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األول الفصل

منه يُصعد ُسلم ومن السفىل، الطبقة يف «مندرة» من: مؤلفة صغرية دار (يف
بحيِّ الليف» «أبي مسجد عىل مطلٌّ واملنزل حجرات، وثالث صغرية، قاعة إىل

زينب».) «السيدة

الحجرات.) إحدى يف «زينب» وجارتها «هدى» (الست

هدى: الست

… أن��ِت؟ أخ��ت ي��ا ك��ي��َف

زينب:

بَ��رْغ��ٍد ن��ح��ن … … …
بَ��رْغ��ِد أن��ت ب��ق��ي��ِت م��ا ك��لُّ��ن��ا

هدى: الست

ب��ال��َع��ْه��د ال��وف��يَّ��ة «زي��ن��ُب» ي��ا أن��ِت



هدى الست

زينب:

ِع��ن��ِدي؟ وَخ��يْ��ُرِك أَِف��ي ال ولِ��ْم
َوُودِّ اث��ن��ت��ي��ن ب��ي��ن ِج��واٍر خ��يْ��ر ع��ل��ى ع��اًم��ا أرب��ع��ي��َن م��ن ن��ح��ن

هدى: الست

… … … … ـ��ري��ن! ال��ع��ش��ـ ع��ل��ى ي��زي��ُد ال ال��ع��ه��ُد ب��ل ال،

زينب:

تَ��ُع��دِّي ال ِح��س��ابَ��ه، َخ��لِّ��ي …

هدى: الست

… … ال��دبُّ��وس ه��ذا ل��ِك ِص��دي��ق��ي ي��ا اس��َم��ع��ي اس��م��ع��ي،

زينب:

… أنَ��ا؟ ِل��ي … …

هدى: الست

�ِدي �ْع� بَ� … … …
ُج��ه��دي ال��وص��يَّ��ة ف��ي وأن��ص��ف��ت ش��ي��ئً��ا ص��اح��ب��ٍة ك��لَّ أع��َط��يْ��ُت أن��ا

ع��ن��ي؟ «زي��ن��ُب» ال��ج��ي��راُن ي��ق��وُل م��ا

زينب:

ب��ال��ردِّ تَ��ح��ف��ل��ي ال اتْ��ُرِك��ي��ه��م،
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األول الفصل

هدى: الست

ط��الق��ي ح��دي��ُث أو زواج��ي ح��دي��ُث وش��غ��لُ��ه��م ال��ك��ث��ي��َر أم��ري ف��ي ي��ق��ول��ون
ِرف��اق��ي ال��ت��راَب واري��ُت وإنِّ��ي ت��س��ع��ًة ت��زوج��ُت ق��د إن��ي ي��ق��ول��ون
ب��َم��اِل��ي ذَاِك ك��ان ل��ك��ن ت��زوْج��ُت، ب��م��اِل��ه��م ول��ي��َس «ِع��ْزري��ٌل» أن��ا وم��ا
ِب��رَج��اِل ج��ئْ��نَ��ِن��ي رج��ال ت��ولَّ��ى ك��لَّ��م��ا ال��ث��الث��وَن َف��َدادي��ن��ي وت��ل��ِك
ُخ��طَّ��اب��ي! أك��ث��ر وم��ا ��اق��ي ُع��شَّ أك��ث��َر ف��م��ا
�ي �اب� ب� �ى إل� أذالءَ ج��اءُوا م��ا ال��م��اُل ول��وال
َح��يَ��اِت��يَ��ْه أْس��لُ��و ل��س��ُت ن��اِس��ي��ه ع��ش��ُت م��ا ل��س��ُت
َس��اِريَ��ْه ك��ان «م��ص��ط��ف��ى» «م��ص��ط��ف��ى» ال��ب��خ��ِت أول
م��اِش��يَ��ْه «ال��َم��ْرج» ن��خ��ل��َة ت��ظ��نُّ��ه ي��م��ش��ي ح��ي��َن
م��اِل��ي ي��ط��ل��ُب ي��ك��ن ل��م ع��ل��ي��ِه ال��ل��ه رح��م��ُة
ل��ل��رِّج��اِل ج��ن��وٌن َوْه��َي «أبْ��َع��اِديَّ��ت��ي» ت��ل��ِك
ِب��بَ��اِل ي��وًم��ا ل��ه م ال��ع��ا ف��ي ت��خ��ط��ر ت��ك��ن ل��م
اإلج��ارْه ق��ب��ِض س��وى ِك ذَا م��ن يَ��ع��ن��ي��ِه ي��ك��ن ل��م
َق��راَرْه ال��ُخ��ل��د ج��ن��َة ت��ع��ال��ى ال��ل��ه ج��ع��ل
ع��ام��ا ع��ش��ري��َن ع��م��ري وك��ان ح��زنً��ا أم��وت ف��ك��دُت م��اَت
َح��رام��ا؟! ف��ع��ل��ت��ي يَ��رى ذا م��ن َخ��م��ٍس ب��ع��د ت��زوج��ُت ث��م

