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تقدمي

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

وقبول اآلخر مهما اختلف جنسه أو عرقه أو دينه.

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

تُصنع شخوصها من الورق املقوَّى أو اجللد أو العرائس املتحركة. 

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

القباني وإسكندر فرح. 

7



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

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

عالقة في الوجدان املصري والعربي.

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

ماجد علي الكسار جنل الفنان علي الكسار.

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

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

مدير مكتبة اإلسكندرية
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الرائد املوهوب

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

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

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

بشخصية عثمان عبدالباسط، النوبي الطيب العفوي البريء كطفل.

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

ناجحة جماهيريًا بقدر ما أنها ال متلك مؤهالت البقاء واالستمرار.
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لينتهي احلال بإغالق مسرحه بالقاهرة بعد أن قدّم ما يزيد عن 160 عرًضا 
في  حياته  ستار  ويُسدل  الناجحة.  األفالم  من  العديد  إلى  باإلضافة  ا،  مسرحيًّ
مستشفى القصر العيني عن عمر يناهز الـ69 عاًما بعد معاناة من الفقر واملرض.

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

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

قدمتها فرقة عيل الكسار

تعريب حامد أفندي السيد

عدد الفصول 3 

ُعرضت عىل تياترو املاچستيك

تاريخ العرض 1926/4/29م

تم تنسيق املدونات املوسيقية كام وجدت مبلف الرواية.
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شخصيات الرواية
حسب ظهورها   

فرنسني

مدام لبيتو

أوسكار

چوچو

العم

سيمون

أجنلو

بيتروتشى

واندا

هيرمانس مدام كوربالني

ليوني

الظابط

أدولف

ميمي وچرمني

خادمة أوسكار

بوابة

صديق چوچو

صديق أوسكار

عم أوسكار

عروسة أوسكار

صديقة سيمون

حبيب واندا القدمي

عشيقة أوسكار

حماة أوسكار

خادمة أوسكار ببيت الزوجية

جار أوسكار ببيت الزوجية

صاحب احملل

عامالت بالصالة
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الفصل األول

ترفع الستار عن صالون والجميع يقولون لحًنا.

يا سالم. الجو صايف قوي النهارده معلوم فصل الربيع والطقس جميل. الله إيه :فرنسني

ده )تقرأ( فرنسني. أنا وصلت الساعه 5 صباًحا يف قطر االكسربيس سيبيني نايم 

علشان آخد راحتي ها ها ها. دا سيدي جه من السفر. بركة اليل لسه نايم 

علشان ما يوبخنيش عىل قيامي كده الساعه 10

)داخلة( بونچور فرنسني:مدام لبيتو 

آه البوابه. بونچور مدام ليبيتو. اتفضيل:فرنسني

ال بردون)1(. أنا رايحه السوق يلزمك حاجه أقضيها لك ويايا:مدام 

أيوه من فضلك اتفضيل آدي عرشين فرنك وهات يل وياك فرخه سمينه أحسن :فرنسني

سيدي أوسكار جه من السفر

يا سالم سيدك ده الزم بيحبك قوي يا فرنسني:مدام

يحبني. دا قلب سيدي زي دكان بون مارشيه)2(. الداخل فيه أكرت من الخارج. :فرنسني

مانتيش شايفه مجموعة الصور الناميس دي. آه سيدي صحي

طيب أنا رايحه السوق:مدام لبيتو

بس ماتنسيش فرختي:فرنسني

آه من حق خدي البوسته بتاعة سيدك أهه. وأظن البوسته دي جايه له من :مدام

فراخ برضه ها ها ها )تخرج(

)يدخل أوسكار( بونچور مسيو)3( :فرنسني

بونچور فرنسني:أوسكار

إن شا الله تكون انبسطت يف السفريه دي يا سيدي:فرنسني

أنا يف غاية الرسور من السفرية اللذيذه دي يا مدموزايل:أوسكار

ومسيو چوچو موش جه ويَّا جنابك:فرنسني

)1( بالفرنسية "Pardon" تعني: عن إذنك.

)2( بالفرنسية "Bon marché" تعني: السوق

)3( بالفرنسية "Bonjour monsieur" وتعني: صباح الخري يا أستاذ.
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طبًعا. هو أنا استغنى عن چوچو ده لحظه. بعد ما ثبت يل إنه أعظم صاحب :أوسكار 

ومخلص يل. ويف الحقيقه أنا مديون له بحيايت

إزاي ده:فرنسني

بقى چوچو ده من الجامعه السود سكان مستعمرة السنغال الفرنساويه وملا :أوسكار

قامت الحرب العظمى واضطرت فرنسا إنها تجند من مستعمراتها األفريقيه 

كان چوچو ده من ضمن املجندين يف فرقة السنغال وحاز رشف الدفاع عن 

فرنسا وانا بصفتي فرنساوي كنت طبًعا يف الجيش وتعرفت به يف وسط املواقع 

الحربية ووقعت يف خطر كاد يقيض عىل حيايت ولوال چوچو ده خاطر بحياته 

علشان إنقاذي. كنت دلوقت يف خرب كان

أيوه يا سيدي صحيح چوچو ده بيحبك قوي:فرنسني

وانا كامن باحبه وحفظت له جميله وملا انتهت الحرب كرهته يف السفر لبالده :أوسكار

وعرضت عليه إنه يعيش ويايا بصفته أخ أو صديق ألن والديت توفت وانا يف 

الحرب وال بقاليش حد غري عمي الغني ده اليل يف شييل يف أمريكا الجنوبيه. 

ويف النهايه چوچو قبل. وكتبت لعمي جواب إين حادرس الطب يف باريز. وعمي 

أهه بيرصف عيلَّ بسخاء واديني هايص أنا وهو هنا يف باريز بقى لنا ست سنني 

وال درست طب وال غريه

آه من حق البوسته أهي يا سيدي:فرنسني 

طيب بعدين ابقى اشوفها )جرس(:أوسكار

آه الجرس أما اروح اشوف مني )تخرج(:فرنسني

إيه الجرس املستعجل ده:أوسكار

)من الخارج( إنتي ما بتفتحيش قوام ليه :چوچو

آه. مسيو چوچو:أوسكار

)يدخل( يعني كويس كده تسيبني مغروز عىل رصيف املحطه زي الصنفور :چوچو

وتلبخني يف الشنط لوحدي

معلهش ماتزعلش يا مسيو چوچو معلهش. لكن إيه اليل خالك ترضب الجرس :أوسكار

بالشكل الوحش ده. إنت موش معاك مفتاحك

أيوه أهه. ولكن عصبيتي ملا تكون متهيجه يستحيل أشوف خرم الباب أبًدا:چوچو 

وجبت الشنط:أوسكار
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أيوه بعد نص ساعه يجيبها الراجل:چوچو

راجل مني:أوسكار

راجل ما اعرفوش:چوچو

ما تعرفوش ازاي:أوسكار

أهه راجل هدومه كده روبابكيا. لقاين ملبوخ يف الشنط. وبعدين قدم نفسه يل. :چوچو

وقال إنه اختصايص يف الشغله دي. وملا عرفت إنه اختصايص قلت يا واد ادي 

عيشك للخباز ولو ياكل نصه

إزاي ده. بقى تآمن واحد مجهول ما تعرفوش عىل الشنط بتوعي وفيها حاجات مهمه:أوسكار

يا سيدي حا يجرى إيه للشنط. هّو حا يكرس الكوالني:چوچو

يستجري. وانا اكرس رقبته:أوسكار

ال ما تخافش. هو موش حا يكرس حاجه ألن مفاتيح الشنط وياه:چوچو

 يا خرب. واملفاتيح روخره سبتها له. يا سالم عىل غباوتك يا سالم:أوسكار

يا سالم عىل نصاحتك يا سالم. لكن احنا موش يف كده:چوچو

أمال يف إيه:أوسكار

إيه فكرك يف الحادثه الزفت دي بتاعة مونت كارلو:چوچو

الغايه يا چوچو مايجيش منه. الحق علينا موش عليهم:أوسكار

ياخــي أنــا مــايل بس أنا خايف ال يدرى عمك اليل يف أمريــكا إنك لعبت :چوچو

القــامر بالخمســني ألف فرنك الــيل بعتهم لك علشــان مصاريف العياده اليل 

قلــت لــه إنك حا تفتحها بالــزور ويعرف إنك نصبت عليه وتبقى املســأله 

لطيفه موش 

الغايه دلوقت خلينا يف املهم:أوسكار

مهم إيه غري كده:چوچو

أنا بدي استفهم منك عن مسألة:أوسكار

مسألة إيه:چوچو

يعني مثاًل إذا كان حد تاه منك. واليل تاه منك ده شخص عزيز قوي عندك. إيه :أوسكار

اليل تعمله يف الوقت ده

إذا كانت املسأله دي حصلت يل أنا. كنت اروح عالدير والبس لبس الرهبان :چوچو

الحزايني واعيش معيشتهم
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ال ال. إنت مانتش فاهم. املسأله تختص بواحده ست تاهت مني النهارده :أوسكار

الصبح يف محطة ليون. وقت ما نزلت أنا من القطر

ست مني. واحنا يف القطر ما كانش ويانا ستات وال حاجه:چوچو

ال كان ويانا. بس اتفضل اقعد وانا احيك لك الحكايه:أوسكار

طيب احيك ياخويا:چوچو

بقى إنت عارف إننا ركبنا القطر من مونت كارلو يف عربية نوم. موش كده :أوسكار

أيوه:چوچو

وبعد ما فات القطر مدينة ليون كنا تقريبًا يف نص الليل وجنابك كنت نايم يف :أوسكار

الرسير العايل وغرقان يف النوم خالص 

طبًعا من السهر والقرف اليل شفناه يف مونت كارلو:چوچو

ولكن أنا كنت بالعكس الهموم شاغله بايل وعيني ما شافتش النوم أبًدا:أوسكار

تستاهل. علشان تبطل لعب القامر:چوچو

الغايه. عقيل قال يل يا واد ارشب لك سيجاره يف املشايه. أنا واقف بارشب :أوسكار

السيجاره. وابص واالقي لك واحده دام)1( خارجه من القسم اليل جارنا. ولكن 

الست دي يف غاية الجامل

هه. وبعدين:چوچو

وبعدين الست دي طلبت مني كربيت علشان تولع السيجاره:أوسكار

وطبًعا قدمت لها:چوچو

طبًعا. وهّي كامن قدمت يل سيجاره:أوسكار

عال. دي بقت معرفه:چوچو

بس اسمع اسمع. وبعد ما ولعت لها السيجاره وقفنا نرشب سجايرنا يف املشايه :أوسكار

ونتكلم ويَّا بعض والكالم جر بعضه

يا ولد يا ولد. وبعدين:چوچو

. وفضلت ترصخ :أوسكار وبعدين بصيت كده فجأه لقيتها رصخت وراحت مرميّه عيلَّ

وتقول يل أنا خايفه. أنا يف عرضك فيه قط هنا. وملا استفهمت منها قالت يل 

مانتاش سامع الشخري الفظيع اليل هنا ده

)1( بالفرنسية "Dame" وتعني: هانم.
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وإيه دا اليل كان بيشخر:چوچو

إنت يا بهيم اليل كنت بتشخر زي الخروف املدبوح:أوسكار

الله يحفظك دا بس من أصلك:چوچو

يعني مافيش طريقه تداوي بها نفسك وتبطل الشخري اليل اضطرين اخليك :أوسكار 

تسكن بره بعيد عني بدال ما كنا ننام هنا سوا ونونس بعض

أل مفيش طريقه:چوچو

إزاى:أوسكار

علشان الشخري ده ورايث يف كل الفامليه بتاعنا أبًا عن جد حتى يف بلدنا اسمنا :چوچو 

عيلة الشخرتيه 

الغايه. فضلت أهدي يف املدام دي لحد ما هديت عصبيتها وبعد كده خدت :أوسكار

بعيض ورحت منت يف رسيري

آه. علشان كده وملا وصلنا محطة ليون صحيتك بالزور من كرت السهر اليل :چوچو

سهرته 

صحيتني. لكن صحيان املوت:أوسكار

ليه بقى:چوچو

تصور اندهايش وقت ما صحيت من النوم وفتحت عيني وال لقيتش الست دي :أوسكار

يف القطر. كنت حا اتجنن وقتها. وطار عقيل خالص

وعلشان كده كنت بتزقني وتنط عىل رصيف املحطه زي املجنون :چوچو

بالطبع. كان غريض اشوفها راحت فني. وفضلت اجري من أول الرصيف آلخره. :أوسكار

وادخل البوفيه والتلغراف. ومحالت األدب ويستحيل أعرت فيها أبًدا

يا سالم. بقى علشان واحده ست تسيبني لوحدي ملبوخ يف الشنط. صحيح إنك :چوچو

بارد يا أخي

الغايه شور عيلَّ دلوقت إيه اليل اعمله علشان اعرت يف الست دي:أوسكار

أل. أنا ماليش دعوه بالحاجات اليغنيش اليل زي دي:چوچو

إيه. مالكش دعوه. ماتعرفش إين أنا دلوقت بني نارين:أوسكار

نارين ازاي:چوچو

يعني يا االقى الست دي. يا اتجنن يا انتحر:أوسكار
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ال معلهش. أنا أسمح لك بالجنان اليل بانت عليك عالماته ولكن ما اسمحلكش :چوچو

أبًدا باالنتحار

بالش هزار إن ما شفتليش طريقه يف املسأله دي حااًل حا انتحر هنا قدامك :أوسكار

الله الله. الولد حا يجيب يل مصيبه توديني يف داهيه:چوچو

هيه. انتحر:أوسكار

ال ال مفيش لزوم. نصحتك ونهيتك كتري عن امليش البطال ما بتسمعش كالمي. :چوچو

حاعمل لك إيه

هه. حا تتكلم وال انتحر :أوسكار

ال ال حيث إن العباره وصلت لالنتحار أنا حا اساعدك مع العلم بإن دا يشء :چوچو

غصٍب عني. وانا حاسس إن نتيجة املسألة دي حا تكون بطاله علشانك. ألن 

امليش البطال داميًا نتيجته بطاله

الله الله إنت حا تعمل يل واعظ يا أخي قول يل حا تساعدين ازاي:أوسكار

يعني حاروح رشكة عيون لينكس:چوچو

رشكة عيون لينكس دي إيه روخره:أوسكار

دي رشكة لها عالمه زي ماركه مسجله. والعالمه دي مفتاح معلق يف رقبة :چوچو

رجالها. يعنى زي إشاره بإنها عندها مفاتيح الغيب ومستعده للبحث عن كل 

يشء ضايع أو مجهول

يا سالم:أوسكار

أيوه. ومن قيمة كام يوم مأمور القسم اليل أنا فيه ضاع منه كلب وكل بوليس :چوچو

القسم داير يدور عليه ويستحيل حد يعرت فيه أبًدا وبعدين ادوا خرب للرشكه 

دي. ويف أرسع من ملح البرص لقوا الكلب وزي ما لقوا الكلب حا يالقوا لك 

املدام ياخويا

مريس يا مسيو چوچو. أنا ممنون جًدا:أوسكار

قول يل بقى. اسمها إيه املدام دي:چوچو

ما اعرفش اسمها:أوسكار

طيب قول يل عىل عنوانها:چوچو

ما اعرفش عنوانها:أوسكار
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غريبه. أمال ازاي حا تستدل عليها الرشكه. بقى مالكش عالمه فيها أبًداچوچو

عالمه زي إيه :أوسكار

يعني بيضه. حمره. خرضه:چوچو

ماهي كانت الدنيا ليل والخدتش بايل. آه افتكرت. الست دي كانت حاطه :أوسكار

رشيط أخرض زي توكه يف شعرها

رشيط أخرض:چوچو

أيوه:أوسكار

آه. عرفتها يا خلبوص:چوچو

عرفتها ازاي. إنت شفتها:أوسكار

ماهو أنا اليل مناولها الشنط بتوعها من شباك العربيه ملا نزلت من القطر :چوچو

كويس كويس. هيه :أوسكار

ودلوقت أنا رايح رشكة عيون لينكس دي واديها أوصافها علشان تدور عليها :چوچو

مريس يا صديقي:أوسكار

معاك فلوس:چوچو

فلوس:أوسكار

أيوه علشان ندفع عربون للرشكه امال حا تدور لك عليها عىل سبيل الصدقه :چوچو

طيب خد. آدي ورقه مبية فرنك باقي الشيك اليل كان بعته يل عمي كامبوليڤ :أوسكار

وآديني بقيت عىل الحديده

والله أنا صعبان عيلَّ عمك ده:چوچو

ليه:أوسكار

معلوم. ألنه لو عرف السري البطال بتاعك ده. وإنك لحد دلوقت ما حطيتش :چوچو

رجلك يف مدرسة الطب وال تعرفش حتى الرشبه تتاخد ازاي كان يتجنن ومني 

عارف كان يعمل إيه

أيوه صحيح أنا غلطان. وانت نصحتني كتري وال باسمعش كالمك:أوسكار

)داخلة( سيدي:فرنسني

إيه فيه إيه:أوسكار

عمك املسيو كامبوليڤ:فرنسني

25



يادي الداهيه:أوسكار

)داخاًل( آه. آدحنا يا جناب الدكتور. أظن إن العم ما يستأذنش وال ينتظرش يف :العم

أوضة االنتظار )تخرج فرنسني(

ال ال العفو.. العفو يا عمي بس...:أوسكار

الله إيه مالك مرتبك كده ليه موش تيجي كده تاخدين بالحضن علشان أبوسك:العم

أيوه أهه يا عمي )يتعانقان( أقدم لك يا عمي صاحبي وصديقي املسيو چوچو :أوسكار

موريللون اليل أنقذ حيايت من الخطر

واالنتحار:چوچو

إيه. انتحار إيه:العم 

احم احم. ال يعني املوت بس هو موش عارف يقول أنا موش كنت كتبت لك يا :أوسكار

عمي وقلت لك ازاي چوچو ده أنقذين من املوت

أيوه صحيح. وصاحبك ده حكيم راخر:العم

أل. أنا لسه يف األشغال:چوچو

األشغال. أشغال إيه :العم

األشغال اليل شاغله بال جنابه:چوچو

شاغله بال جنابه:العم

ال أل. يعني جنابه لسه ماخدش الدبلوم واالكتشافات الجديده شاغله بالنا خالص:أوسكار

أيوه بنشتغل كشافه. وبنحرض دروس عىل رشكة عيون...:چوچو

بس بقى يا أخي. دانت مصيبه.. إنت آنستنا قوي يا عمي:أوسكار

مريس يابن اخويا. الظاهر إنك مبسوط من رؤية عمك دلوقت:العم

يف غاية الرسور يا عمي:أوسكار

)عىل حدة( يف غاية اللبخه يا عمي. أوه دا مبسوط خالص. وكنا يف سريتك :چوچو

دلوقت بس. وبيقول يل أنا مشتاق أشوف عمي قوي. ومانيش عارف إيه اليل 

مانعه علشان يجي يزورين وابرد نار قلبي

طبًعا.. ودي عايزه كالم. ماهو يا مسيو چوچو ابن اخويا ده مالوش غريي :العم

والليش غريه وعلشان كده طبًعا يعزين واعزه

معلوم يا عمي:أوسكار
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أنا يا أوسكار ملا طلعت من البحر ونزلت يف مينا بوردو مدة متان تيام دلوقت :العم

حبيت ابعت لك تلغراف ولكن استحسنت إين أفاجئك كده بغته 

)لنفسه( أل واملفاجأه جات يف وقتها متام.. لكن جنابك من غري رش حا تسافر :چوچو

امتى

إحم إحم:أوسكار

حا اسافر اميتى ازاي. أنا لسه جاي من السفر دلوقت فني أوضتي يا أوسكار:العم

أهي يا عمي. اتفضل:أوسكار

قول لحد يطلع العفش بتاعي اليل يف األوتوموبيل قوام:العم

إيه. عمك جاي من أمريكا باألوتوموبيل:چوچو

أوتوموبيل إيه يا أخي )يصفق(:أوسكار

)تدخل( نعم يا سيدي:فرنسني

طلعوا العفش اليل يف األوتوموبيل وحطوه يف األوضه الزرقا:أوسكار

حارض )تخرج(:فرنسني

آه من حق إنت كنت كتبت يل يف جوابك األخري إنك بتمتحن يف نظريه طبيه :العم

قول يل بقى إيه كان موضوع النظريه دي

املوضوع.. أيوه.. إيه هّو يا سيدي:أوسكار

املوضوع بسيط. موضوع النظريه كان مفعول البودره يف الخد اللطيف ومفعول :چوچو

الكوكايني يف العقل السخيف ومفعول مونت كارلو ملا تخشه الجيب مليان 

تطلع منه ما معاكش حق رغيف الخ...

بس بس. الله يكون يف عونك يا أوسكار يابن اخويا:العم

الله يكون يف عونه قوي:چوچو

إيه ده. صور ستات:العم

إخص. دا خد باله:أوسكار

أل دول.. دول صور زباين عالجهم الدكتور أوسكار وربنا خد بيدهم عىل إيديه:چوچو

يا سالم دول حلوين قوي:العم 

أيوه. ماهو أكرت زباينه من الفورمه دي:چوچو

وفني امال أوضة العياده:العم
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بيعملها هنا موقتًا:چوچو

أيوه باعملها هنا موقتًا يا عمي:أوسكار

برضه أنا شايف كده وافتكر إنك لسه ما عملتش املوبليات الالزمه للعياده عملت :العم

طيب علشان انقي املوبليات دي مبعرفتي إنت لسه معاك الشيك. موش كده

أيوه. بس شايله يف محل مؤمتن:چوچو

كويس خالص. بكره بقى اخدك ونروح عىل شارع ببتري اشرتي لك املوبليات اليل :العم

تلزمك واملسيو چوچو يبقى يساعدنا يف االختيار بذوقه اللطيف

وهو كذلك:چوچو

ثم أنا عازمكم النهارده علشان نتغدى سوا يف كافيه دي باري ونرشب لنا كاسني :العم

هناك زي حالوة وصويل بالسالمه

)لچوچو( موش حا تروح الرشكه يا أخي:أوسكار

أيوه بكل ممنونيه يا مسيو كامبوليڤ غدوه زي دي الواحد ما يرفضهاش أبًدا. :چوچو

بس اسمح يل دلوقت علشان اروح رشكة عيون لينكس

رشكة عيون لينكس دي إيه كامن:العم

ال دي رشكه مساهمه ويلَّ فيها أسهم. عن إذنك )يخرج(:چوچو

الشاب ده يف غاية اللطافه:العم

واملروءه يا عمي:أوسكار

آه من حق خلينا يف املهم:العم

نعم:أوسكار

بقى يابن اخويا أنا دلوقت بلغت سن الستني. وعايش كده من غري فامليه:العم

يعني إيه:أوسكار

يعني باالختصار كده أنا رشعت يف مسألة زواج:العم

زواج. ازاي ده يا عمي. إنت حا تتجوز:أوسكار 

ال أل. مسألة الزواج دي ما تختصش يبَّ أنا. تختص بك إنت:العم

يبَّ أنا:أوسكار

معلوم. ألن واحد دكتور زيك الزم يكون جد يف سريه يعني الزم يكون متجوز:العم

تفتكر كده يا عمي:أوسكار 
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معلوم واديني وانا جاي عىل هنا زرت بنت عمي مدام كوربالني. دي ست أرمله :العم 

وزوجها املرحوم خلف منها بنت يف غاية الجامل وترك لها ثروه عظيمه

دا كويس علشان البنت:أوسكار

وعلشانك كامن. آه يا عزيزي. دي جوهره مثينه وخصوًصا البنت دي متتلك :العم 

أمالك واسعه يف بولياك وكل الشارع اليل اسمه جراند رو ملكها وافتكر إنك ما 

ميكنكش ترفض جوازه زي دي أبًدا. هه. أيوه واال أل

أل:أوسكار

إيه. إنت برتفض. ازاي ده:العم 

ال بس.. بس يا عمي أنا بافتكر إن جوازي دلوقت لسه موش مناسب:أوسكار

موش مناسب. موش مناسب ليه. إنت لك عالقات تانيه:العم

ال يا عمي أبًدا:أوسكار

أمال علشان إيه برتفض:العم

ال ال بس علشان أنا داخل يف الحياه لسه جديد وتالقيني باختيش:أوسكار

آه. ها ها ها. ال يابني. الجواز مافيهيش خشا:العم 

)داخلة( سيدي:فرنسني

إيه فيه إيه:أوسكار

فيه اتنني ستات:فرنسني

قويل لهم أنا موش هنا:أوسكار 

دول بيسألوا عىل الدكتور أوسكار بومبرياك:فرنسني

دول الزم يكونوا زباين :العم

زباين:أوسكار

الله مالك افتكر إن دي موش أول مرة قابلت فيها زباين:العم

ال يا عمي موش أول مره. ولكن...:أوسكار 

وميكن يكونوا جايني لك يف مسأله مهمه ما تقبلش التأخري.. خليهم يتفضلوا أنا :العم

افتكر إنه موش مناسب مقابلة الزباين بالبيچامه اليل عليك دي

أيوه صحيح. أنا حاخش ألبس هدومي حااًل:أوسكار

وانا حاخش أوضتى أغسل ويش من تراب السفر واغري هدومي )يخرج(:العم 
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أهه كده يا عمي. اتفضل. إال دكتور وزباين دي كامن )يخرج(:أوسكار

