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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 
ائيًّا أم مبنيًّا على تقنية خيال الظل التي كانت  األولى، سواء أكان ارجتاليًّا حكَّ

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  م  قدَّ 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 قّدم ما يزيد عن 160 عرًضا 
في  حياته  ستار  ويُسدل  الناجحة.  األفالم  من  العديد  إلى  باإلضافة  مسرحيًّا، 
مستشفى القصر العيني عن عمر يناهز الـ69 عاًما بعد معاناة من الفقر واملرض.

وختاًما فإن املشروع الذي يتبناه »مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي« 
جدير باالحترام والتقدير واالهتمام، ذلك أنه يتيح للقارئ والباحث فرصة معرفة 
صفحات بالغة األهمية في تاريخ الفن املصري، ومن خاللها تطل شهادة صادقة 
عن اجملتمع، سياسًيا واقتصاديًا وثقافًيا، في صعوده وهبوطه وازدهاره وانكساره.

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

قدمتها فرقة عيل الكسار
تأليف وأزجال بديع خريي]]]

ألحان زكريا أحمد]]]

عدد الفصول 3 
تاريخ العرض "0]/]/5]9]م"]3] وذُكَِر عىل صفحاتها أيًضا "]]/]/5]9]"]]]

تم تنسيق املدونات املوسيقية كام وجدت مبلف الرواية.

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

للكتــاب، 003](: 09].

املصدر السابق.  [[[

تم توثيق التاريخ رجوًعا إىل صفحة )70(.  [3[

ماجــد الكســار، عــيل الكســار يف زمــن عــامد الديــن، مصــدر ســابق: 09]، 00]. تــم توثيــق تاريــخ العــرض رجوًعــا إىل صفحــة )ب( مــن ملحــق املدونــات   [[[

ــة. ــيقية األصلي املوس
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الفصل األول

يرفع الستار عن لحن ويؤمر الجميع باالنرصاف.

آه. آديني بقيت لوحدي. ميكني آكل ملا اشبع. غاب عيلَّ طاغور:لوغوس

)من الخارج( موالي موالي:طاغور

طاغور. إنت جيت. ادخل مافيش حد. )يدخل طاغور حاماًل صينية( مافيش حد :لوغوس

جاي وراك

أل. ويالال كل قبل اللحمه ما تربد. ألن اغلبها سمني:طاغور

الحمد لله. دلوقت بلعت ريقي يا طاغور. أف. قد إيه كنت خايف ال تيجي :لوغوس

تخش من هنا تروح امللكه ظابطانا من هنا

ياخي ال. هي يف الحصه اليل زي دي. تبقى فاضيه لنا احنا. زمانها دلوقت :طاغور

قاعده هناك ويَّا كرميتك يف الجنينه بتعلمها زي عوايدها كل يوم

)وهو يأكل( طاغور:لوغوس

موالي:طاغور

عينك عالباب ال تكون جايه:لوغوس

كل وانفخ بطنك يا موالي. وزيرك طاغور عليه جوز عنني ولو إنهم مدغششني :طاغور

لكن بعون من الله يرقموا الجن االزرق يف سابع أرض

الله الله. شهر ثالثني يوم دلوقت من يوم ما اتجوزتها وانا محروم من أكل :لوغوس

اللحم. اسناين صدت يا عامل. كل إنسان يف الدنيا له كيف اتعود عليه مايقدرش  

يبطله. وكيفي أنا اللحم ماقدرش استغنى عنه. وقال إيه بعد السن دا كله. 

حرضتها بدها متنعني عن أكل اللحم

إن جيت للحق يا موالي هي خايفه عىل صحتك:طاغور

يا سيدي آمنا وصدقنا. مخلصه. بتحبني ما بانكرش دا كله. إمنا يعني قبل ما :لوغوس

اتجوزها ما كانتش مرايت األوالنيه الله يرحمها سيباين حر. آكل لحم زي ما أنا 

عايز. سمعتنيش مره قلت آه. يا عامل دي مضايقه. أنا حا اتجنن ياهو. موش 

بيقولوا يف األمثال كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس
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لكن أنا يا موالي ماقولش إال الحق. جولينار دي ماحدش يالقي ضفرها وفوق :طاغور

كده بتحب بنتك نوارة كأنها بنتها

طيب وهو أنا أنكرت فضلها يا طاغور. هو أنا غشيم عن حبها ونسبها بنت :لوغوس

امللك سيمون ملك خرشد آباد

مؤكد ماحدش اترىب تربيتها العاليه ماحدش اتعلم تعليمها املعترب:طاغور

آه. بس يا خساره عيبها الوحيد مسألة اللحم:لوغوس

آه. موالي. سامع دب رجلني يف املشايه اليل بره:طاغور

آه. ما داهيه ال تكون هي. إيه العمل يا طاغور. غطي الصينيه حااًل وشوف لها :لوغوس

حته زقها فيها

 حارض يا موالي. ربنا يسرت )يداري عىل الصينيه فتدخل جولينار( :طاغور

ديهدي. إنت هنا وانا دايره الف عليك من الصبح. لكن إيش عجب يعني فايت :جولينار

أوض القرص كلها وحادف نفسك الناحيه دي هنا يف آخر الدنيا

حاكم بقى ما تآخدنيش. عقيل قال يل هنا أروق شويه:لوغوس

آه. بعيد عن الظيطه والدوشه والكركبه بتاعة القرص:طاغور

أل ومن جهه تانيه فاهم إن الحصه اليل زي دي عادًة ما تكونيش فاضيه :لوغوس

آه. بتكوين جاللتك هناك يف الجنينه ويَّا األمرية نوارة ملتفته لتعليمها زي العاده :طاغور

قرايه. كتابه. آداب. فلسفه

بس بس بال آداب بال فلسفه. هو اليل عملته ويَّاي النهارده خليني عرفت اكمل :جولينار 

قعديت وياها زي كل يوم. أنا لسه يا دوب مالحقتش اعلمها طريقتني تالته من 

كيفية استقبال امللوك وتحية امللكات إليل وراحت ناطه وإيديها دوغري عىل 

االقفاص الدهب اليل يف الجنينه وهات فتح يف ابوابها. البالبل النسور الهداهد. 

العصافري. الطيور الجميله. اليل مافيش ريشه من ريشها عند أي ملك من 

ملوك األرض كلهم يف دقيقه واحده فردوا أجنحتهم يف الهوى وقالوا القيام. هم 

من فوق مزقططني يكركروا ويزقزقوا. وهي بسالمتها مبسوطه قوي وبتضحك 

وبتسقف. ومفرفشه كل دا وانا واقفه جنبها اليل يرضبني بفوله أطق

وليه يا عزيزيت. املسأله ما تحتاجش لزعل قد كده:لوغوس

إزاي ماتحوجش لزعل:جولينار
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أيوه. ألن البنت فتحت عينها لقت نفسها ربنا واهب لها الحريه. ودول قدامها :لوغوس

محبوسني مظلومني فا صعبوا عليها أفرجت عنهم ورحمتهم. وهي دي تبقى 

قسمتهم

ه علشان تسكت :جولينار ال ال أل. أنا ما يعجبنيش الحال املايل ده. دي مابقتش صغريَّ

لها عىل الهبل والجنان دا كله. دي بقت شابه اسم الله عىل وش جواز )ترى 

الصينية( الله. إيه ده

طاغور:لوغوس

والله اتفقست لعبتنا يا موالي. أنا ماليش دعوى )يخرج(:طاغور

ال ال ال. ما شاء الله. دا يشء جميل خالص. الله الله. إيه ده يا موالي. لحمه. دا :جولينار

الكالم اليل بقوله لك كل يوم. يظهر إنك مقايس عىل معدتك

يا ستي أنا معديت عارفها ومجربها. وصحتي تيجي عاللحمه ياخوايت. كل إنسان :لوغوس

حر يف معدته يا جولينار. إنِت عايزه كل الناس اليل يف الدنيا يكونوا نباتيني زيك 

أيوه. ألن أكل اللحمه ده يعد وحشيه. وزي امللك ماهو مسؤول عن راحة :جولينار

رعيته. الست يف بيتها مسؤوله عن راحة زوجها

كل دا كويس:لوغوس

أيوه ألن قرصك ده قبل ما اخشه كان مركب من غري ريس. لكن بعد وجودي :جولينار 

فيه مابقيتش اسمح املركب تغرق يف وسط األمواج وانا واقفه اتفرج

جولينار. سامحيني. وبعد كده مابقيتش ادوق اللحمه أبًدا )أثناء ذلك تصتدم :لوغوس

كورة مقذوفة من الخارج بظهره( أي إيه ده

)من الخارج( أنا ماليش دعوى هو اليل حدفه )تدخل نوارة ضاحكة(:عثامن

ما شاء الله ما شاء الله:جولينار

إيه ده يا نوارة يا بنتي. كده تحديفيني يف ضهري بالكوره:لوغوس

أل. موش أنا:نوارة

أمال مني:لوغوس

دا عم عثامن. أهه مستخبي اهه:نوارة

)من الخارج( أل ورشفك يا موالي. موش أنا:عثامن

ماحدش مخرس أخالق البنت دي غري الراجل العبيط ده:جولينار
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أعمل إيه. إذا كانت بتحبه نظرًا لكونه مربيها من صغرها:لوغوس

أيوه باحبه. أحبه أحبه أحبه:نوارة

وهو فني:جولينار

يا عم عثامن:لوغوس

أنا قلت موش أنا يا موالي. موش أنا اليل حدفت الكوره هيَّ اليل حدفته:عثامن

طيب تعاىل هنا:لوغوس

إيه راح ترضبوه. ال أبًدا دا بتاعي )تخرج وتعود به(:نوارة

يعني مبسوط. كده كويس. الحمد لله اليل الكوره خفيفه لكانت عورت موالك :جولينار

مظلوم ورشفك يا مواليت. اليل حدفه األمرية نوارة:عثامن

أيوه أنا. غصٍب عني:نوارة

يعني ما كفاكيش اليل عملتيه الصبح:جولينار

إيه عملت إيه. أنا مايل:نوارة

يعني عملت إيه. لها حق:عثامن

إيه بتقول إيه. طيب هس اخرس إنت:جولينار

أهه إنت متليل كده. اليل يقول الحق عندك يكفر:عثامن

وهو أنا باكلمك يا راجل:جولينار

ما بتكلمنيش. لكن كالم الحق بيحرقني. واقف تعزر فيه. نسيت اليل عملته :عثامن

الصبح. نسيت اليل عملته الظهر. يشء حصل وخالص. كل دا لزومه إيه. كل 

ساعه تأنيب. البنت كل ما صحته يتحسن وييجي يسمن شويه. تروح تكششه 

تاين

عاجبك كده:جولينار

عثامن. هه:لوغوس

هي إيه؟ دا حرام يا موالي. إنت عندك كام بنت. دي بنت واحد مافيش غريه. :عثامن

واال علشان اكمن امه ماتت تقوموا تعملوا فيه كده

آه. ازاي البنت تسمع الكالم ده وحد يعرف يكلمها. هو حد فتح ودنها إال إنت:جولينار

إيه. الكالم ده عيلَّ يا عم عثامن:نوارة
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أيوه عليك:عثامن

ليه بقى:نوارة

حرضتها زعالنه علشان فتحت االقفاص بتوع الطيور اليل كانوا يف الجنينه :عثامن

ودا يبقى ذنب يعني. موش حرام ملا الفجر يشقشق ويبصوا من قفصهم بصة :نوارة

املسجون الذليل ويشوفوا الطيور اليل زيهم بيسبحوا يف الفضا حّرين مبسوطني. 

وهم يا كبدي عليهم من جوه القفص بيصاصوا ويتلهفوا عىل الحريه. والحريه]]] 

ماحدش ينّولها لهم. يهف عليهم الشوق يرفرفوا بجنحتهم عايزين يتمتعوا زي 

اخواتهم يف الجو البهيج الطلق يرفعوا رؤوسهم لفوق طالبني الخالص تروح 

الحواجز رداهم يرجعوا حزاىن مكسورين الخاطر ينوحوا يتحرسوا. الندب 

اليل ندبوه تنطرب له. العديد اليل يعددوه تنبسط منه. تضحك لبكاهم. 

تفرح لحزنهم ياخونا ارحموا الطري املظلوم. سيبوه وربنا يتكفل به. السمسم 

اليل تأكلوه له وانتم مقيدينه. املََورد اليل تسقوه له وانتم حبسينه كل دا 

ما يفرحوش زي الرزق اليل يقششه. وياكله جوه عشه وهو متهني ومرتاح. 

املسجون توكله الشهد يعف عنه وهو أسري. يفّضل إنه ميوت من الجوع. وهو 

متمتع بالحريه. آه. العدل. الرحمه

يا سالم. الله يرحم امك:عثامن

عال خالص. يعني احنا اليل مجانني وانِت اليل عاقله. باحب امال عىل كده :جولينار

اتشطريت وحفضتي اليل أنا قلت لك عليه

هو أنا لسه صغريه حا اتعلم من جديد. أنا واحده النهارده متيت التسعطارش :نوارة

سنه ومن بكره اخش يف العرشين. مابقاش يليق يل حاجات زي دي. من حق 

قول يل يا بابا. صحيح الطباخ بتاعنا خد حسابه وطلع  

إيه بتقويل إيه. ومني اليل طلعه:لوغوس

حرضتها اليل طلعته:عثامن

أيوه أنا اليل طلعته:جولينار

علشان إيه:لوغوس

تم حذفها.  [[[
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قال علشان ظبطته مره بيسلق لحمه وللسبب ده خرجته من شهر دلوقت. :عثامن

ملودانا. مرصيننا اتكوت من قلة الزفر. قال عند ابوه ماكانش بياكل لحمه احنا 

مالنا. ميكن ابوك بخيل جعان

قلتلكوا أنا اليل طلعته وييجي غريه احسن منه:جولينار

غريه مني. ودا فيه زيه. يا سالم عىل فطوراته عىل خشافاته عىل خضاراته عىل :عثامن

لحامته

إيه:جولينار

أهي دي الكلمه اليل بتقف يف الزور:عثامن

صحيح. دا كان صدفه يف الطباخني. ونادر ملا الواحد يلتقى واحد زيه  :لوغوس

معلوم. دا كان لقيّه كان لُقطه. وفوق كده أمني ونضيف. وكان متليل كل ما :عثامن

يشوفني ناحية باب املطبخ يغمزين بحته )حده( برضه حا نقول اللحمه

إنتوا مالكوش دعوى. زي ما طردته عيلَّ اجيب لكو سيد سيده :جولينار

سيد سيده. سم. دم. كبه. تعسه )تخرج(:نوارة

مني يقول راجل يف خدمتنا عرشين سنه ونطرده كده من غري ذنب :لوغوس

أنا اليل طردته. وانا اليل عيلَّ اجيب لكم غريه واديني مدوره املناديني يف :جولينار

الخمس مداين اليل حوالينا ينادوا علشان طباخ تاين ييجي يحل محله. واهه 

بكره تشوفوا إن ماكنتش انقي لكم طباخ احسن منه تاكلوا من إيده وتدعوا يل 

ما اكونش أنا

ناكل من إيده. هيء. موت يا حامر:عثامن

إيه بتقول إيه:جولينار

ال بقول يعني إذا كان يجينا ضيف دلوقت وال فيش طباخ. ياكل منني:عثامن

وهم املرماتونات موش موجودين:لوغوس

أل. طردتهم لوخرين:عثامن

يا سالم. ال ال ال:لوغوس

أل وخصوًصا الخطاب كل يوم رايحني جايني علشان األمرية نوارة:عثامن

أيوه والنهارده جايينا األمري رنجون ابن ملك خورشيا علشان يطلب مني نوارة :لوغوس

ومعاه عامته االتنني
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خد ياخي. ياكلوا إيه دول:عثامن

