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تقدمي
إن تراثنا الثقافي واحلضاري هو أعز ما منلك ،فهو ميثل ذاكرة مصر ووجدانها؛
وقومياا في املقام األول،
وطنياا وقوم ًي
وقومي
واجباا وطن ًي
وطني
يعع ّد
عد احلفاظ عليه وتوثيقه ونشره واج ًب
لذا يُ َ
حياا بني
ولتحقيق الهدف من إبقاء التراث الثقافي بشقيه املادي وغير املادي ح ًي
اجملتمعات املعاصرة ال بد أن يرتبط هذا التراث بواقع هذه اجملتمعات وميس
وجدانها ،وأن يوثق ويعاد تقدميه باستمرار؛ لكي تتناقله األجيال املتعاقبة
ويحدث األثر املطلوب منه ،وهو حتقيق التواصل بني املاضي واحلاضر؛ لنصل بذلك
إلى أهم أسس صناعة احلضارات الكبيرة.
ومكتبة اإلسكندرية  -وهي حلقة وصل بني املاضي واحلاضر واملستقبل -
حترص على االهتمام بالتراث اإلنساني وتوثيقه وفي القلب منه التراث املصري،
الذي يضطلع به مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي أحد مراكز املكتبة،
وذلك من خالل برامج عمل تسعى جلمع وحصر وتوثيق العديد من أفرع التراث
الثقافي املصري ،والعمل الذي بني أيدينا اآلن أحد إصدارات مشروع توثيق التراث
املسرحي ،والذي يتوخى من خالله توثيق األعمال املسرحية ألحد أهم رواد
تاح للقارئ والباحث
املسرح املصري وهو الفنان الكبير علي الكسار؛ حتى ي ُيتاح
املتخصص التعرف على احلياة الثقافية واالجتماعية والسياسية ملصر في تلك
الفترة املهمة من تاريخها.
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وما كان لهذا العمل أن يرى النور لوال التعاون اجلاد بني مكتبة اإلسكندرية
واألستاذ ماجد علي الكسار جنل الفنان علي الكسار ،والذي أثمر إلى جانب هذه
رقمياا لإلنتاج الضخم من األعمال املسرحية للفنان علي
توثيقاا رقم ًي
رقمي
توثيقًا
املطبوعات توثي ًق
الكسار ،التي يرجع تاريخها إلى الفترة من العشرينيات وحتى األربعينيات من
القرن املاضي ،وذلك للحفاظ عليها من االندثار.
وقد حرص أعضاء فريق العمل على وضع النص األصلي دون أي تغيير أو
تعديل للتعرف على املصطلحات املنتشرة في تلك الفترة ،وكذلك احلالة
اإلبداعية ملؤلفي هذه الفترة الزمنية ،باإلضافة إلى التعديالت املدخلة عليه
والواضحة في هوامش النص املسرحي.
ويبقى أن نشير إلى أن هذه السلسلة ميثل خروجها دعوة لكل باحث
ومهتم بحفظ التراث املسرحي وتسجيله وحتليله ملزيد من اجلهد الستكمال
املسيرة .ونأمل أن متثل خطوة في احلفاظ على تراثنا احلضاري ،وعلى نقل معارفه
ومهاراته التقليدية واإلبداعية إلى أجيال املستقبل.
د .مصطفى الفقي
مدير مكتبة اإلسكندرية
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الرائد املوهوب
ميثل الفنان الكبير علي الكسار « »1957-1887عالمة بارزة في تاريخ
املسرح املصري احلديث ،فعبر نصف قرن من العمل اجلاد ،منذ تأسيس فرقته
املسرحية األولى «دار التمثيل الزينبي» ،1907 ،أسهم الرجل في احلركة
املسرحية ،ثم جمع بني املسرح والسينما ،وكان تنافسه الشرس مع جنيب
الريحاني ،في عشرينيات وثالثينيات القرن العشرين ،أداة مهمة في إنعاش
املسرح ورواجه.
إذا كان الريحاني قد ابتكر شخصية كشكش بك ،العمدة الريفي الساذج
الذي يقع ضحية سهلة لناهبيه وسارقي أمواله ،فإن علي الكسار يقترن
بشخصية عثمان عبدالباسط ،النوبي الطيب العفوي البريء كطفل.
كان علي الكسار رائ ًدا بحق في ساحة املسرح االرجتالي الذي ال يتقيد
بالنص املكتوب ،ويتواصل مع جمهور الصالة في إطار خالب من العفوية
والتقارب احلميم ،لكن مشكلة الرائد املوهوب تتمثل في غياب القدرة على
اخلروج من اإلطار الذي البد أنه يضيق ويعجز عن مواكبة متغيرات العصر
أفالماا
وتطوره .وقد انتقل الكسار بشخصيته املسرحية إلى السينما ،فقدم أفال ًم
جماهيرياا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.
ناجحة جماهيري ً
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عرضاا
عرض
قدمم ما يزيد عن 160
قد
ً
لينتهي احلال بإغالق مسرحه بالقاهرة بعد أن ّ
سدل ستار حياته في
ويسدل
مسرحيا،ا ،باإلضافة إلى العديد من األفالم الناجحة .وي
وي ُ
مسرحيًّ
عاماا بعد معاناة من الفقر واملرض.
مستشفى القصر العيني عن عمر يناهز الـ 69عا ًم
وختاماا فإن املشروع الذي يتبناه «مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي»
وختا ًم
جدير باالحترام والتقدير واالهتمام ،ذلك أنه يتيح للقارئ والباحث فرصة معرفة
صفحات بالغة األهمية في تاريخ الفن املصري ،ومن خاللها تطل شهادة صادقة
وثقافيا،ا ،في صعوده وهبوطه وازدهاره وانكساره.
وثقافيي
سياسياا واقتصاد
سياسيي
واقتصاديي ً
واقتصادياا وثقاف ً
عن اجملتمع ،سياس ً
مصطفى بيومي
ناقد وروائي مسرحي
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علي الكسار  ..نبذة عن مسيرته الفنية
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عن الرواية:

قدمتها فرقة أمني أفندي صدقي وعلي أفندي الكسار
مؤلف الرواية أمني أفندي صدقي
أوبريت ريفى ذات  3فصول
تاريخ العرض 1918م
عدد األحلان 11
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شخصيات الرواية حسب ظهورها:
نظلى ،مارى ،دوللى ،فاطمة

فتيات فرقة مسيو برتو

البربرى

حبيب زنوبة

زنوبة

حبيبة البربرى (عبده البواب)

ڤيوليت

إحدى فتيات الفرقة

برتو

اخلواجة الذى تعمل لديه زنوبة

دينا

الترجمانة التى يقوم اخلواجة بإرسالها
لعبده

توم

صديق اخلواجة برتو

دروجمان

الترجمان الذى يقوم بالترجمة الغير
صحيحة لعبده
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الفصل األول

فى اجلزيرة يوم شم النسيم
تفتح الستارة .تدخل بائعات الفل والياسمني.
بائعات الفل

اجلميع:
يـاللـه يـا بلبــــل ويانــــا غنــــى
شوفالنسيميالطافتــهداهـــادى
نظلي:
الياســـمنيعايـــزمــنييشـــمه
م
وقســـ
ــــم
وقســــ
ياهلل يا كـــروان غنــــى ّ
ـــــِ
اجلميع:
يـاللـه يـا بلبــــل ويانــــا غنــــى
شوفالنسيميالطافتــهداهـــادى
ماري:
الـــــــورد إنـــتـــم بــايــعــيــنــه
ازاى مايبقــاش حاجــــــه لطافه
اجلميع:
يـاللـه يـا بلبــــل ويانــــا غنــــى
شوفالنسيميالطافتــهداهـــادى
دوللي:
يــاهلل بنا نســكر كده تا تــا تا تا
شــمالنسـيميومأنــــــسياماما
اجلميع:
يـاللـه يـا بلبــــل ويانــــا غنــــى
شوفالنسيميالطافتــهداهـــادى
فاطمة:
شــم النســيم النهارده يــا زينه
خدونى معاكم يــا عصافير اجلنه