)داخلة( اتفضلوا يا مدام.. الدكتور جاي حااًل:فرنسني

مريس يا مدموازيل:سيمون

)عىل حدة( بقى دول زباين دول ياخي ميكن سيدي دكتور والنيش عارفه:فرنسني

أنا أؤكد لك يا مدموازيل سيمون. إن سرينا ده يف غري محله باملره. تقول إيه :أنجلو

املدام أمك إذا خدت خرب بكده

حا تقول إيه. أهي تقول إن بنتي سيمون لها داده ودادتها دي ماتعرفش تدادي:سيمون

متام كده. أمال حا تقول إيه:أنجلو

وعلشان كده أحذرك إنك تجيبي سريه ملاما باليشء اليل حا يحصل هنا دلوقت :سيمون

فاهمه

لكن أنا بس بدي أفهم إيه السبب اليل علشانه دخلتينا هنا:أنجلو

السبب بسيط يا أنجلو شري افريض إنك لسه مدموازيل وعىل وش جواز ويف :سيمون

يوم من األيام أمك قالت لك إن ابن عمها املسيو كامبوليڤ له ابن أخ دكتور يف 

باريز وخطبك له كنت تعميل إيه يا مدموازيل

أنا دموازيل:أنجلو

بالطبع ماكنتيش تعميل حاجه إلنك من املدرسه القدميه ولكن أنا بصفتي شابه :سيمون

ومن املدرسه الحديثه ابتدي طبًعا بأخذ االستعالمات الالزمه عن خطيبي ده 

اليل حا اكون رشيكته يف حياته

آه فهمت وعلشان كده احتجيت وقلت ملاما إنك مضطره تسافري باريز علشان :أنجلو

تويص عىل لوازم التواليت بتاعك. إنت كدبتي عىل أمك يا مدموازيل

متام كده. وضمريي ما بيوبخنيش عىل الكدبه دي. ألن الواحده قبل ما تتجوز :سيمون

الزم تعرف عريسها وتتحقق من ذوقه وأخالقه

آه يا مكاره:أنجلو

شويف. بيص كويس للصوره دي:سيمون

ديهدي. دي بنت عمك أندوكيس:أنجلو

أهي هيّه متام. عضم ولحم ال وخصوًصا إنها عضم خالص. يا مسكينه يا :سيمون

أندوكيس. نحيفه قوي املسكينه
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لكن إيه اليل خالك تجيبي الصوره دي وياك:أنجلو

يها للدكتور بومبرياك واقول له :سيمون . ودلوقت يف أثناء العياده حاورِّ فكرة طرأت عيلَّ

إن الصوره دي صوريت أنا

إنت ازاي:أنجلو

أيوه حاقول له إن الصوره دي صورة مدموازيل كوربالني. اليل هو أنا :سيمون

أنا موش فاهمه حاجه أبًدا. أمال إنتي حا تعميل إيه:أنجلو

أنا طبًعا حا اقدم نفيس للدكتور باسم مستعار:سيمون

باسم مستعار. ال دا يشء موش كويس أبًدا ما يصحش تعميل العمل ده :أنجلو

قالوا يف املثل. اختار أهون الرضرين:سيمون

يعني إيه:أنجلو

يعني إن الدكتور بومبرياك ملا يشوف الصوره دي يا يتأخر مرعوب لورا يا يستحسن :سيمون

الصوره القبيحه دي فإذا عجبته واستحسنها أعرف إن الشاب ده موش متجوزين 

إال علشان مايل بس وان ماعجبتوش أعرف إنه حا يتجوزين لذايت وال لوش غايه 

تانيه غري كده

يا سالم عىل نباهتك يا سالم:أنجلو

ثم كامن أنا جيت هنا علشان أعرف صفة معاملة الدكتور بومبرياك ده لزباينه:سيمون

كل ده مالوش لزوم وان سمعتي نصيحتي يالال بنا من هنا:أنجلو

هس. الدكتور أهه:سيمون

)يدخل( مدام:أوسكار

دكتور :سيمون

)لنفسه( أما بنت جميله:أوسكار

احنا جينا لك يا دكتور علشان نعمل استشاره:سيمون

استشاره )عىل حدة( ودي لبخة إيه بقى:أوسكار 

أيوه. واالستشاره دي تختص يبَّ أنا:سيمون

إيه. تختص بك إنِت:أوسكار

أيوه. اسمع يا جناب الدكتور بقى أنا.. )ألنجلو( اسمحي يل يا مدموازيل :سيمون

بكلمتني ويَّا الدكتور
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لكن يا مدموازيل...:أنجلو

أوه. اسمعي الكالم:سيمون

طيب ما تشخطيش كده:أنجلو

بردون مادموازيل. مبني يلَّ الرشف من فضلك:أوسكار

آه صحيح. أنا.. أنا مدموازيل أنجلو شري:سيمون

أنجلو شري. ازاي ده تسمي نفسها باسمي. لكن يا مدموازيل...:أنجلو 

أيوة أيوة فاهمه. أنا جايه لك حااًل. :سيمون

اسمحي يل يا مدموازيل. مني اليل بعتك عندي:أوسكار

اليل بعتني ما تعرفوش جنابك. دا واحد ساكن بعيد خالص:سيمون

غريبه. وساكن فني:أوسكار 

يف مدينة بولياك:سيمون

يا سالم:أوسكار

أيوه. دا يبقى صديق ملدام كوربالني:سيمون

مدام كوربالني:أوسكار 

أيوه. والشخص ده واحد من قرايبك وافتكر إن اسمه املسيو كامبوليڤ وكلم :سيمون

املدام كاربولني بخصوصك

آه املسيو كامبوليڤ. دا يبقى عمي يا مدموازيل:أوسكار

دا بيمدح فيك قوي. وبيقول إنك طبيب ماهر:سيمون

بقى هّو اليل.. أما عجيبه عىل عمي ده اليل بيبعت يل زباين من آخر الدنيا. :أوسكار

وانا ال حكيم وال طبيب

جنابك تبقى قريب مدموازيل سيمون:سيمون

مدموازيل سيمون:أوسكار

أيوه مدموازيل سيمون كوربالني دي تبقى صاحبتي قوي:سيمون

جايز. ولكن أنا أؤكد لك إين ما اعرفش املدموازيل دي أبًدا :أوسكار

ال ما تفتكرش أنا حا اقدمها لك:سيمون

تقدميها يل :أوسكار
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أيوه معايا الفتوغرافيه بتاعتها هنا يف الشنطه.. بس اوعى تفتكر إين جايبه لك :سيمون

الصوره دي علشان أوريها لك. أنا جايباها معايا بس علشان أكربها. اتفضل

أوه:أوسكار

أهه اتأخر :سيمون

أعوذ بالله:أوسكار

صورتها لطيفه موش كده:سيمون

أيوه يا مدموازيل أيوه. دي تشابه لـ... يا حفيظ اتفضيل يا مدموازيل:أوسكار

مريس دكتور. ومن خصوص االستشاره بقى:سيمون

أيوه صحيح االستشاره. ولكن رضوري يعني االستشاره دي:أوسكار

 رضوري قوي. ألين جايه لجنابك علشان كده مخصوص :سيمون

بالطبع:أوسكار

يعني إذا كنت تكلف خاطرك وتفحصني:سيمون

شوفوا البت ياختي:أنجلو

بقى اسمعي يا مدموازيل. اسمحي يل اقول لك كده بالحريه. إىن أنا ماعنديش :أوسكار

وقت يسمح يل النهارده. ميكن تقدري ترشيف يف يوم تاين معلهش

ال يستحيل أنا مسافره الليله بولياك:سيمون

طيب ما تروحي لحكيم تاين أحسن علشان صحتك:أوسكار

ال املسأله موش مستعجله قد كده. اتفضل خمسني فرنك أجرة االستشاره :سيمون

بتاعتك

استشاره. ال ال العفو يا مدموازيل:أوسكار

)من الداخل( هه. خلصت يا أوسكار:العم

آه. عمي كامبوليڤ أهه يا مدموازيل. أيوه يا عمي خالص:أوسكار

أمال عن إذنك يا دكتور. ميل مريس)1(. يالال بنا يا أنجلو شري )يخرجان(:سيمون

أما جامل صحيح. أيوه كان عمي يخطب يل واحده زي دي. موش الخلقه :أوسكار

املشقلبه اليل يف الصوره دي اليل شفتها.. الله دي نسيت شنطتها.. يا مدموازيل 

يا مدموازيل. إخص دي ركبت التاكيس

)1( بالفرنسية "Mille merci" وتعني: ألف شكر.
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)داخاًل( آديني أهه غريت هدومي وبقيت شيك خالص:چوچو

إنت جيت يا مسيو چوچو:أوسكار

أيوه. أنا رحت البيت بتاعي علشان اغري هدومي. وبعدين لقيت إعالن من :چوچو 

صاحب البيت بيطالبني فيه باألجره املتأخره

يا سالم. وقد إيه األجره املتأخره دي:أوسكار

ألفني وميتني فرنك. أجرة اتنني وعرشين شهر:چوچو

يا سالم. وازاي ما دفعتش األجره دي وكل شهر بتاخدها مني :أوسكار

والله بيسهى عيلَّ ادفعها وتروح ضمن املصاريف. سيبك خلينا يف املهم :چوچو

مهم إيه:أوسكار

أنا رحت عيون لينكس:چوچو

هه. وعملت إيه:أوسكار

رئيس الرشكه قبل الطلب وحا يصدر األمر لرجاله بالبحث عن صاحبتنا إياها :چوچو

كويس. وقدر لك األتعاب:أوسكار

أوه يشء بسيط. ميت فرنك يف اليوم:چوچو

ميت فرنك يف اليوم عال عال. مبلغ بسيط واياك عىل الله يعرتوا فيها النهارده :أوسكار

واال بكره

أيوه. وقال يل بالكتري حا يلتقيها لك. بعد شهرين:چوچو

يا سالم ميت فرنك يف اليوم ملدة شهرين إنت مجنون:أوسكار

وفيها إيه. الربكه يف عمك أهه جالك ياخويا:چوچو

إنت الزم اتجننت ألن أعاملك دي اليل بتعملها كلها عمل جنون :أوسكار

أنا مجنون:چوچو

معلوم. وإن ماكنتش مجنون ماكنتش تفوت الشنط لواحد مجهول ما تعرفوش :أوسكار

ومني عارف الشنط دي توصل لنا إمتى

ميكن توصل بكره:چوچو

وميكن ما توصلش خالص:أوسكار

)تدخل( سيدي:فرنسني

إيه فيه إيه:أوسكار
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فيه واحد جايب شنط:فرنسني

هيه. مني فينا اليل مجنون بقى :چوچو

ادفعي له األجره يا مدموازيل واستلمي منه الشنط:أوسكار

دفعتها له وميش يا سيدي. بس الشنطه دي جات ويَّا الشنط يظهر إنها موش بتاعتك:فرنسني

الزم يكون الشيال غريها. إلحقيه قوام واندهي له:أوسكار

دا ميش من الصبح يا سيدي:فرنسني

آه. افتكرت:چوچو

افتكرت إيه:أوسكار

تعرف الشنطه دي بتاعة مني:چوچو 

بتاعة مني:أوسكار

بتاعة صاحبتنا إياها. اليل احنا بنبحث عنها:چوچو

إزاى ده:أوسكار

يظهر إن أنا ملا ناولتها الشنط بتوعها من شباك العربيه نسيت واديتها شنطه :چوچو

من بتوعك غلط بدال دي وال افتكرتش إال دلوقت أهه بس 

غريبه )يقرأ( آه. وآدى اسمها مكتوب عىل الشنطه اهه. واندا مونوزوف منره 30 :أوسكار

شارع جوفروا

شوف رسي باتع ازاي:چوچو

أيوه صحيح يا چوچو فيك يشء لله:أوسكار

أهه دلوقت مافيش لزوم لعني لينكس وال لعني فييش ياخويا. وآديني وفرت لك :چوچو

ميت فرنك يف اليوم ملدة شهرين )يحسب( ميت فرنك يف اليوم ملدة شهرين 

يبقوا بكام.. يبقوا ست االف فرنك عال. صاحب البيت اليل أنا ساكن فيه طالب 

مني تالت االف فرنك أديهم له واسامحك يف الباقي

إيه الكالم الفارغ ده. خلينا يف املهم:أوسكار

مهم إيه:چوچو

آديني دلوقت لقيتها وعرفت مطرحها لكن ازاي حاقدر اقابلها:أوسكار

يا سالم دانت لبخه قوى. بقى تبقى شنطتها عندك وتتلبخ كده:چوچو

طيب ما تقول يل أعمل إيه:أوسكار
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أحسن طريقه إنك تاخد الشنطه بتاعتها توديها لها من جهه إنك تتوصل :چوچو

ملقابلتها ومن جهه تانيه متنعها عن مجيّها هنا ويشوفها عمك وتبقى فضيحه

أيوه الله عندك حق. ولكن عمي حا يقول إيه ملا ما يلتقينيش :أوسكار 

ال ما تفتكرش. أنا اقول له راح عن واحده زبونه:چوچو

يا سالم يا چوچو أما صحيح رسك باتع:أوسكار

وانا قربت آآمن بنفيس:چوچو

بس اعمل معروف بقى روح افتح الشنط اليل جات ووضب الهدوم اليل فيها يف :أوسكار

محلها. أحسن يالال السالمه عمي يلحظ حاجه ويخش ويايا يف سني وجيم

عىل عيني. بس ابقى سلم يل وقول لها القط بتاعي هادي وحا يبطل الشخران :چوچو

)يخرج( 

ها ها ها. الله يجازيك يا چوچو متيل يهزر امللعون )جرس( مني دا كامن ما :أوسكار

داهيه ال تكون زبونه تانيه. ال أنا خارج من باب الخدامني واروح اودي الشنطه 

لصاحبتها دي اليل لخبطت كياين )يخرج(

)تدخل( طيب ما تديني الشنطه يا مسيو:فرنسني

أديها لك ازاي. موش أما استلم الشنطه بتاعة الست اليل خدتوها غلط بدال دي. :بيرتوتىش

دا من حسن الحظ اليل لقينا اسم سيدك عىل الشنطه دي وان ماكانش كده...

طيب استنى أما اروح اجيب لك الشنطه اليل عندنا )تخرج( :فرنسني

)يدخل( أنا موش عارف ازاي حا افتح الشنط والراجل الشيال امللعون ما :چوچو

سلمش املفاتيح اليل وياه. آه. مسيو

مسيو:بيرتو

بيرتوتيش:چوچو

مسيو چوچو. إنت هنا :بيرتو

أيوه هنا :چوچو

إنت فني وانا بقى يل تالت سنني بادور عليك. أنا يلَّ عندك تار يا مسيو. والزم :بيرتو

انتقم منك. ڤنديتا)1( 

الله الله. بتدور عيلَّ أنا:چوچو

)1( بالفرنسية "Vendetta" وتعني: ثأر أو انتقام.
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أيوه يا مسيو:بيرتو

بتدور عيلَّ علشان إيه:چوچو

علشان إيه. مانتاش عارف علشان إيه إنت نسيت اليل عملته يف 3 إبريل سنة 921:بيرت

تالته إبريل سنة 921:چوچو

أيوه. يف كافيه داركور ملا كنت مشاركني يف لعب الكوتشينه وملا شفت إننا :بيرتو

خرسانني فتِّني جنابك بحجة إنك رايح تتكلم يف التليفون وفكيت قلوعك 

ودفَّعتني اتنني وتالتني كوتشينه خرسناهم سوا

يا خساره. لكن أنا موش فاكر أبًدا:چوچو

لكن أنا ما نسيتش وإذا حبيت تخلص روحك مني دلوقت الزم تدفع يل متانيه :بيرتو

واربعني كو)1( كوتشينه

الله. دول كانوا اتنني وتالتني:چوچو

ونسيت الفوايظ يا عزيزي:بيرتو

أيوه معاك حق. لكن قول يل يا عزيزي بيرتو ازاي أحوالك دلوقت :چوچو

أوه عال خالص. أهه فضلت ألعب كل أنواع األلعاب من بوكر لبكراه لغريه :بيرتو

والزهر معاندين وبعدين زهري طقطق كده بغته واألشيا بقت معدن خالص

يعني إيه.أنا موش فاهم. كسبت النمره:چوچو

ال منرة إيه. أنا طبيت يف واحده ست جميله وغنيه قوي والست دي دلوقت :بيرتو

تبقى املرتيس)2( بتاعتي وباخد منها كل اليل أنا عايزه

آه. قول يل كده. آه يا خلبوص:چوچو

آه يا عزيزي دي لطافة إيه أما إذا كان تخونني واال تفوتني املدام دي :بيرتو

أيوه أنا عارف. ڤنديتا:چوچو

مظبوط:بيرتو

إحنا موش يف كده. إيه اليل جابك هنا دلوقت:چوچو

ال. اليل جابني هنا حكايه تانيه. تصور يا مسيو چوچو )جرس تليفون(:بيرتو

اسمح يل من فضلك:چوچو

اتفضل:بيرتو
)1( بالفرنسية "Coup" وتعني: دور.

)2( بالفرنسية "Maîtresse" وتعني: العشيقة.
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آلو.. هه.. املسيو بومبرياك.. أيوه متام.. لكن مني جنابك.. إيه... إنت املدام اليل :چوچو

كنت ويانا يف القطر

هه:بيرتو

انشانتيه شري مدام)1( )لبيرتو( دي واحده ست كانت راكبه القطر ويانا وحصلت :چوچو

لنا وياها حادثه لكن يف غاية الغرابه

حادثه:بيرتو

طول بالك دلوقت احيك لك الحكايه.. آلو.. أيوه. ازاي صحِتك.. أل. ال موش أنا :چوچو

املسيو بومبرياك. أنا القط

قط:بيرتو

أيوه أنا املشخرايت. بتقويل إيه جنابك.. ال لسه ماحدش جاب الشنطه لكن :چوچو

املسيو بومبرياك حا يجي لك عندك دلوقت بالشنطه بتاعتك

عندها:بيرتو

ال ما يكونش عندك فكره. اليل حا يجيب لنا الشنطه ده يستحيل اقول له عىل :چوچو

حاجه أبًدا. واخليه عىل عامه. ال ما تخافيش. إي النا غشيم ال سمح الله.. إيه 

املسيو بومبرياك جه عندك.. عظيم قوي.. آلو آلو. دي قطعت السكه وانشغلت 

بالكالم وياه

يا عفاريت األرض خديه:بيرتو

الله. جرى لك إيه. ما كنت عاقل:چوچو

ڤنديتا ڤنديتا )يخرج(:بيرتو

ڤنديتا. الهي لسه مسألة االتنني وتالتني كو بتوع الكوتشينه مأثرين وياه. يا :چوچو

سالم دا متغاظ مني قوي. الله. دي شنطة أوسكار. غريبه وإيه اليل جابها هنا

)داخلة( ماتعرفش فني الشنطه اليل اتبدلت يا مسيو چوچو:فرنسني

الشنطه اليل اتبدلت:چوچو

أيوه اليل جاي جنابه علشان ياخدها. الله هو راح فني:فرنسني

الله. هو الراجل اليل كان هنا. كان جاي علشان ياخد الشنطه اليل اتبدلت :چوچو

أيوه:فرنسني 

)1( بالفرنسية "Enchanté chère madame" وتعني: سعيد مبقابلتك سيديت.
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إخص. قال وكنت حاحيك له الحكايه. ياخي الحمد لله اليل ما وقعتلوش بحاجه :چوچو

كانت تبقى مصيبه

إيه فيه إيه يا مسيو چوچو:فرنسني

الله. أنا ما قلتلوش حاجه. لكن كنت باتكلم يف التليفون وميكن الراجل سمع :چوچو

سمع إيه موش تقول يل :فرنسني

أيوه الزم سمع. وعلشان كده خرج زي املجنون ويقول ڤنديتا. آه. دلوقت : چوچو

رضوري حا يقتل أوسكار

يقتل أوسكار:فرنسني

)يف التليفون( آلو مدموازيل.. آلو... ماحدش بريد ليه ياخويا. آلو. مدموازيل.. :چوچو

إخص عىل التليفونات وعىل اليل عملها. آلو مدموازيل أنا يف عرضك إنت يا 

مدموازيل. يف عرضك الحقيني دي حا تحصل مصيبه إديني النمره اليل كنت 

باتكلم فيها من فضلك.. إيه.. منره كام.. أنا ما نعرفش النمره يا مدموازيل.. هه.. 

أيوه إديني النمره اليل كنت باتكلم وياها قبل شويه.. عنوان.. ونسيت العنوان 

كامن.. ماتشتميش كده الجي أطبق التليفون عىل دماغك ودماغ أبوك كامن.. 

