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األول الفصل

غلبون بيت يف واللعب

األول املنظر

الخري) وكعب وبيهانة وسامي وسلمان ومريم وأنيسة النيل أم (الست

النيل: أم الست

خ��ي��ر ف��ي��ه��م��ش م��ا ال��ك��ل ج��م��اع��ة دوال ال��خ��ي��ر ك��ع��ب ي��ا ق��وام ح ن��روَّ ب��ن��ا ي��ال��ل��ه

الخري: كعب

ب��ي��ت��ن��ا؟ ون��ت��رك ب��رَّا ن��روح ح��ت��ى س��تِّ��ن��ا ي��ا ه��ن��ا ح��اج��ة ج��رى ه��وَّا

النيل: أم

ه��ن��ا والَّ ه��ن��اك ��ت أت��ل��فِّ أق��ع��د راح ب��ن��ا ي��ال��ل��ه ن��ف��ع ل��وش م��ا ال��ك��الم ك��ت��ر

الخري: كعب

م��ط��ي��ع؟ س��م��ي��ع ك��ل��ه��م أم��رك ت��ح��ت م��ن ال��ج��م��ي��ع ش��اي��ف��ة وأن��ا ل��ي��ه دا ال��خ��روج ب��س
��ري��ه وت��أخَّ ت��ق��دم��ي��ه ال��لِّ��ي ت��ق��دم��ي ت��أم��ري��ه ِف��لِّ��ل��ي ال��ي��د ت��ح��ت وال��ك��ل



متلوف الشيخ

النيل: أم

أل��ي��م وع��ذاب م��رض دا م��ع��ي��ش��ة م��ش دي أق��ي��م ب��ق��ي��ت وال أق��ع��د م��ا وال��ن��ب��ي ال
ش��ف��ت��ي ف��ي دخ��ل م��ا ل��س��ان��ي ح��ت��ى ك��ل��م��ت��ي س��ام��ع ح��د م��ا ن��ش��ف ري��ق��ي
س��ت��ك��م؟ م��ش أن��ا ه��و ع��راف��ش��ة ع��ام��ل��ة وس��ط��ك��م ف��ي وأن��ا م��يَّ��ه ب��ال ��ام ح��مَّ

بيهانة:

ي��ف��َط��ُس��م ال��م��س��اك��ي��ن وال��ل��ه إي��ه! ك��ت��م��ة دي ��ُس��م؟ ات��ن��فِّ وال ح��اج��ة ق��ال ح��د ه��و

النيل: أم

اط��ل��ع��ي اب��ن��ي ب��ي��ت م��ن ق��وام ي��ال��ل��ه م��ع��ي وت��ت��ح��اك��ي ام��ة خ��دَّ وك��م��ان
وت��ق��بَّ��ح��ي ب��ال��ع��ج��ل ل��ي ��ري وت��غ��جَّ ت��ف��ت��ح��ي ع��ل��ي��ن��ا ح��ل��ق��ك ي��وم ك��ل ف��ي

سامي:

   … … … … ج��رى؟ إي��ش ب��س

النيل: أم

أدِّب��وك م��ا ع��لِّ��م��وك ك��ان��وا ال��ل��ي ��ا ُه��مَّ ل��ب��وك أق��ول وإالَّ اخ��رص … … … …
ح��ش��ي��ش؟ واك��ل أو ب��س س��ك��ران ان��ت ه��و ت��خ��ت��ش��ي��ش م��ا ه��ن��ا ف��ارغ ك��الم ت��ح��ك��ي

مريم:

   … … … ل��ك؟ م��ا ب��س ي��و

النيل: أم

بَ��ِق��ي ع��م��ره ال��ش��ق��ي إن ص��ح��ي��ح أم��ا ت��ن��ط��ق��ي أوع��ي اس��ك��ت��ي … … … …
ك��ده ي��ع��م��ل ال��ب��ن��ات ف��ي زي��ك ح��د ه��و ده ك��ل راس��ك ت��ح��ت م��ن س��اه��ي��ة ي��ا
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األول الفصل

أنيسة:

   … … … … ك��ده؟ ل��ك م��ا

النيل: أم

ب��رض��ك ع��م��ل��ت��ي م��ا ع��م��ل��ت��ي إن آه ع��رض��ك ف��ي اس��ك��ت��ي ب��س … … …
م��رتِّ��ب��ة ب��ي��ت��ه��ا ل��ح��اج��ة دي��ًم��ا وم��أدب��ة ع��اق��ل��ة زي��ك ال��ل��ي ح��ق
ق��ارح��ة ي��ا ال��ن��ه��ار ط��ول وت��خ��رج��ي ف��ال��ح��ة ال��ك��وي��س ال��ل��ب��س ف��ي وب��س
ي��ت��ب��يِّ��ن��وا وال ألزواج��ه��م إال ي��زَّي��ن��وا م��ا األح��رار ال��ن��س��اء ش��ف��ن��ا

سلمان:

   … … … ك��ل��ه؟ دا وب��ع��د

النيل: أم

ت��ان��ي ن��ع��ي��ده راح ح��ك��ي��ن��اه ال��ل��ي ال��ت��ان��ي ان��ت ب��ق��ا … … …
ب��رة واخ��رج ق��وم والَّ اس��ك��ت ب��ال��م��رة ج��دع ي��ا ل��ك أق��ول أمَّ ش��وف
ع��رض��ك ف��ي واخ��ت��ش��ي ش��وي��ة ��م ح��شِّ ب��رض��ك وان��ت ل��ك س��اك��ت��ة غ��ل��ب��ت
واص��ل وأزع��ل الب��ن��ي أق��ول وإال م��تَّ��اص��ل ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��وداد خ��لِّ��ي

سامي:

ي��س��ت��ق��ي وم��ن��ه ال��راي��ق ع��ل��ى ي��ب��ح��ث ال��ف��ق��ي إال ع��ن��دن��ا م��ب��س��وط ح��د م��ا

النيل: أم

ح��ال��ه ف��ي م��ت��ق��ي م��ص��لِّ��ي راج��ل ل��ه م��ا دا وال��ف��ق��ي ك��م��ان��ي ط��ي��ب
ع��ب��ده وت��ب��ق��ى ق��ول��ه وت��س��ت��م��ع ي��ده ت��ق��بِّ��ل إنَّ��ك ع��ل��ي��ك واج��ب
ب��ال��م��رة ع��ل��ي��ك ألغ��ض��ب ح��ض��رت��ه ف��ي م��رة وت��غ��ل��ط ت��ت��ج��ن��ن ك��ن��ت وإن
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متلوف الشيخ

سامي:

ت��ل��ت��ل��ه ج��ال��ه وال��ل��ي ز م��ب��وِّ داي��ًم��ا ي��ت��ح��م��ل��ه؟ ه��ن��ا م��ي��ن ده ال��ك��الم إي��ش
ك��س��ب إن ده ال��راج��ل ب��س ق��ل��ي��ل وال��ل��ه م��ح��ت��س��ب وع��ام��ل وم��ت��ح��كِّ��م ق��اع��د

بيهانة:

ي��خ��ف��ي��ه��ا ب��ال��ع��ج��ل ل��ع��ب��ة ش��اف وإن ف��ي��ه��ا وط��ال��ع ال��ح��ك��م��ة وم��ق��م��ط
��ره وي��ك��فَّ ع��ل��ي��ه أخ��الق��ه وي��ط��ل��ع ي��ش��ف��ره ي��ه��زر واح��د رأى وإذا

النيل: أم

ن��ح��ول ف��ي ال��ع��ب��ادة م��ن ص��ب��ح ج��س��م��ه ال��ف��ح��ول م��ن ب��ط��ل دا ب��ي��ده ال��ح��ق
ام��ه ق��دَّ ال��ح��ي��ا ك��ل وت��ل��زم��وا ك��الم��ه ت��س��م��ع��وا اب��ن��ي وم��ق��ص��د

سامي:

ي��م��كِّ��ن��ه ب��ن��ا أغ��راض��ه ك��ل م��ن ي��م��ك��ن��ه م��ا أب��ًدا أب��وي��ا وال��ل��ه
أس��م��ع��ه م��ا أن��ا ي��ت��ك��ل��م ك��ان وإن م��ع��ه أق��ع��د وال ذات��ه أش��وف وال
ص��ل��ي��ح أو م��ذب��ذب ك��ان إن وأف��رج��ه ال��ق��ب��ي��ح دا أوري��ه ي��وم ع��ن ل��ي ب��د ال

بيهانة:

أم��ي��ر ي��ع��م��ل ه��ن��ا ي��ج��ي ف��ق��ي��ر راج��ل ك��ب��ي��ر وع��ار ع��ن��دن��ا ع��ج��اي��ب أم��ا
م��ده��ِن��نَ��ا ال��ع��رق م��ن وِج��بِّ��تُ��ه ه��ن��ا ح��اف��ي دخ��ل ل��م��ا ي��ف��ت��ك��ر م��ا
ال��ب��ق��ع م��ن م��ق��رق��ف��ة ق��م��ي��ص��ه وأك��م��ام ُرَق��ع ك��ل��ه��ا ال��ق��ف��ط��ان وال��ح��ت��ة
ت��ك��ب��رت ع��ل��ي��ن��ا ن��ف��س��ه وب��ع��ده��ا ت��غ��ي��رت وح��ال��ت��ه أص��ل��ه ن��س��ي ق��وام

النيل: أم

ظ��ري��ف وم��ل��ب��وُس��ه ال��روح ت��ردِّ ري��ح��ت��ه ن��ض��ي��ف ط��اه��ر أم��ي��ر ب��رُض��ه وص��ل��ك إش
ال��ط��اه��رة ب��ال��ن��ف��وس ع��ل��ي��ك��م ي��ح��ك��م ب��اه��رة وح��ال��ت��ه ال��ل��ه ي��خ��اف ص��ال��ح
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بيهانة:

ب��االت��ف��اق ف��ي��ه وال��ت��زوي��ر وال��خ��ب��ث ن��ف��اق ده ص��الُح��ه س��ت��ي ي��ا وال��ل��ه

النيل: أم

… … ت��ح��ك��ي؟ وص��ل��ك إش

بيهانة:

وي��ض��م��ن��ه؟ أم��ي��ن واح��د ي��ج��ي��ب ل��م��ا ي��س��ت��أم��ن��ه وم��ي��ن … … …

النيل: أم

م��ؤت��م��ن م��ؤدب ع��اق��ل أم��ي��ر س��ي��د دا ي��ن��ض��م��ن خ��دام ه��وَّا ب��رَّه ال��ش��ر
ت��ك��ره��وه ق��وام��ك ال��دغ��ري ع��ل��ى وي��ق��ول أب��وه ع��ل��ى ول��و ي��ح��ك��ي م��ن ل��ك��ن
ي��ت��وب ي��وِم��ن ال��ش��ق��ي إال ي��ح��ب وال ال��ذن��وب ويَّ��ا ال��م��ذن��ب��ي��ن ع��دوُّه ُه��وَّا

بيهانة:

م��رت��ج��ي وإال زاي��رن��ا ك��ان إن ي��ج��ي واح��د ي��ش��وف ل��م��ا ي��غ��ي��ر ول��ي��ه
ي��ن��ف��ق��ع زاي��ر ح��د ي��ش��وف وك��ل��م��ا ط��ل��ع دي األم��اي��ر ف��ي ي��وم ك��م ب��س ل��ه

ل��وح��دن��ا ن��ك��ون ح��ي��ن ل��ك أق��ول ب��دي

أنيسة.) عىل (وتشاور

س��تِّ��ن��ا ع��ل��ى ك��ت��ي��ر ي��غ��ي��ر ب��ش��وف��ه ال��ي��وم

النيل: أم

��ص��ي وت��ن��قَّ ال��ك��الم ف��ي ت��زي��دي أوع��ي واخ��رص��ي ت��ق��ول��ي��ه ال��ل��ي ف��ي ات��ف��ك��ري
زح��ام ف��ي ي��ج��ون��ا ال��ل��ي ال��رج��ال ع��ل��ى ب��ال��ك��الم ِي��نَ��ْق��َم��ر إن��ه ع��ل��ي��ه واج��ب

15



متلوف الشيخ

ب��ل��د وأوالد م��س��ت��خ��دم��ي��ن وك��ل��ه��م ع��دد ب��ال ح��م��ي��ر ال��ب��اب ع��ل��ى ي��وم وك��ل
ص��ح��ي��ح ي��ح��ب��ون��ا أك��ت��ره��م ك��ان وإن م��ل��ي��ح م��ش ض��ج��ت ال��ج��ي��ران وأغ��ل��ب
ع��ي��ب م��وش ع��ل��ي��ك��م ب��ال��ل��ه ح��ق��ن��ا ف��ي ش��ع��ي��ب أو زي��د م��ن ال��ن��اس ك��الم ل��ك��ن

سلمان:

ال��ن��ب��ي��ت ُش��رب م��ع ال��ل��ح��م أك��ل ون��ُف��ض ال��ح��دي��ت دا ن��ب��ط��ل أم��ال دا ع��ل��ى ي��ب��ق��ى
ن��ب��ع��ده وع��ن��ا ال��ن��اس ك��الم ش��ان م��ن ن��ط��رده ع��ل��ي��ن��ا ي��س��أل ح��ب��ي��ب ج��ا وإن
ح��اس ب��ال��س��ي��ف ت��ق��ول ف��داويَّ��ة وإال ال��ن��ح��اس م��ن س��ور أل��ف ع��ل��ي��ن��ا ك��ان ل��و
ت��ي��اب��ن��ا ال��م��ي��اه ف��ي ون��ح��رس ن��ع��وم ل��ن��ا وأح��س��ن ي��ن��ق��ط��ع م��ا ال��ك��الم ب��رُض

بيهانة:

ال��ع��ف��ش زوج��ه��ا م��ع غ��ز م��ش ج��ي��ران��ن��ا ال��وح��ش ه��وا ج��ي��ران��ن��ا ك��الم ك��ان إن
وح��وش والَّ ك��ل��ه��م ب��راب��رة ه��م��ا م��ي��س��ت��ح��وش ك��م��ان دول إي��ه ي��ت��ك��ل��م��وا
ع��وم ال��ب��اب ُق��ص��اد ال��ح��م��ام وم��ي��ة ي��وم ك��ل وداخ��ل ال��ط��ال��ع ب��ي��ت��ه��م ف��ي
ج��ن��س��ه��م وت��ع��رف ت��ع��رف��ه��م ال��ن��اس دي ن��ف��س��ُه��م ع��ن ي��ك��ون ق��ول م��ع��اُه��م ك��ان إن
ف��ي��ك س��د ت��ج��ي��ب��و ف��ي��ه��ا ي��ك��ون وال��ل��ي ت��ق��ت��ف��ي��ك ب��ك��ل��م��ة ال��ق��ح��ب��ة ك��ل��م ق��ال

النيل: أم

م��ج��دع��ة ه��و م��ا ال��ن��اس ب��ع��رض وال��خ��وض م��ن��ف��ع��ة ل��ه وال ب��وش دا ال��ك��الم ك��ل
ه��ن��ا وك��ت��رت��ه��ا ال��ع��ال��م م��ن زع��ل��ت ام��ن��ا ق��دَّ ب��ي��ت��ه��ا دودو ال��س��ت

بيهانة:

م��الم ش��ي ع��ل��ي��ه��ا م��ا ت��ق��يَّ��ة ح��رة ك��الم ع��ن��ه��ا ي��ق��ول م��ن دودو ال��س��ت
وت��ن��دم��ت ال��ش��ب��اب ع��ل��ى وت��ح��س��رت وت��ق��دم��ت ق��وي ك��ب��رت ل��ك��ن��ه��ا
ال��ح��ش��ي��ش ش��رب وع��ن ال��ع��رق��ي ع��ن ت��اب��ت م��ف��ي��ش ك��ث��رة وم��ن ال��ح��ي��ل��ة ق��ل��ة م��ن
ال��س��رم��ح��ة وت��ه��وى ال��ج��دع��ان وت��ك��ل��م ال��ب��ح��ب��ح��ة ت��ح��ب ش��بَّ��ة وه��ي ك��ان��ت
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ال��دي��ون ك��ت��ر م��ع ب��ال��ص��رف وت��ف��ت��خ��ر ب��ال��ع��ي��ون ت��رم��ش ال��ح��ل��و ع��ل��ي��ه��ا ف��ات وإن
ج��ل��ده��ا ف��وق ق��وام ال��ك��رام��ي��ش وب��يِّ��ن ن��ه��ده��ا ودل��دل ال��ش��ي��ب أت��اه��ا ل��م��ا
ج��دع ش��اف��ت إذا وت��ظَّ��رِب��ن ت��زع��ل ان��زرع ال��ق��ل��ب ف��ي وال��غ��ل ع��دم ص��ب��ح��ت
ب��اإلزار وراه��م ال��س��ك��ة وت��خ��رج ل��ل��ص��غ��ار وت��ق��دح ال��ط��اق��ة م��ن وت��ط��ل
ان��ف��س��د ال��ل��ي ال��م��زاج ف��ي خ��رم��ة ب��ع��د م��ن ح��س��د أص��ل��ه دا ع��ق��ل م��ش دا وك��ل
أه��ل��ه��ا ك��ان ل��و ال��ح��ظ أه��ل ت��ق��ب��ل ل��م ك��ل��ه��ا ال��ع��ج��اي��ز ف��ي ط��ب��ي��ع��ة ودي

(ألنيسة): النيل أم

ب��ك ي��ح��ل ب��ال��ذي إي��ش ت��س��ت��اه��ل��ي ي��ع��ج��ب��ك دل��ل��ي ال��ح��ل��و ال��ك��الم آدي
ال��ب��ي��وت ف��ي وِم��ل��ل��ي بُ��رِّي��ه ال��ب��ي��وت وم��ن ال��س��ك��وت إال ه��ن��ا ل��ي م��ا أن��ا أم��ا
م��ن��ي��ن ي��خ��رج ح��ن��ك غ��ي��ر م��ن ال��ك��الم ه��وا ك��ل��م��ت��ي��ن ل��ي وأق��ول أح��ك��ي ك��م��ان أن��ا
ب��ب��ي��ت��ن��ا اإلم��ام ف��ي م��ج��ي��ب��ت��ه إال ه��ن��ا ط��ي��ب ع��م��ل م��ا اب��ن��ي ع��م��ر ط��ول
وي��غ��س��لُ��ه ال��ح��زي��ن ال��ق��ل��ب ص��دا ي��ج��ل��ي أرس��ل��ه رب��ي م��ت��ل��وف أب��و ال��ش��ي��خ دا
إم��ام ال��ن��اس ب��ي��وت ف��ي زيُّ��ه ح��د م��ا ال��ص��ي��ام ويَّ��ا ال��ص��ال أوالدي وي��ع��لِّ��م
دواه ي��ع��رف م��ا ال��ك��ف��ر ق��ت��ي��ل ي��م��وت اإلل��ه م��ن��ه ي��ح��رم��ه ك��ان م��ن م��س��ك��ي��ن
س��وا ال��دي��ن خ��اس��ري��ن ج��م��اع��ة إن��ت��م ال��ه��وا ف��ي راح ع��ن��دك��م ك��الم��ي ل��ك��ن
وت��س��ك��روا ال��ن��ه��ار ط��ول وت��ع��رب��دوا وت��ك��رك��روا ت��ل��ع��ب��وا إال ت��ف��ل��ح��وا م��ا

ت��ق��ي��ل دون��ك��م م��ن س��ل��م��ان ال��خ��ص��وص ع��ل��ى

عليه.) (وتشاور

ال��ق��ت��ي��ل زي ه��ن��ا م��رم��ي ال��ن��ه��ار ط��ول

وتقول): بالكف الخري كعب ترضب (ثم

ت��ت��م��رَق��ع��ي ك��دا ق��اع��ده ال��ن��ه��ار ط��ول م��ع��ي اخ��رج��ي ه��ن��ا م��ن ل��ك ب��ق��ول ي��ال��ل��ه
ي��ح��دِّت��ك ِم��نَّ��ا ح��د أخ��ل��ي وال ج��تِّ��ت��ك وأه��ري ودان��ك ل��م��لَّ��ص
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متلوف الشيخ

الثاني املنظر

وبيهانة) (سلمان

سلمان:

وت��ج��ع��ج��ع��ي ت��خ��ان��ق��ي ال��ن��ه��ار ط��ول ت��رج��ع��ي م��ا ه��ن��ا ال��ل��ه ش��ا إن ب��ق��ى روح��ي

بيهانة:

م��ع��ك وت��ت��خ��ان��ق ش��ب��ك��ة ل��ن��ا ت��ع��م��ل ت��س��م��ع��ك أح��س��ن ب��ش��وي��ش ب��ق��ى ي��ك��ف��ي

سلمان:

اإلم��ام ال��ش��ي��خ ق��اف��ي��ة م��اس��ك��ة وب��س ك��الم وال خ��ن��اق س��اي��ع��ه��ا ح��د م��ا

بيهانة:

أف��ي��ون��ت��ه ص��ب��ح ال��ب��ي��ت إم��ام ت��ل��ق��ى وق��اف��ي��ت��ه اب��ن��ه��ا ش��ف��ت ل��و إش��ح��ال
إدي��ه ي��ب��وس ح��ت��ى ال��ب��ي��ت ف��ي ي��ق��اب��ل��ه م��ا ع��ل��ي��ه ي��ح��ك��م ع��رف م��ت��ل��وف أب��و ال��ش��ي��خ دا
أب��وه ع��ل��ي��ه ي��ق��ول األوق��ات وأغ��ل��ب أخ��وه أو رف��ي��ق��ه ع��ام��ل��ه غ��ف��ل��ت��ه م��ن
وأه��ل��ه��ا ح��ري��م��ه م��ع وب��ن��ت��ه اب��ن��ه ك��ل��ه��ا ال��ف��م��ي��ل��ي��ا ع��ل��ى وي��ف��ض��ل��ه
إل��ي��ه ت��دب��ي��ره ك��ل ف��ي وي��رت��ك��ن ع��ل��ي��ه ي��ح��وش��ه��ا م��ا أس��رار م��ع��ه ك��ان وإن
��ق��ه وي��ن��شَّ وي��ش��رَّب��ه وي��ط��ع��م��ه ي��ع��ن��ق��ه ع��ل��ي��ه م��ق��ب��ل ل��ق��اه إذا
ي��ل��ق��م��ه ق��وام ال��ع��ي��ش ع��ن��ده ق��ل وإن ��ُم��ه وي��زقَّ م��ع��ه ال��س��ف��رة ع��ل��ى ي��ج��ل��س
ي��ُك��بَّ��ه��ا ب��ح��ل��ُق��ه ال��ش��رب��ة وط��اس��ة ي��دبَّ��ه��ا ل��م��ا ك��ت��ي��ر وي��ن��ب��س��ط
وي��ش��ج��ع��ه وي��ن��ش��ط��ه ك��ت��ي��ر ي��ف��رح م��ب��ل��ع��ه وي��ف��ت��ح ي��ت��ك��رع ك��ان وإن
س��ل��ك م��ا إزاي أب��ص��ر وروح��ه ع��ق��ل��ه م��ل��ك م��ت��ل��وف أب��و ال��ش��ي��خ دا ال��ك��الم ُق��ص��ر
ال��ح��دي��ث ف��ي ب��ي��ق��را َك��نُّ��ه ل��ه��ا ي��س��ن��ط ال��خ��ب��ي��ث دا ب��ك��ل��م��ة ت��ك��ل��م إذا ت��ل��ق��اه
��ح��ه وي��رمَّ غ��ف��ل��ت��ه ف��ي ح��ص��ان ي��رك��ب م��ط��رح��ه ف��ي ال��ت��ب��ات ح��ط ت��راه ح��ت��ى
ح��وِّل��ه ل��ص��رَّاف ع��م��ره وال ط��ق��ط��ق ي��ن��وِّل��ه ف��ل��وس ي��ط��ل��ب وك��ل��م��ا
ي��ن��ب��ل��ع م��ا ال��ج��ل��ل زي ك��الم ول��ه ي��ن��ق��رع م��ا وه��و ف��ي��ن��ا وح��كِّ��ُم��ه
وي��ط��رده ب��ي��ت��ن��ا م��ن ع��ل��ي��ه ي��غ��ض��ب ي��ع��ب��ده ك��ان م��ا ب��ع��د س��ي��دن��ا رب ي��ا
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الثالث املنظر

وبيهانة) وسلمان ومريم وسامي (أنيسة

(لسلمان): أنيسة

ل��ن��ا ق��ال��ت م��ا ح��ي م��ن ده��وت��ي ي��ا ِس��تِّ��ن��ا ت��س��م��ع ك��ن��ت ح��اض��ر ك��ن��ت ل��و
ي��ج��ي م��ا س��اع��ة ب��ع��د إن��ه ب��د ال وأج��ي س��ي��دي أش��وف أط��ل��ع ل��م��ا خ��ل��ي��ك

سلمان:

ال��رج��وع م��ش��وار ب��س إال ي��ن��وب��ن��ي م��ا ط��ل��وع غ��ي��ر م��ن ه��ن��ا أس��ت��ن��ى أن��ا خ��ل��ي��ن��ي

الرابع املنظر

وبيهانة) وسامي (سلمان

سامي:

ن��ب��ي��ه أح��م��د ل��س��ي��دي ي��ج��وِّزه��ا إي��اك ك��ل��م��ي��ه أخ��ت��ي ع��ل��ى ب��ي��ه��ان��ة س��ت ي��ا
ال��ك��الم ف��ي وج��م��ض ل��ه ت��وق��ف ل��ي��ك��ون اإلم��ام ال��ش��ي��خ م��ن خ��اي��ف أن��ا أح��س��ن
ب��ه��ا ��وز أجَّ س��ت ي��ا وم��ق��ص��دي أح��ب��ه��ا وأخ��ت��ه أح��م��د أح��ب وأن��ا

بيهانة:

م��ع��ك وي��ت��خ��ان��ق ل��ي ي��زع��ق ي��ق��ع��د ي��س��م��ع��ك ج��ا أب��وك أح��س��ن ب��ق��ى اس��ك��ت

الخامس املنظر

وبيهانة) وسلمان (غلبون

(لسلمان): غلبون

ال��س��خ��ي س��ل��م��ان س��ي��دي ن��س��ي��ب��ي أه��ًال
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سلمان:

أخ��ي ي��ا ال��س��الم��ة ع��ل��ى ل��ل��ه ال��ح��م��د

غلبون:

م��ل��ف��ظ��ك وأح��ل��ى أح��الك م��ا ل��ل��ه وي��ح��ف��ظ��ك ل��ن��ا ف��ي��ك ي��ب��ارك ال��ل��ه

(لبيهانة): غلبون

ك��ل��ك��م ب��ال��ع��واف��ي ت��ك��ون��وا إي��اك إزَّيُ��ك��م غ��ي��اب��ي ط��ول ف��ي ك��م��ان وان��ت��م

بيهانة:

م��ش��وََّش��ة وه��ي ال��ل��ي��ل ب��ط��ول ب��ات��ت ال��ِع��َش��ه ق��ب��ل ��ل��بَ��ِط��ْت اسَّ أن��ي��س��ة س��تِّ��ي

غلبون:

… … … … م��ت��ل��وف؟ أب��و وال��ش��ي��خ

بيهانة:

م��ش��م��ش��ي ب��ج��ب��ة وي��ت��ه��دف ي��م��ش��ي ش��ي ك��ل ف��ي ب��خ��ي��ر … … …
م��ب��ط��رخ��ة س��م��ي��ن��ة ب��ي��ض��ا زن��ود ول��ه م��ت��خ��ت��خ��ة وال��خ��دود رادد وال��وش

غلبون:

… … م��ت��ل��وف ي��ا م��س��ك��ي��ن

بيهانة:

وات��ق��ل��ب��ت ال��ع��ي��ا ف��رش ع��ل��ى ب��ات��ت ات��غ��ل��ب��ت وس��ت��ي … … …
س��ي��رت��ه وُق��ط��ع��ت ب��ال��ح��ي��ل ال��ع��ي��ا ُق��ُط��ع داق��ت��ه م��ا وه��ي وان��ش��ال ال��ع��ش��ا وج��ا
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غلبون:

… … … م��ت��ل��وف؟ وش��ي��خ��ن��ا

بيهانة:

اخ��ت��َش��ه ب��س وال ح��ش��م��ه��ا ب��س م��ا ال��ع��ش��ه وح��ده أك��ل … …
م��ق��ددة ال��ك��ب��ي��ر م��ن ش��ق��ق وأرب��ع ك��ده ق��ل��ب��ه ع��ل��ى ف��رخ��ة ش��م��ط إال

غلبون:

… … … م��ت��ل��وف ي��ا م��س��ك��ي��ن

بيهانة:

ال��م��ن��ام ط��ي��ب ف��ي��ه ت��ذوق م��ا وس��ت��ن��ا ق��وام ال��ل��ي��ل وف��ات … … …
ال��ن��ه��ار ب��ع��ده وج��ا ال��ل��ي��ل ق��ض��ي��ن��ا ح��ت��ى ش��رار ف��ي وت��ق��دح ال��ن��زل��ة م��ن ُس��خ��ن��ة

غلبون:

… … … م��ت��ل��وف؟ وش��ي��خ��ن��ا

بيهانة:

ع��ن��ب م��ن ب��ان��ج��ر ��الَّ اسَّ وب��ع��ده��ا ان��ق��ل��ب ل��م��ا أك��ل … …
راح ال��وق��ت ح��ت��ى ف��ي��ن إال ص��ح��ي وال ل��ل��ص��ب��اح ل��ي��ل��ه ط��ول ��ر ي��ش��خَّ وب��ات

غلبون:

… … … م��ت��ل��وف ي��ا م��س��ك��ي��ن

بيهانة:

ه��ب��اب ل��ي��ل��ة ك��ان��ت إم��ب��ارح ل��ي��ل��ة دي ال��ع��ذاب ش��اف��ت وه��ي … … …
��ِت��ي��ن ِوقِّ م��ن��ه��ا س��ال األس��ود وال��دم م��رت��ي��ن دراع��ه��ا ف��ص��د ال��ح��ك��ي��م ج��اه��ا
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غلبون:

… … … م��ت��ل��وف؟ وش��ي��خ��ن��ا

بيهانة:

ي��زي��د ي��وم ع��ن أك��ل��ت��ه ف��ي ي��وم وك��ل ال��ح��دي��د زي ص��ب��ح … …
ن��ب��ي��ت أرط��ال ت��ل��ت ال��س��ف��رة ع��ل��ى ش��رب ال��م��ب��ي��ت ع��ن��د ع��ف��ي��ت��ه ي��وف��ر ل��ج��ل��ن

غلبون:

… … … م��ت��ل��وف ي��ا م��س��ك��ي��ن

بيهانة:

ط��ي��ر ل��ح��م م��ن ي��ك��ون ب��ك��رة وأك��ل��ه��م ب��خ��ي��ر لُ��خ��ري��ن أُه��م … … …
َج��َره ال��ل��ي ال��ك��الم ع��ل��ى ل��س��ت��ي وأق��ول م��ش��وره وأض��رب ف��وق ل��ط��ل��ع وال��ل��ه

السادس املنظر

وسلمان) (غلبون

سلمان:

إي��دي��ك ب��ي��ن م��ا ت��ق��ف خ��اي��ف��ة ل��ك��ن��ه��ا ع��ل��ي��ك ت��س��أل تَ��نِّ��تْ��ه��ا م��ري��م ال��ب��ن��ت
ج��ره؟ ل��ل��ي ي��س��ت��م��ع ي��ق��در ب��س م��ي��ن م��س��خ��رة م��ش أخ��ي ي��ا ي��ن��ق��ال وال��ح��ق
ك��ده؟ ي��ص��ب��ح م��ف��ت��ق��ر ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن ده زيِّ ال��م��دي��ن��ة ف��ي راج��ل وي��ظ��ن

غلبون:

ت��ن��ِذِك��ر م��ا ال��رج��ال ك��ل ه��ن��ا ه��وا واف��ت��ك��ر ن��س��ي��ب��ي ي��ا ش��وي��ة غ��ن��دق
ت��ن��ص��ف��ه م��ا ب��ق��ي��ت ع��رض��ه ف��ي وت��خ��وض ت��ع��رف��ه م��ا ت��ك��ون ال��ل��ي ك��م��ان وان��ت
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سلمان:

إدي��ه وأب��وس أق��ف ش��ف��ت��ه إذا ل��ج��ل��ن ع��ل��ي��ه ل��ي ق��ل أع��رف��وش م��ا أن��ا ك��ن��ت إن

غلبون:

وت��ن��ه��ب��ط ي��وم ك��ل ف��ي ع��ل��ي��ه ت��ق��ع ت��ن��ب��س��ط ع��رف��ت��ه إذا ح��ق��ي��ق��ًة
أم��ي��ر راج��ل دا ح��ق م��ن ع��ل��ي��ه وت��ق��ول ك��ت��ي��ر ات��ك��ل��م إذا م��ن��ه وت��ن��ش��رح
ك��م��ان ي��اك��ل وال ال��دن��ي��ا وي��زه��د أم��ان ف��ي ع��اش ال��ف��ع��ال ف��ي ب��ه ي��ق��ت��دي م��ن
وأس��م��ع��ه ك��الم��ي ع��ن أس��ك��ت أح��ب م��ع��ه أق��ض��ي��ه ال��ذي ال��ي��وم أن��ا أم��ا
ال��دَّوا ُه��وَّا ي��ك��ون ب��ال��ت��ش��وي��ش وان��َص��بْ��ت س��وا وأوالدي أه��ل��ي ع��دم��ت ول��و

سلمان:

نَ��َده ��ط ب��ي��ن��قَّ ال��ش��خ��ص ج��ب��ي��ن ي��ب��ق��ى ك��ده ُه��م ال��ج��الل��ة أه��ل ص��اح��ب��ي ي��ا

غلبون:

وت��ع��ش��ق��ه ع��ل��ي��ه ت��ح��س��دن��ي ل��ك��ن��ت ب��ع��ن��ق��ه وأن��ا ت��ن��ظ��رن��ي ك��ن��ت ل��و
م��ع��اه ق��اع��د وأن��ا ال��ج��ام��ع ف��ي وي��خ��ش ال��ص��الة وق��ت ي��ج��ي ل��م��ا ع��ل��ي��ه ال��ل��ه
م��ع��لَّ��ق��ة ج��بِّ��ت��ه ف��ي وق��ل��وب��ه��م ��ق��ة م��رشَّ ف��ي��ه ال��ن��اس ع��ي��ون ت��ل��ق��ا
دم��وع ال��خ��ش��ي��ة م��ن ص��دره ع��ل��ى ن��ازل��ة ال��خ��ش��وع م��ن ي��ل��ت��ف��ت م��ا ل��ه��م وه��و
ب��ال��ع��ج��ل م��يَّ��ه إب��ري��ق��ي��ن وس��ب��ل وام��ت��ث��ل ق��ام ن��ل��ت��ق��ي��ه خ��رج��ن��ا وإذا
ح��رام أح��س��ن ال��س��ب��ي��ل م��ن اش��رب وي��ق��ول ق��وام ل��ي ي��ن��ده ام ال��خ��دَّ وي��ش��يَّ��ع
ب��ال��ق��ل��ي��ل وي��رض��ى ف��ي��دي ��ه��ا نُ��صَّ ف��ات ال��س��ب��ي��ل ع��ل��ى ف��ل��وس ل��ه أع��ط��ي ك��ن��ت وإن
ب��ه��ا ال��ف��ق��را إل��ى ي��ح��س��ن م��ا ب��د ال ك��ل��ه��ا َوخ��ْده��ا أرض��اش م��ا ك��ن��ت وإن
ال��ح��ري��ر ف��رش ع��ل��ى األوالد وم��ن��يِّ��م ك��ت��ي��ر خ��ي��ر ف��ي وأن��ا ب��ي��ت��ي دخ��ل ي��وم م��ن
س��ل��ي��م ط��ب��ع��ه دا ال��ك��ل أم��ره ت��ح��ت م��ن وال��ح��ري��م وم��ال��ي روح��ي ل��ه وه��ب��ت
ف��ض��ول وال ب��ي��ن��ن��ا ت��ك��ل��ي��ف غ��ي��ر م��ن ي��ق��ول أه��ل��ي ع��ل��ى ع��ي��ب��ة رأى إذا
ال��ح��رام ال��ب��ي��ت ف��ي ال��ص��ب��ح ص��الة ح��ت��ى ح��رام ال��ن��س��وان م��ن ش��اُف��ه ش��يء وك��ل

23



متلوف الشيخ

سلمان:

ت��ع��ق��ل��ه وال��ن��اس ط��ور ي��ق��ول��ه ال��ل��ي دا ي��ع��ِق��لُ��ه؟ م��ي��ن ده ال��ق��ف��ش ال��ك��الم دي ده
ن��ور ال��ع��ل��م إن ال��ع��ل��م أله��ل واص��غ��ي األم��ور دي م��ن أخ��ي ي��ا ��ك ت��ُف��ضَّ ب��ال��ل��ه

غلبون:

ج��روح ف��ي��ك وت��ظ��ه��ر م��ي��ة ش��رب��ة ف��ي ت��روح ال��ل��ه أه��ل ح��ق ف��ي ت��خ��وض أوع��ى
��رَُّف��م ي��صَّ ف��ي��ه ب��ال��ف��ع��ل ي��ع��ت��رض م��ن ي��ع��رُف��م ق��وام��ك ب��ات��ع س��ره��م دول

سلمان:

زي��ه��م ع��م��ي��ان ال��ن��اس ج��م��ي��ع ت��ح��س��ب ق��ده��م ع��ل��ى ع��ق��ل��ه��م زي��ك ال��ل��ي دول
س��ي��رت��ه وي��ك��ره ال��دج��ال وي��ك��ره ب��ص��ي��رت��ه ال��ع��ب��اد رب ك��ش��ف وال��ل��ي
وال��ب��الد األه��ال��ي ل��ن��ا ت��ل��ف��ت��وا وال��ل��ه اع��ت��ق��اد ل��ه وال ف��ي��ه��م اع��ت��ب��ار ل��ه م��ا
وال��خ��ل��ي ب��ال��م��ل��بِّ��ش أع��ل��م ال��ل��ه ي��ن��ط��ل��ي؟ ع��ل��ي��ن��ا دا ك��الم��ك��م ه��وَّا
ب��ع��ي��د ل��س��ا وه��و ال��ش��يء ن��ش��وف دح��ن��ا ع��ب��ي��د ل��ك��م اح��ن��ا ل��ه��و ال��ح��ال ي��غ��رُّك��وش م��ا
ج��ن��ون ب��ه ك��ان وم��ن ال��ع��اق��ل ون��م��يِّ��ز ودون ع��ال م��ن ك��ل��ه��م ال��ن��اس ون��ع��رف
ض��ي��ا ف��ي��ه وال��ل��ي ال��خ��زي ع��ل��ي��ه وال��ل��ي ال��ري��ا وأه��ل ص��ح��ي��ح ال��ص��ال��ح ون��ع��رف
ال��ب��ص��ل ري��ح��ة م��ن ت��ب��ان ري��ح��ت��ه وال��ف��ل ب��ط��ل والَّ ل��ن��ا ي��ظ��ه��ر ج��ب��ان ك��ان وإن
ال��ط��ب��ان م��ن ي��ن��ع��رف ال��س��ي��ف وج��وه��ر ت��ب��ان ال��زغ��ل م��ن ال��دي��ن��ار ون��ق��ش��ة
ع��م��ى ع��ي��ن��ي��ه ف��ي ك��ان م��ن ع��ل��ى إال ال��س��م��ا ف��ي ك��ان إذا ي��خ��ف��ى م��ا وال��ب��در

غلبون:

ي��خ��ت��ش��ي م��ا ال��ك��الم ك��ل ك��ده ي��ح��ك��ي ش��ي ك��ل ب��ي��ع��رف زي��ك وم��ي��ن م��ع��ل��وم
ح��م��ي��ر ت��ط��ل��ع ك��ل��ه��ا ع��ن��دك وال��ن��اس ك��ب��ي��ر وش��اط��ر ق��وي ع��اق��ل ل��ن��ا ع��ام��ل

سلمان:

م��ف��ي��ش زيِّ��ي ف��ه��ي��م إن��ي ب��ق��ول وال ب��دِّع��ي��ش م��ا أن��ا ب��ت��ح��ك��ي م��ا زي م��ش
ال��ذب��ذب��ة وأه��ل ال��ح��ق ب��أه��ل أع��رف ال��ت��ج��رب��ة ف��ي ق��ري��ت م��ا غ��اي��ة ل��ك��ن
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ظ��ه��ر إذا أع��رف��ه دا ال��م��س��ي��ح ح��ت��ى ال��ع��ب��ر وأرب��اب ال��دج��ال وأع��رف
ب��ال��ط��الق ع��ل��ي��ه��ا ألح��ل��ف َم��َرة ك��ان ل��و ال��ن��ف��اق ويَّ��ا ال��ري��ا ق��ل��ب��ي ع��ل��ى وأك��ره
دي��ن��ن��ا ن��ع��رف ال��ل��ه ب��ع��ون إح��ن��ا غ��ش��ن��ا م��ن ع��ل��ى وارد ح��دي��ث ف��ي��ه م��ش
ال��ط��الح ع��ل��ى م��ن��ط��وي م��ن��ه وال��ق��ل��ب ب��ال��ص��الح ي��ورِّي م��ن ل��ح��س��ن أن��ه��و ُه��وَّا
ب��ه��ي��م إن��ه ول��و ال��م��ن��ص��ب ف��ي وي��خ��ش ي��ت��ي��م م��ال م��ن ول��و ال��دره��م ع��ن ي��ب��ح��ث
ي��س��ت��غ��ف��ل��ه ع��ل��ي��ه َريِّ��س رأى وإذا ي��ف��ع��ل��ه ح��اًال ال��ش��ر ع��ل��ى ق��در وإذا
ب��ال��دِّراع وم��رة ب��م��ع��روف��ه م��رة ال��خ��داع ويَّ��ا ب��ال��ق��ف��ف ع��ن��ده ال��م��ك��ر
ال��ذه��ب ف��ي وي��ك��ن��ز ال��ف��ض��ة وي��ك��ره ع��ج��ب ال��م��ول��ى ح��ك��م��ة م��ق��در وي��ق��ول
م��س��ت��ت��ر ت��ل��ق��اه س��د ال��ع��ب��ادة وق��ت م��ن��ك��س��ر ح��ق��ي��ق��ي ص��ال��ح رج��ل والَّ
ال��ب��ل��د أوالد م��ع م��ظ��ه��ر ل��ه وال أح��د ي��ؤذي وال ال��خ��ي��ر إال ي��ف��ع��ل ال
ت��ط��ل��ب��ه األك��اب��ر ال��ن��اس وأغ��ل��ب ي��ق��رب��ه ع��م��ار ال��ل��ه وب��ي��ن ب��ي��ن��ه
ال��ح��رم زي ب��ي��وت��ه��م ت��الق��ي ال��ل��ي ال��ك��رم أه��ل ال��ص��ال��ح��ي��ن ال��رج��ال ف��ي��ن
ال��م��ق��ام أص��ح��اب وال��م��ج��د ال��ت��ق��ى أه��ل واإلم��ام وال��غ��زال��ي أده��م اب��ن ف��ي��ن
ال��ش��ري��ف وال��ع��ل��م ال��ح��ل��م أه��ل وف��ي��ن ال��ع��ف��ي��ف واب��ن ال��ع��زي��ز ع��ب��د ع��م��ر وف��ي��ن
روه ن��وَّ م��ظ��ل��م ب��ي��ت ف��ي ي��خ��ط��روا أو ي��ن��ص��روه ِح��م��اه��م ي��ق��ص��د ض��ع��ي��ف ك��ان إن
ال��ي��ق��ي��ن ف��ي إال األُبَّ��ه��ة ي��ع��رف��وش م��ا ودي��ن دي��دن ل��ه��م ال��دن��ي��ا ف��ي وال��زه��د
ال��ت��رف ع��ل��ى ال��خ��ش��ون��ة ل��ب��س وف��ض��ل��وا ال��ش��رف وال��ع��ل��م ال��ح��ل��م ب��ك��ت��ر ب��ل��غ��وا
أراد ل��م��ح��س��وب��ه��م ب��ال��خ��ي��ر ورب��ن��ا ل��ل��ع��ب��اد أذي��ة ب��ال��ج��اه ي��ط��ل��ب��وا ال
ال��ع��ف��اف ي��ورُّوه��ا ال��دن��ي��ا ج��ت��ه��م وإن ال��ك��ف��اف ف��ي��ه ب��م��ا ال��م��أك��ل م��ن ي��رض��وا
ي��س��ل��م��وا ل��إلل��ه أم��وره إال ي��ت��ح��ك��م��وا وال ال��م��ذن��ب ي��ط��ردوا ال
الش ف��ه��و ظ��اه��ر ت��ق��ل��ي��د ي��ك��ون وال��ل��ي ب��الش والَّ ي��ري��د ل��ل��ي ال��ص��الح آدي
ال��ن��ب��ي وح��ي��اة ب��س س��ي��رت��ه ت��ج��ب��ش م��ا ص��اح��ب��ي ي��ا ب��ق��ى ش��ي��خ��ك وف��ي��ن دول ف��ي��ن

غلبون:

… … … … ك��الم��ك خ��ل��ص

سلمان:

ك��الم ع��ن��دي ب��ق��ي م��ا … …
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رايح): (وهو غلبون

… … … … م��ؤاخ��ذة غ��ي��ر م��ن

سلمان:

ق��وام ك��ل��م��ة ُخ��د ب��س … … …
س��ب��ب غ��ي��ر م��ن ع��ل��ي��ه ت��غ��ُدر م��ا ب��ال��ل��ه ال��ن��س��ب ف��ي ق��ول ن��ب��ي��ه أح��م��د َع��ط��ي��ت إن��ت

غلبون:

… … … … … ط��يِّ��ب

سلمان:

ال��ن��ك��اح؟ ع��ق��د م��ش ال��وع��د وب��ع��د …

غلبون:

… … … … … ص��ح��ي��ح

سلمان:

راح؟ وال��وق��ت م��ؤخ��ره ول��ي��ه …

غلبون:

… … … … أن��ا م��ع��رف��ش

سلمان:

ت��ان��ي��ة؟ م��ق��اص��د ف��ي��ه م��ا … …

غلبون:

… … … … ك��الم م��ش دا
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األول الفصل

سلمان:

ف��ان��ي��ة دن��ي��ا دي ي��م��ك��ن … … …
ن��س��ي��ت والَّ ال��زواج ف��ي ق��ول��ك أخ��ل��ف��ت ح��دي��ت ع��ن ل��ك ن��ق��ل واح��د ي��ك��ون والَّ

غلبون:

… … … … … … ي��م��ك��ن

سلمان:

ن��خ��ت��ن��ه ن��ع��رف ب��د ال ص��غ��ي��ر واد دا ت��بَ��يِّ��نُ��ه م��ا ك��الم ف��ي ك��ان إذا …

غلبون:

ال��ح��الل اب��ن ي��ا راح ال��وق��ت أروح خ��ل��ي��ن��ي اش��ت��غ��ال ف��ي وع��ق��ل��ي ف��اض��ي م��ش ال��وق��ت دا
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الثاين الفصل

األول املنظر

ومريم) (غلبون

غلبون:

… … … … م��ري��م ي��ا ب��ن��ت ي��ا

مريم:

… … … ن��ع��م … … … …

غلبون:

ت��ت��أخ��ري ف��ال ك��ل��م��ة م��ع��ي إال اح��ض��ري ي��ال��ل��ه … … … … …

أوده): يف ينظر وهو (لغلبون مريم

… … أب��وي��ه؟ ي��ا ح��اج��ة ع��اِوزش

غلبون:

ي��ش��وف أو ال��ق��ول ي��س��م��ع واح��د ي��ك��ن��ش ب��ش��وف ال … … … …
ال��ص��غ��ر م��ن م��ط��ي��ع��ة ال��ل��ه ب��ع��ون إن��ت��ي ال��خ��ب��ر ع��ل��ى ل��ك أق��ول ل��م��ا اس��م��ع��ي ب��ق��ا
ل��ه��م أق��ول أخ��اف ل��ِك ل��ه أق��ول وال��ل��ي ك��ل��ه��م ع��ن��دي ال��ن��اس أع��ز وان��ت��ي



متلوف الشيخ

مريم:

وي��ح��ف��ظ��ك ك��ت��ي��ر ل��ي ي��خ��ل��ي��ك ال��ل��ه م��ل��ف��ظ��ك م��ن ان��ج��ب��ر ق��ل��ب��ي أن��ا وال��ل��ه

غلبون:

ده زي ك��ان إذا ك��ل��ه ال��ك��الم م��ح��ل��ى ك��ده وج��ِه��ك وف��ي ف��ي��ك��ي ال��ع��ش��م أه��و

مريم:

أن��ش��ِه��ر ب��ُح��بَّ��ك إخ��وات��ي وس��ط ف��ي أف��ِت��ِخ��ر ل��ك ب��ط��اع��ت��ي أن��ا م��ع��ل��وم

غلبون:

اإلم��ام ع��ن ي��ب��ل��غ��ك إش ب��ق��ى م��ع��دن

مريم:

ك��الم غ��ي��ر م��ن ل��ط��ي��ف م��ت��ل��وف أب��و ال��ش��ي��خ

الثاني املنظر

يشوفها) ما غري من غلبون ورا وتقف بشويش تدخل وبيهانة ومريم، (غلبون

(ملريم): غلبون

م��س��ت��وي راج��ل ق��ط زيُّ��ه ش��ف��ت م��ا ق��وي ل��ط��ي��ف أراه ول��ك��ن��ي ص��ح��ي��ح
ف��رح ل��ك أع��م��ل م��ا ب��ع��د ل��ه ِزك وأج��وِّ ان��ش��رح ق��ل��ب��ي ي��ك��ون ي��وم ل��ي أش��وف خ��اط��ري

مريم:

ف��ق��ي! آخ��د ل��م��ا ��نِّ��نْ��ْت إجَّ أن��ا ُه��وَّا م��ت��ق��ي والَّ ص��ال��ح ه��و خ��ل��ي��ه
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الثاني الفصل

غلبون:

ك��ده؟ ل��ي ت��ح��ك��ي ب��ن��ت ي��ا ت��س��ت��ح��ي��ش م��ا ده؟ زي ك��ان إذا ل��ه م��ا وال��ف��ق��ي ل��ي��ه
وال��س��الم ال��ق��ول ت��س��م��ع��ي ع��ل��ي��ك��ي وان��ت��ي ك��الم غ��ي��ر م��ن أن��اس��ب��ه ن��وي��ت أن��ا

فيقول): بيهانة، يشوف وراه يلتفت (ثم

ب��ي��ن��ن��ا؟ ��ي ت��ُخ��شِّ ��ا ل��مَّ إي��ه وُش��غ��ِل��ك ه��ن��ا؟ ت��ج��ي ��ِل��ك وصَّ إش ك��م��ان وان��ت��ي

بيهانة:

اإلبَ��ر زي ِج��تِّ��ت��ي ي��ش��ك��ش��ك ب��ق��ا خ��ب��ر ع��ن ب��رَّا ال��ش��ر ب��ل��غ��ن��ي أن��ا
ِف��ِق��ي! ل��ك ت��ن��اس��ب ب��دَّك ع��ل��ي��ك ق��ال��وا

غلبون:

ت��ص��دَِّق��ي؟ م��ا ل��ي��ه س��م��ع��ت��ي��ه إذا وان��ت��ي

بيهانة:

إم��ام! والَّ ف��ق��ي ت��ج��وِّزه��ا ��ا ل��مَّ ال��ك��الم؟ دا أص��دق اج��ن��ن��ت أن��ا ه��وَّ ال

غلبون:

ص��ح��ي��ح والَّ غ��ل��ط ك��ان إن ت��ش��وف��ي ع��اود

بيهانة:

م��ل��ي��ح ب��رُده أه��و ب��ت��ه��زر ك��ن��ت إن

غلبون:

ال��ج��ه��از ��رت وح��ضَّ م��ت��ل��وف أب��و ل��ل��ش��ي��خ ال��ج��واز ع��ل��ى م��ص��م��م ن��اوي أن��ا ُدغ��ري
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متلوف الشيخ

بيهانة:

ع��ل��ي األُس��ط��ى ب��ال م��ت��ل��وف ب��ال ن��ان��ا ت��زع��ل��ي م��ا ه��زار ك��ل��ه دا ب��ن��ت ي��ا

غلبون:

وان��ِح��ِم��ق ق��وام��ك أزع��ل أن��ا ب��ع��دي��ن

بيهانة:

ان��ِف��ِل��ق ب��خ��اط��رك م��ال��ي أن��ا ب��دم
وف��نِّ��ش��ْت ق��وام ��ك ِوشَّ م��ل��ت ح��ت��ى ه��ل��ِش��ْت ودق��ن��ك ع��اق��ل ب��ق��ول دن��ا
ل��م��ي��ن؟ وأح��ك��ي ع��رض��ك��م ف��ي ل��م��ي��ن أق��ول ال��م��ج��ان��ي��ن! ع��م��اي��ل ت��ع��م��ل وب��ع��ده��ا

غلبون:

وت��ق��دري ت��ق��ول��ي ��ال أُمَّ دا ع��ل��ى ب��ق��ا وت��ن��ُط��ري ع��ل��يَّ��ا ب��ت��ش��خ��ط��ي ك��م��ان

بيهانة:

اش��ت��ع��ل ال��ن��ار ف��ي ال��زي��ت زي ان��ت إال ال��زع��ل غ��ي��ر م��ن ب��س ت��ح��ك��ي ك��ن��ت ل��و
ده؟ زي ل��راج��ل ت��ج��وِّزه��ا ��ا ل��مَّ ك��دا ب��ن��ت��ك ع��ل��ى م��س��ت��غ��ن��ي ان��ت ه��وَّا
س��ب��ب؟ غ��ي��ر م��ن ب��خ��ت��ه��ا ت��م��يِّ��ل ��ا ل��مَّ ال��ن��س��ب ش��ان ع��ل��ى ال��ي��وم ان��ك��رش��ن��ا والَّ
ق��در إن ل��ي��ل��ه م��ص��روف ع��ل��ى ُع��م��ره َق��ِذر راج��ل ع��ل��ى أوالدك وت��ل��طَّ��م

غلبون:

ك��ت��ي��ر خ��ي��ر وص��اح��ب ال��ل��ه ح��ب��ي��ب ب��رُده ف��ق��ي��ر؟ ك��ان إن ل��ه وم��ا ن��ان��ا اس��ُك��ت��ي أي��وه
ل��ل��ف��ن��ا م��ص��ي��ره ال��م��ال ب��أن ي��ع��رف ال��ِغ��ن��ا ع��ن ات��ن��زِه��ت ش��ري��ف��ة ن��ف��س��ه
ان��ت��ف��اع غ��ي��ر م��ن ب��وش رآه��ا ��ا ل��مَّ وال��م��ت��اع ال��دراه��م ظ��ه��ره ورا ت��رك
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ال��ف��اخ��رة ال��م��ع��ي��ش��ة ه��ي ب��ي��ده وال��ح��ق اآلخ��رة ل��ع��ي��ش م��ال ط��ب��ع��ه وب��ح��س��ن
ال��ج��ه��از ل��ه وأع��م��ل ال��م��ه��ر ع��ن��ه وأح��طُّ ال��ج��واز ع��ل��ى أع��ي��ن��ه ب��أم��وال��ي ل��ك��ن
ال��ب��ل��د وأع��ي��ان األُم��را ع��ل��ى وي��ف��وق ال��ُع��َم��د ب��ي��ن ص��وف��ت��ه ت��ن��وَّر ح��ت��ى

بيهانة:

س��وا ي��م��ش��وا م��ا وال��زه��د ال��ف��خ��ف��خ��ة دي ن��وى ال��ل��ي ع��ل��ي��ه رأي��ه ك��ده ك��ان إن
ح��اف األك��ل ب��ع��د األل��وان وي��ك��ت��ر ال��ع��ف��اف وي��ري��د ال��ن��س��ك ي��ح��ب وم��ن��ي��ن
ال��ط��م��ع وال ي��وم ل��ل��ك��ب��ر ي��ن��ت��ظ��ر ال اق��ت��ن��ع م��ن��ه��ا ب��ال��ق��ل��ي��ل ال��ل��ي ال��ص��ال��ح دا
م��ف��ض��ض��ة وع��ص��اي��ت��ه إم��ام إن��ه م��ض��ى ال��ل��ي ب��ال��ك��الم رض��ي��ن��ا ط��ي��ب
ري��ح زي ت��م��غ��ص ال��ب��ط��ن ف��ي رؤي��ت��ه دي ال��ق��ب��ي��ح؟ وش��ه ف��ي ب��س إي��ه ت��ق��ول ل��ك��ن
َدة وم��م��دِّ ف��ارش��ة ح��ل��ي��م��ة ف��ي��ه��ا م��ل��بِّ��دة ال��ن��ش��وق م��ن ول��ح��ي��ت��ه
ال��م��ن��ام ف��ي ك��ان ول��و ي��ش��وف��ه��ا م��ا وال��ل��ه م��الم ت��خ��ش��ى وال م��ري��م ُزه ت��ج��وِّ
ت��ل��ت��وي ق��وام��ك ال��دخ��ل��ة ل��ي��ل��ة م��ن ق��وي وح��ش ال��ع��ري��س ك��ان إن ال��ب��ن��ت دي
ال��ع��ذاب أن��واع ال��ب��ن��ت دي ت��دوَُّق��ه ح��س��اب ي��ح��س��ب م��ا ق��ط أب��وه��ا ك��ان وإن
وت��ط��لَّ��ُق��ه ال��ق��ب��ي��ح ال��ج��وز وت��ك��ره ت��ع��ش��ُق��ه م��س��اوي واح��د ل��ه��ا وت��ش��وف

