالجميع ــنــا ط ــم عــقــل ــل ــام س ــ ــا س يـ

نَــــَفــــسبــــــس يــــــا جـــــامعـــــه بــساألمري يفَّ  ــاش  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ مـ

زلمرزا ــيل  ــ ــق ــ ع كـــــــامن  ــحــلوانــــــــا  ــن ــي قــــــــرّب ي ــ ــطـ ــ ووسـ

فــيــهــاالجميع الزم  دي  ــه  ــألـ ــسـ عـــارفـــيـــنـــهاملـ مــــــــوش  رس 

ــيـــك ــلـ ــوبـــــعـــــد الــــــــــر عـ ــن ــي يــــــا أمــــــرينــــــا يــــــا ف

ــشــك ــرف ــف ــس الـــــيل ي ــ ويـــبـــســـطـــك ويــنــعــنــشــكإيـــــه ب

ــا هـــنـــا إيـــه ــن ــل ــا ك ــنـ ــا دمـ ــ ــكم ــ ــوش ــ ــوغ ــ بــــــس الــــــــيل م

األمري 

ومرزا

مامتي واال  مـــات  تـــرى  يـــا 

ومامتيالجميع مـــات  الـــيل  ــو  ه ــني  م

عليهإيه الحكايه يا أمريه فهمينا جرى إيه الله  اسم  الرببري  حبيبنا  فني 

ــنياألمرية ــغـ زايـ جـــيـــنـــا  دوب  وراكــــبــــنييــــا  الـــفـــلـــوكـــه  يف 

ــا ــن ــي ــل ــني ع ــ ــاربـ ــ ــنيراحــــــــم ضـ ــ ــف ــ رصــــــــاص رحــــنــــا واق

ــط ــاطـ نـ راح  ــهالــــــرببــــــري  ــي امل يف  دوغـــــــري  ــطـــس  غـ

ــط ــاس ــب ــا عـــبـــد ال ــ ــني ي ــك ــس ـــدي عـــلـــيـــك وعــــــيلَّم ــ ــب ــ كـ

ــان الـــواســـطـــه ــ ــيل كـ ــ ــو الـ ــ آمـــــايله ــق  ــيـ ــقـ ــحـ تـ يف  يلَّ 

تغريت: أبله.  [1[
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ــه الـــرابـــطـــه ــ ــديـ ــ بـــايلوبــــــني إيـ يف  ــيل  ــ الـ ــني  ــ وبـ ــي  ــن ــي ب

ــاالجميع ــن يــــــا حــــســــن يــــــا حــســنيحـــيـــث كــــــده يــــالــــا ب

ــزِّي مـــوالتـــنـــا األمـــــريه ــ ــع ــ ــنين ــت ــم ــل ــك ونــــواســــيــــهــــا ب

ــني ــفـ وحـــــــــــق مــــــــن أمــــــــركمـــــــــواليت كـــلـــنـــا آسـ

الطني زي  ــه  ــع واق ــت  ــان ك الــــــــــلــــــــــه يــــــصــــــربكدي 

ــرياألمري ــ ــ ــت أمـ ــ ــ ــوض ــ ــ ــه ف ــ ــلـ ــ ــهلـ ــ ــامع ــ عــــيــــطــــو يــــــــا ج

عـــمـــري يف  فــــاضــــل  ــهالــــــيل  ــاع أربــــعــــة وعــــريــــن س

ــاالجميع ــن يــــــا حــــســــن يــــــا حــســنيحـــيـــث كــــــده يــــالــــا ب

ــاع الــفــلــكمرزا ــ ــت ــ ــا ب ــ ــكوانـــــــا يـ ــلـ ــصـ ربــــــع ســــاعــــه واحـ

إهـــــــــيء إهـــــــــيء إهـــــيءإهـــــــــيء إهـــــــــيء إهـــــيء

ــاىل أودعـــــــكاألمري ــ ــعـ ــ ــا تـ ــ ــالـ ــ ــكيـ ــم ــرح ــي وي ــن ــم ــرح ــه ي ــلـ الـ

إهـــــــــيء إهـــــــــيء إهـــــيءإهـــــــــيء إهـــــــــيء إهـــــيء

ســــــــــــتار
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الفصل الثالث

 يف قر األمري الجميع يقولون لحًنا. 

غنوا جامعه  يــا  زقططونا  عنهفرحونا  الكرب  ــم  وارصف أمرينا  نعنشوا 

فرفشوه بكامكم  اطربوه  وفنهبألحانكم  قوته  يظهر  اليل  فينا  الحدق 

أنىساألمري ميكن  واطربوىن  يل  غنوا  باملجانسةأيــوه  ــوين  ــل ــغ واش وواســــوين 

أمريناالجميع يا  ويآنسك  يجانسك  مني  ــاسيد  ــن ــي ــد الــــكــــل ف ــ ــي ــ إنـــــــت س

ــىإنـــــــــــــت كــــــــــل خـــــرينـــــا            ــق فــــــرح بـــقـــى زقــــطــــط ب

ــني جـــالـــتـــك ــنـ ــيـ ــم عـ ــ ــه ــ ــال ــ ــةم ــ ــقـ ــ ــربنـ ــ كــــــــــداهــــــــــه مـ