ويعني هي راضيه تتجوز. ما جالها ميت عريس وهي ترفض:جولينار

ميكن ربنا يهديها وتقبل العريس اليل جاي لها:لوغوس

طيب. وهو ابن ملك خلدونه. واال أمري بربروزه كانوا وحشني ملا رفضت :جولينار

أيوه. واحد قالت عليه دمه تقيل وكرشه كبري. والتاين اعور العني. هو إن :عثامن

ماكانش العريس يكون دمه خفيف وملحلح كده تقبله العروسه؟ الرك كله عىل 

الدم

بس اسكت إنت. أنا موش باسألك:جولينار

هه. جالك كالمي. أهه علشان إنت بتستتقل دمي موش قابل مني أى حاجه :عثامن

لكن لو كنت بتستخف دمي. كنت تحبني ومتليل تقول يل تعاىل قويل يل 

حكايات وحواديت وتغمزين بفلوس

الله يجازيك يا عم عثامن :لوغوس

موش متام يا موالي. املهم دلوقت إننا نخليها تقبل تتجوز األمري دنجول ابن :عثامن

امللك خورشيا اليل جاي النهارده

ماهو أنا بس موش فاهمه الرس اليل يخليها ترفض. كل اوالد امللوك اليل زيها :جولينار

اتجوزوا وعايشني يف تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات

يا ستي دي شكل وهم شكل تاين:لوغوس 

يعني إيه. فيه رسجولينار

أيوه. رس مهم جًدا وموش رضوري نبحث فيه دلوقت:لوغوس

رس هنا وانا ما اعرفوش. الزم تحكوا يل عليه:جولينار

ماهو دا يا مواليت موش من األرسار اليل يتحيك عنها. ألن اليل قال لنا عليه :عثامن

موصينا ما نعرّفوش لحد أبًدا

أنا اظن مابقيتش غريبه عن القرص. مرات امللك. يعني امللكه. ومانيش قادره :جولينار

افهم ازاي فيه أرسار بينكم وبني بعض وتكتموها عني لحد النهارده. يظهر إنكم 

مستخونني

العفو يا مواليت استغفر الله. إمنا بس إيراجوش:عثامن

إيراجوش. إيراجوش ده إيه الخر:جولينار
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ما قلنا السريه دي ما تفتحوهاش يا عامل كل ما آجي انساها تفكروين تاين. يعني :لوغوس 

من كرت ماهي مفرحه. بدكم افضل حاططها يف بايل علشان ساعه من دول تكرب 

معايا الخضه اقع من طويل ساكت. أعوذ بالله

أما غريبه. أد كده املسأله دي مخيفه وبدكو تفضلوا مخبينها عني كامن. يشء :جولينار

له العجب. امال عىل كده قاعده معاكم اعمل إيه

يا ستي إيه يهمك بس إن عرفتي إيراجوش واال ماعرفتيهش. إيراجوش دا راجل :لوغوس

سحار من الجامعه اليل يحسبوا النجم ويحكوا لك عىل اليل جرى لك. يف املايض 

واليل حا يجرى لك يف املستقبل. هه اسرتيحتي بقى 

ودا موجود فني:جولينار

هنا يف البلد. ولكن بعيد يف الخال يف بطن الجبل. عايش لوحده جوه املغاره :عثامن

بتاعه. قاعد ليل ونهار يحسب الطوالع. يرصد النجوم. يحرض الجن. يخاطب 

االرواح يسّوي العجايب. يقرب الغرايب. ومافيش وياه حد غري التالت نسور 

اليل حارسينه ومحلقني عىل املغاره. والسبع تعابني الزرق اليل رايحني جايني يف 

رجليه مطرح ما ينقل قدمه. واليل ماسمعش عن عجايب إيراجوش. كأنه موش 

عايش يف الدنيا

صحيح حاجه مدهشه خالص. لكن إيه الرس اليل حىك لكم عنه من جهة نوارة :جولينار 

ووصاكم ماتجيبوش سريته لحد

الرس. حكايه ربنا ما يحكم عليك بها:عثامن

يا مسلمني ارحموين. السريه دي كل ما باسمعها الدم يجمد يف عروقي. خلّوا :لوغوس 

الطابق مستور. أحسن يالال السالمه نكون احنا يف الحكايه. وهي تخش عىل 

غفله تاخد خرب باملسأله تروح البنت منا يف رشبة ميه

يا حفيظ. خطر بالشكل ده. وال اعرفوش ازاي:جولينار

أنا افهم جاللتك. بقى من اثنى عرش سنه. األمرية نوارة كان اعرتاها مرض :عثامن 

وغلبت كل األطبه فيه 

هه. وبعدين :جولينار

وبعدين بعتني جاللة األمري عند إيراجوش الساحر ده واداين ورقه مكتوب فيها :عثامن

اسمها ويوم ما اتولدت علشان يحسب لها النجم ويشوف املكتوب لها يف طالع 

الفلك

26



طيب وبعدين:جولينار

وبعدين أنا خدت بعيض ورحت له يف الجبل وبُْست األرض بني إيديه وفهمته :عثامن

املأموريه اليل أنا جاي بخصوصه

كويس. وقال لك إيه:جولينار

فكر شويه وبعدين خطط عالرمل بصباعه. بخر وعزم وخبط األرض برجله :عثامن

انشقت قدامه وطلع منها دخان أخرض زي الربسيم

يا حفيظ:جولينار

إنت لسه سمعت إيه:عثامن

هه. احيك احيك:جولينار

سمعت يا مواليت من جوه الدخان صوت:عثامن

يا حفيظ يا حفيظ:جولينار

هه. اكمل واال بالش:عثامن

أل كمل كمل:جولينار

وبعدين يا مواليت إيراجوش كلم الصوت اليل من جوه الدخان رد عليه :عثامن 

قال إيه:جولينار

ماقدرش اسمع ماقدرش اسمع )يخرج(:لوغوس

قال كده بالحرف الواحد. النجم هوايئ. الطالع مخيف. البنت صاحبة الطالع ده :عثامن

حا تعيش طيبة القلب عىل نيتها لحد ما تبلغ من العمر تسعطارش سنه 

وبعد التسعطارش سنه:جولينار

بعد التسعطارش سنه قدامها اتنارش شهر تانيني. ويف آخر يوم من أيام االتنارش :عثامن

شهر دول. مكتوب عليها ومقدر من كل بد حياتها تعرض للهالك عىل يد وحش 

مفرتس ييجي لها من البحر من جهة الرشق

نوارة. يا حرام يا مسكينه:جولينار

أيوه. واذا اجتمعت جيوش األرض كلها يف سكته ما متنعوش عن مهاجمتها إال :عثامن

إذا اتجوزت قبل ما يحل عليها اليوم املوعود. وبعد كده سكت الصوت اليل كان 

بيتكلم. وبعدين إيراجوش قال يل روح فهم موالك باليل سمعته وقول له الحذر 

ما يردش قدر 
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ال ال ال يستحيل. الزم نجوزها غصٍب عنها قبل حلول امليعاد ده:جولينار

هو أنا يلَّ شغالنه ليل ونهار يا مواليت غري كوين أأثر عليها بخصوص مسألة :عثامن

جوازها

)داخاًل( إنتو لسه بتتكلموا يف الحكايه. البنت جايه اهه. سايق عليكوا النبي :لوغوس

ماحدش يغلط قدامها ويفتح املناسبه دي ال تعدموا يل البنت اليل ماحلتيش 

غريها

)داخلة( أبويا. خالتي. عم عثامن:نوارة

نعم. إيه فيه إيه:عثامن

حكايه حا اسألكوا فيها. تجاوبوين واال أل:نوارة

قويل يا حبيبتي قويل:لوغوس 

إيه هي:جولينار

إذا كانت الواحده جيعانه والقرص مافيهش طباخ. تعمل إيه :نوارة

تروح بالزفه واملزيكه عىل قرص غريه. تالقي هناك العريس بتاعها. محرض لها :جولينار

فيه بدال الطباخ ألف

إنتو موش حا تبطلوا الكالم ده. يعني اهون عليكم تبعدوين عنكم. تبقوا إنتم :نوراه

كلكم ويَّا بعض يف ناحيه وانا وحدي يف ناحيه تانيه. وتحرموين كامن من عم 

عثامن بتاعي اليل ماحدش بيسليني غريه

يشء بسيط. نشرتط عىل العريس اليل راح يتجوزك. ياخدنا إحنا االتنني بيعه :عثامن

واحده

ال ال أل. أنا موش عايزه:نوارة

وانِت يهون عليِك ابوِك يفضل كده زعالن وواخد عىل خاطره منك :جولينار 

قال صحيح يا بابا إنت زعالن:نوارة

أمال ما ازعلش يا نوارة ملا اشوف األبهات كلهم يفرحوا ببناتهم. وانا اليل من :لوغوس

دونهم ما ابلغش يوم اشوفك فيه ملكه عظيمه مرات ملك عظيم زي كل اوالد 

امللوك

أل. أنا كل يشء اقدر عليه إال زعلك. ما يخلصنيش أبًدا يتغري قلبك من جهتي. :نوارة

إنت ابويا وانا بنتك. اليل يرتاىئ لك اعمله
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أيوه كده يا بنتي. أهه دلوقت ريحتي قلب ابوك الله يريح قلبك:عثامن

)داخاًل( اإلذن يا حامي الربين وحاكم البحرين:باشمس 

إذنك معاك يا باشمس:لوغوس 

سمو األمري رنجون ابن ملك خورشيا وصل باب القرص مبوكبه العظيم. طالب :باشمس

الرشف بالدخول

استقبلوه معزز مكرم. واسمحوا له بالدخول:لغوس

وانت يا نوارة خدي عم عثامن وامتيش شويه يف جنينة القرص. وملا ييجوا :جولينار

الخطاب ابقي تعايل خيش علينا إِعزنك مانتيش عارفه حاجه. وبس يف عرضك 

ابقي قابيل العريس مقابلة أمرا. وال تعمليش زي عوايدك مع التانيني

عارضت وال عارضت مافيش فايده )تخرج(:نوارة

أيوه الله يهديِك )يخرج(:عثامن

أنا خايف ال البنت تعمل زي عوايدها وتسود ويش:لوغوس  

الله ال يقدر. ربنا يهديها وتنجي نفسها من املصيبه املقسومه لها:جولينار

)داخاًل( حرض يا موالي سمو األمري رنجون:طاغور

عيلَّ بالجواري والغلامن الستقبال الضيوف:لوغوس 

ادخلوا جميًعا الستقبال األمرا )يدخلون الجميع ويقولون اللحن( )رقصة(:طاغور

سمو األمري رنجون. موالي األمري لوغوس. مواليت األمرية جولينار حرم موالي األمري:طاغور

عاميت. عمتي الكبريه أيلولة. عمتي الصغريه إختاشري:رنجون

جولينار 

أهاًل وسهاًل. املدينه كلها نورت. رشفتوا البالد وآنستوا أهل البالد:ولوغوس  

محروسه البالد ألمريها ومحفوظه ألمريتها:العمتني

رنجون ابن اخويا. اسم الله عليه له من العامت سبعه أكربهم أنا واختي. جينا :أيلولة

معاه نحافظ عليه

وانا انفعه يف املوت. العلبه دي فيها الرس اليل يرد للميت حياته:إختاشري

والجراب ده فيه الدواء اليل يشفي من اربعه وعرشين داء:أيلولة
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يا ملك الزمان وبهجة العرص واألوان. هلك من عداك وسلم من صفاك. اجتمع :رنجون

مجلس عائلتنا امللوكيه يف خورشيا بوجود ابويا وحضور عاميت السبعه وتناقشوا 

وتباحثوا يف مسألة جوازي وقرروا أخريًا إين اختار يل زوجه تشاركني يف حيايت 

من بنات امللوك. وفوضوا األمر لعاميت اليل يف صالحي يعملوه. جينا لحد عندك 

طالبني القرب منك يف بنتك األمرية نوارة. دخلنا قرصك العامر وأملنا عظيم إننا 

موش خارجني منه إن شاء الله. إال واحنا مستبرشين بالقبول

نسب األجاويد رشف ما عليه من مزيد. نعرض األمر عىل بنتي. ونهار املنى. يوم :لوغوس

ربنا ما يوفق القلوب

)من الخارج( وسعوا السكه يا جامعه لستي األمرية نوارة:عثامن 

أهاًل وسهاًل:الجميع

)داخلة( الطريق للضيوف العزاز يتفرش بالزمرد واألملاز:نوارة

بسالمتها األمرية نوارة:جولينار

الله:رنجون

بسم الله ما شاء الله:أيلولة

تبارك الله فيام خلق:إختاشري

تروح فني عيون الغزالن جنب دي:أيلولة 

الخدود ورد مفتح:إختاشري 

)لعمته( كلمه يف ودنك. أنا قتيل الرسايا دي:رنجون

الله يكملها بعقلها. دي لقيه ولقيناها:أيلولة

أهي دي اليل وشها جوهره وبقها سكره:إختاشري 

)لجولينار( قويل يل. العقل دا جالها منني:لوغوس  

دا سرت من ربنا:جولينار

حقه يا رنجون يابن اخويا طبل طبلك وزمر زمرك. اهي دي صحيح الست اليل :أيلولة

مييش الراجل تحت رأيها

)داخاًل هامًسا للوغوس( هه. إزاي الحال :عثامن

لحد دلوقت كويس. ادعي يف رسك:لوغوس 

إنت عامل يا رب:عثامن
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عم عثامن إنت جيت:نوارة

أيوه يا ست:عثامن

عم عثامن املريب بتاعي وال اقدرش أبًدا اعيش من غريه:نوارة

أهاًل وسهاًل. نكرمه كلنا بعنينا:الضيوف 

ربنا يحفظكم. الله يجازيك:عثامن

الخاتم داهو ماتجوزتش ملكه من ملكات خورشيا العظيمه إليل وكانت البساه :رنجون

يف صباعها يوم خطوبتها. قد إيه اكون سعيد إذا تعطفت األمرية وزانت به 

صباعها الكريم

خاتم. يا ترى وانا حا يلبسوين إيه. الزم تعبان:عثامن

كنت أود من كل قلبي:نوارة

أخ. دي باين حا تحمرق :عثامن 

لوغوس 

عم عثامن:وجولينار

عثامن إيه بقى وزفت إيه:عثامن

نوال الرشف العظيم ده. لسه ما أذنش به ربنا. لسه ماعرفتوش أنا إيه. أحوايل :نوارة

إيه خصاييل إيه

الله الله الله. دي حا تهجص:عثامن

قابلني كل حاجه:رنجون

بقى شوفم. أنا اكون واقفه قدامكم زي ما انتو شايفيّني عاقله كامله رايقه ال :نوارة

. يهف عيلَّ نسيم البحر. تبصوا تالقوين عىل غفله اتغريت. امتزجت  يب وال عيلَّ

بالغضب زعقت رصخت. امليه املالحه اتصورها دمي يتعكر. األمواج هياجها 

يدوي يف اوداين. جتتي تتلبش. من أول شعر رايس لغاية ضفر رجيلَّ

يعني إيه موش فاهمني حاجه:رنجون

ال ال ما تسمعوش كالمها. دي بس بتخزي العني عنها:عثامن

يا حوستي دي راح تفضحنا:جولينار

تيجي عاألواخر وتعميل العمل ده يا نوارة:لوغوس
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أف. أما حتة فصل يدوَّخ. سمو األمرية ما تآخذوهاش. معذوره موش عارفه :عثامن

تتكلم. من كرت ما هي فرحانه

آه. مايل دلوقت زي اليل حاسه إن البحر اتغرّي وانا باتغريَّ معاه. أف ملا افك :نوارة

القلوع قبله. هه. حا اعوم اهه

وانا حا اهرب اهه )يخرج(:عثامن

اسمعوا. تيجوا تسابقوين. بالكم الريح الطاير موش حا يحصلني. وحا افضل :نوارة

اجري اجري لحد ما اطلع فوق املوجه البيضه. يا واحد وستني ياليل يف ويش 

اخىل يل )تخرج ويتبعها األمري رنجون وعمتيه(

يادي الداهيه. يادي الفضيحه. ازاي الفضيحه دي بقى:لوغوس

أنا زي اليل كان قلبي حاسس بدا. يادي الفضيحه. نودي وشنا فني من الناس:جولينار 

)داخلة( أما حتة منظر لو شفتوه كنتوا تفطسوا من الضحك. األمري بيجري زي :نوارة

الفريره وعامته االتنني وراه باملشوار. قال فاكرين انهم حا يحصلوين قال

وبتضحــيك كامن. بذمتك موش مكســوفه من الفصــل البارد اليل فضحتينا به :لوغوس

قدام العامل

برضه هي دي التحيه اليل تقابيل بها ابن ملك من أعظم والد امللوك :جولينار

إنِت موش متعهده عىل روحك قدامي إن الجنان دا خالص بطلتيه والنتيش :لوغوس

حا تعاريض يف مسألة الجواز. دلوقت اودي ويش فني من األمري رنجون هو 

وعامته. يفتكروا إيه يا ترى

طبًعا موش حا يقولوا إال مجنونه:جولينار

كويــس. إن فهمــوا كــدا يحمدوا ربنا اليل ما وقعوش يفَّ علشــان مايندموش :نوارة

يف اآلخر

شويف يا بنتي. دلوقت مافيش حل يصلح الحكايه دي. إال إنك تتلطفي مع األمري :لوغوس

وعامته قد ما ميكنك وتخليهم يفهموا إن العمله اليل عملتيها دي قاصده بها 

الضحك معاهم

أيوه يا حبيبتي. علشان نداري الكسوف اليل حصل ده وتفهميهم إنك قبلِت :جولينار

الجواز

مني. أنا. موش ممكن اتجوز أبًدا:نوارة
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بس بالش كالم فارغ. إنتي حا تطققي الراجل بعاميلك دي. ودلوقت حااًل الزم :جولينار

تروحي ترايض األمري وعامته وتجيبيهم وتِنك جايه عىل هنا

اسمعي كالمها يا نوارة:لوغوس

أنا موش رايحه اما اشوف رايحني تعملوا يفَّ إيه:نوارة 

دي دلوقت موش بتعاندين انا. بتعاندك إنت:جولينار

إنِت موش حا تتهدي:لوغوس

يا بابا دا يشء من شئوين انا ماحدش رشييك يف نفيس:نوارة

ما شاء الله. امال انا بقى صفتي إيه. موش أبوِك. مانيش مسؤول عنك:لوغوس

أنا حره يف روحي. فيه حد يجربين:نوارة

أنا اجربك:لوغوس

ال ما اهونش عليك:نوارة

تهوين. واليل أأمرك به الزم تنفذيه:لوغوس 

وان ما نفذتوش. تطردين من قرصك:نوارة

وال حاجه اقايس واطردك وزي ما يكون]]] :لوغوس 

آه. ماكنتش افتكر إن بعد موتك يا أمى حا ييجي يوم اسمع فيه الكالم ده من :نوارة

أبويا. آه يا ميلة بختك يا نوارة. إتيتمِت بعد امك. حتى البيت اليل كان متاويِك 

يا مسكينه حا تنطردي منه ذليله حقريه. طردة الكلب املبيل. رميته اسياده 

القاسيني )يبيك لوغوس(

اثبت. ماتضعفش قدامها. افتكر كالم إيراجوش الفليك. افتكر الوحش اليل :جولينار

موعوده به. دلوقت عدوها اليل يطاوعها. وحبيبها اليل يخالفها. صمم رأيك. 