زينب:

ال��ب��ِن��ي��ن��ا ِم��ن��ُه��ُم ت��ص��ي��ب��ي ح��ت��ى وتَ��ْدف��ِن��ي��ن��ا ت��ع��ي��ِش��ي��َن أج��ل،

هدى: الست

ِل��ي ي��ص��لُ��ُح يَ��ك��ْن ول��م «َع��ِل��ي» ال��ث��اِن��ي وزوج��َي
أْق��بَ��ِل! ل��م َل��يْ��تَ��ن��ي يَ��ا

ل��ِم��ال��ِه واخ��ت��ْرت��ُه اخ��ت��اَرنِ��ي ِل��َم��اِل��ي ذاك
ِح��بَ��ال��ِه ف��ي وَق��ْع��ُت ُم��ِف��ل��ًس��ا إال ك��ان م��ا
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هدى الست

نَ��َخ��ْر يَ��ُق��ْم وإْن ي��ق��ع��ْد إْن وك��ان بَ��َخ��ْر ذَا وك��ان ال��ل��ه، ي��رح��م��ه
أَُخ��ْر أص��واٌت ت��خ��رُج م��َش��ى وإن

أرب��َع��ا ال��ص��اخ��ب��اِت ال��س��ن��ي��َن م��ن م��ع��ا ع��َش��ن��ا ل��ق��د ال��ل��ه ي��رح��م��ه
رَج��َع��ا ال ل��ربِّ��ه م��ض��ى ث��م

ُج��ن��ون��ا ب��ال��ن��س��ل ُج��نَّ ع��ل��ي��ه ال��ل��ه رح��م��ُة
ُديُ��ونَ��ا إال ل��ي خ��لَّ��ف َم��ا َم��ات ��ا ل��مَّ ث��م
َع��اَم��ا ع��ش��ري��َن ُع��ْم��ِري وك��ان ُع��ي��ونِ��ي ت��ب��ِك��ه ل��م وم��اَت
َح��رام��ا؟! ف��ع��ل��ت��ي ي��رى ذا َم��ن ِس��واُه ت��زوج��ُت ث��م

زينب:

ال��بَ��ِن��ي��ن��ا ِم��ن��ُه��ُم ت��ص��ي��ب��ي ح��ت��ى وتَ��ْدف��ِن��ي��ن��ا ت��ع��ي��ِش��ي��َن أج��ل،