غلبون:

ال��ب��ن��ات ألح��ك��ام دي��ًم��ا ون��م��ت��ث��ل األَبَّ��ه��ات ح��ك��م ن��ف��ض دا ع��ل��ى ب��ق��ا

بيهانة:

أخ��دم��ه ب��ال��ن��ص��ي��ح��ة أح��ب��ه وال��ل��ي أك��ت��م��ه أق��درش م��ا ال��ح��ق ك��الم أن��ا

(ملريم): غلبون

رض��ي��ت دام م��ا أن��ا رأي��ي ع��ل��ى ك��ل��ه ال��ح��دي��ت دا م��ن��ه��ا ب��ن��ت ي��ا ت��س��م��ع��ي��ش م��ا
زي��ه ��وِّ ت��جَّ ب��أن ف��ات زم��ان ورض��ي��ت ن��ب��ي��ه ألح��م��د ق��ول أع��ط��ي��ت ك��ن��ت ص��ح��ي��ح
��ت��ه ِح��صِّ وض��يَّ��ع راح م��ات أب��وه ل��م��ا ق��ص��ت��ه م��دة ب��ع��د ب��ل��غ��ن��ي ل��ك��ن
ي��وم ك��ل ف��ي ال��س��رم��ح��ة ق��ت��ي��ل إال دوم ف��ي��ه وص��لَّ��ى ج��ام��ع دخ��ل وال
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متلوف الشيخ

بيهانة:

ِب��ك ي��ُغ��ر ال��وب��ر ع��ل��ى ال��ده��ان ه��و ت��ع��ج��ب��ك م��ا ال��ري��ا م��ع ال��ص��ال ك��ت��ر

(لبيهانة): غلبون

وي��س��ام��ح��ك ذم��ت��ك ي��ب��ري ال��ل��ه ن��ص��اي��ح��ك ووف��ري اس��ك��ت��ي ب��س

(لبنته): غلبون

ِل��ك ي��ص��ح ال��ج��واز ف��ي م��ت��ل��وف ال��ش��ي��خ دا ِل��ك ق��ل��ت ال��ل��ي م��ري��م ي��ا اس��م��ع��ي وان��ِت��ي
األم��ل دي ال��ج��وازة م��ن وت��ب��ل��غ��ي وال��َع��َدل ك��ل��ه ال��خ��ي��ر ت��ش��وف��ي ب��ك��رة
وال��ط��ه��ور ال��ب��ك��اري ع��ق��ب��ال ون��ق��ول ال��س��رور ويَّ��ا ال��ح��ظ��وظ ك��ل وت��غ��ن��م��ي

بيهانة:

م��دده ُط��رب��ة وس��ط ف��ي ال��ع��ري��س دا خ��د ال��ِع��َده ال��ل��ه ش��ا وإن ال��ش��ر ب��ع��د ب��س ي��وه

(لبيهانة): غلبون

َم��َرة ي��ا دا ف��ي ب��س ��ك ي��ُخ��صِّ إش وان��ت��ي ونَ��ْق��َوَرة ك��الم ن��ان��ا ب��ق��ى ��ك ُف��ضِّ

بيهانة:

ي��ن��ف��ع��ك ال��ل��ي ال��ش��يء ع��ل��ى أق��ول أح��ب م��ع��ك ق��ل��ب��ي أن��ا ب��س دع��وة ل��ي��ش م��ا

غلبون:

ت��ن��ك��ت��ي والَّ َج��د ت��ق��ول��ي بَ��دِّك ت��س��ُك��ت��ي ع��رِض��ك ف��ي أن��ا م��س��ل��م��ة ي��ا

بيهانة:

ال��ص��ح��ي��ح؟ ع��ل��ى ل��ك ب��ق��ول ال��ل��ي ك��ف��رت ي��ب��ق��ى
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الثاني الفصل

غلبون:

وب��ال��م��س��ي��ح ب��ال��ن��ب��ي ك��ف��رت��ي أي��وه

بيهانة:

وأوص��ف��ك ال��ن��س��ا ع��ن��د ع��ل��ي��ك وأق��ول وأك��س��ف��ك ع��ن��ك غ��ص��ب ل��ح��ك��ي وال��ل��ه

غلبون:

… … … … … ب��س ��ا ح��قَّ ن��اس ي��ا

بيهانة:

أم��وت ح��ت��ى وأن��ص��َح��ك ل��ك أق��ول تَ��نِّ��ي ال��س��ك��وت ع��ل��ى أق��در م��ا … … … …
م��ف��ي��ش زيُّ��ه م��س��ل��م��ي��ن ي��ا خ��ي��ر ال��ص��ب��ر دا ي��ن��ط��ل��ي��ش م��ا وت��ن��ح��م��ق ص��ل��ي��ح ت��ع��م��ل

غلبون:

ع��ج��ب أم��ِرك اس��ُك��ت��ي ب��س ِف��ِرغ ص��ب��ري

بيهانة:

ه��ب ق��ل��ت وادي��ن��ي ان��ت اح��ك��ي س��ك��ت

(لبنته): غلبون

ح��ك��ي��ت��ه ال��ل��ي ف��ي ات��ف��كَّ��ري

(لوحدها): بيهانة

ي��ن��ح��ك��ي ن��دام��ة ي��ا ده ال��ك��الم ه��وا وات��رك��ي
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متلوف الشيخ

(لبنته): غلبون

ف��ض��ي��ل راج��ل ال��ف��ق��ي م��ت��ل��وف ال��ش��ي��خ دا

(لوحدها): بيهانة

ط��وي��ل م��ن��خ��اره ب��س ل��ك��ن

تحكي): ويخليها إيديه ويصلب لبيهانة (يلتفت غلبون

��م��وا َص��مِّ ��ا ل��مَّ غ��ص��ب وج��وِّزون��ي ات��ح��كِّ��م��وا وأه��ل��ي م��ري��م م��ن ك��ن��ت ل��و
ي��ك��ون ي��ك��ون وال��ل��ي ب��س ب��ت��اري وآخ��د ق��رون ال��ص��ب��اح��ي��ة ف��ي ل��ج��وزي ألع��م��ل

(لبيهانة): غلبون

ال��ه��وا ف��ي راح ُك��لِّ��تُ��ه ك��الم��ي ب��ق��ا

بيهانة:

أوا ج��ت��ن��ي ب��ق��ى أت��ح��دِّت ك��ن��ت إن

غلبون:

ك��الم م��ش س��م��ع��ت��ه ال��ل��ي ال��ك��الم ي��ب��ق��ى

بيهانة:

س��الم ي��ا ل��ك م��ا إن��ت روح��ي م��ع��ا ب��ح��ك��ي

(لوحده): غلبون

َض��بَّ��ه��ا وأك��س��ر ال��لَّ��َك��ِك��ي��م وأش��غ��ل ض��رب��ه��ا م��ن ال��ف��اج��رة دي ل��ي ب��د ال
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واقفة لبيهانة ينظر بنته مع يحكي وكلما يرضب، يريد الذي وقوف يقف (ثم
كالم.) غري من

مريم): بنته (مع غلبون

دخ��ل؟ ع��ق��ل��ك ف��ي ال��وق��ت دا ال��ك��الم ُه��وَّا ال��ع��م��ل؟ ك��ي��ف ب��ق��ى رأي��ك ع��ل��ى ق��ول��ي

(لبيهانة): غلبون

ت��ت��ح��دِّت��ي م��ا ل��ي��ه؟ خ��رص��ت��ي وان��ت��ي

بيهانة:

اس��ُك��ت��ي! ل��ي ت��ق��ول أت��ح��دت م��ا ك��ل أن��ا

غلبون:

… … … رأي��ك ع��ل��ى ق��ول��ي

بيهانة:

أق��ب��ل��ه م��ا أن��ا … … …

غلبون:

… … م��ت��ل��وف ش��ي��خ��ن��ا دا

بيهانة:

ت��ت��ل��ت��لُ��ه ض��رب��ة … … …

(ملريم): غلبون

االم��ت��ث��ال وان��ت��ي األم��ر ع��ل��يَّ��ا أن��ا ل��ل��م��ق��ال اص��غ��ي ب��ن��ت ي��ا ال��ك��الم آخ��ر
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متلوف الشيخ

هاربة): (وهي بيهانة

ط��لَّ��ع��ي��ه ق��وام��ك ال��ت��ان��ي��ة ودن��ك م��ن ت��س��م��ع��ي��ه ال��ل��ي دا ال��ه��ل��س ق��ول��ة ب��ن��ت ي��ا

ملريم): فيقول يحصلهاش، ما بالكف بيهانة يرضب يجري (غلبون

وت��ت��ب��ِع��ك ت��ج��ي ت��م��ش��ي م��ا ك��ل ف��ي م��ع��ك ج��ت دي م��ن��ي��ن ال��ن��ك��ب��ة ال��ق��ط��ع��ة
ال��م��ط��ر زي ف��ي��ه وت��ُرخ ك��الم ت��ح��ف��ض ان��َف��َط��ر م��ن��ي وال��ف��ؤاد م��ن��ه��ا ف��ره��دت
أس��ت��ري��ح وب��دي ال��ي��وم ت��ع��ب��ت أن��ا ال��ق��ب��ي��ح ال��ط��ب��ع ي��ل��ع��ن ال��ل��ه ب��ق��ى روح��ي

الثالث املنظر

وبيهانة) (مريم

بيهانة:

س��الم ي��ا ل��وح��دي أح��ك��ي ت��س��ي��ب��ي��ن��ي ك��الم؟ م��ع��ك ب��ق��اش م��ا واص��ل ان��ت ه��وا
أص��ول؟ غ��ي��ر م��ن ب��ال��ج��واز وي��ل��ِزم��وك��ي ت��ق��ول ال��ع��ال��م ت��ت��رك��ي م��نِّ��ك وي��ص��ح

مريم:

ب��ق��ا؟ إي��ه ل��ه أق��ول ك��ن��ت أب��وي��ه ه��و م��ا

بيهانة:

ب��م��ع��لَّ��َق��ة ب��ال��ع��ج��ل ل��ه اط��َل��ع��ي ك��ن��ِت

مريم:

ع��ل��ي��ه؟ ي��ح��ك��م ك��ان وم��ي��ن ع��ل��يَّ��ا َح��َك��م إي��ه؟ ب��س ل��ه وأق��ول ل��ه أح��ك��ي وك��ن��ت

بيهانة:

ي��ه��ون م��ا ع��ل��يَّ��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ن��ب��ي��ه ه��ان وإن ت��ك��ون ال��غ��ي��ر ب��ق��ل��ب م��ش ال��م��ح��ب��ة ق��ول��ي
ي��ع��ج��ب��ه ال��ل��ي ي��اخ��د ب��ي��خ��ط��ب وال��ل��ي ي��ط��ل��ب��ه ل��ن��ف��س��ه ال��ش��يء ي��ح��ب وال��ل��ي
ُزه ��وِّ وي��جَّ ي��خ��ط��ب��ه ي��ال��ل��ه ي��ق��وم وي��ع��زُِّزه ق��وي ال��ش��ي��خ ي��ح��ب ك��ان وإن
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مريم:

أزي��د والَّ ال��ك��الم ف��ي أن��ق��ص أق��درش م��ا ي��ري��د م��ا ع��ل��يَّ��ا ل��ه أب��وي��ا ل��ك��ن

بيهانة:

ت��ك��ره��ي��ه والَّ ج��د ت��ح��بِّ��ي��ه إن��ت��ي ن��ب��ي��ه أح��م��د وال��ج��دع ع��رف��ن��ا ط��يِّ��ب

مريم:

ي��ط��لَّ��ُع��ه م��ي��ن ال��ق��ل��ب ف��ي دخ��ل وال��ل��ي م��ع��ه ح��ب��ي ف��ي ش��ك ع��ن��دك ك��م��ان
ال��م��ب��ت��ل��ي؟ زي ال��ب��ال خ��ل��ي ُه��وَّا ت��س��أل��ي؟ ل��ي��ه ش��ي ك��ل ع��ارف��ة ان��ِت��ي ��ا ل��مَّ

بيهانة:

ان��ش��ب��ك؟ ف��ي��ه ت��رى ي��ا ق��ل��ب��ك أع��رف��ش ب��ال��ح��ن��ك ك��الم��ك م��ن��ك أع��رف��ه ال��ل��ي

مريم:

ي��ط��ي��ر أح��م��د ي��ن��ذك��ر ل��م��ا ال��ق��ل��ب دا ك��ب��ي��ر م��ن��ك غ��ل��ط ح��ب��ي ف��ي ال��ش��ك

بيهانة:

… … ��ال أُمَّ ص��ح��ي��ح ي��ب��ق��ى

مريم:

وأع��ش��ق��ه أح��ب��ه … … …

بيهانة:

ي��ش��وَُّق��ه ك��ت��ي��ر اس��م��ك ك��م��ان الخ��ر
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مريم:

… … … … … ي��ب��ق��ى

بيهانة:

… … ش��أن��ك��م م��ن ال��ج��واز أه��و ال��ه��وى ش��رك ف��ي ال��ك��ل وق��ع��ت��وا …

مريم:

دوا ي��ح��ك��م … … … …

بيهانة:

ي��خ��ُط��ِب��ك؟ ��ا ل��مَّ ال��ج��دع��ان ع��دم��ت ه��ي ي��ط��ل��ب��ك؟ ده ال��ف��ق��ي ب��ت��خ��ل��ي ول��ي��ه

مريم:

ال��ردي أخ��د وال ل��ي أح��س��ن ال��م��وت وال��دي ده ال��ج��واز ع��ل��ى غ��ص��ب��ن��ي إذا

بيهانة:

ت��ت��ح��دِّت��ي؟ ك��دا م��ن��ك ي��ط��ي��ق وم��ي��ن ده��وت��ي ي��ا ول��ي��ه؟ روح��ك وت��م��وِّت��ي

مريم:

وال��زم��ان ان��ت��ي ب��ق��ى ع��ن��دي ع��ل��ى ع��ام��ل��ة ك��م��ان ان��ت��ي ول��م��ا ��ال أمَّ ل��م��ي��ن أش��ك��ي

بيهانة:

��ِم��ك َك��مِّ والَّ ��ك بُ��قِّ رب��ط َح��دِّش ك��لِّ��ِم��ك أب��وك��ي ��ا ل��مَّ إي��ه أع��م��ل وأن��ا
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مريم:

س��ور أل��ف ع��ل��يَّ��ا ب��ان��ي ال��ح��ي��ا ك��ان

بيهانة:

َج��ُس��ور ق��ل��بُ��ه ي��ك��ون ال��ع��اش��ق ع��ل��ى واج��ب

مريم:

وي��م��ت��ث��ل ل��ه ي��ن��ت��خ��ي أب��وي��ا وُق��ل��ت ي��ش��ت��غ��ل أح��م��د دا ُق��ل��ت أن��ا ك��ده ش��ان م��ن

بيهانة:

إي��دي��ه ل��ه م��رب��ط دا م��ت��ل��وف وال��ش��ي��خ ع��ل��ي��ه ال��ن��خ��وة ت��ظ��ه��ر أب��وك��ي ُه��وَّا
ك��ل��م��ت��ه ف��ي رج��ع ال��ل��ي أب��وك��ي ُه��وَّا ِس��بِّ��تُ��ه؟ ِوْش ال��ج��دع ل��ه م��ا ن��ب��ي��ه أح��م��د

مريم:

ج��دع؟ ك��ي��ف��ي ع��ل��ى ل��ي أن��ق��ي أروح وام��ت��ن��ع رض��ي��ش��ي م��ا أب��وي��ا ك��ان وإن
وال��َق��ن��ون؟ ع��ل��يَّ��ا ال��واج��ب وأت��رك ال��ج��ن��ون؟ ف��ع��ل وأتِّ��ِب��ع أه��ل��ي وأف��وت

بيهانة:

س��وا بُ��ك��رة زوا ��وِّ اجَّ ك��ده ك��ان إن ه��وى دا م��ت��ل��وف ال��ش��ي��خ ف��ي ل��ك��ي ي��ب��ق��ى
ت��ذك��ري؟ ل��س��ان��ك ف��وق غ��ي��ره واس��م ب��ت��ن��ك��ري؟ ول��ي��ه ب��ه راض��ي��ة ان��ِت��ي ل��م��ا
ب��اله س��اع��ة ل��ه ي��ع��ي��ش أب��وك��ي ي��ق��در ك��اله راج��ل ال��ف��ق��ي م��ت��ل��وف ال��ش��ي��خ دا
ال��م��ج��ال ه��ذا ف��ي األم��ر ل��ه ان��ت��ه��ى ب��أن��ه ال��رج��ال ل��ه وش��ه��دت أم��ُره اش��ت��ه��ر ح��ت��ى
واع��ت��رف ل��ه ال��ج��م��ال س��ل��ط��ان وق��ر ال��ش��رف ع��ل��ى ع��الم��ة أخ��ض��ر ش��ال ول��ف
س��ي��دك دا ال��رج��ال ب��ي��ن ص��ب��ح إذا أس��ع��دك وربِّ��ك ح��ظ��ك ك��م��ل ��ا ح��قَّ

مريم:

ت��ش��م��ت��ي ك��ده إي��ه ل��ي ج��رى أن��ا ه��م��ت��ي ي��ق��ص��ر ال��ل��ي ده ال��ك��الم م��وش
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بيهانة:

ه��ن��ا س��وا م��اش��ي��ي��ن أش��وف��ك��م إم��ت��ى ال��ه��ن��ا ج��وز ق��وي ي��ش��رح ع��ري��س ��ا ح��قٍّ

مريم:

َم��ش��َوَرة والَّ أم��ر ف��ي ادَّبَ��ري ال��ن��ق��َوَرة وب��دل م��وج��ع ك��الم ي��ك��ف��ي
أف��ع��لُ��ه أن��ا ع��ل��ي��ه ل��ي ت��ق��ول��ي وال��ل��ي

بيهانة:

ن��ع��م��ل��ه ال��ل��ي م��ن أح��س��ن أب��وك��ي ط��اوع��ي
دري��س اس��م��ه ب��رب��ري ل��ك ي��ج��ي��ب والَّ ع��ري��س ج��ع��اص��ي ق��رد ل��ك ي��ج��ي��ب ب��ك��رة
ج��دِّتُ��ه وت��ح��ض��ر وأخ��ت��ه أخ��وه وب��ن��ت ��تُ��ه وع��مِّ وأخ��وه خ��ال��ه ي��ج��ي ي��ب��ق��ى
ف��ط��ي��ر ��وا ي��ت��ع��شُّ ال��دخ��ن أك��ل وب��ع��د ال��ح��ض��ي��ر ف��ي ل��ك ي��ك��رك��ب��وا وي��ق��ع��دوا
ي��ب��رَُّق��م ب��الط��ة ال��ك��م ه��ن��اك ي��ب��ق��ى وي��زرُق��م ال��ن��ش��وق م��ن وي��س��ف��س��ف��وا

مريم:

ه��ب��اب ال��ش��ي��خ ح��ك��اي��ة إال ف��ي��ش م��ا ي��ب��ق��ى ع��ذاب ن��ان��ا ك��ف��ى ب��ي��ه��ان��ة خ��ل��ت��ي ي��ا
ال��خ��الص ع��ل��ى ق��وام س��اع��دي��ن��ي ال��ق��ص��د

بيهانة:

… … … ب��رض��ي خ��دم��ت��ك ف��ي

مريم:

خ��الص أح��س��ن ق��وام … … …

بيهانة:

ح��س��ن وال ��وزي��ه ت��جَّ ن��ب��ي��ه أح��م��د ال ال��ب��دن ف��ي دا ال��ع��ذاب ك��ل ت��س��ت��اه��ل��ي
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مريم:

… … … ع��رِض��ك ف��ي ت��وب��ة

بيهانة:

وي��ده��ِن��ِن��ك ال��ن��ش��وق م��ن وي��ل��غ��م��ِط��ك ي��ف��ق��ه��ِن��ك ال��ف��ق��ي دا … … …

مريم:

وق��لِّ��ِس��ي ب��ه��ان��ة ي��ا خ��الص��ك ق��ول��ي ِق��ِس��ي ق��ل��ب��ك ال��م��ش��وم ب��خ��ت��ي ع��ل��ى ك��ان إن
أراد م��ا ي��ف��ع��ل واإلح��س��ان ب��ال��ع��دل ال��ع��ب��اد رب ل��إلل��ه أم��ري َف��وَّض��ت

زعالنة.) تخرج تريد (ومريم

بيهانة:

ه��ن��ا ب��رض��ك ارج��ع��ي م��ري��م س��ت ي��ا أن��ا رق��ت ك��الم��ي م��ن زع��ل��ت��ي ��ا ل��مَّ

مريم:

ك��الم غ��ي��ر م��ن س��اع��ت��ي ف��ي أم��وت ل��ك��ن��ت ل��إلم��ام زون��ي ج��وِّ إن ح��ق��ي��ق أم��ا

بيهانة:

دخ��ل أه��و ن��ب��ي��ه أح��س��ن وق��رَّب��ي ب��ال��َع��َج��ل وق��وم��ي ده م��ن ك��الم ي��ك��ف��ي

الرابع املنظر

وبيهانة) ومريم (نبيه

نبيه:

م��ع��ت��ب��ر ش��يء دا ق��ل��ت س��م��ع��ت��ه ��ا ل��مَّ ال��خ��ب��ر ش��اع ال��ب��ل��د ف��ي م��ري��م س��ت ي��ا
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مريم:

… … … … ال��خ��ب��ر؟ إي��ش

نبيه:

… ال��ب��ي��ت إم��ام م��ع ج��وازك ع��ل��ى م��ل��ي��ح وال��ل��ه ث��ب��ت ق��ال��وا … …

مريم:

ص��ح��ي��ح … … … … …

نبيه:

م��ع��ي؟ أق��وال��ه غ��يَّ��ر أب��وك��ي ُه��وَّا

مريم:

ي��دِّع��ي ص��ار ب��ال��ف��ق��ي ج��وازي وع��ن

نبيه:

… … … إي��ه؟ م��راِدك وان��ت��ي

مريم:

ي��ك��ون إش م��ع��رف … … …

نبيه:

م��ج��ن��ون دا أم��ا إزاي؟ ت��ع��رف��ي��ش م��ا

مريم:

… … … إي��ه رأي��ك ان��ت ش��وف

44



الثاني الفصل

نبيه:

ده ب��ال��ش��خ��ص ��وِّزي ِت��جَّ ق��وام إن��ك ك��ده رأي��ي أن��ا … … … …

مريم:

… … … رأي��ك؟ دا ك��ل ه��و

نبيه:

… … ن��ع��م … … … …

مريم:

ك��الم ف��ي��ش��ي … … … … …

نبيه:

اإلم��ام ال��ش��ي��خ م��ن ل��ك أح��س��ن ف��ي��ش م��ا

مريم:

ن��ص��وح ع��اق��ل أم��ي��ن أن��ك ع��رف��ن��ا ط��ي��ب

نبيه:

ي��روح وق��ِت��ك ال أص��ل ل��ه اس��ت��ع��ج��ل��ي

مريم:

ن��ب��ي��ه؟ ي��ا ف��يَّ��ا س��لِّ��م��ت ك��دا ق��وام
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نبيه:

وت��ع��ج��ب��ي��ه ي��ع��ِج��ِب��ك ال��ل��ي ف��ي س��لِّ��م��ت

مريم:

رض��ي��ت إن��ك ح��ي��ث َس��لِّ��م��ت ك��م��ان وأن��ا

وتقول): التياترو آخر يف (تروح بيهانة

ج��ي��ت ال��ل��ي ل��ل��ه ال��ح��م��د أش��وف ��ا ل��مَّ

نبيه:

ده؟ زي ك��ان إذا إي��ه ي��ب��ق��ى وال��ح��ب

مريم:

ك��ده ت��ح��ك��ي��ش م��ا ب��ال��ل��ه ب��ق��ى ي��ك��ف��ي
زي��ه؟ ��وِّ واجَّ ت��ت��أخ��ري م��ا ال��ي��وم ُخ��دي��ه؟ رأي��ك ع��ل��ى ل��ي ق��اي��ل ان��ت م��وش
أك��رَه��ك ك��ن��ت إذا ي��ج��ازي��ن��ي ال��ل��ه ��َه��ك أس��فِّ وال خ��دت��ه ك��م��ان وأن��ا

نبيه:

ت��زَّوِِّج��ي راي��ح��ة ك��الم��ي غ��ي��ر م��ن ��ِج��ي؟ ت��ت��ح��جِّ ب��ال��ك��الم ِغ��ْرِش��ي ان��ت��ي ه��وَّا
م��وع��دي إخ��الف ب��س ك��ل��ه ال��ق��ص��د وت��ب��ع��دي ت��ق��رَّب��ي ل��زوم ف��ي��ش م��ا

مريم:

… … ط��ي��ب ح��ك��ي��ت أم��ا

نبيه:

ح��بِّ��ِن��ي إن وع��م��ره خ��ال��ي ن��ض��ي��ف إن��ه دلِّ��ِن��ي وق��ل��ب��ك … … …
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مريم:

ت��دع��ي ك��م��ان ت��ق��در س��الم ي��ا ي��وه

نبيه:

م��ع��ي م��ش وع��ق��ل��ي م��ج��ن��ون أن��ا ه��وَّا
ب��ق��اش م��ا والَّ م��ج��م��الت ف��ي��ه ك��ان وإن ب��الش أف��ض��ل أن��ا ك��ن��ت إن ت��ش��وف��ي ع��اود

مريم:

وات��ف��ق ع��اش��ر ب��س م��ي��ن ف��ي��ن وال��وف��ق ال��رف��ق ع��ل��ى رك��ك ل��ك��ن ك��ت��ي��ر ال��ن��اس

نبيه:

ت��ت��ن��دَّم��ي ح��ال��ت��ي ت��ش��وف��ي ب��ك��رة ت��ع��ل��م��ي وان��ت��ي م��س��ك��ي��ن ص��ح��ي��ح أن��ا
نَ��يِّ��َرة ق��ري��ح��ة ال��ِع��ش��رة ع��ل��ى ل��ه��ا َخ��يِّ��َرة غ��ي��رك س��ت أع��رف م��ا ه��ل��ب��ت
ن��ك��س��بُ��ه بُ��ك��رة ال��ي��وم خ��س��رن��ا وال��ل��ي ون��َط��يِّ��بُ��ه ال��ح��زي��ن ال��ق��ل��ب ون��ع��ال��ج

مريم:

م��رة أدن��اه��ا ت��س��ل��ي��ك م��ا ه��ل��ب��ت ص��غ��ي��رة خ��س��ارة دي ��ش ي��س��ت��ح��قِّ م��ا

نبيه:

ع��ل��ي��ه أب��ك��ي أن��ا ي��ك��ره��ن��ي ك��ان م��ن ل��ي��ه ب��س ول��ك��ن ت��دبَّ��ر ه��ل��ب��ت
وأظ��ِه��ُره ه��م��ي ب��ع��ض أب��يِّ��ن ه��ل��ب��ت أه��ُج��ره واص��ل أق��درش م��ا أن��ا ُك��ن��ت وإن
ي��ت��ن��س��ي ح��ب��ي��ب��ه ي��ن��س��ى م��ا ب��ع��د م��ن ِق��س��ي ق��ل��بُ��ه ال��وداد ف��ي ال��ل��ي ال��ص��اح��ب دا

مريم:

وال��ك��ري��م ال��ف��ت��وَّة ط��ب��ع ده ال��ط��ب��ع
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نبيه:

ل��ئ��ي��م ي��ب��ق��ى ك��ده م��ش وال��ل��ي م��ع��ل��وم
وي��ن��ِدِع��ق ي��وم ك��ل ع��ل��ي��ك��ي ق��ل��ب��ي ي��ن��ح��رق وب��دك ي��ج��رى م��ا إزاي
ل��ل��غ��ل��ي��ل وي��ش��ف��ي ال��ش��وق ي��ب��ل غ��ي��رك ج��م��ي��ل ل��ي أن��ظ��ر وال غ��ي��ري م��ع وان��ت��ي

مريم:

وت��ن��ت��ه��ي ت��روح دي ال��ع��ب��ارة إن وأش��ت��ه��ي أن��ا أح��ب م��ا ع��ل��ى ك��ان ل��و

نبيه:

… … ق��ص��ِدك؟ ك��ده ُه��وَّا

مريم:

… ن��ع��م … … …

نبيه:

��م��ي ات��ن��عَّ ق��وم��ي ُرح��ت أدي��ن��ي ط��ي��ب وب��ت��ش��ت��م��ي … … … …

للخروج.) خطوة (ويميش

مريم:

… … … … إي��ه؟ أع��م��ل راح

نبيه:

ت��ع��ب ت��وِج��ب أم��ور م��ن��ي ح��ص��ل إذا ال��س��ب��ب إن��ك اف��َه��ِم��ي ب��س … … …
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مريم:

… … … … ف��ه��م��ت

نبيه:

روي��ت ع��ن��ك أف��ع��ل��ه وال��ل��ي …

مريم:

بَ��ِري��ت لُ��ْخ��َرة دم��ت��ك وأدي��ن��ي ع��ن��ي

خارج): (وهو نبيه

ت��ط��ل��ب��ي��ه م��ا ع��ل��ى ألع��م��ل ب��ق��ى ي��ك��ف��ي

مريم:

… … … … … م��ل��ي��ح

نبيه:

ن��ب��ي��ه أح��م��د ت��ش��وف��ي ُع��دت��ي وال …

مريم:

… … … س��ِم��ع��ن��ا ط��ي��ب

ويقول): تاني (يرجع نبيه

… … ه��ي��ه؟ … …
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مريم:

تَ��وَِّه��ك؟ واح��د والَّ ب��ت��ح��ل��م إن��َت ب��ي��ن��ده��ك؟ وم��ي��ن … … …

نبيه:

… … … ب��ع��اف��ي��ة ُف��تِّ��ك

مريم:

ك��م��ان ب��ال��ع��اف��ي��ة وان��َت … … …

بيهانة:

ل��ج��ن��ان؟ دا دا وده م��ري��م ي��ا ب��ن��ت ي��ا
آخ��رتُ��ه وإش ك��دا أش��وف ل��م��ا وُق��ل��ت وش��ب��ِك��تُ��ه ال��خ��ن��اق دي ف��ي ُف��تُّ��ُك��م أن��ا دا

ذراعه). من نبيه (وتحوش نبيه يا تعا
ويقول): منها (يفلفص نبيه

إي��ه؟ ع��اوزة ل��ك م��ا وب��س ج��ي��ت أدي��ن��ي

بيهانة:

… … … … … ه��ن��ا ت��ع��ا

نبيه:

ع��ل��ي��ه أق��درش��ي م��ا ك��رب دا … …

بيهانة:

… … … … ب��ق��ا أَُق��ف
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نبيه:

وال��س��الم ِخ��ل��ص��ن��ا ال ال … …

بيهانة:

ك��الم واس��م��ع ال��ح��الل اب��ن ي��ا أق��ف أي��وا

(لوحدها): مريم

ي��ن��ج��ل��ي وأخ��لِّ��ي��ه ل��ه ��ع أَوسَّ أن��ا ل��ي وي��بُ��ص يُ��َق��ف ط��اي��ق م��ش إن��ه ح��ي��ث

وتقول): مريم ورا وتجري نبيه (ترتك بيهانة

ال��ع��ب��ي��د ب��خ��دم��ة ُع��م��ري أن��ا ق��ض��ي��ت س��ع��ي��د ل��ي وف��رش��ح ع��ن��ب��ر أن��ا ط��اه��رت
ب��ع��ُض��ُك��م ت��ُف��تُ��وش م��ا ل��ك��ن ت��ت��خ��ان��ق��وا ب��رُض��ُك��م ح��ب��اي��ب إي��ش ع��م��ل��ت��م إن إن��ت��و

وتجرهم.) االثنني (وتمسك

(لبيهانة): نبيه

… … … م��ن��ي؟ ت��ط��ل��ب��ي إي��ش

(لبيهانة): مريم

… … … إي��ه؟ ب��س ل��ك وم��ا

(لالثنني): بيهانة

ل��ي��ه؟ وال��غ��م س��وا أص��ال��ح��ك��م ع��اوزة

(لنبيه): بيهانة

ت��رى؟ ه��ل ي��ا ك��م��ان ل��ي��ه خ��ن��اق��ك وان��َت
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نبيه:

ج��رى؟ ال��ل��ي ال��ك��الم س��م��ع��ت��ي م��ا ه��ل��ب��ت

(ملريم): بيهانة

ال��ج��ن��ان؟ دا دا وده ل��ي��ه ان��ح��َم��ق��ت��ي وان��ِت��ي

مريم:

ك��م��ان؟ دي ع��م��اي��ل��ه ش��ف��ت��ي م��ا ان��ِت��ي ُه��وَّا

(لنبيه): بيهانة

ب��ع��ِض��ن��ا أب��ًدا ن��ُف��تْ��ش م��ا ح��ص��ل إن ب��رُض��ه ربِّ��ن��ا وح��ي��اة ه��ل��س ك��الم��ك��م أه��و

(ملريم): بيهانة

ج��ن��ب��ن��ا ال��ل��ي دي ال��ج��ي��ران ��ع��تُ��م س��مَّ ص��غ��رن��ة ب��ال ال��ِع��ن��اد ��ي ُف��ضِّ ب��ق��ى وان��ت��ي
ال��ِب��دَع ع��ل��ى ت��ق��دري داي��ًم��ا ان��ِت��ي ب��س ال��ج��دع دا ي��ح��بِّ��ك ب��رُض��ه ن��ب��ي��ه أه��و

(لنبيه): مريم

��وِّزي؟ اجَّ روح��ي ُق��ل��ت ان��َت م��ش ُه��وَّا

نبيه:

ب��ال��ذي؟ ح��ك��م��ت��ي ��ا ل��مَّ إي��ه وأع��م��ل

(لنبيه): بيهانة

ِه��ن��ا إي��َدك ن��ب��ي��ه ي��ا ه��ات ِج��ن��ان ِغ��رش��ي

(وملريم)
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ِس��تِّ��ن��ا ي��ا ق��وام إي��ِدك ك��م��ان وان��ت��ي

وتقول): لها أياديهم (يعطوا

ب��ع��ُض��ُك��م ت��ح��بُّ��وا ال��ُع��ذَّال ع��ن غ��ص��بً��ا ب��رُض��ُك��م ع��م��ل��ت��وا م��ا ع��م��ل��ت��وا إن إن��ت��و

بعض.) أيادي ماسكني يفضلوا ومريم (نبيه

بيهانة:

م��ج��ان��ي��ن ك��ل��ك ��اق ال��ُع��شَّ أغ��ل��ب دول وال��ي��ق��ي��ن م��ن��ي ال��ح��ق س��م��ع��ت��وا إن وال��ل��ه

(ملريم): نبيه

ت��س��أل��ي؟ م��ا ك��دا ال��ك��ل��م��ة ت��ح��دف��ي ل��ي��ه ل��ي؟ ال��ح��ق ع��ل��ي��ك��ي م��ش لُ��ْخ��َرة ان��ِت��ي ُه��وَّا

مريم:

وق��ال ق��ي��ل ف��ي ع��م��رن��ا ��ي ن��َق��ضِّ راي��ح��ي��ن ال��ح��الل اب��ن ي��ا دا ك��ل م��ن��ك ش��ي ه��و م��ا

نبيه:

ال��م��ش��وم ال��خ��ب��ر ع��ل��ى ح��ي��ل��ة ل��ن��ا ن��ن��ظ��ر ن��ق��وم وخ��ل��ي��ن��ا ن��ان��ا ع��ت��اب ي��ك��ف��ي

مريم:

��ِري ت��ت��أخَّ وال ي��ن��ف��ع��ن��ا رأي ف��ي بَّ��ِري ادَّ ب��ه��ان��ة خ��ال��ت��ي ي��ا ح��ق م��ن

(ملريم): بيهانة

ي��ن��ِح��ِش��ر ب��ي��ن��ن��ا ح��د ت��خ��لِّ��ي وأوع��ي ب��ال��م��ف��ِت��ِش��ر ال��ك��الم دا ِل��ك أق��ول ��ا أمَّ ش��وف��ي
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ط��اوع��ي��ه ح��اج��ة ب��س ل��ك ي��ق��ول ك��ان وإن اس��م��ع��ي��ه ي��درِدش ك��ان إن أب��وك��ي أم��ا
وت��ع��ج��رف��ي ال��س��ؤال ف��ي ت��ردي والَّ ��ف��ي ت��ت��وقَّ ك��الم ل��ك ق��ال إذا وأوع��ي
ان��ف��ع��ل ك��ان ول��و ِل��ك ق��ل��بُ��ه ي��ِرق زع��ل تُ��وِج��ب أم��ور ْت ج��دِّ إذا ل��ج��ِل��ن
ب��اب أل��ف م��ن ال��ِح��َج��ج ف��ي ل��ه ادُخ��ل��ي اب��ق��ي ال��ك��ت��اب ك��ت��ب ي��ج��ي ��ا ل��مَّ وب��ع��ده��ا
س��اي��خ��ة روح��ي ب��س دا ال��ن��ه��ار والَّ داي��خ��ة ع��ل��يَّ��ا راس��ي أن��ا ق��ول��ي
اخ��ُرج��ي وس��اع��ة س��اع��ة ادُخ��ل��ي واب��ق��ي ��ِج��ي ات��َح��جِّ ب��ال��ِج��ن��ان س��اع��ات وب��ع��ض
ال��ه��دوم وق��طَّ��ع��ي روِح��ك وَج��رَِّح��ي ب��ال��ق��دوم م��راي��ة ك��م ل��ك وك��س��ري
ن��ب��ي��ه أح��م��د إال أُخ��دش م��ا أن��ا ق��ول��ي ت��خ��ُط��ب��ي��ه ال��ل��ي س��ي��رة ل��ك ج��اب ح��د وإن
س��وا أح��م��د م��َع ي��ش��وف��وك��ي إوع��ي ال��دوا ف��ي ل��ك ي��ك��ون م��ا أن��ف��ع ل��ك��ن

(ألحمد): بيهانة

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��م ن��اس م��ن س��ي��اق وت��ج��ي��ب وت��ج��ت��ه��د ق��وام ت��خ��رج ع��ل��ي��ك وان��ت

(ملريم): بيهانة

ي��ع��رف��وه ال��ل��ي وأق��ص��د ح��م��اتُ��ه ويَّ��ا أخ��وه ع��ل��ي��ه أح��ي��ل م��ا ع��ل��يَّ��ا وأن��ا
… … … ب��ق��ا ي��ال��ل��ه

(ملريم): نبيه

ال��ب��ل��د ف��ي غ��ي��ِرك ح��د ل��ي وال إن��ت��ي ال��ُم��ع��تَ��َم��د ع��ل��ي��ك��ي ل��ك��ن … …

(لنبيه): مريم

ن��ب��ي��ه أح��م��د إال أُخ��دش م��ا ال��ك��الم ُق��ص��ر س��ف��ي��ه دا أب��وي��ا َل��ك أض��م��ن أق��درش م��ا

نبيه:

ب��ال��ه��ن��ا دا ال��ح��زي��ن ال��ق��ل��ب واس��ت��ب��َش��ر ال��ع��ن��ا ُك��ت��ر م��ن ارت��اح ق��ل��ب��ي ال��وق��ت دا
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بيهانة:

ال��دردَش��ة ت��ح��ب ��اق ال��ُع��شَّ أك��ت��ر دي ال��ِع��َش��ه ف��ي ب��ق��ي��ن��ا أح��س��ن اخ��رج��وا ي��ال��ل��ه

ويقول): تاني (يرجع نبيه

… … … … ب��ق��ا؟ ب��ع��دي��ن

بيهانة:

ِه��ن��ا م��ن وان��َت ه��ون م��ن اخ��رج��ي إن��ت��ي َغ��لِّ��ب��ت��ن��ا ن��ب��ي��ه س��ي ي��ا … …

الباب.) من وتُخرجهم كتفه من منهم ُكالٍّ (وتدفع
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األول املنظر

وبيهانة) (سامي

سامي:

ال��ط��ري��ق ف��ي وأش��ح��ت ال��ب��ي��ت ط��ري��د وأك��ون ال��ح��ري��ق ج��س��م��ي ج��م��ي��ع ي��رع��ى ل��و وال��ل��ه
ي��ن��َف��ُع��ه أب��وي��ا ك��ان إن ب��س وأورِّي��ه م��ع��ه ألت��خ��اِن��ق ال��ي��وم دا ف��ي بُ��د ال

بيهانة:

وال��ن��ب��ي ك��ل��م��ة ب��س ق��ال أب��وك ِغ��رش��ي ص��ب��ي ي��ا ل��ن��ف��س��ك روق ب��رَّا ال��ش��ر ي��و
وب��طَّ��لُ��وه ك��الم ق��ال��وا م��ا ح��ي م��ن ي��ف��ع��ل��وه ح��اًال ي��ن��ق��ال م��ا ك��ل ه��و

سامي:

وأخ��رُج��ه ب��ي��ت��ن��ا م��ن وأط��ُرُده ألف��رَُّج��ه دا ال��خ��ن��زي��ر دا وال��ل��ه

بيهانة:

ي��ن��س��ب��وك ل��ل��ح��م��اق��ة رف��اق��ت��ك أح��س��ن أب��وك خ��اط��ر وراع��ي م��ه��ل��ك ع��ل��ى ب��ش��وي��ش
داه��ي��ة ف��ي ال��ف��ق��ي ال��راج��ل ��ع ت��وقَّ ن��اوي��ة زم��ان��ي م��ن دي أب��وك م��راة دي



متلوف الشيخ

ي��س��ت��ح��ِس��ن��ه ك��الم ق��ال��ت وك��ل��م��ا ت��خ��ت��ن��ه وت��ع��رف ط��اِي��ع ل��ه��ا وه��و
ال��م��ع��ت��ب��ر ب��ال��ك��الم ن��ب��ض��ه وت��ج��س ال��خ��ب��ر ي��ب��ل��غ��ه��ا ب��س ال��ل��ه ع��ل��ى وإيَّ��اك
وت��رذل��ه أب��وه ل��ه وت��ل��ع��ن ي��م��ك��ن وت��ن��زل��ه ال��ج��واز ع��ن وت��ن��ك��ت��ه
رج��ع ك��ان إن أش��وف ل��م��ا ي��ص��ل��ي وراح ط��ل��ع ان��ه ع��ل��ي��ه ق��ال ص��ب��يُّ��ه أه��و

أش��وف ��ا ل��مَّ ه��ن��ا م��ن ان��َت ب��ق��ى اخ��رج

سامي:

ال��خ��روف ه��ذا ي��ج��ي ح��ت��ى أن��ا أخ��ُرج��ش م��ا
إي��ه؟ ب��س ل��ه أق��ول راي��ح أن��ا ه��و ع��ل��ي��ه وأرس��ى ُك��لِّ��تُ��ه ك��الم��ك��م وأس��م��ع

بيهانة:

… … … ل��ك ُق��ل��ت ان��َت اخ��رج ال

سامي:

م��ع��ه أح��ك��ي��ش م��ا … … … … …

بيهانة:

اس��م��ع��ه ب��ك��رة وال��خ��ب��ر ان��َت اخ��رج ب��س
ك��ل��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��دع��وى ��ر وت��خ��سَّ ق��ل��ه��ا م��ن ت��ت��ح��م��ق ق��وام��ك إن��َت

سامي:

ان��ِح��ِم��ق��ش وال أن��ا أزع��ل��ش م��ا ل��ك ُق��ل��ت م��ا

بيهانة:

ام��ِش روح ي��ال��ل��ه ج��ي أه��وَّا اس��ك��ت
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التياترو.) آخر يف أودة يف يستخبَّا (سامي

الثاني املنظر

ويقول): امه خدَّ مع عايل بصوت متلوف(يتكلم الشيخ

ق��ض��ه ون��ص��لِّ��ي��ه ال��ع��ص��ر ي��ف��وت أح��س��ن ال��م��ح��ف��َض��ة ويَّ��ا ال��م��ش��ط ه��ات ع��م��ران
وذه��ب ف��ض��ة م��ع��اه ال��ل��ي ال��ف��ل��وس وخ��د ذه��ب ُق��ل ع��ل��يَّ��ا ي��س��أل ج��ا ح��د وإن
وال��ُم��ع��دم��ي��ن ال��ض��ع��اف ع��ل��ى اآلخ��ر وال��ن��ص��ف ال��م��ذن��ب��ي��ن ع��ل��ى ن��ص��ف��ه��م ي��ف��رَّق وراح

(لوحدها): بيهانة

غ��ف��ي��ر إن��ه ع��ل��ي��ه ي��ق��ول ي��ش��وف��ه ال��ل��ي دا ب��ال��ن��ف��ي��ر ي��زع��ق ال��خ��ي��رات ص��اح��ب ه��و

يقول): بيهانة متلوف(يشوف

… … … … ت��ط��لُ��ب��ي؟ إي��ش

بيهانة:

ش��غ��ل��ت��ي��ن ل��ي أن��ا ه��و ل��ح��ال��ي وأروح ك��ل��م��ت��ي��ن ل��ك أق��ول ب��دي … …

ويقول): جيبه من منديل متلوف(يطلع

ت��س��ب��ق��ي ب��ال��ك��الم ع��ل��يَّ��ا وأوع��ي ت��ن��َط��ِق��ي ق��ب��ل��ن ال��م��ن��دي��ل ُخ��دي ي��ال��ل��ه

بيهانة:

… … … ول��ي��ه؟ ط��ي��ب

متلوف:

ل��ك��ي أن��ظ��ر أن��ا أق��درش م��ا ك��دا أح��س��ن ص��درك��ي ت��غ��طِّ��ي ل��ج��ِل��ن … …
ال��م��ق��ام ف��ي ح��طُّ��ه األس��ت��اذ ع��ل��ى ي��وج��ب ح��رام؟ ل��ك��م ال��ن��ظ��ر إن ت��ع��رف��ي��ش م��ا
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بيهانة:

ال��ِك��س��ا ف��ي ��ا وُه��مَّ إال ي��ك��ل��م��وك��ِش م��ا ال��ن��س��ا ل��ح��م ي��خ��دع��ه زيَّ��ك ال��ل��ي ي��ب��ق��ى
ل��ك��ده أن��ف��ع��ِش وال دات��ر ك��م��ان أن��ا زاي��دة ح��رارة ف��ي��ك أع��رف ك��ن��ت م��ا
ف��ي��ك ب��س ل��ش��ع��رة ن��ف��س��ي ت��م��ي��ل وال أش��ت��ِه��ي��ك م��ا ُك��لَّ��ك ع��ري��ان ت��ك��ون إن وال��ل��ه

متلوف:

ال��س��ب��ب دا ش��ان ع��ل��ى وأخ��رج أروح أح��س��ن األدب ع��ن ال��ك��الم ف��ي ت��خ��رج��ي��ش م��ا

بيهانة:

ت��ن��ت��ِف��ع م��ن��ه��م ه��ل��ب��ت ك��ل��م��ت��ي��ن ل��ي اس��ِت��ِم��ع ب��س أن��ا إال خ��ارج ح��د م��ا
ت��ره؟ ه��ل ي��ا ت��ري��د ك��ل��م��ة م��ع��ك ت��ح��ك��ي ال��س��ن��درة ف��ي م��ع��ك ت��دخ��ل ت��ري��د س��ت��ي

متلوف:

… … … دم��ع��ي م��ن أُم��ال

(لوحدها): بيهانة

م��ح��ل ص��اِدف أه��و ف��ي��ه ك��الم��ي وال��ل��ه ان��ه��ب��ل ال��ش��ي��خ أه��و … … …

متلوف:

… … … ح��اًال ت��ج��ي ه��يَّ��ا

بيهانة:

س��وا وخ��ل��ي��ت��ك��م راي��ح��ة َوِدي��ِن َج��ْت أه��ي ال��ه��وا زي ق��وام … … …
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الثالث املنظر

ومتلوف) (أنيسة

متلوف:

وال��ن��ع��م ب��ال��ع��واف��ي ع��ل��ي��ه��ا ت��ن��ِع��م وال��ك��رم ول��ط��ف��ك ع��دل��ك م��ن رب ي��ا
ي��ح��ب��ه��ا ال��ش��ج��ي ق��ل��ب��ي م��ا ق��د ع��ل��ى ب��ه��ا وات��ل��طَّ��ف ب��ال��ع��ف��و ل��ه��ا واس��َم��ح

أنيسة:

م��ع��ي اق��ُع��د وت��ع��ال ك��رس��ي ه��ات ل��ك��ن ي��دع��ي ل��م��ا ال��ش��ي��خ ك��الم َم��ح��ل��ى

ويقول): متلوف(يجلس

ِل��ْت؟ ات��ع��دِّ ال��ل��ط��ي��ف��ة ال��ص��ح��ة دي إزَّي

أنيسة:

ِل��ْت وات��بَ��دِّ ق��وام راح��ت ال��َخ��س��تَ��َك��ة

متلوف:

ال��س��ح��اب م��ن ال��ت��م��ام ال��ب��در وي��ن��زِّل يُ��س��ت��ج��اب ل��م��ا إي��ه ك��ان ال��دع��ا ُه��وَّا
س��ل��ي��م وص��اغ م��ع��ت��دل م��زاِج��ك ال��ل��ي ال��ع��ظ��ي��م ل��ل��ه ال��ح��م��د ِس��تِّ��ن��ا ي��ا

أنيسة:

… … … … روح��ك أت��ع��ب��ت

متلوف:

وأن��ِه��ِت��ك ب��ع��رض��ي أو ب��روح��ي أج��ود ص��ح��ت��ك ش��ان وم��ن ك��ي��ف … …
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أنيسة:

ص��ح��ي��ح إس��الم��ك إن ع��ل��ى ي��دلِّ��ن��ي ال��ف��ص��ي��ح وال��ق��ول ال��ل��ط��ف دا ح��ق��ي��ق��ًة

متلوف:

ِك��ِم��ل إن ع��م��ره دا م��ع��روِف��ك ج��ن��ب ف��ي ي��ن��ع��ِم��ل م��ع��روف ك��ل روح��ي س��ت ي��ا

أنيسة:

ش��ري��ك غ��ي��ر م��ن ل��وح��ِدن��ا س��وا ِن��ح��ك��ي أج��ي��ك س��اع��ة م��ق��ص��دي ك��ان أن��ا ل��ك��ن

متلوف:

االم��ت��ن��اع ط��ول ب��ع��د م��ن ب��ع��ِض��ن��ا م��ع االج��ت��م��اع وأه��ن��ا أح��ل��ى م��ا ل��ل��ه
ت��روح ف��ي��ه��ا ال��ط��ل��ب أزي��د وك��ل��م��ا ت��ل��وح ي��وم ل��ي ال��ُف��َرص إن ط��ل��ب��ت ي��ام��ا

أنيسة:

ف��ص��ي��ح خ��ال��ص ك��الم م��ن��ك وأس��ِت��ِم��ع ال��ص��ح��ي��ح ع��ل��ى ل��ي ت��ق��ول ب��دي أن��ا ل��ك��ن

طيب.) يسمع ألجل املحل باب يفتح (سامي

متلوف:

أس��تُ��ره ُك��ن��ت وم��ا أس��راري ل��ك وأك��ِش��ف أظ��ِه��ره ب��ق��ل��ب��ي ال��ل��ي ك��م��ان وأن��ا
ِس��م��ع ال��ج��ي��ران وأغ��ل��ب ع��ل��ي��ك��ي م��ن��ي ِط��ل��ع ال��ل��ي ال��ك��الم إن ب��دي��ن��ي وأح��ل��ف
ال��غ��زال زي ِرك َص��وَّ ربٍّ وح��ق ال��ج��م��ال ه��ذا ع��ل��ى ال��غ��ي��رة م��ن ك��ل��ه

أنيسة:

وص��ل م��ع��روَف��ك ال��ش��ي��خ س��ي ي��ا وال��ل��ه ح��ص��ل ال��ل��ي ف��ه��م��ت ك��دا ك��م��ان وأن��ا

صوابعها.) عىل قوي ويتِّكي يدها يمسك (متلوف
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أنيسة:

ك��ده؟ ت��ق��ُرص ل��ي��ه ال��ش��ي��خ س��ي ي��ا أف آه

متلوف:

زاي��دة ع��ل��ي��ك��ي غ��ي��رت��ي أن��ا س��ت ي��ا
ال��م��ن��ى غ��اي��ة ل��ي ف��ي��ه رض��اك��ي وك��م��ان

فخدها.) عىل إيده (ويحط

أنيسة:

ه��ن��ا؟ إي��ه ب��ت��ع��م��ل دي وإي��دك ط��ي��ب

متلوف:

ك��ت��ي��ر ن��اع��م دا ال��ل��ب��س ب��ش��وف أن��ا

أنيسة:

بَ��غ��ي��ر أح��س��ن ه��ن��ا دي إي��دك ت��ُح��طِّ��ش م��ا

يقرب.) وهو عنه ُكرسيها (وتبعد

ويقول): صدرها زرار عىل إيده متلوف(يمد

ال��ده��ب م��ن وأح��س��ن ال��ف��ض��ة م��ن أح��س��ن ع��ج��ب ص��ن��ع��ة ص��ن��ِع��تُ��ه دا ال��زرار أم��ا

أنيسة:

ال��خ��ب��ر ل��ي اح��ك��ي ال��ق��ول؟ ف��ي ن��ب��ي��ه ع��ل��ى غ��در؟ س��ام��ي أب��و ه��و ل��ي ق��ول ح��ق م��ن
أب��وك وح��ي��اة ك��م��ان ف��أخ��ب��رن��ي ب��ه��ا ي��ج��وِّزوك راي��ح��ي��ن م��ري��م وق��ال
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متلوف:

ال��غ��ل��ي��ل ي��ش��ف��ي م��ا ال��م��اء إن وع��رف��ت ال��ق��ب��ي��ل دا ف��ي ك��ل��م��ت��ي��ن ل��ي ِح��ك��ي ك��ان دا
غ��ان��ي��ة وال��م��الب��س األط��اِل��س ع��ن ت��ان��ي��ة م��ح��اِس��ن ف��ي م��ش��غ��وف ال��ق��ل��ب دا

أنيسة:

ال��ب��ش��ر ف��ي م��ش ال��س��م��ا ف��ي ق��ص��دك أظ��ن

متلوف:

ح��ج��ر م��ن ل��وح��دي م��خ��ل��وق أن��ا ه��و ال

أنيسة:

اآلخ��رة ن��ع��ي��م ف��ي ي��ه��ي��م��وا زي��ك ال��ف��اخ��رة ال��رج��ال إن ال��ك��الم م��ع��ن��ى

متلوف:

ي��ِل��ذِّن��ا ال��دن��ي��وي ال��ج��م��ال ب��رُض ل��ن��ا م��ح��ب��وب اآلخ��رة ن��ع��ي��م ك��ان إن
ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ن��ع م��ن رب��ي خ��ل��ق وم��ا األس��ي��ل ال��خ��د رؤي��ة م��ن ون��ن��ب��س��ط
ُض��ف��ِرك��ي ق��الم��ة ي��س��ووا م��ا وال��ك��ل م��ت��ل��ك��ي م��ح��اس��ن ص��وَّر م��ا ح��ي م��ن
ال��ق��م��ر زي َط��ل��ع��ت��ه ال��ل��ي وج��ه��ك ف��ي ظ��ه��ر ُص��ن��ع��ه ِس��تِّ��ن��ا ي��ا ال��خ��ص��وص ع��ل��ى
ب��ب��ه��ج��ت��ه ال��ع��ق��ول ك��ل س��ب��ا ح��ت��ى وه��ج��ت��ه ف��ي ال��ب��ص��ر خ��ط��ف ع��ل��م��ه م��ي��ن
ال��ج��م��ال خ��ل��ق م��ن س��ب��ح��ان أق��ول إال ك��ال��ه��الل وج��ه��ك ��ْق��ت ح��قَّ م��ا وال��ل��ه
ك��م��ل��ه ب��ال��م��ح��اس��ن رب��ي إك��ِم��ن ل��ه ي��ن��َش��ق راح ال��ق��ل��ب إن وأح��س
أب��ل��َس��ة والَّ ال��ش��ي��ط��ان ن��زغ��ة أو وس��وس��ة دي ت��ك��ون ال خ��اي��ف وك��ن��ت
وأن��ِغ��ِل��ب ب��ع��ق��ل��ي األش��واق ت��ل��ع��ب ال أح��ِت��ج��ب ن��اظ��ري��ك��ي م��ن ن��وي��ت ح��ت��ى
أخ��اف م��ا م��ث��ل��ك ح��ب��ي��ت إذا إن��ي ب��ال��خ��الف م��ل��ي��ح��ة ي��ا ل��ي ظ��ه��ر ل��ك��ن
ب��ق��ا ي��رت��ع ال��ه��وى ف��ي ق��ل��ب��ي وت��رك��ت وال��تُّ��ق��ا أداري ب��ال��ع��ف��ة وُق��ل��ت
خ��الف ك��ل��ه س��ؤال ف��ي م��ج��ازف إن��ي االع��ت��راف ك��ل س��ت ي��ا وأع��ت��رف
ال��ُم��ط��ي��ع ال��ع��ب��د أن��ا ض��ع��ف��ي ت��رح��م��ي أن ال��ص��ن��ي��ع ُح��س��ن وم��ن لُ��ط��ِف��ك م��ن ل��ك��ن
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وال��س��ك��ون ب��يَ��دِّك ال��ح��رك��ة وأغ��ل��ب ي��ك��ون ف��ي��ك��ي وال��ع��ش��م م��ن��ك ف��ال��خ��ي��ر
َع��ذِّب��ي أو ف��ارَح��م��ي ُح��ك��ِم��ك وال��ُح��ك��م َق��رَِّب��ي أو ف��اب��ِع��دي أم��ِرك واألم��ر