خّوفها

نوارة. وحق السبع أميان املقدسه. األرض والسامء والنار واملاء والهوى والشمس :لوغوس

والقمر. عقابًا لِك عىل مخالفتي. حااًل اكون مجوزك غصٍب عنك ألي واحد يحط 

رجله يف قرصي النهارده. أمري. حقري. غني. فقري. شحات عىل حد سواء

آه يا ريب. دلوقت مافيش طريقه غري كوين آخد عم عثامن وقطتي واميش بالد :نوارة

الله لخلق الله. الوداع يا قرص ابويا العزيز )تخرج(

حذف "اقايس واطردك وزي ما يكون".  [[[
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أنا خايف ال البنت تعمل يف نفسها حاجه. واال تخرج من باب القرص :لوغوس

هو إنت فكرك إن عم عثامن حا يطاوعها:جولينار

وفيها إيه. اُهه راخر اجن منها. واحسن يشء أأمر الحراس ياخدوا بالهم منه. :لوغوس

يا باشمس

)داخاًل( موالي:باشمس 

أأمر جميع الحراس وخدامني القرص وكل الجواري ياخدوا بالهم من عثامن :لوغوس 

واألمرية نوارة واحذروا إنكم متكنوهم من الخروج

أمرك يا موالي )يخرج(:باشمس

أنا جاتني فكره كويسه. وان شاء الله حا يكون فيها فايده:جولينار

. قويل ياخوايت عىل أى حاجه. ريحوين أنا حا اتجنن:لوغوس إيه هيَّ

البنت مابتحبش حد هنا يف القرص غري عم عثامن:جولينار

فاهم اليل حا تقوليه. اظن حا تقويل نسلّطه عىل البنت علشان يأثر عليها:لوغوس 

مظبوط:جولينار

ياما كلمها وياما قال لها وكل دا ماجاش منه فايده )يدخل عثامن ونوارة :لوغوس

وجميع رجال البالط ومعهم أدوات السفر( إيه ده

والله مانا عارف. أهه حاجات شيلتها يل وتقول يل يالال بنا من هنا الحسن :عثامن

طردونا. إنتوا طردتونا

وهي فني:جولينار

بتدور عىل قطتها:عثامن

برضه كده يا نوارة. دا يصح:جولينار

ماهو أنا موش ممكن اتجوز:نوارة

هي موش حا تقبل الجواز إال إن كانت تفهم السبب اليل به حتاًم من جوازها :عثامن

فهموها ياخوايت:جولينار

وال حاجه أنا اقول لها. بقى شويف يا أمريه نوارة. إنِت لحد النهارده بلغِت من :عثامن

العمر تسعطارش سنه. وبكره أول العرشين وان ماكنتيش يف بحر اتنارش شهر 

قبل كاملة العرشين سنه تتجوزي بأيها راجل يكون. افهمي إن مكتوب لك. إنك 

تكوين من قسمة غول يفرتسك ييجي لك عايم يف البحر من جهة الرشق
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مني أنا ؟ آه. آه:نوارة

كده عجبكم موش قلت لكم ما تفرسوش يف وشها يا ناس )يسمع رعد :لوغوس

وعواصف وهنا يدخل إيراجوش(

النجوم يف كبد السامء غضبانه عيلَّ من تحت راسكم يا عامل. موش عارف إيه :إيراجوش

السبب 

إيراجوش إيراجوش:عثامن

آه. إيراجوش. اظن جيت تفكرنا إن النهارده أول يوم من االتنارش شهر السود :لوغوس

بتوع نوارة

أل االتنارش شهر السود أولهم بكره:إيراجوش

ال أبًدا. دا يشء متقيد عندنا يف سجالت اململكه بالساعه والدقيقه والثانيه :لوغوس

إذا كان صحيح وقت الوالده زي ما فهمتوين يكون أول الخطر بكره موش :إيراجوش 

النهارده 

األمرية نوارة مولوده قبل رشوق الشمس:لوغوس

. أنا اليل ضللتهم دلوقت بس. :إيراجوش قبل رشوق الشمس. آه. األفالك ما كدبوش عيلَّ

. قبل رشوق الشمس وتقولوا يل بعد  دلوقت بس عرفت ليه األبراج متمرده عيلَّ

غروب الشمس خدعتوين. البنت يف خطر )يخرج(

آه يا بنتي . آه يا ستي  :لوغوس

)يقولون اللحن الختامي وتنزل الستار(

 ستــــــــــــار
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الفصل الثاين

يرفع الستار عن حلن وبعده يؤمرون اجلميع باالنصراف.

ــي لســه :نوارة ــه. شــابه زيّ ــني ده كل ــي. كان يلَّ ف ــيل ينســيني هموم ــه ال ــا ريب إي آه ي

مــا اتهنتــش يف دنياتهــا قاميــه تفتــح عينيهــا للحيــاه تالقــي املــوت يف وشــها حتــى 

ســاعة طلــوع الــروح اآلخــره مــا ســرتيهاش عــىل فــريش زي الــيل بيموتــوا. غــول. 

يــا ســاتر يــا رب. أصعــب مــن دي موتــه حــا تكــون إيــه. آه يــا قســمتي 

)من الخارج( هي فني:عثامن

مني دا. عم عثامن:نوارة

)داخاًل( إنِت هنا وقاعده لوحدك:عثامن

ــوب يل يف :نوارة ــيل مكت ــر يف ال ــده بافك ــي قاع ــني. آدين ــا م ــد ويَّ ــا اقع ــال ح أم

ــب  ــم الغي عل

ــوزي أي :عثامن ــا وتتج ــمع كالمن ــي تس ــا بنت ــك ي ــن ل ــده. األحس ــش فاي كل دا مافيه

ــه ــن دا كل ــك م ــي نفس ــِت تنج ــك وإن ــي ل ــس يج عري

آه. أعــذروين. مــوش بإيــدي. كل مــا اســمع ســرية الجــواز باتــوه. باتجنــن. :نوارة

ماعرفــش إيــه الــيل بيجــرى يل 

وإيــه الــرأي دلوقــت. وابــوك حلــف بالســبع أميــان املقدســه بإنــه يجــوزك ألول :عثامن

ــه  ــري زي بعض ــي. فق ــري غن ــام كان. أم ــرص مه ــا يف الق ــه هن ــط رجل ــد يح واح

ودلوقــت إن رفضتــي حــا يغضــب عليــِك أبــوِك وتفضــيل كــده يف خطــر والوهــم 

ــع. ارحمــي  ــالت ارب ــارده خســيِت الت ــارح للنه ــن امب ــه. شــويف م ــِت في ــيل إن ال

نفســك 

}شوف يا عم عثامن:نوارة

نعم{]]] :عثامن

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[
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آه. غــريض ومنــى عينــي نهــار مــا افــارق الدنيــا مــا اتركــش ورا منــي حــد قلبــه :نوارة

متغــري عــيلَّ وأنــا راقــده يف تــرايب. واكــرب تعزيــه يلَّ الــورد املفتــح ملــا تشــوفوه يف 

البســتان أمانــه عليكــم تبكــوا وترتحمــوا عــىل الزهــره الــيل دبلــت منــه وانفــرط 

ورقهــا قبــل األوان )تخــرج(

ــا تلبســه :عثامن ــه أول م ــا حجــاب واال ورق ــه. مســكينه. وال حــد يعمــل له الحــول الل

ــه ــيل هــي في تقــول اتجــوز عــىل طــول وتخلــص نفســها مــن ال

)داخلة( إنت هنا يا عم عثامن:جولينار

أيوه يا ستي:عثامن

فني نوارة امال:جولينار

كانت وياي هنا وخرجت وهي بتبيك:عثامن

ليه. إنت قلت لها حاجه:جولينار

ــال وعيطــت :عثامن  ــه يل كالم شــعر وأمث ــا بخصــوص جوازهــا راحــت قايل ــوه كلمته أي

ــا خارجــه ــا وتنه وخــدت بعضه

وبعدين يا عم عثامن. تروح مننا البنت كده هدر. وال نقدرش نأثر عليها:جولينار 

أل. وخصوًصا اليمني اليل حلفه موالي األمري. رضوري الزم ينفذه :عثامن

أما حقه أنا حا اتجنن ياخوايت:جولينار

)داخاًل( تأمر مواليت األمرية بدخول الطباخ اليل جاي عارض نفسه للخدمه :طاغور

أيوه أيوه. هو فني:جولينار

موجود بره يا مواليت:طاغور

اسمع. هو الطباخ ده أول واحد دخل الرسايا:عثامن

أي نعم:طاغور

طيب روح انده له )يخرج طاغور(:عثامن

ــا عــم عثــامن يكــون الطبــاخ ده شــاطر وأمــني. لحســن :جولينار ــه ي ــاك عــىل الل بــس اي

ــا ــيل كان عندن ــاخ زي ال مــوالك األمــري بيقــول مــوش ممكــن نالقــي طب

 واللــه يــا ســتي إن جيــت للحــق إنــه كان نــادره يف الطباخــني. ماشــفتش زيــه إال :عثامن

واحــد كان موجــود يف رسايــة األمــري هاتــور ابــن منــدالي ملــك هونولولــو  

وانت إيش عرفك بامللك هاتور:جولينار
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إيــش عرفنــي. أنــا قبــل مــا نيجــي هنــا مــوش كنــت عنــده ومــريب ابنــه األمــري :عثامن

ســندس وفتــه وهــو عمــره اربــع ســنني. ملــا مســكت يفَّ املرحومــه أم األمــرية نــوارة 

ــا ماشــفتهمش  ــا هن وطلبتنــي مــن األمــري هاتــور. أهــداين لهــا. ومــن يومهــا وان

ولكــن يســتحيل انــى خريهــم وال فضلهــم عــيلَّ

ــا :طاغور ــدك ومل ــا عن ــف هن ــاخ( اق ــل الطب ــاخ )يدخ ــا طب ــدع ي ــا ج ــاىل ي ــاًل( تع )داخ

ــرج( ــأدب )يخ ــى رد ب ــأل ابق تنس

عبٌد طايع ماله مراد غري العطف والرىض من األسياد:كوكب

ديهدى ديهدى. دا غلباوي:عثامن

يظهــر يــا عــم عثــامن إنــه اشــتغل يف بيــوت أعاظــم كتــري. ألن االلفــاظ دي مــوش :جولينار

بتاعــة طباخــني كل يش ان كان. اســمع

خدام األماره رهن اإلشاره:كوكب

قبــل كل حاجــه. إنــت فاهم الطبــاخ اليل يعوزه قرص زي ده الزم يكون جنســه إيه:جولينار

ــى. :كوكب ــرش أعم ــق ال ــتم. يف طري ــرش إذا انش ــرس واط ــأل. اخ ــح إذا انس ــغ فصي بلي

يف طريــق الخــري مفتــح. الخضــوع والطاعــه االتنــني. ربنــا يف الســام واســياده يف 

األرض

دا موش طباخ. ده أبوكاتو:عثامن

واسمك إيه يا شاطر:جولينار

عبدكم يا منبع السعاده. كوكب محسوب السياده:كوكب

كوكب. بقى ده اسم طباخني بالذمه:عثامن

اسم جميل:جولينار

يف طلعة البدور. ال ضبا للكوكب وال نور:كوكب 

ومن انهي بلد:جولينار

ــا. كل محــب :كوكب  ــه اخوي ــن صاحبت ــدي. كل مؤم ــا الشــمس بل ــع عليه ــد تطل كل بل

ــه. وقلــت  ــدي حفظــت جميل ــا. مــن كلــت عيشــه بخدمــة إي ــه ابوي وثقــت من

لــه يــا ســيدي 

باقول لك موش طباخ دا شاعر:عثامن

قول يل :جولينار
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القول لألكابر. والسمع لألصاغر :كوكب

بغبغان امللعون يخرب بيتك:عثامن

يكفيك ماهيه قد إيه:جولينار

شوف الغلبه دي تساوي كام:عثامن

ــا مــواليت. الــيل يشــرتي النفــوس مــا يــدورش عــىل الفلــوس. وحيــات عزيــز :كوكب ال ي

راســك عبــدك مــا تنحســب لــه ماهيــه الــيل يــوم مــا تحكــم القســمه وتســتغنوا 

عــن خدمتــه يبقــى الــيل يطلــع مــن ذمتكــم توهبــوه يل بســامح نيــه. رزق يبــارك 

يل فيــه ربنــا جملــه واحــده. ديــك الســاعه اصلــح بُــه حــايل وادعــي لكــم بخــري

إنت سبق لك قبل كده. خدمت يف قرص من قصور امللوك:عثامن

معلــوم. وآخــر قــرص طلعــت منــه الحمــد للــه شــاكر مشــكور. كان قــرص مــوالي :كوكب

األمــري هاتــور ملــك هونولولــو 

ملك إيه. هونولولو. سيدي هاتور ابن مندالي:عثامن

حقــه كل صدفــه أخــري مــن ميــت ميعــاد.  خليــك هنــا ويــاه لحــد مــا اروح انــده :جولينار

ملــوالك األمــري يشــوفه. بــس اعمــل كل جهــدك إنــك تحببــه يف خدمتنــا علشــان 

رجلــه تثبــت عندنــا ألن الــيل زي ده ابــو مــني الــيل مــا يجــري وراه ويتخاطفــه 

قبــل التــاين 

ما تخافيش. خليه عىل الله وعيلَّ:عثامن

انتظر هنا ملا ارجع لك )تخرج(:جولينار

بقى إنت صحيح كنت طباخ يف قرص موالي األمري هاتور:عثامن

أيوه ورشفك:كوكب

يا سالم. أهو إنت دلوقت فكرت عيلَّ ريحة الحبايب:عثامن

إزاي بقى:كوكب

أيوه. بالك ابن امللك هاتور ده:عثامن

األمري سندس:كوكب 

ــه يف اللفــه لحــد مــا بقــى عمــره اربــع ســنني. وهــم :عثامن ــا الــيل مربيــه وهــو لسَّ أن

ــذوق  ــىل ال ــا ســالم ع ــه. ي ــر عيون ــا لخاط ــه إكراًم ــي ودا كل ــيديني ومعززين مس