قال بتشتمني قال.. اسمعي يا فرنسني

نعم:فرنسني

قوام خدي تاكيس والحقي أوسكار قوام:چوچو

ألحقه فني يا سيدي:فرنسني

والله موش عارف فني:چوچو

يادي الداهيه.. ودي مصيبة إيه اليل كانت مستخبيه لنا :فرنسني

مصيبه اكسربيس عىل عجل :چوچو

أوسكار )يدخل( الله فني امال أوسكار :العم

مني عارف:چوچو

الزم يكون يف أوضته:العم 

من األسف سيدي خرج:فرنسني

بس إياك يرجع )جرس(:چوچو

آه الزم هّو )تخرج(:فرنسني
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الله. مالكم جرى لكم إيه:العم 

)داخلة( سيدي جه:فرنسني

آه يا عزيزي أوسكار. الحمد لله عىل سالمتك:چوچو

إيه ده.. إنت كنت فني:العم

كنت.. ال بس كنت...:أوسكار

كان عند واحده زبونه عيانه مبرض عصبي:چوچو

أيوه متام وبهدلتني خالص:أوسكار

يا سالم. الله يكون يف عونك يا أوسكار ويهديك:العم

الله يكون يف عونك يا أوسكار ويهديك ويتوب عليك من الحب اليل رشمط)1( :چوچو

هدومك ويشفيك

روحي هايت يل چاكته:أوسكار

حارض يا سيدي )تخرج(:فرنسني

مسكني دانت تعبت خالص اسرتيح لك شويه. عىل بال ما اروح احلق دقني :العم

واجي لك حااًل )يخرج(

هه. قول يل بقى. إيه اليل حصل:چوچو

آه يا چوچو. أما حادثه زي الزفت:أوسكار

أيوه أنا عارف:چوچو

أنا يا دوب ابتديت وياها يف الكالم. وابص واالقى لك صوت زي الرعد وواحد زي :أوسكار 

الوحش راح داخل علينا الشقه وهو يسب ويقول آه يا خنزير يا بومبرياك. أنا الزم 

ارشب دمك. اقول لك الحق أنا خفت عىل نفيس منه ورحت ناطط من الشباك

أظن ما انكرست رجلك يا مسكني:چوچو

ال ال. أنا نزلت يف بلكون قريب. وفضلت أنط من بلكون لبلكون زي النسناس لحد :أوسكار

ما بقيت قريب لألرض ونطيت يف الشارع وتني جاي عىل هنا زي ما إنت شايف

احمد ربنا اليل عرفت تخلص منه:چوچو

لكن اليشء اليل أنا باستغرب له ازاي الراجل ده عرف اسمي أنا موش عارف :أوسكار

ما تدورش وال تتعبش نفسك:چوچو

)1( معناها: قطع أو مزق.
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إزاي:أوسكار

أيوه. علشان أحيانًا بتحصل للواحد مصايب وال يعرفش مصدرها:چوچو

إنت طلعت الهدوم من الشنط زي ما قلت لك:أوسكار

ال. الراجل الشيال ميش. من غري ما يدينا املفاتيح:چوچو

طيب روح يا أخي هات لنا واحد كواليني يفتح لنا الشنط والسالم:أوسكار

عىل عيني.. توبه إذا كنت اتكلم يف التليفون أبًدا )يخرج(:چوچو

أنا باستغرب ازاي ده يعرف اسمي. آه يا حيايت:أوسكار

)من الخارج( ما تحوشنيش اوعى كده الزم اقابله. آه إنت هنا :واندا

أيوه أنا هنا يا عزيزيت:أوسكار

آه يا عزيزي أوسكار أما انا كنت خايفه عليك ال يقتلك:واندا

يا سالم يا حيايت. دا راجل وحش صحيح )لفرنسني( سيبينا دلوقت :أوسكار

أواًل سيبني ارتاح شويه ألين جريت كتري والبقاش يفَّ نفس:واندا

وإيه اليل حصل بعد ما هربت منه:أوسكار

أهه يا دوبك إنت زغت من هنا وبيرتوتيش هجم عيلَّ وكان عايز ميوتني :واندا

وبعدين رصخت وجم الجريان خلصوين من إيده

هه. وبعدين:أوسكار

وبعدين اتفقنا إننا نفارق بعض وكل واحد يروح لحاله ودلوقت أنا جيت لك :واندا

علشان اعيش وياك وال نفارقش بعض أبًدا. موش مبسوط يا عزيزي 

مبسوط قوي يا سالم دانا زي اليل يف حلم:أوسكار

بس اوعى يكون لك مرتيس:واندا

أنا:أوسكار

يكون يف معلومك إين أنا أغري من الهوا وغرييت فظيعه خالص واذا حصل منك :واندا

يشء يجرح احسايس موش حا يحصل طيب أبًدا

إزاي تفتكري كده يا روحي أنا أقسم لك إين حا اكون لك وحدك طول مدة حيايت:أوسكار

اتفقنا )جرس(:واندا

)من الخارج( افتح يا أوسكار:العم

يادي الداهيه:أوسكار
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إيه مالك:واندا

عمي جه.. خيش هنا استخبّي:أوسكار

عمك. الكالم ده ما يخشش عىل واحده زيِّي. دي الزم واحده ست جيالك وانا :واندا

موش حا انتقل من هنا أبًدا

)من الخارج( مافيش حد هنا وال إيه:العم 

إخص. )تنام عىل الكنبه ويغطيها مبفرش( نامي هنا وانا اغطيك:أوسكار

حاسب حا تكتم نفيس:واندا

هس اسكتي:أوسكار

)يدخل( آديني حلقت دقني وجيت لك أهه يابن اخويا:العم

دا عمه صحيح.. آه يا عزيزي:واندا

إيه.. مني اليل بيتكلم ده ويقول يا عزيزي:العم

أل دانا. بقول طيب يا عمي يا عزيزي:أوسكار 

آه كويس. لكن إنت منتظر إيه دلوقت موش يالال نتغدى:العم

أيوه بس...:أوسكار

)داخاًل( الراجل الكواليني عنده شغل. واداين الطفاشات دول علشان افتح الشنط:چوچو

شنط. شنط إيه:العم

ال دي شنط..:أوسكار

ديهدي يا مسيو أوسكار إنت ما قلتش لعمك إحنا كنا سافرنا لبونتواز)1( علشان :چوچو

واحده بتولد وراحت مفاتيح الشنط وعلشان كده أنا جبت الطفاشات دول 

علشان افتحها

آه كويس. طيب يالال اعملوا لكو همه خلينا نروح نتغدى:العم

حارض يا عمي. بس لو كنت تسبقنا يكون أحسن علشان تويص لنا عىل األكل الالزم:أوسكار

ال ال مافيش لزوم. كلها خمس دقايق ونروح ويّا بعض:چوچو

)لچوچو( إخص الله يلعنك:أوسكار

الله الله دا ماله ده:چوچو

طيب يالال بس قوام أحسن أنا تعبان موش قادر اقف:العم

)1( بونتواز هي بلدية فرنسية تقع يف الضواحي الشاملية الغربية لباريس.
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تقف ليه. اتفضل ارتاح:چوچو

آه يا ريب :أوسكار

)وقد جلس العم عليها( آه:واندا

إيه ده. الله الله. واحده ست:العم

)عىل حدة( الست بتاعة القطر:چوچو

آه يا غبي :أوسكار

إيه الست دي يا أوسكار:العم 

أنا حاقول لك يا عمي دي واحده ست كنا قابلناها يف القطر واحنا جايني من السفر:أوسكار

جايني من السفر. طيب ارصفها حااًل من فضلك ألن وجودها هنا. فيه شبهه :العم

كبريه. من فضلك يا مدام اخرجي من هنا حااًل

)هامًسا( اتفضيل دلوقت وانا حا احصلك )لچوچو( اخرج وياها ما تفوتهاش:أوسكار

أما راجل عجوز صحيح:واندا

أما الجدع ده بيلبخني صحيح )يخرج مع واندا(:چوچو

أنا يف غاية الخجل يا عمي:أوسكار

بس بقى. إنت ماتختشيش تجيب لك واحده هنا ومخبيها كامن وال تحرتمش :العم

وجودي عندك. ال دا يشء فظيع خالص

ال يا عمي املسأله فيها سوء تفاهم بسيط:أوسكار

ما تسوقهاش من فضلك. إلين أنا برضه يف شبوبيتي. أظن مرّت عيلَّ حوادث زي :العم

دي. وانا حا اسامحك املره دي

مريس يا عمي مريس:أوسكار

حا اسامحك لكن عىل رشط:العم

أرشط زي ما انت عايز:أوسكار

أنا عايز تديني كلمة رشف بإن الحادثه دي ما يكونلهاش تاين. وتقطع كل عالقه :العم

بينك وبني الست دي إذا كان فيه بينك وبينها عالقه تديني الكلمه دي

بكل ارتياح يا عمي:أوسكار

)داخلة( سيدي:فرنسني

إيه فيه إيه :أوسكار
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فيه واحد عايز يكلمك. بيقول إنه جاي من طرف عيون لينكس :فرنسني

عيون لينكس. عيون لينكس دي إيه كامن:العم

ال يا عمي دي.. دي رشكة تأمني.. قويل له أنا موش هنا:أوسكار

ال أل. خليه يدخل:العم

حارض )تخرج(:فرنسني

أنا بايّني حا اتلبخ وچوچو موش هنا )تدخل فرنسني ومعها املندوب( :أوسكار

مندوب 

ميسيو)1( :الرشكة 

قرب هنا يا مسيو:العم

جنابك املسيو بومبرياك:املندوب

أيوه أنا:العم 

يادي الداهيه:أوسكار

إيه املسأله من فضلك:العم

املسأله يا مسيو بومبرياك تتعلق مبوضوع البحث والتحري. اليل كلفنا بها :املندوب

صاحبك األسود اليل بعته لنا حرضتك

ال يا مسيو. املسأله دي موش رضوري قد كده:أوسكار

موش رضوري:العم

موش رضوري ازاي واملسيو چوچو قال لنا إن املسأله دي مستعجله ومهمه جًدا:املندوب

ال أنا أؤكد لك...:أوسكار

هس اخرس. وعملتوا إيه يف املسأله دي:العم

وال حاجه. ألن املسيو چوچو وصف لنا وصف ناقص. وعلشان كده ما أمكناش :املندوب

نستدل عىل حاجه

أهي الحنفيه انفتحت:أوسكار

إزاي ده:العم

أيوه. ألنه كلفنا بالبحث عن الست دي ولكن الوصفه اليل اداهالنا موش كفايه:املندوب

ست:العم

)1( بالفرنسية "Messieurs" وتعني: يا سادة.
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أيوه الست اليل كنت حرضتك مسافر وياها يف القطر وانت راجع من مونت كارلو:املندوب

مونت كارلو:العم

ال يا عمي املسأله...:أوسكار

هس اخرس.. هي كمل من فضلك:العم

يعني إن املسيو چوچو حىك لنا تفاصيل املسأله وحىك لنا حكاية ليلة األنس دي :املندوب

اليل مضيتوها يف القطر سوا وخسارة الشيك أبو خمسني ألف فرنك اليل كان 

بعته لك عمك

يادي الداهيه:أوسكار

هه.. كويس خالص. هه وبعدين:العم

وحرضته قال لنا عىل كل التفاصيل دي وترك املهم:املندوب

مهم إيه:العم

يعني ما قالناش عىل عمر الست دي إيه. وال الرشاب بتاعها لونه إيه مثاًل :املندوب

وجنابك عارف يا مسيو إن املسأله دي موش صغريه والتأخري يرضك وخصوًصا 

إن الرشكة قدرت أتعابنا مبية فرنك يف اليوم

ميت فرنك يف اليوم:العم

أيوه يا مسيو:املندوب

ال كفايه لحد كده ما تدوروش عليها:العم

ما ندورش عليها:املندوب

أيوه. والست لقيناها هنا:العم 

ما دام املسأله كده اسمح يل باالنرصاف. واذا تاهت الست دي مره تانيه رشكة :املندوب 

عيون لينكس داميًا تحت أمرك مع العلم بأن لها مبدأ مافيش أحسن من كده

مبدأها إيه:العم

الرسعه وكتم الرس:املندوب

)عىل حدة( كتم الرس قال:أوسكار

ميسييه)1( )يخرج(:املندوب

هه كويس كده يا أوسكار بقى بتستخف يبَّ للدرجه دي وتضحك عىل دقني:العم

)1( بالفرنسية "Messieurs" وتعني: ساديت.
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ال يا عمى بس...:أوسكار

بس اسكت. أنا كنت فاكر إن سريك حميد وملتفت لعملك. أجرنك موش مخيل. :العم

من مونت كارلو. للقطورات. وعامل لتهجيصك محطات

)داخاًل( آديني سكنتها يف اللوكانده:چوچو

آه.. وآدي رشيكك يف الجرميه:العم

جرمية إيه يا سيدي:چوچو

هس اسكت. عمي عرف كل حاجه:أوسكار

مانتش عارف الجرميه. جرمية البلف اليل بتبلفويل من الصبح وانت قاعد ترقع له:العم

ارقع:چوچو

أيوه. آديني عرفت الدور اليل بتلعبه جنابك. وعرفت إنك إنت اليل بتساعده :العم

عىل املسخره اليل هو مايش فيها

لكن يا مسيو كامبوليڤ...:چوچو

كفايه كفايه من فضلك.. ودلوقت مافيش لزوم اقول لك حرّض شنطة السفر :العم

بتاعتك ألنها جاهزه. حيث إنك لسه جاي من عند الست اليل كنت بتعالجها يف 

بونتواز)1(. وبعد عرش دقايق نسافر واهه األتوموبيل تحت بيستنانا

نسافر. نسافر عىل فني:أوسكار

تسافر ويايا بولياك علشان اقدم لك مدموازيل كوربالني العروسه اليل حا تتجوزها :العم

بعد تالت أسابيع 

إيه. اسمح يل يا عمي اقول لك إن املدموازيل دي شكلها فظيع خالص:أوسكار

معلوم. ما دام صورة الست إياها مرسومه يف مخيلتك بالطبع كل الستات اليل :العم

يف الدنيا شكلهم فظيع

بقى يا عمي يخلصك...:أوسكار

هس وال كلمه. الزم تنفذ أوامري وإال أحرمك من مريايث )يخرج(:العم

إيه املسأله. عمك عايز يجوزك:چوچو

أيوه يا سيدي:أوسكار

أحسن لك من مشيك البطال ده:چوچو

)1( بونتواز هي بلدية فرنسية تقع يف الضواحي الشاملية الغربية لباريس.
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طيب شوف كده إن كانت العروسه دي تعجبك:أوسكار

إخص. دي باين عمشه:چوچو

ال يستحيل اقبل جواز واحده زي دي مهام كانت ثروتها. ولكن أنا حا اوافق :أوسكار

عمي واسافر وياه وهناك اقدر اقنعه بعدم لياقتها بس أرجوك تخيل بالك من 

واندا وقول لها عىل كل اليل حصل 

أقول لها سافرت علشان تتجوز:چوچو

ال أل. قول لها إين اضطريت للسفر ألسباب عائليه واين حا اكاتبها بس اوصيك :أوسكار

تبلغها إىن باحبها. ويستحيل احب غريها أبًدا 

. أنا سيايس يف الحاجات اليل زي دي:چوچو ال ماتخافش عيلَّ

)داخلة( سيدي:فرنسني

إيه فيه إيه:أوسكار

املدموازيل اليل كانت هنا جات وبتقول نسيت شنطتها :فرنسني

أيوه. خدي الشنطه أهي واال استني )لچوچو( من فضلك سيبني لحظه:أوسكار

وإيه املدموازيل دي كامن:چوچو

بعدين اقول لك. ألن دا يشء يطول رشحه:أوسكار

والله يطول رشحه قوي يا أوسكار )يخرج(:چوچو

خيل املدموازيل تدخل:أوسكار

)داخلة( جنابك عايزين يا دكتور:سيمون

أيوه يا مدموازيل اتفضيل قبله الشنطه أِهه.. وجنابك موش قلتي إنك مسافره:أوسكار

أيوه يا دكتور:سيمون

بس بدي أكلفك بخدمه:أوسكار

بكل ممنونيه:سيمون

بقــى عمي ألســباب عائليــه عايز يجوزين لصاحبتك مدموازيل ســيمون وحا :أوسكار

نســافر بعد لحظه ولكن ألســباب شــخصيه. أنا قررت رفض مرشوع الجوازه 

ده باملره 

ليه بقى. لكن الحق عيلَّ اليل وريتك صورة مدموازيل سيمون:سيمون
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وال حق وال باطل. ألن املدموازيل سيمون دي لو كانت أجمل واحده يف العامل :أوسكار

كنت برضه رفضت. ألين أكره كل جواز يكون باألمر موش بالرغبه. ألنه موش 

من ذوقي وال من مبديئ

)عىل حدة( يا سالم عىل لطافته يا سالم. واملأموريه دي إيه بقى:سيمون

الخدمــه دي كــده باالختصــار. إنــك تكلفــي املدموازيــل ســيمون إنهــا :أوسكار

بعــد مــا تشــوفني ترفــض جــوازي كده عىل طــول. هيــه تقومي يل 

باملأموريــه دي 

من دلوقت يا دكتور تقدر تعترب إن املاموريه دي تم عملها وانتهت:سيمون

مريس:أوسكار

عن إذنك أنا رايحه وبعدين نتقابل:سيمون

نتقابل فني:أوسكار

يف بيت سيمون. آه يا مسكينه يا سيمون )تخرج(:سيمون

)داخاًل( آدينى فتحت لك الشنط كلها:چوچو

أما غبي صحيح. حا اسافر ازاي يا سيدي والشنط مفتحه:أوسكار

ال ما تخافش أنا مربطها لك بدباره:چوچو

)من الخارج( سيبيني باقول لك )يدخل(:بيرتونىش

بيرتوتيش:االثنني

أيوه بيرتوتيش. جنابك عامل يل بهلوان وملا تنظبط تنط من الشبابيك:بيرتو

لكن يا مسيو...:أوسكار

لكن أنا ماحدش يعرف يهرب مني أبًدا. علشان أنا واحد نابوليتاين وملا حد :بيرتو

يتجرأ عىل حط صباعه بني الشجره وقرشتها دي تبقى إهانه. ما ميحيهاش إال 

الدم. ڤنديتا

)من الخارج( يالال يا فرنسني. نزيل الشنط يف األوتوموبيل:العم

ال مؤاخذه يا مسيو علشان أنا موش فايض النهارده:أوسكار

أيوه موش فايض. وحا يسافر علشان يتجوز:چوچو

إيه. إنت حا تتجوز:بيرتو
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أيوه:االثنني

حيث كده أنا دلوقت غريت رأيي. واإلهانه دي الزم أمحيها بطريقه تانيه غري الدم:بيرتو

أيوه أحسن:چوچو

اسم جنابك إيه من فضلك:بيرتو

اسمي أوسكار:أوسكار

أوسكار. إنت حا تكون...:بيرتو

حا اكون إيه:أوسكار

حا تكون مهزأ وقليل الكرامه والزم انتقم منك أفظع انتقام وزي ما خطفت :بيرتو

مني الست بتاعتي وأهنتني. أنا الزم أخطف منك الست بتاعتك واهينك. السن 

بالسن والعني بالعني. ڤنديتا )يخرج(

أما وحش صحيح:أوسكار

قاتل أنا عارفه:چوچو

)داخاًل( هه. استعديتوا:العم

أيوه يا عمي:أوسكار

يعني مالبستش البالطو بتاعك:العم 

آه. أيوه صحيح. اما اروح البسه )يخرج(:أوسكار

وانت يا مسيو چوچو. حيث إنك موش مسافر ويانا وحا تفضل هنا يف باريز :العم

اكلفك تروح عند يلزاك تاجر املوبليا. وتختار املوبليا الالزمه علشان العريس 

والعروسه وعىل كل حال ذوقك يعجبني

بكل ممنونيه:چوچو

وانا حادفع التمن شيك عىل البنك:العم

كويس. وفني هوَّ الشيك:چوچو

ال أل. يعنــي ملــا ارجع أنا ابقى ادفع لــه التمن بنفيس. أنا زبونه من زمان :العم

وعارف معاملتي

إخص عىل كده:چوچو

)داخاًل( آديني يا عمي:أوسكار
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)داخلة( حطيت الشنط يف األوتوموبيل:فرنسني

حيث كده يالال بنا:العم

)لچوچو( اوعى تسيب واندا أبًدا:أوسكار

ال أبًدا. زي املنجله:چوچو

)الجميع يدخلون ويقولون لحن ختام الفصل األول(

 ســــــــــــتار
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الفصل الثاين

ترفع الستار عن صالون والجميع يقولون لحًنا.

ودلوقت يا جامعه اتفضلوا رشفونا. وخدوا لكم حاجه عىل البوفيه :سيمون

مريس مدام )يخرجون وتبقى الحام والخادمة(:الجميع

أال قويل يل يا ليوين:الحام

مدام:ليوين

إنِت موش كنِت يف خدمة الدكتور بومبرياك قبل ما يتجوز:الحام

ال أبًدا يا مدام. أنا ماجيتش هنا إال من مدة شهر بس. واليل جابني هنا للخدمه :ليوين

املسيو چوچو صاحب سيدي أوسكار

آه من حق. هو فني املسيو چوچو ده؟:الحام

أهه بعد ما جه سيدي أوسكار النهارده الصبح من السفر بعته علشان يستناك يف :ليوين

محطة أورساي. وال جاش لحد دلوقت

يستناين! يستناين ازاي وهو ما يعرفنيش. وال عمره شاف ويش )جرس(:الحام

آه. دا الزم هو ألين أعرف الجرس بتاعه )تخرج(:ليوين

أما اشوف املسيو چوچو ده اليل بيمدح يل فيه أوسكار ويقول إنه واحد لطيف:الحام

)من الخارج( ازاي ده. هي جت مدام كوربالني:چوچو

أيوه )يدخالن( أهي يا سيدي:ليوين

مدام:چوچو

مسيو. جنابك املسيو چوچو. موش متام:الحام

أيوه. واقدم لك احرتامايت يا مدام. أنا كنت منتظر جنابك يف املحطه وبعدين :چوچو

شفت واحده مجعلصه نازله من القطر. قمت افتكرتها جنابك

مجعلصه!:الحام

أيوه. ورحت شايل لها الشنطه عىل طول وال فهمتش غلطتي إال ملا خرجنا من :چوچو

املحطه. وراحت مناوالين نص فرنك أجرة الشياله. دي واحده ست طرشه يا مدام. 

وافتكرتني شيال
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أوه بردون مسيو چوچو. أنا مكسوفه منك قوي:الحام

الغايه. الحمد لله عىل السالمه:چوچو

مريس:الحام

إال إنِت جايه تعميل إيه هنا:چوچو

أعمل إيه. جايه اشوف العريس والعروسه اليل بقى لهم شهرين غايبني. وملا جاين :الحام

جواب من أوسكار بإنهم جايني النهارده جيت علشان اشوفهم واطمن عليهم

كويس )عىل حدة( يا سالم. دي واندا ملا تعرف إن أوسكار جه من السفر راح :چوچو

تنبسط خالص

بتقول إيه جنابك؟:الحام

ال مافيش. بقى جنابك تبقى حامة أوسكار:چوچو

وأوسكار يبقى جوز بنتي. وليه السؤال ده من فضلك:الحام

ال بس باستفهم. لكن أوسكار ده يعني بيحب بنتك قوي:چوچو

إال بيحب بنتي. دا بيحبها حب جنون يا مسيو:الحام

حب جنون:چوچو

الله. بتضحك عىل إيه جنابك. حاجه غريبه دي؟:الحام

)عىل حدة( والله ما انِت فاهمه إيه الحكايه يا مسكينه:چوچو

إال قول يل يا مسيو چوچو. إنت ليه ماجيتش علشان تحرض جواز صاحبك. ودا :الحام

كان يصح يا مسيو

ال ماهو أنا ما قدرتش احرض الفرح علشان كان فيه عندي شغل كتري هنا :چوچو

شغل:الحام

أيوه. كنت باوضب الشقه دي علشان العريس والعروسه. وكان عندي شغل غري :چوچو

كده كامن

أيوه صحيح. أنا كنت ناسيه ألن املسيو كامبوليڤ كان قال يل إنه مكلفك :الحام

باملأموريه دي

آه من حق. ازاي صحة املسيو كامبوليڤ دلوقت. موش طيب بخري :چوچو

آه. من األسف:الحام

الله الله. هو مات؟:چوچو
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الله ال يقدر:الحام

أمال جرى له إيه:چوچو

ال بس بقى يل شهرين ما شفتوش. ألنه بعد ما متم مسألة جواز أوسكار. سافر :الحام

عىل شييل. وال سأل عني وال عن صحة سالمتي

)عىل حدة( إخص! الوليه باينها استلطفته:چوچو

الغايه. من فاتك فوته )تصفق(:الحام

إيه فيه إيه. يلزم خدمه:چوچو

ال بس ما دام املعازيم حا ينرصفوا دلوقت. بدي أحرّض السفره علشان ناكل لنا لقمه:الحام

أيــوه يف محلــه. بــس عن إذنك أنــا فيه عندي مشــوار صغري اروح اقضيه :چوچو

حااًل وارجع 

بس اوعى تتأخر. إحنا موش حا ناكل إال ملا تيجي:الحام

ال. موش حا اتأخر أبًدا:چوچو

إال قول يل يا مسيو چوچو. إيه األكل اليل يفضله أوسكار ويحبه :الحام

يحب الكوارع والرز املفلفل:چوچو

ها ها ها. طيب وجنابك:الحام

ال ماتعمليش حسايب. أنا باكل سلطه خالص )يخرج( :چوچو

ها ها ها. إال سلطه دي روخره )تخرج(الحام

)داخاًل مع سيمون( آه يا سيمون. آه لو تعريف قد إيه أنا مبسوط يا حيايت:أوسكار

وانا كامن انرشاحي ما يتقّدرش أبًدا يا روحي:سيمون

)داخلة( آديني حرضت لك البدله يا جناب الدكتور:ليوين

دكتور. اسمعي هنا. أنا بعد دلوقت موش عاوز اسمعك تقويل يل يا دكتور أبًدا:أوسكار

ليه يعني؟:سيمون

من فضلك مالكيش دعوه بكده )للخادمة( فهمت باقول لك إيه:أوسكار

حارض يا جناب الدكتور )تخرج(:ليوين

برضه )عىل حدة( ال أبًدا أنا الزم اقول لسيمون عىل الحقيقه. اسمعي يا سيمون.. بقى...:أوسكار

ال ال. قول يل إنت قبله. إيه السبب يا روحي يف كونك مانتاش عاوز حد يقول لك :سيمون

يا دكتور. ما دام إنت دكتور
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أيوه.. أنا صحيح.. ولكن...:أوسكار