أنيسة:

ُم��تَّ��ق��ي��ن؟ زيَّ��ك ن��اس م��ن دا وي��ص��ح ال��ع��اش��ق��ي��ن ق��ول ش��ك ال دا ال��ق��ول
وت��ل��ج��م��ه ل��ج��ام دا ل��ق��ل��ب��ك وت��ج��ي��ب ت��ت��ك��تِّ��ُم��ه ع��ل��ي��ك ال��واج��ب م��ن ك��ان دا

اش��تَ��َه��ر اس��م ول��ك ص��ال��ح ف��ق��ي إن��ت

متلوف:

ب��ش��ر؟ ب��رض��ي م��ن��ي��ش ص��ال��ح أن��ا ُك��ن��ت وإن
س��ؤال غ��ي��ر م��ن ال��ه��وى ف��ي ب��روح��ه ي��ج��ود وال��ج��م��ال ال��م��ح��اس��ن دي ي��ن��ظ��ر ك��ان م��ن
نَ��ب��ي وال َم��َل��ك أن��ا ال أن��ا س��ت ي��ا ت��س��ت��غ��رب��ي ال��ج��واب ه��ذا م��ن ك��ن��ِت وإن
ال��س��ب��ب دول أُه��م وع��ي��ن��ي��ك��ي خ��دِّك ال��ط��ل��ب ه��ذا ف��ي أذن��ب��ت أن��ا ك��ن��ت وإن
ن��ح��ي��ل زيُّ��ه أن��ا ِص��رت إال وال��خ��ص��ر ال��ك��ح��ي��ل وال��ط��رف ال��ردف م��رة ُش��ف��ت م��ا
ع��س��ك��ره وش��تِّ��ْت ق��ل��ب��ي ه��زم إال م��ن��ظ��ره ف��ي ه��ج��م م��ا ن��ب��ل��ه وال��ل��ح��ظ
ال��ص��ال وال ال��ص��ي��ام وال ��دي ت��ه��جُّ وال دم��ع��ي وال ن��س��ك��ي اح��ت��رم وال
��ِم��ك أََف��هِّ ب��ف��م��ي ال��ي��وم أت��ي��ت وأدي��ِن أع��ل��م��ك زف��ي��ري م��ع ب��دم��ع��ي وك��م
األم��ة اب��ن ال��ف��ق��ي��ر ال��ع��ب��د ل��ك��ي أك��ون ال��م��رح��م��ة ب��ع��ي��ن ن��ظ��رت��ي��ن��ي ف��إن
��ِت��ك ِش��فِّ س��ك��اك��ر م��ن ب��ن��ق��ط��ة والَّ ب��رأف��ِت��ك خ��اط��ري ج��ب��رت��ي وإن
ج��ن��اح غ��ي��ر م��ن ِب��ك��ي ال��ت��وح��ي��د ف��ي وأط��ي��ر ص��الح م��ع ه��واك��ي ف��ي ع��ف��ة أزي��د
ي��ت��ك��لِّ��م��وا ب��ال��وص��ال ي��وم وال ل��س��رار ي��ك��ت��م��وا األف��اض��ل وأم��ث��ال��ي وأن��ا
ب��ال��ب��يِّ��نَ��ة األم��ان ل��م��ح��ب��وب��ه ي��ث��ب��ت َزيِّ��نَ��ه ال��ن��اس ف��ي م��ش��ه��ور ي��ك��ون وال��ل��ي
ي��خ��اف وال ي��ن��ِه��ِت��ك ي��وم وال م��ع��ن��ا خ��الف غ��ي��ر م��ن ي��ن��ِب��ِس��ط ي��ع��رف وال��ح��ل��و

أنيسة:

ب��ال��ص��ح��ي��ح ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ح��ك��ي��ت��ه وال��ل��ي ال��ف��ص��ي��ح دا ك��الم��ك ال��ش��ي��خ س��ي ي��ا س��م��ع��ت
ده ك��ل ل��ج��وزي أح��ك��ي أن��ا ب��ل��ك��ي ك��ده وت��ت��ج��اِس��ر ت��خ��اف��ش��ي م��ا ل��ك��ن
إدي��ك م��ن ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ن��ع��م��ة ل وي��زوِّ ع��ل��ي��ك ي��غ��ض��ب م��ش ال��وق��ت دا س��م��ع إن ُه��وَّا
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متلوف:

ش��ك��ي��ت وال ح��ال��ت��ي ش��رح��ِت��ش وال ح��ك��ي��ت م��ا م��ن��ك ال��ح��ل��م ل��وال س��ت ي��ا
ِع��لِّ��ت��ي ل��ِك ب��دت م��ا غ��رام��ي ل��وال زلِّ��ت��ي م��ن ال��ذن��وب ت��م��ح��و وال��م��غ��ف��رة
ح��ج��ر ج��س��م��ي وال أع��م��ى َم��ِن��ي��ش وأن��ا ن��ظ��ر ال��ل��ي ف��ؤاد ي��ج��رح ج��م��ال ُح��زت��ي

أنيسة:

إل��ي��ك أح��ِس��ن ق��ص��دي ب��ال��ح��ل��م أن��ا إال ع��ل��ي��ك ش��ي��خ ي��ا زع��ل ك��ان غ��ي��ري ك��ان ل��و
ن��ب��ي��ه أح��م��د إل��ى م��ري��م ُف��وت ان��ت ب��س ف��ق��ي��ه ي��ا ل��ج��وزي س��ي��رة أج��ي��ب وال
دخ��ل وال خ��رج ف��الن دا ت��ق��ول وال َش��َك��ل ت��ق��ص��د وال ت��ع��اك��س��ه��م وال
األب��َل��َس��ة وَخ��لِّ��ي ال��ب��ي��ت ف��ي ِع��ِدل وام��ش��ي ال��ب��س��ب��س��ة ويَّ��ا ال��م��ك��ر ِف��ع��ال وات��رك

الرابع املنظر

ومتلوف) وسامي (أنيسة

ويقول): بها كان التي األودة من (يخرج سامي

ش��ي ُك��ل وس��ام��ع ح��اض��رك��م ُك��ن��ت أن��ا ب��ال��ِم��ف��ِت��ِش��ي ال��ك��الم ل��ح��ك��ي وال��ن��ب��ي ال
ال��زن��ا اب��ن دا ال��ن��دل ف��ض��ي��ح��ة ش��ان ع��ل��ى ه��ن��ا ج��اب��ن��ي ال��ذي ل��ل��ه ال��ح��م��د
ع��ل��ي��ه ت��ت��ف��رَّج ال��ن��اس ك��ل وأخ��ل��ي ل��ي��ه وال��ِك��ب��ر وال��ن��ف��اق م��ق��ام��ه الورِّي��ه
ح��ي��اه وق��ل��ة ه��ن��ا َم��ْه��يَ��ْص��تُ��ه وإزَّاي ح��ك��اه ال��ل��ي ال��ك��الم ع��ل��ى ل��ب��وي��ا وأق��ول

أنيسة:

ِع��ت��اب وال ِوص��ال ي��ذك��ر ب��ق��ا وال وت��اب ات��ن��دِّم أه��و س��ام��ي ي��ا ي��ك��ف��اه
ول��ق��ل��ق��ة ك��الم ي��ح��م��ل م��ا ال��ِع��رض دا ب��ق��ا س��ام��ي ي��ا ل��ح��د س��ي��رة م��ت��ِج��ب��ش
ي��ت��ك��دَّروا ل��ل��رج��ال ي��ق��ول��وه وال ي��ن��ض��روا دا ال��ك��الم م��ن ال��ن��س��ا م��ا ي��ا
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سامي:

ل��ي��ه؟ م��ع��م��ل��ب��وش رأي ل��ي ك��م��ان وأن��ا ع��ل��ي��ه ام��ش��ي ب��ق��ى رأي��ك ك��ده إن��ت��ي
م��ل��ي��ح ش��يء ه��و م��ا وال��ل��ه ِف��تَ��ن ص��اح��ب ق��ب��ي��ح م��ث��ل��ه ل��ئ��ي��م واح��د ع��ن ال��ع��ف��و
ك��م��ان نَ��ب��ي��ه وم��ن م��ن��ي ��ُره وم��نَ��فَّ زم��ان م��ن ب��ال��دواه��ي أب��وي��ا خ��ات��ن
ُره وأن��وَّ وأف��ط��ن��ه ج��رى ب��ال��ل��ي وأخ��ب��ره أب��وي��ا أع��ِل��م م��ا بُ��د ال
ب��ه��ا أس��ع��ف��ن��ا ال��ع��رش ورب ب��ان��ت ن��ف��س��ه��ا م��ن األم��ور ل��ل��ه وال��ح��م��د
ب��ال��غ��ص��ص ي��ب��ل��ى ي��ت��م��م��ه��اِش وال ال��ف��رص ع��دوي��ن��ه ف��ي ل��ه ت��ب��ان ال��ل��ي دا

أنيسة:

… … … س��ام��ي ي��ا واد ي��ا

سامي:

ف��رج ف��ي��ه��ا ه��ن��ا أب��وي��ا ي��ج��ي ل��م��ا خ��رج ع��ق��ل��ي أن��ا … … … …
��ُع��ه ألَس��مَّ ج��رى ال��ل��ي ك��ل ح��ف��ض��ت م��ع��ه ت��اري أف��وت ش��اِن��ك ع��ل��ى ي��ب��ق��ى
ل��ح��دِّن��ا ب��ن��ف��س��ه ج��ا أب��وي��ا أه��و ه��ن��ا والَّ ه��ن��ا أس��ع��ى م��ا غ��ي��ر م��ن

الخامس املنظر

ومتلوف) وسامي وأنيسة (غلبون

سامي:

ك��ت��ب وال��ل��ي ل��ه��ا ال��ق��اري ت��ح��يَّ��ر ع��ج��ب ل��ك��ن ج��رت ق��ص��ة اس��ت��م��ع ي��اب��ا
وت��ق��دُِّم��ه ب��ي��ت��ن��ا ف��ي وت��م��دِّن��ه ت��ك��رم��ه ع��م��رك ط��ول ال��ل��ي دا ال��ش��ي��خ
ُح��رم��ت��ك وي��ه��ت��ك ِع��رض��ك ي��خ��ون إال ِع��ش��ِرتَ��ك ط��ول ع��ل��ى ي��ج��زي��ك خ��لَّ��ص��وش م��ا
ال��ع��ق��ول ف��ي��ه��ا ت��ح��ي��ر أق��وال ل��س��ت��ن��ا ي��ق��ول ق��اع��د وه��و ال��ي��وم ك��ب��س��ت��ه وأن��ا
إم��ام ف��ي��ه وع��ام��ل ال��ب��ي��ت ش��ي��خ واالس��م ال��ح��رام ف��ع��ل ط��ل��ب م��ن��ه��ا ب��ال��ِم��ف��ِت��ِش��ر
ات��ك��ل��م��ت وال م��ن��ه ش��ك��ت وال وَدْم��ِدِم��ْت ع��ل��ي��ه س��ك��ت��ت ك��م��ان وه��ي
أخ��ب��رك الزم ال��ي��وم ح��ل��ف��ت إال وأغ��ُدَرك ��ك أِغ��شَّ م��رِض��ت��ش أن��ا ل��ك��ن
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أنيسة:

ال��غ��ض��ب وي��ؤذي��ك ت��غ��ض��ب ال خ��ف��ت أن��ا س��ب��ب ل��ه س��ك��وت��ي ل��ك��ن ح��ص��ل ك��دا
ِع��رض��ه��ا ت��ح��م��ي ال��ل��ي ال��ح��رة وال��ع��اق��ل��ة ب��رض��ه��ا أه��ي َه��لِّ��ِل��ْت إن ال��ف��اج��رة دي
ك��ده ت��ج��رَّس��ن��ا س��ام��ي ي��ا ك��ن��ت م��ا ده ال��ب��ي��ت ف��ي ع��ل��ي��ك أح��ُك��م أن��ا ك��ن��ت ل��و

السادس املنظر

ومتلوف) وسامي (غلبون

غلبون:

ص��ح��ي��ح؟ ال��ق��ول ه��ذا ن��اس ي��ا ت��رى ه��ل ي��ا

متلوف:

ق��ب��ي��ح راج��ل دون��ك��م م��ن أن��ا ُدغ��ري
زم��ان م��ن ن��وري واب��ن ح��رام��ي ظ��ال��م ك��م��ان ك��ذاب م��ح��ت��ق��ر وع��اص��ي ُم��ذِن��ب
ه��ن��ا وال��ت��ع��ذي��ب ب��ال��م��ق��ت ��ن��ي وخ��صِّ رب��ن��ا رم��ان��ي أف��ع��ال��ي س��وء م��ن
َج��ُه��ول ن��اق��ص م��رت��ك��ب ف��الت��ي إن��ي أق��ول ل��ي ال��ك��ب��اي��ر ك��ل ت��ن��س��ب��وا ل��و
رج��ب ُج��م��ع��ة ف��ي ب��ال��ب��راط��ي��ش وال��ض��رب وال��غ��ض��ب م��ن��ك��م ال��ت��ع��زي��ر أس��ت��اه��ل
ُه��بَ��ر ُه��بَ��ر ِج��تِّ��ت��ي م��ن وق��طَّ��ع��وا ال��ِع��بَ��ر ف��يَّ��ا واع��م��ل��وا اط��ردون��ي والَّ

(البنه): غلبون

وم��س��خ��رة دا ال��م��س��ك��ي��ن ع��ل��ى م��ن��ك إف��ِت��َره ك��ل��ه م��ل��ع��ون ي��ا وال��ل��ه

سامي:

وال��دم��ن ال��ف��ع��اي��ل دي ت��ُغ��رَّك ي��ب��ق��ى

غلبون:

م��ؤت��م��ن؟ ع��ن��دي خ��ن��زي��ر ي��ا ان��ت ي��ع��ن��ي
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متلوف:

ال��ك��الم دا ف��ي ص��دَُّق��ه خ��اط��ري وَل��ج��ل وال��س��الم ي��ق��ول��ه ال��ل��ي ي��ق��ول خ��لِّ��ي��ه
ي��دِّع��ي ال��ل��ي م��ن ت��ب��ري��ن��ي تَ��نَّ��ك م��ع��ي وت��ي��ج��ي ت��ك��دِّبُ��ه ك��ده ول��ي��ه
وم��ف��ت��ري؟ ق��ب��ي��ح راج��ل ص��ح��ي��ح والَّ ب��ري؟ راج��ل أن��ا ُك��ن��ت إن ع��ارف ان��ت ه��وَّا
ب��ي ح��ل ال��ل��ي وأس��ت��اه��ل خ��ب��ي��ث أن��ا ب��ي ت��ن��َغ��ش وال ال��دغ��ري ل��ك أق��ول
ق��ب��ي��ح ب��رض��ي وأن��ا غ��ل��ط��ان ل��ه��م ق��ول��وا ص��ل��ي��ح دا ي��ق��ول��وا ال��ن��اس ج��م��ي��ع ك��ان وإن

لسامي): الكالم (ويوجه

ب��ه��ي��م ن��اق��ص م��خ��ت��ل��س ح��رام��ي ع��اص��ي ل��ئ��ي��م إن��ي ع��ل��يَّ��ا ب��ن��ي ي��ا إن��ت ق��ول
أص��ول ت��رع��ى وال ِع��رض��ي ف��ي وخ��وض ق��ول ال��ذم ف��ي ي��ع��ِج��بَ��ك ش��يء وك��ل
وأك��تَ��ِح��ل ب��ال��ت��راب خ��دودي ��ر وأع��فَّ وأم��ت��ث��ل ل��ك��م أخ��ض��ع ع��ل��يَّ��ا واج��ب

(ملتلوف): غلبون

ك��ده؟ ت��ع��م��ل ل��ي��ه (والب��ن��ه) ال��ش��ي��خ. س��ي ي��ا ال��ع��ف��و

سامي:

ده؟ ب��ال��ه��ل��س ع��ل��ي��ك ي��ض��ح��ك ك��م��ان ي��ب��ق��ى

البنه): ويقول األرض عىل من متلوف (يقوِّم غلبون

ب��ق��ه ال��ش��ي��خ س��ي ي��ا ق��وم (ول��م��ت��ل��وف) ل��ك. ب��ق��ول اخ��رس
ب��م��ع��لَّ��ق��ة ل��ن��ا ت��ط��ل��ع ي��وم ك��ل ف��ي (والب��ن��ه)

سامي:

ال��ن��ب��ي وح��ي��اة ب��س دم��اغ��ه ألف��َل��ق

غلبون:

ب��ي اس��ت��ه��ت��رت ك��دا اب��ن��ي ان��ت م��ا ع��ل��ش��ان
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متلوف:

ي��ت��ف��ق ع��ن��ي ح��ق ب��إي��ده ُه��وَّا ت��ن��ِح��ِم��ق ق��وام��ك ب��ال��ل��ه أخ��ي ي��ا ل��ي��ه
ب��ال��ع��ص��ه اب��ن��ك ع��ل��ى ت��ه��يِّ��ب وال أح��س��ن ��َص��ة م��ف��صَّ ع��ظ��ام��ي ت��ص��ب��ح أن��ا ع��ن��دي

(البنه): غلبون
… … … … … خ��ب��ي��ث ي��ا آه

متلوف:

ف��ض��ول ف��ي��ه��ا ول��و رج��ل��ك أب��وس أن��ا ال��رس��ول ع��رض ف��ي أن��ا س��ي��ب��ه … … …

ويقول): غلبون فريفعه رجله عىل (ويطاطي

… … … ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر

(البنه): غلبون
… ل��ف��ظ��ه ش��وف … …

سامي:

��نَ��ه ُف��ضِّ … … … …

غلبون:

… … … … … ك��ل��ب ي��ا

سامي:

… … … إي��ه ُه��وَّا … …

غلبون:

ال��زِّنَ��ه اب��ن ي��ا … … … …
ال��ع��م��ل ف��ي وخ��ال��ص ص��ال��ح م��ه��و ش��ان ع��ل��ى ��َك��ل وال��شَّ ال��خ��ن��اق��ة أص��ل أن��ا ع��رف��ت
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ال��ع��ذاب أن��واع ب��ت��وروه ك��ده ش��ان ع��ل��ى ك��الب ي��ا م��ن��ك��م ال��خ��ب��ص ي��ح��ب وال
ت��ن��ص��ب��وا ل��ه ش��رك أل��ف��ي��ن ي��وم ك��ل ف��ي ��بُ��وا ت��ت��ع��صَّ ع��ل��ي��ه دي��ًم��ا وك��ل��ك��م
وأط��رده ش��ان��ك��م م��ن ع��ل��ي��ه وأغ��ض��ب وأزه��ُده أُص��دُّه آلخ��ر أن��ا ل��ج��ِل��ن
وأع��ززه وأك��رم��ه ب��ي��ت��ن��ا ف��ي وأح��ج��زه ل��ح��وش��ه ب��ال��ع��ام��د ل��ك��نَّ
ن��ح��رك��م ف ك��دا ك��ي��دك��م ي��ب��ات ح��ت��ى ك��ل��ك��م ع��ن��ك��م غ��ص��ب ب��ن��ت��ي وأع��ط��ي��ه

سامي:

ت��ن��ص��ف��ه؟ ب��ن��ت��ك زت��ه ج��وِّ إن ان��َت ُه��وَّا

غلبون:

وأت��ح��ف��ه م��زاج��ه ل��ه وأع��دل م��ع��ل��وم
ُرك��ب��ت��ه ت��ب��وس��وا ت��ي��ج��وا وك��ل��ك��م رت��ب��ت��ه ل��ش��رف ب��ال��ع��ام��د وال��ل��ه

سامي:

ال��َم��ط��ال؟ دا ي��ب��لُ��غ ال��ك��ل��ب دا ��ل��ه وصَّ إش

غلبون:

ال��م��ق��ال؟ دا ت��ذك��ر واد ي��ا ت��س��ت��ح��ي��ش م��ا

ملتلوف): (ويقول

وأف��رَُّج��ه أق��وم ��ا ل��مَّ ع��ص��اي��ة ل��ي ش��وف

(والبنه)

ألخ��رَُّج��ه م��ن��زل��ي م��ن دا وال��ك��ل��ب

سامي:

… … … وم��ال��ه أخ��رج
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غلبون:

ال��ح��رام اب��ن ي��ا ِت��رك��ت��ي م��ن ألح��ِرَم��ك ق��وام اخ��رج ب��ال��ع��ج��ل … …
ذُرِّيِّ��ت��ي م��ن ُك��ن��ت إن ع��ل��يَّ ح��رام ِع��ش��رت��ي م��ن وأخ��رََّج��ك ع��ل��ي��ك وأغ��ض��ب

السابع املنظر
ومتلوف) (غلبون

غلبون:

ي��ن��ِظ��ِل��م زيَّ��ك ح ��الَّ ال��صُّ م��ن راج��ل

متلوف:

س��ل��م ال��دن��ي��ا ف��ي ح��د م��ا خ��ي��ر ال��ص��ب��ر
ُم��ص��اب ال��م��ؤم��ن دا ع��ن��وش م��ا ل��ك��ن ال��ع��ذاب أن��واع ق��اس��ي��ت م��ا ح��ي م��ن

غلبون:

… … ق��وة وال ح��ول ال

متلوف:

ت��ن��ت��ِخ��ي م��ع��اي��ا ب��م��ع��روف��ك دي��ًم��ا أخ��ي ي��ا وُدغ��ري … … … …

ويقول): ابنه منه يخرج الذي الباب جهة ويروح تنزل ودموعه (يبكي غلبون

ع��ل��ي��ه دي ال��ع��ص��اي��ا ��رت ك��سَّ ري��ت ي��ا ل��ي��ه ب��س دا ال��خ��ب��ي��ث ع��ل��ى ال��م��رح��م��ة

ملتلوف): (ويقول

ال��ج��م��ي��ع س��ي��د ي��ا ت��زع��ل��ش م��ا م��ع��ل��ه��ش

متلوف:

س��ري��ع أخ��رج أن��ا ش��ان��ي ع��ل��ى ك��ان إن
��َك��ل ال��شَّ وي��ن��ف��ض ال��ف��ت��ن��ة وت��ن��ق��ض��ي ال��زع��ل ودا ال��خ��ن��اق دا ي��ب��ط��ل إيَّ��اك
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غلبون:

… … … … دا؟ ال��ك��الم دا ده

متلوف:

ع��ل��ي��ه؟ ي��ق��در ي��وم ك��ل م��ي��ن دا ال��ح��ال إي��ه؟ وأع��م��ل أخ��ي ي��ا … … … …

غلبون:

ِك��دب��ه��م وي��س��م��ع ي��ص��دق��ه��م وم��ي��ن

متلوف:

ق��ده��م وم��ح��ن��اش ُع��ص��ب��ة ك��ل��ه��م دول
ع��ج��ي��ن م��ن والَّ ط��ي��ن ودان��ه ي��ع��م��ل وم��ي��ن ال��ج��رة ت��س��ل��م م��رة ك��ل م��ا
ال��نِّ��َس��ه أو ال��رج��ال م��ن ك��الم ت��س��م��ع وال��ب��س��ب��س��ة ال��ح��دي��ت ك��ت��ر م��ن ه��ل��ب��ت

غلبون:

ب��ال��ج��ن��ون أن��ص��اب ك��ن��ت أو ع��ل��ي��ه م��وت��ي ي��ك��ون ول��و ك��الم أس��م��ع م��ا وال��ن��ب��ي ال

متلوف:

وِدي دا م��ن ب��ق��ى ي��ك��ف��ي ��ن��ا وُف��ضِّ واه��ت��دي ل��ن��ف��س��ك روق ِخ��ل��ص��ن��ا ط��ي��ب
ع��ن��ده��ا أك��ت��ب وال أق��را ب��ق��ي��ت وال ل��ه��ا أدُخ��ل ب��ق��ي��ت م��ا م��رات��ك ل��ك��ن
وال��س��الم ل��ح��ال��ي أروح ن��وي��ت أن��ا ك��الم دا غ��ي��ر ب��ق��ى ي��ح��م��ل م��ا ال��ِع��رض دا

غلبون:

ج��ن��ب��ه��ا وت��ق��ع��د ال��خ��ت��م��ة ��ل وت��ك��مِّ ع��ن��ده��ا ت��دخ��ل ال��ع��ن��ت��ي��ل ع��ن غ��ص��ِب��ن
ت��رك��ت��ي أدي��ه أن��ا غ��ي��رك وري��ث ل��ي��ش م��ا ك��ل��م��ت��ي ع��ل��ي��ه��م أن��ف��د م��ا وألج��ل
م��ه��ت��دي ألن��ك ب��ن��ت��ي َزك وأج��وِّ ي��دي م��ل��ك��ت وم��ا م��ال��ي ل��ك وه��ب��ت
ال��ك��الم؟ دا م��ن��ي ق��ب��ل��ت ت��رى ه��ل ي��ا ب��ال��ت��م��ام ع��ل��ي��ه��م ��ل��ت��ك ف��ضَّ وأدي��ِن
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متلوف:

ي��ك��ون ح��اًال رب��ن��ا ي��ري��د م��ا زي أه��و ال��ظ��ن��ون ف خ��الَّ ال��ل��ه ب��أم��ر ك��ل��ه

غلبون:

ب��رض��ن��ا ون��رج��ع ال��ح��ج��ة ل��ك أك��ت��ب ب��ن��ا ُق��م آلخ��ر وان��ت ب��ال��ل��ه آِم��ن��ت
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األول املنظر
ومتلوف) (سلمان

سلمان:

ك��ت��ي��ر ك��الم ي��ق��ول��وا ح��ق��ك ف��ي ن��ازل��ي��ن ال��ك��ب��ي��ر م��ع ص��غ��ي��ره��م ج��م��ي��ع ال��ن��اس
م��رت��ي��ن والَّ م��رة ��َم��ك وأف��هِّ ك��ل��م��ت��ي��ن ل��ك أق��ل ق��ص��دي أن��ا ل��ك��ن
ي��ح��رَُّك��ه ل��ل��ي ف��ي��ه ي��ظ��ه��ر ال��ش��ر دا ات��رك��ه ي��ق��ول��وه ال��ل��ي ال��ك��الم ك��ل
بُ��ه ح��لَّ م��ا ص��اح��ب��ي ي��ا ب��ق��ا ي��ك��ف��اه ي��ع��ج��ب��ه م��ا وق��ال ح��ك��ى س��ام��ي ك��ان وإن
ال��ع��ظ��ي��م األج��ر ول��ه ال��ل��ه ع��ن��د م��ق��ب��ول ك��ري��م م��ظ��ل��وم ي��ك��ون ل��و ال��م��س��ام��ح ب��رُض
أب��وه ب��ي��ت م��ن ي��ن��ط��رد م��ا ك��ت��ي��ر أح��س��ن ي��أدِّب��وه ب��رض��ه��م أذن��ب ك��ان وإن
ال��ج��م��ي��ع م��ك��روه األه��ل ع��دو ي��ب��ق��ى ش��ن��ي��ع ش��يء األق��ارب ب��ي��ن م��ن وال��ط��رد
وت��س��ام��ح��ه ب��ق��ى ف��ات ال��ل��ي وت��ت��رك ت��ص��ال��ح��ه أب��وه م��ع إن��ك واألح��س��ن

متلوف:

��ت��ه يَ��مِّ م��ن وراق خ��ال��ص ص��ف��ي ق��ل��ب��ي دم��ت��ه أب��ري خ��اط��ري ك��ان أن��ا أم��ا
ف��ق��ي��ه م��ن��ي��ش أن��ا أس��ت��ح��م��ل أن��ا ب��رض��ي ف��ي��ه أش��ف��ي��ه غ��ل��ي��ل ع��ن��دي ب��ق��اش وال
أدخ��ل��وش م��ا أن��ا دا ال��ب��ي��ت ي��ُخ��ش ك��ان وإن أت��رك��وش م��ا ع��ن��ده ال��ل��ه ح��ق ل��ك��ن
ال��م��س��خ��رة؟ ب��ال��ك��الم ع��رض��ي ي��س��ب ج��ره؟ ال��ل��ي ب��ع��د ويَّ��اه أع��ي��ش أن��ا
ك��ف��ر دا م��ت��ل��وف ال��ش��ي��خ ي��ق��ول��وا ح��اًال ال��خ��ب��ر؟ دا ب��ل��غ��ه��م إن إي��ه ت��ق��ول ال��ن��اس
ي��خ��ت��ن��ه ش��ان ع��ل��ى ب��ي��م��ازج��ه وي��ق��ول��وا ي��ف��ت��ن��وا ال��ن��اس ويَّ��اه أع��ي��ش ك��ن��ت وإن
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سلمان:

ال��ب��ي��ن��ة ت��ق��ي��م ال��ب��اط��ل ع��ل��ى ت��ق��در م��ل��ون��ة ق��وي ج��واب��ات��ك أم��ا
أراد م��ا ب��ن��ف��س��ه ي��ف��ع��ل م��ش ال��رب ه��و وال��ع��ب��اد ال��خ��الي��ق ه��مِّ ق��وي ح��ام��ل
ال��ذن��وب ��ار غ��فَّ ال��ل��ه ف��إن واغ��ف��ر وت��وب ل��ل��خ��ال��ق ال��خ��ل��ق أم��ور ات��رك
ب��ه��ا م��ت��ك��ف��ل س��د خ��ل��ق��ه��ا ال��ل��ي دا أم��ره��ا وف��وِّض ال��ع��ال��م ع��ن واب��ع��د
ض��ي��ق��ة ح��ض��ي��رت��ك ال��ع��ال��م ع��ل��ى ان��َت دا ال��ل��ق��ل��ق��ة وخ��ل��ي ال��خ��ي��ر ل��ف��ع��ل وان��ظ��ر

متلوف:

وم��ص��ال��ح��ه راي��ده ب��ق��ل��ب��ي وأن��ا م��س��ام��ح��ه إن��ي ش��ي��خ ي��ا ل��ك ق��ل��ت م��ا
ب��اله وأع��ي��ش أت��رك��ه أم��رن��ي رب��ي م��ع��اه أع��ي��ش م��ا ح��ص��ل ال��ل��ي ب��ع��د ل��ك��ن

سلمان:

ك��ذِّب��وه وال��ن��اس ال��رأي ف��ي غ��ل��ط ك��ان إن أب��وه ق��ول ت��ص��دق ل��ك ق��ال ورب��ن��ا
ذري��ت��ه ك��دا ت��ح��رم ي��خ��ل��ص��ك وت��رك��ت��ه م��ال��ه ك��ل ل��ك وه��ب خ��ل��ي��ه

متلوف:

ط��م��ع ص��اح��ب ال��ت��رك ف��ي إن��ي ي��ص��دق م��ا س��م��ع ب��ي والَّ ي��ع��رف��ن��ي ك��ان م��ن
ي��ُغ��رِّن��ي م��ا ق��ل��ي��ل والَّ ك��ت��ي��ر ك��ان إن َس��رِّن��ي ع��م��ره ال��م��ال ي��وم ب��س م��ا
غ��اي��ب��ة ع��ل��ي��ك��م ح��ك��م��ة ع��ن ب��س دي ال��ه��ب��ة ف��ع��ل أب��وه م��ن ق��ب��ول��ي ك��ان وإن
ال��ُغ��واة ع��ل��ى والَّ ال��ف��س��ق ف��ي وي��ص��رف��وه ال��ُع��ص��اة أي��دي ف��ي ال��م��ال دا يُ��َق��ع خ��اي��ف
ُزالل م��اء أش��رب ال��خ��م��ر ش��رب وب��دال ال��ح��الل ف��ي إال أص��رف��ه م��ا أن��ا أم��ا
ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ك��ل��ه��ا ال��ح��واي��ج وأق��ِض��ي ال��ص��ال��ح��ي��ن وأِع��ي��ن ال��ف��ق��را ع��ل��ى وأص��رف

سلمان:

م��س��ت��ق��ي��م وان��َت م��ن��ه ت��ح��رم��ه ل��ي��ه ال��ي��ت��ي��م م��ال ع��ل��ى خ��وف��ك ك��ده ك��ان إن
ي��ف��رتِ��ُك��ه والَّ ك��ي��ف��ه ي��ب��ع��َزُق��ه ات��رك��ه أن��ت وب��س ح��ق��ه م��ع خ��ل��ي��ه
ع��ل��ي��ك ي��دع��ي وه��و خ��دت��ه إذا أح��س��ن ي��دي��ك ب��ي��ن م��ا ي��ق��ع ق��ب��ل��ن ف��رت��ك��ه وإن
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وت��ورَُّط��ه ال��م��ح��ك��م��ة م��ع��اه ت��روح ح��م��ق��ت��ه ف��ي ك��ل��م��ت��ي��ن ق��ال أب��وه خ��ل��ي
ت��م��ن��ع��ه؟ وان��َت رب��ه ي��ورث��ه ش��رَُّع��ه ع��ل��ي��ك��م ال��ل��ي دا م��ي��ن ش��رع ف��ي
ت��رك��ت��ه وت��ت��رك ب��ي��ت��ه ل��ه ت��ف��وت م��ا وع��ش��رت��ه ع��ل��ي��ك س��ام��ي ح��رم ك��ان وإن
ال��ول��د ط��رد أب��وه ش��ان��ك ع��ل��ى إن��ه ال��ب��ل��د وأه��ل ال��ُع��َم��د ب��ي��ن ي��ش��ي��ع وال

متلوف:

ال��زك��اة م��ال ك��م��ان أف��رق م��ا ألج��ل ال��ص��الة ع��ل��ى راح ال��وق��ت ب��ق��ى ي��ك��ف��ا
ال��س��ط��وح ف��وق ال��م��ح��ف��ض��ة ت��رك��ت أح��س��ن أروح ب��دي أن��ا س��ام��ح��ن��ي ال��ع��ف��و

الثاني املنظر

وبيهانة) وسلمان ومريم (أنيسة

مريم): عىل لسلمان (تقول بيهانة

ك��ل��م��ت��ي��ن ب��ك��رة ب��س ل��ب��وه��ا ت��ح��ك��ي ال��ح��س��ي��ن ويَّ��ا ال��ح��س��ن س��ي��دي ع��ل��ي��ك س��اي��ق��ة
ع��دم ص��ب��ح��ت أه��ي ل��ح��ال��ت��ه��ا ان��ظ��ر وال��ن��دم آلخ��ر وال��ذل ال��ع��ذاب ش��اف��ت
ان��ب��رى ح��ت��ى خ��دَّه��ا وت��رق��ع ت��ش��ق��ع ج��رى ال��ل��ي ف��ي ات��ف��كَّ��ِرت وك��ل��م��ا
ُروا ودوَّ ال��ج��راب ُج��وَّا وف��تِّ��ش��وا بَّ��ُروا ادَّ ب��س ال��وق��ت دا ت��ج��ي ِه��يَّ��ا
األم��ل ون��ب��لُ��غ ال��م��ق��ص��ود ون��ح��ص��ل ال��ع��م��ل دا ل��ن��ا ت��ف��س��دوا ب��ح��ي��ل��ه إي��اك

الثالث املنظر

وبيهانة) وسلمان ومريم وأنيسة (غلبون

غلبون:

ل��ك��م أق��ول ال��ل��ي ع��ل��ى م��ن��ي اس��م��ع��وا ي��ال��ل��ه ك��ل��ك��م اج��ت��م��ع��ت��م ل��ل��ه ال��ح��م��د

(وملريم)
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ي��ن��ح��ك��ي ل��م��ا ب��س ك��الم��ه��ا م��ح��ل��ى واض��ح��ك��ي اس��م��ع��ي��ه��ا ح��ج��ة ل��ك ك��ت��ب��ت

وتقول): أبوها رجلني عىل تنزل (مريم

ال��ن��ب��ي س��ي��دن��ا ع��ل��ي��ك س��اي��ق��ة أن��ا وارح��م أب��ي ي��ا وذل��ل��ي ض��ع��ف��ي ع��ل��ى اش��َف��ق
ح��نِّ��يِّ��ت��ه ف��ي ب��س ل��ق��ل��ب��ك وان��ظ��ر وط��اع��ت��ه ي��وم األب َق��ن��ون وات��رك
ان��ه��دم ال��ه��م م��ن ق��ل��ب��ي ف��ي ورك��ن ال��ع��دم ح��ال ص��ب��ح ح��ال��ي ع��ل��ى واس��أل
خ��لِّ��ف��ت��ن��ي وال أم��ي َم��َخ��ْدت ري��ت ي��ا ج��ب��ت��ن��ي؟ ل��ل��م��ص��اي��ب غ��رش��ي ان��ت ه��وَّا
أأل��ف��ه ال��ل��ي م��ن ت��ح��رم��ن��ي وت��ح��ب ت��ت��ل��ف��ه ق��ص��دي ك��ل ب��دك ك��ان إن
أك��ره��ه ال��ل��ي م��ن اع��ف��ي��ن��ي ان��ت ب��س ��ُه��ه أس��فِّ ي��وم أق��درش م��ا ُم��ط��اع أم��رك
وأن��ِج��ِب��ر ي��وم ال��ش��ب��اك م��ن وأن��ط أن��ج��ب��ر لُ��ْخ��َرة أن��ا ت��ج��ب��رن��ي ك��ن��ت وإن

يقول): قلبه، يحن (يقرب غلبون
ل��ل��ول��د والَّ ل��ل��ب��ن��ت ت��م��ي��ل أوع��ى َج��َل��د ف��ي��ك وخ��لِّ��ي ات��ق��وَّى ق��ل��ب ي��ا

مريم:

ال��ك��الم دا ي��غ��م��ن��ي��ش��ي م��ا أن��ا وال��ل��ه اإلم��ام ش��ان م��ن ب��س ح��ن��ي��ن��ك ك��ان إن
م��ل��ك والَّ وزي��ر ح��ت��ى وت��ع��م��ل��ه ت��م��ت��ل��ك م��ا ج��م��ي��ع ل��ه ت��ع��ط��ي ال��ل��ه ش��ا إن
ه��م��ت��ك واص��رف اع��ف��ي��ن��ي ان��ت ب��س دم��ت��ك وي��ب��ري ف��ي��ه ي��س��ام��ح��ك ال��ل��ه

غلبون:

ط��اع��ت��ي ع��ن ال��خ��روج ك��ل وت��خ��رج��ي ت��ت��ه��ت��ت��ي ك��دا ��ا ل��مَّ م��ل��ي��ح وال��ل��ه
زي��ه ت��ت��ج��وِّ ك��دا ع��ي��ن��ك ع��ن غ��ص��ب أه��و وت��ك��ره��ي��ه ت��ب��غ��ض��ي��ه ال��ل��ي ال��راج��ل
َح��يَ��ه ق��ل��ة أو ب��ن��ت ي��ا م��س��خ��رة أو َع��يَ��ه والَّ ِب��ك َج��د ال��ل��ي ع��ش��ق دا
ل��ي��ه ب��س أو ك��دا م��ش ت��ق��ول��ي أوع��ي ع��ل��ي��ه أن��ا أق��ول ب��ال��ل��ي ��وِّزي اجَّ

بيهانة:

… … … … دا ال��ك��الم دا ده
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غلبون:

��ِس��ي ت��ت��ن��فِّ أو ِب��م ت��ق��ول��ي أوع��ي اخ��رس��ي ب��س َم��َرة ي��ا … … … …

سلمان:

أق��ول ُك��ن��ت ال��ن��ص��ي��ح��ة دي ت��ق��ب��ل ك��ن��ت ل��و

غلبون:

ال��رس��ول وح��ي��اة ش��ه��د ك��الم��ك إن��َت
بُ��ه أع��ِم��ل��ش م��ا أس��م��ع��ه ال��ل��ي ط��ب��ع��ي ل��ك��ن أط��ل��ب��ه ل��ل��ي دائ��ًم��ا ي��واف��ق ق��ول��ك

أنيسة:

ق��ب��ول غ��ي��ر م��ن ت��س��م��ع��ه خ��اي��ف��ة ل��ك��ن أق��ول أع��رف أن��ا رأي��ي ع��ل��ى ك��ان إن
ش��وش��رة؟ م��ي��ت ل��ك وع��م��ل��ت ك��دِّب��ت��ه��م َج��َره؟ ال��ل��ي س��م��ع��ت م��ش دا ال��ن��ه��ار ُه��وَّا

غلبون:

وي��ح��دف��ه أص��ول غ��ي��ر م��ن ك��الم ي��ج��ي��ب أع��رف��ه اب��ن��ي ودا أص��دق م��ا إزاي
اق��ن��ع��ي��ه ك��ن��ت��ي ال��ذن��ب ع��ل��ي��ه ك��ان إن ت��س��م��ع��ي��ه؟ وان��ت��ي ي��ح��ك��ي ك��ان وال��ش��ي��خ
��تَ��ه ال��شِّ ب��أي��ام ال��م��يَّ��ة م��ن أب��رد وم��س��ه��ت��ة واق��ف��ة رأي��ت��ك إال
ع��ل��ي��ه والَّ وق��ت��ه��ا ع��ل��ي��ك��ي ب��ان ك��ان إل��ي��ه وأن��س��ب��ه��ا ح��اج��ة ح��ص��ل ك��ان ل��و

أنيسة:

ي��ن��ق��رف ق��وام��ك ال��م��ع��ش��وق الزم م��ش ي��ع��ت��رف ب��ن��ف��س��ه ال��ع��اش��ق ه��و ك��ان إن
غ��ض��ب ي��زداد وال ب��ال��ن��ار ي��ش��ت��ع��ل ال وج��ب أح��س��ن ب��ال��ت��ي ي��رده دام م��ا
أوزع��ه غ��ض��ب غ��ي��ر م��ن ق��وام أع��رف أس��م��ع��ه ال��ل��ي ال��ك��الم ك��ل أن��ا أم��ا
ال��م��ج��رم��ة إال ش��وش��رة ي��ع��م��ل ح��د م��ا ت��ج��ِرَم��ة أع��م��ل وال ع��رض��ي أص��ون ب��ال��ع��ق��ل
وب��ك��م��ه��م ب��ف��م��ه��م ي��الل��وا ي��ب��ق��وا ��ُه��م يَ��مُّ ق��رَّب ح��د إن ن��س��ا ع��ن��دك
وي��ب��رط��ع��وا ��ص��وا وي��ق��مَّ ب��أس��ن��ان��ه��م ي��ق��ط��ع��وا والَّ ال��ج��ت��ة وي��خ��رب��ش��وا
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زي��ه��م ون��اق��ص م��ج��ن��ون ي��ك��ون إال ل��ه��م ي��ش��ب��ه م��ن ب��ال��ل��ه أع��وذ ل��ك��ن
ال��ج��ام��دة ال��ق��ل��وب ف��ي وت��م��ن��ع ت��ق��ط��ع ب��اردة ب��ك��ل��م��ة ي��ن��ص��ان ع��رض��ن��ا دا

غلبون:

أس��م��ع��وش م��ا أن��ا ف��ارغ ك��الم ب��رُض��ه

أنيسة:

وح��وش ن��اس ع��م��اي��ل دي ع��ج��اي��ب أم��ا
ك��م��ان؟ ت��ك��دِّب��ن��ي والَّ ُق��ه ت��ص��دَّ ب��ال��ع��ي��ان أورِّي��ك ك��ن��ت إن ت��رى ه��ل ي��ا

غلبون:

… … … … أش��وف؟ ب��ال��ع��ي��ن

أنيسة:

… … … أي��وه … …

غلبون:

… … ك��الم … … …

أنيسة:

ي��س��ت��ري��ح ف��ؤادك ت��س��م��ع رض��ي��ت إن ب��س ص��ح��ي��ح ك��الم … … … …

غلبون:

… … … ف��ارغ ك��الم ب��رُض��ه

أنيسة:

ت��ص��دق��ه وإالَّ ب��ع��دي��ن ت��ك��ذِّبُ��ه ي��ا ��ُق��ه؟ ت��ح��قَّ م��ا ول��ي��ه … … …
وأم��ك��ن��ك أوص��ل��ك ب��ح��ي��ل��ة وأن��ا ي��م��ك��ن��ك ل��ل��ه ال��ح��م��د ب��ع��ي��د م��ش ه��و
ال��ج��ه��ول م��ن ص��ح��ي��ح ال��ع��اِل��م وت��م��يِّ��ز ي��ق��ول م��ا وت��س��م��ع ش��ي��خ��ك ت��ش��وف ل��ج��ِل��ن
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غلبون:

… … … ي��م��ك��ن��ِش م��ا ألن��ه ح��رام دا ن��اس ي��ا م��ح��ت��ار أن��ا وال��ل��ه

أنيسة:

ك��الم اس��م��ع ب��س … … …
م��ش��ت��ِب��ه ف��ع��ال��ه ف��ي ال��ل��ي ل��ك وي��ب��ان ت��ن��ت��ب��ه م��ص��ي��رك غ��ف��ل��ة ف��ي ك��ن��ت وإن
ي��ق��ي��ن والَّ دا ك��دب ك��ان إن ل��ك ي��ظ��ه��ر واق��ف��ي��ن دا ال��م��ك��ان ف��ي واح��ن��ا ال��وق��ت دا

غلبون:

وال��َخ��ِل��ي ال��م��ل��بِّ��ش ع��ن��دي ي��ب��ان ح��ت��ى ت��ع��م��ل��ي؟ ك��ي��ف ه��ن��ا ورِّي��ن��ا ب��ق��ى ط��ي��ب

(لبيهانة): أنيسة

… … … ل��ل��ش��ي��خ ان��ده��ي روح��ي

بيهانة:

ب��ال��َع��َج��ل وي��س��ل��ك م��الع��ي��ب��ك ي��ف��ق��س ِح��يَ��ل ص��اح��ب دا … … …

(لبيهانة): أنيسة

ي��ن��دف��ع ال��م��ه��ال��ك ع��ل��ى ب��ه م��ا ك��ت��ر م��ن ي��ن��خ��دع ق��وام��ك ل��م��ع��ش��وق��ه ب��رُض��ه

ومريم): لسامي (وتقول

ت��دخ��ل��وا أو ت��ف��ت��ح��وا ع��ل��ي��ن��ا أوع��وا ارح��ل��وا وان��ت��و ��ل��وه دخَّ ب��ح��ي��ل��ة ي��ال��ل��ه
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الرابع املنظر

وغلبون) (أنيسة

أنيسة:

ب��ه��ا ��ظ وات��ح��فَّ ال��س��ت��ر ع��ل��ي��ه��ا وارخ��ي ت��ح��ت��ه��ا وادخ��ل ال��ط��اول��ة ه��ن��ا ق��رَّب

غلبون:

… … … … ب��س؟ ل��ي��ه

أنيسة:

ال��ع��م��ل ك��ي��ف ه��ن��ا أوري��ك أن��ا ال��وق��ت دا أش��ت��غ��ل وخ��ل��ي��ن��ي اس��ك��ت أي��و … …
ه��ن��ا إن��ك ت��دلِّ��ن��ا إش��ارة أدن��ى ل��ن��ا ت��ظ��ه��ر وال ��س ت��ت��ن��فِّ أوع��ى ب��س

غلبون:

��ِج��ي ت��ت��َح��جِّ ب��ع��ده��ا وان��ت��ي وي��روح ي��ج��ي ال��راج��ل ع��ل��ى خ��اي��ف أن��ا ل��ك��ن

أنيسة:

ي��ن��ِذِك��ر م��ا ع��ج��ي��ب ش��يء ت��س��م��ع ال��وق��ت دا ت��ف��ت��ك��ر م��ا واس��ت��ت��ر ان��ت ادخ��ل ب��س

الطاولة.) تحت يخش (غلبون

له): (تقول أنيسة

وت��ن��وَُّع��ه ع��ل��ي��ه ب��ال��ك ف��ي ت��ُخ��دش م��ا وت��س��م��ع��ه أق��ول��ه ال��ل��ي ال��ك��الم ك��ل
اإلم��ام ال��ش��ي��خ ق��ص��ة ت��ص��دق ل��ج��ِل��ن م��الم غ��ي��ر م��ن ش��يء ك��ل أح��ك��ي وب��ش��رط
ب��رق��ع��ه وي��رف��ع ي��ظ��ه��ر ال��ن��ف��اق ألج��ل م��ع��ه وأت��ب��اِس��ط ال��ق��ول ف��ي وأالط��ف��ه
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ال��ه��ن��ي وال��ع��ي��ش ب��ال��وص��ل وأوع��ده ي��ح��ب��ن��ي إن��ه وأوري��ك وأده��ِل��زه
س��ري��رت��ه ال��ك��الم ف��ي ل��ك وت��ن��ك��ش��ف س��ي��رت��ه ل��ك ت��ب��ان ح��ت��ى م��ع��ه وأم��ش��ي
وت��ل��ج��م��ه ال��ح��م��ار زي ل��ج��ام وت��ش��وف وت��خ��زم��ه ت��ح��وش��ه ب��ع��دي��ن ع��ل��ي��ك وان��َت
ب��ال��ع��روض وي��ف��ت��ك ال��دن��ي��ا وي��ت��ل��ف ي��خ��وض ام��رات��ك م��ن ات��م��كِّ��ن إذا أح��س��ن
وت��خ��ت��ب��ر األم��ور ك��ل وت��م��ت��ح��ن ت��ع��ت��ب��ر ل��ج��ِل��ن خ��ل��ي��ه ع��ج��ب إن والَّ
ال��ردي ج��ان��ا أه��و أح��س��ن ب��ق��ى ي��ك��ف��ا س��ي��دي وان��َت رت��ك ن��وَّ وأدي��ِن

الخامس املنظر

الطاولة) تحت وغلبون وأنيسة، (متلوف

متلوف:

ك��الم؟ ف��ي ع��اوزان��ي إن��ت��ي ح��ق م��ن

أنيسة:

اإلم��ام س��ي��دن��ا ي��ا س��ر م��ع��اي��ا أي��وه،
ل��وح��دن��ا واح��ن��ا ال��س��ر أق��ول ب��دي ه��ن��ا ح��دِّش وش��وف ال��ب��اب ان��َت اق��ف��ل روح

ويرجع.) الباب يقفل يروح (متلوف

أنيسة:

م��س��خ��رة وك��ل��ه ع��ن��دي ل��زوم ل��وش م��ا ج��ره ال��ل��ي زي ك��الم أن��ا ب��ق��ا
وك��ان وك��ان ح��ص��ل ك��ان ح��ض��وري ل��وال ج��ن��ان ك��الم ه��ن��ا ق��ال س��ام��ي وال��واد
ه��م��ت��ك وب��ان��ت ح��ك��ي��ت ك��م��ان وان��ت ��ت��ك دمَّ ي��ب��ري ال��ل��ي ح��ك��ي��ت وأن��ا
س��ؤال وال ج��واب ال ب��ق��ال��ن��ا وال وزال أس��ه��ل ش��ي ك��ل ل��ل��ه وال��ح��م��د
أث��ر أدن��ى ف��ي��ك ل��ل��ظ��ن ِب��ِق��ي وال م��ع��ت��ب��ر ج��وزي ع��ن��د م��ق��ام��ك وص��ار
ن��ك��ي��ر وال ه��ن��ا م��ن��ك��ر ب��ق��ا م��ا ح��ي��ث ك��ت��ي��ر ويَّ��اك أخ��ت��ل��ي أق��در ال��وق��ت دا
وأت��ب��ع��ك أج��ي م��ح��ل��ك ف��ي ك��ن��ت وإن م��ع��ك أج��ل��س ي��وم ك��ل أم��رن��ي وك��م��ان
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ب��اب أل��ف ع��ل��ي��ن��ا ال��ي��وم ف��ي ي��ن��ق��ف��ل ل��و أه��اب وال م��الم أخ��ش��ى ب��ق��ي��ت وال
وي��ع��ش��ق��ك ق��وي ف��ي��ك ُم��ت��يَّ��م ق��ل��ب��ي وأص��دق��ك ال��ص��ح��ي��ح ع��ل��ى ل��ك أق��ول ب��ق��ي��ت

متلوف:

خ��ي��ر! ل��ك��ن ان��ق��ل��ب ب��ش��وف��ه واآلن غ��ي��ر! ك��ان ك��الم��ك س��اع��ة م��ن ل��ك��ن

أنيسة:

وق��ل��ق��ل��ك؟ ك��دا أف��ك��ارك وح��يَّ��ر ��َل��ك؟ زعَّ ك��ان ح��ص��ل ال��ل��ي ام��ت��ن��اع��ي ه��وَّا
األب��ل��س��ة زي م��ك��ر ع��ل��ي��ن��ا دح��ن��ا ال��نِّ��َس��ه أف��ع��ال ت��ع��رف م��ا غ��ش��ي��م ب��ق��ي��ت
��ه��ا وي��ِج��سَّ ل��ه��ا ال��ع��اش��ق ي��ج��ي ل��م��ا ن��ف��س��ه��ا وت��م��ن��ع ال��واح��دة ت��ت��ي��ه
وال��دل��ع ع��ل��ي��ه��ا غ��ال��ب ال��ح��ي��ا بَ��رُض ان��زرع ال��ح��ب ق��ل��ب��ه��ا ف��ي ق��وام ك��ان وإن
ُح��بَّ��ه��ا ت��ب��يِّ��ن وخ��اط��ره��ا م��اي��ل وق��ل��ب��ه��ا وام��ت��ن��اع أم��اث��ل ت��وري��ك
اس��ت��ح��ي��ت وال م��ع��ي م��ا ك��ت��م��ِت��ش وال ح��ك��ي��ت س��ي��دي ي��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ب��م��ا وأدي��ِن
وأم��ن��ُع��ه ح��ك��اه ال��ل��ي ال��ك��الم ع��ن ��ُع��ه أرجَّ والَّ س��ام��ي أح��وش ُك��ن��ت��ش
أن��دَه��ك والَّ ع��ن��ك أس��أل ُك��ن��ت��ش ي��ك��ره��ك ق��ل��ب��ي ك��ان ل��و ك��م��ان وان��َت
ُف��الن؟ س��ي ي��ا ع��ل��ي��ك غ��ي��رة دا ك��ل م��ش ك��م��ان م��ري��م ج��واز ع��ن م��ن��ع��ت��ك وم��ش

متلوف:

ال��زب��ي��ب ق��ط��ر أو ال��ش��ه��د ش��ب��ي��ه ي��ب��ق��ى ال��ح��ب��ي��ب م��ن ي��ك��ون ل��م��ا ال��ك��الم م��ح��ل��ى
وع��ود م��ي��ه ع��ل��ى ي��ت��ق��لِّ��ب وال��ق��ل��ب ال��س��ع��ود س��ع��د وه��ي ع��ي��د رض��اك��ي أي��ام
ال��ت��ع��ب م��ن ال��ش��ج��ي ال��ق��ل��ب وأريَّ��ح ط��ل��ب أدن��ى ع��ل��ى ق��درة ل��ي ك��ان ل��و
اآلخ��رة ع��ل��ى ص��ح��ي��ح ال��دن��ي��ا ��ل وأف��ضَّ ح��اض��رة ج��وازة وأت��رك أن��ِج��ِب��ر ك��ن��ت
وأس��م��ِع��ك أف��ه��م��ك ح��ال��ي ش��رح م��ن م��ِع��ك وأح��ك��ي ع��ش��م ل��ي ك��ان إذا والَّ
ال��ع��ذاب ك��ل وداق ع وات��ل��وَّ وان��ه��د وداب ان��ص��اب ال��ل��ي دا ل��ل��ق��ل��ب دوا وأط��ل��ب
ع��وم ال��خ��د ع��ل��ى َج��ِرت ال��ل��ي دم��وع��ي وأم��س��ح ي��وم ال��وص��ل م��ي��اه م��ن ش��وق��ي وأِب��ل

وتقول): الطاولة تحت وهو جوزها وتسمع (تسعل أنيسة

ك��ده؟ ب��ت��س��ت��ع��ج��ل ال��ش��ي��خ س��ي ي��ا إي��ه ع��ل��ى ده؟ ل��ل��ح��دِّ ب��ال��ع��ج��ل وص��ل��ن��ا إح��ن��ا
ال��ه��وا ش��رح ع��ل��ى ل��ح��ظ��ة ون��ن��ب��س��ط س��وا ��اي��ر ون��سَّ ال��ش��وق ن��ب��ث ل��م��ا
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متلوف:

آج��ل��ه ف��ي ال��ف��ت��ى ي��غ��ن��ي م��ا وال��خ��ي��ر ع��اج��ل��ه ال��م��ح��ب��ة ف��ي خ��ي��ره ال��ب��ر
ي��ق��ول ق��ب��ل��ن ش��يء ك��ل ي��ع��م��ل ي��ح��ب ع��ج��ول رب��ه ره ص��وَّ آدم واب��ن
ي��ح��ض��ره وك��ي��ف م��ن��ه ي��روح ي��م��ك��ن ��ره وي��أخَّ ج��م��ي��ل زيِّ��ك ي��ش��وف وال��ل��ي
ب��ال��وص��ال ق��ل��ب��ي ن��ي��ران ط��ف��ي��ت إن إال م��ق��ال ل��ك أص��دق أع��رف م��ا أن��ا أم��ا

أنيسة:

وال��وح��وش ال��ب��ه��اي��م زي ك��دا ت��ع��م��ل أع��رف��وش م��ا وج��م��ري ح��م��ري دا ال��ع��ش��ق
أرب��ع��ة والَّ س��اع��ات ت��ل��ت م��ع��ن��ا ل��ل��ص��رب��ع��ة؟ ب��ال��ع��ج��ل ح��وج��ن��ا ك��ان وإش
ش��ي ُك��ل وأع��م��ل ال��ف��رش��ة ��ر وأح��ضَّ ِش��ْف��ِت��ِش��ي م��الب��س أل��ب��س أروح ��ا ل��مَّ
ق��دوم؟ إي��ده وف��ي ن��ج��ار وراك ه��وَّا ل��زوم غ��ي��ر م��ن ت��ن��ِك��ِرش م��ن��ك ي��ص��ح م��ا

متلوف:

ق��ض��ى؟ ن��ص��لِّ��ي��ه��ا ح��اض��ر ص��الة إي��ه ع��ل��ى رض��ا م��ن��ك ِس��تِّ��ن��ا ي��ا ح��ص��ل ك��ان إن

أنيسة:

ربِّ��ن��ا ام ُق��دَّ إي��ه ج��واب��ي ي��ب��ق��ى أن��ا ط��اوع��ت إذا ال��ش��ي��خ س��ي ي��ا ل��ك��ن

متلوف:

ي��ك��ون م��ا أق��رب دا زي م��ان��ع ورف��ع ي��ه��ون أم��ره ات��وق��ف��ت دا ع��ل��ى ك��ان إن
ون��ق��ض��ه��ا ال��ع��ه��ود خ��ون ال��ح��رام أم��ا ب��ع��ض��ه��ا م��ع ال��ق��ل��وب م��ي��ل ع��ل��ى َركِّ��ك

أنيسة:

ح��دي��د م��ش ج��س��م��ي ألن أخ��اف وأن��ا ش��دي��د وردان��ه ال��ل��ه ع��ذاب ل��ك��ن

متلوف:

ال��ج��زع م��ن ال��ره��ي��ف ال��ق��ل��ب ��ن وأط��مِّ وال��ف��زع ع��نِّ��ك ال��خ��وف أزي��ل أق��در
ال��ب��ال��غ��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��رح��م��ة دي ج��ن��ب ف��ي ف��ارغ��ة وال��ص��غ��اي��ر ال��ك��ب��اي��ر ك��ل
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ال��م��ن��ام ف��ي ل��ك ح��ص��ل ق��د ك��أن��ه ي��ب��ق��ى ح��رام ُه��وَّا وال ع��ي��ب م��ش واالض��ط��رار
داف��ع��ة ع��ن��ك واألح��زان ل��ل��ه��م ن��اف��ع��ة دي غ��ي��ر أس��رار وع��ن��دن��ا
أك��ت��ب��ه ج��ب��ي��ن��ي ف��وق ك��ل��ه وال��ذن��ب أط��ل��ب��ه ال��ل��ي ع��ل��ى ط��اوع��ي��ن��ي إن��ت��ي ب��س

بالقوي.) تسعل (أنيسة
متلوف:

… … … ل��ي��ه؟ ب��ت��س��ع��ل��ي

أنيسة:

خ��س��ت��ك��ة ع��ن��دي أف … …

متلوف:

م��س��ك��ت��ة؟ م��ع س��وس رب ح��ت��ت ت��خ��دي��ش

أنيسة:

ي��م��ن��ع��وا م��ا دول ب��رد م��ع��اي��ا ك��ان إن ي��ن��ف��ع��وا م��ا وال��م��س��ت��ك��ة س��وس ال��رب

متلوف:

األص��ول ح��س��ب ع��ل��ى ع��رق��ه ع��ل��ى َركِّ��ك ي��زول دا ول��ك��ن ��ي��ت ات��غ��مِّ وال��ل��ه
ال��ه��وى ش��رع م��ن وال��ك��ت��م��ان ال��س��ر دا دوا ل��ه أع��رف س��ت ي��ا ك��م��ان وال��خ��وف
َج��َره م��ا أو ج��رى ك��ان إن ال��ح��دي��ث وم��ن ال��ش��وش��رة م��ن ي��ج��ي غ��رش��ي ال��ض��رر ه��و
ح��رام ش��ي ه��و م��ا ال��س��ر ف��ي االن��ب��س��اط م��الم أخ��ش��ى وال أف��ت��ي��ل��ك أن��ا ل��ك��ن

وتقول): الطاولة عىل بكفها وترضب كمان (تسعل أنيسة

اإلم��ام س��ي��دي ط��ل��ب ف��ي أس��ل��م الزم ال��ك��الم دي م��ن ب��ق��ى ي��ك��ف��ا ِب��دَّه��اش م��ا
ي��ق��ت��ن��ع أظ��ن��وش م��ا دا م��ن وأق��ل ي��م��ت��ن��ع م��ا ب��ال��ذي م��ن��ع��ت��ه وإذا
ده ل��ل��ح��د ال��ط��ل��ب ف��ي ي��زوِّد والَّ ك��ده ي��ض��اي��ق��ن��ي ودي ع��ل��ى ك��ان م��ا
وات��ح��تِّ��ِم��ت ه��ن��ا راس��ي ع��ل��ى وج��ت ات��ح��كِّ��ِم��ْت األم��ور ح��ي��ث م��ن ل��ك��ن
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ال��ِف��ع��ال ع��ل��ى ب��ع��ده��ا ان��ج��ب��رن��ا ح��ت��ى ال��م��ق��ال ف��ي ي��ص��دق واح��د ب��ق��اش وال
ال��س��ب��ب م��ن��ه ي��ك��ون ال��ل��ي ع��ن��د ال��ذن��ب ال��ط��ل��ب دا ش��ان ع��ل��ى ع��ن��دي م��ش ال��ذن��ب

متلوف:

ي��ن��ك��ت��ب ج��ب��ي��ن��ي ف��وق إن��ه ب��د ال أرت��ِك��ب ل��ه وأن��ا ع��ن��دي ال��ذن��ب

أنيسة:

ه��ن��ا والَّ ه��ن��ا ج��وزي ي��ك��ون ب��ل��ك��ي أن��ا؟ أق��وم والَّ ات��ج��س��س ب��س ُق��م

متلوف:

ح��س��اب؟ ل��ه وي��ح��س��ب ف��ي��ه ي��ف��ك��ر ب��س م��ي��ن ِه��ب��اب راج��ل دا إي��ه دا ك��م��ان ج��وزك
ص��ن��م دا ت��ق��ول��ي ش��ف��ت��ي��ه إذا ح��ت��ى وال��ق��ل��م ب��ال��ط��الس��م س��ح��رت��ه أن��ا دا

أنيسة:

ك��ت��ي��ر وت��ف��تِّ��ش ال��ب��س��ت��ان ع��ل��ى وت��ُط��ل ال��ح��ض��ي��ر ف��ي ش��وي��ة ت��خ��رج ول��و ب��رُض��ه

(ويخرج.)

السادس املنظر
وأنيسة) (غلبون

ويقول): الطاولة تحت من (يخرج غلبون
ده ال��ج��ن��س ف��ي ي��ع��ت��ق��د ال��ل��ي م��ن ت��وب��ة ك��ده! ال��ن��اس ِه��يَّ��ا رب ي��ا ب��ك آم��ن��ت

أنيسة:

ك��الم غ��ي��ر م��ن واس��ت��ت��ر م��ح��ل��ك ارج��ع ق��وام؟ ك��دا ه��ن��ا م��ن اخ��رج ل��ك ق��ال م��ي��ن
دخ��ل وال��ل��ي خ��رج ال��ل��ي ت��ش��وف ل��م��ا ال��ع��م��ل دا ن��خ��لَّ��ص ��ا ل��مَّ ك��م��ان واص��ب��ر

غلبون:

غ��ري��ب أم��ره س��الم ي��ا دا ال��ف��ق��ي أم��ا أغ��ي��ب م��ق��درش أن��ا ي��ك��ف��ان��ي ب��س ال
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أنيسة:
س��ب��ب! ب��أه��ون ش��ي ك��ل ت��ص��دق ق��وام ع��ج��ب أم��رك وال��ن��ب��ي آلخ��ر ان��ت أم��ا
غ��ل��ط والَّ ص��ح��ي��ح ك��ان إن ت��ش��وف وان��َت ف��ق��ط اص��ب��ره��م ب��س دق��ائ��ق ت��ل��ت

وراها.) غلبون تخبي (ثم

السابع املنظر
وأنيسة) وغلبون (متلوف

يقول): غلبون يشوف ما غري من (متلوف

ج��م��ل م��ح��م��ل وه��و ب��ه م��ش��ي��ك إزي ل��ك��ف��ل دا ع��ل��ى ج��م��ي��ل ي��ا ي��ع��ي��ن��ك ال��ل��ه
ِس��تِّ��ن��ا ي��ا ف��ق��ط وان��ت��ي أن��ا إال ه��ن��ا ح��دش م��ا ال��ب��ي��ت ج��م��ي��ع ل��ف��ي��ت

فيحكم امه، ُقدَّ من فتفِلت يُعانقها، أنيسة عىل وينحدف حضنه ويفتح يقدم (ثم
غلبون.) بوز يف بوزه

ويقول): متلوف يف يمسك (غلبون

زم��ان ل��ك إن��ت ال��ف��ع��ل دا ع��ل��ى ي��ب��ق��ى ك��م��ان؟ وال��ش��ه��وة ل��ل��ع��ش��ق ��ِل��ت ح��صَّ ه��ي
وال��م��ن��ش��ق��ة وال��م��ح��ف��ض��ة وال��م��س��ب��ح��ة ال��تُّ��َق��ه ف��ع��ل وف��ي��ن وال��خ��ي��ر ال��ص��الح ف��ي��ن
ع��ش��ق��ت��ه��ا؟ خ��ب��ي��ث ي��ا ح��ري��م��ي ك��م��ان ب��خ��ت��ه��ا؟ ت��م��يِّ��ل ب��ن��ت��ي ك��ف��اك م��ا ه��و
أدِّبُ��ه ورب��ه ص��ال��ح دا وأق��ول أك��دِّب��ه وأن��ا ك��الم ق��ال��وا م��ا ح��ي م��ن
ال��ح��س��ن م��ن ال��ق��ب��ي��ح ال��ف��ع��ل ل��ي وب��ان َف��تَ��ن ح��دِّش وال ب��ال��ع��ي��ن رأي��ت ح��ت��ى

(ملتلوف): أنيسة
س��وا ال��ِف��ع��ل��ة ع��ل��ى م��ت��ف��ق��ي��ن ال��ك��ل دا ه��وا ل��ي ك��ان م��ا ال��ش��ي��خ س��ي ي��ا وال��ل��ه

متلوف(لغلبون):

… … … … ت��ص��دَّق ي��ب��ق��ى
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غلبون:

ال��زم��ن ت��ض��ي��ي��ع غ��ي��ر م��ن ان��ق��ش��ح ي��ال��ل��ه دم��ن ع��رض��ك ف��ي ب��س … …

متلوف:

… … … … اص��ِط��ِب��ر ب��س

غلبون:

ك��الم غ��ي��ر م��ن ب��ي��ت��ن��ا م��ن ق��وام اخ��رج وال��س��الم ب��رَّا أس��م��ع��ش م��ا … …

متلوف:

ول��ي م��ل��ك��ي وال��ح��ج��ج ب��ي��ت��ي وال��ب��ي��ت م��ن��زل��ي؟ دا أن��ا م��ش ت��خ��رج ال��ل��ي إن��ت
وال��س��ك��ون ب��ي��دي ال��ح��رك��ة أن��ا ال��وق��ت دا ي��ك��ون ك��ي��ف وأوري��ك ح��ال��ك ت��ش��وف ع��اود
وال��ب��دع آلخ��ر وال��ت��زوي��ر وال��ك��دب ج��دع ي��ا وال��م��س��ب��ة ح��ال��ك وأوري��ك
ال��خ��روج ل��ي والَّ ل��ك ك��ان إن وأوري��ك ب��ال��ب��ب��وج وأض��رب ال��ع��ل��م ب��ت��ار وآخ��د

(ويخرج.)

الثامن املنظر
وغلبون) (أنيسة

أنيسة:

ح��ي��اه؟ ق��ل��ة م��ع ال��ه��ل��س ال��ك��الم دا إي��ه

غلبون:

م��ع��اه ال��ل��ي دي ال��ح��ج��ج م��ن ب��ي��ده ال��ح��ق

أنيسة:

… … … … ك��ده؟ ق��ال م��ي��ن
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غلبون:

م��ه��بِّ��بَ��ة دع��وى ويَّ��اه دع��وت��ي دي ال��ه��ب��ة ع��ل��ى ب��ق��ول أن��ا … …

أنيسة:

… … … … … إي��ه؟ وه��ب��ت

غلبون:

ف��الن ص��ن��دوق ع��ل��ى ق��ل��ب��ي أن��ا ل��ك��ن ك��ان وال��ل��ي ال��ب��ي��ت ل��ه وه��ب��ت … …

أنيسة:

… … … … … م��ي��ن؟ ف��الن

غلبون:

إي��ه والَّ ف��اض��ل ش��وف��ي��ه اط��ل��ع��ي ب��س ع��ل��ي��ه ل��ك أح��ك��ي ال��وق��ت دا … …
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األول املنظر

وسلمان) وغلبون (سامي

سامي:

… … … … ف��ي��ن؟ ب��ق��ى راي��ح��ي��ن

غلبون:

ال��ت��ع��ب ع��ن��دي وزاد إي��ه أع��م��ل واح��ت��رت ذه��ب ع��ق��ل��ي أخ��ي ي��ا … … …

سلمان:

أل��وف م��وج��ود ال��ح��ي��ل م��ن ف��ي��ه ه��ل��ب��ت ن��ش��وف أم��ا ش��ويَّ��ا ن��ف��س��ك ع��ل��ى ب��ش��وي��ش

غلبون:

م��ع��ه أخ��ده ال��ح��رام اب��ن ي��ك��ون والَّ َوزَّع��ه ل��ي��ك��ون ال��ص��ن��دوق ع��ل��ى ق��ل��ب��ي

سلمان:

ان��خ��ف��اش م��ا ��ا ل��سَّ م��وج��ود ي��ك��ون ب��ل��ك��ي ت��ق��ول��ن��اش؟ م��ا خ��ده ال��ل��ي إي��ه ص��ن��دوق
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غلبون:

أب��ي��ب آخ��ر ف��ي ب��س وس��اف��ر زي��ك ح��ب��ي��ب ع��ن��دي أودع��ه أم��ان��ة ص��ن��دوق
ذه��ب م��ع وي��اق��وت أل��م��از ف��ص��وص ف��ي��ه��ا خ��ش��ب ع��ل��ب��ة وف��ي��ه ال��س��ن��دات أغ��ل��ب ف��ي��ه

سلمان:

ه��م��ت��ه وب��ان��ت خ��اي��ن ط��ل��ع أه��و دم��ت��ه؟ وت��أم��ن ل��ه ت��س��ي��ب��ه��ا ول��ي��ه

غلبون:

واألم��ان ت��ف��ض��ل ال��ص��ون ف��ي دي وق��ل��ت زم��ان م��ن ع��ل��ي��ه��ا س��اررت��ه ك��ن��ت أن��ا
ع��ل��ي��ه ون��اك��ل��ه��ا ص��اح��ب��ه��ا ون��غ��ش إل��ي��ه ب��ت��س��ل��ي��م��ه��ا أوص��ان��ي وك��ان
ال��ع��ال��م��ي��ن ب��رب ب��اط��ل ق��وام اح��ل��ف ي��م��ي��ن ل��ك ع��رَّض ح��د إن ل��ي وق��ال

سلمان:

ك��ل��م��ت��ي��ن ف��ي وال��ه��ب��ة األم��ان��ة ي��اخ��د م��رت��ي��ن ال��م��زوِّر دا ي��غ��ش��ك ي��ب��ق��ى
وت��س��ام��ح��ه وي��س��ام��ح��ك وت��الط��ف��ه وت��ص��ال��ح��ه ت��روح إال ِب��دَّه��اش م��ا
وي��ض��ح��ض��ح��ك ك��م��ان أس��ن��ان��ك وي��ط��رم وي��ف��ض��ح��ك ال��ع��ذاب ي��وري��ك أح��س��ن

غلبون:

وال��ط��م��ع ب��ال��خ��ي��ان��ة م��ل��ي��ان وال��ق��ل��ب ُم��ص��ط��ن��ع دا وال��ص��الح ال��ل��ط��اف��ة ي��ب��ق��ى
م��ق��طَّ��ع��ة ق��ب��ت��ه ص��دي��ري ف��وق م��ن ��َع��ة م��رقَّ ب��ج��بَّ��ة ِج��ب��تُ��ه م��ا وب��ع��د
زه أج��وِّ وب��ن��ت��ي أم��وال��ي وأدِّي��ه وأه��ن��دزه ك��ده ��ي��ه أرقِّ م��ا وب��دال
ج��ح��ود زي��ه ف��ق��ي م��ن ع��ق��ي��دة ي��اخ��د ي��ع��ود ال��ل��ي ت��وب��ة ل��ك��ن ك��ده ي��ع��م��ل

سلمان:

ي��ت��ف��ق م��ا م��ع��ك ع��م��ره ط��ول وال��ص��ب��ر ت��ن��ح��م��ق ق��وام��ك ط��ب��ع��ك ك��دا إن��َت
ِع��ِدل ل��ُدح��دي��رة ال��ن��ق��رة م��ن ت��ط��ل��ع ي��ن��ع��دل م��ا ال��ط��ري��ق ف��ي ع��ق��ل��ك وع��م��ر
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ف��ق��ط ل��ك ج��ا إذا ال��غ��ش��اش وت��ص��دَّق غ��ل��ط ع��ن ت��ف��وت��ه ال��ط��يِّ��ب ل��ك ي��ب��ان
ت��ص��ل��ح��ه ك��ب��ي��رة غ��ل��ط��ة ع��ل��ى ت��ب��ح��ث ت��م��س��ح��ه ب��دك س��ه��و ل��ك ح��ص��ل ك��ان وإن
ده زي ه��م��ا ال��ن��اس ج��م��ي��ع ت��ق��ول ك��ده ع��م��رك وط��ول ال��خ��اي��ن وت��ص��اح��ب
ل��ك ي��ل��ذِّ ال��ل��ي آدي غ��ش��اش ول��و ق��اوق ل��ك ي��ه��زِّ والَّ ج��وخ ي��م��س��ح ك��ان وإن
ال��ط��ال��ح��ي��ن ويَّ��ا ال��ف��ع��ل ف��ي ي��س��ت��ووا م��ا وال��ص��ال��ح��ي��ن ك��ت��ي��ر ال��خ��ي��ر أه��ل ل��ك��ن
ال��ط��ي��ب��ي��ن ال��م��س��ل��م��ي��ن ف��ع��ال واف��ع��ل ل��ل��م��ج��رم��ي��ن ال��ت��ج��رم��ة ك��الم خ��ل��ي
ال��وس��ط ع��ل��ى دوَّر ال��ن��اس ص��ح��ب��ت وإذا ال��غ��ل��ط م��ن ح��ك��ي��ت إن ل��س��ان��ك واح��ف��ظ
ي��س��ت��ح��ق ل��ل��ي ال��ن��اس ح��ق��وق واع��ط��ي ص��دق م��ن واك��رم ال��ك��داب م��ن واح��ذر
ت��روح ي��م��ك��ن ق��وام ال��م��يَّ��ه ش��رب��ة ف��ي ال��ن��ص��وح نُ��ص��ح إل��ى ت��س��م��ع م��ا ُك��ن��ت وإن

الثاني املنظر

وسامي) وسلمان (غلبون

سامي:

ون��ش��ف��ك ب��ال��خ��ي��ان��ة دم��ك وم��ص خ��وَِّف��ك دا ال��خ��ب��ي��ث ب��اب��ا ي��ا ح��ق م��ن
ن��دي��م وك��ان ص��اح��ب��ك ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن ال��ل��ئ��ي��م دا ��ك وغ��شَّ ال��ت��زوي��ر واس��ت��ع��م��ل

غلبون:

م��س��ل��م��ي��ن؟ ي��ا ل��م��ي��ن وأش��ك��ي ل��م��ي��ن أروح ال��ل��ع��ي��ن دا واح��ت��ك��رن��ي غ��درن��ي اب��ن��ي ي��ا

سامي:

وأش��ح��ُط��ه ال��ط��ح��ون ف��ي ق��ن��ب ب��ح��ب��ل وأرب��ط��ه ودان��ه ل��ه ل��ق��طَّ��ش اص��ب��ر

سلمان:

ص��غ��رن��ة ب��ال ��ه��ا ف��ضَّ ي��ن��ف��ع��وش��ي م��ا وال��ع��زرن��ة ال��غ��ض��ب ك��ل ص��اح��ب��ي ي��ا
ض��اع ح��ق ل��ه وك��ان ي��خ��ال��ف��ه��ا وم��ن ب��ال��دراع ه��و م��ا ح��ك��ام ب��ل��د ه��ن��ا
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الثالث املنظر

وبيهانة) وسامي ومريم وسلمان وأنيسة وغلبون النيل (أم

النيل: أم

ب��اس��م��ع��ه؟ ال��ل��ي دا ن��اس ي��ا م��ش��وم إي��ه خ��ب��ر

غلبون:

ي��ق��ط��ع��ه ال��ل��ه ال��ف��ق��ي م��ن ج��دي��د خ��ب��ر
ال��ح��رام واب��ن ال��زن��ا ب��اب��ن واالع��ت��ن��ا االك��ت��رام وح��ق ال��م��ع��روف ج��زا آدي
ط��وي��ل ب��رن��س ول��ه ج��ب��ة وم��ل��بِّ��ُس��ه ال��ع��وي��ل دا أخ��وي��ا ال��ب��ي��ت ف��ي وع��ام��ل��ه
زه أج��وِّ وب��ن��ت��ي ب��ي��ت��ي ل��ه وك��ت��ب��ت أغ��ِم��زه ع��ن��دي ال��خ��ي��ر ف��ي ي��وم وك��ل
ب��ال��ح��ري��م وي��ف��ت��ك ي��غ��ُدرن��ي وح��ب ال��ل��ئ��ي��م دا ل��ي ب��رز ح��ت��ى ك��ف��اه وال
ال��زم��ن آخ��ر ع��ل��ى وي��ش��ت��م��ن��ي ي��ط��ل��ع وال��دم��ن ع��م��اي��ل��ه ي��ع��م��ل وب��ع��ده��ا
أف��ع��ل��ه ك��ن��ت وم��ا خ��ي��ري ج��زاة ك��ل��ه وي��ق��ف��ل��ه ب��ي��ت��ن��ا ي��خ��رب وي��ري��د

بيهانة:

… … … … م��ت��ل��وف ي��ا م��س��ك��ي��ن

النيل: أم

ده؟ زي ع��م��اي��ل ف��ي��ه ي��ص��دق وم��ن ك��ده؟ ل��ك ق��ال م��ن … … …

غلبون:

… … … … ي��ج��رى؟ م��ا إزاي

النيل: أم

ح��س��د ل��ه م��ن��ه��م دا … … …
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غلبون:

ال��ج��س��د ف��ي ي��ق��ط��ع أم ي��ا ك��الم ن��ان��ا

النيل: أم

ب��ال��ي��م��ي��ن ودا ب��ال��ش��م��ال دا ع��ل��ي��ه ك��ل��ك م��ت��ع��ص��ب��ي��ن ه��ن��ا ال��ل��ي أش��وف ع��م��ري ط��ول

غلبون:

ورا؟ م��ن ل��ي ت��س��م��ع��ي دي��ًم��ا الُه��ن��ِت ج��را؟ ال��ل��ي ف��ي ك��م��ان ال��ع��ص��ب��ة ��ل دخَّ وإش

النيل: أم

ي��ص��ول دي��ًم��ا ال��ط��ي��ب��ي��ن ع��ل��ى ال��ح��س��د إن أق��ول ك��ن��ت ص��غ��يَّ��ر وان��َت ت��ف��ت��ك��ر م��ا
ال��ح��س��د ي��ف��ن��ى وال ت��ف��ن��ى وال��ح��اس��دي��ن األب��د إل��ى ح��س��د ف��ي ال��م��روءة وأه��ل

غلبون:

وق��ع ل��ل��ي اس��م��ع��ي ب��س ال��ح��س��د ع��ل��ى م��ش

النيل: أم

ت��رت��ف��ع وع��اود ف��ت��ن��ة ب��رض��ه��ا أه��و

غلبون:

ب��ال��ع��ي��ون ول��يَّ��ة ي��ا ن��ظ��رت��ه ش��ي دا

النيل: أم

ي��ك��ون ال دا وغ��ي��ر ف��ت��ن��ة ب��رُض��ه��ا دي
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غلبون:

ت��رج��ع��ي وب��رض��ك ش��ف��ت��ه أق��ول م��ا إزَّاي اس��م��ع��ي ول��يَّ��ة ي��ا ��ر ي��ك��فَّ ش��يء دا

النيل: أم

داه��ي��ة ف��ي ح��ك��ه��ا م��ن ال��ب��ري ت��رم��ي ح��ام��ي��ة م��ب��ارد أل��ُس��ن ل��ه��ا وال��ن��اس

غلبون:

روي��ت وم��ا ب��ال��ع��ي��ون ن��ظ��رت��ه ش��ف��ت��ه رأي��ت أن��ا ب��ق��ول ب��ارد! ك��الم أم��ا
ورأي��ت ش��ف��ت ورأي��ت ش��ف��ت ورأي��ت ش��ف��ت ورأي��ت ش��ف��ت ورأي��ت ُش��ف��ت أق��ول أف��ض��ل

النيل: أم

إل��ي��ه؟ ي��رك��ن وم��ي��ن ي��خ��ط��ي ال��ن��ظ��ر ب��رُض ل��ي��ه ب��س ح��ب��ي��ب��ي ي��ا دا ال��ع��ذاب أي��و

غلبون:

ال��م��ن��ام ف��ي ال ب��ال��ع��ي��ان ح��ري��م��ي ي��ح��ض��ن ال��ك��الم ب��ع��د م��ق��ص��ده ك��ان م��س��ل��م��ي��ن ي��ا

النيل: أم

ت��ث��ب��ت��ه ت��ع��رف ش��ي ل��ك ي��ق��ع ح��ت��ى أخ��رت��ه إش ت��ش��وف ت��ص��ب��ر ي��ل��زم��ك ك��ان

غلبون:

ي��ن��ِذِك��ر م��ا ب��ق��ى ال��ل��ي ب��ع��ي��ن��ي وأش��وف أص��ِط��ِب��ر م��راِدك ك��ان ي��ب��ق��ى ُه��وه ي��ا

بيهانة:

َك��دِّب��ت��ن��ا؟ ول��ي��ه ل��ك وق��ل��ن��ا ش��ف��ن��ا ع��ذب��ت��ن��ا م��ا ح��ي م��ن ك��م��ان وان��َت
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سلمان:

ب��ع��ي��د والَّ ق��ري��ب م��ن ط��ري��ق��ة ن��ش��وف م��ا ن��ع��ي��د ن��ف��ض��ل ن��ق��ول ن��ف��ض��ل دا وب��ع��د
ه��دور ف��ي ن��ازل��ي��ن واح��ن��ا ش��غ��ل��ه ي��ت��م ي��دور ل��م��ا ع��ل��ي��ه س��اك��ت��ي��ن تَ��نِّ��ن��ا ه��و

سامي:

ج��بِّ��ت��ه وأق��طَّ��ع ال��ق��ف��ط��ان ع وأم��زَّ ض��ب��ت��ه ل��ك��س��ر ال��خ��ن��زي��ر دا وال��ل��ه

أنيسة:

ك��ان ك��ان وال��ل��ي األم��الك ع��ل��ى ح��لَّ��ق زم��ان م��ن إن��ه أع��رف��ه ال��ل��ي أن��ا أم��ا