نتوىَّفَّاألمري إننا  قسمتنا  دام  مــا  بزّفةسيبك  واقلبوها  قرافتنا  افرشوا  روحوا 

ــةالجميع ــه ــا تـــكـــون أب ــ ــوا ح ــ ــك ــ ــت ــ مثــنزفِّ وال  ــيـــل  ــثـ مـ ــاش  ــ ــه ــ ــال ــ م

ــا ــه ب ــم  ــ ــك ــ ل نـــهـــتـــم  ــا مــــرحــــومــــني مـــقـــدًمـــاالزم  ــ ــ ي

ــا ــ ــرينـ ــ ــم أمـ ــ ــ ــرح ــ ــ ــه ي ــ ــ ــل ــ ــ كــــل راجـــــــل عـــــــادل مــحــرمال

ــة ــ ــزالن ــ ــخ ــ ال ــل  ــ ــ ــرج ــ ــ ال األمــــمزي  يف  زيــــــه  ــش  ــيـ فـ وال 

ــا شـــويـــهاألمري ــ ــون ــ ــظ ــ ــه ح ــ ــاي ــ ــغ ــ ــاتال ــ وه ــد  ــ خ يف  ــا  ــنـ بـ خـــشـــوا 

ــا كـــاســـني شــمــبــانــيــا ــن ــوا ل ــب ــي ــاتج ــ ــ ــاص ــ ــ ــرق ــ ــ هـــــــاتـــــــوا ال

)رقصــــــــــة(

لوحدنا :األمري سيبونا  بزياده  الرقص(  )بعد 

موالي:الجميع يا  أمرك 

موالي:مرزا

شور:األمري خان  مرزا 

رجلينا :مرزا نلن  كده  شويه  تتمىش  تحب 

3:األمري الساعه  خر  يا   )3 الساعه  )تدق  ملن  امليش  مانع  مافيش 

كده:مرزا قوام 
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الراجل :األمري يف  عرت  ماحدش  لسه  النهارده.  لحد  امبارح  من  إن  واملصيبه 

مات الزم  ده.  الربري 

إال :مرزا القرص  بحرة  يف  حته  وال  خلّوش  ما  الجامعه  ألن  مات.  تأكيد  بكل 

فيها وفتشوا 

ده. :األمري الربري  عى  النار  إطالق  سمعنا  ملا  إمبارح  إحنا  بقى.  يرحمنا  الله 

مساًء  5 الساعه  كانت  موش 

أيوه:مرزا

بأربعه :األمري بعده  اموت  الزم  إين  بيقول  بتاعك  الفلي  الحساب  إن  ومبا 

مساًء خمسه  الساعه  النهارده  حاتوىف  انا  الزم  ساعه  وعرشين 

وربع:مرزا  5 الساعه  وانا  مضبوط. 

بس :األمري ساعتن  غر  دي.  الدنيا  يف  مالياش  يعني   .3 الساعه  دلوقت 

وربع:مرزا ساعتن  ومحسوبك 

أما :األمري تعاىل  بتقدم.  الزم  دي  الساعه  اصر.  حق  من  آه  قوي.  قليله  مده 

 2 الساعه  نأخرها.. 

1(:مرزا )الساعة  لورا]1]  شويه  كامن  ال 

شويه:األمري حياته  من  يشبع  الواحد  أقله  كده.  أيوه 

فطيس:مرزا منوت  إيه.  أمال 

ده:األمري زي  بربري  واحد  بطالع  يرتبط  بتاعي  الطالع  إن  الزم  كان  يعني 

موالي:مرزا يا  جه  أهه  آه. 

الربري؟:األمري من 

أوغيل :مرزا أروم  البوليس.  رئيس  ال 

أروم(:األمري )يدخل  إيه  فيه  طمنني  تعاىل.  أوغيل  أروم  يا  تعاىل 

عرضك:مرزا يف  أنا  طمّنا 

بشوكها:أروم لسه  أخبار  لك  جايب  موالي  يا  آديني 

لله:االثنني الحمد 

أوغيل:األمري أروم  يا  دي  األخبار  من  مبسوط  شخصيًا  انت  ولكن 

]1]  تغيري »كامن شويه لورا«: خليها.
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االنبساط:أروم من  حافرقع  موالي.  يا  أنا  جهتي  من  والله 

طمّنى:األمري عال  عال 

انتهى. :أروم يشء  ده  إن  حيث  دلوقت  موالي.  يا  باختصار  الحكايه  بقى 

ومخضوض  دي.  املهمه  من  كاشش  كنت  األول.  يف  إين  لكم  اقول  أقدر 

خضه دين  حتة 

لطيف:االتنني يشء 

مانجحش :أروم أوغيل  أروم  يقولوا.  الناس  ال  خايف  كنت  ألين  نعم.  أي 

املهم:األمري يف  خلينا 

املرحوم :أروم بخصوص  إحنا.  يهمنا  الى  اليشء  عرفت  إين  دلوقت  املهم 

ده الربري 

املرحوم؟:االتنني إيه 

عى :أروم املرحوم  هدوم  لقوا  إنهم  كده  عى  والدليل  مات.  ألنه  أيوه 

البحره شاطيء 

االسود:األمري بختي  يا  آه 

باطنه:مرزا من  االسود  بختي  يا 

موالي:أروم يا  مبسوط  موش  جاللتك]1]  إزاي. 