هدى: الست

ش��اِف��ع��ا وال ك��ان ن��اِف��ًع��ا ال ال��راب��ع��ا زوج��َي أن��س��ى ول��س��ُت
ال��ب��ارع��ا ال��ك��ات��َب ��ب��وه ول��قَّ م��ث��َل��ه ي��رْوا ل��م أدي��ٌب ق��ال��وا
ض��ائ��ع��ا ع��اِط��ًال إال اخ��ت��رُت م��ا ف��اخ��ت��رتُ��ه ل��ي، زي��ن��وه ق��د
ُم��ْغ��تَ��ِدي ��ْح��ِف ال��صُّ ع��ل��ى ن ال��زم��ا أك��ثَ��َر رائ��ٌح
«ال��ُم��ؤيَّ��ِد» ف��ي وغ��ًدا «ال��لِّ��وا» ف��ي ال��ي��وَم ي��ك��ت��ب
وال��ي��ِد ال��ج��ي��ِب ف��ارَغ ن��ه��اَره أو ل��ي��َل��ه
ف��النَ��ا ه��دم��ُت أو ف��النً��ا ب��ن��ي��ُت ق��ول��ه ال��ُم��ب��اه��اِة ع��ن��د وي��ع��ج��بُ��ن��ي
ش��انَ��ا أرَف��َع ال��م��ه��دوُم ي��ص��ب��ح وق��د م��ن��زًال أوض��َع ال��م��بْ��ن��يُّ يُ��ص��ب��ُح وق��د
م��اال ي��ْح��ِق��ر ال ك��ان ع��ل��ي��ه ال��ل��ه رح��م��ُة
ِري��اال إال ي��س��ألُ��ِن��ي ال �س �َل� أف� إن �ان ك�
وأَم��ْر َه��َواه ش��اء ك��م��ا ن��ه��ى «ق��م��ْر» ب��ي��وزب��اش��ي ت��زوج��ُت ث��م

ال��ُع��ُم��ْر زوُج أن��ه ودْدُت ل��ق��د
«ص��اِغ» ل��رت��ب��ِة ارت��ق��ى ال ل��ه، ال��ل��ُه غ��ف��َر ال ع��ن��ه، ال��ل��ه ع��َف��ا ال
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األول الفصل

«َم��َص��اغ��ي» أراد ل��ك��ن يُ��رْدن��ي ل��م ��ا ل��صٍّ ك��ان ق��د ع��ن��ه، ال��ل��ه ع��َف��ا ال
أط��ي��ان��ي أرَه��ُن أو أب��ي��ُع أن��ن��ي ل��ي زيَّ��َن وط��ال��م��ا
اِن ب��ف��دَّ ج��ي��ًش��ا أش��ت��ري ال َال ، َض��لَّ ل��ق��د «ي��وزب��اش��ي»؟ أج��ل م��ن
وَراِح��ي وَريْ��ح��اِن��ي وف��اِك��ه��ت��ي ف��ؤادي ُم��نَ��ى ك��ان ال��ل��ه ل��ح��اُه
وال��ِوَش��اح ب��ال��ق��الدة وي��ح��ل��ُم ط��ي��ن��ي وي��ح��بُّ أح��بُّ��ه وك��ن��ُت
ال��ص��ب��اح ض��وءِ ف��ي ال��ب��ي��َت ي��ج��يءُ َخ��م��ٍر ِش��رِّي��َب ُم��ق��اِم��ًرا وك��ان
��الح وب��ال��سِّ ب��ال��نُّ��ج��وم يُ��ق��اِم��ر ِق��م��اٍر ف��ي ت��ورََّط إذا ي��ك��اُد
ع��اَم��ا ع��ش��ري��ن ُع��م��ِري وك��ان اف��ت��رْق��ن��ا ث��م ث��الثً��ا ع��ش��ن��ا
ح��راَم��ا؟! ِف��ْع��ل��ت��ي ي��رى ذا م��ن زوًج��ا ف��ال��ت��م��س��ُت ط��لَّ��ق��ن��ي

زينب:

ال��ب��ِن��ي��ن��ا ِم��ن��ُه��ُم ت��ص��ي��ب��ي ح��ت��ى وتَ��ْدف��ِن��ي��ن��ا ت��ع��ي��ِش��ي��َن أج��ل،