صوتك جميــل ولطيــف دا فتنى
والــفــل لــســه مــزهــزه نــادى
ويقطفــه يانـــــا من على أمـــه
الورد فـــى اكمامـــــه تبســـــم
صوتك جميــل ولطيــف دا فتنى
والــفــل لــســه مــزهــزه نــادى
بإيديكــم احللـــوه دى جامعينــه
وانتم يا روحــــــــى اللى زارعينه
صوتك جميــل ولطيــف دا فتنى
والــفــل لــســه مــزهــزه نــادى
نشــــرب بدال الشــــوب تالتــــه
يــوم احلظــوظ واحلاتــا باتـا كاتــا
صوتك جميــل ولطيــف دا فتنى
والــفــل لــســه مــزهــزه نــادى
يوم الهيــاص ويــــــوم ال ُفرتينه
الفرتينه
جنــرى وننط مــن جنينــه جلنينه
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اجلميع:
يـاللـه يـا بلبــــل ويانــــا غنــــى
شوفالنسيميالطافتــهداهـــادى
(يخرجون)
البربري:
(داخالً يغنى)
الدنيا وحشــه دوكرى مسكاجينى
خلــى اخلواجــه بتاعــى طردنــى
حبيبتــى هنــا واســمها زمبوبه
حتــبــنــى مـــن طــوبــه لطوبه
ـــبـــه النــتــيــكــه
حـــبـــه
الـــبـــربـــرى ُح
علــى يــا ويكـــــه
زمبــــوبه رُردى
دى
َّ
على يــا مضروبـــه
زمبــــوبه رُردى
دى َّ
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:

صوتك جميــل ولطيــف دا فتنى
والــفــل لــســه مــزهــزه نــادى

مالــوش أمــان آه يانــى يــا وعدى
خـــالنـــى اشــتــغــل أدبـــاتـــى
ال
خـــال
ملحلحــــــه وزى اللهلوبــــــه
شــتوى ذواتى
حاكم محسوبكم
ٍ
يعــرف يبصبص جركه وســيكه
حبك خالنـــــى سجـــه بياتــــى
خدى بالــك أنا واقــف زى الطوبه

(تكلمه من الشباك) ي ُيهه هو إنت يا منيل
أيوه يا زمبوبه
إش جابك يا منيل
اخلواجه بتاعى يا زمبوبه
ماله
ًا)
طردنى يا زمبوبه (شاهق
(شاهقا)ا)
بس كده
كنت عاوزه تخليه يحبسنى كمان
طيب ما تتفحمش
ما اتفحمش ازاى أنا بقيت كوك خالص
كبدى ياخويه .ال ال ما تتقهرش وال يكون عندك فكره أب ًدا.
ابقى تعالى لى إنت كل يوم وانا احتفك بحق دخانك وقرعتك
مافيش حاجه دلوقت
إنت مالك مسروع كده ليه
ماهى العباره على اهلل
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زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:

البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:

22

وليدد
امال جاى على باب بيتنا ليه واال اقول لك .اصبر اصبر يا ول ِّي
حاال ً
تغيرر هدومك دى وتنك جاى حاال
تقدرش تروح تغ ّي
إيه .اغير هدومى؟ ليه وسخ؟ أنا وسخ؟
أيوه وسخ
فى عينك أنا وسخ
آه دا ماله ياختى آه وسخ
أنا لسه جاى من التنترليه يا حرمه
ال ال .موش القصد حاكم ا ّدلعدى اخلواجه بتاعى بقى له
دلوقت كام يوم عامل زمبليطه وهيصه كبيره علشان جاى
له قال واحد سواح من بالد بره من أمريكا واال ما اعرفش إيه
طيب وانا مالى
واهه القصد تيجى والسالم وانا ابقى اكلملك اخلواجه
علشان يحشرك فينا زى ما يكون .اهه داير يلم فى رجاله
السواح ده على
ج الس ّو
يفرج
يفرر
افرجن ووالد عرب وقال كل ده علشان يف ّ
احلاجات البلدى بتاعتنا بتاعة بالد جوه .أكنه معرض
على
معرض إنت عاوزه تفرجى السواح ّ
وفيها إيه
على أنا
تفرج السواح ّ
طب وماله
هو انا جنينة احليوانات يا بنت املركوب
يوه طيب وفيها إيه يا لهو .موش القصد حلد ما تتبحبح
األمور وتتفك فى وشك
إلهى تتفك فى وش أبوك
أهه روح شوف لك بدله من هنا واال من هنا وانا اكلم لك
اخلواجه واقول عليك قريبى
بس بدله إيه يا زمبوبه باقولك اخلواجه بتاعى طردنى وكنت
واخد  6اشهر لقدام
يادى احلوسه وراحوا فني

البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
Musique

فى منره  1يا زمبوبه
يا باى .إيه هو
آه يا زمبوبه
آه يا عبده
آه على جمالك
آه على سوادك ياخويا
على خدودك الوردى
على خدودك الزفتى
على سنانك اجلبس خالص
آه جه يكحلها عماها
يا چولتيت البرابره
يا روميو يا ابن عبد ربه ياخويا .اجرِ اجرِ اهه الجل بختك
دوالب اخلواجه مفتوح أما اروح انتش لك بدله من بتوعه.
استنى يا ا ّدلعدى (تدخل وتقفل الشباك)
حلسن الراجل يحبسنى
إنت بتدقق على حبس
يا اخى  6اشهر مش حاجه .سيبك الغرابه حتبنى ورايحه
ى فيها
اتوفى
فى وانا كمان رايح اتو ّف
متوت ّ
(داخله ومعها مالبس فتعطيها له) خد ياخويا
(ناظراا للبرنيطه) آه ودى إيه دى كمان .برنيطه؟
(ناظرً
القصد بقى زوغ بيهم لتودينا فى داهيه ياهلل زوغ (ضجه
من اخلارج)
قلب فى الهدوم ويخرج)
(ي ُ(يقلب
ياهلل ياهلل يا عبده حلسن اجلماعه األرتست جم اهم
(يدخلون األفرنك)

23

24

Nous sommes des artistes,
de bonne réputation.
Nous ne sommes jamais tristes,
C’est de notre profession
Le chant et la danse,
c’est notre métier.
Le chic et l’élégance,
il faut le respecter.
Voyez les petites femmes,
qui nous troublent l’âme
qui nous troublent l’âme
des loges aux galeries
Ah !ِ qu’elles sont jolies,
oui, ce n’est »qu’un cri«, »qu’un cri»
Je me demande pourqu’oi M. Bertaud nous à tous
convoqués ce matin
Oui, c’est bizarre qu’il nous ait fait venir tous
ensemble
C’est sûrement pour un contrat de longue durée
Ah ! c’est un homme fort Bertaud
)entrant( Bonjour, mes enfants
Bonjour patron
Je suis content de voir que vous soyez toutes
exactes
Pourquoi nous avez-vous fait venir tous ensembles
En deux mots voici la situation, car le temps presse
énormement
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:I
:Violette
:I
:Violette
:Bertaud
:Toutes
:Bertaud
:I
:Bertaud

Comme d’habitude cela doit être une affaire véreuse
Au contraire ma chère amie. J’ai appris tout à fait
par hasard qu’un riche excentrique nègre américain
viendrait visiter l’Égypte, et comme les affaires
théâtrales sont plutôt mauvaises en ce moment, j’ai
décidé une grande affaire où je risquerai tous mes
capitaux c’est-à-dire LE 200.
Ah ! tant que ça
Voici les faits : un nègre millionnaire américain m’a
écrit hier me demandant de bien vouloir reproduire
pour lui quelques scènes vécues égyptiennes, je lui
ai répondu en lui donnant mon adresse et lui fixant
rendez-vous pour aujourd’hui, je l’attend donc d’une
minute à l’autre
(داخالً) آدينى لبست اهه يا زمبوبه
Ah ! Ciel : le voici, je ne me trompe pas c’est le riche
américain
Ce nègre
Monseigneur
Monseigneur
يا خبر اسود
Tiens, il parle l’arabe
Ça doit-être un de grand oriental
)au barbarin( Pardon, vous ne parlez pas le francais
Excellence
 الراجل عرف.سكاالنس إيه كمان الزم العباره فيه خلبطه
هدومه يا زمبوبه
Hé ! Bien quelle déveine, quelle déveine
أنا ما أكلتش حاجه إن شاهلل إذا كنت أكلت حاجه تنزل لى
بالسم الهارى

:Violette
:Bertaud

:Toutes
:Bertaud

:البربري
:Bertaud
:Toutes
:Bertaud
:Toutes
:البربري
:Bertaud
:Toutes
:البربري
:Bertaud
:البربري