طيب قلنا يف السفر معلهش. علشان ماحدش يعرفك. ولكن دلوقت إنت يف :سيمون

بيتك. والزم تعمل لك شهره وتستقبل الزباين

)عىل حدة( إال زباين دي كامن:أوسكار

ال. وال تنساش إين احب افتخر بكوين زوجة الدكتور أوسكار بومبرياك:سيمون

زي بعضه يا مدام. أهي محصله بعضها:أوسكار

يا سالم. كل ما افتكر وقت ما جيت عندنا يف بولياك. وعرفت إن أنا العروسه :سيمون

موش بنت عمي أندوكيس وفضلت تبص يل بعينني كده زي فوانيس األوتومبيل 

باسخسخ من الضحك خالص

معلوم. ألين كنت يف غاية الكدر. وكنت منتظر اشوف بنت عمك أم خلقه :أوسكار

ممسوخه دي. اليل وريتيني صورتها يا مكاره

آه يا حيايت. بكره تشوف وتعرف إنك اتجوزت واحده تفهم معنى الحياه. وملا :سيمون

تجيها تعبان من شغلك وتحب تتفسح نبقى سوا يف كل مطرح. يعني يف السينام 

يف التياترو يف الدانس

ال يستحيل. كله إال الدانس:أوسكار

الله. يستحيل ليه؟:سيمون

ألين ما اطيقش اشوفك يف أحضان واحد غريي يا حيايت:أوسكار

ليه. إنت بتغري؟:سيمون

إال باغري! أمال ما اغريش عىل مرايت:أوسكار

كويس. وانا كامن باغري قوي. وأظن يلَّ حق يف الغريه دي:سيمون

إزاي:أوسكار

أيوه. ألين فاجئت عمك وماما قبل ما نتجوز بعض وسمعتهم بيتكلموا عن :سيمون

عالقتك بواحده ست كنت اتعرفت بها يف القطر

إنت سمعت كده؟:أوسكار

أيوه كده بالصدفه وبغري قصد:سيمون

لكن دي حكايه قدميه وانتهت من زمان:أوسكار

صحيح:سيمون

56



أنا أقسم لك إن جسمي وروحي وحيايت هم ملكك إنت. ومالكيش فيهم رشيك :أوسكار

أبًدا يا حيايت )لحن(

أنا مصدقاك يا روحي. بس يعني يكون يف معلومك إين لو عرفت يوم إنك بتقابل :سيمون

الست دي تاين وبتعرفها. موش حا يحصل كويس أبًدا

ال يستحيل اقابلها ازاي:أوسكار

أيوه. خيل بالك كويس:سيمون

)عىل حدة( ياخي الحمد لله اليل قطعت كل عالقه مع واندا )جرس( آه دا الزم :أوسكار

املسيو چوچو

أمال عن إذنك يا عزيزي:سيمون

اتفضيل يا روحي )تخرج سيمون( آه. إنت جيت يا عزيزي چوچو :أوسكار

أيوه جيت. هيه مبسوط:چوچو

مبسوط قوي. ولكن ازاي أخدت لنا الشقه دي وعزلتني من الشقه بتاعتي. يف :أوسكار

الحقيقه إن الشقه دي كويسه خالص

بقى ملا شفت إن الشقه دي فضيت يف البيت نفسه. ولقيتها أحسن من الشقه :چوچو

بتاعتك. اتفقت لك ويَّا صاحب امللك ووضبت لك العفش فيها. واهه البيت هو 

هو واملالك هو هو

ويف الحقيقه عملت طيب:أوسكار

لكن احنا موش يف كده. يعني ما سألتنيش عن واندا وال حاجه :چوچو 

آه. أيوه صحيح.. هو موش كل يشء متام وياها عىل ما يرام:أوسكار

أيوه. ألنها كانت فاكره إنك سافرت مع عمك ألشغال عائليه:چوچو

أيوه احنا اتفقنا إنك تفهمها كده:أوسكار

أيوه أنا فهمتها كده برضه. ولكن سيدي يا سيدي عىل اليوم اليل شافت فيه خرب :چوچو

جوازك يف جرنال الفيجارو 

أعمــل إيــه يا ســيدي. ماهو عمي اليل افتكر الفكــره امللعونه دي. ونرش الخرب :أوسكار

يف الجرنال

أهى يف اليوم ده بقت زي املجنونه متام. وفضلت تزعق وبقت ترميني بكل يشء :چوچو

يجي يف إيدها كرايس صحون رخام رصم 

57



ربنا يسرت يا چوچو. ألن مرايت سيمون بتغري عيلَّ قوي:أوسكار

يا سالم. دي مراتك دي لطافه قوي يا مرضوب:چوچو 

آه يا صديقي. أنا باحبها حب جنون:أوسكار 

كويس. لكن أعمل إيه دلوقت يف واندا اليل قلت لها إن عروستك دي واحده :چوچو

وحشه ومخشبه. ويستحيل راح تعجبك أبًدا

. وتيجي هنا تفضحني :أوسكار غــرض تــروح تقول لها إن مرايت جميلــه وتهيجها عيلَّ

وتبقى مصيبه

وعىل إيه حا اقول لها. مافيش لزوم أهي حا تشوفها من الشباك:چوچو

تشوفها من الشباك ازاي:أوسكار

أما انا عملت لك حتة دين خدمه. ملا تعرفها راح تهريني من البوس:چوچو

خدمة إيه:أوسكار

بقى علشان ما تكون مبسوط ومرتاح. سكنت لك واندا يف البيت اليل قدام البيت :چوچو

ده متام

إيه:أوسكار

أيوه يف الدور التاين:چوچو

يف الدور التاين واحنا يف الدور األول. دي عىل كده حا تشوف كل يشء يحصل هنا:أوسكار

هيه. موش كويس:چوچو

كويس إيه. دا انت طينتها خالص. وحا توديني يف داهيه. دانا حقي بدال ما :أوسكار

اهريك من البوس. اهريك من الرضب

الله الله. موش قلت يل خيل بالك من واندا وشوف راحتها. آديني خليت بايل :چوچو

وعملت لك كل يشء علشان راحتك

راحتي إيه يا غبي. أنا بعد ما سافرت موش كتبت لك جواب وفهمتك عىل اليشء :أوسكار

اليل تعمله

أيوه. وانا عملت اليشء اليل أمرتني به يف الجواب بتاعك استنى ياخوي أهه :چوچو

الجواب لسه يف جيبي )يقرأ( عزيزي چوچو. اسهر عىل راحة واندا وكرر لها عىل 

األقل تالت مرات يف اليوم إين مجنون بحبها. ويستحيل أحب غريها أبًدا. موش دا 

جوابك متام
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الله. دا الجواب اليل بعته لك يوم ما سافرنا بالننيس)1( ملا وقف القطر يف محطة :أوسكار

إيتامب. واتغدينا هناك يف البوفيه. وفني امال جوابايت التانيه

أنهي جوابات:چوچو 

غريبه. الجوابات اليل بعتها لك بعد ما شفت العروسه وعجبتني. واتفقنا عىل الزواج:أوسكار

إيه. إنت بعت يل جوابات تانيه :چوچو

أيوه يا أخي. بعتهالك عىل بيتك. أما غريبه دي:أوسكار

إخص. وانا ما دخلتش بيتي بقى يل شهرين دلوقت. وساكن يف أوتيل الركارد :چوچو

أوتيل الركارد؟:أوسكار

أيوه علشان املحكمه حكمت عيلَّ باألجره املتأخره. وعلشان كده طفشت وال :چوچو

حدش يعرف أنا رحت فني

إخص عليك واحد خرسان:أوسكار 

خرسان! ماهو إنت اليل خرستني وخرست أخالقي! إخص علينا احنا االتنني سوا:چوچو

طيب ما دام فت محل سكنك. موش كان واجب عليك تعرفني بعنوانك الجديدأوسكار

الله ماهو أنا عملت كده برضه. وبعت لك جواب عرفتك عن عنواين:چوچو

إنت كتبت يل جوابات؟:أوسكار

موش جواب واحد. كل يوم كنت باكتب لك جواب:چوچو

غريبه. وبعت يل الجوابات دي عىل فني؟:أوسكار

عند حامتك مدام كوربالني:چوچو

إزاي ده. أنا ما وصلتنيش جوابات منك أبًدا:أوسكار

غريبه. أمال راحوا فني الجوابات!:چوچو

مني عارف. أما دا يشء يجن. وفني بس كنت برتمي يل الجوابات دي. يف أنهي بوسته:أوسكار

كنت بارميهم يف صندوق البوسته اليل قدام البيت ده :چوچو

)داخلة( سيدي:ليوين

إيه فيه إيه:أوسكار

فيه واحد ظابط عايز يكلمك. وآدي الكارت بتاعه أهو :ليوين

)يقرأ( الكابنت كرابويلو )لچوچو( إنت لك معرفه بالظابط ده:أوسكار 
)1( نانيس مدينة فرنسية يف لورين.
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ال أبًدا:چوچو

)من الخارج( ساكري ميل تونري دي تونري)1( :الظابط

إخص دا باينه مجنون:چوچو

أنا حاخش جوه وانت اليل تقابله:أوسكار

)من الخارج( هو فني بس وانا اكرس راسه:الظابط 

أقابله أنا بتقول:چوچو 

أيوه. علشان إنت موش متجوز:أوسكار

بقى علشان مانيش متجوز. وإذا مت ماليش واحده ست تلبس عيلَّ بدلة :چوچو

الحداد. عايز توديني يف داهيه

)يدخل( آه ڤو زيت ال)2(. آدي وقت املعمعه بقى:الظابط

يا حفيظ. دا حريب قوي ياخويا. إيه فيه إيه يا جناب الكابنت:چوچو

جنابك بدون شك مسيو أوسكار بومبرياك موش كده؟:الظابط 

ال ال حرضته:چوچو

أيوه أنا. وحرضتك؟:أوسكار

أنا الكابنت كرابويلو حرضت اتنارش موقعه حربيه. وأصبت اتنارش إصابه وحصل يل :الظابط

ألف رزيه. وقمت من جروحي سليم. وال شمتش الِعدا يفَّ

براڤو عليك. وفني الجروح ديَّ:چوچو

موش شغلك:الظابط

طيب:چوچو

أنا اترشفت مبعرفتك يا جناب الكابنت. اتفضل ارتاح من فضلك :أوسكار

ال مافيش لزوم. أنا حا اتكلم كده عاملايش. ودا أحسن للصحه وأقوى يف املجادله :الظابط

وإقامة الربهان

كويس. بس هدي عصبيتك شويه وفهمني إيه املسأله:أوسكار

عظيم. بقى أنا ساكن هنا يف البيت اليل قدامكم ده يف الدور األول. بص هناك :الظابط

تالقي عىل باب البيت صندوق بوسته خصويص علشاين أنا

)1( بالفرنسية "Sacré mille tonnerres de tonneres" عبارة تدل عىل الغضب تعني: ألف رعد مقدس.

)2( بالفرنسية "Vous êtes là" وتعني: حرضتك هنا.
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أيوه صحيح:أوسكار

وانا حاطط الصندوق ده مخصوص علشان موش عاوز اشوف وش البواب بتاع :الظابط

البيت بتاعنا ألنه راجل تقيل. ويف غاية الدناءه. وانا من طبعي ما احبش الناس 

اليل بالشكل ده

إخص عىل شكلك الوحش:چوچو

واملسأله إن عندي كلب اسمه جسبار. كلب بولدوج يا مسيو لكن زي الوحش متام:الظابط 

أهه زيك كده:چوچو

ولكن مسكني الكلب ده صعبان عيلَّ قوي إلنه عيان بالجرب:الظابط

عقبال عندك:چوچو

وعلشان كده أنا بافسحه وباخده وياي مطرح ما اروح. وكنت مسافر اليومني :الظابط

دول وخدته وياي. وبقى لنا شهرين غايبني

يا ريتك رحت يف داهيه مارجعتش:چوچو

الحمد لله عىل السالمه يا مسيو:أوسكار

وملا جينا النهارده من السفر:الظابط 

إنت والكلب طبًعا:أوسكار

مظبوط كده. وفتنا بالصدفه من قدام بيتكم ده. الكلب جشبار جاله مزاجه :الظابط

وشال رجله وراح عاملها عىل شنط كانت محطوطه عىل التلتوار)1( 

إخص. دا مزاجه نجس زي مزاج صاحبه:چوچو

بكل ممنونيه يا مسيو. ألن الشنط دي شنطي أنا:أوسكار

الغايه. أهه دا اليشء اليل استلفت انظاري للشنط. وخالين قريت اسمك عليها وعرفتك:الظابط 

وبعدين:أوسكار

وبعدين أنا جيت استفهم منك. واسألك مني الوسخ ده اليل بقى له شهرين يف :الظابط

أثناء غيايب وهو يرمي جوابات باسمك يف الصندوق بتاعي

)لچوچو( شوف جواباتك بتحطها فني يا غبي:أوسكار

قول يل فني هو الندل ده علشان اكرس راسه:الظابط

هو موش هنا وسافر من زمان يا مسيو:چوچو

)1( بالفرنسية "Trottoir" تعني: رصيف.
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سافر فني:الظابط 

سافر بالد املوزانبيق:چوچو

املوزانبيق. يا سالم دا من حسن حظه. آه لو مسكته بإيدي آه إلىن ما اقبلش أبًدا :الظابط

إن حد يتجرأ ويتهكم عيلَّ بالشكل ده

تأكد يا جناب الكابنت إين أنا يف غاية األسف:أوسكار

أيوه وانا كامن:چوچو

كفايه إنك أظهرت يلَّ أسفك يا مسيو. ومن دلوقت أنا حاعاملك معاملة الجوار :الظابط

الحسن. الله راح فني الكيبي)1( بتاعي

إيه:چوچو

الكيبي بتاعي:الظابط

)ألوسكار( إنت ماشفتش الكيبي بتاعه:چوچو

يشء غريب. دا كان هنا عىل الرتابيزه )لچوچو( آه. يا ميت ألف قنبله ومدفع. :الظابط

إنت قاعد عىل الكيبي بتاعي

إيه:چوچو

آه. إنت دلوقت أهنتني وانا يستحيل اقبل إهانه زي دي. وخصوًصا من الجنس :الظابط

االسود اليل زيك. وإذا كنت يوم اشوفك يف سكتي. مافيش هدنه بيني وبينك 

أبًدا. فاهم

)عىل حدة( ابقى قابلني:چوچو

َسايل)2( مسيو )يخرج(:الظابط

الله ال يرجعك. أما دا خنزير شويك صحيح:چوچو

شايف. كنت برتمي الجوابات فني يا سيدي:أوسكار

يعني غريبه. كل واحد بيغلط:چوچو

الغايه. ما دام إنت جبت يل واندا هنا وسكنتها يل قدامي. أنا موش حا ميكنني :أوسكار

اقعد يف البيت ده أبًدا. والزم اعزل من هنا. واليل عليك دلوقت إنك تاخد بعضك 

وتروح عىل واندا حااًل وتعرفها إين موش حا ارجع من السفر إال بعد ست اشهر 

ال يستحيل:چوچو
)1( بالفرنسية "Képi" تعني: قبعة عسكرية.

)2( بالفرنسية "Salut" وتعني: سالم.
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يستحيل ليه؟:أوسكار

أيوه يستحيل. علشان أنا اديتها خرب إنك جيت من السفر:چوچو

دانت مصيبه )يظهر نور يزغلل أوسكار( الله. مني البقف ده اليل بيزغلل عيني :أوسكار

باملرايه كده

آه دي صاحبتنا واندا:چوچو

واندا؟:أوسكار

أيوه. والشعاع ده زي تلغراف السليك بتبعته لك. وتقول لك فيه أنا باحبك يا أوسكار :چوچو

بتقول إيه:أوسكار

باقول الحقيقه وعلشان ما تقدروا تراسلوا بعض أنا وضبت لها التلغراف ده. :چوچو

دا اسمه تلغراف چوچوي واستعامله بسيط خالص. بالنهار تستخدمه بواسطة 

الشمس. وبالليل بواسطة النور الكهربايئ

براڤو يا مسيو چوچو براڤو. يعني اعمل فيك إيه دلوقت. اكرس بوزك ده يا غبي. :أوسكار

داهيه تلعنك

يا سالم. أما صحيح صدق من قال. آخر خدمة الُغز علقه:چوچو 

)داخلة( آديني اهه يا عزيزي:سيمون

مدام:چوچو

أظن حرضته صاحبك املسيو چوچو موش كده:سيمون

هو بنفسه:چوچو

أهالً وسهالً. تعرف إين يف غاية الرسور لترشيفي مبعرفتك يا مسيو چوچو :سيمون

وانا كامن يا مدام. )ألوسكار( يا سالم. مراتك جميله قوي:چوچو

يا سالم يا مسيو. ما تخجلنيش من فضلك:سيمون

جميله خالص يا مسيو أوسكار. أما مصيبه دي:چوچو

إيه. مصيبه اليل أنا جميله:سيمون

معلوم. حيث إنك بالجامل ده. كان الزم جنابه يديني خرب قبل ما تيجوا من :چوچو

السفر )عىل حدة( عىل كل حال كنت وزعت املصيبه التانيه

بيقول إيه جنابه؟:سيمون

سيبك منه دا عبيط:أوسكار
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أنا أشكرك يا مسيو لكونك تعبت نفسك يف توضيب الشقه الجميله دي )تذهب :سيمون

لفتح الشباك(

ال ال ارجعي. خيل الشباك مقفول من فضلك:أوسكار

ليه:سيمون

علشان.. علشان...:أوسكار

علشان يف باريز مايفتحوش الشبابيك أبًدا. دا مبدأ باريزيان)1( خالص يا مدام :چوچو

واحنــا مالنــا. احنــا نغري املبدأ ده. ألين أحب الهوا الطلق. والشــبابيك داميًا :سيمون

مفتوحه تكون 

آه يا عزيزيت. يظهر إن عيشة باريز دي موش حا توافقك واألحسن نسافر من هنا :أوسكار

دلوقت حااًل. ونعيش يف أي بلد تانيه

نسافر. نسافر عىل فني!:سيمون

مطرح ما تحبي. يف إيطاليا يف النمسا. يف الصني :أوسكار

يف الهند. يف جبال َحَماليا:چوچو

لكن احنا لسه جايني دلوقت من السفر:سيمون

مايهمش. أهه فيه قطر قايم الساعه 1. ناخده وتننا مسافرين من هنا. يالال بنا يالال:أوسكار

)من الخارج( مافيش لزوم تدوا له خرب. أنا من الفاميليه:العم

الله الله. دا صوت عمي:أوسكار 

إرمي:چوچو

)يدخل( بونچور ميزانفان)2( :العم 

بونچور يا عمي:أوسكار

أهالً وسهالً يا عمي. يا سالم. أنا مبسوطه قوي اليل جنابك رشفت:سيمون

مريس. الله إيه مالك. إنت صنمت كده ليه:العم

ال يا عمي بس...:أوسكار

أما غريبه عىل جوزك ده. أهه كل ما يشوفني جيت من السفر يتأثر بالشكل ده:العم 

بونچور مسيو كامبوليڤ:چوچو

آه. إنت هنا برضه:العم
)1( بالفرنسية "Parisien" وتعني: فرنيس.

)2( بالفرنسية "Mes enfants" وتعني: أبنايئ.
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أيوه. أنا هنا عىل طول:چوچو

من األسف:العم

)للخادمة( يالال قوام يا ليوين روحي إدي خرب ملاما:سيمون

إزاي ده مدام كوربالني هنا:العم

أيوه. أهي جات النهارده زينا:سيمون

أوه. أنا مرسور جًدا بلقاها:العم

تعرف يا عمي إنك جيتي يف وقت اللزوم:سيمون

يا سالم:العم 

أيوه. أنا موش عارفه إيه اليل جرى لجوزي تاين:سيمون

جرى له إيه بعد الرش:العم

عايز نسافر دلوقت حااًل:سيمون

إيه تسافروا تاين ازاي الكالم ده:العم

ال ال بس.. علشان الهوا:أوسكار

أيوه علشان الهوى ماجاش سوا. ولكن ما دام عمك دلوقت جه. يلزمك تعدل عن :چوچو

السفر وأمرك لله

رضوري. خصوًصا إنك من دلوقت الزم تلتفت لعيادتك وتشوف زباينك. ولكن :العم

قول يل يا مسيو چوچو

نعم:چوچو

إزاي مافيش يافطه عىل الباب:العم

يافطه. يافطة إيه يا عمي:أوسكار

يافطه باسم الدكتور بومبرياك. هو فيه دكتور من غري يافطه:العم 

آه آه. أقول لك الحق أنا نسيت مسألة اليافطه دي:چوچو

معلوم الزم نسيت. ولكن أنا صلحت لك نسيانك ده وأمرت البواب الجديد إنه :العم

يوضب إعالن قامش ويعلقه هنا عىل باب البيت موقتًا. وقلت له يكتب فيه 

كده: حرض الدكتور بومبرياك من السفر وجعل عيادته هنا نهائيًا

بقى عملت كده يا عمي:أوسكار
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أيــوه. ومــن تحــت الكتابه دي. قلت له يكتب كــده بالثلث. اختصايص يف :العم

النساء أمراض 

عال عال:چوچو

آه ماما جايه أهي:سيمون

بونچور مسيو كامبوليڤ:األم

بونچور هريمانس :العم

دي مفاجئة حلوه صحيح:األم

مريس. بقى يا جامعه أنا بعت كل ما أمتلكه يف شييل. وجيت أقيم وياكم نهائيًا :العم

إيه إنت حا تقعد ويانا يا عمي:أوسكار

أيوه. وموش حا افارقكم أبًدا:العم

آه. )يغمى عليها(:األم

ماما:سيمون

الله إيه مالها:أوسكار

الزم حصل لها دوخه:چوچو

دوخه؟:العم

أيوه. دوخه غراميه أنا واخد بايل:چوچو

أما افتح الشباك:العم 

ال ال اقفل الشباك يا عمي )يقفله(:أوسكار

إزاي ده دي محتاجه لتجديد الهوا:العم

ال ال. الهوا يرضها:أوسكار

يرضها!:العم

أيوه يا سيدي. ألن قفل الشباك ده آخر اكتشاف وأحدث طريقه ملنع الدوخه :چوچو

اليل دايخينها دي

طيب يا دكتور موش تشوف لها حاجه تفوقها:العم

ال مافيش لزوم دلوقت الطبيعه تعمل مفعولها )جرس تليفون(:چوچو

آه:األم
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شفتو تأثري الطبيعه ازاي:چوچو

بردون. أنا يا بنتي موش عارفه إيه اليل حصل يل:األم

حصل خري يا ماما. دا الزم الحر اليل عمل فيك كده )تفتح الشباك(:سيمون

)ياخد سامعة التليفون( آلو. أيوه عيادة الدكتور بومبرياك:چوچو

آه. شفتو ازاي مفعول اإلعالن.. الله إيه الزغلله دي:العم

جاي منني ده أنا موش عارفه:األم

)لچوچو( إيه فيه إيه:أوسكار

دا واحد بيقول البوابه بتاعة بيتهم بطنها بتوجعها.. آلو.. أيوه حارض. أنا حا ابلغ :چوچو

الدكتور املأموريه دي.. حارض. دا بيرتجاك تروح قوام علشان تعمل الڤيزيتا دي 

دلوقت حااًل

مني أنا؟:أوسكار

)يف التليفون( حارض.. أيوه هو جاي حااًل. إيه. أسأله. حارض.. قال بطنها وجعتها :چوچو

علشان خرجت من غري بنطلون. أقول له يعمل لها إيه

أنا عارف. قول له خليها تلبس بنطلون:أوسكار

خليها تلبس بنطلون.. إيه ما عندها.. )ألوسكار( قال ماعندهاش بنطلون:چوچو

وانا حا اعمل لها إيه. حا اسلفها بنطلوين:أوسكار

غريبه. بقى مانتاش القي وصفه توصفها للمريضه دي غري لبس البنطلون:العم

أيوه مافيش غري كده. أنا موش دكتور بوابني وكالم فارغ زي ده:أوسكار

الله. مني بس ده اليل قاعد يعاكسنا ويزغلل عنينا كده:األم

أيوه. مني اليل بيهزر الهزار البارد ده :العم

الشعاع ده زي اليل جاي من البيت اليل قدامنا:سيمون

اليل قدامنا:أوسكار

)ألوسكار( أيوه دي العالمه املدوره. يعني إنها عايزاك تروح لها دلوقت حااًل :چوچو

)من الخارج( سكري ميل مليون دي تونري)1(. إيه املسخره دي. هو دا يشء موش :الظابط

حا ينتهي أبًدا

آه. بقينا له الراجل الحريب بقى:چوچو

Sacré mille million de tonnerre. )1(
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إيه اليل بيزعق ده:العم

ال دا واحد ظابط مجنون وساكن يف البيت اليل قدامنا. دا واحد ِشَكيل خالص:چوچو

)من الخارج( وبعدين وياك يا دكتور بومبرياك. وبعدين:الظابط

الله. دا كالمه وياك إنت:سيمون

يا ستي دا واحد مجنون ومتيل سكران:أوسكار

سكري ميل مليون دي تونري:الظابط 

يا حفيظ. دا يشء وحش خالص:العم

ال ما تخافوش. أنا اكفيكم رشه:چوچو

حيث كده. خدوا عمي ودوه األوضه بتاعته يرتاح له شويه وچوچو يعرف شغله وياه:أوسكار

أيوه اتفضل يا عمي اما اوري لك أوضتك )تخرج السيدات مع العم(:سيمون

إيه ماله الراجل ده بس:أوسكار

دا مصيبه. استنى اما اشوف ماله.. يا سالم. الراجل المم له مله قدام باب البيت :چوچو

وال ميتني نفر

يا سالم. بقى ميتني نفر شافوا اليافطه اليل عىل الباب:أوسكار

)من الشباك( إيه مالك يا جناب الكابنت:چوچو

إيه املسخره دي. ساعه دلوقت. وانت نازل يفَّ زغلله والنيش عارف احلق دقني:الظابط

زغلله!:چوچو

أيوه. وخليتنى جرحت نفيس يجي تالت مرات يا كلْب:الظابط

ــن :چوچو ــو م ــن عندك ــراف چوچــوي جــاي م ــط. دا تلغ ــا حــرضة الظاب ــا ي ــوش احن م