مغفل:األمري يا  آه 

لوح:مرزا يا  آه 

ويش:األمري من  روح  اميش 

االتنن:مرزا إحنا  وشنا  من  روح 

الربري :أروم عن  خر  لكم  اجيب  إين  موالي.  يا  مني  املطلوب  موش  الله. 

إيه لكو  حاعمل  خره.  لكو  جبت  آديني  ده. 

لك:األمري باقول  ويش  من  روح 

)يخرج(:أروم قوي  طالعه  زرابينهم  دول  يه.  إخِّ حارض.  حارض 

شور:األمري خان  مرزا 

موالي:مرزا

]1]  تغريت: سمّوك.
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دلوقت:األمري بحاجه  حاسس  مانتاش 

رشبه:مرزا واخد  اليل  زي  بطني.  أيوه 

كونياك:األمري واحد  مقوي.  يشء  يف  رأيك  ما  حق.  من  آه  زيك.  كامن  وانا 

كونياك:مرزا واحد 

املوت:األمري استقبال  عى  نتشجع  علشان  أيوه. 

والكونياك:مرزا دونك 

تاته :األمري تاته  دراعي.  يف  دراعك  حط  تعاىل 

)يخرجان(

ألن :عثامن أيوه  دي.  الزفت  البحره  حرف  عى  خالص  ررصصت  أنا  أما  )يدخل( 

عوم  يا  وهات  طول.  عى  غاطس  رحت  النار.  علينا  رضبوا  ما  أول  إمبارح 

الِبد  وانا  ساعتها  من  أهه  الخال.  جهة  من  البحره  آخر  يف  طلعت  ما  لحد 

بتاع  والراجل  الباباظ.  بن  حصل  اليل  الكالم  كل  وسامع  ده.  الشجر  وسط 

قال  أخروها.  اليل  الساعه  لهم  ونقدم  نغيظهم.  أما  فكره.  أيوه  الفلك. 

آه.   )4 لـ  الساعة  )يقدم  امللعون  والد  عمرهم  يف  ربنا  يغالطوا  عاوزين 

)يختفي( الرس  نعرف  ما  لحد  هنا  نستخبى  أما  جاي.  أهه  الباباظ 

يا :األمري ملخلخه.  ركبي  بإن  حاسس  لسه  لكن  كونياك.  واحد  خدت  آديني  آه. 

إيه.  واال  دي  سبق  ساعة  ليه.  كده  بتقدم  دي  الساعه   .4 الساعه  خر 

بتاعتي الوصيه  يف  شويه  أقرا  أقعد  أما  بقى  أصر   .)3 للساعة  )يؤخرها 

نأخرها :مرزا أما  اصر  ليه.  كده  بتقدم  دي  الساعه  الله  ياين.  آه  )يدخل( 

آه  الخناشر.  يابو  املوت  يف  خسارتك  يا  آه  كده.  أيوه   )2 )للساعة 

موالي يا  بردون 

متوت:األمري ما  قبل  حاجه  يف  نفسك  شور.  خان  مرزا  يا  إيه 

سمحت:مرزا لو  بس  موالي.  يا  نفيس 

بإيه:األمري سمحت 

عنك:مرزا غصب  ميت  ميت  بتاعك.  الطالع  بحكم  جاللتك]1]  دلوقت 

مضبوط:األمري

موالي:مرزا يا  أنا  ولكن 

]1]  تغريت: سمّوك.



61

إيه؟:األمري إنت 

الوصيه:مرزا من  تطلعني  بس  جاللتك  ممكن  موش 

إيه؟:األمري

ومرستان:مرزا وكردستان  أفغانستان  أمراء  أمر  يا  عرضك  يف  أنا 

ساعه:األمري ربع  موتك  حاقدم  كده.  بعد  واحده  كلمه  قلت  إذا  واهه  يستحيل. 

حارض:مرزا حارض  ال.  ال  ال 

امللوكانيه :األمري وصيتي  عى  نظري  أعيد  أما  بقى.  اصر  دلوقت 

موالي:مرزا يا  عيد 

األمر:السفري موالي  آه  الجامعه..  فن  هم  الخارج(  )من 

أهه:مرزا الدوله  خليل  خان  الجرال  موالي.  هس. 

هنا :األمري موش  أنا  له  قول  دلوقت.  وقته  موش 

دلوقت:مرزا هنا  موش  إنه  لك  بيقول  موالي 

إيه:السفري بتقول 

بعدين:مرزا وتعاىل  دلوقت  روح  أخينا.  يا  قلنا  هس 

يعمله :السفري  ناوي  اليل  إيه  أعرف  علشان  دلوقت  هنا  جاي  أنا  يستحيل.  ال 

شمس األمره  من  جوازته  بخصوص  موالي 

جرال:األمري يا  دي  السره  تجيبليش  ما  بس  بس  شمس.  األمره 

موالي:السفري يا  ليه  الله 

بس:األمري ساعات  تالت  غر  دي  الحياه  عامل  يف  يل  فاضل  موش  خالص.  ألين 

ده:السفري إزاي 

الحراس. :األمري أمرت  اليل  إنت  ألنك  إنت.  راسك  تحت  من  دا  كل  إن  والحظ 

ده املسكن  الربري  عى  النار  بإطالق 

إنت:عثامن الكلب  سفر  يا  آه 

موالي:السفري يا  ده  الربري  بحياة  حياتك  عالقة  وإيه  طيب  دي.  عجيبه 

املرحــوم :األمري وفــاة  بعــد  يعنــي  ببعــض.  مرتبطــن  ونجمــه  نجمــي  إن  العالقــه 