والرقــه والكــرم إن كان مــن امــه وال مــن ابــوه. نــاس ماينشــبعش مــن عرشتهــم
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الظاهر عليك إنك أصيل ومتران فيك العيش وامللح :كوكب

ولكــن قــل يل. دلوقــت بقــى قــد إيــه بســالمته األمري ســندس.ألين من خمســطارش :عثامن

ســنه مــن يــوم مــا فُتهــم وانا ماشــفتوش

تحب اقول لك الحق:كوكب

إيه. سكت ليه. هو ماله جرى له حاجه:عثامن

أل. بخري وعافيه :كوكب

إخص الله ينعلك كركبت مصاريني يا ملعون:عثامن

ــا بــس كان قصــدي اقــول لــك إن ســندس ده. مــا دام إنــت بتحبــه املحبــه :كوكب أل أن

دي كلهــا. بالطبــع إذا كان يــوم مــن األيــام الزمــه خدمــه. تقــدر تنفعــه بهــا. اظــن 

مــوش حــا تتأخــر لــو قلتهــا لــك أنــا بلســانه

موش فاهم . إنت بتتكلم باأللغاز :عثامن

أل. سندس. أنا. أقول لك:كوكب

أعــوذ باللــه. دا مــوش طبــاخ دا مصيبــه. إنــت الظاهــر عليــك جاســوس. تعــرف إن :عثامن

مافهمتنيــش الحقيقــه. راح نجيــب لــك مصيبــه. نخــرب بيتك

بس طول بالك أنا افهمك أنا عىل كل حاجه:كوكب 

اتكلم. كركبت مصاريني:عثامن

طب اسمع. إنت موش تعرف شبه سندس كويس:كوكب

ــه صغــري وعمــره اربــع :عثامن أمــا مغفــل. إذا كنــت بقــول لــك إين أنــا فايتــه وهــو لسَّ

ســنني. ودلوقــت حــا ميكننــي اعــرف شــكله

ماتعرفش أي عالمه فيه:كوكب

أيوه. يلَّ عالمه يف دراعه اليمني:عثامن

إن بصيت لقيت سندس هنا قدامك تعمل إيه:كوكب

نبوسه من عينيه. نحطه يف رموش عنيَّ:عثامن

بوسني أنا:كوكب

إنت. إنت إيه:عثامن

أنا سندس:كوكب

سيدي سندس:عثامن
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هس هس يف عرضك. ما تعلّيش حسك:كوكب

وعامل يف روحك كده ليه:عثامن

لسبب بعدين اقول لك عليه:كوكب

غريبه. وخرجت من قرص ابوك امللك بالشكل ده:عثامن

ال بهدومي امللوكيه :كوكب

وهي فني هدومك:عثامن

شــيلتهم عنــد واحــد خيــاط هنــا يف املدينــه وخــدت منــه البدلــه دي. ودلوقــت :كوكب

ــا يف القــرص.  حــا اقــول لــك عــىل مســأله إذا وافقتنــي عليهــا قعــدت معــاك هن

واذا مــا وافقتنيــش حــا ارجــع مطــرح مــا جيــت. وال ينوبكــش إال غضبــي عليــك

إيه هي املسأله. أأمر. قول زي مانت عايز. يوم عيد ملا تؤمرين بأي خدمه :عثامن

بقى الرس اليل حا اقوله لك موش عاوز تطلعه لحد أبًدا:كوكب

قول اتكلم. أما أنا حا اتجنن. أنا بنحلم :عثامن

بقــى الليلــه الــيل فاتــت جــاين هاتــف يف املنــام. وســمعته ينادينــي يــا ســندس :كوكب

ــري  ــت األم ــوارة بن ــمها ن ــوت اس ــت بن ــجون بن ــة س ــك يف مملك ــور. ل ــن هات ياب

لوغــوس. الســاعه الــيل اتولــدت فيهــا البنــت دي هــي بعينهــا نفــس الــيل 

ــا  ــت فيه ــدت إن اتول

مظبوط:عثامن

ــه :كوكب ــالك. إن ــامل األف ــا يف ع ــود له ــده. ومرص ــه زاي ــه وال ثاني ــه ناقص ــي ال دقيق يعن

يقــيض عــىل حياتهــا غــول مخيــف ييجــي متحفــز لهــا مخصــوص عايــم يف البحــر 

مــن جهــة الــرشق 

هه. كمل كمل:عثامن

واذا كان فيــه أمــل لنجاتهــا يجــوز يكــون عــىل إيديــك إنــَت. ألن مواليــد ســاعه :كوكب

ــن  ــزوع م ــده قمــت مف ــا ســمعت ك ــس أن ــوا نجــم بعــض. ب ــا يفك واحــده رمب

ــاين ــه ومنــت ت ــوم واســتعذت بالل الن

هه وبعدين:عثامن

وبعديــن رجــع الهاتــف تــاين. قــال يل ماتنامــش قــوم. إن مالحقتــش البنــت دي :كوكب

بحيــث إنــك تكــون بكــره بالنهــار عندهــا. قــول عــىل حياتهــا يــا رحمــن يــا رحيــم 
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غريبــه. الــكالم الــيل بتقولــه ده. هــو الــيل حاصــل زي مــا تكــون موجــود ويانــا :عثامن

وفاهــم العبــاره مــن أولهــا. يــا ســالم

وقــال يل تصبــح تســافر مــن الفجــر. عــىل رشط يكــون وصولــك يف مدينــة ســجون :كوكب

مــع صــالة الجمعــه بالظبــط. وتدخــل البلــد مــن بابهــا الرشقــي. وبعــد مــا متــيش 

مقــدار تلتميــة دراع. جــوه الحــدود بتاعــة البــاب ده]]] تصادفــك تربــه مهجــوره 

عليهــا قبــه مكتــوب عليهــا بالكــويف )ســيناي ابــن أوراي( تنبــش يف الــرتاب الــيل 

ــه  ــد الحلق ــر. تش ــاس االصف ــن النح ــه م ــرت يف حلق ــدك تع ــا إي ــد م ــا لح حواليه

ــا موعــود.  ــت ي ــم مــني. جي ــيل بيتكل تســمع صــوت مــن جــوه. وماتشــوفش ال

قــل لــه منــدرال. ومتــد إيــدك وانــت مغمــض يناولــك بــوق صغــري مــن الصــدف.   

ــاخ اســمه  ــة طب ــه بصف ــك قاصــد قــرص األمــري وتخــش في ــده وتن خــده مــن إي

كوكــب جــاي طالــب شــغل. يدخلــوك القــرص. وأول مأموريتــك تطلـّـع البــوق الــيل 

ويــاك وتنفــخ فيــه تــالت نفخــات بــني كل نفخــه والتانيــه تقــول منــدرال. تبــص 

ــده  ــده. بعــد ك ــا تري ــك يف كل م ــد الجــن تحــت خدمت ــن العبي ــني م ــي اتن تالق

الباقــي تعرفــه بعديــن 

إنت عاوز الذمه. أنا دلوقت زي يف الحلم. وعملت كل ده:عثامن

نعــم. والبــوق تحصلــت عليــه. ولكــن الــرس الــيل قلــت لــك عليــه ده مابحتــش :كوكب

ــه مــن غــري ال حــرس وال  ــالد الغرب ــا يف ب ــا جــاي بطــويل هن ــه لحــد غــريك وان ب

ــاة  ــت عــىل حي ــون جني ــا تك ــره. ح ــرس ده ب ــع ال ــب. إن طل ــم طي حشــم. وافه

ــني يف آٍن واحــد اتن

اتنني. مني هم:عثامن

ــه إال إذا :كوكب ــش ب ــا تبوح ــرس ده م ــم إن ال ــم قس ــم أعظ ــوارة. واقس ــا ون ــي أن يعن

ــا  ــت أن ُم

الله ال يقدر. اموت أنا وتعيش حياتك وحياة نوارة:عثامن

أقسم:كوكب

أنــا أقســم لــك بــرب اإلنــس والجــان وبخاتــم ســيدنا ســليامن إىن ال أبــوح بــرسك :عثامن

ده. إال إذا آن األوان

حذف "جوه الحدود بتاعة الباب ده".  [[[
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دلوقــت بعــد القســم ده اطمئنيــت مــن جهتــك وعايــزك تاخــد بعضــك وتقــف :كوكب

بــره عــىل البــاب تالحــظ الــيل رايــح والــيل جــاي احســن بعديــن حــد يدخــل وانــا 

باحــرضَّ الجــن زي مــا قــال يل الهاتــف

شــوف شــغلك. ربنــا ويــاك. وانــا رايــح وملــا تســمعني اقــول عنــدك تفهــم إن حــد :عثامن

جــاي )يخــرج( )لحــن(

تــكايل واعتــامدي عليــك يــا رب يــا مســري الســحاب. يــا رازق العبــاد. يــا منجــي :كوكب

ــمع  ــوق فتس ــخ يف الب ــواب )ينف ــه الص ــا في ــي مل ــذاب. توفقن ــن الع ــباب م الش

ــن الجــن( ــدان م ــر عب ــا يظه ــد وُهن أصــوات رع

شوبيك:حواش

لبيك:لواش

عبيدك بني إيديك :حواش

إيش تطلب:االتنني

اطلب. اطلب. تجاوبوين عىل سؤايل:كوكب

اطلب تجد:لواش

اسأل تجاب:حواش

الغول املرصود يف طالع نوارة بنت الغوس. ملكوين القوه اليل احكمه بها :كوكب

طلبك عند غرينا. أمرنا ما نتعداهش. كل ما طلبته يف عامل اإلنس تطوله:حواش

بعــد مــا ترصفنــا غمــض عينــك وقــول بحــق هاهــي رشاهــي أرنــاؤوط عــزرأوط. :لواش

اظهــر وبــان وعليــك األمــان. يــا فنتــان. الــيل يــرد عليــك اســأله. أأذنــا منــدرال 

منــدرال. )يختفــوا( أف. حاجــه تخــوف. أمــا اقــول لهــم تــاين. بقــى بحــق :كوكب

هاهــي بحــق رشاهــي أرنــاؤوط عــزرأوط اظهــر وبــان وعليــك األمــان يــا فنتــان 

ــد( )يحصــل رع

)يدخل( من اإلنس من الجن. من انهى قوم اليل قلق فنتان من النوم:فنتان

الغول املرصود يف طالع نوارة بنت لوغوس ملكني القوه اليل احكمه بها:كوكب

الغيــالن مــن ألفــني ســنه. اتفصلــوا عــن مملكــة الجــن. ماليــش عليهــم ال قــوه وال :فنتان

ســلطان يشء واحــد اقــدر انفعــك بــه. خــد الســيف ده إن حميتــه حــامك

)من الخارج( عندك:عثامن
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أيوه. انرصف. ألواح ألواح العجل العجل الساعه الساعه:كوكب

مندرال )يختفي(:فنتان

)تدخل( تقدم بني أيادي سيدك]]] األمري:جولينار

سعاده قليل من طالها. طباخ صغري نالها:كوكب

أما صحيح عرفتي تنقي :لوغوس

هو دا الطباخ:نوارة

أنا بذايت عندك يا مواليت:كوكب

شكله جميل. بقى اليل زي ده يتمرمط يف مطبخ. يا حرام:نوارة

والله لها حق:عثامن

تعرف اصناف كويسه:لوغوس

بعون الرحمن اطلع من كل صنف عرش ألوان:كوكب

عظيم عظيم. عز الطلب:لوغوس

أنا موش قلت لك:جولينار

ودا يقف جنب النار. يا مسكني. النار صعب عليه:نوارة

أكل العيش يحب يا بنتي. أقام العباد يف ما أراد:عثامن

يالال معايا علشان اسلمك العهده يف املطبخ:جولينار

لكــن افهــم طيــب. أهــم يشء األمانــه. ألن الكــرار امللــويك مليــان تحــف ماتتقدرش :لوغوس

بأموال 

اليل عند ابوه اكرت:عثامن

يعني هو حا يرسقهم:نوارة

ــاق والصحــون. :كوكب ــيل يخــون. مــوش عــىل األطب ــاخ ال ــا مــوالي مــن الطب الخــوف ي

الدهــب إذا انــرسق يتعــوض. يــا مأّمــن الغــدار عــىل مالــك. إن غــدرك يف أموالــك 

تهــون. يــا مأّمــن الطبــاخ عــىل روحــك. الــروح عزيــزه]]] حــاذر وزيــد. خوفــك ال 

الســم مــن إيــده يوصــل لجوفــك

عاش النفس يا تربية األمرا:عثامن

تغريت: موالك.  [[[

حذف "الروح العزيزه".  [[[
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ــىل :نوارة ــع مــن بقــه مــوش ودين ال ــيل بتطل ــني. الكلمــه ال ــوه من ــوه فــني. جاب دا لقي

ــيل بيتلقاهــا مــن جــوه ــي ال بتســمعها قلب

أهه كده الجد. ينرص دينك يا تربيتي:عثامن

)داخاًل( اإلذن يا حام الربين وحاكم البحرين:باشمس

إذنك معاك يا باشمس:لوغوس

ــري :باشمس ــن األم ــأن األمــري ســندس اب ــن ب ــكاد. يُعل ــل م ــق جب وصــل رســول مــن طري

هاتــور صاحــب مملكــة هونولولــو حــا يكــون هنــا يف حــرضة مــوالي األمــري بعــد 

نــص ســاعه

سندس. إيه الكالم الفارغ:عثامن

هس:كوكب

عظيم. اعملوا الرتتيبات الفخيمه الستقباله بشكل يناسب مقامه امللويك:لوغوس

سامع طائع )يخرج(:باشمس

قد إيه أنا كنت خايف بعد اليمني اليل حلفته بخصوص جواز نوارة:لوغوس

ــل زي :جولينار ــرص يفض ــاب الق ــي ب ــبهليل. يعن ــى س ــا مت ــأله ح ــر إن املس ــت فاك كن

عوايــده مفتــوح الــيل يخــش يخــش علشــان ياللــه الســالمه تقــع القســمه يف أول 

ــه. ياخــي ديهــدى  ــا يف مزبل ــوم الجوهــره نرميه ــوع تق واحــد يكــون جرب

ــي عــىل :لوغوس ــىل كان غصبن ــه ال ــا الشــيطان ماعرفــش إي ســاعة غضــب واتحكــم فيه

ــا ســرت وجــات العواقــب ســليمه ــيل ربن ــه ال ميــني زي ده. لكــن الحمــد لل

ــوارة ألول واحــد :عثامن ــه. ويجــّوز األمــرية ن واظــن مــوالي األمــري. الزم متمســك بيمين

ــه ــا يف الرساي يخــش هن

بالطبــع ألين أقســمت بالســبع أميــان املقدســه. ودا أعظــم قســم وعيــب يف رشيف :لوغوس

ملــا أحنــث بــه

موالي األمري صدر منه اليمني ده صحيح:كوكب

أيوه. ألن دمه كان فاير ساعتها موش مالك نفسه:عثامن

دا مامينعش إن اليمني صدر:كوكب

صدر ماصدرش إيه حرشك إنت يف كده:جولينار

إي. كل واحد بيدور عىل حقوقه:عثامن
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حقوقه يعني إيه:جولينار

أيوه ألن دا يشء يخصني قبل كل واحد:كوكب

إيه بتقول إيه:لوغوس

باقــول كالم امللــوك ملــوك الــكالم. }ماملــك ودول. لفظــه واحــده مــن بــق ملــك. :كوكب

ــا  ــاخ ي ــا طب ــا ي ــاد{]]]. وان ــا وصبحــت رم بته ــا خرَّ ــه. ي ــا وصبحــت جن رته ــا عمَّ ي

صغــرّي اتقــدم إىل أعتابــك. طالــب عدلــك ووفــاك ووعــدك. يف رشع اإلنصــاف عنــد 

األمــرا الكــرام ماتنفرقــش راس الســيد مــن راس الخــدام

إيــه بتقــول إيــه. ال دي قباحــه. دي ســفاله. واحــد زيــك يتجــارس]]] بــكل تبجــح :جولينار

عــىل كالم زي الــيل بتقولــه ده

إي. صاحب حق يا مواليت:عثامن

يا نهار. طباخ. مابقاش كامن إال اتجوز طباخ:نوارة 

إيه رأيك يا أمريه:لوغوس

قسم امللوك موش لعب عيال:كوكب

آه يــا ريب. أنــا دلوقــت بــني ناريــن. مــوش عــارف إيــه الــيل اعملــه. واحــده مــن :لوغوس

االتنــني يــا اضيــع رشيف يــا اضيــع بنتــي. ال ال الكرامــه تنــداس وال الضنــى يتبــاع 

ما شاء الله. أهو دا اليل ناقص )تخرج(:نوارة

ــا :لوغوس ــه. البســها عاللحــم. غداي ــه املقطع ــة الشــحات الزرق ــا يل جالبي ــن طوله ــا م ي

ملحــه واقتنــع. عشــايا بصلــه واســرتىض. مــن كانــت األرض فرشــته والســام غطــاه. 