26

Il n’y a personne qui sache l’arabe
Oui, il y a Dina qui cause très bien l’arabe
أل يا ست مافيش لزوم يا ست
Ah ! Regardez mes enfants comme il a la police
بوليس علشان إيه مافيش لزوم يا سيدى دى زمبوبه اللى
ادتهمولى خد أهم
Pas à dire les nègres de l’amérique sont beaux
 سامبو فى عينك وعني أبوك على شان هدومك.إخرص
تقول سامبو
Monseigneur : voulez-vous venir avec nous
pourqu’on vous fasse voir nos scènes
بص أيوه أنا مسكني وعلى باب اهلل
Monseigneur c’est un grand honneur de vous avoir
parmi nous
Croyez le, nous sommes toutes à vos ordres
Vous paraissez l’homme le plus tendre
et l’être le plus doux
Daignez donc nous parler et nous répondre
 دول.(داخله) يوه جاتكم نايبه دا عبده البواب بتاع جيرانا
افتكروك السواح االمريكانى
 إنت اللحمه.س اخرصى ملا نبصبص يا بالوى يا أم زنه
هس
ْ ُه
اخلشنه ودول حلمه ضانى
Venez visiter toutes les curiosités du pays,
et les plus beaux trésors de notre Caire
À chaque pas vous verrez une source d’art qui jaillit,
et une épave de grandeur sincère.
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:Bertaud
:Violette
:البربري
:Bertaud
:البربري
:Bertaud
:البربري
:Bertaud
:البربري
Musique

:زنوبة
:البربري
:Toutes
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دينا:
يــا ابو ســمره إنت يا ابــن أمريكا
ده قلبنا حبك اوعى تصدق إننا حانسيبك
ياهلل نفرجك علــى مصر وما فيها
اللى تعجبك منا أقوم أطبق فيها
(يدخل الكناسني)
Dance

يــا خــفــه احــنــا محاسيبك

حلن الكناسني
إحنــــــــــــا اجلماعــــــــه الكناســـــــــــني
كنـــــــــا حتـــــــت الرجليـــــــــن منداسيــن
يـــــا نــــــــــــاس ابقـــــــــم عبرونـــــــــا
دول كـــــــــــــامن رايحيـــــــن يهرونــــــــــــا
خليــــك تقيـــــــــــل يـــــا ابـــــو أمونـــــه
زيـــيـــنـــا مـــافـــيـــش يــــا مــعــلــم درويـــــش
دي بالدنا ونفهــم ترابها
كل صنعــه ولهــا أربابهــا ّ
حاكـــــــم الكـــــــار ده لــــــه أســــــــــــرار
عندنا كنس اسمه ڤى أو  V.Oوفيه كمان كنس چونى
قــعــدنـــــــــــا كـــــــــــام يـــــوم مــعــتــصــمـني
ـني
اس ُ
خــــــــــص وزى الطــــــــني
اسفففخــــــــــص
بقت البلـــــــد ّ
بـــقـــت الــــــشــــــوارع مـــلـــيـــانـــه زبـــالـــه
وواغــــــــــــــــــــش آه آه يــانــــــــــــــــــه
ونـــــــــــص الــــــبــــــلــــــد عــــيــــانــــه
مــبــهــدلــني
شـــغـــالـــني ولــــيــــه
دحــــنــــا
ني
ني
برضهالكنـــــــاسدهابــــــــــــننـــــــــــــاس
ولــــــــه حـــيـــثـــيـــه يــــــا افــــنــــديــــه
مافيش ال أميـــــــــــــــر وال ابن فقيــــــــــــــر
ميكن غنى ماعندوش نخـــوة وفقير وقلبه كبيــــــــر
(يخرجون وتدخل زنوبة والكناسني)
*ذكر هذا اللحن بعد ذلك فى رواية فلفل عام 1919م مع بعض التغييرات لبعض الكلمات.
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زنوبة:
الكناسني:
زنوبة:
Musique

(داخله ترى الكناسني) دول إيه ياختى دول .ياهلل الحسن
ش
اخلواجه خارج ي ُر
يرش
يا حفيظ إيه رأيكو يا جماعه فى اخللقه الصولى دى (حتصل
مشاجره)
(تنادى) يا أمينه يا حمده احلقونى (تدخل النساء)

النساء:
ســالمتك يــا اختى يــا زنوبة
يوه ســالال
الرجال:
النساء:
شــتمتكم إيه يــا دون يــا موريه
الرجال:
حاسبوا احنـــا بايعيـــن جتتنـــا
النساء:
بيت إيه يــا صايعني دا انتم واقعني
الرجال:
دول مــوش نســوان دول وش لومان
النساء:
أذيتنـــا
تنـــا
روحـــو مــا انتـــوش قد أذ ّي
الرجال:
آه يا قرعـــــه يا وش مصارعـــــه
النساء:
امشــى يا متلوم دا انتــو بال هدوم
الرجال:
يــا مــره يــا رفيقــة الســماوى
النساء:
يــــــــــا نــــــدامــــــتــــــى
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حلن

دىمـــرهقروبـــــهدىشتـــــمتنا
يــا حفيــظ دول حايخربــوا بيتنا

إش احنــــــا فتــــــوات حتتنـــا

أمــا احنا يا ســيدى علــى بطتنا
وشـــك مـــاوى وريــحــتــك نتنه

الرجال:
اقـــــعـــــورلـــــك عــيــنــك
النساء:
شـــــوفـــــو يــــــا اخـــتـــى
الرجال:
أكــــــســــــر جـــبـــيـــنـــك
النساء:
نــــــــــرازيــــــــــكــــــــــو
الرجال:
جــــــون يـــــا حــلــنــبــوحــه
النساء:
نــــــــــأذيــــــــــكــــــــــو
الرجال:
عــــيــــنــــك ممــــســــوحــــه
النساء:
دحنــا ياهو نســوان ڤـــى أو V.O.
الرجال:
تهــس
ــس بقى ألنط فى كرشــك
ته
ما ُ
النساء:
يـــــــــــــــا غـــــفـــــيـــــر
الرجال:
ياهلل بال مياعه
النساء:
يـــــــــــــــا غـــــفـــــيـــــر
اخلفرا:
(تــدخــل) جــرى إيــه يــا جماعه
النساء:
ضــــــــــربــــــــــونــــــــــا

املـــــره مــنــا مبــيــت قـــرداتـــى
واعــمــل وشـــك ســجــه بياتى
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اخلفرا:
مــــاشــــفــــنــــاش حـــاجـــه
الرجال:
عـــــــــــــــورونـــــــــــــــا
اخلفرا:
اشــــــرحــــــو بـــــرواجـــــه
الرجال:
أصـــل الــعــبــاره يـــا أفــنــدى
اخلفرا:
أنا شــيخ خفــر ما انيــش افندى
ــس اخرص أفندى فــى عني أمك
ُههــس
الرجال:
كده يــا بشــندى داهيــه تغمك
النساء:
دول ضربونــــــــا دول عـــــــورونا
الرجال:
دول هرسونـــا وشـــنب أمــــــك
اخلفرا:
يكفــــى تسرســـيع إنت وهيــه
إنتم جرابيــــــع ودول مالويــــــع
الرجال:
اخــــتــــشــــى يـــــا خــفــيــر
اخلفرا:
هـــــــس يا خنزيــــر يا ابــــــن ام بكيـــــر يـــا ابــــن مــاريــــــــه
ـــــــس
ُه
ْ
النساء:
إش يــــا ابـــــو داوود دحنا بـــــرى جـــــود دحنا فتوات احلســنيه
اخلفرا:
دوال بــــــالوى قــــول وش منـــــــــــــزول فوتو بنا على قسم اجلماليه
الرجال:
إيــــــــــــــــــــــــه هــــــو
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اخلفرا:
ّ
ـــــــى قـــــدامـــــى
مـــــــشـــــــى
مـــــــش
الرجال:
مــــــــــــــــــــــني هــــــــو
ني
اخلفرا:
يــــا مـــجـــرم يــــا حـــرامـــى
النساء:
يــــــــــــا حــــــلــــــولــــــى
اخلفرا:
ّ
ـــى
مـــش
وانـــــــت كــــمــــان
مـــشـــى
النساء:
يـــــــــــوه قـــــــــــول لـــى
اخلفرا:
يـــــا بــــتــــاعــــة احملـــشـــى
اجلميع:
علــى القســم يــا ابــن احلالقه
(يـــــــــخـــــــــرجـــــــــون)