ســاعه وعرشين  بأربعه  بعده  أموت  الزم  حتاًم  ده.  الباســط  عبد 
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ياخوي:عثامن بقى  الرس  هنا  أهه 

موالي:السفري يا  مسكن  دي.  الحكايه  غريبه  أما 

االتنن:مرزا هم  بهم  مرتبطه  كامن.  محسوبك  حياة  إن  كده  من  واأللعن  ال 

عم:عثامن يا  الرشاب  عليك  حالل  الفلك.  بتاع  يا  عليك  براوه 

ده. :األمري بالشكل  جات  الظروف  إن  حيث  الجرال.  حرضة  يا  دلوقت  الغايه 

املرحوم  له  وتقول  بنته.  له  وترد  األمر.  ملوالك  املسأله  تبلغ  أرجوك 

عليه عطفك  ينى  يستحيل  األول  باباظ 

نودعكم :السفري نجي  وبعدين  السفر.  معدات  أعد  رايح  آديني  موالي.  يا  يصل 

السفر قبل 

موتنا:األمري قبل  أيوه 

)يخرج(:السفري والغزوات  الحروبات  أمر  يا  أورڤوار 

األموات:االثنني سفر  يا  أورڤوار 

شور:األمري خان  مرزا  يا  بتلف  لسه  دماغي  سلم.  سالم  يا 

موالي:مرزا يا  والكونياك  دونك 

تاته :األمري تاته  واحده  واحده  هه.  واسنِّدك.  سنِّدين  تعاىل  الخناشر.  يابو  دونك 

)يخرجان( 

يا :عثامن آخ  كامن.  دي  بحياتهم  مرتبطه  اليل  حيايت  إال  يضحك(  )يدخل. 

بس  أبوهم.  بيت  خربت  كنت  األول.  من  كده  عارف  كنت  لو  ناري 

بقاش  ما  فن.  راح  عارف  مانيش  اليل  بتاعي  الدكان  علشان  زعالن  أنا 

ميكنني  إيدي.  يف  بقى  ده  الرس  دام  ما  القصد  دول.  غر  فاضل 

صبيِّ زقزوق  للولد  دي  شمس  األمره  ز  واجوِّ دكاين  عى  أتحصل 

عثامن:زقزوق عم  آه  )داخاًل( 

يشوفك :عثامن للباباظ  خايف  مانتاش  وله.  يا  دي  الناحيه  من  جابك  إيش  زقزوق 

عليك. :زقزوق بادور  وانا  إمبارح  من  ألين  عثامن.  عم  يا  يهمني  وال  ال 

حيايت عى  خطر  أكر  هنا  دخويل  يف  كان  ولو  عنك  اتخى  ويستحيل 

عفان:عثامن ابو  تربية  يا  عليك  براوه 

عثامن:زقزوق  عم  يا  واجب  دا  معلوم 
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الجرال:عثامن مراة  مع  أهي  جايه  األمره  بختك  الجل  أهي  آه. 

فن؟:زقزوق فن 

العباره:عثامن إيه  نشوف  أما  دي.  الناحيه  نتدارى  تعاىل 

فكره:زقزوق أيوه 

مافيش :السفرية دلوقت  أمره.  يا  نفسك  تزعَّليش  ما  كفايه  واألمرة(  )داخلة 

املسكن  الربري  وخصوًصا  باملره.  ده  حبيبك  الجدع  تنيس  كونك  غر 

ده غرق  اليل 

إحم:عثامن

أمرية 

الباسط:وسفرية عبد  عم  آه. 

الباسط:عثامن عبد  عمكو  موش  دلوقت  أنا  هس 

أمرية 

إيه؟:وسفرية أمال 

الباسط:عثامن عبد  املرحوم  أنا 

مامتش:األمرية ازاي  إنت  لنا.  قول  حق  من  آه 

إنت :عثامن يل  قالوا  القرافه.  يف  يقبلوين  مارضيوش  علشان  تاين.  حمرقت  والله 

امليتن وبتعاكس  شقي 

ابلغ :السفرية احسن  أما  كده.  سليمه  جات  املسأله  إن  حيث  بقى.  دلوقت 

لألمر دي  املسأله 

يقبلوين :عثامن األموات  نرتجى  نروح  لألمر.  توصل  حا  العباره  كانت  إذا  أل.  ال 

تاين ومنوت 

ده؟:األمرية إزاي 

ده. :عثامن الباباظ  نظر  يف  ميت  أنا  ما  طول  العباره.  فاهمن  موش  إنتو  بقى 

مسوجر يكون  حا  بتاعتك  الجوازه 

فاهمه:األمرية مانيش  إزاي 

الحكايه:زقزوق إيه  تفهمنا  ما 

وخالص:عثامن ميت  أنا  غر  تفهموا  رضوري  موش 
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أمرية 

دي:وسفرية غريبه 

مني:عثامن أموت  الخر]1]  وحرضته 

أمرية 

الخر:وسفرية هو 

البحره:عثامن يف  ميت  أنا  يعني  أيوه. 