ــاين ــدور الت ــيل يف ال الشــقه ال

هس اخرس:أوسكار 

يكون يف معلومك يا دكتور بومبرياك إذا كانت املسأله حا تستمر عىل كده. أنا :الظابط 

حا اجيلك فوق واقطش ودانك

مفهوم يا جناب الكابنت مفهوم:چوچو

مفهوم ازاي:أوسكار

)يقفل الشباك( أنا باستعجب ازاي الشعاع اليل جاي من عند واندا يدخل عند :چوچو

الراجل ده وهي ساكنه فوقه
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أيوه غريبه. آه فهمت. دي املرايه دي اليل بتعكس الشعاع وتوصله له يالال قوام :أوسكار

نغطي املرايه

أيوه احسن. لكن نغطيها بإيه. تاخد مندييل:چوچو

منديلك إيه إنت راخر. هات لنا مفرش الرتابيزه واطلع غطيها:أوسكار

عىل عيني )يغطي املرآه(:چوچو

)داخلة( سيدي:ليوين

إيه فيه إيه:أوسكار

فيه واحد بيسأل عىل الدكتور:ليوين

قويل له موش هنا:أوسكار

حارض )تخرج(:ليوين 

اعمل معروف وانزل شيل لنا اليافطه امللعونه اليل حا تلم علينا الناس دي :أوسكار

ال ياخويا. قول لعمك يشيلها:چوچو

)من الخارج( ال ال يستحيل الزم اقابله. اوعي كده )يدخل( بونچور مسيو:بيرتوتىش 

بيرتوتيش:أوسكار

النابوليتاين:چوچو

هو بنفسه. اسمعي يا كمريره. الست موش هنا:بيرتوتىش

أيوه يا سيدي:ليوين

)للخادمة( إميش روحي من هنا:أوسكار

بيت إيه دا ياختي ده اليل مقلوب كيانه )تخرج(:ليوين

ودا إيه اليل جابه هنا دلوقت؟:أوسكار

دا جاي علشان الڤنديتا بتاعته:چوچو

)يجلس( عىل كده يا مسيو أوسكار جنابك مضيت شهر العسل كويس:بيرتو

اسمح يل يا سيدي...:أوسكار

والست بتاعتك دي جميله. يعني سمره وعيونها حلوين. واال بيضا وخدودها موردين؟:بيرتو

إيه الكالم الفارغ ده يا مسيو. إنت موش تختيش عىل دمك:أوسكار

ال ال ماتعكَّرش دمك خليك تقيل:چوچو

70



اسمع يا مسيو أوسكار. قدم يل الست بتاعتك من فضلك:بيرتو 

إيه )يهم بالهجوم ومينعه چوچو(:أوسكار 

أيوه. وتقدمني لها علشان اتعرف بها. هي فني أوضتها من فضلك:بيرتو

إخرس. يالال اميش اخرج من هنا:أوسكار

)تدخل( خالص عمك استلم أوضته:سيمون

إخص. دي مراتك:چوچو

آه. هي الست بتاعتك دي:بيرتو

خيش جوه دلوقت من فضلك:أوسكار

أخش ليه:سيمون

يا ستي دا واحد مجنون:أوسكار 

أيوه مجنون بيعالجه الدكتور. وهايج من جنانه:چوچو

آه يا ريب:سيمون

)يهم باالقرتاب منها( بردون يا مدام بردون:بيرتو

ارجع )لچوچو( خدها يا بهيم عىل جوه:أوسكار

أيوه تعاىل ال يعورك:چوچو

يا حفيظ يا رب يا حفيظ )تخرج وچوچو(:سيمون

ودلوقت بقيت مني لك يا ملعون. والزم ارشب من دمك :أوسكار

دقيقه واحده يا مسيو من فضلك. أنا جيت هنا علشان اهاجمك عيني عينك :بيرتو 

كده عاملكشوف. يعني هجوم علني. ولكن حيث إنك عاوز إن الحرب اليل بيننا 

يكون غري رشيف. يعني بطريقه جتيه)1( فأنا أجبت طلبك

إنت حا تخرج من هنا واال أل:أوسكار

أيوه حا اخرج. ولكن إنت عارف القهوه دي اليل قدام بيتك:بيرتو

أيوه:أوسكار

أنا حا اكن لك فيها بصفة شيال. واترقب الوقت املناسب لتنفيذ انتقامي :بيرتو

اميش اخرج:أوسكار

أوسكار. إنت حا تكون. ڤنديتا )يهجم عليه أوسكار فيهرب مرسًعا(:بيرتو
)1( بالفرنسية "Guetter" وتعني: يرتبص.
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داهيه تلعنك راجل قبيح:أوسكار

)داخاًل وسيمون( أوسكار. إنت حا تكون. ڤنديتا:چوچو

هس اخرس:أوسكار

إنت سمعته يا مسيو چوچو. يا سالم أنا خفت منه خالص:سيمون

ال ما تخافيش يا روحي. أهه راح يف داهيه:أوسكار

لكن بس ليه الراجل ده بيزعق كده ويقول أوسكار إنت حا تكون. أنا موش :سيمون

فاهمه

وال انا يا روحي:أوسكار

أيوه انا بس اليل فاهم:چوچو

طيب وقصده إيه بقى:سيمون

بقى الراجل املجنون ده مبسوط من الدكتور خالص. وحاطط يف راسه إنه الزم :چوچو

يجيب له رقبة َمركيز واال كونت. وعلشان كده داير يف كل شوارع باريز. ويقول 

أوسكار إنت حا تكون. يعني حا يكون كونت واال َمركيز. إِي هو الدكتور موش 

وش رتب يعني. دا يستاهل اليل يجي له وزياده كامن

الله. مني اليل غطّى املرايه كده:سيمون

والله مانا عارف:أوسكار

ال دا بس علشان النموس بيوسخها:چوچو

منوس إيه. اوعى كده اما اشيل الغطا )ترفع الغطا وتناوله للخادمه(:سيمون

تعاىل يا مسيو چوچو علشان نوضب السفره سوا:ليوين

عىل عيني:چوچو

استنوا اما اجي اساعدكم:سيمون

طيب اتفضلوا وانا محصلكم:چوچو

بس ما تغيبش )تخرج والخادمة(:سيمون

اسمع يا مسيو أوسكار:چوچو

إيه فيه إيه:أوسكار

بقى إنت شايف إن واندا رضبت لنا يجي سبعتارش تلغراف چوچووي وال حدش :چوچو

سأل عنها
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وقصدك إيه:أوسكار

قصدي تخطف رجلك وتروح تهديها بكلمتني لحسن تيجي هنا وتعمل لنا فضيحه :چوچو

برضــه رأيــك يف محله. أنا اروح لهــا واكلمها. إياك اعرف اوزعها واخلص منها :أوسكار

)يهم بالخروج(

)من الخارج( أنا باقول لك أنا عاوزاه رضوري:واندا

آه استلم بقى ياخوي:چوچو

)داخلة( آه. إنت فني يا مهجة قلبي. أنا مشتاقه لك. وجيت علشان اشوفك وامتع :واندا

نظري برؤياك بعد الغيبه الطويله دي يا حيايت 

يا ست روحي من فضلك دلوقت وانا جاي لك احسن تبقى فضيحه:أوسكار

إيه. فضيحه ليه. إنت موش حكيم وكل واحد له حق الدخول عندك واستشارتك. واندا

وانا دلوقت جيت علشان اقول لك انا عيانه يا دكتور. وعايزاك تزورين يف بيتي 

عىل األقل تالت مرات يف اليوم

ال يستحيل يا مدام يستحيل:أوسكار

يستحيل ليه. دا بيتي اهه قريب قدام بيتك. واملسيو چوچو سكنِّي قريب :واندا

مخصوص علشان ما يتعبكش

إِي. وانا يخلصني تعبه:چوچو

يعني باختصار. حجتك معاك. ألنك دكتور وتقدر تخرج وقت ما تحب. عيانني :واندا

تشوفها. استشارات يف الضواحي. عيادات ليليه الغايه تقدر تتحجج بكل الحجج 

دي اليل قلتها يل انت بنفسك

أنا قلت لك؟:أوسكار

أيوه يف جواباتك:واندا

جوابايت! أنهي جوابات دي:أوسكار

غريبه. الجوابات اليل كنت بتبعتها يل وانت غايب. يا سالم. دانت بتنكر كل يشء. :واندا

ومع ذلك چوچو اليل كان بيوصلها يل عارف كل حاجه ألين كنت باقراها قدامه. 

موش كده يا مسيو چوچو؟

أيوه صحيح:چوچو

إزاى ده )يسحب چوچو عىل حدة( تكونش كتبت لها جوابات عن لساين:أوسكار
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وحا اعمل إيه ما دام إنت ما بتكتبلهاش وهي خوتاين. وكل ساعه والتانيه :چوچو

بتسألني عن الجوابات. الغايه حبيت اخدمك زي عاديت وكتبت لها جوابات 

غراميه بدالك. وبقيت امضيها باسمك

دانت مصيبه وبالين بك ربنا:أوسكار

ولكن اليشء اليل عجبني فيك يا عزيزي. وخالين عرفت إنك متمسك يب وبتحبني :واندا

صحيح هو الجواب األخري

)لچوچو( يا ترى كتبت لها فيه إيه راخر:أوسكار

أيوه. الجواب األخري اليل قلت يل فيه. إنك بسببي وعلشان ما اخدش عىل :واندا

خاطري. وال اكونش زعالنه. اتجوزت واحده عجوزه. واليبقاش اوحش من كده

عجوزه! :أوسكار

أيوه. هي موش أوصافها كده برضه:واندا

اسأيل چوچو بقى. هو يعرفها اكرت مني:أوسكار

وعىل إيه تسألني ماهي جوه. وريها لها علشان تصدق:چوچو

هس اخرس:أوسكار

تعرف يا عزيزي إن ذوقك يحتم عليك دلوقت إنك توريني مراتك :واندا

إيه؟:أوسكار

الزم توريها يل دلوقت حااًل:واندا

ال يستحيل يا مدام:أوسكار

وانا يستحيل اتنقل من هنا إال ان كنت اشوفها:واندا

يادي الداهيه )لچوچو( إيه العمل دلوقت:أوسكار

)من الخارج( أيوه وضبوا السفره. وال تخلوش حاجه ناقصه :األم

إخص حاميت:أوسكار

)هامًسا( أنا عندي فكره كويسه:چوچو

يالال امال وريني مراتك دي جنسها إيه:واندا

استني يا مدام اما انده لك عليها.. اتفضيل يا مدام. أوسكار عايز حرضتك )لواندا( :چوچو

استخبي هنا )تدخل البلكون(

يادي الداهيه. ده حا يجيب يل مصيبه:أوسكار
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)تدخل( إنت عايزين يا جوز بنتي:األم

أيوه عايزك. هو يستغنى عنك:چوچو

)عىل حدة( آه أنا دلوقت فهمت:أوسكار

عايزين ليه. فيه خدمه:األم

ال بس.. أنا عايز...:أوسكار

عايز يتآنس بك شويه:چوچو

مريس يا جوز بنتي. بس انا موش فاضيه دلوقت. وباجهز السفره اما اروح ابعت :األم

لك مراتك سيمون تأدي املأموريه دي بدايل )تخرج(

إخص. شايف يا غبي نتيجة أعاملك السيئه. أهي راحت تبعت يل مرايت يا سيدي:أوسكار

أعــاميل إيــه. وانا إيش عرفنــي انها حا تعمل كده. أنا نيتي وياك كويســه :چوچو

بالنيات واألعامل 

نيات إيه وزفت إيه:أوسكار

بس اسكت وانا اخلصك )يتجه للبلكون( اتفضيل يا مدام:چوچو

آه يا عزيزي. دلوقت تحقق يل إنك بتحبني. وكل كالمك صحيح. قال عجوزه :واندا

وحاطه يل رشايط يف شعرها. ها ها ها 

ودلوقت ما دام شفتيها. اتفضيل بقى روَّحي وهو يحصلك دلوقت:چوچو

أيوه آديني مروَّحة )تهم بالخروج(:واندا

)داخلة( آديني اهه يا عزيزي )ترى واندا( آه بردون:سيمون

إخص:أوسكار

)لچوچو( قول يل هنا. إيه الست دي:واندا

ال بس.. دي الداده الداده:چوچو

داده؟:واندا

ال يعني الخدامه:چوچو

)ألوسكار( إيه الست دي يا أوسكار:سيمون

دي واحده زبونه:أوسكار

املسأله دي الزم فيها رس )لچوچو( الطباخه عايزاك يا مسيو چوچو علشان :سيمون

تستفهم منك عن حاجه
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أيوه حااًل:چوچو

غريبه. بقى الست تبقى بالوحاشه دي. والخدامه بالجامل ده. عىل كده الزم :واندا

يكون أوسكار له عالقه بالخدامه الجميله دي

أوسكار 

)يدفعانها إىل الخارج( أورڤوار)1( يا مدام أورڤوار:وچوچو

تسمحي يل اوصلك يا مدام:چوچو

ال ماتتعبش نفسك أنا عارفه السكه.. أنا الزم اعرف كل يشء )تخرج(:واندا

أهاًل وسهاًل يا روحي:أوسكار

إحنا موش يف كده. إنت ملا شفتني استعجلت ورصفت الست دي قوام كده ليه؟:سيمون

ال بس علشان...:أوسكار

علشان الكشف انتهى يا مدام:چوچو

إزاى ده. الدكتور طبيب يف األمراض النسائيه. وازاي يسمح بوجودك يف وقت :سيمون

الشغل بتاعه

ال بس.. دي واحده قريبتي. والزم انا احرض الكشــف بنفيس. وللســبب ده انا :چوچو

كنت موجود

آه. قل يل كده. طيب اتفضل احسن الطباخه عايزاك:سيمون

حارض.. شد حيلك بقى. استلم يف وحالن ياخوي )يخرج(چوچو

وانت موش تروح تغري هدومك وتستعد للغدا:سيمون 

آه صحيح. عن إذنك يا روحي )يخرج(:أوسكار

ال ال. أنا موش مرتاحه أبًدا لجنس الزباين اليل زي دي يا حفيظ :سيمون

)تدخل( بست بست. مدموازيل:واندا

آه. دي هي. بردون مدام. إيه فيه إيه:سيمون

هس. إنت لوحدك هنا :واندا

أيوه لوحدي:سيمون

بس انا عايزه اقول لك كلمه:واندا

يلَّ أنا؟:سيمون

)1( بالفرنسية "Au revoir" وتعني: إىل اللقاء.
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أيوه:لوندا

طيب اتفضيل يا مدام:سيمون

اسمعي. أنا ساكنه يف البيت اليل قدامك ده. وابقى املرتيس بتاعة الدكتور بومبرياك:واندا

مرتيس. آه )يغمى عليها(:سيمون

إيه. الخدامه بتحبه!:واندا

)يدخل( احنا موش حا نتغدى وال إيه:العم

آه. وآدي عمه العجوز:واندا

إيه الست بتاعة القطر.. الله سيمون إيه مالك يا عزيزيت )يرضب عىل يدها( :العم

واللــه طيــب يا أوســكار. مابقاش إال العالقات الغراميــه ويَّا الخدامات آه يا :واندا

)تخرج( خاين 

إزاى املدام دي تيجي هنا. ال دا يشء موش كويس أبًدا:العم 

)تستفيق( آه. هو انت يا عمي. آه إذا كنت تعرف يا عمي:سيمون

أعرف إيه:العم

جوزي. جوزي بيخونني:سيمون

أيوه عارف. دي املدام بتاعة القطر:العم

املدام بتاعة القطر. آه الخاين :سيمون

طويل بالك يا عزيزيت:العم

قال وكان بيحلف يل قال:سيمون

)يدخل( إيه فيه إيه:أوسكار

فيه إيه. فيه إين عرفت إن لك مرتيس يا مسيو:سيمون

أنا؟:أوسكار

أيوه الست بتاعة القطر جات هنا دلوقت. وقالت يل كل يشء :سيمون

)عىل حدة( إخص.. لكن يا عزيزيت...:أوسكار

خليك بعيد يا خاين. إوعى تقرب يل :سيمون

أنا يف عرضك يا عمي فهمها املسأله:أوسكار

كفايه يا مسيو. إنت واحد قليل األدب:العم
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أنا احلف لك يا عزيزيت إن ده سوء تفاهم. وكل يشء بيني وبني الست دي انتهى :أوسكار

من زمان

وإيه اليل يثبت يل كالمك ده؟:سيمون

أيوه إيه اليل يثبت؟:العم

آه. اليل يثبت لكم إن كالمي ده صحيح. جواب كنت كتبته للمسيو چوچو. :أوسكار

وقلت له فيه...

)يدخل( اتفضلوا كل يشء متام. وحرضت السفره:چوچو

تعاىل تعاىل يا چوچو:أوسكار

إيه فيه إيه:چوچو

موش متام ملا ســافرت أنا وعمي علشــان مســألة الجواز. كتبت لك جواب وقلت :أوسكار

لك فيه...

أيوه مظبوط. والجواب لسه يف جيبي. اتفضلوا )يعطيه لسيمون(:چوچو

)تقرأ( عزيزي چوچو. اسهر عىل راحة واندا. إيه:سيمون

إخص. دا الجواب األوالين اليل كنت بعته لك:أوسكار

أيوه هو مضبوط:چوچو

وكرر لها عىل األقل تالت مرات يف اليوم إىن باحبها. ويستحيل احب غريها. يا :سيمون

سالم أما مستند عال

)ألوسكار( وإيه اليل غواك علشان تُطلعها عىل الجواب ده:چوچو

اُطلعها إيه يا لوح.. أنا أوكد لك يا سيمون إن يف الجواب ده راخر سوء تفاهم :أوسكار

كفايه كفايه يا مسيو. بعد كده كل يشء انتهى بيني وبينك :سيمون

انتهى؟ :أوسكار

أيوه. وحيث إنك من نص ساعه بس كنت بتتظاهر بغريتك عيلَّ وموش عاوزين :سيمون

اروح الدانس. يكون يف معلومك إين من الليله حا اتردد عىل محالت الرقص 

واشوف كيفي زي ما بتشوف كيفك. وارقص مع أول واحد يقدم يل نفسه 

واخونك زي ما بتخوينِّ يا خاين

بقى اسمعي يا عزيزيت:أوسكار

أنا أنذرتك قبل كده. الوادع يا عزيزي الوداع )تخرج(:سيمون
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ســيمون. ســيمون. إخص دي تربســت البــاب من جوه. أمــا مصيبه ياهوه أنا :أوسكار

حــا اتجنــن خالص. إنت الســبب يف ده كله يا اســود الوش. فهِّم عمي املســأله 

بهيم يا 

ال مافيش فايده. علشان بعد خمس دقايق حا اكون فُت البيت ده وال تشوفوش :العم

ويش بعد كده أبًدا

بس اسمع يا مسيو كامبوليڤ :چوچو

أنا يف عرضك يا عمي:أوسكار

بــس بقــى كفايه كفايــه األالعيب األراجوزيه الــيل بتلعبوها إنت وابو فصاده :العم

ده )يخرج(

الله. قول يل هنا. فهمني إيه اليل حصل:چوچو

مانتاش فاهم اليل حصل يا غبي. والله أنا موش قادر اعرب عن سخافتك دي يا أخي:أوسكار

ال ال مافيش لزوم لكالم فارغ:چوچو

اخرس. فارغ يف عينك. ودلوقت الزم تروح بيتك حااًل وتجيب يل الجوابات اليل :أوسكار

كنت باعتها لك

إنت مجنون. واعمل ازاي يف األجره املتأخره عيلَّ :چوچو

تعرف شغلك. والزم تكون هنا بالجوابات بعد ربع ساعه. فاهم... :أوسكار

سيمون سيمون. هي عايزه تشوف ويش

معلهش. اكتبلها كلمتني استعطاف وارمي لها الورقه من تحت الباب ميكن تسامحك:چوچو

برضه فكره. لكن إنت مستني إيه ما تروح يا أخي تشوف يل الجواب. ألن :أوسكار

الجواب ده هو بس اليل يربأين ىف نظر سيمون

طيب أنا رايح حااًل:چوچو

الله يلعن اليوم اليل شفت وشك فيه يا شيخ )يخرج(:أوسكار

الله يلعن اليوم اليل نجيتك فيه يا شيخ. لكن ازاي اروح البيت دلوقت. بس إذا :چوچو

كان فيه واحد اقدر اكلفه باملأموريه دي بدايل. آه فكره )يرضب الجرس(

)تدخل( جنابك عايزين يا مسيو چوچو:ليوين

أيوه. عايزك تشويف يل أى واحد دلوقت حااًل علشان ابعته مشوار رضوري وأدي :چوچو 

له أجرته
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عىل عيني يا سيدي )تخرج(:ليوين

مافيــش ورق جــواب هنــا. آه امــا اروح ادور عند الطباخــه ميكن اعرت يف :چوچو

أي ورقــه اكتبهــا وابعتهــا لبــواب البيــت بتاعــي ويَّا الراجل الــيل جاي ميكن 

يعــرف يجيــب الجوابــات الــيل بيقول عليهم دول. يا ســالم. دا أوســكار ده 

دوشــجي )يخرج(

)داخلة( ال يستحيل استنى هنا. والزم ادي له درس يأثر فيه طول حياته. يا سالم :سيمون

الشنطه تقيله قوي

)داخلة( تعاىل من هنا يا شاطر )يدخل بيرتوتيش مبالبس شيال(:ليوين

آه. دي هي:بيرتوتىش

آه. آدي واحد شيال ربنا بعته يل:سيمون

)عىل حدة( أما جامل:بيرتو

اسمع يا شيال. يالال قوام شيل الشنطه دي. وشوف يل تاكيس حطها فيه:سيمون

إزاي ده يا مدام. إنت عايزه...:بيرتو

إعمل اليل باقول لك عليه:سيمون

حرضتك مسافره يا مدام:ليوين

أيوه. وملا واحده ست يخونها جوزها زي حااليت. مافيش عندها إال يشء واحد :سيمون

تعمله. تسافر وتنتقم

براڤو:بيرتو

أنا يف غنى عن استحسانك يا مسيو. يالال شوف يل تاكيس قوام:سيمون

)عىل حدة( عال. آدي الفرصه اليل ميكني انتقم فيها:بيرتو 

آه. أنا نسيت الجوانتي جوه. روحي هاتيه يل قوام يا ليوين :سيمون

حارض يا ست )تخرج(:ليوين

بقى صحيح يا مدام جوزك خانك وانت عايزه تنتقمي منه:بيرتو

وانت مالك ومال كالم زي ده:سيمون

مايل ازاي يا مدام. دا يشء يهمني. وافتكر إن القدره اإللهيه عرتتك يفَّ علشان أوفر :بيرتو

عليك تعب السفر وأجرة التاكيس

إيه الوقاحه دي يا راجل إنت:سيمون
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اسمحي اقدم لك نفيس يا مدام. اليل قدامك ده موش شيال زي ما بتفتكري :بيرتو

جنابك. أنا راجل عظيم

وانا واحده ست رشيفه يا مسيو:سيمون

أيوه عارف. ست رشيفه لكن جوزها زي ما خانتني الست اليل كانت وياي :بيرتو

بس بال هرتسه من فضلك:سيمون

أهه اليل علينا دلوقت اننا ننتقم من الراجل جوزك ده اليل هزأنا احنا االتنني :بيرتو

هزأنا احنا االتنني ازاي:سيمون

ماهو يا مدام الست بتاعة القطر اياها. أصلها بتاعتي أنا:بيرتو

إنت؟ )ضجة( آه جوزي. يالال قوام يالال:سيمون

أيوه اهي الفرصه خدمتني. والزم انتقم لنفيس )يخرجان(:بيرتو

الجوانتي اهه يا مدام. الله. هي خرجت واال إيه:ليوين

)داخاًل( آديني كتبت لها جواب ورشحت لها املسأله. ودلوقت.. آه ليوين. ستك :أوسكار

لسه جوه

ستي سافرت دلوقت. والشيال شال لها الشنطه:ليوين

شيال مني:أوسكار

دا واحد شيال كان قاعد يف القهوه اليل قدام البيت:ليوين

الشيال اليل يف القهوه:أوسكار

أيوه. املسيو چوچو كان عاوز واحد يقيض له حاجه ولقيت الشيال ده قاعد يف :ليوين

القهوه ندهت له

الله يلعنك يا چوچو يا وش املصايب )ينادي من الشباك( سيمون. سيمون. روحي :أوسكار

حوشيها قوام وانا جاي وراِك

حارض يا سيدي )تخرج(:ليوين

)داخاًل( آديني كتبت للبواب جواب )يرى أوسكار( الله إيه فيه إيه:چوچو

فيه إيه. فيه إن بسبب غباوتك دي ها يلحقنى أكرب عار يف الدنيا:أوسكار

الله. هو اتجنن واال إيه:چوچو

سيمون سافرت ويَّا امللعون بيرتوتيش:أوسكار
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بيرتوتيش. يادي الداهيه:چوچو