خفــت حملتــه وهانــت بلوتــه

ــه :جولينار ــد زي ده. نخلي ــل واح ــا بعق ــل عقلن ــه. نعم ــدا كل ــه ل ــوش حاوج ــأله م املس

يقــف يشــارعنا ونشــارعه واحنــا لــو حبينــا نخرطــه]3] ماحــدش ميانعنــا يف جتتــه

ــوش :عثامن ــده م ــد ك ــا بع ــن أن ــه احس ــم الحقيق ــب فهمه ــك. كوك ــا راح نتفرت أف. أن

ــادر اســكت  ق

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[

مبعنى "يتجرأ".  [[[

تغريت: نحتحته.  [3[
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الصــرب طيــب. يــروح فــني القــوي دا الضعيــف لــه رب ميهــل وال يســتمهل. وعــدك :كوكب

يــا مــوالي األمــري اســعد بــه حيــايت. والعطيــه الــيل اتوهبــت يل مــن عنــد ريب مــا 

تحرمنيــش منهــا. الغنــي ينخــدع بالقريــب والنســيب. والفقــري يســعد بالقســمه 

والنصيــب

موش قادر اجاوب. الحق وياه والغلط عيلَّ:لوغوس

وليه تضايق نفسك. إحنا نطرده من هنا حااًل:جولينار

عظيم. تطردوه يخرج بره يقول إن موالي األمري أقسم قسم وكدب فيه :عثامن

منوته وال حدش يقدر يعارضنا يف جتته:جولينار

تسألوا عني بني أيادي الله :كوكب

أما أنا حا نتجنن ياهو. بس لو ماكنتش حلفت اليمني الجامد دا هو:عثامن

آه يا عثامن. حلفت اليمني غصب عني وكل دا الجل تعب قلبي:لوغوس

قول لهم الحقيقه إنت مني:عثامن

مني:جولينار

خادمكــم كوكــب الطبــاخ وغــري كــده مافيــش. كل واحــد أقســم قســم الزم يــرب :كوكب

ــم  ــا ع ــه ي ــده واال إي ــوش ك ــه. م ــظ علي ــده رس. الزم يحاف ــد عن ــه. وكل واح ب

ــامن عث

لحد إمتى يا أخي أنا قربت اطق:عثامن

عم عثامن:جولينار

مواليت:عثامن

طلع الولد دا بره حااًل:جولينار

مني. أنا اليل اطلعه:عثامن 

أمال أنا:جولينار

ال موالي هو اليل يطلعه:عثامن

اشمعنى موالك هو اليل يطلعه:جولينار

أيــوه علشــان ملــا يطلعــه هــو يبقــى يســتحق الجرســه الــيل راح يتجرســه بــره يف :عثامن

كل الخمــس مدايــن الــيل حوالينــا

لحد دلوقت موش قادره افهم قصدك تقول إيه:جولينار

48



قصــدي اقــول إن مــوالي حلــف باليمــني املقــدس بــأن أول واحــد يدخــل القــرص :عثامن

يجــوزه األمــرية نــوارة. والطبــاخ ده أول واحــد دخــل القــرص لــه الحــق يف الجــواز. 

ــاف  ــه الــيل حــا يحصــل مــن أصن ــا. أظــن مــوالي عــارف إي واذا انطــرد مــن هن

الُجــرس والهتايــك

آه يا عثامن. بس بس:لوغوس

ماهــو الحــق عليــك. الزم تحلــف بالســبع أميــان. احلــف بيمــني واحــد. علشــان :عثامن

يبقــى جايــز فيــه الحمرقــه

وبقى بعقلك إنت إن موالك يجوز بنته لواحد زي ده:جولينار

يــا ســتي يوضــع رسه يف اطبــخ خلقــه. مــني عــارف ميكــن النهــارده طبــاخ. بكــره :عثامن

يصبــح ابــن أمــري عظيــم

يظهر إنك خرفت:جولينار

ــات بيعمــل :عثامن ــا ســيدي كوكــب. شــايف التمســك باليمين ــه مبســوط ي شــايف. إي

ــا قربــت افرقــع  إيــه أن

ــدك :جولينار ــوا جل ــدم. يقطع ــر الخ ــا أأم ــل م ــااًل قب ــا ح ــن هن ــرج م ــيش اخ ــه ام يالل

ــره  ــوك ب ويرم

خــري مــا تعمــيل. ولــيك أخــرج مــن هنــا عــىل قيــد الحيــاه مــوش ممكــن. آدينــى :كوكب

بــني إيديكــم اعملــوا يفَّ زي مــا انتــو عاوزيــن. إنتــم األســياد وانــا العبــد. كالمكــم 

فــوق رقبتــي ولكــن مقــام امللــوك وامللــكات فوقــه مقــام تــاين

إيه:جولينار

مقام العدل واإلنصاف:كوكب

أنــا فاهــم متســكه طمعــان يف إيــه. معلــوم الــيل يكــون مناســب واحــد أمــري زيــيِّ :لوغوس

ويتــزوج بنتــه. قــد إيــه يكــون بــاين العــاليل والقصــور عــىل الغنــى واملــال الــيل 

حــا يتوصــل إليــه مــن غــري مــا يتعــب فيــه. لكــن دا مامينعــش إىن احــل املشــكله 

بطريقــه تريــح الطرفــني 

وإيه هي الطريقه دي:عثامن

أدي له من املال اليل هو طمعان فيه. واذا حكم األمر. اتاقلها بالجواهر :لوغوس

مال إيه. هو ناقص:عثامن
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أبــو عينــني فارغــه هــو الــيل تبهــره جواهــر مــوالي األمــري. املــال الــيل يتعطــف :كوكب

بــه جاللتــك للــه الحمــد أنــا مــوش محتــاج إليــه. أنــا مــوش طمعــان يف مالــك. أنــا 

طمعــان يف وفــاء وعــدك 

وعدك يا موالي والسبع أميان املقدسه:عثامن

)يدخل( موالي. وصل األمري سندس ابن األمري هاتور إىل باب القرص:باشمس

طيب استقبلوه بالنيابه عني واكرموه اإلكرام الاليق ملقامه ومقامي :لوغوس

أمر موالي )يخرج(:باشمس

ــا بشــكله الوســخ ده ويشــوفه :جولينار إيــه الــرأي يف الصــدغ ده. راح يفضــل واقــف هن

األمــري ســندس. تقــول لــه إيــه يــا تــرى

مافيــش طريقــه غــري كوننــا نلبســه حاجــه يتــدارى بيهــا احســن مــن الفضايــح. :لوغوس

ادِّي لــه الجبــه بتاعتــك يــا عثــامن يلبســها علشــان يــداري شــكله 

عىل عيني:عثامن

ال. أنــا مــوش ممكــن البســها. الــيل مــا ترفعــه نفســه مــا يغــريه لبســه. }وانــا مــا :كوكب

ارصح لهــم بالحقيقــه واخلــص. وبــالش ذل وبهدلــه. أنــا يــا مــوالي مــوش طبــاخ 

هه. جالكم كالمي. كمل كمل ينرص دينك:عثامن

أمال إنت مني. أنا يا موالي..{]]] :لوغوس

ــدوم :باشمس ــا ه ــاط البًس ــل الخي ــو )يدخ ــد هونولول ــندس ويلَّ عه ــري س ــاًل( األم )داخ

ــب( كوك

الله. دي هدومي:كوكب

إزاي ده :عثامن

بس اسكت:كوكب

قدوم سعيد يا سمو األمري:لوغوس

ممنون من سعادة خيابة جاللتك:سنقر

يا سيدي يا سيدي عىل اوالد امللوك يا سيدي:عثامن

سالمات ازاي الحال طيبون:سنقر

جاللة األمرية:لوغوس

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[
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يا ميت فل عىل عيونها النوارة:سنقر

يا مرحب يا تربية املحجر:عثامن

ودا...:لوغوس

بالطبــع ســمو األمــري عارفــه. دا الطبــاخ الــيل كان يف قــرص ســعادة جنابــة بيــادة :عثامن

ســموكم. مــوش كــده. اللــه يخــرب بيــت ابــوك. أمــري نقــر قــوي

إيه. دا كان يف قرص سمونا. أبًدا. وال عمري شفت وشه إالّ دلوقت:سنقر

ــت :جولينار ــده مان ــد ك ــه بع ــه دي. والل ــتغفلنا للدرج ــا وبتس ــدب علين ــال ازاي. بتك أم

ــااًل ــرج ح ــيش اخ ــه. ام ــرص وال دقيق ــا يف الق ــتني هن مس

يخــرج يــروح فــني يــا ســت. امــال ضيفنــا ده الــيل راح يطبــخ لــه مــني. }الــيل عــىل :لوغوس

رأي املثــل إن كان لــك عنــد الكلــب حاجــه قــول لــه يــا ســيد{]]] 

)داخلــة( هــو لســه الطبــاخ ده هنــا. أمــا تلــم صحيــح. إيــه الصداغــه دي يــا واد :نوارة

ــه. تعســه]]]. هــو  ــا دم. كُب ــا اتجــوزك. ي ــح. إين أن ــر صحي ــت فاك ــى إن ــت. بق إن

الجــواز بالنبــوت

أظن حرضتها تبقى خطيبتي األمرية نوارة:سنقر

ياختي ودا إيه دا كامن:نوارة

حرضته األمري سندس ويلَّ عهد مملكه هونولولو:لوغوس

بقى حرضته ده ويلَّ عهد:نوارة

أمال. ويلَّ عهد وابو ويلَّ عهد كامن:سنفر

إخص. دا شلق قوي. ويلَّ عهد دا إيه كامن:نوارة

ــه شــفِت إيــه. دا ملــا يحمــى حــا يطلــع مــن بقــه طــوب وزبالــه وتــراب. :عثامن إنــِت لسَّ

اللــه يخــرب بيــت ابــوك

طيب ودا مستني إيه دلوقت:نوارة

مســتني علشــان خاطــر عيونــك. وحــا اقــدم برهــان جديــد عــىل إخــاليص ألعتــاب :كوكب

والــدك. وإكراًمــا لخاطــرك حــا اســرته قــدام ضيفــه وحــا ابيــض وشــه بحتــة عزومه 

ملــويك يجتمــع فيهــا الغرايــب والعجايــب ويســتغرب لهــا كل مــن حرضهــا

بالطبع تربية ملوك:عثامن

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[

حذف: كُبه. تعسه.  [[[

52



ــه كان عندهــم. :جولينار ــي إن ــيل بيدع ــد ال ــوك. ماهــو ويلَّ العه ــة مل ــول تربي لســه بتق

ــا شــاف وشــه بيقــول إن عمــره م

باقول لكم عمره ما عتب لنا بيت وال شفنا له خلقه:سنقر

ميكن يا موالي إنت مادخلتش مطبخ جاللتكم. علشان كده ماشفتوش :عثامن

ــاس زي :سنقر ــوفوا ن ــوش ويش ــا يطوط ــايل م ــيل زي ح ــود ال ــات العه ــا. ألن والي طبًع

ــه ــال قافي دول ب

بال قافيه. أهه بقى ويلَّ عهد بال قافيه:عثامن

إخيه دي ألفاظ بايخه. دا الطباخ مرتيب احسن منه ميت مره )تخرج(:نوارة

ودلوقت إيه اليل يؤمر به موالي:عثامن

ــد :لوغوس ــري ويل العه ــه. وخــدوا األم ــز العزوم ــخ علشــان يجه ــىل املطب ــاخ ع وّدوا الطب

ــال ــه. يال ــق مبقام ــال الالي ــة االســتقبال الكــربى لالحتف لغرف

)يقولون لحن وهنا تنزل الستار(

ستــــــــــــار
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الفصل الثالث

يرفع الستار عن حلن وبعده يخرجون اجلميع ويبقى سنقر.

. هــو الزم الــواد ســندس صاحبهــا قــدي :سنقر يــا ســالم. البدلــه زي الــيل مفصلــه عــيلَّ

ــوارة وابقــى نســيب األمــري.  متــام. ســيبك. املهــم دلوقــت إين اتجــوز األمــرية ن

ــك  ــوم س ــه ق ــول ل ــا اق ــىل ابوي ــا واروح ع ــى اوالد حتتن ــى أغن ــده ابق ــد ك بع

ــه كــده متــام  ــك. الل ــا ارصف علي ــت وان ــدكان ماتشــتغلش. اقعــد يف البي ال

)داخلة( إنت هنا لوحدك يا سمو األمري:جولينار

أيوه يا أمريه. يا دوب مسحت إيديا من األكل وتني جاي عىل هنا طوايل :سنقر

وإيه املسأله اليل كنت بدك تقولها وإحنا قاعدين بناكل:جولينار

ه موش فاهمني لحد دلوقت :سنقر هو إنتوا لسَّ

وهو سموك فاتحنا يف حاجه لسه:جولينار

ــه مادخلــش دنيــا. :سنقر مــن غــري مــا افاتحكــم. دا يشء مفهــوم. محســوبك لسَّ

ــوارة ــرية ن ــد األم ــني. يف إي ــد م ــوح يف إي ــه مفت ــش من ــا اخ ــيل ح ــاب ال والب

بالطبع:جولينار

ــد :سنقر ــا إال واح ــا يعجبه ــوش ح ــز. م ــت ع ــه بن ــوره دلوع ــده زي دي أم ألن واح

ــا بخــت  ــه. املزمــوزه دي إن كان له ــد لل ــط مقطقــط مسمســم زي العب محفل

وهاوتنــي. واللــه اتحظــت واتفرفشــت والــذي منــه أربعــه وعرشيــن قــرياط. مــا 

ــا ريــت الــيل  ــع. ترجــع تنــدم وتقــول ي هاوتنيــش بقــى وســاقت عــيلَّ التقمي

جــرى مــا كان

ــا :جولينار ــا يهنين ــيل م ــني ال ــو م ــري. أب ــا ســمو األم ــك الســاعه ي ــا يف دي ــا ســالم. إحن ي

ــم ده ــرشف العظي ــارده بال النه

إال قــويل يل. عندكــوش هنــا مرايــه الواحــد يصلــح فيهــا قيافتــه احســن العروســه :سنقر

تتقلــل واال حاجــه

يا سالم مرايه واحده. ميت مرايه اتفضل:جولينار

آه. )يخرجان(:سنقر
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)داخاًل( بزياده يا بنتي ماتزعليش نفسك:عثامن

ــيل :نوارة ــت ال ــب يف القــرص ده. إن ــش حبي ــت مافضلي ــامن. غــريك إن ــم عث ــا ع آه ي

ــيل مشــاركني يف أحــزاين ــت ال شــايل همــي. إن

أُهه إذا كنِت تحبيني تقبيل نصيحتي اليل باقولها لك:عثامن

إيــه. يعنــي اتجــوز كوكــب الطبــاخ. الظاهــر إنــك خرفــت. هــو صحيــح خفيــف :نوارة

وكالمــه رقيــق. وماعرفــش قــد إيــه قلبــي حبــه. لكــن طبــاخ طبــاخ

أمال عايزه تتجوزي الجدع التاين ده:عثامن

مني اليل اسمه سندس ده. رضبه يف قلبه. وجع يخزق عنيه:نوارة

عدّوہ. حرام عليِك تِف من بقك:عثامن

يعني إيه. موش هاين عليك سندس الكلب ده:نوارة

أيوه. األصالىن. هو موش هاين عيلَّ معلوم:عثامن

أصالين. هو فيه هنا سندسني. أصالىن وبراين:نوارة

إخص. بايني حا نلخبط. ال يعني قصدي اقول لك العريس األصالين :عثامن

)من الخارج( يا سالم. مستنياين. آديني جيت اهه يا أموره:سنقر

إيه ده. والله النا فايته له الحته دي وبغور الجل خلقته )تخرج(:نوارة 

أنــا بــس مــوش فاهــم دا جالنــا مــن انهــي داهيــه. ومنــني قــدر يتحصــل عــىل :عثامن

هــدوم مــوالي األمــري ســندس. مــع إنــه بيقــول أنــا ســايبهم عنــد واحــد خيــاط. 