واالســـــم شــمــطــه وخــنــاقــه
ستار
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الفصل الثانى
La scène représente la terrasse d’un grand hôtel. Au lever du rideau
les anglaises exécutent une danse. Tout de suite après la danse entre
M. Bertaud suivi du barbarin et de Zannouba.
musique
زنوبة:
البربري:
:Bertaud
البربري:
زنوبة:

البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:

Danse

(تدخل زنوبة والبربرى ثم برتو)
واهلل نلتها يا عبده يا ابن حليمه
إخرصى عبده فى عنيك وعني اللى خلفك .مره جرسيه.
عبده ده كان خدام أبوك .مافيش مستر عبده .سنيور عبده.
خواجه عبده
Oui, c’est ça : ah : excusez-moi M. Rokford, je suis à
(vous dans un instant M. Rokford )sort
ركفور؟ مني ركفور يا ابن البقاله يا وسخ
يوه املنيل مش عارف .طيب تعالى ما تف ّورش دمك ،حاكم
أنا ملا اديتك البدله ولبستها وجيت وشافوك افتكروك إنك
السواح االمريكانى حاكم باين السواح بتاعهم ده سامبو
كده زيك غاطيس
يوه يويوه أجرن* اخلواجه كان بيقول لى سكاالنس ياخويا
يخرب بيتك
القصد إنك انت تطلع فيها والسالم
ما دام كده احنا نطلع فيها وننزل فيها كمان
أهو ده اللى احنا عاوزينه
طيب ولو قام جه السواح األصلى بتاعهم موش ضرورى
يكسروا راسى
راسك يا أخى دوس دوس .يا أخى احمد ربك اللى مافيش
فيهم واحده وال واحد يعرف عربى وال أمريكانى

(ن) ويعني أتاري أو أتابي.
*أجرن :مصطلح ريفي ينقسم لشقني (أجر) و ِ
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البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
:Bertaud
البربرى وزنوبة:
:Bertaud
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
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على .أنا اعرف اتكلم كل لغات الدنيا واألخرى
ال ال ماتخافش َّ
بالبربرى
لكن إنت مش مبسوط ونازل فيهم مؤانسه ومجانسه
وما اعرفش إيه
لكن احنا موش فى كده السواح األمريكانى دى كانوا
رايحني يعملوا فيه إيه
أهه رايحني يف ّر
جوه على البلد ويوكلوه ويسكروه وينيموه
يفرجوه
والذى منه
إخرص
يوه جرى له إيه
ّ
كل حاجه كويس إال الذى منه موش كويس
طيب ماتزعلش أنا الذى منه وانت
أيوه أنا الذى منه وانت الذى مش منه
لعدى .تطلع لى فيها افضحك
بقى شوف أما اقول لك يا ا ّدادلعدى.
واقول لهم على احلقيقة  ...سامع
ال ال .مافيش لزوم
اجلو اهه رايق لنا تعالى خدلك قطه
قطه يعنى إيه
بله
قطه يعنى ُققبله
ً
(ضاحكا)ا) اختشى اهلل ينعلك عيب قدام الناس (يلتفت
(ضاحك
مقدماا بردون ويقبلها).
للجمهور ويرفع برنيطته مقد ًم
(يدخل برتو) )entrant( Hein; tiens : qu’est ce que je vois là
يا نهار اسود .يُيهه قطيعه اخلواجه شافنا
!Comment vous embrassez la bonme M.
vous embrassez la bonme
بن .مني اللى بن يا ابن اخلشنه يا وحش
تعالى يا منيل أما افهمك
سيبى ملا االلَ َ
مهه اخلواجه الساده الوحش
الئئ ُم
ئم
َم ْ
يعنى بيقول لك مش عيب تبوس اخلدامني

البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:

زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
:Bertaud
البربري:
:Bertaud
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
:Bertaud
زنوبة:

بن يعنى عيب تبوس اخلدامني والشاى عيب يبوس البوابني
هو عارف إنى أنا كبير
أمال اكبر من شم النسيم
الزم بقى نتنفخ (لزنوبة) هو اسمه إيه
املسيو برتو
نحنا عندنا
(تنتشه) نحنا إيه قول نحن
نحن .نحن إيه اخص على دمك أنا اقول للخواجه نحن أنا
باكلم اخلواجه مش الشيخ مصطفى (يتوجه للمسيو
ً
مرتبكاا لزنوبة) الراجل السواح
مرتبك
برتو) نحنا فى بالدنا (يعود
األمريكانى اللى كان جاى من أنهى بلد
من أمريكا
كويس (لبرتو) اسمع يا خواجه برتو احنا عندنا فى بالدنا
أرميكا
(مقاطعه عليه) يا منيل أمريكا
(لزنوبة) إخرص ما تتداخلش فى الناس الطيبني
qu’est ce qu’il y a
مش اليا إنت زى احلمار بأقولك فى بلدنا أرميكا نبوس
اخلدامني فى اليوم تالت مرات مره الصبح ومره الظهر ومره
العصر
Je n’ai rien compris
زى البرشام يا منيل واحده الصبح وواحده الظهر وواحده
عند النوم
دا مخصوص علشان مينع مرض االسبانيوليه (ضجه فى اخلارج)
إيه ده
? Qu’est ce que c’est ça
*
Ce sont les jeunes gens à la mode
دول اوالد البلد املوده .1حتب تتفرج عليهم

*مت تغيير  les jeunes gensإلى asatzet laiamdi
1مت تغيير (اوالد البلد) إلى األساتذة
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البربري:
Musique
اجلميع:

أيوه
(تدخل أوالد البلد)
حلن

شــــوف احنا اوالد البلــــد 1املوده

نــفــطــر عــلــى وســكــى ســوده
كمـــــــان نلبــــــس كسكيـت

نـــركـــب بــســكــلــيــت وبــكــره
دينا:
ولبســـنا هتيكــــه3
2
جبتنــا أنتيكـــــــه دى شغــــــل أمريكــا
شــوف قصتنا يا ويكه فشــر البــت مريكــا ونلف حزامنا الڤرنيـــه
يا شيخ احمد قول ويايه أحيه
اجلميع:
1
نــفــطــر عــلــى وســكــى ســوده
شــــوف احنا اوالد البلــــد املوده
كمــــان نلبـــــــس كسكـــيت
نـــركـــب بــســكــلــيــت وبــكــره
دينا:
فى املــــوده نتهـــــور شــوف صــدرنــا مقور ووشــــنــــا مــنــور
وخـــصـــرنـــا مـــدور وملــــــــا نــــتــــدور يـــــــا خـــــرابـــــى
قول ويايه أحيه يا شيخ احمد قول ويايه أحيه
اجلميع:
نــفــطــر عــلــى وســكــى ســوده
شــــوف احنا اوالد البلــــد 1املوده
كمــــان نلبـــــــس كسكـــيت
نـــركـــب بــســكــلــيــت وبــكــره
(تدخلاألساتذه)
نــشــوف األشـــكـــال دى إيــه
قـــــدم يــــا ســـيـــد حــزمــبــل
يـــــا ســــيــــد ســـيـــبـــويـــه
دول اوالد البلــــــــــد 4املــــــوده
اســفوخص بهدلتونــا يا بتــوع طرابومســاييه
ني
البســني احمر واخضر واصفر زى بتــوع عوفالليه
1مت تغيير كلمة (اوالد البلد) واستبدالها بكلمة األساتذة
2مت تغيير جبتنا إلى عمتنا
3هتيكة معناها فضيحة
4مت تغيير كلمة (اوالد البلد) إلى القساتذة
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دينا:
 Voyonsمسيـــــــو بشنـــــدى
بني رجالــــــــــــة 1االيـــــام دى
األساتذه:
مـــا الــــــرأى يـــا جـــدعـــان2
أنا قربت اسخســخ هئ هئ هيق
يــا اخــوانــنــا إنــتــم رجــالــه3
واال بتـــــــــــوع برتقـــــــــان
إنــتــو ريــحــتــكــم كــولــونــيــه
لــيــه يـــا ســـى درتـــاتـــيـــان
كـــوتـــش إنـــتـــو يـــا جــــرزان
يــاخــتــى عــلــى بــطــتــهــا يا
دينا:
امشــى يلعــن ابوكم واخوكــم وحموكم وفوكــم وذووكم يــا اوالد األفوات
البربرى وزنوبة:
بقـــىبرضـــــكدىكلمـــــــات
إيـــه رأيـــك يــا ســيــد حزمبل
األساتذه:
اتـــقـــل مــــا تــأخــذهــومــش
يـــا ســـى الــســيــد 4بــركــات
دى سكوتش بتــــــوع بنطلونات
اوالد البلـــــــــــد 1االيــــــام دى
وال حصلـــــــوا مزمــــــــزالت5
دول ال حصلــــــــوا رجالـــــــــه
البربري:
اقــلــعــوهــا جــاتــكــو املـــوت
يـــا حــــوش بــهــدلــتــم اجلــبــه
إلـــــبـــــســـــم ردجنـــــــــوت
مـــــدام إنـــتـــم بـــتـــوع مـــوده
6
دى يا ســـــــــــى يا تيـــــــه
ازاى تخرجـــو بالقيافـــــــــــه
وهـــــــى ديـــكـــولـــتـــيـــه7
ازاى تلبســــــــــــه اجلبــــــه
البنات:
8
عــــلــــى كـــيـــفـــك متــــام
احـــنـــا اخلـــفـــافـــى املــــوده