هدى: الست

ب��ال��م��وظ��ْف ت��زوج��ُت ث��م زوج دون ع��ام��ي��ن وع��ش��ُت
أْظ��رْف! ك��ان م��ا أبْ��َه��ى! ك��ان م��ا ي��وًم��ا م��اَت ُم��ن��ذ أن��َس��ُه ل��م
أل��ط��ْف! ال��رب��ي��ِع ن��س��ي��ِم وم��ن ُح��ْل��ًوا وك��ان خ��ف��ي��ًف��ا ك��ان
أن��ظ��ْف! ق��ف��اُه أم أَج��ي��بُ��ه ت��ولَّ��ى إذ أدري ك��ن��ت م��ا
ذَه��ِب! ِق��ط��ع��ت��ي غ��ي��َر ج��ي��ب��ه ف��ي وج��دوا م��ا م��ات ال��ل��ه ي��رح��م��ه
أب��ي وف��اِة م��ن ال��رفِّ ع��ل��ى ك��ان��ت ُس��رق��ت خ��زان��ت��ي م��ن وُس��ب��ح��ٍة
َرج��ِب ف��ي ع��ل��ي��ه أَُض��يِّ��ْق ول��م وم��أت��ِم��ه دْف��ن��ه ف��ي ��ع��ُت وسَّ
ك��ب��ي��َرا ��اًخ��ا» «َج��خَّ ك��ان ع��ل��ي��ه ال��ل��ه رح��م��ُة
وزي��را أو رئ��ي��ًس��ا ـ��َت ال��ب��ي��ـ ي��دَُع ي��وم ك��ل
ص��غ��ي��را ك��ان ك��م��ا إال ِل��ي ي��رج��ُع ال ث��م
ِب��ِط��ي��ن��ي م��ش��غ��وًال ك��ان ع��ل��ي��ه ال��ل��ه رح��م��ُة
يَ��ج��ِي��ن��ي ب��س��م��س��اٍر أو ب��زبُ��وٍن ي��وم ك��لَّ

13



هدى الست

َك��ِدي��ن��ي ال��ح��ف��ِظ ف��ي ه��ي ع��ن��ِدي وف��داِدي��ن��َي
ي��ق��بِّ��ل��َه��ا ي��دي ف��ي ��ه ه��مُّ ب��ل يُ��ق��بِّ��لُ��ن��ي وْج��نَ��ِت��ي ف��ي ك��ان م��ا
ي��نْ��ِش��لُ��َه��ا! ك��ي��َف ال��ن��ف��س ُث يُ��ح��دِّ أب��ًدا َخ��َواِت��ي��م��ي ف��ي وع��ي��نُ��ه
ال��ب��ل��ِد ف��ي ع��ال��ٍم ب��ف��ق��ي��ٍه اق��ت��رن��ُت ث��م
ال��ُج��ُدِد ال��ش��ي��وخ وال ال��ُق��َدَم��ا ال��ش��ي��ِوخ ف��ي ال
األْم��َرِد نَ��َش��اِط ف��ي ـ��ك��ن ل��ـ خ��م��س��ي��َن أُخ��و ك��ه��ٌل

زينب:

ال��ص��م��ِد» ع��ب��ُد «ال��ش��ي��ُخ ـ��ُه ال��ف��ق��ي��ـ ذاك ع��رْف��تُ��ُه،
ال��يَ��ِد وُم��ق��بَّ��َل ـ��ًه��ا وج��ي��ـ « «ال��ُخ��طِّ ف��ي ك��اَن ق��د
ب��َس��يِّ��ِدي! خ��اط��بَ��ه ب��ه َم��رَّ م��ن وك��ل

هدى: الست

ال��نِّ��َس��ا! ت��خ��َض��ُع ك��ي��ف ع��رف��ُت ح��ت��ى أدَّب��ن��ي ل��ق��د ال��ل��ه ي��رح��م��ه

زينب:

… … … أن��ِت؟

هدى: الست

وب��ال��َع��ص��ا ورج��ل��ِه ب��ي��دِه أدَّبَ��ن��ي أج��ْل! …

زينب:

َم��تَ��ى؟ ك��ي��َف؟
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األول الفصل

هدى: الست

أتَ��ى؟ أيْ��َن م��ن أع��ل��ُم أك��ْن ول��م ب��َج��بْ��َه��ت��ي َع��ال��ًق��ا ُغ��ب��اًرا رأى
تُ��َرى؟ ي��ا ت��ن��ُظ��ري��ن م��ن��ه��ا ك��ن��ِت َم��ْن ن��اف��ذٍة م��ن ال��ت��رُب ه��ذا ف��ق��اَل:
ال��َع��َص��ا وج��رَّد ال��ذي��َل ��ر وش��مَّ ي��ق��تُ��َل��ِن��ي أن ِخ��ف��ُت ح��ت��ى وه��اَج
ال��ُك��َوى ��ر وَس��مَّ ال��ش��بَ��اب��ي��َك س��دَّ س��اَع��ِت��ه م��ن ��ار ب��ال��نَّ��جَّ وج��اءَ
ح��بَّ��ذَا! ال��غ��ي��وُر ال��زوُج ح��بَّ��ذَا ي��ا َغ��يْ��َرٌة وت��ل��ك يَ��ْه��واِن��ي ف��ق��ل��ُت:
َه��َوى ل��غ��ي��ِرِه ق��ل��ب��ي ف��ي َظ��نَّ م��ن وال غ��اَر م��ن أَر ل��م وق��بْ��َل��ه
��ح��ى ال��ضُّ ص��لَّ��ى ب��ع��َدم��ا ونْ��ح��ِري َس��ْح��ِري ع��ل��ى م��ات ل��ق��د ال��ل��ه ي��رح��م��ه
اْش��تَ��َك��ى وال ِع��ل��ٌة ع��ل��ي��ِه ب��َدْت وال َج��نْ��ٌب ل��ه ي��رُق��ْد ول��م م��ات
«أب��َع��اِديَّ��ت��ي» ي��ذك��ُر ف��ُم��ه ي��ك��ْن ل��م ع��ل��ي��ه ال��ل��ه رح��م��ة
«ِص��ي��غ��ِت��ي» ف��ي ع��ي��نَ��ه يُ��ق��لِّ��ب ل��م ج��ئ��تُ��ه أو ج��اءَن��ي م��ا وإذا
ك��ي��ِس��ه ع��ق��دَة ح��لَّ م��ا ك��نَّ��ا ُم��ن��ذُ ل��ك��ن��ه
وُف��ل��وِس��ه م��ال��ِه ـ��ِر غ��ي��ـ ِم��ْن األك��َل ��ل ي��ف��ضِّ
«ِج��َراي��ْه»! وُه��نَ��ا «ج��راي��ٌة» ه��ن��اك ب��ي��ت��ي ال��م��ع��م��وَر األزه��َر ك��أنَّ
ح��ارْه! ي��م��أل م��ا الِد األو م��ن ال��ش��ي��ُخ خ��لَّ��َف
بَ��ارْه! ال��طِّ��ْف��ل َف��نَ��اَل ـ��ِه��ْم ف��ي��ـ ث��روتُ��ه ��م��ْت ُق��سِّ
ع��اَم��ا ع��ش��ري��ن ع��م��ري وك��ان ٍم ع��ا ن��ص��َف ال��ش��ي��خ م��ع ع��ش��ت
َح��راَم��ا؟! َف��ْع��َل��ت��ي يَ��رى ذا م��ن ِس��َواُه ف��اخ��ت��ارن��ي وم��ات

زينب:

ال��ب��ِن��ي��ن��ا ِم��ن��ُه��ُم ت��ص��ي��ب��ي ح��ت��ى وتَ��ْدف��ِن��ي��ن��ا ت��ع��ي��ِش��ي��َن أج��ل

هدى: الست

يَ��ْخ��ُط��ُب؟! بَ��يْ��ت��ي ج��اءَ م��ن ب��ع��َده أت��ذك��ري��ن
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هدى الست