ــه  ــكالم وارىس من ــه يف ال ــت الزم اوقع ــا دلوق ــان. وان ــش كل يشء راح يب ماعله

عــىل الحقيقــه

)داخاًل( هي فني. دول قالوا يل مستنياك جوه. إنت يا والدي:سنقر

أما نبلفه. أهاًل وسهاًل بسمو األمري:عثامن

ــت :سنقر ــا كان ــوا يل إنه ــوارة. دول قال ــرية ن ــني األم ــت ف ــي راح ــك. ه ــه يحفظ الل

ــا ــتنياين هن مس

جايز. كانت هنا وخرجت:عثامن

طيب وتخرج ازاي. موش تستناين]]] دا يبقى معناها عدم استعنا:سنقر

تغيري "طيب وتخرج ازاي. موش تستناين": خرجت. وازاي خرجت من غري إذين.  [[[
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ــي رضوري :عثامن ــه وه ــاح حب ــد ارت ــوالي. اقع ــا م ــك ي ــش نفس ــش ماتزعل ماعله

ــاين  حــا ترجــع ت

آه. استناها ملا تيجي. ونشوف لنا رأي بقى وننتهي:سنقر

متضايق ليه. هنا ورساية ابوك واحد:عثامن

بالطبع مافيش فرق. لكن بس الواحد...:سنقر

بــس أنــا مــوش غايظنــي إال الولــد الطبــاخ امللعــون ده الــيل بيدعــى إنــه كان :عثامن

طبــاخ يف قــرص جاللتكــم بالــزور

وبرضه يخش عقلك إنت إننا نجيب عندنا واد زي ده ونعمله طباخ :سنقر

يا سالم. أظن الطباخ بتاعكم حاجه ماهوله:عثامن

بخاطرك بقى. شوف القيافه دي واألبهه. طباخهم يبقى جنسه إيه:سنقر

صحيح أنا عاجبني تفصيل البدله بتاعك ده:عثامن

تفصيل إيد ابويا:سنقر

أبوك. ليه وابوك خياط:عثامن

أل. يعني ابويا امللك هاتور من ُحبه يفَّ هو اليل يفصل يل هدومي:سنقر

يا سالم:عثامن

آه. ودا علشان يخاف إن واحد خياط تاين يحط إيده عيلَّ:سنقر

ــرس :عثامن ــاك ح ــون مع ــا يك ــري م ــن غ ــدك م ــا لوح ــك هن ــوك يبعت ــن ازاي اب ولك

وال خدامــني 

هه. آه. ال ماهو ابويا عارف إىن أنا واد عرته مايخافش عيلَّ:سنقر

بقى بالذمه دي ألفاظ ملوك. الله يخرب بيتك:عثامن

إيه بتقول إيه:سنقر

ــك خــارج مــن :عثامن ــش حــا تاخــد بعضــك مــن ســكات وتن ــت إن ماكنت  ماهــو إن

ــوك ــت اب ــرب بي ــك واخ ــا. راح افضح ــك فيه ــش وش ــا دي وال تورني الرساي

إيه. بص شوف إنت بتكلم مني :سنقر

باكلــم مــني. باكلــم ولــد مغفــل جــاي يســتغفل النــاس ويســمى نفســه ســندس :عثامن

بالــزور ولكــن أنــا وحــدي هنــا. الــيل عــارف ســندس الحقيقــي فــني

فني. طيب إن كنت صبوه وكالمك ده صحيح قول يل كده هو فني:سنقر
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آه يا ناري لو ماكنتش حلفت اليمني اليل مقيد لساين ده:عثامن

هه. آدحنا فيها اهه:سنقر

ماعلهش. بعدين تعرف كل حاجه ملا هو يظهر نفسه:عثامن

أل. الشــطاره تجيبــه يل هنــا دلوقــت وانــا اشــوف اعمــل لــك فيــه إيــه قدامــك :سنقر

علشــان تصــدق. يــا عــم خليهــا عــىل اللــه

ــد :عثامن ــا واح ــيمون. يتجوزه ــك س ــوس مل ــري لوغ ــت األم ــوارة بن ــرية ن ــى األم بق

ــت  ــك إن ــوع زي جرب

ــره :سنقر ــار بك ــع النه ــرده. إذا طل ــيّل ف ــنبي واخ ــن ش ــرده م ــق ف ــا احل ــب أن طي

والكانــش كتــايب مكتــوب عــىل نوارتكــم دي

ــيل :عثامن ــرتك وتخ ــف س ــه تكش ــش الليل ــه إن ماكنت ــىل جاري ــون ده ع ــب ويك طي

ــا  الرباطيــش تشــتغل عــىل دماغــك ودمــاغ الــيل نفضــك كــامن. طــول بالــك ي

عــم )يخــرج(

ــح. :سنقر ــي صحي ــش عارفن ــه. يكون ــده لي ــل ك ــري ده بيعم ــه الربب ــه. إي ــه الل الل

ــري زي  ــة برب ــي حت ــا ييج ــا. ح ــن بابه ــه م ــت مملك ــا هوش ــيبك دان ــن س لك

ــه  ــم. مــوش غايت ــم كله ــا ويخــش يف عينه ــع فيه ــن يطل ده يهوشــني. ســيد م

ملــا يعرفــوا إن ســنقر ابــن ســنقر]]] ابــن الخيــاط يطــردوين مــن هنــا بعــد مــا 

ــه خســاره  ــن والل ــوت. لك ــا حــد مي ــوت م ــه وتف ــيبك علق ــه. س ــوين علق يرقع

البنــت نــوارة دي تفــك مــن إيــدي. آه. أهــه ابوهــا األمــري جــاي هــو وصبيــه. 

ــه حاجــه. لكــن ســيبك  ــري فهم ــون الربب ــه ال يك ــا داهي م

ــا عــامل :لوغوس ــا حفيــظ. دماغــي اتقلبــت مــن رغيكــم. ســيبوين لوحــدي ي )داخــاًل( ي

ــر )يخرجــون( اســرتيح شــويه. دا يشء يكف

والله ابن حالل يا موالي. أنا كنت رايح ادور عليكم:سنقر

اعمــل معــروف يــا ســمو األمــري إن كان عنــدك كالم واال حديــت مــا تفاتحنيــش :لوغوس

فيــه دلوقــت احســن مخــي مــوش معايــا الســاعه دي

بس يعني املسأله مهمه ومستعجله قوي:سنقر

ــا :لوغوس ــا. اتفضــل عــىل مقصورتهــا الــيل عايــز تقولــه يل أن أهــي األمــرية قدامــك هن

قولــه لهــا هــي. وخلينــي اســرتيح مــن فضلــك

تغيري "سنقر ابن سنقر": سنقر األمري.  [[[
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موش وقته يا سمو األمري :طاغور

لكن دي كلمه ورد غطاها:سنقر

أف. من فضلك يا سمو األمري دماغي موش مستحمله كالم:لوغوس

عــىل هــواك تعــرف شــغلك. آدينــي رايــح عنــد األمــرية واذا جاللتــك ُعزتنــي واال :سنقر

حاجــه تلتقينــي هنــاك

}حزيــن الــيل مــا يــدوس املــال تحــت رجليــه. املــال ِعلـّـة شــقاء العــامل. وســبب :لوغوس

كل مصايبــه{]]]. قــال علشــان ده غنــي وأمــري ابــن أمــري. عايــزين اجــوزه بنتــي. 

أجــوز بنتــى لنطــع زي ده مايعرفــش يتكلــم تــالت كلــامت عــىل بعــض ودا كلــه 

علشــان مالــه. علشــان جاهــه. علشــان ملــك ابــوه وغنــاه

ــك :طاغور ــىل جاللت ــكار ع ــرت األف ــح ك ــك. صحي ــون جاللت ــه يف ع ــوالي كان الل ــا م ي

ــة جاللتــك. متمنيــني صحــة جاللتــك. فــإذا كان  بتضايــق خلــق جاللتــك. ورعيّ

ــك... جاللت

ــه. ســيبني وحــدي مــوش عــاوز :لوغوس ــا مافيــاش دمــاغ للرغــي دا كل أوه طاغــور. أن

حــد يدوشــني

بس عندي كلمه بدي اقولها لجاللتك:طاغور

عارفها من غري ما تقولها:لوغوس

ميكن موش هيَّ يا موالي. بس حلم جاللتك:طاغور

يــا ســيدي مــا قلــت لــك فاهمهــا. حكايــة الولــد كوكــب الطبــاخ. فيــه حاجــه :لوغوس

غــري كــده عندكــم 

أهــه ده الــيل عــاوز اقولــه. بقــى يــا مــوالي أنــا اشــوف إن احســن طريقــه مــع :طاغور

الولــد ده إننــا نطــرده بــره ونســرتيح منــه باملــره

أطــرده. واليمــني الــيل حلفتــه اعمــل فيــه إيــه. يعنــي كويســه يف حقــي بصفتــي :لوغوس

أمــري عظيــم إن الصبــح احلــف ميــني. والضهــر ارجــع فيــه. ماتعرفــش إننــا لــو 

طردنــا الطبــاخ ده مــن هنــا. يــدور يشــنع يب ويفهــم النــاس كلهــا إين أنــا راجــل 

عديــم الــرشف. ماليــش كلمــه وال مبــدأ

ــك :طاغور ــح جاللت ــيط يري ــل بس ــىل ح ــك ع ــول لجاللت ــا اق ــده أن ــث ك ــب حي طي

ويطلعــك مــن اليمــني زي الشــعره مــن العجينــه 

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[
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إيه هو الحل ده:لوغوس

هو إننا نقول للطباخ إننا عايزين خروف مشوي يف الفرن:طاغور

وبعدين:لوغوس

ــال :طاغور ــدام الفــرن ويشــيلوه هي ــوه واقــف ق ــن نفهــم الخدامــني إنهــم يخل وبعدي

بيــال ويحطــوه جواهــا وهــي والعــه وال مــن شــاف وال مــن ســمع. وبعــد كــده 

نشــيع يف البلــد إن الطبــاخ وهــو بيشــتغل هبــت فيــه النــار خــدت أجلــه

وذنبه يبقى يف رقبة مني بقى:لوغوس

رقبة أى حد والسالم. وهو احنا حا نعمل فيه حاجه بإيدينا:طاغور

آه. يــا ظــامل. عايــز تخلصنــي مــن ورطــه توقعنــي يف ألعــن منهــا. عايــز تريحنــي :لوغوس

مــن ميينــي تقــوم تتعــب ضمــريي. صحيــح إنــه يــروح مــن قــدام عينــي لكــن 

ــه  ــن روح ــانه. لك ــش بلس ــا يطالبني ــكت م ــح يس ــي. صحي ــل يف مخيلت يفض

ــا إين قتلــت نفــس بريئــه.  تعــذب روحــي تطالبهــا بدمــه الــربيء. تذكــرين داميً

واذا قلــت للنــاس إن النــار هبــت فيــه موتتــه. اقــول إيــه للخالــق ملــا يســألني 

وانــا بــني إيديــه. وانــت والخدامــني ونفــيس وضمــريي يشــهدوا عــيّل إين أمــرت 

بقتلــه ظلــم. ال ال يســتحيل

ــا مــوالي. يعنــي جاللتــك حــا تســيبه كــده يف القــرص :طاغور ــه ي امــال حــا نعمــل إي

ــك حلفــت وخلفــت ــم إن ــك الداخــل والخــارج ويقوله يفضــل يشــهِّد علي

ــروي :لوغوس ــدون ت ــا. ألين ب ــي أن ــه غلطت ــور. الغلط ــا طاغ ــان ي ــوش غلط ــدع م الج

ــه ــن علي ــر دي ــد الح ــت ووع ــت وحلف ترسع

بقــى يعنــي عــىل كــده جاللتــك نــاوي تســدد لــه الديــن الــيل عليــك وتخليــه :طاغور

نســيبك عظيــم قــوي. بكــره يبقــى االســطى صاحــب الســمو. وال حــدش يعــرف 

ــه  ــر. جاللت ــا وزي ــع ي ــد. اطل ــا ول ــا بنــت. روح ي يكلمــه. يفضــل بقــى تعــايل ي

ــه. ومــني يقــدر  ــا. ال ال أعــوذ بالل ــا إمــاره ملــا يهرين نســيب ســمّوي. وهــات ي

عــىل كــده يــا مــوالي

طيــب بــس بــس بــالش فلســفه. ســيبني دلوقــت ارتــاح شــويه احســن دماغــي :لوغوس

بتوجعنــي واخــرج واقفــل البــاب وراك. وال تجيــش إال ملــا انــده لــك يالــال

أمرك يا موالي )يخرج(:طاغور
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ــرض :لوغوس ــه. الع ــول حيات ــه ط ــن الراح ــرم م ــات. يتح ــف بن ــيل يخل ــكني ال آه. مس

مــوش هــنّي نهــار مــا ينجــرح بكلمــه واال يتمــس بشــبهه. قــول للقلــوب 

املرتاحــه ودَّعــي الســعاده واســتقبيل الفضيحــه والشــقا والعــذاب

)داخاًل( إنت هنا يا موالي. موالي:عثامن

عثامن:لوغوس

سالمتك يا موالي:عثامن

فيه إيه. فيه حاجه:لوغوس

أيــوه أنــا جــاي اقــول لــك عــىل مســأله مهمــه بخصــوص كوكــب الطبــاخ. ألن :عثامن

الحقيقــه هــو...

أوه. قال يل طاغور الوزير قبل منك:لوغوس

ال يا موالي. ماحدش يعرفه إال أنا بس:عثامن

موش عاوز اسمع )يخرج(:لوغوس

ــا مــوالي دول كلمتــني يهمــوك. مــوالي. أحســن :عثامن ــه. افتــح ي دا ســك البــاب علي

يشء نكلمــه مــن الخــرم بتــاع املفتــاح. اســمع يــا مــوالي. بقــى الولــد امللعــون 

ــري وال  ــور. دا ال هــو أم ــوالي هات ــن م ــري ســندس اب ــه األم ــي إن ــيل بيدع ده ال

هــو غفــري. ســامع يــا مــوالي. دا ولــد نصــاب كــداب ابــن مركــوب. هــه. ســامع 

يــا مــوالي. وان ماكنتــش مصدقنــي أنــا مســتعد نثبــت لــك حــااًل. واحــذر إنــك 

ــوش  ــاين وم ــل يف أوده ت ــون اتنق ــازوق ال يك ــى. خ ــت بق ــك. فهم ــوزه بنت تج

ســامع كل كالمــي ده

)داخلة( إنت هنا يا عم عثامن:جولينار

أيوه يا ستي:عثامن

أمال فني موالك األمري:جولينار

دخل هنا وسك عليه الباب وموش رايض يرد أبًدا:عثامن

موش رايض يرد ليه :جولينار

ماعرفش كان بيقول دماغه بيوجعه:عثامن

يــا ندامــه. مــوالي افتــح أنــا زوجتــك جولينــار. مــا داهيــه ال الراجــل مــن زعلــه :جولينار

يكــون جــرى لــه حاجــه. حــد يكــرس البــاب
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أأمري يا مواليت وانا اكرس ابوه كامن:عثامن

تقدر:جولينار

أأمر :عثامن

اكرس:جولينار

ــا حــا :عثامن ــده ســيف. أن ــوالي جــاي يجــري ويف إي ــاب( م ــا محمــدي )يكــرس الب ي

ــا )يخــرج( اهــرب أن

)داخاًل( أنا الزم اقطع رقبتك. زوجتي. آه:لوغوس

سالمتك بعد الرش عليك. حاسس بإيه:جولينار

ليه. أنا عيان:لوغوس

أيوه عثامن قال يل دلوقت إن راسك بتوجعك:جولينار

أيــوه رايس بتوجعنــي مــن كــرت الرغــي الــيل باســمعه. وجــاي يس عثــامن :لوغوس

ــي داخــل وســكيت  بســالمته بتاعكــم ده يكمــل عــيلَّ ويرغــي يل. ســيبته وتن

البــاب ودخلــت يف األوده الجوانيــه. وملــا ســمعت البــاب انكــرس ســحبت 

ــه  ــن رغي ــص م ــه واخل ــع رقبت ــان اقط ــت علش ــيف وجي الس

ماتزعلش نفسك. خد اميض الجواب ده:جولينار

جــواب إيــه الــيل امضيــه. ده. إىل رئيــس حــراس مملكــة ســيمون. حكمنــا عــىل :لوغوس