شوف نتيجة عملك يا بهيم )يهم بالخروج(:أوسكار

مافيش فايده ركبوا التاكيس خالص:چوچو

آه يا ريب:أوسكار

أيوه أيوه. أهه التاكيس وحل:چوچو

وحل )يهم بالخروج(:أوسكار

أهه ساق ماتتعبش نفسك:چوچو

ساق. يادي الفضيحه )يرمتي عىل كريس ثم يرضب جرس التليفون(:أوسكار

ودا إيه دا راخر. آلو.. إيه. زبونه. طالبه الدكتور بومبرياك. ال. إحنا الزم نخلص :چوچو

من الدوشه دي. عايزه إيه يا مدام. الدكتور. عندك أمراض عصبيه

)داخاًل( استودعك الله يا أوسكار:العم

عمي:أوسكار

ال يا مدام. أوسكار ده موش دكتور أبًدا. وال يعرفش حاجه يف الدكرته دا بس :چوچو

علشان عمه جه عنده. اضطر يعمل حكيم كده بالزور 

إيه. حكيم بالزور:العم

ال عمه ده واحد كده زي قرووشييل:چوچو

أوه:العم

آدي احنا خلصنا. )يرى العم( إخص:چوچو

أما غريبه. بقى إنت موش دكتور كامن وبتستغفلني:العم

ودا إيش عرفه إنك موش دكتور:چوچو

أمال إنت إيه؟ قول يل:العم

أنا.. أنا...:أوسكار

)عىل حدة( دا الڤنديتاتو اليل رسقوا منه مراته:چوچو

)داخلة( ما قدرتش أحصلهم يا سيدي:ليوين

آه الكمريره اهي. روحي هايت يل تاكيس قوام:العم

حارض )تخرج(:ليوين 



إال موش دكتور دي كامن. تغشني للدرجه دي. من دلوقت خالص ال تعرفني وال :العم

اعرفك. وانا داخل اجيب الشنطه واسافر حااًل )يخرج(

يادي الداهيه. وزمان بيرتوتيش ما زاغ مبرايت. ال انا الزم الحقهم بأي وسيله:أوسكار

)من الخارج( إيه املسخره دي يا مجنون. أنا الزم اكرس راسك:الظابط 

وآدي الظابط املجنون رجع يزعق:أوسكار

)داخلة( إيه. إنت خارج واألكل جهز:األم

أكل إيه وغريه إيه. مرايت حا تخونني:أوسكار

تخونك. إنت ماتختشيش تقول كالم زي ده:األم 

أيــوه. والزم دلوقــت احصلهــا مطــرح ما راحــت. واخنقها قبل مــا تركبني :أوسكار

الفضيحــه والعار

يا مصيبتي حا تقتل بنتي:األم

آه يا خنزير يا بومبرياك. أنا الزم اقتلك وارشب من دمك :الضابط

)لچوچو( يا اخي شاور لواندا تبطل الزغلله دي )چوچو يذهب نحو الشباك(:أوسكار

)داخاًل( فني هو فني )يرى ظهر چوچو( آه آديني قفشتك يا ملعون:الضابط

الضابط املجنون:چوچو

)من الخارج( ربع ساعه دلوقت وانا باستناه:واندا

)للحام( إنت موش حا تسيبيني يعني:أوسكار

استنى هنا باقول لك يا جوز بنتي:األم

)تدخل( جوز بنتك. ليه إنت موش مراته:واندا

ال يا مدام انا حامته:األم

حامته. آه يا خاين:واندا

خاين. دا الزم له عالقه بالست دي:األم

بقى دي موش مراتك يا خاين. خد )تصفعه(:واندا

إيه. إنت لك مرتيسه. خد )تصفعه( :األم

)يدخل مبالبس مبهدله وميسك يف أوسكار الذي يهم بالخروج مستجريًا به( جاي :چوچو

الحقوين يا هوه
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)داخاًل يتبع عثامن( اوعى تصدق انك تنفد من إيدي يا ملعون :الضابط

جــاي الحقــوين يــا هوه )يدخــل العم فيرضبــه چوچو وقد ظنــه بيرتوتيش( :چوچو

خد خد 

آي آي آي. الحقني يا أوسكار:العم

)يدخل الجميع ويقولون لحن ختام الفصل(

ستــــــــــــار
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الفصل الثالث

ترفع الستار عن صالة دانس ونادي السمر. لحن ورقصة.

)بعد اللحن. يدخل وراءه العبد( ميسيو اي مدام)1(. حيث إن الليله دي ليله :أدولف

فوق العاده والزباين كتري. استحسنت اإلداره فتح أبواب صالة الدانس الكبريه 

علشان راحتكم

براڤو:الجميع

اتفضلوا )يخرج الجميع ويبقى بعضهن(:أدولف 

)لچرمني( آه. مدام چرمني.. خدي خدي:ميمي

آخد إيه:چزما

خدي صولدي مخروق اهه. دا حرز كويس ومجلب للسعاده يا مدام:ميمي

ال بردون. أنا ما اعتقدش يف الخرافات اليل زي دي. واملسأله مسألة حظ يا مدام:چزما

ها ها ها. أيوه صحيح. ألن حظكم كويس قوي. ومحل الدانس ونادي السمر :ميمي

بتوعكوا دول ادوكوالوش)2( خالص

ال وال تنسيش البار دا اليل بنطلع منه كل مصاريف املحل:چزما 

)داخلة من الدانس وبيدها سيجارة( يا سالم الدنيا حر قوي:فرنسني

)لچزما( آه. إيه الست دي يا مدام:ميمي 

دي واحده زبونه جديده بتيجي ترقص عندنا بقى لها كام يوم بس. عن إذنك :چزما

اما اشوف الجرسون بيعمل ايه بره )تخرج(

)مليمي( من فضلك يا مدموازيل:فرنسني

اتفضيل )تشعل لها السيجارة( :ميمي

مريس:فرنسني

ݒادي كوا)3(. يا سالم يا مدموازيل بدلتك دي أالمود)4( خالص. إنِت بقى لك كتري :ميمي 

بترتددي عىل محالت الدانس دي؟
)1( بالفرنسية "Messieurs et mesdames" وتعني: السادة والسيدات.

)2( بالفرنسية "À de quoi louche" ويقصد: مريب أو غريب.

)3( بالفرنسية "Pas de quoi" وتعني: العفو.

)4( بالفرنسية "À la mode" وتعني: عىل املوضة.
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ال أنا لســه مبتديه جديد يا مدموازيل. يعني زي ما تقويل يف دور التمرين :فرنسني

وقبل كده كنت با اشــتغل كمريره عند واحد من الشــبان اســمه املسيو أوسكار. 

وملــا اتجــوز فت الخدمه)1(. واديني دلوقت من دانس لدانس. وبقى عندي 

فلوس واشــرتيت أســهم. وفرنسني الكمريره بقت دلوقت مداموازيل إيزابل 

الباريزيه الجميله

واظن االسم ده هو السبب يف نجاحك؟:ميمي

موش بعيد يا مدموازيل. وحرضتك اسمك إيه من فضلك:فرنسني

اسمى ميمي ترونݒون:ميمي

اسم حلو خالص يا مدموازيل:فرنسني

بس انا انصحك إذا حصل لك قسمه وكسبتي فلوس من طريق الدانس اوعي :ميمي

تخيش نادي السمر اليل هناك ده

علشان إيه بقى:فرنسني

ألن اليل تكسبيه تشاركك فيه مدام مورو وكيلة النادي ألنها بتاخد لنفسها ستني :ميمي

يف امليه من مجموع األرباح زي كومسيون)2( 

أوه بردون. موش ويايا أنا الكالم ده:فرنسني

)من داخل البار( اســمع الكالم زي ما باقول لك. كل يشء هنا يف البار الزم :أدولف

يكون متام

آه. املسيو أدولف صاحب املحل )موسيقى خفيفة(:فرنسني

)داخاًل( آه. حرضتكم بتعملوا إيه هنا؟ :أدولف

بردون. احنا بس بنتكلم شويه ويَّا بعض:ميمي

لكن اظن مانتوش جايني هنا بقصد الكالم. إنتم جايني هنا خصويص علشان :أدولف

الدانس. يالال يالال من فضلكم خشوا الصاله احسن اسحب منكم املاركات اليل 

كسبتوها الليله

ياخي ال دا بعدك. ها ها ها )يخرجن(:الجميع

)ينظر للداخل( يا سالم. إيه املدام دي. ازاي دخلت هنا من غري ما تكون البسه سواريه:أدولف

ال دي زبونه يف املحل يا سيدي. واحده قدميه:العبد

)1( حذف: عند واحد من الشبان اسمه املسيو أوسكار. وملا اتجوز فت الخدمه.

)2( بالفرنسية "Commission" وتعني: عمولة.
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وان كانت. إنت ماتفهمش إن قانون املحل مايسمحش ألي ست أو راجل :أدولف

بالدخول يف صالة الدانس إال إن كانوا البسني سواريه

فاهم يا سيدي:العبد

)أصوات تصفيق من الداخل( براڤو )تنتهي املوسيقى(

حيث إنك فاهم. خد بالك كويس إذا دخل أى شخص موش البس حسب :أدولف

األصول. مافيش غري طرده

حارض يا سيدي )جرس(:العبد

الله. منني الجرس ده:أدولف

من النادي يا سيدي:العبد

طيب خش النادي وانده يل مدام مورو قوام.. استنى اما افتح لك..:أدولف

)يخرج العبد( يا سالم. دي دوشه يا حفيظ )موسيقى خفيفة(

)تدخل والعبد( إنت عايزين يا مسيو أدولف:مدام مورو

أيوه يا مدام. إيه الجرس املستمر ده؟ :أدولف

جرس إيه )الجرس(:مورو

موش سامعه:أدولف

آه. دا الجرس اليل يف منره 7:مورو

منره 7. ومني اليل يف منره 7 :أدولف

دا واحد عليه القيمه جه دلوقت بس:مورو

وجه لوحده واال وياه حد:أدولف

ال جه لوحده. ويظهر إنه جاى من سفر ومعاه شنطته:مورو

غريبه. طيب وازاي تسمحوا له بدخول النادي. إنِت نسيت قانون املحل :أدولف

ال يا مسيو:مورو

ما تفهميش إن البند 86 يحرم دخول أى واحد يف نادي السمر ما دام لوحده :أدولف

وال معهش سمريُە

ال ماهو بس املسيو ده غمزين بورقه مبية فرنك. علشان كده أنا سمحت له :مورو

بالدخول وقعدته يف منره 7 بعيد عن املحالت الربيڤيه)1( 

)1( بالفرنسية "Privé" وتعني: الخاصة.

89



آه. ما دام كده معلهش. ولكن موش قيدت الفلوس دي يف الدفرت :أدولف

إي بالطبع:مورو

)أصوات وتصفيق من الداخل( براڤو )تنتهي املوسيقى(

)جرس من الداخل( إيه الزيطه والدوشه دي يا هوه )يدخل( دا موش نادي :العم

سمر. ده نادي غجر

الله. مني ده:أدولف

دا املسيو اليل يف منره 7:مورو

بردون مسيو. إيه فيه إيه. يلزم خدمه:أدولف

يلزمني الراحه يا مسيو. ألين أنا جاي هنا علشان اروق مزاجي بلعبة بوكر :العم

أو بكارا لحد ما يطلع النهار واروح لحايل. وآديني دخلت النادي بتاعكم ده. 

وقاعد كده لوحدي. وال استفدتش غري الدوشه وقلب الدماغ

أنا افهمك يا مسيو. بقى احنا عندنا )يشري( هنا صالة دانس تابعه للنادي ده :أدولف

وبالطبع يا مسيو محل زي ده مايسلمش من الزيطه

ال ال. حيث كده اسمحوا يل اشوف محل غري ده امتم السهره فيه:العم

ال ال استنى جنابك مالناش بركه إال راحتك )ملورو( شويف لجنابه محل بعيد عن :أدولف

دوشة الدانس. لحد ما يجي له سمريه يجانسه

أيوه إن كان كده معلهش:العم

وصيل جنابه وانا حا امر عىل املحل. وابقي تعايل يف املكتب احسن عايزك:أدولف 

حارض. اتفضل يا مسيو )يخرج(:مورو

اتفضيل )يتبعها(:العم

والله باين بيعه رايجه األخ ده. بس اياك ربنا يرزقه باليل يشطب عليه )يخرج( :أدولف

)داخاًل يتلفت( آه يا ريب. بس اياك االقيها هنا. الله. هو راح فني چوچو.. :أوسكار

چوچو. چوچو. يا مسيو چوچو

)داخاًل يأكل سندوتش( أيوه آديني جاي:چوچو

إنت كنت فني يا أخي:أوسكار

بس كنت باجيب لقمه سندوتش:چوچو 

يا سالم. ولك نفس تاكل سندوتش يف وقت زي ده:أوسكار
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أمال عايزين اموت م الجوع. موش بزياده مدوخني وياك من الســاعة 7 :چوچو

لحد دلوقت. دخلتنا يجي ســبعتارش دانس علشــان تدور عىل مراتك. آدحنا 

بقينا الســاعة 9 وال حطيتش يف عينك حبة ملح ودخلتني مطبخ واال مســمط 

تعشيني علشان 

طيب بس كُل وانت ساكت:أوسكار

أما غريبه دي:چوچو

لكن انا باستغرب يا ناس باستغرب:أوسكار

تستغرب تسترشق زي بعضه:چوچو

باستغرب ازاي بس سيمون تقول إنها رايحه الدانس. وال احناش عارفني نعرت :أوسكار

فيها لحد دلوقت

حد عارف النابوليتاين وداها عىل فني:چوچو

ال يستحيل. أنا الزم االقيها بأي وسيله. ولو الف عليها اربع تركان باريز :أوسكار

)يهم بدخول الدانس(

)مينعه( بردون مسيو:العبد

إيه مالك:أوسكار

مافيش إذن بالدخول يا سيدي:العبد

إزاي ده:أوسكار

أيوه يا سيدي. اليل عايز يخش صالة الدانس دي الزم يكون البس سواريه :العبد

أيوه سواريه موش ماتينيه زي حاالتك:چوچو

)لچوچو( إيه بيقول إيه ده أنا موش فاهم:أوسكار

ال والغريبه إنك مابتفهمش وتقول عيلَّ غبي:چوچو

يعني إيه:أوسكار

يعني إن املحل ده تري شيك)1(. واليل عىل وش ڤنديتا زيك الزم يستعد لها :چوچو

ويلبس تري شيك

هس اخرس. ڤنديتا يف عينك )يتجه نحو الباب( آه. الزم تكون هنا يف البار.. ال :أوسكار

ماهيش جوه. يا ترى هي فني دلوقت

ميكن كانت هنا وخرجت:چوچو
)1( بالفرنسية "Très chic" وتعني: كامل األناقة.
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ال أبًدا. الزم تكون جوه يف صالة الدانس ده )للعبد( فني بس صاحب املحل أنا :أوسكار

بدي اسأله عىل حاجه واستفهم منه

دلوقت يجي يا سيدي:العبد

طيب أنا حا استناه هنا )يجلس. لچوچو( يعني إنت السبب يف ده كله :أوسكار

إيه. أنا السبب:چوچو

أيوه. ألين بعت لك جواب كان يثبت براءيت عند الست بتاعتي. ولو كنت جبت :أوسكار

يل الجواب ده كنا انتهينا وال حصلش اليل حصل

)من الخارج( أيوه. ادفع للعربجي أجرته:واندا

آه. دي هي:چوچو

مني مرايت )يتجه نحوها( آآه يا عزيزيت...:أوسكار

)داخلة( آه إنت هنا يا مسيو أوسكار:واندا

إرمي:چوچو

الله الله:أوسكار

أنا يا عزيزي مبسوطه قوي اليل شفتك:واندا

ولكن أنا موش مبسوط أبًدا يا مدام. ألين أنا دلوقت موش عاوز اعرف حاجه :أوسكار

اسمها واندا

برضه جايز. ولكن أنا اعرف حاجه اسمها أوسكار:واندا

لكن يا عزيزيت...:چوچو

أوه ما تتداخلش بالش دوشه.. بقى إنت تتصور يا مسيو إنك تضحك عىل :واندا

واحده زيِّي. وتسيبك كده من غري ما تنتقم منك

آه. جينا للڤنديتا الالونداوي بقى:چوچو

أهه دلوقت كل يشء حصل متام زي ما قال يل حبيبي بيرتوتيش آه يا عزيزي :واندا

بيرتوتيش. فني إنت دلوقت يا روحي فني. أنا كنت هبله وعبيطه اليل سبته 

وعرفت واحد زيك. ودلوقت الزم انتقم منك. ڤنديتا

دي باين نابوليتانيه روخره يا حفيظ:چوچو

)يدخل. للعبد( أنا رايح املكتب وابقى ابعت يل مدام مورو:أدولف

حارض يا سيدي:العبد
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طول بالك. مدام. أوسكار معذور إنه يعاملك املعامله دي. صحيح إنه عاملك :چوچو

معامله خنازيري. لكن...

هس اخرس...:أوسكار

بالش كالم فارغ. بقى تسهر وياك يف القطر طول الليل. والقط يخوفها. وبعدين :چوچو

تروح تتجوز واحده تانيه وتسكنها قدامها كده عيني عينك 

وبعدين وياك:أوسكار

)هامًســا( طــول بالــك. أنا بالطف لك عصبيتها شــويه. معلهش يا مدام :چوچو

ســامحيه ألنــه هجص طول حياته. واهه دلوقت حــا يجني مثرة الهجص 

بتاعه. والســت بتاعته...

هس اخرس:أوسكار

بس اسكت إنت خليني اروق لك دمها. أيوه يا مدام ألن جنابه بسبب سريه :چوچو

البطال ده. أهه يف يوم واحد خرس كل حاجه

إيه خرس إيه:واندا

أواًل خرس مراته اليل سابته علشان متيش عىل كيفها:چوچو

عملت طيب:واندا

يعني إنت حا تسكت واال أل:أوسكار 

ثانيًا خرس الرثوه بتاعة عمه اليل حا يحرمه من مرياثه. والرثوه دي تطلع :چوچو

عرشين مليون فرنك

عرشين مليون؟:واندا

عىل اقل تقدير:چوچو

يا خساره:واندا

أيوه يا مدام. وافتكر إن املصايب دي بزياده عليه:چوچو

بزياده عليه:واندا

معلوم. الرضب يف امليت حرام. وال فيش لزوم لالنتقام بتاعك ده حيث إن اليل :چوچو

حا تنتقمي منه ده بسببك إنِت اتحرم من مرياث عمه. وعىل وش فضيحه. 

وبقى عيل باب الله زي حااليت

إنت حا تسكت واال اخنقك واسرتيح من خلقتك:أوسكار
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أنا مايل. تعرف شغلك وياها. قال عاوز اخلصه وهو موش مخلصه. صحيح :چوچو

تعمل طيب تالقيه بطال

فني صاحب املحل من فضلك:أوسكار

صاحب املحل راح مكتبه اليل يف الجنينه يا سيدي:العبد

طيب مريس )لچوچو( الله يجازيك يا چوچو. كل الدوشه دي من تحت راسك :أوسكار

)يذهب نحو املكتب(

 قال من تحت رايس قال. بيحب يل حب اكسربييس. ويقول يل من تحت رايس :چوچو

إال قول يل يا مسيو چوچو:واندا

مدام:چوچو

بقى صحيح مرات أوسكار سابته علشان متيش عىل كيفها:واندا

مظبوط:چوچو

يا سالم. وتسيبه كده بعد شهرين من جوازهم:واندا

أل. وال متشيش إال ويَّا واحد ْوحش زي النابوليتاين بيرتوتيش :چوچو

إيه. بيرتوتيش بتقول:واندا

أيوه هو اليل خطفها:چوچو

خطفها. يا حفيظ. ال دا يشء ما اقدرش احتمله أبًدا. ڤنديتا :واندا

الله جرى لك إيه:چوچو

إال بيرتوتىش خطفها. واملصيبه دي برضه من تحت راس الخنزير أوسكار:واندا

الله. مصيبة إيه يا مدام. أنا موش فاهم:چوچو

موش فاهم. إنت ماتفهمش إن دلوقت كل ما اتصور بيرتوتيش قاعد ويَّا :واندا

سيمون باغري عليه قوي. وبتقيد النار يفَّ. وعلشان كده أنا الزم انتقم من 

أوسكار ده أفظع انتقام )تخرج(

آه فكره. ما دام واندا بتغري عىل بيرتوتيش لحد دلوقت. معناها إنها لسه بتحبه. :چوچو

وما دام بتحبه احسن طريقه إين اكلمه يف التليفون يف القهوه اليل بيقعد فيها 

قدام البيت وهو يجي حااًل. والزم يحصل صلح بيناتهم. وبالطريقه دي نخلص 

من دوشتهم.. قول يل يا بلدي

مسيو:العبد
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فني محل التليفون اليل هنا:چوچو

عندك بره جنب الباب دي:العبد

مريس. أيوه خلينا نخلص من الڤنديتا بتاعتهم مره واحده كده بالجمله. إال :چوچو

ڤنديتا دي كامن ياخوي )يخرج(

)داخاًل ومدام مورو( ال أبًدا. فني صاحب املحل ده:العم

بس فيه إيه يا مسيو:مورو

دا يشء وحش خالص. بقى أنا فايت منره 7 علشان عدم الدوشه. وتقعديني :العم

حرضتك يف منره 18 والدوشه ألعن هناك

دوشة إيه يا مسيو. دانت هناك ماتسمعش دوشة الدانس أبًدا:مورو

كالم فارغ. الخوته عندكوا هنا يف كل مطرح.. هنا تسقيف وهيصه مالهاش حد. :العم

وهناك فيه أوركسرت

أوركسرت. أوركسرت إيه يا مسيو:مورو

أوركسرت قبالت وتنهدات يف املحالت اليل جنبي ما بتتقطعش أبًدا يا حفيظ اليل :العم

ما فيه انرتاكت)1( أبًدا

أمال عايز إيه يا مسيو من نادي زي ده مخصوص للمجانسات واجتامع األحبه. :مورو

رضوري يا مسيو إن كل واحد هنا يكون حر وعىل كيفه

حر. أمال ليه أنا موش حر زي دول:العم

يعني إيه. أنا موش فاهمه:مورو

يعني مافيش حد بيجانسني زي الجامعه اليل هنا دول:العم

إيه إنت راخر تحب مجانسة الجنس اللطيف يا مسيو:مورو 

أل أنا ما احبش مجانسة الجنس اللطيف قد كده. ولكن برضه ما اكرهاش :العم

)تدخل عىل حدة( أيوه. آديني لقيت الطريقه اليل بها انتقم من أوسكار. :واندا

مافيش احسن من كوين ادور عىل عمه الغني ده واغويه بأي وسيله. يا سالم 

عرشين مليون. ندٍر عيلَّ يا سان انطوان شمعه بخمسني صولدي إذا عرتتني فيه

استني استني. ميكن حاجتك حا تنقيض )لواندا( اسمعي يا مدام. أنا عندي لك :مورو

شغله كويسه. بس ابقي شوفيني

)1( بالفرنسية "Entracte" وتعني: اسرتاحة.
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شغلة إيه:واندا

بس فيه واحد غاوي لسه جديد. ويظهر عليه إنه غني قوي. تحبي تجانسيه يف :مورو

النادي شويه

وفني الغني ده؟:واندا

)يراها( إيه. الست بتاعة القطر:العم

)عىل حدة( العرشين مليون.. مريس يا سان انطوان مريس. شمعه بتالته فرنك :واندا

موش خساره فيك )لها( طيب اتفضيل انت دلوقت

بس ماتنسيش إن يلَّ ستني يف امليه من األرباح )تخرج(:مورو

بونسوار يا حرضة العم املحرتم:واندا

بونسوار مدام:العم

ك:واندا إزاي أوسكار ابن اخوك كده عىل حسَّ

من فضلك ماتجبيش سريته يا مدام:العم

واظن إن جنابك رشفت هنا دلوقت علشان تسيل نفسك. وتضيع الزعل العائيل :واندا

اليل عندك موش كده؟

يف الحقيقه أيوه يا مدام. أنا جيت هنا علشــان اميض الســهره واصبح اســافر :العم

عىل شييل

تسافر:واندا

أيوه:العم

. مدام مورو قالت يل عىل كل حاجه:واندا ياخي ال ماتخبيش عيلَّ

قالت لك عىل إيه:العم

قالت يل إنك عاوز واحده جميله زيي تسليك وتآنسك:واندا

إيه الكالم الفارغ ده:العم

بص يل بصه بس. شوف جاميل. شوف عيوين. شوف الشفايف الشبيهه بالورده :واندا

اليل تزين عروة الچاكته. آه يا مكار. أنا ماكنتش أصدق إنك كده أبًدا 

ال يا مدام. أنا ما اسمحلكيش بالكالم الفارغ ده ألين...:العم

ألنك راجل عجوز؟ ما تآخذنيش يا مسيو. أنا نسيت إنك يف السن ده ويجب :واندا

عيلَّ احرتامك
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سن. سن إيه. أنا عمري مايجيش...:العم