شــــوف الـــفـــرق يـــا أفــنــدى
ورجــــــالــــــة 1زمـــــــــــــــان

1مت تغيير كلمتي (اوالد البلد)و(رجالة) واستبدالها بكلمة األساتذة
2مت تغيير يا جدعان إلى يا شيخ جعران
3مت تغيير كلمة (رجاله) إلى قساتذة
4مت تغيير يا سى السيد إلى يا عم الشيخ
5مت تغيير البيت بأكمله إلى :دول من بره قساتذة ومن جوه مزمزالت
6مت تغيير يا سى إلى يا شيخ
7مت تغيير البيت إلى ازاى تلبسه العمة وجبتكم ديكولتيه
8مت تغيير (اخلفافى) إلى القساتذة
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Nous marchons comme des hanems, comme ça messieurs mesdames
(يخرجون)
األساتذه:
قعوذ باهلل منكم يا كوشنات يا موريه
قحيه قحيه قحيه قحيه قحيه قحيه قحيه
(يخرجون)
(داخالً من اليمني) ناس كويس أكل كويس خمر كويس
البربري:
ستات كويس كل ست عندهم يشوفنى ينبسط منى
خالص
Ah
:Violette
(يرى السيده) أهه كده احنا أرباب احلبوب يا جمال يا لطافه
البربري:
(يلتفت لها) يا خبر اسود
:Violette
(ya habibi )embrasse le barbarin
(تقبض عليه)
فى
البربري:
يا خواجه برتو يا سى برتو إحلق لهاليبك اللى طالعه َّ
(تسيبه)
:Violette
Ah quelle domage que je ne connaisse pas leur
( ah inta maficheتقبض عليه) (langue, )l’embrasse
بهه) arabe
(إنت مافيش َعرَرببُه
(إنت
أربو .أربو على شان إيه .على شان اقول آه زيك .خد آه على
البربري:
كل لون .آه يا حبيبتى .آه يا مصيبتى .آه .آه قسمتى السوده.
في ..آه رفاعى مدد
في
آه يا فرحة العدوين ّ
Est-ce que tu es égyptien. Inta tu es un bey noir
:Violette
بنوار أل أنا مش بنوار أنا مخصوص يا مدام ترسو أنا حلمت
البربري:
إنى احتبست امبارح
Oui c’est ça, regardez-moi bien en face
:Violette
رز ياخويا
أنفاسى دى تربية ُغغرز
البربري:
(تدخل) يا وعدى يا وعدى .دول مالهم ياختى عاملني كده
زنوبة:
ليه زى املالحه
إحلق يا زنوبة
البربري:
Ah mon Dieu ça doit-être sa femme
:Violette
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ه .تعرفيه مش ده (للبربرى) اللى قال
مبه.
فام إيه يا مدام ُك ُرم َب
مب
رمب
زنوبة:
لك تكلمها مني (تلتفت ترى السيدة تعمل إشاره بيدها
للبربرى)
شوف شوف شوف بيعمل ازاى
البربري:
دا إيه ده يا مره بتستغفلينى
زنوبة:
Non, c’est un moustique
:Violette
موستيك فى عينك عامله كده زى الكرنفال (جترى السيده
زنوبة:
وجترى وراها زنوبة)
Au secours, mais c’est de la curiosité c’est de la
:Violette
barbarie
بربرى فى عني أمك (يهجمان عليها االتنني فتخرج السيده
البربري:
ويخرج خلفها البربرى)
والنبى أنا كنت رايحه اطلع عنيها (ترى البربرى داخالً) اللى
زنوبة:
قال لك تكلمها مني
فى على
البربري:
أنا مالى أنا كلمته .أنا واقف كده ُه َّ
هووت لقيته دَخل ّ
طول
)entrant( Eh bien M. Rokford, vous êtes content
:Bertaud
إيه بتقول إيه
البربري:
بيقول لك إن شاء اهلل تكون مبسوط
زنوبة:
مبسوط احلمد هلل اللى جت على كده يا سيدى (ضجه من
البربري:
اخلاج) إيه دى
Tiens voilà les bateliers de Beyrout
:Bertaud
(ناظرة إلى الداخل) يا لهوى دول القبضايات بتوع بيروت
زنوبة:
اللهم اجعل كالمنا خفيف عليهم حتب تتفرج عليهم
أل ياختى أنا اخاف
البربري:
(تدخل القبضايات)
Musique
حلن القبضايات
القبضايات:
لـــو دبـــحـــونـــا مـــا بــنــمــوت
نــحــنــا قــبــضــايــات بــيــروت
ال بنخــــاف سيـــف وال نبـــوت
الــــزملــــه مـــنـــا بـــحـــداش
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نـــقـــتـــل جنـــــــرح نــخــنــق
نـــدبـــح يـــا حــــوه يـــا حــوه
يقصــف عمــره هايــدا برغـــوت
بــــالدنــــا وجــيــنــا
دشــــرنــــا بــــالال
بــــالد الــســيــف واملــرتــيــنــه
ال
بــــال
وبـــني الــهــوايــات والــعــرقــات
ني
ونـــهـــر الــكــلــب وروجــيــنــا
مـــا أحـــلـــى زحـــلـــى وحــيــفــا
وصبــــــى
بــــــى
وص
ويافــــــا وعبــــــى ُ
مـا فينــا نرجــع؟ أى بــال فينــا
املــــصــــرى دمــــاتــــه خــفــاف
بيتــــه نهفاتــــه لطـــــــاف
بــيــجــيــك يــــا مــصــر
ني
مــــني
ويرحــل ولــو يــاكل خبــزك حاف
ِ
شــــــو مـــيـــهـــمـــك اهلل
يــغــمــك لــــو مــــا بــنــنــفــع
بنبيع على مـال بيـروت ال بنخـاف
البربري :يـــا زمـــبـــوبـــه داريــــنــــى قـــوام
مالــك ملبـــوخ ليــه يـا ســـــــخام
زنوبة:
البربري:
شــوفــى لــى بــنــطــلــون تانى
تــرالــيــالم
احــســن ده بــقــى تــرالــيــالال
زنوبة:
ال شـــو هيــدا يــا ابن اللـــيدا
إش بــدك ينعل ابوك البو ســتك
القبضايات:
القبضـــــــاى شــو بيهمــــــه
واله ميــــــن يسترجـــــى يذمـه
الـــلـــى بـــيـــتـــعـــارك مــعــنــا
بنخـــرب بيتـــــه بنكســــر متـه
بنلعن خيــة عمة بيــة طية اوالد
عـــمـــة زملـــــة خـــالـــة أمـــه
(يخرجون)
(يدخل املسيو برتو وتوم (M. Bertaud entre suivi M. Thom
)entrant( Ah comme vous tombez à pie mon cher
:Bertaud
Thom. Si vous savez quel important service vous
pourriez nous rendre en ce moment
Aôh ! quel service
:Thom
Voilà un nègre américain, et chose vraiment drôle,
:Bertaud
personne parmis nous ne connaît l’anglais pour
s’expliquer avec lui, alors si vous voulez bien..
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:Thom
:Bertaud
زنوبة:
:Bertaud
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
:Thom
:Bertaud
:Thom
البربري:
:Thom
البربري:
:Thom
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:

Servir de drogman? All right
Zannouba
qu ’est ce qu’ il dit
(داخله)
Allez chercher M. Rokford pour que je lui présente
son drogman
ركفور يا ويكه
(من الداخل) جرى إيه
تعالى
أل أنا خايف من القضبايات
أل راحوا
أل أنا خايف ياختى
أل ما تخافش تعالى*
أي إيه ده*
(داخالً) عاوز إيه (ينظر يرى توم فينزعر) ّ
اسم اهلل يا خويا ما تخافش خبى وشك حلسن الواد خاف*
M. Bertaud, ce nègre
Oui, ce nègre taisez-vous, )à barbarin( M. Rokford je
vous présente votre drogman M. Thom : M. Rokford
I have the honor
اسمه إيه املسيو توم
Yes Thom
طب ما فهمنا توم
Yes Thom what
واد .مني اللى واد الخبطك افصصك .إنت شوية ملوخيه
تروح فيها
تعالى إنت ماتعرفش باللسان بتاعهم
أل .أنا مش عاوز اعرف أنا اضربه افصصه
اسمع كل ما يقولك حاجه قول له Yes Sir

*مت تغيير هذا احلوار إلى التالى
زنوبة :تعالى يا منيل دا الترجمان بتاعك اللى رايح يكلمك باللوندى
لى لسان
البربري :هو أنا ّ
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البربري:
:Thom
البربرى وزنوبة:
:Thom
البربري:
:Toutes
البربري:
دينا:
البربري:
دينا:
البربري:
دينا:
البربري:
دينا:
البربري:
:Bertaud
زنوبة:
البربري:
Musique

طيب (لتوم) ياهلل خش بينا كالم يا واد
I am coming from America
Yes Sir
I was coming from outside
قهوة سيد .ال احنا مش بنقعد فى قهوة سيد احنا بنقعد
فى قهوة البرابره (يخرج توم بعد محادثة بينهم ومشاجره)
(تدخل السيدات وبرتو) ()entrant toutes les femmes et Bertaud
Ah enfin ce n’est pas trop tôt
يا ساتر استر دول فاملية توم .إيه دول
حضرتك تكلم عربى كويس
إيه .أيوه عربى أمريكانى على كيفك
أيوه .أنا الترجمان بتاعك
بتاعى أنا .مني بعتك (يضحك)
جك على مصر
أفرجك
املسيو برتو بعتنى علشان آجى أف ّر
وأنتيكاتها وحيواناتها وجنينتها
أنتيكاتها وحيواناتها وجنينتها
أيوه
أل .أنا أموت فى ترجمانتها (ضجه من اخلارج) إيه دول
Ce sont les saidiens qui vont à Paris
دول الصعايده اللى رايحني باريز حتب تتفرج عليهم
أل ياختى أنا مالى
(يدخلوا الصعايده)
حلن الصعايده

اجلميع:
هــــات خــلــقــاتــك وتــعــالــى
جرى إيــــه يــــا واد إنــــت وهــو
أوروبـــــــــا يــــا ولـــــد عــمــى
يـــســـافـــرم عـــلـــى بـــاريـــز

ياهلل يــــا واد يــــا اســــــماعني
مــالــكــم كــــده مــزقــطــطــني
ني
عـــايـــزه صــعــايــده جــامــديــن
بدل ما هـــم قاعديـــن فاضييـن
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دينا:
طيـب يــاهلل خـــــدونى معـــاكو
الجـــل مـــا نــشــوف روچــيــنــه

لـــبـــاريـــز بــلــد الــنــســاويــن
ونــتــمــتــع مبــــــدام كــتــريــن

اجلميع:
واهلل صــــــدقت دى نســــــواننا
أمــــا نسوان بــــــاريز جتـــتهم
يـــاهلل بنـــــا يـــا واد ياهلل بنــــا
بـــكـــره نــتــجــوز فـــى بــاريــز

مــقــلــحــفــني
ني
رجــــــالــــــه
زى الفـــــــــــــــــــــــــازلني
يا صعيـــــدى يابو عقل تخــــني
مـــلـــتـــزمـــني
ني
ونــــبــــقــــى

دينا:
ووالدكـــم تطلـــــــع بيضـــــه
يــفــطــروا عــلــى ســنــدوتــش

ـني
ســكــالــنــس مــجــعــلــصـ ني
ويــســتــحــمــوا بــالــبــنــزيــن
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اجلميع:
ويـــلـــبـــســـونـــا كـــراڤـــتـــه
وچـــاكـــتـــه مــاتــغــطــيــش
بـــس أنـــا خــايــف يــابــوعــمــه
ــا هــنــاك
ونـــصـــرف قــرشــيــنَّــا
قــرشــيــنــا

كـــــده زى املشـــــــــــــنوقني
حتـــه مــــن يكـــرم الســامعني
إنــــنــــا نــــرجــــع فــاضــيــني
ني
وبــعــديــن نــعــمــل جــراســني
ني

دينا:
ماتخافـــش علينــا يـا افنــــــدى
مـــــــدام الـــقـــلـــب واحــــد

ني
زايـــطـــني
بــــكــــره نــــرجــــع
وكــــلــــنــــا مـــتـــحـــديـــن

اجلميع:
مصـر بالدنـــــــــا أم الدنيـــــــا
دى باريــــــــــــــــز كلهـــــــا
يـــا مــصــر مــهــمــا بــعــدنــا
دحنــــــــا اوالدك وأصـــــــــايل
أوطاننــــامـــــاننساهاشـــــى
دا الــــوطن شــــئ مقـــــــدس
يـــا مــصــر مــهــمــا بــعــدنــا
دحنــــــــا اوالدك وأصـــــــــايل
بس أنـــــا خايــف يابـــــــو عمه
ــا هــنــاك
ونـــصـــرف قــرشــيــنَّــا
قــرشــيــنــا

ـــــــــــة مــني
مــني
وأوربـــــــــــة
بـــــاريـــــز وأورب ِّ
ماجتيش حته من وســعاية عابدين
بــــرضــــه لــــك مـــديـــونـــني
ني
عيــب محنــــــاش متفـــــرجنني
لـــو أكــلــنــا فــيــهــا الــطــني
ني
ـــه وفــــوق الــديــن
ـــلـــه
فـــوق امل ِـــ ّل
املـــل
ـــل
بــــرضــــه لــــك مـــديـــونـــني
ني
عيــــب محنــــــــاش متفـرجنني
إنــــنــــا نــــرجــــع فــاضــيــني
ني
وبــعــديــن نــعــمــل جــراســني
ني

دينا:
ني
زايـــطـــني
بــــكــــره نــــرجــــع
ماتخافش علينـــــا يــــا افنـــدى
وكــــلــــنــــا مـــتـــحـــديـــن
مـــــــدام الـــقـــلـــب واحــــد
هـــات خلقاتــــك وتعــــالى
ستار
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الفصل الثالث
La scène représente un salon trés oriental richement meublé.
زنوبة:

(تدخل) بقى بتقولو فى السالملك .السالملك فاضى هما
راحو فني (ضجة من اخلارج .تنظر للخارج) دول اجلماعة
التالقحجيه اللى بيلقحوا جتتهم على العالم

Musique

(يدخلوا)
حلن التالقحجيه

((1
احــــنــــا املــبــصــبــصــاتــيــه
ترمينــــــــا فى كل مصــــــيبه
يادوبنشـــــــــــوفنتايـــــــه
نبقـــــــــــى زى احلدايـــــــــه

الــتــالقــحــجــيــه
احــــنــــا الــتــالال
تــالقــيــنــا فــــى كــــل رزيــــه
ال
تــال
بفســــــــــــتان أو مباليــــــــه
حــوالــيــهــا اكــتــر مـــن ميه

((2
ــــا مــافــيــشــى
ــــنّــــا
ــــنــــا
اتـــلـــم ِمــــن
مــــن
عـــنـــدنـــا الـــبـــكـــالـــوريـــا
مــــدام مـره فــــى ســـــــكتنا
نضـــــايقها حلـد ما تضـــــــربنا

ولـــبـــســـنـــا مـــنـــاويـــشـــى
فى شــــــــغل احللمنتيشـــــى
نـــرمـــى عــلــيــهــا جــتــتــنــا
بــالــشــبــشــب والــبــونــيــه

((3
حـــا نــعــمــل إيـــه يـــا افــنــدى
مــــدام نـــســـوان االيـــــام دى
هـــــــــامن أو مدمازيلـــــــــــه
مـــانـــرجـــعـــشـــى عــنــهــا
(تدخل السيدات)