حامــل هــذا باملــوت مبجــرد وصولــه إليكــم. ارضبــوا عنقــه. إيــه ده

بس اميض إنت من غري ما تسأل. هه:جولينار

ــىل ورق. :لوغوس ــرب ع ــده ح ــرا ك ــة األم ــيَّ إمض ــأل ازاي. ه ــا اس ــري م ــن غ ــيض م أم

ــن  ــا مداي ــت منه ــال وانخرب ــا الجب ــت له ــيل اندك ــروب ال ــش إن الح ماتعرفي

أصلهــا تكــون إمضــة أمــري املظــامل الــيل اشــتىك منهــا التاريــخ. وضّجــت منهــا 

األســاطري أصلهــا إمضــة أمــري. ماتعرفيــش يــا جولينــار إن اإلمضــا دي الــيل إنــِت 

فاكراهــا حاجــه بســيطه أنــا مســؤول عنهــا أمــام شــعبي أمــام نفــيس وأمــام ريب 

ــوم القيامــه ســبحانه وتعــاىل ي

إيه هو. إنت فاكر الحكايه عىل مني. دا الواد الطباخ:جولينار

ــم :لوغوس ــه. وكلك ــم إي ــل لك ــاخ املســكني ده عم ــوش فاهــم الطب ــس م ــا ب ــو أن ماه

ضــده. طيــب أنــا أقســم بــرشيف الــيل حــا اســمعه يجيــب ســرية الطبــاخ ده عــىل 

لســانه مافيــش غــري قطــع رقبتــه. ســامعه
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طيب طيب. ماتزعلش يا موالي:جولينار

اإلذن يا ِحمى الربين وحاكم البحرين:باشمس

إذنك معاك يا باشمس. إيه فيه إيه:لوغوس

ــه :باشمس ــا مــوالي. واُهــه ســاخط غاضــب وال نعلمــش إي إيراجــوش املنجــم حــرض ي

الســبب )يخــرج(

إيه يا ترى فيه إيه:لوغوس

ــون :إيراجوش ــا تك ــك دي ح ــاعه. مملكت ــص س ــد ن ــيمون. بع ــك س ــا مل ــوس ي ــا لوغ ي

مملكــة العجايــب والغرايــب

وقصدك تقول إيه يا إيراجوش:لوغوس

ــل رشوق :إيراجوش ــت قب ــا كان ــوارة. والدته ــك ن ــوس إن بنت ــا لوغ ــك ي ــول ل ــدي اق قص

ــا ــد غروبه ــوش بع ــمس م الش

يعني إيه:لوغوس

يعني اختلف الطالع اليل قلت لكم عليه قبل كده:إيراجوش 

الحمد لله. يعني الغول اليل كنت بتقول عليه مابقاش جاي:عثامن

أل جاي النهارده بعد نص ساعه:إيراجوش 

يا حفيظ يا رب يا حفيظ:الجميع

إزاي ده:لوغوس

ــا النجــوم. فــرق عنــدي يف الحســاب :إيراجوش ــه ويَّ أيــوه. ألن الغلــط الــيل وقعتــوين في

ــروب - ]]-  ــرشوق والغ ــني ال ــن ب ــى عــرش دول هــم الزم ــي ]] واالثن الحقيق

ــاب  ــهر. وبحس ــام - ]] - ش ــاب السَّ ــوا بحس ــني. إذا كان ــا فلكي ــا ي ــا احن عندن

ــم ]]  ــن. ه ــرش املوعودي ــى ع ــت إن االثن ــه دلوق ــاعه. والحقيق األرض ]] س

ســاعه بــس. وان مل تســلم بنتــك بنفســك للغــول املرصــود لهــا. يخــرب البــالد 

ويهلــك العبــاد ويحــرق الــزرع ويســمم البحــر ويعمــل يشء فــوق الحــدود ال 

ــود ــل يف الوج ــخ وال حص ورد يف التاري

آه يا ريب. بنتي نوارة بإيه اقدر افديها. بروحي مبايل ما ابخلش عليها:لوغوس

آه يا ريب اليل فاضل يف عمري نص ساعه بس:نوارة
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أيــوه يــا نــوارة. إال إذا صادفتــك معجــزه واتوجــد يف طريــق الوحش ده. ســاعة هجومه :إيراجوش

عليــيك شــاب نجمــه مــن نجمــك. وســنك مــن ســنه. إذا اتوجــد الشــاب ده ميكــن 

ينجيــك مــن الخطــر وتنكتــب لــك الحيــاه مــن جديــد. مســكني يــا لوغــوس )يخــرج(

إيه رأيك دلوقت بعد كده. أنا موش حا اقدر اسكت. أنا راح نفضفض:عثامن

تذكر اليمني اليل حلفته يا عم عثامن:كوكب

بال ميني بال شامل بال كالم فارغ. دا وقتك يالال بينا:عثامن 

برضه بيقول اليمني. قال فاكر إنه هو اليل راح يتجوز:سنقر

يا شيخ اتلهي. احنا يف إيه واال يف إيه:عثامن

آه يــا إلهــي. ومــني يطــّول يل الشــاب الــيل نجاتــك عــىل إيديــه. كنــت اوهــب :لوغوس

لــه ملــيك. اوهــب لــه حيــايت

يا اخي أنا راح اتجنن. موالي:عثامن

إيه يا عم عثامن:لوغوس

تذكر اليمني:كوكب 

والنبي ملا متوت:سنقر

إنت مسحوب من لسانك ليه:عثامن

مــوالي. إذا انحنيــت بــني يديــك. يكــون مهابــه ملجــدك. ينطــق مبدحــك لســاين :كوكب

فضلــك نُِكنُّــه. عيشــك كلتــه. مــا يخــون العيــش إال ابــن الحــرام. دخلــت قــرصك 

وانــا مــن ضمــن محاســيبك

هه. انطق:عثامن

ــك. :كوكب ــم جميل ــت تتم ــوالي إذا حبي ــيبك. م ــى نس ــو يبق ــا ل ــوم الهن ــاخ وي طب

تســمح لعبــدك بكلمــه كــامن. فقــري ولكــن نــيس فقــره وأملــه كبــري. أرجــوك 

ــراق  ــى{]]]. الف ــوداع إىل امللتق ــم ال ــن إذنك ــا }ع ــامح والرض ــوالي الس ــا م ي

ــب ــا نصي ــمه واللق قس

الفراق قسمه واللقا نصيب]]] :عثامن

أما أفوات. بدهم يزوغوا قوام. بالكم ليه:سنقر

ليه:طاغور 

اختصار الحوار ما بني }..{: الوداع.  [[[

حذف جملة عثامن.  [[[
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ــاس مــا عندهمــش :سنقر ــا الغــول. ن ــل مــا يطــب علين بدهــم ينفــدوا بجلدهــم قب

ــح مــروءه صحي

مروءة إيه. هي األشكال دي حد ينتظر منها مروءه:جولينار

}مظبــوط كــده. كل ماعــون ينضــح بالــيل فيــه. الــرك كلــه عاألصــل. أمــا نشــوف :عثامن

إنــت راح تعمــل إيــه

سيبه يا عم عثامن سيبه. نشوف وشكم يف خري يالال بينا:كوكب

يالال بينا )يخرجان(:عثامن

يالال. املركب اليل تودي. مافيش عندكم أواره يا موالي اكرسها وراهم:سنقر

ــا الغــول. واذا :رنجون ــل أن ــايت. اقاب ــك بحي ــار افدي ــا مــواليت. اتقــدم طامــع مخت ــا ي أن

. واذا ُمــت. امــوت شــهيد املحبــه  انتــرصت عليــه اكــون قمــت بالواجــب عــيلَّ

ــاه ــيل امتن ــوداد. ودا الــيشء ال وال

آدى اليوم اليل يبان فيه العدو من الحبيب:لوغوس

أشكرك يا أمري. وأرجوك تسامحني عىل اليشء اليل حصل مني:نوارة

اإلخــالص والحــب يــا أمــريه يظهــروا يف الوقــت ده. صحيــح صــدق املثــل. الحــب :رنجون

يخلـَـق مــن الُجبنــا الُضعــاف أبطال )يخــرج({]]] 

أما اروح أنا راخر اشوف لكو إيه الغول ده:سنقر

عىل فني يا صاحب السمو:جولينار

سيبوين امال ما تحوشونيش. أنا الزم اوريكم فرق الجدعان من بعضها :سنقر

نسيبك ازاي. عىل األقل بس موش تتسلح متام:جولينار

ــة :سنقر ــي قل ــه. هــو يعن ــا الربك ــد محســوبك برضــه فيه ــزوم للســالح. إي ــش ل مافي

ــهود يل  ــان مش ــى يف النيش ــا حت ــوب. أن ط

}طيب موش بس نبعت أورطه وال اتنني ورا سموك:جولينار

ال أبــًدا. مافيــش لــزوم. إنتــوا يظهــر إنكــم مــوش عارفينــي. هوهــو. دانــا تالتــني :سنقر

أورطــه مايعرفــوش ياخــدوا منــي حــق وال باطــل

طيب إن كان وال بد أن تخاطر بروحك خد السيف ده يف إيدك:لوغوس

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[
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ــه. أمــا ازوغ الســاعه دي :سنقر الغايــه. أهــه يقــيض والســالم برضــه احســن مــن قلّت

مــن هنــا عــىل بــال مــا يشــوفوا لهــم طريقــه يف الغــول بتاعهــم ده. أنــا رايــح 

بقــى اهــه

والله احنا موش عاوزين سموك تتعرض للخطر:جولينار

ــاكل :سنقر ــا ن ــي مــن غــول واال غــريه. واحن ــا يهمن ــِت. هــو أن ــه إن ــا ولي هــو فــني ي

مــن الحاجــات دي ســيبك. دلوقــت تشــويف همــة الرجالــه. دا نهــار ابــوه اســود 

الغــول ده )يخــرج(

يا سالم قلبه جامد قوي وال هو مهموم أبًدا:نوارة

موش قلت لك ابن ملوك امال ايه{]]] :جولينار

ــكل :باشمس ــدح رشار بش ــه بتق ــد عيني ــىل البل ــم ع ــوالي هاج ــا م ــول ي ــاًل( الغ )داخ

مرعــب. مــا اظنــش إن حــد يقــدر يقــف قدامــه مــن هيئتــه املرعبــه وشــكله 

ــف املخي

يا ساتر يا رب:لوغوس

آه. آه. يا ساتر يا حامي:نوارة

آه. أهه الوحش اهه أعوذ بالله دا شكله مرعب:لوغوس

آه. فيه واحد يا موالي جاي عىل الوحش ويف إيده سيف بيهزه بقوه :طاغور

صحيح. دا مني دا. آه. دا الطباخ. كوكب الطباخ ووراه عثامن اهه:لوغوس

}ربنا ينرصهم. لكن مانيش شايفه األمري سندس نسيبنا:جولينار

أيوه يا موالي. موش باين له أثر:طاغور 

أمال يعني خرج من هنا عىل فني:جولينار

الزم زاغ بقى. أُهه هجم الوحش عىل كوكب وعثامن. اتأخروا:لوغوس

هجموا عليه تاين:جولينار

اتأخــر عنهــم. اهــم هاجمــني عليــه. هاجمــني. آه وقــف. هجــم عليهــم. الظاهــر :لوغوس

ــم انهزموا  إنه

ضاع كل أملنا:جولينار

بيجري وراهم. راحم بعيد خالص. موش ممكن نشوفهم من هنا:طاغور

اختصار الحوار ما بني }..{: سنقر: اما ازوغ الساعه دي من هنا عىل بال ما يشوفوا لهم طريقه يف الغول  [[[

                                                     بتاعهم ده. أنا رايح بقى اهه.
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ربنا يسرت:لوغوس

آه يا قسمتي السوده ياين:نوارة

مانيش شايفهم باملره :لوغوس

آه يــا كوكــب. هــو الــيل بيدافــع عنــي وهــو الــيل معــرض نفســه للخطــر. هــو :نوارة

وعــم عثــامن مافيــش غريهــم. صحيــح إنــه بايــن عليــه املــروءه والشــهامه. بايــن 

عليــه اإلخــالص بايــن عليــه الشــجاعه. آه. أنــا دلوقــت بــس شــعرت إىن باميــل 

ميــل غريــب لــه. شــعرت إين كنــت باحبــه. لكــن حبــي ده ماكنــش ظاهــر. ألنــه 

مســكني. ألنــه فقــري. ألنــه طبــاخ

ماعلهــش يــا بنتــي. إذا ربنــا نــرصه اجــوزه لــك. ألنــه مــوش حــا االقــي لــك اكفــأ :لوغوس

منــه. واكــون يف الحالــه دي بريــت بقســمي وعملــت الواجــب{]]] 

آه يا موالي. ما بقيلناش أمل. أهه الغول راجع لوحده:طاغور

خــالص. يظهــر إنــه مــّوت كوكــب وعثــامن. ال حــول اللــه. آه. أهــه قــرّب يخــش :لوغوس

الرسايه

كوكب مات. آه. ما بقاليش أمل يف الحياه:نوارة

بنتي حبيبتي:لوغوس

ردي عىل ابوِك:جولينار

إيه الزيطه دي كامن:لوغوس

})يدخل ومعه رأس الغول( اتفضل يا موالي:عثامن 

ــس :لوغوس ــىل نف ــت ع ــدي. برهن ــا ول ــك ي ــب علي ــت الواج ــك. عمل ــه في ــارك الل ب

ــا ــز منه ــفتش اع ماش

. فــني حبيبتــي الــيل :كوكب اســتغفر اللــه يــا مــوالي. أنــا ماعملتــش إال الواجــب عــيلَّ

شــجعني حبهــا وخلينــي انتــرصت عــىل الوحــش الهايــل ده

أهي مغمى عليها. افتكرت إن الغول موتك:لوغوس

آه:كوكب 

)داخاًل( ده يعني الغول مات أُهه. أنا موش قايل لكم ما يهمكوش منه{]]] :سنقر

اختصار الحوار ما بني }..{: نوارة: آه يا كوكب. هو اللي بيدافع عني وهو اللي معرض نفسه للخطر. هو وعم  [[[

                                                      عثامن مافيش غريهم. صحيح إنه باين عليه املروءه والشهامه. باين عليه

                                                      اإلخالص باين عليه الشجاعه. 

حذف الحوار ما بني }..{.  [[[
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})داخــاًل ويقبــض عــىل رقبــة ســنقر( تعــاىل هنــا يــا حرامــي. ســودت ويش مــع :زردق

مخلوقــات اللــه

رقبتي يا أخي. رقبتي. بس إن ماكنتش كده سيِّب{]]] :سنقر

ديهدى. إيه ده يا سمو األمري:عثامن

سمو. سمو مني. هو مني اليل سمو األمري:زردق

حرضته:عثامن

إال سمو. حرضته. واد يا سنقر إنت عملتها:زردق

هيَّ إيه اليل عملها:لوغوس

أيوه. دا بس زي ما تقول جاللتك. يابويا مايصحش كده فضحتني :سنقر

أنهي فينا اليل فضح التاين يا نوري:زردق

نوري. يا سالم. ال ال. الهزار اليل زي ده أنا ما احبوش:سنقر

اطلع يا حرامي. اقلع هدوم الناس:زردق

هوهو. ينعل ابو العشم اليل كده كامن:سنقر

إيه هو دا يا راجل إنت. مالك الحكايه إيه:لوغوس

أنا يا موالي راجل خياط عىل باب الله:زردق

يا نهار اسود:سنقر

بــس يــا ســيدي زي مــا تقــول كنــت قاعــد عــىل بــاب دكاين ســاعة صبحيــه. إال :زردق

وفــات عــيلَّ ســندس ابــن امللــك هاتــور وحــوِّد عــىل الــدكان ونقــى لــه بدلــة 

طبــاخ ولبســها والهــدوم الــيل قلعهــا ســابهم عنــدي

وسموه يبقى ابن جاللتك:عثامن

ــه ده راح :زردق ــن مقصــوف الرقب ــي. وبعدي ــه. ده ســنقر ابن ــت إي ــه وزف ســموه إي

ــرح.  ــت مط ــت رح ــا كن ــا. ألين أن ــىل هن ــاي ع ــه ج ــدع وتنُّ ــدوم الج ــس ه الب

ــب ــن الكل ــاس ياب ــول هــدوم الن أأق

اقلع يا واد:عثامن

أل سيبه يا عم عثامن بخاطره. خدهم لك:كوكب

تغيري الحوار ما بني }..{: زردق: )داخالً ويقبض عىل رقبة سنقر( تعاىل هنا. يف عرض مني يا نوري سودت ويش   [[[

                                                   مع الناس يا كلب.