وهو؟:األمرية

حرضتك:عثامن يف  ميت 

عثامن:األمرية عم  يا  يجازيك  الله 

مملكة :عثامن عى  تاين  يشحنك  راح  الباباظ  األمر  النهارده  باملفتوح.  يعني 

الغزال كعب  واال  ده  الدوله  }كعب  أبوِك 

الدوله{]2]:األمرية كعب  ال. 

تقابيل :عثامن إال  عليك  ما  دلوقت  إنِت  الدوله]3].  طالونة  الدوله.  كعب  الغايه. 

حاجه كل  عى  منه  تريس  وانِت  ده.  الحظ  باباظ 

عثامن:األمرية عم  يا  بالخر  يبرشك  الله 

النهايه:عثامن نشوف  ما  لحد  هنا  نِلبَد  حا  دلوقت  وانا 

كويس:الثاثة

عى :عثامن كلنا  نتقابل  ونبقى  جيت.  ما  مطرح  من  هنا  من  اطلع  وانت 

)يخرج( املدينة  باب 

السالمه :الجميع مع 

املدينه:زقزوق باب  عى  أنتظركم  أروح  أما  روحي.  يا  إذنك  بقى  كده  حيث  وانا 

خارج:األمرية وانت  يشوفك  األمر  ال  خايفه  أنا  بس  طيب 

القرص. :السفرية من  دي  الجهه  يف  متيلِّ  األمر  إن  يظهر  هو  تخافيش.  ما  ال 

لكم اتأكد  اروح  أما  اصروا  ذلك  ومع 

السفرة(:األمرية )تخرج  عزيزيت  يا  عرضك  يف  أنا  أيوه. 

]1] مبعنى: هو اآلخر.

]]] حذف الحوار ما بني }..{.

]3] حذف: كعب الدوله. طالونة الدوله. طالون بالفرنسية »talon« تعني: »كعب«.
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ده:زقزوق الفظ  األمر  إيد  من  يخلّصنا  حا  من  سبحان  شمس.  أمره  يا  آه 

لك. :األمرية ملك  أصبح  ده  قلبي  ألن  حبيبي.  يا  فكره  عندك  يكون  وال  ال 

لحًنا(  )يقوالن  أبًدا  عليه  يستحوز  غرك  حد  ويستحيل 

هنازقزوق شاف  غرامه  يف  مني  فرحتي  أنايا  زيِّي  حبه  اليل  تاريخ  كل  يف 

ــوايك  ــ س ــني  ــ ومـ ــايك  ــ مـ مـــهـــجـــتـــيإنــــــِت  يف  ــم  ــ ــك ــ ــت ــ ــح ــ ي

نصيبيأمرية ــت  ــ إن حــبــيــبــي  ــت  ــ ــيإن ــت ــن ج ــك  ــ ــن ــ م الـــــــُقـــــــرب 

ــودزقزوق  ــ ــس ــ ون ــنـــى  ــتـــهـ نـ ــوىإمــــتــــى  ــ ــج ــ ال نـــــــــريان  نـــطـــفـــي 

الــحــســود ــه  ــ إي الـــعـــذول  ــه  ــ ــواإي س ــــــِت  وان ــا  ــ أن ــت  ــ دم ــا  مـ

أمرياألمرية ابن  زيِّي  كنت  لو  آه  العسريبس  وهان  فرحتي  متت  كانت 

جمهوريه]1]زقزوق روحي  يا  الحب  ــريدولة  ــب ك أبــــــــــًدا  ــاش  ــ ــه ــ ــي ــ ــاف ــ م

الرعيه ويــا  امللوك  فيها  األمــــــريتجتمع  وابــــــــــن  الــــفــــقــــري 

ــقــب ــل ــال ب مـــاهـــيـــش  ــربة  ــ ــع ــ ــبال ــ ــرت ــ وال ــني  ــاشـ ــيـ ــنـ ــالـ بـ أو 

ــه ــت ــم ــه ب الـــــــيل  ــهالــــــراجــــــل  ــوتـ ــخـ ونـ ــه  ــسـ ــفـ نـ وعــــلــــو 

رتــب ــري  غ ــن  م لــقــب  ــري  غ ــن  ــهم ــت أم يف  شــــأن  لـــه  ــل  ــع ــج ي

نضيف عرضه  يعيش  عــاش  ــفإن  ورشي حــر  ميــوت  مــات  وان 

دي :السفرية الناحيه  من  تزوغ  تقدر  حد.  مافيش  أهه  جامعه  يا  يالال  )تدخل( 

عزيزي يا 

أمره:زقزوق يا  انتظارك  يف  حاكون  آديني  طيب 

حبيبي:األمرية يا  السالمه  مع 

أمره:السفرية يا  قوي  بيحبك  ده  الجدع  مسكن 

الشعب]2]:األمرية عامة  من  ماكانش  لو  خساره  يا  بس  أيوه. 

أبوِك :السفرية لألمر  تاين  يردك  ده  باباظ  األمر  إن  عندنا.  املهم  دلوقت  الغايه. 

أهه جاي  أهه  آه. 