تكفـر
تكفـر
مـاهى روخـــره حاجــــــات
ّ
ني ابــيــض واحــمــر
مــلــغــمــطــني
ّ
بــفــرقــلــه
ــه
نــبــقــى وراهــــــا بــفــرقــل
إال بـــــالبوليس واال مبحضــــــــر
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السيدات:
دوال املبصبصــــــــــــــــــاتيه
رامــــيــــني جــتــتــكــم
ـــــــا رامــــيــــني
داميـــــــا
دامي ً
الرجال:
حاســــــبو احنـــا التالقحجيــة
:Marie
تـبقم جعـــــانني فى بيـــــوتكم
بالذمـــــهيــابيــهطربوشـــكم
الرجال:
يــــــــــا جــــمــــالــــهــــا
السيدات:
يــــــــــــا تــــقــــلــــهــــا

الرجال:
اســــم اهلل عليكــى يــا بطــــه
دوللى:
البصبصـــه مــــوش بالتيلـــــه
يا افنــدى اختشــــى على دمــــك
الرجال:
يــــــــــا نــــــدامــــــتــــــى
السيدات:
تــــــالمــــــتــــــى
يــــــــــــا تــــــالال

دول األونطاجيــــــــــــــــــــه
يـــا نــدامــتــى جــاتــكــو رزيـــه
بــــالوى جــره
حــاســبــو احــنــا بــــالال
وعـــامـــلـــني بــــهــــوات بـــره
ني
بقيـــــتمقالبينـــهكــاممــــره
يــــــــــــا داللــــــــهــــــــا
Ces nous les petites caïrottes
Ne dirait-on pas des parigottes
D’humeur très mont martroise
Nous détestons ceux qui nous rasent
والنبـــى الزم آخـــــد قطــــــــه
ياســـى بعجـــر جــاتكم نيلــــه
حلــســن بــعــديــن اقــــول المــك
يــــــــــا نــــــداشــــــتــــــى
Partout toujours en ville
Nous n’avons ni dimanche ni lundi
Avec nos airs tranquilles,
nous troublons tous les affendis
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الرجال:
خفــــــــتكمدىحلســـــــــتنا
دوللى:
امشــــى يا واد يا ابو زنــــــــــــه
كحيــــــان وجـــــاى تبصبـــص
الرجال:
هــــــــاتــــــــى بـــــوســـــه
السيدات:
جـــــــاكـــــــو حـــــوســـــه
الرجال:
يـــا خبـــر اســــوح دى نســـواننا
النساء:
آديـــنـــى عــفــقــتــك يــابــو زنــه
جــــاى تبصــبص كــده وتبحلــق

رامــــيــــني جــتــتــنــا
واحــــنــــا
ني
دحـــنـــا عــصــافــيــر اجلــنــه
روح شــــوف لـك واحـــده كدنـــه
(تدخل الستات)
جــــــــاكــــــــو دوســـــــــه

وانت مرصــرص موش القــى حتلـــق

ـــريـــه يــانــه
أحــيــه مــنــكــم بُبـــريـــه

السيدات:
ـــريـــه يــانــه
أحــيــه مــنــكــم ب ُبـــريـــه
الرجال:
نـــتـــهـــان عـــلـــى الـــريـــق
ـــــه يــلــيــق
بـــقـــى كـــــده ُههـــــه
النساء:
أيـــادونيـــاعتيــــــقبـــدلالتزانيــــــقشــوفشـغلهأوالدكعريانـــــه
السيدات:
يا افنـــــدى يا ابــن الغلبانـــــــه
ـــريـــه يــانــه
أحــيــه مــنــكــم بُبـــريـــه
النساء:
دول مايبصوش حلالوتكم ما يبصبصوش إال إليدكم مدام فيها صيغه ومليانه
السيدات:
ـــريـــه يــانــه
يا افنـــــدى يا ابــن الغلبانـــــــه
أحــيــه مــنــكــم بُبـــريـــه
النساء:
دحنــا فاحتني لكوا بيوتكــم وانتم دايرين ترموا جتتكم عامــل بيه وامك بالنه
يا افنـــــدى يا ابــن الغلبانـــــــه
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اخلفر:
(تدخل) خبــر إيه يا أفندى إنت وهى
الرجال:
دول ُ
ضــــــليه دول حراميــــــه
شضــــــليه
ش
اجلميع:
أيــا نوريــــــه يــا وش أذيــــــــه
اخلفر:
هـس بالش شوشـــره يـــا بليــــه
الرجال:
اســمعيابيـــــه اهلل اليغمـــــك
اخلفر:
أنا بيـــــه غصــب عن عــني أمــك
النساء:
(للسيدات)
يوه ساكتني ليه ما تقولوا حصل إيه
السيدات:
بـــقـــى شــــــوف يـــــا بــيــه
اخلفر:
أيــــــــــــا روح البيــــــــــــه
السيدات:
والــنــبــى يــا خــفــيــر الــدوريــه
الرجال:
بقــى دى أفعـــال يا خفيـر برســوم
اخلفر:
أمـــك نـــاتورال وأبــوك سمسـوم
السيدات:
والــنــبــى يــا خــفــيــر الــدوريــه
اخلفر:
عـيــب يا افنـدى يا ابـــن الدايخـه
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قــلــقــتــو مـــــزاج الـــدوريـــه

دنـــاابيــــعالكســــــوهيامريـه
قــلــبــنــا حــبــك جـــاك دمــويــه

ومراتـــك ســــــارحه بلوتريــــه
قــلــبــنــا حــبــك جـــاك دمــويــه
ياسى اجلنـدى البصيصـه بايخـــه

ـييــه
ّ مــا دام عــنــدك حــرمــه ول ـ

:السيدات
قــلــبــنــا حــبــك جـــاك دمــويــه
والــنــبــى يــا خــفــيــر الــدوريــه
:اخلفر
صـــونـــوا بــنــاتــكــم دول اعراضــــــــــكو ربــــــوا اوالدكــــــم
مصــــر بالدكــم أم اآلداب واملدنيـه

:اجلميع
قــلــبــنــا حــبــك جـــاك دمــويــه
والــنــبــى يــا خــفــيــر الــدوريــه
)(يخرجون
)Bertaud, les dames, le drogrnan entrent(
)(برتو والستات والترجمان احلمار داخلني
:Bertaud
)entrant( Ah vous allez voir comme il est beau dans
son pyjama M. Rokford
:Toutes
Mais où est-il
:Bertaud
Il était là, il y a un instant je lui ai promis une belle
promenade jusqu’aux Pyramides
:Toutes
Une bourricade
:Bertaud
Oui mes enfants, ah tiens : voilà justement le guide.
Viens mon ami, viens içi
:Drogman
(داخالً) ال مؤاخذه بس كنت فى محل األدب
Dans la maison de la politesse
َ حاكم كنت واخد
وياى مجلسني وشرفك
ربه وعملت ويا َى
شربه
ش
Deux conseils
:Bertaud
Écoute ici, nous voulons faire une petite promenade
à dos d’âne
Sur mon œil
على عينى
:Drogman
Comment tu t’appelles ! ismahè
:Bertaud
 محسوبكم يعشق النبىLe ciseau اسمى املقص
:Drogman
Votre servant aime le prophète
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Hein, qu’est ce qu’il dit ?
Le prophète est plus mieux
النبى أحسن
إمنا قول لى يا خواجتنا إنتم حا تروحو كلكم بعصابة املعلم
Avec la canne de maître

:Toutes
:Drogman

58

Quelle canne de maître
Ma soeur sur son canard
ياختى على بطتها
Hela. Hé. Hé.
Est-ce que tu te fiches de moi espèce de nufle
اهلل اهلل اهلل ما تعملولناش كده أنا اقول لالعور اعور فى عينه
Je dis au borgne, borgne dans son oeil
Dis donc, toi, où est-ce que tu appris ce français
Votre frère est lourd
إش اخوكم تقيل
Ça va bien, va vite chercher tes ânes
 منضفهم ومهيأهم. أنا عندى حمير على ذوقك.حاال ً اهه
على سنجة عشره
Sur la baionette de dix
Ah tu m’emebête )le poussant(
 طيب أنا وانتم والزمان طويل.اهلل اهلل عيب يا جماعه
Moi et vous et le temps long
Allez oust va-t-en d’ici
عيب يا خواجه حط فى عينك حصوة ملح
mets dans ton oeil un grain de sel
Qu’est ce qu’il raconte
أيوه احسن بعدين ألعن أبوك على السبحه
Je maudire ton père sur le chaplet
Comment ! tu maudis mon père. Ah .. corne de veau
Soyez procés verbale de bien
خليك محضر خير
Oh, là là. Quel numéro
)(يضحكون
Enfin, ne perdons pas de temps allons-nous trouvons
un autre )sortent(
) دينا-  البربرى- (زنوبة
(للبربرى) إنت عامل لى كده ليه زى بتوع املستشفيات
إخرصى مستشفيات فى عني أبوك
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:Toutes
:Drogman
:Toutes
:Bertaud
:Drogman
:Toutes
:Drogman
:Bertaud
:Drogman
:Bertaud
:Drogman
:Bertaud
:Drogman
:Toutes
:Drogman
:Bertaud
:Drogman
:Toutes
:Bertaud
:زنوبة
:البربري

زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
دينا:
زنوبة:
البربري:
دينا:
زنوبة:
البربري:
دينا:
البربري:
دينا:
زنوبة:
البربري:
دينا:
البربري:
دينا:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
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فهمنى هنا عملت إيه ويا الست الترجمانه
أنا اتفقت معاها رايح أج ّوزه
أجوزه
إيه رايح اجت ّوزه
ال هى اللى رايح جت ّوزنى
ماهو زى بعضه
طب مش اجوزه
أهى جايه اهيه .أنا مش عاوزه تكلمها إال بقولت أيوه واال أل
حاضر
بأيوه واال أل .وانا رايحه استخبى هنا .اهى جايه اهه
)Entrant( Ah le voilà
(داخله)
ازيك يا مستر روكفور مبسوط؟
أيوه
مصر عجبتك
إحم
أل
إنت موش مبسوط .إنت موش فاكر الكالم بتاع امبارح
أيوه
أنا موش برضه على ذوقك
(من الداخل) إحم
أل
Ah ça par exemple
جرى لك إيه يا مستر روكفور .حتب تتفسح النهارده شويه
فى األوتومبيل
أيوه
هيه (تقترب منه) إنت موش برضه بتحبنى زى ما قلت لى
امبارح
إحم
(يتهز) أل .اهلل يضايق اللى بيضايق على الناس
(تخرج من مخبأها) مش عيب كده يا ا ّدلعدى
ادلعدى ده شقى
العمر كله

دينا:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:
زنوبة:
Musique

M. Bertaud

(تخرج)
تعالى إنت فهمت أنا قلت لك إيه
أيوه
يعنى مبسوط كده
أل
بقى فهمت
أيوه
إيه اللى كل حاجه أيوه أل
أهه كده كل حاجه أيوه أل (ضجه من اخلارج) دول إيه دول
دول اجلماعه املعبقني بتوع الدخان خش يا واد إنت وهو

حلن املعبقني

اجلميع:
احــنــا الــصــبــوات اخلــفــافــى
نـــحـــب احلـــــق واإلنــــصــــاف
يفرجهـــاعلينــــااللــىفرجهــا
صـــوعـــتـــونـــا جــوعــتــونــا
ناكـلمنيــنالعيشــهغاليــــــه
دى يوميتنـــا واهلل يـــــا بيـــــــه
ما تشوفـو طريقـه فى التســـعيره
دى مــوش تسعــيره دى جتعيـــــره
دىوالدنــــاوحتــــىنســــــواننا
يــا بـــدرون لــو ذودت يوميتنــــــا
يا اخوانا حبـــوا العــدل انصفــــوا
ليهتدوســوناماتســـتهدوشبينـا
املصــرى لطيــف وكــرمي ووديــــع
دحنــا برضــه نفوســنا كبيـــــره
يانــــــاس احترمــــوا الشــغاله

ني اجلـــدعـــان
احـــنـــا املــعــبــقــني
ولـــو يــكــون فــيــهــا الــلــومــان
علـىســىمـااعـــرفشإيهيــــان
وحاتعملـــواإيـــهفينـــاكمـــان
لـــالودان
والــغــلــب اهـــه بــقــى لـــالال
مــاتكفيــش طبخـــة بدجنــــان
يـــا نـــاس ارحـــمـــوا الــغــلــبــان
وي حتويطــــــــه للعيـــــــــان
وحـــيـــاتـــك بــتــفــتــح دخـــان
بـــرضـــك إنــــت الــكــســبــان
دا حــــب العـــدل مـن اإلميــــــان
ــــنــــا بـــرضـــك جـــدعـــان
حــــنــــا
دَ ْح
لــكــن مـــا يــقــبــلــش يــتــهــان
ونــخــوتــنــا نـــخـــوة عــربــان
ولوإنهـــــمحـــــالهمغلبــــان
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هــــم األوطــــان
هــــم األمــــه
هـم عمـــاد فـــى كــل بـــــــالد
َّ
َّ
َّ
احــنــا الــصــبــوات اخلــفــافــى
(يخرجون)
زنوبة:
Musique

(ضجه من اخلارج) دول إيه دول كمان .دول املغنيات خشى يا
حلن املغنيات

اجلميع:
يــا شــيــخ احــمــد بــالال بــغــدده
نـــنـــعـــش الــــلــــى نــحــبــه
نظلى:
أنادايبـهفيــــكإنـــتيــاافنــدى
يــاهللحــــ ّوش
حــــوشوتعــــالىعنــدى
اجلميع:
يــا شــيــخ احــمــد بــالال بــغــدده
نـــنـــعـــش الــــلــــى نــحــبــه
دوللى:
أنـــا دولــلــى االســكــنــدرانــيــه1
شـــوف قـــدى إنـــت يــا افــنــدى
اجلميع:
بــال بــغــدده
يــا شــيــخ احــمــد ال
نـــنـــعـــش الــــلــــى نــحــبــه
دينا:
أنـــــا بـــطـــه أنـــــا مــصــريــه
وانــــــا لـــــذه وأصـــوجلـــيـــه
اجلميع:
بــال بــغــدده
يــا شــيــخ احــمــد ال
نـــنـــعـــش الــــلــــى نــحــبــه
(يخرجون)

حـــالوتـــنـــا مـــافـــيـــش كـــده
ال
حـــال
وننــــــتشاللـــــىفىعبــــــه
بـس خايفـــه قـــوى مــن أهلـــى
واحنانهـــيص كدهعلــىالبهلــي
حـــالوتـــنـــا مـــافـــيـــش كـــده
ال
حـــال
وننــــــتشاللـــــىفىعبــــــه
وخــفــيــفــه يـــابـــا ولــعــبــيــه
شــــوفخـــــدىحلــــــوووردى
حـــالوتـــنـــا مـــافـــيـــش كـــده
ال
حـــال
وننــــــتشاللـــــىفىعبــــــه
فـــى
واكـــتـــركـــم دايــــبــــني
ني
َّ
وبــــهــــزه اكــــهــــرب مــيــه
حـــالوتـــنـــا مـــافـــيـــش كـــده
ال
حـــال
وننــــــتشاللـــــىفىعبــــــه

1مت تغييرها إلى حلوه واسكندرانيه
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زنوبة:
البربري:
:Bertaud

زنوبة:
البربري:
زنوبة:
البربري:

خادم:
:Bertaud

(زنوبة  -البربرى  -املسيو برتو)
(تدخل) يا عبده .تعالى إنت قاعد على األرض ليه اخلواجه
يشوفك يا منيل
(يدخل) قاعد ياختى كنت بالعب السيجه مع الراجل اللى بره
(يدخل)
Ah Monseigneur, j’espère que tout ce que nous avons
fait a eu le don de vous plaire, nos frais se montent
à 900 L.E. Monseigneur, et j’ose croire que c’est une
toute petite gratification pour un Rokford
بيقولك حسابك بقى  900جنيه
هو رايح يدينى  900جنيه
يديك إيه دا عاوز منك
طب وانا معايه حاجه .أنا أخشى فى عينيه إنت مالكيش
دعوى أنا رايح اطلع فيها وخالص (لبرتو) امسك راجل
ماتختشيش مافيش فى عينكم نظر .أنا تطلب منى مبلغ
بسيط زى دى ملا يكون  1000جنيه ألفني جنيه امسك
حتويل امال امال
Une Lettre pour vous M. Bertaud
(داخالً)
(يأخذ اجلواب)
Quoi M. Rokford s’exuse, il ne viendrait pas, il
m’envoit 2000 livres, mais alors )…( misérables,
et puis on fait comme je ne perds rien nous allons
continuer la petite fête.
ستار
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