زينب:

… … َم��ْن؟ ذَاك َم��ْن

هدى: الست

زيْ��نَ��ُب! ي��ا ِب��ِه ِج��ئْ��ِت ال��ت��ي أن��ِت … …

زينب:

ال��ذَّه��ْب ِم��َن ال��م��م��تَ��ِل��ي ال��ثَّ��ِري ال��م��ق��اول «م��ه��دي»

هدى: الست

ذه��ْب ال��ن��اِر إل��ى أج��ل، ب��ِه ال��ل��ُه ذََه��َب ق��د
َل��ُه؟! م��ا ول��ط��ي��ن��ي ، ل��ل��غ��ب��يِّ م��ا «أبْ��َع��اِديَّ��ت��ي» ي��ذك��َر أن ي��ن��َس ل��م
َم��اَل��ُه! وي��ع��دُّ م��اِل��ي ي��أك��ل يَ��ْس��تَ��ِح��ي ال��ط��ع��ام ع��ن��د ي��ك��ن ول��م
ِق��رش��ْه َل��وَن أر ل��م وإن ال��ل��ه ي��رح��م��ه
ب��َف��ْرِش��ْه أن��ت��ف��ْع ل��م م��ع��ُه اث��ن��ت��يْ��ن ع��ش��ُت
��ْه وَف��شِّ ��ت��ه َج��خَّ م��ْن ل��م��تُّ يَ��م��ْت ل��م ل��و
ِك��ْرِش��ْه ف��ي ع��م��ارٌة ت��س��رَّب��ْت ك��أنَّ��َم��ا
��ْه َق��شِّ م��ن ُخ��ُروِج��ِه ف��ي ك��ال��ح��لُّ��وِف يَ��دبُّ
��ْه وَدشِّ َط��ْح��ن��ِه م��ن ل��ي��ل��ًة اس��ت��رْح��ُت وم��ا
«دبْ��ِش��ْه» ِج��بَ��اِل َوم��ن ِج��ي��ِرِه ِت��الِل وم��ن
ع��اَم��ا ع��ش��ري��ن ُع��م��ري وك��ان ب��الءٍ ف��ي ع��اَم��يْ��ن ظ��ل��ْل��ت
َح��راَم��ا؟! َف��ْع��ل��ت��ي ي��رى ذا م��ن ع��نْ��ه ف��اع��ت��ْض��ُت «م��ْه��ِدي» وم��ات

زينب:

ال��ب��ِن��ي��ن��ا ِم��ن��ُه��ُم ت��ص��ي��ب��ي ح��ت��ى وتَ��ْدف��ِن��ي��ن��ا ت��ع��ي��ِش��ي��َن أج��ل
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األول الفصل

هدى: الست

��ح��ى ال��ضُّ ف��ي ي��ح��ت��ِس��ي��ه��ا خ��ْم��ٍر ِش��رِّي��ب َع��اِط��ٍل ب��ُم��ح��اٍم اق��ت��رنْ��ُت ث��م
خ��ال! َق��ْد م��ن��ه ال��َم��ْك��ت��ُب وأص��بَ��ح َم��الُ��ُه وق��لَّ دَع��اوِي��ه َق��لَّ��ْت

السلم): يصعد سكران، وهو هدى، الست (زوج املحامي املنعم عبد

ُه��َدى؟ ي��ا أن��ِت أي��ن ض��الٌل، ه��دى،
ُه��دى؟ ج��دَّت��ي أي��ن ال��َع��ُج��وُز؟ أي��ن

هدى: الست

أت��ى! أيْ��ن م��ن أْدري ال أت��ى ل��ق��د داِه��يَ��تَ��ا وا «زي��ن��ب» ن��َك��دا َوا
… … ��ل��م ال��سُّ ف��ي ي��ْش��ت��ُم

زينب:

دع��ي خ��لِّ��ي��ِه … … …
ه��ذَى! س��ْك��َران غ��ي��