]1]  تم حذفها.

]]]  تغريت: الناس.
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إيه:األمرية يقول  حا  نشوف  أما  دي.  الناحيه  نتدارى  تعايل 

لزوم:السفرية مافيش  ال 

وادي :األمري آه  الدوبل..  دوبل  لكن  كونياك  واحد  خدت  آديني  آه.  )يدخل( 

أهه الهربانجيه  األمره 

موالي:األمرية

دين :األمري عى  خالص  وبياض  ال  قوي.  موزونه  البنت  والله  خساره.  يا  أخ 

جاللتي]1]  ذوق 

موالي:األمرية يا  العفو 

مانا :األمري زي  متام  كامن.  عسليّه  وعينها  أل  إيه.  وغره  بقى  إيه  عفو  ياخى 

عايز

أمر:األمرية يا  العفو 

العسليّه:األمري العيون  يف  أدوب  كنت  إيه  قد  سالم.  يا 

أل:األمرية ودلوقت  موالي.  يا  ازاي  كنت 

دلوقت:األمري دلوقت. 

ليه:السفرية كده  بيزغرلها  دا  حفيظ.  يا 

مانع:األمري  مافيش  دلوقت  )لنفسه( 

إيه:األمرية من  مانع 

ترتيبي:األمري كل  تغّر  حا  فكره.  يل  جات  دلوقت  أنا  أمره.  يا  آه 

أمرية 

رب:وسفرية يا  ساتر  يا 

)يدخل(:السفري األمره  فن  هي 

بطل :األمري يا  وقتك  يف  جيت  جرال  يا  تعاىل  آه. 

للسفر:السفري يشء  كل  جهزت  رحت  موالي  يا  آديني 

عروستي:األمري عى  اخش  الزم  حااًل  ودلوقت  رأيي.  غرت  أنا  يشء.  كل  لخبط  روح 

خر:الثاثة يا 

]1]  تغريت: سموِّي.
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إنك :السفري بس.  لحظه  من  يل  قلت  موش  جنابك  موالي.  يا  ده  الكالم  إزاي 

ثالثة ساعتن  بعد  تتوىف  حا 

عندي :األمري يكون  شويه.  استعجلنا  إذا  إننا  دلوقت.  شفت  ولكن  أيوه. 

مهيل عى  أتوىف  وبعدها  الكايف.  الوقت 

إلهي:األمرية يا  آه 

غر :األمري دنيا  أدخل  علشان  ساعتن.  لسه  يعني  تالتة.  دلوقت  الساعه  أهي 

الدنيا دي 

الداهيه:السفرية يادي 

جرال :األمرية يا  عرضك  يف  أنا  آه. 

حااًل :األمري هاتوا  ابعتوا  جامعه  يا  إنتو  والعروسه.  أنا  لوحدنا  سيبونا  يالال 

الدوله مأذون 

تفوتني:األمرية اوعى  جرال.  يا  عرضكوا  يف  أنا 

أمره:السفري يا  إيدي  يف  اليل  إيه  وانا 

)يخرجان(:األمري لله  أمرنا  النهايه 

دلوقت:األمرية عثامن  عم  فن  ريب.  يا  آه 

والعريس:األمري العروسه  لوحدنا.  بقينا  آدحنا  آه. 

شويه :األمرية بعد  متوت  حا  خالص  إنك  بتقول  موش  إنت  أمر.  يا  عرضك  يف  أنا  ال 

بدي :األمري الناس.  زي  أمتتع  بدي  حيايت  أفارق  ما  قبل  ولكن  حيايت.  يا  أيوه 

بزيها قرون  عمل  سنن.  عمل  أعمل  واحده.  ساعه  يف 

رب:األمرية يا  حفيظ  يا 

عرضك:األمري يف  أنا  بتحبيني.  إنك  يل  قويل 

خر:األمرية يا 

البند :األمري أمال  بدي  أنا  إين  ماتعرفيش  شموستي.  يا  باباظك  حضن  يف  تعايل 

الباباظي الدستور]1]  قانون  من  حدارش 

كامن:األمرية إيه  دا  عرش  إحدا  بند 

وفايت:األمري بعد  تذكار  أعظم  لك  أترك  إىن 

]1]  تغيري »قانون الدستور«: القانون.



68

إيه:األمرية زي  تذكار 

الثاين:األمري باباظ  نسميه  صغر  باباظ  زي 

)ضجة(:األمرية مصيبتي   يا  آه 

علشان :األمري جاين  البالط  أمراء  الجامعه  دول  آه  دي.  الزيطه  إيه  الله 

الزواج بعقد  االحتفال 

بالش:األمرية رحت  آه. 