أيوه صحيح. حتى اليل يشوفك يقول عليك أصغر من كده كامن :واندا

موش كده يا روحي. ها ها ها )يهم بالتقرب منها(:العم

ال ال ارجع. آه يا ريب:واندا

إيه فيه إيه:العم

يا سالم. دنا نسيت إنك عم أوسكار:واندا

وأوسكار ده مايهمنيش يا مدام:العم

)يدخل( بيقول إيه ده:أوسكار

وتعريف أوســكار ده واحد صفته إيه. دا واحد جبان. وال عندوش شــهامه أبًدا :العم

يا مدام 

إيه )يرضبه شلوت(:أوسكار 

آي :العم

إخص. عمي:أوسكار

أوسكار! مابقاش إال كده يا مسيو. ما شا الله ما شا الله. مابقاش ناقص غري :العم

كونك متد إيدك عيلَّ بواسطة رجلك

ال يا عمي بس...:أوسكار

ال يــا مســيو أنا مابقيتش عمــك وال حاجه. ومن جهة املاليني دي اليل كنت :العم

حا افوتها وتورثني فيها. أنا حا اســتعمل كل أنواع اإلرساف وابعرتها قبل مويت 

)لواندا( تعايل يا عزيزيت نرشب لنا كاسني تعايل )يدخل البار(

ماتزعلش يا عزيزي أوسكار ماتزعلش أبًدا:واندا

مازعلش:أوسكار

أيوه صحيح إنت خرست عمك بسببي. ولكن اهه ربنا عوض عليك بواحده :واندا

زيي ناسبتك وبقت عمتك. ها ها ها )تخرج( 

يا حفيظ من دي ليله يا حفيظ. أنا موش عارف اعمل ايه ىف العبد ده اليل :أوسكار

موش رايض يخليني ادخل صالة الدانس ميكن تكون مرايت جوه دلوقت 

)تدخل( افتكر إن إيراد الليله دي موش بطال:مورو

آه. اسمعي يا مدام:أوسكار
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مسيو:مورو

إنت من املحل طبًعا موش كده؟:أوسكار

أيوه فيه خدمه يا مسيو:مورو

املسأله يا مدام إين بادور عىل واحده ست:أوسكار

أوه. دانت بختك كويس:مورو

كويس ازاي:أوسكار

معلوم يا مسيو ألنك بتتكلم ويَّا واحده اختصاصيه. وتنفعك قوي يف املسائل :مورو

اليل زي دي

يا سالم:أوسكار

لكن اليل عايزها دي جنسها إيه من فضلك. سمره بيضا. سمينه نحيفه زي ما :مورو

يعجبك. ألن الليله دي بسم الله ماشا الله. فيه عندي ميت ألف صنف

بس بس روحي يف داهيه:أوسكار

)عىل حدة( إخص. دا باين عليه زبون قرديحي خالص )تخرج(:مورو

يا حفيظ. شــوفوا الوســط الزفت اليل مرايت عاوزه ترمي نفســها فيه دي :أوسكار

مصيبــه يا حفيظ

)داخلة( آه. مسيو أوسكار:فرنسني

فرنسني! إنِت هنا. تعايل تعايل :أوسكار

إيه فيه إيه:فرنسني

شفتيش مرايت جوه:أوسكار

مراتك. وانا إيش عرفني مبراتك يا مسيو. أنا شفتها أبًدا:فرنسني

أيوه صحيح أنا كنت نايس. آه ال ال. إنِت برضه شفتيها وتعرفيها :أوسكار 

شفتها:فرنسني

أيوه املداموازيل اليل كانت جات عندي يف اليوم اليل سافرت فيه أنا وعمي :أوسكار

علشان مسألة الجواز

آه. أيــوه عرفتهــا. املداموازيــل الجميله دي اليل كانت وياها واحده تانيه. :فرنسني

موش كده؟

مظبوظ هي:أوسكار
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ال يا مسيو. بكل تأكيد ماهيش جوه ولو كانت جوه كنت عرفتها:فرنسني

)عىل حدة( يا سالم. دلوقت أنا رّدت يفَّ روحي:أوسكار

إذا كان يلزم جنابك أي خدمه أنا مستعده يا مسيو:فرنسني

ال مريس قوي:أوسكار 

أمال بردون )تخرج(:فرنسني

)يخــرج ورقــة ويقرأ( يا ســالم. بقى أنا لســه حا الف عــىل محالت الدانس :أوسكار

دي كلهــا. الغايــه مــا دام هي مــوش موجوده هنا )تظهر ســيمون( آه أهي 

سيمون جات.. 

آه. إنت هنا يا مسيو. إنت بترتدد عىل محالت الدانس كامن:سيمون

أيوه علشان ادور عليِك يا روحي. ألن من اللحظه اليل مشيتي فيها مع الراجل :أوسكار

الدون ده. جريت وراِك زي املجنون. ولفيت عليك يجي عرشين صالة دانس 

علشان االقيِك يا حيايت. الغايه آديني عرتت فيك وتعبي برضه ما راحش بالش. 

تعايل نروَّح يا روحي تعايل

نروَّح. نروَّح عىل فني يا مسيو؟:سيمون

عىل فني ازاي. عىل بيتنا:أوسكار

بيتنا. أنا مابقاليش بيت يا مسيو. أنا قلت لك برصاحه إن العالقه اليل بيننا :سيمون

انقطعت خالص

سيمون. أنا يف عرضك. املسألة دي إنِت فهمتيها غلط:أوسكار

ما تحاولش تربأ نفسك من فضلك. قلب الست ملا ينكرس يستحيل تصليحه أبًدا )لحن(:سيمون

أنا يف عرضك يا سيمون. تعايل نروح وبكره يتضح لك براءيت وتفهمي كل يشء :أوسكار

ال يستحيل يا مسيو ألنك وقت ما اتجوزتني أنا كنت صحيفه بيضا. ويف :سيمون

الصحيفه البيضا دي تجارست حرضتك وكتبت فيها تذكارات وسخه. وحيث 

إىن ما احتملش الوساخه دي أبًدا. مسكت األستيكه ومحيت جميع التذكارات 

املوجوده. ودلوقت كأين ال اعرفك وال تعرفني 

أنا يف عرضك يا روحي بالش تهكم عيلَّ بالشكل ده:أوسكار

إنت عارف أنا موش باهزر واملسألة جديه خالص. إنت ما حافظتش عىل :سيمون

حقوق الزوجيه. بالطبع أنا كامن موش حا احافظ عليها. إنت مشيت عىل 

الشامل وكل واحد حر يف سريه
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بس اسمعي يا عزيزيت. أنا احلف لك إين كتبت جواب لچوچو يربأين من التهمه :أوسكار

الفظيعه دي

إيه برضه. طيب وفني الجواب ده:سيمون

أنا عارف رماه فني الغبي ده. أنا باستغرب ازاي لقينا الجوابات اليل كنت :أوسكار

بابعتها له كلها. إال الجواب ده موش عارف رماه فني

بس بس من فضلك بالش كذب. ودلوقت إذا حبيت تروَّح حرضتك اتفضل. أنا :سيمون

موش ماسكاك

إيه. أنا يستحيل انتقل من هنا إال رجيل عىل رجلك )سيمون تخلع املانتو)1(( :أوسكار

يادي الفضيحه. دي نصها عريانه يا حفيظ يا حفيظ

أورڤوار مسيو. وامتنى لك حياة اللذه والهنا. أما أنا حاخش ارقص واسيل نفيس. :سيمون

عن إذنك )تخرج(

)يتبعها ويريد الدخول( ماتنسيش يا سيمون إين جوزك ويلَّ الحكم عليك :أوسكار

)مينعه( جوزها لكن ما تخشش:العبد

برضه. بقى إنت واقف يل كده زي اللقمه يف الزور:أوسكار

)يدخل( أما النوبه دي الزم اكون عملت شغله مفيده:چوچو

آه يا چوچو لو تعرف...:أوسكار

أنا عندي خرب لكن كويس خالص:چوچو

خرب إيه:أوسكار

أنــا كلمــت بيرتوتيش يف التليفــون بصفتي واحد صاحبه. وميكني دلوقت :چوچو

اطمنك خالص

تطمنِّي ازاي:أوسكار

أيوه. ألن مراتك نطت من التاكيس اليل كان ركب وياها فيه وزاغت منه. :چوچو

مسكني بيرتوتيش. ده راخر أجرنه زي حاالتنا داير دايخ وبيدور عليها وهي 

دلوقت زمانها يف البيت

يف البيت!:أوسكار

بالطبع. أمال حا تروح فني ما دام زاغت منه:چوچو

)1( بالفرنسية "Manteau" وتعني: بالطو.
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يا شيخ اتلهي:أوسكار

أتلهي ازاي:چوچو

سيمون هنا وقابلتها. ودخلت صالة الدانس هنا:أوسكار

هنا هنا:چوچو

أيوه:أوسكار

ما دام كده. حقك إنت اليل تتلهي عىل عينك موش أنا ياخوي :چوچو

ياخي الحمد لله اليل امللعون بيرتوتيش مايعرفش هي فني دلوقت :أوسكار

ال ما تفتكرش:چوچو

إزاي ما افتكرش:أوسكار

أيوه علشان أنا عملت لك خدمه كويسه:چوچو

يا ساتر اسرت. أنا والله دلوقت باخاف من خدماتك دي قوي. وإيه هي الخدمه دي:أوسكار

أنا اكتشفت دلوقت إن واندا بتحلوس تاين عىل بيرتوتيش:چوچو

كويس:أوسكار

وباالختصار كده علشان ألحم االتنني يف بعض واخليهم يحلّوا عنا. كلمت لك :چوچو

بيرتوتيش يف التليفون علشان يجي هنا دلوقت حااًل. وقلت له إن واندا هنا

إخص عليك وعىل وشك. إنت الزم مجنون:أوسكار

مجنون ازاي:چوچو

تكلف بيرتوتيش يجي هنا يف وقت زي ده ومرايت هنا وزعالنه مني. وموش :أوسكار

عايزه تشوف ويش. دي خدمه دي. دي أكرب مصيبه يا غبي

مصيبه:چوچو

معلوم. ألن بيرتوتيش بيدور عىل مرايت موش عىل واندا. واظن إنه مايجيش ألن :أوسكار

واندا ماتهموش دلوقت

ال رضوري راح يجي هنا حااًل:چوچو

رضوري ليه:أوسكار

أيوه. ألين علشان اكون متأكد من مجيه. قلت له إن مراتك هنا:چوچو

يادي الداهيه. وال تقولوش يجي إال وقت ما تيجي مرايت هنا:أوسكار
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وانا كنت عارف إنها جات. الحق عليك إنت كان الزم تديني خرب. إنت :چوچو

ماتعرفش تعمل حاجه أبًدا

ياخي الربكه فيك. حا ابقى أنا وانت:أوسكار

الغايه ما دام العباره وصلت لكده. مافيش عندنا دلوقت إال طريقه واحده:چوچو

إيه هي؟:أوسكار

بيرتوتيش حا يكون هنا بالكتري بعد خمس دقايق:چوچو

كويس:أوسكار

فاحنا دلوقت نستخبى ونكمن له هنا ورا الباب ده. وهو يخش من هنا واحنا :چوچو

نروح هاجمني عليه. أنا اكتم لك نفسه. وانت تروح ماسكه من زمارة رقبته 

تطلَّع روحه يف إيدك وبعد كده نرميه بره وال من دري وال من شاف

إيه. يعني ارتكب جرميه؟:أوسكار

ال ما تفتكرش. إعمل إنت اليل باقول لك عليه وملا تنظبط أنا اعرف شغيل :چوچو

تعرف شغلك ازاي:أوسكار

أيوه. علشان أنا اعرف واحد أڤوكاتو صاحبي. يضمن لك إنك ماتاخدش يف :چوچو

الجرميه دي إال سنتني مع التشغيل

والله أنا حاسس إنك حا تودينى يف داهيه يا أخي:أوسكار

يالال امال استعد. زمان الراجل جاي )يختفيان(:چوچو

)داخاًل( أوسكار إنت حا تكون. ڤنديتا:بيرتو

بيرتوتيش :االثنني

)يراهام( آه. ميسيو.. إنتوا بتنتظروين هنا؟ أنا آسف اليل ماجيتش من الباب :بيرتو

العمومي ده. وجيت من باب البار املوصل للشارع

أهي الحسبه خرمت ياخوي:چوچو

أظن النوبه دي احنا اتفقنا يا عزيزي أوسكار:بيرتو

اتفقنا عىل إيه:أوسكار

بالطبع اتفقنا. حيث إن صاحبك املسيو چوچو كلمني يف التليفون إين آجي :بيرتو

علشان اقابل مراتك هنا دلوقت حااًل

أيوه أنا قلت له كده:چوچو
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بس بس بال قلة أدب:أوسكار

العباره مافيهاش قلة أدب وال حاجه. اليل عليك دلوقت إنك تقبل املبدأ. :بيرتو

وبعدين نتفق عىل التفاصيل

إخرس. تفاصيل يف عينك راجل ماتختشيش:اوسكا

)لبيرتو( ماتتعبش نفسك يا مسيو. دا واحد راسه جامده. وال تنجحش وياه :چوچو

املفاوضات أبًدا

بخاطرك. ما دام إنت دلوقت موش جاي باملعروف. أنا حاخش ملراتك يف صالة :بيرتو

الدانس. وابتدي يف العمل

ال يا مسيو كان غريك اشطر. هدومك دي ما تسمحلكش بالدخول :چوچو

إخص:بيرتو

)لچوچو( يف عرضك شوف يل طريقه اخش بها واسحب مرايت من هنا حااًل :أوسكار

مافيش طريقه إال تخش صالة الدانس وتخطف مراتك غصب عنها:چوچو

واخش ازاي بس. والعبد ده واقف كده:أوسكار

ال ما تفتكرش. أنا اوزعه لك من قدام الباب. وانت تخش عىل طول )للعبد( :چوچو

إنت يا بلديَّ

إيه فيه:العبد 

أنا مبسوط منك خالص. خد ورقه بخمسني فرنك علشانك:چوچو

مريس )يتقدم ليأخد الورقة. بيرتوتيش يدخل إىل الصالة. أوسكار يهم بالدخول :العبد

فيمنعه العبد(

إخص. الراجل دخل جوه. يا حفيظ يا حفيظ:أوسكار

يبقى يل عندك خمسني فرنك. اوعى تنىس:چوچو

يا سيدي اتلهي احنا يف إيه وال يف إيه. دلوقت بقت فضيحتي للركب :أوسكار

فضيحة إيه. موش غايته بيرتوتيش حا يرقص ويَّا مراتك. خليه يرقص بس اليل :چوچو

علينا نخيل املسألة تنتهى لحد الرقص. وال تتعداهش 

)يدخل من الدانس ومعه اثنني( اتفضلوا من هنا. اتفضلوا )يخرجان(:أدولف

إيه املحل ده يا مسيو:چوچو

دا النادي املخصص للمجانسه والسمر:أدولف
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غريبه. ولكن إنت ازاي فتحت الباب ده:چوچو

دا رس من أرسار املحل وال يصحش إن حد يطلع عليه. والنادي ده تحت أمركم :أدولف

يف كل وقت.. ميسيو )يخرج(

إيه رأيك يا سيد چوچو. أهه فيها نادي للمجانسه والسمر كامن:أوسكار

أنا اقول لك الحق أنا أفكاري ضاعت يف املحل ده خالص:چوچو

آه:أوسكار

إيه فيه إيه:چوچو

إجري قوام عىل التليفون وقول لحاميت تيجي هنا حااًل:أوسكار

علشان إيه حا ترقص وياها :چوچو

يا اخي روح اعمل اليل باقول لك عليه بالش غلبه:أوسكار

منرة حامتك إيه من فضلك:چوچو

واجرام)1(   38 - 83:أوسكار

واجرام   38 - 83:چوچو

بس قوام من فضلك. إنت موش شايف إين عىل وش فضيحه :أوسكار

يعني التليفون حا يعمل بوليس حفظ اآلداب ويخلصك من الفضايح )يخرج(:چوچو

أيوه مافيش غري حاميت اليل تقدر تخلصني من الورطه السوده دي:أوسكار

)داخلة( آه. إلحق يا مسيو أوسكار:فرنسني

ألحق إيه:أوسكار

الست اليل بتدور عليها جوه هنا. وشفتها دلوقت بس ملا قامت علشان ترقص :فرنسني

ترقص مع مني؟:أوسكار

ترقص ويَّا الراجل ده اليل كان جاب لك الشنطه يف البيت يوم وصولك من :فرنسني

مونت كارلو

بيرتوتيش. آه امللعون أنا الزم اكرس وشه:أوسكار

)من الداخل( آلو.. أيوه يا مداموازيل. واجران   38 - 83:چوچو

الله الله. دا لسه بيبتدي. من فضلك يا فرنسني خدي تاكيس وروحي عا البيت :أوسكار

ابعتي يل حاميت هنا قوام

)1( اسم أحد أهم الشوارع يف باريس. 
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عىل عيني يا سيدي. مسكني يا أوسكار مسكني )تخرج(:فرنسني

أيوه عايز النمره دي. أحسن الديوك والفراخ واقعني هنا ويَّا بعض خالص:چوچو

دا بيقول إيه ده:أوسكار

أنا مني. أنا الدكتور أوسكار بومبرياك. إيه متان تيام سجن. أنا مايهمنيش متان :چوچو

تشهر موش متان تيام 

سجن. سجن إيه املجنون ده:أوسكار

)داخاًل( الله ينعل التليفونات واالخرتاعات اليل زي الزفت دي:چوچو

الله. إيه مالك:أوسكار

املداموازيل بتسألني عالنمره. وعلشان اخليها تديني النمره قوام. قلت لها كده :چوچو

بالسيم. إن الفراخ والديوك واقعني ىف بعض. قال إيه افتكرت إين باهزأها قال

وبعدين:أوسكار

وبعدين قالت يل إنت مني. قلت لها أنا الدكتور أوسكار بومبرياك. وقالت يل إنها :چوچو

. يعني عليك إنت بتامن تيام سجن. موش مصيبه دي حا تشتكيني ويحكم عيلَّ

وهــو إنــت متلــيل وش املصايب. وبهبلك ده حا تخــرب بيتي وتوديني يف :أوسكار

يا غبي  داهيه 

ال ما تفتكرش. أنا برضه حاسس إن املسأله دي حا تنتهي عىل خري:چوچو

إيه ربنا يسمع منك:أوسكار

أيوه. ما دام واندا متمسكه ببيرتوتيش لحد دلوقت. ما علينا إال نلزقهم لبعض. :چوچو

واحنا نخلص من املسأله دي زي الشعره من العجينه

)داخلة والعم( اتفضل يا توتو:واندا

املسيو كامبوليڤ:چوچو

چوچو:العم

)هامًسا ألوسكار( عمك ويَّا واندا:چوچو

مايهمنيش :أوسكار

)للعم( ماتختشيش عىل دقنك وانت يف السن ده:چوچو

مايهمنيش :العم

)لنفسها( ديهدي ياخوي. دي كل الناس مايهمهاش :واندا
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آه. إنت هنا يا أوسكار. من فضلك اخيل طريقي وال تقفش يف سكتي:العم

إزاي ده يا عمي. موش عيب عليك...:أوسكار

وانت موش عيب عليك ملا تسيب مراتك كده دايره لوحدها يف محالت الدانس :العم

اليل زي دي

مرايت؟ مالها مرايت يا عمي. أنا ما اقبلش منك أبًدا الطعن يف حق مرايت:أوسكار

تعاىل يا اخي ما تهيجش عصبيتك.. جرسون:چوچو

)من الداخل( مسيو:الجرسون

جردل ميه متلجه. وكبُّه قوام عىل راسه خليه يفوق:چوچو

حارض )يخرج أوسكار(:الجرسون

)يرى أدولف داخاًل( من فضلك يا مسيو افتح لنا باب النادي :العم

تحت أمرك يا مسيو.. اتفضل:أدولف 

الله الله. جنابك موش جاي هنا علشان ترقص:چوچو

ال ال أنا حا اجانس زي الناس اليل بيجانسوا بعض جوه. اتفضيل يا مدام )يخرج(:العم

اتفضل يا توتو )تخرج(:واندا

توتــو إيــه. الله يخرب بيت أبوكو. إيه الــرأي دلوقت وانا كنت متكل عىل واندا :چوچو

علشــان تخلصنــا من الراجــل النابوليتاين ده. واهى لزقت يف توتو اليل موش 

حا تســيبه دلوقت إال بالنبوتو. آه فكره. الزم نخيل ســيمون هي اليل تغري عىل 

أوسكار. ونخليها تظبطه وهو يجانس واحده ست. ولكن منني نجيب الست 

دي بقى )يرى مدام مورو( واحده ست اهى. بونسوار مدام

بونسوار مسيو:مورو

هي هيء ازيك:چوچو

مريس. أظن جنابك متضايق وانت كده لوحدك:مورو

هه ال.. )عىل حدة( ال دي ما تنفعش وال تحركش غرية سيمون أبًدا :چوچو

يعني إذا كنت تحب تقيض بقية السهره مبجالسة واحده ست جميله أنا :مورو

مستعده اشوف الخدمه دي يا مسيو

عال. دي باينها واسطة خري. )لها( ال مايهمش. جميله موش جميله زي بعضه :چوچو

هيه زي بعضه ازاي:مورو

106



معلوم زي بعضه. علشان الست دي موش علشاين أنا. دي علشان واحد صاحبي:چوچو

وفني هو صاحبك ده:مورو

جوه يف البار. حاطط دماغه يف جردل ميه متلجه:چوچو

طيب استناين هنا. وانا جايه لك بالطلب بعد خمس دقايق :مورو

مريس يا مدام )تليفون( آه التليفون. شويف شغلك يا مدام وانا جاي لك حااًل:چوچو

أيوه حااًل:مورو

)تدخل( يا سالم الدنيا حر خالص:واندا

الله. إنت سبت الراجل العجوز ده وخرجت ليه:مورو

عجوز. هو أنا حا اسيب العجوز ده أبًدا إال بعد ما اشطب عليه خالص اهه :واندا

افضل الزقه له كده لحد ما ابلفه وياخدين املرتيس بتاعته وملا اشطّب عليه 

اسيبه)1( واشوف غريه. إي التجاره حره يا مدام )تخرج(

)تدخل يتبعها بيرتوتيش( من فضلك يا مسيو ابعد عني. ألن رقصك اليل رقصته :سيمون

وياي ده. خارج عن حدود األدب 

اسمعي يا مدام. حيث إننا وصلنا لكوننا نرقص مع بعض. يعني مابقاش بيننا :بيرتو

أى تكليف. خصوًصا إننا اتفقنا مع بعض إننا ننتقم من أوسكار

ننتقم منه بالشكل السافل اليل عملته ده. إنت غلطان قوي يا مسيو :سيمون

)يدخل( الله ينعلك يا چوچو. سمعوا كالمه ومسكوين بالقوه. وفضلوا يُكبّوا يل :أوسكار

ميه متلجه عىل رايس ملا خلوها جياليت خالص

)يرى أوسكار( الله. واحد تريك دا واال إيه:بيرتو

جــوزي!.. أيــوه اما اغيظه. ومع ذلك يا مســيو احنــا الزم ننتقم من جوزي :سيمون

وسيله بأي 

مرايت! سيمون:أوسكار

أنا ما اعرفكش يا مسيو )لبيرتو( أيوه يا مسيو أنا عاوزه انتقم الليله دي نفسها:سيمون

إيه:أوسكار

معلوم الزم. ألين كنت عارف برضه إنك مصممه عىل كده. وجايه الليله هنا :بيرتو

علشان انتقامنا

)1( تغيري "وياخدين املرتيس بتاعته وملا اشطّب عليه اسيبه": وملا اشطّب عىل فلوسه واسيبه. 