                                          سنقر: سيِّب. إيه هو ده.
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شوف اخالق اوالد امللوك يا نطع:عثامن

آه. أهه يا موالي األمري سندس اليل فات عندي بدلته. هو دا بعينه :زردق

إنت األمري سندس. يا فرحتي دلوقت أبر بقسمي ويلَّ الرشف:لوغوس

األمري سندس. آه يا حبيبي:نوارة

يالال يا موالي بقى خش يف الجوزان:عثامن

معلوم. يالال يا جامعه اعملوا األفراح والليايل املالح:لوغوس

ستــــــــــــار
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ألحان الرواية
اللحن األول

ــســيل وتـــــوكـــــل خـــــرفـــــان وديـــــــوكخــــدمــــة أهــــــل الــــعــــز ت

ــيل ــا إحــــنــــا الــــــيل متــل ــ ــن ــ ــأل ــ ــوكاس ــل م وســـــط  يف  ــوريـــن  ــشـ ــحـ مـ

ـــه ســـالم ــ ــل نــــــرضب ل ــ ــ ــداخ ــ ــ ــدامال ــ قـ ــه  ــ ــريـ ــ وجـ ورا  ــه  ــ ــري ــ ج

ــوالي ــ ــا مـ ــ ــزه يـ ــ ــزيـ ــ ــوه عـ ــ ــط ــ ازايخ شــــــوف  ــج  ــ ــاج ــ ف نـــــــورك 

ــع ــانـ ــصـ الـ ــل  ــ جـ ســــمــــوك  ــعوش  ــانـ حــــــد يــــــجــــــادل حــــــد ميـ

تــعــيــش الجـــــل  بـــالـــك  يف  وتـــطـــاطـــيحــــط  ــي  ــنـ ــحـ ــنـ تـ الزم 

ــويـــش ــهـ ــتـ ــب الـ ــ ــح ــ ــيالــــــــــرزق ي ــاطـ ــعـ ــان الـ ــ ــح ــ ــب ــ ــه وس ــمـ ــعـ نـ

ــوع ــجـ مــلــّوعالـــــذمـــــه هـــــي الـــــــيل تـ ــجــي  ــمــن حــل واد  ــك  ــي ــل خ

وتـــكـــوع بـــلـــوظـــه  يف  ــهـــط  ــلـ ــل األنـــــــــــواع تــتــنــوعتـ ــ ـــىل كـ ــ ع

وغـــــطـــــرش واعـــــمـــــل اطـــــرشاوعــــــــــــــى تـــــــحـــــــربش بـــص 

ــه ــرمي ج دي  االيـــــــام  يف  ـــق  ـــح ــوهال ــقـ ــدبـ ــتـ ــه يـ ــ ــول ــ ــق ــ الــــــــيل ي

ــه دولــــــه عــظــيــمــه ــ ــت ــ ــوره مـــهـــام يـــعـــاكـــســـوهلـــكـــن دول ــ ــص ــ ــن ــ م

اللحن الثاين

ــزش فــرشــه ــ ــع ــ ــر مــــا ي ــ ــري ــ ــح ــ ــدال ــ ــ ــاوي ــ ــ ــني األج ــ ــلـ ــ ــت رجـ ــ ــح ــ ت

ــدوالـــــــــــورد مـــــا يــــغــــالش رشـــه ــي األمــــــــــــاره قــــدومــــهــــم ع

ــا هـــاديـــهلــيــلــيــتــنــا نـــاديـــه  ــنـ ــتـ ــيـ ــا راضـــيـــهدنـ ــنـ ــتـ ــيـ آشـ

بـــــــــــــارك رب  زيــــــــــديـــــــــــــا  رب  يـــــــــــــــا 

ــا ــاه ــن ــل والــــــحــــــبــــــايــــــب رشفـــــونـــــاأمـــــا فـــرحـــه مـــلـــويك ون

ــا ــاه ــدن ــاه ش األرض  ع  ــدور  ــ ــب ــ ــاال ــ ــورنـ ــ ــا ونـ ــ ــونـ ــ ــا جـ ــ ــ يـــــــوم م

ــا ــ ــدن ــ ــع ــ ــس ــ بلدنـااتــــــوعــــــدنــــــا وان اهـل  يـا  وافرحـوا  هيصـوا 

ســعــيــد ده  الــــيــــوم  ــه  ــ ــ إي قــــد 
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حــــاللالـــــــــــجـــــــــــامل واملـــــــــــــــال ده  الـــــعـــــريـــــس  يف 

ــه ــف ــخ ــا هـــنـــاه بـــعـــروســـتـــه ال ــ هـــــــــي رخـــــــــــــــره غـــــــــزالي

ــه عـــــال الــــعــــال وعــــدى ــ ــاج ــ شــفــهح ودي  ــون  ــ ــي ــ ع دي  عــــىل 

ــا ــه ــاب ــب ــش ــب كــتــابــهــاالـــنـــبـــي متـــتـــعـــهـــا ب ــت ــا نـــهـــار ك ــه ــل ــام ــج ون

ــوه هـــديـــه ــ ــل ــ ــح ــ ــا لـــقـــيّـــهالــــــجــــــوازه ال ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ والــــــعــــــفــــــه  مـ

ــه ــي ــق ــا ن ــ ــه ــ ــروض ــ ــى حــامهــاكـــــل أمــــــه ع ــرعـ ــا وتـ ــه ــان ــي تـــصـــون ك

اللحن الثالث

انـــــــــــــيس الــــــــهــــــــم وروقـــــــــــــيفـــــــوقـــــــي لــــــــروحــــــــك فــــوقــــي

ــدل حــالــك ــ ــع ــ ــك ت ــ ــال ــ ــة ب ــ ــول ــ ــيط ــ ــوق ــ شــــايــــل الــــلــــه يـــــا دس

ــهدنـــــيـــــا واللـــــــهـــــــاش قــيــمــه بـــــايـــــعـــــهـــــا هـــــنـــــيـــــا لـ

ــه ــ ــدمي ــ ــى لــــــه وتـــــحـــــىل لــهيـــــديـــــهـــــا رصمـــــــــه ق ــ ــف ــ ــص ــ ت

ــا ضـــحـــاكـــه ــهـ ــيـ ــالقـ ــااضــــحــــك تـ ــاكـ ــص فـــــــرشة عـــــىل كـ ــ ــالـ ــ خـ

ــي ــتـ ــيـ ــمـ ــتـ ــي اغـ ــ ــت ــ ــي ــ ــم ــ ــت ــ ــاكاه ــ ــك إي ــ ــورت ــ ــه ص ــ ــك إيـ ــ ــوري ــ ص

ــي ــوقـ فـ ــك  ــ ــرضـ ــ عـ يف  ــي  ــ ــوقـ ــ فـ

ــاعــــــثــــــامن قــــلــــبــــه عـــلـــيـــِك ــ ــ ــوه ــ ــ ــت واب ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فـــــــرش الـ

آخــــــــــــــــريت بـــــيّـــــضـــــوهـــــاأنــــــــا وحــــــيــــــاة والــــــديــــــِك

ــه ــي ــال ــه غ ــيـ ــرتبـ عاليهيـــابـــو ســـمـــره الـ روح  فــيــك  ــا  خــصــوًص وانـــت 

ــحطـــــبـــــطـــــب عـــــــــىل ســـتـــك ــ ــص ــ ــح ــ ــص ــ خـــــلـــــيـــــهـــــا ت

تتبحبح ــاك  ــ إيـ شـــويـــه  ينطحضــحــكــهــا  جــالــكــو  ــح  ــط ــن ش ــو  ــك ــم ع

لكو بــتــقــول  ــو  ــكـ امـ ام  ــو  ــك ــت ــالس ــشــك ــيء املــــــيء ســـبـــع ت ــ ــه ــ ال

ــوا يـــا عــيــال ــصـ ــق ارقـ ــب ــن ــق ال ــحــب ال
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اللحن الرابع

ــا الــظــيــطــه ــه ــي ــه وحــلــيــت ف ــل ــي ونـــقـــولل نــــفــــرح  بـــقـــى  الزم 

قطيطه يـــا  حــلــيــوه  يـــا  ــيل  ــجـ غـــولانـ فـــيـــه  وال  ــع  ــب ــع ب فـــيـــه  ال 

وريّف ــي  ــ ــّفـ ــ شـ قـــــــــّدك  ــزيفمـــــني  ــ ــن ــ ــره املـــــــغـــــــرب ت ــ ــ ــك ــ ــ ب

ــك ــ ــ ــدام ــ ــ يـــــــرتقـــــــص لــــــــك قـــــدامـــــكوالـــــــــــرببـــــــــــري خ

ــه ســــــودا غــطــيــس ــ ــاري ــ ــة ج ــتـ ــه عـــريـــسحـ ــتـ ــالمـ ــسـ ــه بـ ــيـ ــلـ ــخـ ونـ

جميله بـــشـــايـــره  الـــفـــرح  ــا  ــامـ ــهيـ ــل ــي ــل ال ــا  ــن ــي ــل ع رب  ــا  ــ ي ـــــه  مِتُـّ

ــه احــمــيــنــا ــل ــال ــه اهـــديـــنـــا ي ــل ــال ــاي ــن ــادي ــع ــني ي ــ ــىل م ــ ــا ع ــ ــرصنـ ــ وانـ

اللحن الخامس

ــِك ــي ــل ــون ع ــ ــه ــ ــه فــــــــؤادي ي ــيـ دواهلـ وانــــــــــِت  ــه  ــيـ ــرحـ ــجـ ــتـ بـ

ــِك ــ ــدي ــ ــإي ــ ب ــي  ــنـ ــيـ ــتـ ــحـ دبـ آهإن  قـــــلـــــت  إن  عـــــــــيلَّ  عـــــيـــــب 

ــي ــنـ ــيـ ــحـ ــريـ ــي تـ ــ ــن ــ ــي ــ ــل ــ ــت ــ ــهاق ــبـ ــيـ ــعـ كــــــــــرسة الــــــخــــــاطــــــر صـ

ــب الــحــبــيــبــهتــــــريض إمــــتــــى وتـــرحـــمـــيـــنـــي ــ ــل ــ ِحـــــــن يـــــا ق

الـــــفـــــقـــــري جـــــنـــــب األمـــــــريالـــــــغـــــــرام مــــــالــــــوش كــبــري

قــــــســــــيــــــتــــــي الـــــــوعـــــــود مــــــا تــتــنــســيــشإن 

نـــــســـــيـــــتـــــي ــشوان  ــيـ ــانـ ــسـ ــنـ ربــــــنــــــا مـــــــا يـ

اللحن السادس

ــي عــــيلَّ ــ ــب ــ ــل ــ ــت يــــــا ق ــ ــي ــ ــن ــ نـــهـــايـــتـــه الــــلــــه يــســامــحــكج

ــه ــيَّ ــن ــي ــيك ع ــبـ ــول مــــا تـ ــ ــ وكـــــــــل مــــنــــهــــو بـــيـــضـــحـــكيــــا ط
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ــهاملـــــر الجـــــل الـــحـــلـــوه رشبــتــه ــت ــاســي ــعـــد الـــعـــز ق والـــــــذل بـ

حبيبته ــه  ــل ــات ــق وال الــحــبــيــب  ــل  ريتهويـ ــا  ي ــب  ــح ال داق  ــا  م ــت  ريـ ــا  ي

ــه نـــوالـــهـــا بــعــيــد ــنـ ــا جـ ــاهـ ــقـ ــار حــــرّەلـ ــ ــنـ ــ فـــراقـــهـــا نـــــار والـ

حــديــد ــب  ــلـ ــقـ الـ هــــو  رب  يـــــــغـــــــلـــــــب يــــــــــــــــدارييــــا 

يـــــــــــــــواري عبيدوازاي  ــا  ــنـ واحـ ــان  ــط ــل س ــب  ــحـ والـ

اللحن السابع

يــــــــــــــــــا حــــــلــــــيــــــلــــــه  عـــــــالـــــــهـــــــلّـــــــيـــــــلـــــــه

الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــهقــــــــــيــــــــــدوا الـــــفـــــنـــــايـــــر

ــهوالـــــــــــعـــــــــــود والــــــــنــــــــاي  ــ ــل ــ ــي ــ هــــــيــــــلــــــه يـــــــــــا ب

الي الي  عـــــــالـــــــهـــــــلّـــــــيـــــــلـــــــهتــــــــــــــــــــرالي 

يــــــــــــــــــا حــــــلــــــيــــــلــــــه  

حـــــــــــــــبُّـــــــــــــــوبـــــــــــــــهنــــــــــــــــــــوارة الــــــقــــــمــــــره

مـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوبـــــــــــهألخـــــــــــــــــــف األمـــــــــــــــــــرا

ــا ــه ل ــا  ــهـ ــدلـ ــعـ يـ ــه  ــ ــل ــ ــال ــ ش شــــــــالــــــــلــــــــهإن  إن 

شــــــــالــــــــلــــــــهوالـــــدخـــــلـــــه نـــصـــهـــلـــلـــهـــالـــه إن 

ــه ــ ــ ــاي ــ ــ ــج ــ ــ شــــــــالــــــــلــــــــهالــــــلــــــيــــــلــــــه ال إن 

ــه ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ صـ شــــــــالــــــــلــــــــهدوره  إن 

ــة الــعــيــلــه ــ ــل ــ ــي ــ ــه وع ــلـ ــيـ ــعـ ــهالـ ــل ــي ــك ــال تـــكـــبـــش جـــنـــيـــهـــات ب

يــــــــــــــــــا حــــــلــــــيــــــلــــــه  عـــــــالـــــــهـــــــلّـــــــيـــــــلـــــــه

ــا ــ ــه ــ ــس ــ ــري ــ الـــــــــــــــخـــــــــــــــفـــــــــــــــهعـــــــــىل حـــــــــس ع

بــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــفــــــــــــهتـــــــاكـــــــلـــــــوا مـــلـــبـــســـهـــا

ــاكــــتــــاكــــيــــتــــهــــا ــ ــه ــ ــط ــ ــي ــ ــاق ــ ــط ــ حـــــــالوتـــــــهـــــــاق

ــا ــ ــه ــ ــات ــ ــي ــ شــــــــالــــــــلــــــــهيــــبــــقــــيــــلــــنــــا ح إن 
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شــــــــالــــــــلــــــــهنــــــــــــــــرشب رشبـــــــاتـــــــهـــــــا إن 

ــه ــلـ ــيـ ــا املـ ــهـ ــالـ ــنـ ــمـ ــتـ ــهِمــــــــن يـ ــل ــي ــل ــق بُ ــه  ــيـ ــنـ عـ ىف  ــع  ــلـ ــطـ تـ

يــــــــــــــــــا حــــــلــــــيــــــلــــــه  عـــــــالـــــــهـــــــلّـــــــيـــــــلـــــــه

ــزم ــ ــ ــع ــ ــ وتـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــربَّبــــــســــــالمــــــتــــــك ت

ـــــــــــــــرواحــــــــــــنــــــــــــا نـــــتـــــحـــــزم ونـــــــــــــــبـــــــــــــــخَّ

ســــــــيــــــــكــــــــه بـــــيـــــكـــــهعـــــــــــاملـــــــــــزيـــــــــــكـــــــــــا

يــــــــــــــــــا حــــــلــــــيــــــلــــــهعـــــــالـــــــهـــــــلّـــــــيـــــــلـــــــه

اللحن الثامن

ــك انـــــــــــــول املــــنــــا ــ ــتـ ــ ــيـ ــ خــــــيش الـــــــفـــــــؤاد وامــــلــــيكجـ

أنــــــــا يل  والــــــــــــــــروح أســــــــــــريه لـــــِكالــــــــجــــــــســــــــم 

نـــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــرهكــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــه

َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّہرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّہغـــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــه

حـــــــــــــــــن لــــــــــــبــــــــــــالدهالـــــــــــــــغـــــــــــــــريـــــــــــــــب

بـــــــــعـــــــــادهبــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــاده يف  ذل 

عــــــبــــــاده يلَّ  ــالكإنــــــــتــــــــي  ــ ــ انـــــــتـــــــي عـــــــنـــــــدي م

هــــــــالكالـــــــــــيل بـــــــــــده ســــــعــــــاده يـــــــهـــــــمـــــــه  مل 
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