لحًنا( ويقولون  الجميع  )يدخل 

األمـــري عـــروســـة  ــريه  ــ ــاألم ــ ب يغريأهـــــًا  الــبــان  غصن  قوامها  مــن  ــيل  ال

قلبها ونـــفـــرح  ــا  ــه ب نــحــتــفــل  نظريالزم  مالهاش  زفه  ونخليها  ونهني  ونغني 

الدوله :األمري مأذون  جهار  بيش  شيش  الحاج  لك  أقدم  أمره  يا  يل  اسمحي 

مروك:املأذون وألف  أفندم  مروك 

املأذون:األمري حرضة  يا  اعقد  بقى  يالال 

إلحق:مرزا موالي  يا  إلحق  إلهي.  يا  آه  )داخاًل( 

إيه؟:األمري ىف  إيه 

خمسه:مرزا إال  خمسه  دلوقت  الساعه  بتاعتنا.  الرهيبه  الساعه  ونِّت  خالص 

أهه:األمري أربعه  قدامك  الساعه  مجنون  إنت  إزاي 

الرصدخانه:مرزا ساعة  عى  مضبوطه  دي  الساعه  موالي.  يا  أبًدا 

الصبح :األمري من  أنا  كوين  من  جاي  ده  الفرق  إن  بقى  يظهر  اسود.  خر 

دي الزفت  الساعه  يف  تأخر  نازل 

موالي:مرزا يا  أخرتها  كامن  وانا 

باباظ:األمري يا  بقى  يرحمك  الله 

خنشور:مرزا يا  ويرحمك 

دول:األمري واألمراء  الله  أمام  قيد  كل  من  مني  حره  روحي  أمره  يا  كده  حيث 

موالي:األمرية يا  مريس 
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شور:األمري خان  مرزا  يا  واحنا 

موالي:مرزا

بتاعتي. :األمري الِحداد  كاكولة  يل  هاتوا  واملوتان..  دونك  بقى.  منه  مايجيش 

الرجال عظامء  حياة  تنتهي  ازاي  شوفوا  جامعه  يا  ودلوقت 

موالي:مرزا موالي  )يركعون(  الخناشر  وحياة 

إيه:األمري فيه  إيه 

الوصيه:مرزا من  وتخرجني  موالي.  يا  بقى  الشيطان  تخزيش 

الحياه :األمري عامل  يف  زياده  ساعه  ربع  وعندك  مبسوط  مانتاش  بقى 

جامعه  يا  اركعوا  آه.  أربعه.  تالته.  اتنن.  واحد.   )5 الساعة  )تدق 

األوان آن  خالص 

العثامن:عثامن يابو  وقتك  آدي  نهوشهم.  أما  بقى  أصر  آه.  )يدخل( 

آه:األمرية آه  آه 

القزاز :عثامن ومعمل  باظ.  وكنرتا  باباظ.  مملكة  رجال  يا  اسكت..  هس. 

الهزاز والحامم 

خر:الجميع يا 

موالي:مرزا يا  الباسط  عبد  املرحوم  خيال  دا  آه 

املرحوم:األمري شبح  أمام  جامعه  يا  اركعوا  حفيظ  يا 

برطعوا:عثامن الحظ  دولة  ويف  واشبعوا.  وكلوا  واهجعوا  اركعوا  اركعوا.  أيوه 

روح :األمري يا  اتكلم  قول  الخيال.  قداسة  يا  طلباتك  بس  إيه  ريب.  يا  آه 

املرحوم

ابن :عثامن خان  عمك  ابن  خان  مرزا  الباسط  عبد  املرحوم  روح  أنا  نعم. 

دوخان ابن  ادنجان 

وعليه:الجميع وعليه  عليه  الله  رحمة 

ربه :األمري موتة  مات  املرحوم.  كان  إذا  لنا  قول  الخيال.  قداسة  يا  قبله  طمّنا 

غريق؟ مات  واال 
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يف :عثامن ودخل  رسدينه.  وابتلعته  دي  بتاعتكم  البحره  يف  غريق  مات  أيوه 

املسكينه ابن  بطنها 

مسكن:الجميع

وبعدين:األمري هيه. 

اليمن :عثامن ورجله  ممسوخه  خلقته  وجدنا  بالسكينه.  بطنها  فتحنا  وبعدين 

املنفوخه القربه  زي  وبطنه  مسلوخه. 

الله:الجميع حول  ال 

كامن :األمري أنا  أموت  كوين  من  يعني  رضوري  ودلوقت  طيب 

ولكني :عثامن األزل.  قديم  من  املرحوم  بحياة  مرتبطه  حياتك  ألن  نعم.  أي 

آت هو  مبا  قررنا  وأخرًا  األموات.  مجلس  يف  لك  تشفعت 

بإيه:أمريومرزا بإيه. 

املرحوم :عثامن لكم  نرجع  األموات.  محكمة  قدام  الحكم  نستأنف  ما  بعد  بإننا 

طلباته كل  له  تنفذوا  إنكم  رشط  عى  لكن  الباسط  عبد 

فن:األمري بس  هو  فن  سالم.  يا 

وعى :عثامن بعضكم.  مع  كلكم  نجومكم  نربط  ده.  الرشط  خالفتم  وإذا 

جدكم أبو  نلعن  وهناك  نجركم  اآلخره 

املرحوم:األمري طلبات  كل  أنفذ  إين  باباظ  برشف  لك  أقسم  أنا  أبًدا.  أبًدا 

املرحوم:عثامن عندكم  يكون  دقايق  تالت  بعد  عظيم. 

مرحبا:الجميع ألف  يا 

راكعن. :عثامن كده  افضلوا  عينيكم.  وغمضوا  إيديكم.  شبكوا  دلوقت  ارقدوا. 

)يخرج( مبلمن  دقايق  التالت  مغمضن. 