(لغلبون): سلمان

خ��رج ��ا ل��مَّ ي��ك��ون ش��يء ع��ن س��أل وال ال��ُح��َج��ج ك��ل م��ع��ه خ��د إن��ه دام م��ا
ال��ج��روح ف��ي ��ع ي��وسَّ ال��س��ك��ي��ن وي��م��س��ك ي��روح ول��ل��م��ف��ت��ي ل��ل��ق��اض��ي ال��وق��ت دا
ت��غ��ب��ن��ه وت��رج��ع أم��الك��ك ك��ل م��ن ت��م��كِّ��نُ��ه أخ��ي ي��ا الزم ك��ن��ش م��ا

غلبون:

ن��ف��د ال��ل��ه وأم��ر ال��ش��ي��ط��ان ات��ح��ك��م ال��ن��ك��د؟ دا ف��ي إي��ه وأع��م��ل ب��ي��دك ال��ح��ق

سلمان:

ان��ف��ت��ح ال��ل��ي ال��ك��ب��ي��ر ال��ج��رح ون��الي��م م��ص��ط��ل��ح ط��ري��ق��ة إال ِب��دَّه��اش م��ا

أنيسة:

دم��ت��ه ع��ل��ى ان��ك��ت��ب ك��ل��ه وال��م��ل��ك ح��وزت��ه ف��ي ال��ح��ج��ج إن ع��ل��م��ي ك��ان ل��و
ده ل��ل��ح��د ال��ج��ن��ان ف��ي ب��ل��غ��ن��ا وال ك��ده دي ال��ع��ب��ارة ��ع��ت وسَّ ك��ن��ت م��ا
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ُمقبل): العال عبد يشوف ملا لبيهانة (يقول غلبون

ع��ل��ي��ه ي��س��أل ب��ق��ى م��ي��ن غ��ل��ب��ون م��س��ك��ي��ن إي��ه ع��اوز ب��ي��ه��ان��ة ي��ا ده ال��راج��ل ش��وف��ي

الرابع املنظر

العال) وعبد وبيهانة وسامي ومريم وأنيسة النيل وأم (غلبون

التياترو): آخر يف (لبيهانة العال عبد

ب��ال��ع��ج��ل ك��ل��م��ة ب��س ل��س��ي��دك ق��ول��ي

بيهانة:

ال��ع��م��ل ك��ي��ف أش��وف ل��م��ا ه��ن��ا اص��ب��ر

العال: عبد

ت��ك��س��ف��ي��ه ح��ال��ي زي ظ��اب��ط ك��ن��ش م��ا ت��ع��رف��ي��ه ل��و ع��ن��دك��م م��ج��يِّ��ي أن��ا
ه��ن��ا ج��ي��ت��ك��م م��ا خ��ي��ر ب��ش��ارة ل��وال أن��ا إي��دي ي��ب��وس س��ي��دك دري وإذا

بيهانة:

… … … إي��ه؟ واس��م��ك

العال: عبد

ح��اج��ت��ه ي��اخ��د ألج��ل م��ت��ل��وف ال��ش��ي��خ وب��اع��ت��ه رس��ول ق��ول��ي … …

(لغلبون): بيهانة

ل��ك؟ ي��ُخ��ش ال��وق��ي��ت دا ل��ه أق��ول أروح ل��ك ج��يِّ م��ت��ل��وف ع��ن��د م��ن رس��ول ق��ال دا
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(لغلبون): سلمان

ش��يَّ��ُع��ه ك��ان ل��م��ا ح��اج��ة م��ع��ه ل��وال وت��س��م��ع��ه ب��ال��ع��ج��ل ل��ه ت��روح الزم

(لسلمان): غلبون

ون��ص��ط��ل��ح؟ ي��ج��ي م��ق��ص��وده ي��ُك��ن��ش

(لغلبون): سلمان

ت��ِل��ح تَ��نَّ��ك ك��لِّ��م��ه إن��َت ب��س ُق��م
ب��ُع��ن��ف ت��ح��ك��ي أو ويَّ��اه ت��ع��ي��ب أوع��ى ب��لُ��ط��ف ات��ك��ل��م ات��ك��ل��م��ت إذا ل��ك��ن

(لغلبون): العال عبد

ب��ال��ك��الم ��ك ي��ُغ��مَّ ال��ل��ي ي��ض��ر ال��ل��ه ال��س��الم أزك��ى س��ي��دي ي��ا ع��ل��ي��ك م��ن��ي
ت��ف��رح��ك ال��ل��ي األل��ف��اظ ل��ك وأج��ي��ب وأش��رح��ك أس��رك إن��ي ع��ل��يَّ��ا واج��ب

غلبون:

ال��رج��ال؟ ف��ح��ل ي��ا إي��ه اس��م��ك ت��رى ه��ل ي��ا ال��س��ؤال ف��ي م��ن��ك م��ك��س��وف أن��ا ال��ع��ف��و

العال: عبد

ُط��رة ف��ي ب��األم��ارة م��ك��اس وك��ن��ت ال��م��ع��ص��رة وب��ل��دي ال��ع��ال ع��ب��د االس��م
ِس��تِّ��نَ��ه أم��ك وال��س��ت أب��وك أع��رف س��ن��ة ع��ش��ري��ن ول��ي ق��وَّاس أن��ا وال��ي��وم
ك��ت��ي��ر س��ي��دك ع��ل��ى س��لِّ��م ل��ي وق��ال ال��م��دي��ر ع��ن��د م��ن أم��ر ف��ي ج��ي��ت وب��س

غلبون:

أش��وف ل��م��ا وري إي��ه؟ ف��ي��ه دا األم��ر
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العال: عبد

ب��ال��ح��روف ال ب��ال��ح��ن��ك ك��ل��م��ة ب��س دي
ي��ح��ض��روا ق��وام��ك أص��ح��اب��ه بُ��د ال ��روا ت��ت��أخَّ وال ال��ب��ي��ت م��ن ع��زِّل��وا ق��ال:

غلبون:

ُك��ل��ن��ا؟ ن��ع��زِّل ب��دَّك إي��ه؟ ب��ت��ق��ول

العال: عبد

ه��ن��ا؟ ب��دخ��ل ول��ي��ه ل��ي��ه ج��ي��ت أن��ا ��ال أُمَّ
ال��ن��ق��ي ال��ط��اه��ر م��ت��ل��وف أب��و ال��ش��ي��خ ال��ف��ق��ي م��ل��ك ف��ي ال��ب��ي��ت ص��ار ال��وق��ت دا
��ت��ه ح��جِّ أه��يَّ��ة إن��ت��ا ك��ت��ب��ت��ه وال��ل��ي ذم��ت��ه ع��ل��ى ب��ِق��ت أم��الك��ك وك��ل

العال): (لعبد سامي

ي��س��م��ع��ك؟ دا م��ي��ن خ��يِّ ي��ا ��ه��ا ُف��ضَّ روح

العال: عبد

م��ع��ك م��ش ك��الم��ي أن��ا إن��ت اس��ك��ت ب��س

غلبون.) عىل (ويشاور

ظ��ري��ف م��ل��ف��ظ ول��ه ال��ن��اس م��ق��ام ي��ع��رف ال��ل��ط��ي��ف دا س��ي��دن��ا م��ع ك��الم��ي أن��ا
ي��ق��ول ي��ع��رف ك��م��ان ه��و ان��َت اس��ك��ت ب��س ب��األص��ول وي��ع��رف ال��ح��ك��ام وي��ع��رف

غلبون:

… … … … … … … ل��ك��ن
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العال: عبد

ال��خ��م��ي��س ف��ي ت��ورَّد َل��ْربَ��ع ال��ط��ل��ب وج��ا ك��ي��س أل��ف ف��ي ي��ك��ون ل��و أع��رف أن��ا …
وج��ب ال��ل��ي ل��ف��ع��ل ال��ح��اك��م ت��ج��ب��ر وال ل��ل��ط��ل��ب م��ن��ك ع��ص��ي��ان ي��ك��ون وال

سامي:

م��ح��م��ص��ة ي��ا ع��ص��ا ف��ي ب��دك أظ��ن ��ص��ة؟ م��ع��مَّ ع��ي��ن��ه ال��ق��وَّاس ك��دا ه��وَّا
ِج��تِّ��تَ��ك أش��رم��ط ��ا ل��مَّ ع��ل��ي��ك أن��ِزل وأح��دِّتَ��ك م��ع��ك أف��ض��ل م��ا وب��دال

(لغلبون): العال عبد

ت��ف��وح ري��ح��ت��ه وال��ك��الم أك��ِت��ب ب��ع��دي��ن ب��روح والَّ ب��ق��ى دا اب��ن��ك ت��س��كِّ��ت م��ا
ي��ب��ات ف��ي��ه واس��م��ك ال��ج��رن��ال ��ب وأوضَّ

(لوحدها): بيهانة

ت��ب��ات ص��اح��ب دا ال��ع��ال ع��ب��د أج��رن

العال: عبد

ال��س��الح م��ن أك��ت��ر ال��م��ع��روف ي��ن��خ��ي��ه��م ال��ِم��الح وال��ن��اس ال��خ��ي��ر أه��ل أع��رف أن��ا
س��ي��دي ي��ا خ��اط��رك ش��ان ع��ل��ى إال دي خ��دت م��ا ك��ل��ه��ا ال��ق��ض��اي��ا وم��ن
أُبَّ��ه��ا وي��ع��م��ل ي��ع��ذِّب��ك��م ي��ف��ض��ل ب��ه��ا غ��ي��ري أت��ى إن ي��م��ك��ن وُق��ل��ت

غلبون:

��ه��ا ُف��ضَّ ن��ان��ا ي��ك��ف��ا إي��ه ك��م��ان ب��دَّك م��ل��ك��ه��ا م��ن ب��ق��ى ال��ن��اس خ��روج وغ��ي��ر

العال: عبد

ال��م��س��ت��راح ون��زح ال��م��ف��ات��ي��ح ع��ن الزم ال��ص��ب��اح ف��ي ل��ب��ك��رة اس��ت��ن��ا ك��دا أه��و
وردي��ان ع��س��اك��ر أن��ف��ار ع��ش��ر وم��ع��ي األم��ان ألج��ل ه��ن��ا ب��اي��ت أن��ا وأدي��ِن
ال��ع��زال ن��ق��ل ع��ل��ى ي��س��اع��دوك��م ل��ج��ِل��ن ال��ك��م��ال م��ع ن��ب��ات ال��ل��ه أم��ان وف��ي
ال��ع��ج��ي��ن وم��وج��ي��ر ل��زي��ار ي��ك��رك��ب��وا م��ت��ع��اف��ي��ي��ن ك��ل��ه��م ن��ق��اوة دوال
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م��ت��ع��وِّدة ال��ت��ع��ب ع��ل��ى رج��ال وي��ج��ي��ب ك��ده ي��ع��م��ل��ش ك��ان غ��ي��ري ك��ان ل��و
زع��ل وال ه��ن��اك ي��ب��ق��ى ت��ع��ب وال ب��ال��ع��ج��ل ي��ع��زل��وك��م س��اع��ة ظ��رف ف��ي

(لوحده): غلبون

م��ن��ج��ل��ي ب��ال��ش��ج��اع��ة م��ش��ع��ش��ع ق��ل��ب��ه م��ن��ت��ل��ي أم��ه م��ن ش��ارب ي��ك��ون ح��دِّش
ال��ش��رار م��ن��ه��ا ي��ط��ي��ر ع��ي��ن��ي��ه ع��ل��ى ��ي��ن ك��فِّ ال��ح��م��ار دا وي��ض��رب ب��ن��ت��و ك��م وأدي��ه

سلمان:

وت��ن��ح��م��ق األم��ور ف��ي ت��ل��خ��ب��ط أوع��ى

سامي:

أن��خ��ن��ق راي��ح األم��ور دي م��ن أن��ا وال��ل��ه
أِم��دَّه��ا دا ال��م��ل��ع��ون ع��ل��ى ب��ال��ض��رب ب��ده��ا وإي��دي ب��ي��زق��زق وال��ع��ق��ل

بيهانة:

م��ص��لَّ��ح��ة ال��ك��ف��وف ألج��ل ص��داغ ول��ه ال��م��ط��رح��ة زي أك��ت��اف ع��ل��ي��ه وال��ل��ه

العال: عبد

ان��ك��ت��ب اس��م��ك ي��ك��ون إي��م��ت��ا م��ن أح��س��ن األدب غ��اي��ة وال��زم��ي ل��س��اِن��ك ��ي ِل��مِّ

العال): (لعبد سلمان

ع��ذاب ب��ال أخ��ي ي��ا ان��َت ��ل وات��ف��ضَّ ال��ج��واب ون��اول��ن��ي ن��ان��ا ك��الم ي��ك��ف��ا

العال: عبد

م��ع��ك وم��ن إن��َت ال��ل��ه ب��ح��ف��ظ ُف��تَّ��ك

غلبون:

ش��يَّ��َع��ك وال��ل��ي ان��ت ��ك ي��س��مَّ ال��ل��ه
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الخامس املنظر
وبيهانة) وسامي ومريم وسلمان وأنيسة النيل وأم (غلبون

النيل): (ألم غلبون

ح��رام؟ والَّ ح��الل ف��ع��ل��ه ت��رى َه��ل ي��ا ال��ح��رام اب��ن ف��ع��ل أم ي��ا ك��دا ُش��ف��ت��ي

النيل: أم

ن��ي��اه ت��ت��ل��ف ال��س��ي��دة ف��ي��ه ح��كِّ��م��ت ت��اه وال��ع��ق��ل ف��ي��ه اح��ت��رت اب��ن��ي ي��ا وال��ل��ه

بيهانة:

غ��ل��ط م��ن��ك دا ال��ش��ي��خ س��ي ع��ل��ى وال��ل��وم ع��ب��ط م��ن��ك أه��و ن��ف��س��ك ع��ل��ى ل��وم��ك
ي��ف��س��ده ق��وام��ك م��ال��ه ُك��تُ��ر م��ن ق��ال أورده ال��ل��ي ف��ي ح��ت��ى ك��الم��ه ُه��وَّا
م��ال غ��ي��ر م��ن م��ت��ق��ي ت��ص��ب��ح ش��ان ع��ل��ى م��ال ال��ح��ال وخ��ل��ى م��ال��ك أخ��د أه��و

غلبون:

ال��ك��الم دي غ��ي��ر ح��ي��ل��ت��ك م��ا اخ��رس��ي أي��وه

(لغلبون): سلمان

وال��س��الم ح��ي��ل��ة ن��ش��وف ب��ن��ا ي��ال��ل��ه
ن��واه ال��ل��ي دا وال��ف��ل��ت ال��خ��ب��اث��ة وع��ل��ى ح��ي��اه ِق��لِّ��ة ع��ل��ى واح��ك��ي اش��ت��ك��ي��ه روح
ث��ب��ت إذا ع��ل��ي��ه ال��ح��ج��ة ي��ب��ط��ل دا ال��ف��ل��ت ف��ي م��ن��ه ص��ار ال��ل��ي ع��ل��ى واح��ك��ي

السادس املنظر
وبيهانة) وسامي ومريم وسلمان وأنيسة النيل وأم وغلبون نبيه (أحمد

نبيه: أحمد

خ��ط��ر ف��ي��ه��ا األم��ور إن ح��ي��ث ل��ك��ن ال��خ��ب��ر دا ع��ل��ى ل��ك��م أق��ول ع��ل��يَّ ص��ع��ب��ان
ح��ب��ي��ب واح��د أرس��ل��ه م��ح��ق��ق خ��ب��ر ق��ري��ب ع��ن ب��ل��غ��ن��ي ع��ل��ل��ي ل��ك��م أق��ول
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وي��ت��غ��رب��وا ي��ت��ج��رب��دوا إن��ه��م ول��و ي��ه��رب��وا ال��ج��م��اع��ة خ��ل��ي ي��ق��ول ش��يَّ��ع
ع��ن��دك��م ك��ان وق��ال ال��ص��ن��دوق وس��ل��م ح��ق��ك��م ف��ي ف��ت��ن م��ت��ل��وف رم��ى أح��س��ن
ال��ع��رب ويَّ��ا ف��ت��ن ف��ي م��ت��ه��وم وك��ان ال��س��ب��ب وان��ت��و ط��ف��ش ال��ص��ن��دوق وص��اح��ب
ات��ف��ق م��ا ح��ي��ث ل��ل��ه��روب ط��ري��ق��ة ش��وف��وا وان��ح��م��ق ع��ل��ي��ك��م ال��ب��اش��ا وات��خ��لَّ��ق
ال��ل��وم��ان ع��ل��ى وي��رس��ل��ك ع��ل��ي��ك ي��ق��ب��ض ك��م��ان م��أم��ور ب��دا أخ��ب��ر ال��ل��ي وال��ص��اح��ب

(لغلبون): سلمان

ده؟ ل��ل��ح��دِّ ال��وزي��ر ع��ن��د ف��ي��ك وي��ح��ط ك��ده م��ال��ك ج��م��ي��ع ي��اخ��د ال��خ��ب��ي��ث ي��ب��ق��ى

غلبون:

ش��ق��ي؟ إن��ه ع��ارف ك��ان م��ن إي��ه؟ أع��م��ل راي��ح

نبيه: أحمد

ف��ق��ي ب��ال ش��ق��ي ب��ال ب��ن��ا ي��ال��ل��ه
ال��س��ك��ك ك��ل ال��ه��روب وق��ت ع��ل��ي��ك وت��ض��ي��ق وت��م��س��ك��ك ه��ن��ا ال��ع��س��ك��ر ت��ج��ي أح��س��ن
م��اه��ي��ت��ي م��ن ص��ر ب��ن��ت��و أل��ف وأدي ع��رب��ي��ت��ي ف��ي ال��وق��ت دا م��ع��ي ان��زل
أت��ب��ع��ك أن��ا ت��ري��د إن م��ط��رح وب��أي م��ع��ك أن��ا ب��ط��ا غ��ي��ر م��ن ب��ن��ا وام��ش��ي
ال��زم��ان ح��ك��م ع��ل��ى خ��ي��ر ك��ل��ه وال��ص��ب��ر األم��ان ف��ي��ه ي��ك��ون م��ط��رح ن��ش��وف ح��ت��ى

غلبون:

ت��ل��ت��ق��ي��ه الزم خ��ي��ر ف��يَّ��ا ع��م��ل��ت ن��ب��ي��ه أح��م��د ي��ا ف��ي��ك ي��ب��ارك ال��ل��ه
ب��ال��وداد أح��م��د ي��ا أك��اف��ي��ك م��ا ه��ل��ب��ت ال��ع��ب��اد رب أن��ا ي��ق��دَّرن��ي ك��ان وإن
ب��ك��م ��ل وي��ت��ك��فِّ وي��ح��رس��ك��م خ��ي��ر ف��ي وش��ك��م ي��وري��ِن ال��ع��رش إل��ه وان��ت��م

سلمان:

ال��ل��زوم ك��ل ل��ه��م أق��ض��ي ع��ل��يَّ��ا أن��ا وق��وم وط��اوع��ن��ي ه��م��ة ب��ن��ا اع��م��ل

104



الخامس الفصل

السابع املنظر

وسامي ونبيه ومريم وسلمان وأنيسة وغلبون النيل أم والست عسكري وواحد (متلوف
وبيهانة)

ويقول): غلبون متلوف(يضبط

ال��ن��ظ��ام م��ن أرب��ع��ة م��ع��اي��ا أن��ا ق��وام؟ ��رَّب وِم��سَّ راي��ح ك��ده ف��ي��ن ع��ل��ى
ال��ه��الك ل��ورِّي��ك م��ل��ع��ون ي��ا وال��ل��ه ه��ن��اك ب��ي��س��ت��ن��اك ق��اع��د أه��و وال��ح��ب��س

غلبون:

ك��ده؟ أخ��ُره ف��ي��ك وال��م��ع��روف وال��خ��ي��ر ب��ده؟ ت��ج��ازي��ن��ي خ��اي��ن ي��ا وي��ص��ح

متلوف:

ي��دف��ع��ك ع��ن��ي ال��ع��رش إل��ه ح��س��ب��ك ي��ن��ف��ع��ك م��ا ده ك��ل خ��الص��ك اش��ت��م

سلمان:

م��ت��ق��ي وراج��ل ص��ال��ح ص��ح��ي��ح أم��ا

سامي:

ش��ق��ي واح��د دا ال��ن��ار ات��ق��اه أخ��ي ي��ا

متلوف:

وت��ت��ِرِب��ط ج��ن��ب��ه ال��ح��ب��س ف��ي ت��ج��ي ع��اود وان��ِب��ِس��ط خ��الص��ك اش��ت��م ك��م��ان وان��ت

مريم:

ب��ال��ق��ب��ي��ح ق��وام��ك ال��ط��يِّ��ب ت��ب��دل م��ل��ي��ح غ��ي��ر وف��ع��ل��ه ال��ت��ق��وى م��دع��ي ي��ا

متلوف:

أح��ج��زه الزم إي��ش ه��و؟ ك��ان وإن أب��ِرُزه م��ع��اي��ا ال��ل��ي ع��ال��ي أم��ر دا
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غلبون:

��تَ��ك؟ ورقِّ م��غ��ت��ن��ي ال��ش��ح��ات��ة ب��ع��د َخ��لِّ��تَ��ك ال��ل��ي دي ال��ي��د ت��ف��ت��ِك��رش م��ا

متلوف:

ش��ي ك��ل ع��ل��ى ��لُ��ه أف��ضَّ ال��ح��ك��وم��ة أم��ر ب��ال��م��ف��ت��ش��ي أق��ول ب��رض��ي ول��ك��ن ف��اك��ر
م��ف��ي��ش زيُّ��ه أم��ره��ا ال��ح��ك��وم��ة ب��س ي��ت��ن��س��ي��ش م��ا ال��ص��ن��ي��ع ق��دِّم��ت ك��ن��ت وإن

سلمان:

… … … … ُم��زوِّر! ��ا أمَّ

بيهانة:

ال��ج��ب��ل ع��ل��ى ال��ج��ب��ل ن��ق��ل ع��ل��ى ي��ق��در ال��ِح��يَ��ل ف��ي ه��رم��ة واب��ن … …
��م��ه؟ ت��ت��مِّ م��ا زم��ان م��ن س��اك��ت ول��ي��ه ت��ت��ك��تِّ��م��ه؟ ل��ي��ه أم��ر ب��ي��دك ان��ت ل��م��ا
وش��ه��ا ت��اخ��د ب��س ب��دَّك وك��ان ��ه��ا ت��ِغ��شَّ ن��اوي ان��ت م��ا م��رات��ه ش��ان ع��ل��ى
ووزَّع��ك ب��ي��ت��ن��ا م��ن وط��رََّدك م��ع��ك وات��ك��ل��م ب��ال��غ��ش ع��ل��م وح��ي��ن
وت��ع��ذِّب��ه ك��دا أب��دان��ه وت��ه��ل��ك ت��ط��ل��ب��ه وت��رج��ع ف��ي��ه ت��ش��اك��ي ت��روح
وت��س��ل��ب��ه؟ ق��وام م��ن��ه وت��ق��ب��ل��ه ي��ك��ت��ب��ه؟ اس��م��ك ع��ل��ى م��ل��ك��ه ك��م��ان ول��ي��ه

متلوف(للعسكري):

غ��ل��ط؟ ع��ن دي م��ع��ك ال��ل��ي األوام��ر ِه��يَّ��ا ال��زل��ط األم��ة م��ن ت��ريَّ��ح��ن��ي ب��ال��ل��ه

العسكري:

أس��يَّ��َح��ك ح��ت��ى ال��ن��ار ع��ل��ى ��نَ��ك وأس��خَّ أريَّ��َح��ك أن��ا ُق��ل��ت ان��َت إن��ك ح��ي��ث
وت��دِّع��ي؟ م��خ��ت��ل��س م��زوِّر ت��ب��ق��ى م��ع��ي ام��ش��ي ق��وام ال��ح��اص��ل ع��ل��ى ي��ال��ل��ه

متلوف:

… … … ال��ح��ب��س؟ أروح أن��ا
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العسكري:

… … أي��وه … … …

متلوف:

ل��ي��ه؟ ب��س … … … …

العسكري:

ع��ل��ي��ه أح��ي��ل��ك م��ا س��ر م��ع��اي��ا أن��ا

لغلبون): (ويقول

ك��رم ذو خ��دي��وي س��اح��ة ف��ي ُدم��ت م��ا ظ��ل��م ال��ل��ي ُك��ف��ي��ت ال��ل��ه أم��ان ف��ي ُك��ن
ي��ج��ور ع��م��ره وال ال��ج��اي��ر ي��ق��ب��ل ال األم��ور ب��ك��ل ال��ن��اق��دة ال��ب��ص��ي��رة رب
��لُ��ه وك��مِّ ال��ج��م��ي��ل خ��ل��ق م��ن س��ب��ح��ان ي��ف��ع��ل��ه ف��ي��م��ا األغ��راض ع��ن م��ع��ص��وم
س��ط��وت��ه م��ن أش��راره��ا ج��م��ي��ع وت��م��وت دول��ت��ه ف��ي ت��ع��ي��ش ال��خ��ي��ر أه��ل وج��م��ي��ع
م��الم غ��ي��ر م��ن ص��ن��ع��ت��ه ي��س��بُ��ك وح��ب ك��الم ل��ه أع��رض م��ت��ل��وف ال��غ��ب��ي ك��ان
دبَّ��ره ق��د وم��ا م��ك��ره ج��م��ي��ع ع��رف ن��اظ��ره ب��ن��اق��د ق��ل��ب��ه ف��ي ب��ص ق��ام
وان��ه��م��ك ال��خ��ط��يَّ��ة ف��ي ب��ن��ف��س��ه ��ع وقَّ وي��ت��ه��م��ك ك��الم ف��ي��ك ي��رم��ي وح��ب
ال��ن��ه��ار وس��ط ف��ي ت��خ��ف��اش م��ا وال��ش��م��س ج��ه��ار دج��ل��ه وب��ان غ��ش��ه اتَّ��َض��ح ح��ت��ى
ب��ل��ط��ج��ي وواح��د خ��يَّ��ال م��ع��ي وأج��ي��ب أج��ي إن��ي آم��رة ال��ح��ك��وم��ة ُق��ص��ره
س��رق م��ن��ك ال��ذي ال��م��ال وي��ظ��ه��ر ال��ورق ك��ل ل��ن��ا ي��ظ��ه��ر م��ا وب��ع��د
ون��ك��تِّ��ُف��ه ن��رب��ط��ه ق��ن��ب وب��ح��ب��ل ن��ت��ل��ف��ه ح��ت��ى ب��ال��ض��رب ع��ل��ي��ه ن��ن��زل
وي��ن��ح��ب��س ال��ط��ري��ح��ة ي��اك��ل م��ا ب��ع��د م��ن ال��ن��ج��س دا األب��ي��ض ال��ب��ح��ر ف��ي ون��س��رج��ن��ه
إل��ي��ك أح��س��ن ق��د واإلك��رام ب��ال��ع��ف��و ع��ل��ي��ك م��والن��ا ف��ض��ل م��ن دا وك��ل

بيهانة:

… … … … ل��ل��ه ال��ح��م��د
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النيل: أم

ال��ن��ف��س ص��دري ف��ي رد … …

أنيسة:

… … … ب��خ��اط��رن��ا ج��ب��ر

مريم:

ان��ع��ك��س ال��ك��ل��ب وأه��و … …

(ملتلوف): غلبون

ي��ع��ذب��ه ال��ق��ي��ام��ة ي��وم ورب��ن��ا ب��ه ح��ل م��ا ج��زاه ال��خ��اي��ن ك��دا أه��و

الثامن املنظر

وبيهانة) وسامي ونبيه وسلمان ومريم وأنيسة وغلبون النيل (أم

(لغلبون): سلمان

ح��س��اب ي��وم دا وال ت��ان��ي إل��ه ان��َت ال ال��ع��ذاب وي��ك��ف��اه م��ؤل��م ك��الم ي��ك��ف��اه
ردي ي��ف��ع��ل وال ال��ط��ي��ب وي��ف��ع��ل ي��ه��ت��دي ق��ل��ب��ه إن ال��ل��ه م��ن اط��ل��ب
خ��وَِّف��ك ال��ل��ي ال��خ��اي��ن ش��ر وأك��ف��اك أن��ص��ف��ك ب��ع��دل��ه خ��دي��وي��ن��ا واش��ك��ر
ال��دوام ع��ل��ى ذك��ره��م ب��ي��ن��ا زال م��ا ال��ك��رام وأن��ج��ال��ه ع��م��ره ي��ط��ي��ل ال��ل��ه

الجميع): (يقولوا

ال��ك��رام أن��ج��ال��ه وي��ح��ف��ظ وي��ح��ف��ظ��ه ال��دوام ع��ل��ى ال��خ��دي��وي ع��م��ر ي��ط��ي��ل ال��ل��ه

آمني.
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