107



إنت بتقول إيه يا سافل :أوسكار

اخرس سافل يف عينك. اوعى تتداخل بيننا )يدخل أدولف( من فضلك يا مسيو :بيرتو

افتح الباب قوام

عىل عيني. اتفضلوا:أدولف

الله الله الله :أوسكار

اتفضيل يا عزيزيت:بيرتو

سيمون أنا يف عرضك. قبل ما تخطي العتبه الجهنميه دي. فيه كلمه عايز اقولها لك:أوسكار

ال دا كان زمان يا مسيو:سيمون

ال ال خليِك لطيفه وياه للنهايه. الزم نحرتم رغبات املحكوم عليه. ونسمح له :بيرتو

يقول اليشء اليل نفسه فيه. أوسكار. حيث إن االنتقام جه أوانه وحا تعرف إن 

اليل يتعدى عىل عرض غريه. يهان عرضه وكرامته. أنا اسمح لك تقول لنا عىل 

اليل يف نفسك دلوقت زي املحكوم عليه باإلعدام متام 

)يهم بالهجوم عليه( اخرس. إعدام يف عينك:أوسكار 

)يهرب( أنا بانتظرك جوه يا حيايت )يخرج ويقفل الباب(:بيرتو

سيمون. افتكري إين أنا زوجك وباحبك بإخالص. وانت أكرب من كونك تدنيس :أوسكار

رشفك وعرضك. وانا احلف لك إين بريء ومحافظ عىل واجبات الزوجيه من يوم 

ما اتجوزتك. ودلوقت يالال بنا نروح من املحل ده الجهنمي. ويف البيت حا اقدم 

لك الربهان الكايف اليل يثبت براءيت

ال يستحيل. سيبني عىل كيفي:سيمون

ماتنسيش يا سيمون إنك واحده رشيفه. ومن بيت رشيف :أوسكار

ال موش قد كده:سيمون

ال بالعكــس. إنــِت محافظــه عىل رشفك. والدليل عىل كــده إنك نطيِت من :أوسكار

التاكــيس الــيل ركبك فيــه امللعون بيرتوتيش وهربِت منــه. يالال يا روحي نروَّح 

أنا يف عرضك

الغايه أنا برضه حا اطاوعك. لكن عىل رشط:سيمون

رشط إيه :أوسكار

إنك تثبت يل براءتك زي ما قلت يل:سيمون
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وهو كذلك يا روحي. يا فرحتي يا فرحتي:أوسكار

ماتفرحش. ألين لحد دلوقت لسه ما سامحتكش:سيمون

معلهش. بكره تظهر براءيت وتسامحيني:أوسكار

طيب هات يل املانطو بتاعي. أهه معلق عندك يف الشامعه.. أنا افتكر إن كده :سيمون

كفايه.. والدرس اليل خده ده يستحيل ينساه طول حياته 

)داخلة( آه. دي واحده زبونه جديده. مداموازيل:مورو

إيه فيه إيه يا مدام:سيمون

بس فيه واحد عايز واحده تجانسه:مورو

بس بس بال كالم فارغ:سيمون

فارغ ازاي امال إنِت جايه هنا يف محل الدانس علشان تصيل صالة الجنازه يا مدام:مورو

أنا موش فاهمه إنِت بتقويل إيه:سيمون

يا سالم. وعيلَّ انا الكالم ده. إنِت بالطبع جايه هنا علشان تشويف لك عاشق :مورو

يعشقك. والعاشق اهه قدامك. شاب لطيف ظريف. مافيش اجمل من كده

مني ده:سيمون

حرضته:مورو

حرضته؟:سيمون

أيوه:مورو

شوفوا الخاين اليل كان بيحلف يل دلوقت:سيمون

أهي يا مسيو الست اليل طلبتها مني حرضتك بواسطة صاحبك:مورو

إيه أنا طلبت واحده ست:أوسكار

أيوه يا مسيو دي حاجه مافيش كده.. وبختك كويس اليل وقعت فيها. بص لها :مورو

كده واتحقق من الجامل الفتان ده. واذا عجبتك وخشت مزاجك أنا جايه لك 

بعد لحظه )تخرج(

 الله الله الله :أوسكار

هو دا الربهان يايس جوزي عىل حبك ومحافظتك عىل واجبات الزوجيه :سيمون

ال يا حيايت. أنا احلف لك إين أنا موش فاهم يشء من كالم الست دي أبًدا :أوسكار

وبالتأكيد چوچو الحامر ده هو اليل...
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بس بس من فضلك. ويستحيل بعد كده اصدق كالمك أبًدا. وخالص كل يشء :سيمون

انتهى بيننا إىل األبد. وحيث إن املسأله كده أنا داخله لبيرتوتيش

ال يا سيمون. طويل بالك أنا يف عرضك. ودلوقت يتضح لك كل يشء :أوسكار

ال يستحيل.. الباب مسكوك.. تعاىل من فضلك افتح يل الباب:سيمون

بردون يا مدام صاحب املحل بس هو اليل يقدر يفتح:العبد

إزاي ده؟:سيمون

سيمون!:أوسكار

وفني صاحب املحل :سيمون

يا ستي صاحب املحل سافر موش موجود:أوسكار

ال موجود. يف املكتب بتاعه اليل يف الجنينه:العبد

طيب اما اروح له )تخرج(:سيمون

)داخاًل( الله ينعل ابو التليفونات. عىل ابو دي كانت وقعات:چوچو

إنت جيت يا وش املصايب:أوسكار

الله الله جرى لك إيه؟:چوچو

هــو أنــا كنــت كلفتك تويص يل عىل ســتات وكالم فارغ يا دون إنت. وآديني :أوسكار

بعــد مــا انتهيت ويَّا مــرايت وتحصلت عىل رضاها. رحت لخبطت يل املســأله. 

وبســببك إنــت برضه ســيمون رايحه دلوقت تدخل عنــد بيرتوتيش اليل قاعد 

جوه يستناها 

)تدخل وتسمع( إيه بيرتوتيش جوه؟:واندا

أيوه يا مدام جوه استني اما افتح لك الباب وابقى اشكريني:چوچو

)تدخل( صاحب املحل مالقيتوش يف املكتب. يا ترى راح فني )ترى الباب :سيمون

مفتوًحا فتدخل(

آه يا ريب. مرايت دخلت. سيمون.. افتح يا بليه افتح:أوسكار

افتح قوام:واندا

الله الله. دا باينه انفسد:چوچو

انفسد إيه. الله يفسد عقلك. يعني مافيش مصيبه بتحصل يل إال عىل يديك :أوسكار

إنت يا وش املصايب
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ال أبًدا. أنا ما اقدرش عىل كده. بيرتوتيش ويَّا واحده ست غريي. يستحيل :واندا

يستحيل )تخرج(

)تدخل( آه يا جوز بنتي. دي مصيبه:األم

أيوه مصيبة چوچو دي )تطل سيمون(:چوچو

الحقيني أنا يف عرضك يا حاميت:أوسكار

واظن أنا جيت يف الوقت املناسب موش كده:األم

لألسف يا مدام:چوچو

إزاي:األم

أيوه ألن سيمون دخلت النادي عند الراجل بتاع الڤنديتا. وبواسطتي أنا دخلت :چوچو

جوه. وآديني كرست الزنبلك. والباب موش رايض ينفتح

إزاى ده. إنت اتجننت تعمل كده:األم

ياخي يا ريت عىل كده وبس:چوچو

أمال فيه إيه غري كده:األم

وانا برضه اليل ضيعت الجواب اليل يثبت براءة أوسكار:چوچو

بقى عىل كده الجواب ده صحيح:سيمون

وقال أنا اليل أعز صديق ألوسكار واملخلص الوحيد له. أكون سبب يف خراب :چوچو

بيته وتنغيص حياته.. وعلشان كده أنا عارف اليشء الواجب عيلَّ عمله دلوقت. 

أستودعكم الله. نشوف وشكم يف خري يوم القيامه

ارجع يا چوچو ارجع:أوسكار

)يخرج ورقة من جيب الروڤرڤر)1(( الله. إيه الورقه دي ياخوي.. بولياك. قهوة :چوچو

التجاره. آه. دا الجواب بتاعك اليل دخت عليه والنيش القيه

آه يا ريب. وانا إيه اليل حا اعمله دلوقت بالجواب ده. ومرايت كرهتني خالص. :أوسكار

وال بقتش تثق يفَّ. وضيعت محبتها

)تدخل( ال ال احبك يا حيايت إىل األبد:سيمون

سيمون!:أوسكار 

أيوه ســيمون بنفســها. تطلب منك الســامح لكونها شكت يف سريك من غري حق :سيمون

يا حيايت
)1( بالفرنسية "Revolver" ويقصد املسدس الدّوار.
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الحمد لله اليل جيت وقت اللزوم )ضجة( الله فيه إيه هنا :األم

)يدخل( هي فني واندا. هي فني.. الله. ازاي ده. إنتم معبطني عىل بعض:العم

أيوه يا عمي. خالص حصل الصفا. وزال سوء التفاهم من بيننا. ألين تحصلت :سيمون

عىل الربهان الكايف اليل يثبت يل براءة زوجي أوسكار

غريبه. أمال واندا كانت جايه تعمل إيه هنا:العم

واندا جات هنا مخصوص علشان حبيبها القديم بيرتوتيش. واهى دلوقت جوه :چوچو

يف البار بيعملوا أڤيڤا ويَّا بعض

إخص عليها. وانا كنت حاتغش فيها. وقربت تبلفني بكالمها الناعم ده ورصحت :العم

يل إنها بتحبني قال

ياخي ال دا كالم فارغ. ألن األشكال اليل زي دي يستحيل تحب بإخالص وان :چوچو

كانت واندا قالت لك إنها بتحبك. غرضها تقول لك كده بالسيم إنها بتحب 

فلوسك وماليينك

إخص عىل دي عينه. بردون يا أوسكار. الدرس ده أفادين وأفادك يف وقت واحد :العم

وأرجوك تسامحني. ألىن اتهمتك بعدم مراعاة واجبات الزوجيه كده بالباطل. 

فأرجوك السامح ونسيان املايض

وهو كذلك يا عمي. أنا حا انىس املايض لكن عىل رشط:أوسكار

رشط إيه:العم

إن بعد شهر بالكتري وتتجوز حاميت:أوسكار

أيوه احسن لك من املسخره اليل كنت حا تطلع فيها عىل آخر الزمن :چوچو

ومن دلوقت. أنا تنازلت لك عن جميع أموايل تستعني به عىل تكوين عائلتك :العم

وتربية اوالدك

مريس يا عمي:أوسكار

إمنا انصحك. إوعى تغرت بكرت مالك وتنىس الشغل والعمل:العم

يعني إيه:أوسكار

يعني الزم تستثمر األموال دي. وتفتح لك محل تجاري أو فابريقه تشغل فيها :العم

الكثري من العامل أبناء الوطن. وتكون عضو عامل يف الهيئه االجتامعيه 

يعيش املسيو كامبوليڤ:چوچو

يعيش املسيو كامبوليڤ:الجميع
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ودلوقت يا جامعه. افتكر إن اليل حصل لنا ده يصح يكون درس ينتفع به كل :چوچو

إنسان ألنه ظهر لنا بأجىل بيان إن عدم االستقامه والسري البطال مهدد لكيان 

العائله. ومفسد لشئون الزوجيه وانا اهني صديقي أوسكار واقول له بكل 

حريه. أوسكار إنت حا تكون

إيه: أوسكار

أيوه. حا تكون سعيد من غري كدر. بالدرس من نادي السمر :چوچو

ڤيڤ)1( چوچو:أوسكار

ڤيڤ چوچو:الجميع

)يقولون لحن ختام الرواية(

ستــــــــــــار

)1( بالفرنسية "Vive" وتعني: ليحيا.

113





اللحن األول

بينا وارقصــــــــم  اوالد  يــــــــا  أوســــــــكارغنوا  صحة  يف  وارشبــــــــوا 

لينا مفتــــــــوح  داميًــــــــا  ونهاربيتــــــــه  ليــــــــل  فيه  والحظــــــــوظ 

حاالتنا زي  راخــــــــر  برنجيصاحبنــــــــا  الهلــــــــس  ويف  أرانــــــــديل 

زمالتنا يف  منــــــــه  مافيش  عزبنجيزميــــــــل  وخصوًصــــــــا  ِقــــــــراري 

دياولو وال  مامــــــــا  وال  بابــــــــا  فيهاال  يطلع  بالطبع  معلــــــــوم  له  يليق 

تقاوله الــــــــيل  من  ُمــــــــر  بيهاهليهيل  يقــــــــوم  تهويشــــــــه  ألف  يف 

الدفــــــــه ميَــــــــيّش  مهابرهِحــــــــدق  شــــــــغل  كلها  وعيشــــــــته 

الخفــــــــه برابرهوبربريــــــــه  عيّنتــــــــه  من  شــــــــفنا  ما 

ملحلحــــــــني أمريكانيــــــــنيمدردحــــــــني  وال  حبــــــــش  ال 

ســــــــيده بَالِــــــــف  إيــــــــدهمتــــــــيل  يف  لعبــــــــه  كأنــــــــه 

يوافقنا جــــــــدع  نالقــــــــي  أوســــــــكارمنني  غري  مشــــــــينا  ومييش 

كارأقلــــــــه واخــــــــد عــــــــىل طرايقنا والد  شــــــــلتنا  وكل 

شــــــــغالنه  وال  شــــــــغل  وفالنــــــــهال  فــــــــالن  خــــــــالف 

يا هوه بال خوتــــــــه  مــــــــرف  كتــــــــريرشف  اتدلعنــــــــا  صغرنــــــــا  يف 

التدبريســــــــبب خســــــــارة الولــــــــد ابوه ليــــــــه  علِّمــــــــوش  مــــــــا 

ويباكتونــــــــا يلومونــــــــا  األمهليــــــــه  لنجــــــــاح  طريق  مافيــــــــش 

بالرتبيــــــــه اهتاممهــــــــا  همهغــــــــري  األخــــــــالق  يف  اتوجــــــــد  إذا 

طبيعي تتوجد الوطنيه

ألحان الرواية
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اللحن الثاين

جديد بهــــــــواك  ابتليت  إيــــــــهيالــــــــيل  اعــــــــرف  كنتــــــــش  وال 

شــــــــديد وجده  كده  الغــــــــرام  حواليههو  الشــــــــوك  تــــــــن  والورد 

يوميا ريــــــــت ما ملت محــــــــب يا ريت لــــــــه  عاير  مــــــــن  أجــــــــرن 

األرواحلــــــــو ان رشع الحــــــــب يحــــــــري فيــــــــه  وتنظلــــــــم 

قصري الظلــــــــم  عمــــــــر  ســــــــالحلكــــــــن  الصرب  معــــــــاي  وانــــــــا 

مني ويشــــــــبهني  عهودي  واملغرمــــــــنيصايــــــــن  األحبــــــــه  بــــــــني 

والعفه عنــــــــدي  الــــــــرشف  فــــــــوق كل مله وفــــــــوق كل دينوانا 

اللحن الثالث

خفه يا  جارنــــــــا  يا  الســــــــالمه  ســــــــافر مهنــــــــي يف أمــــــــان اللهمع 

زفه نعمــــــــل  ترجع  مــــــــا  معاهنهار  وانــــــــت  عمــــــــك  تــــــــرس 

ويكه يــــــــا  حقــــــــه  بنتمنــــــــاهباملزيكــــــــه  الــــــــيل  اليــــــــوم  ده 

وجودك يوحشــــــــنا  صحيح  قوامولــــــــو  ويفوتــــــــوا  يومــــــــني  لكن 

مقصودك وتنــــــــول  ومتــــــــيش تتمخطــــــــر يا ســــــــالميجــــــــوزوك 

واغرايض حظــــــــي  منــــــــني  العنيانول  عــــــــن  غصب  فُرقتــــــــي  دي 

تراىض الحــــــــب  دا  منصفــــــــني  جســــــــدينيا  يف  واحده  روح  به  تعيش 

فايض والجيب  مــــــــني  عىل  بقرشــــــــنيتفوتني  حته  وال  مافيهــــــــش 

أمرايض زادت  وانــــــــا  حكيم  فنيعامل  يل  كنــــــــت  البال  دكتــــــــور  يا 

الله عقبالك انت كامن عـــــىل  بربري  وانســــــــانيا  قــــــــوي  أمــــــــري 

تصفــــــــا داهيــــــــهمســــــــريها  انهــــــــي  مــــــــني 

تنســــــــدوا مخاليلالنبــــــــي  جــــــــوز  يف  وقعت  دانــــــــا 
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قده عىل  عقلــــــــه  عبيط  ودكهــــــــه راخــــــــر حبــــــــه تقيلراجــــــــل 

قوام تعالــــــــوا  بنا  يالــــــــال  عزالهتعالوا  بقــــــــى  لــــــــه  نشــــــــيل 

تأخــــــــري بــــــــدون  خريوعاملحطــــــــه  يف  وشــــــــه  قادر  يا  نشــــــــوف 

كلــــــــه الهنــــــــا  لهويبلــــــــغ  نقــــــــول  يومهــــــــا  ونبقــــــــى 

ســــــــالمه يا  ســــــــامله  يــــــــا  بالســــــــالمهآه  جالنــــــــا  واهــــــــه 

ندامــــــــه بجــــــــوازه  ســــــــالمهطســــــــوه  يا  ســــــــامله  يــــــــا  آه 

بالســــــــالمه اهه  ســــــــالمهواتســــــــوجرت  يا  ســــــــامله  يــــــــا  آه 

عنــــــــي ســــــــأل  مل  خدامــــــــهواآلخــــــــر  وال  بجاريــــــــه  ال 

ســــــــالمه يا  ســــــــامله  يــــــــا  بالســــــــالمهآه  جالنــــــــا  واهــــــــه 

اللحن الرابع

النهارده  حنتوســــــــهاده يوم ســــــــعيد عندنــــــــا  يا  الخفه  برؤيــــــــة 

بارده عنينــــــــا  تجعــــــــل  رب  عليهــــــــا وتخليهــــــــا لعريســــــــهايا 

مــــــــا رشفونا ســــــــاعة  وجونافرحنــــــــا  العســــــــل  شــــــــهر  وقضوا 

وزادوا وردوا  وحــــــــالوهســــــــمنوا  جــــــــامل  ياختــــــــي 

ولســــــــه قــــــــده  غــــــــالوهقدهــــــــا  يشــــــــوفوا  يامــــــــا 

جنبــــــــهنهــــــــار مــــــــا يفقســــــــوا مببو نفــــــــرح  حليــــــــوه 

منهــــــــم بــــــــراوهوكل  لــــــــه  يقــــــــول 

األحبه يــــــــادي  جميلكم  عليناوصل  عزيــــــــز  تعــــــــب خاطركم 

واملحبه الــــــــود  لنــــــــا  عنينايــــــــدوم  مــــــــن  خدمتكو  وتبقــــــــى 

ناله ماحــــــــدش  نلته  الــــــــيل  تقــــــــوم ىل بغريضأنا  لقيــــــــت حبيبه 

عريضإذا افتخــــــــر غــــــــريي بأموالــــــــه تصــــــــون  باليل  افتخر  أنــــــــا 

له وســــــــقفوا  هنوه  بختــــــــه  لهيا  وارقصوا  يالــــــــال  وفرفشــــــــوه 

)رقصة(
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نصيب لكــــــــم  يجعــــــــل  حلــــــــوهإلهي  ِعــــــــرشه  يف 

مرتبيــــــــهوعــــــــن قريب نشــــــــوف لكم ذريه رشيفــــــــه 

الحريــــــــهتفيــــــــد بالدهــــــــا بكل وســــــــيله بنيــــــــان  وتبنــــــــي 

اللحن الخامس

جــــــــاي  جــــــــايجــــــــاي  جــــــــاي 

أنا الــــــــيل يف البيــــــــت ده عفرتوينيا نــــــــاس ابوس رجلكم حوشــــــــوين

قيمه وقلــــــــة  شــــــــتيمه  ڤنديتــــــــاحاجات  كلهــــــــا  العينــــــــه  دا 

فيكوذمتي الوريك واضحضحك واشـــــــويك شــــــــالليت  اشــــــــبع  ما  لحد 

جــــــــاي  بوليسجــــــــاي  يــــــــا  بأورطه  الحقنــــــــي 

همســــــــه فطيــــــــسلحســــــــن  واطــــــــب 

خيبه بــــــــالش  و  اتجدعن  عيبهياخــــــــي  ده  زى  الــــــــيل  م  الخــــــــوف 

الهــــــــم واتلــــــــمجاتــــــــك  اتلهــــــــي 

لهاليبــــــــهســــــــاعة الزنقه ما تســــــــواش بصله الغلبــــــــه  رضب  ويف 

إيــــــــه دي  دونالزمبليطــــــــه  يــــــــا  عصبجيــــــــه  يــــــــا 

وطقيت بالغصــــــــب  الزربونزهقــــــــت  الــــــــوش  اســــــــود  من 

البيت شــــــــبابيك  مــــــــن  امللعــــــــونخايلني  زغللهــــــــا  وعينــــــــي 

ويهــــــــزأين يحــــــــاور  دقنيفضــــــــل  لحــــــــس  املوس  مــــــــا  لحد 

املســــــــتندات باينه  اصداغكحقيقــــــــي  فــــــــوق  جدا  وناطقــــــــه 

أوانطه إثبات  شــــــــهود  جابويل  دماغــــــــك)1(أهم  يف  والربكــــــــه 

مورســــــــتانالدنيــــــــا جــــــــرى إيــــــــه مقلوبه يف  احنا  الــــــــيل  زي 

املجذوبه إيــــــــه دي  فامليــــــــة  بدنجــــــــاندي  أحوالهــــــــا  تنهــــــــا 

ســــــــكنتنا راحتنــــــــا يف  جــــــــريانقلقــــــــوا  حوالينــــــــا  قــــــــامل  وال 

)1( حذف: أهم جابويل شهود إثبات أوانطه والربكه يف دماغك.
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اســــــــتعجايلفوتــــــــوا بنا عــــــــىل الكراكون طوايل تحقيق  ونجــــــــري 

مرايتحــــــــا نلتقيهــــــــا منــــــــني ياخوايت مــــــــن  واال  دا  الزمــــــــن  من 

دلوقت إيــــــــه  واعمل  مجرجــــــــرايتفاتتنــــــــي  وراهــــــــا  نــــــــدور 

ڤنديتا صاحبــــــــك  انتقــــــــم  ســــــــتهلو  يف  خمســــــــه  رشفك  يخيل 

مؤاخــــــــذه ال  تكــــــــون...وحرضتــــــــك  بالطبع  إحــــــــم  إحم 

اللحن السادس

متهنــــــــي زينــــــــا  ويغنــــــــيمــــــــني  بيزقطــــــــط 

وصباحــــــــي ينــــــــيســــــــهاري  ســــــــكرة  نســــــــكر 

وحريم رجالــــــــه  ونهزر  ســــــــتيمونحــــــــرض  آخر  عىل  ولعبيه  ضحيكه 

لطافه يــــــــا  حــــــــالوه  يــــــــا بــــــــراوه يــــــــا خفافــــــــهيــــــــا 

ومالنا مالها  والنـــــــاس  لنا  رايقة  وداللنــــــــادنيتنا  كيفنــــــــا  عــــــــىل 

لنــــــــا بيحــــــــيل  الحــــــــظ  رواقــــــــهدا  يف  نتآنــــــــس 

برشــــــــاقه كالمونجانــــــــس  يف  نســــــــأل  وال 

وحدينــــــــا بعضينــــــــانتناغــــــــش)1(   ونهايــــــــس)2(  

ذوايتيــــــــا ســــــــلملم يــــــــا ســــــــالم تشــــــــكيلتنا 

البللو يف  وزباين  برنســــــــايت  ليــــــــاليتومزاجنا  نفارقــــــــويش  مــــــــا 

بقواعــــــــد ونواعــــــــدنتغــــــــازل  ونعاكــــــــس 

كتــــــــري دي  مــــــــن  والواحــــــــدهوحاجــــــــات  والواحــــــــد 

يســــــــاعد الحــــــــظ  بــــــــريملــــــــا  يف  الــــــــرس  يبقــــــــى 

شــــــــافنا من  وال  ســــــــمعنا  من  مؤمتــــــــرال  تقولــــــــش  لوحدنــــــــا 

رقه يا  خالفنا  كيفه  شـــــــايف  حد  الســــــــمرما  نــــــــادي  وال  يــــــــا 

وهنونــــــــا الليــــــــلاتفــــــــردوا  آلخــــــــر  ملــــــــا 

)1( تغريت: نتنادم.

. )2( تغريت: ونسيلِّ
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ومارتيل شمبانيا  واســــــــقونا  لنا  ونعنشــــــــونا بعــــــــرشة بولكــــــــهواملوا 

تانجــــــــو يــــــــا  مــــــــزوركاوهــــــــات  يــــــــا  وهــــــــات 

مــــــــي ري  دو  ري  إلــــــــخال  ال  يس  صــــــــول  فــــــــا 

اللحن السابع

فني بيســــــــتعرب  الــــــــيل  العلــــــــه مننيفــــــــني  يعــــــــرف أصــــــــل 

املكــــــــروه الهلــــــــس  شــــــــديداملــــــــيش  كرب  غري  إيــــــــه  ينتج 

يالقــــــــوه بيتبعــــــــوه  أولــــــــه حلــــــــو وآخــــــــره صديدوالــــــــيل 

هنيه العيلــــــــه  تعيــــــــش  مرضيهملــــــــا  تكــــــــون  األمــــــــه  حالة 

باألغنيا وال  بالفقــــــــرا  الرتبيــــــــهالهــــــــي  وُحســــــــن  بالعلــــــــم 
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