شور:األمري  خان  مرزا 

موالي:مرزا

اشوف:األمري أما  قفايا  يف  كده  اقرصني  إيه.  واال  باحلم  أنا 

)يقرصه(:مرزا موالي  يا  حارض 

آي :األمري
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سالمتك :مرزا عى  لله  الحمد  موالي.  يا  صاحي  ال 

عثامن :األمري جالناش  ما  إذا  إنه  الخناشر.  يابو  دلوقت  معلومك  يف  يكون 

الساعه  الوصيه  بحسب  هنا  أخوزقك  الخيال.  كالم  حسب  ده  الربري 

متام وربع   5

موالي:مرزا يا  عرضك  يف  أنا  أل.  ال 

إلحق:أروم األمر  موالي  يا  إلحق  آه.  )يدخل( 

إيه؟:األمري فيه  إيه 

يف :أروم عرتت  وبعدين  القرص.  حوالن  بتلف  كانت  الحراس.  بتاعة  الدوريه 

وصبيه الربري 

قوام:األمري هاتوهم  فن.  هم  فن 

أهم:أروم جاين  أهم 

4:عثامن تربه  يف  مبسوط  نايم  كنت  أنا  ليه.  يل  باعتن  إنتو  )يدخل( 

عثامن :األمري عم  بوجود  مسوجره  بقت  حيايت  إن  حيث  جامعه.  يا  دلوقت  آه. 

األمره عى  زواجي  عقد  باملره  ونعقد  بقى  نهيص  الزم  جنبي.  ده 

سفرية وأمرية 

خر:وزقزوق يا 

زواجك؟:عثامن

أيوه:األمري

رشط :عثامن عى  اآلخره  من  جاي  أنا  ألىن  أيوه.  تاين.  لألموات  نرجع  أمال 

طلبايت كل  يل  تنفذ  إنك  أقسمت  وانت 

اتكلم:األمري بس  إيه  طلباتك 

كانش :عثامن ما  إن  ألنه  زقزوق.  لصبيِّ  شمس  األمره  ز  تجوِّ إنك  طلبايت 

حيايت  ألن  أنا  أموت  نفسه.  ميوِّت  وملا  نفسه.  ميوِّت  راح  يتجوزها 

بحيايت  مرتبطه  حياتك  وانت  بحياته.  مرتبطه 

االتنن:مرزا إنتو  بحياتكم  مرتبطه  وحيايت 
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شمس. :عثامن لألمره  زقزوق  تجوزوا  يا  طريقه.  لكم  شوفوا  دلوقت  كده.  أهه 

كلنا فينا  الشوطه  تدور  يا 

قبلت:األمري وانا  طيب  طيب 

روحي:زقزوق  يا  آه  )لألمرة( 

حيايت:األمرية يا  آه 

األمره:السفري أبو  ملوالي  إيه  حاقول  دلوقت  موالي.  يا  ده  الترصف  إيه  الله.  الله 

تاين:األمري لواحد  جوزتها  إين  له  قول 

الناس]1] :السفري عامة  من  كده 

األمراء:األمري من  أل 

ده؟:الجميع إزاي 

ده :األمري الشاب  حاجعل  النهارده  من  أنا  عثامن.  عم  رغبة  دي  دام  ما  ألن 

الدوله عهد  ويل 

زقزوق:عثامن األمر  ليحيا 

زقزوق:الجميع األمر  ليحيا 

عثامن:األمري عم  يا  وانت 

موالي:عثامن

إيدك:األمري يف  مملكتي  أسلمك  تحب   . عيلَّ إمتنَّى 

إيدي:عثامن يف  روحك  إن  كفايه  موالي.  يا  إيه  عى 

ندميي:األمري اآلن  من  روح  لك.  اقول  طيب 

خان:مرزا عثامن  األمر  ليحيا 

خان:الجميع عثامن  األمر  ليحيا 

الرواية( ختام  لحن  )يقولون 

تغريت: الشعب.  [1[



ــمــلــت ك ــظ  ــ ــح ــ ال دولــــــــة  ــهآهــــــي  ــت ــروس ــع ب ــس  ــريـ ــعـ الـ ــى  ــنـ ــهـ واتـ

ســــمــــره ابــــــــــو  زي  ننوستهمــــــــني  وعـــى  بطته  ــى  ع يــاخــتــي 

ــوا ــ ــنـ ــ وغـ افـــــــرحـــــــم  واتــــــهــــــّنــــــوايــــــالــــــا  وهـــــــيَّـــــــصـــــــوا 

قـــلـــوبـــنـــا قــــــــــوت  ــهالــــــحــــــظ  ــنـ عـ غـــــنـــــى  ومـــــــالـــــــنـــــــاش 

ــري ق ــى  عـ ــه  ــروسـ ــعـ والـ الــعــريــس  ــدوا  ــ خـ يـــالـــا 

وعــــري ــه  ــفـ خـ وهـــــو  ورشقــــيــــه  ــوه  ــ ــل ــ ح هــــي 

ــري ق ــى  عـ ووّدوه  عـــثـــامن  ــم  عـ ــدوا  ــ خـ يـــالـــا 

ــري مـ كــــل  ولـــيـــحـــيـــا  ــي  ــ ــ رشق كــــل  ــا  ــي ــح ــي ــل ف

ســــــــــــتار
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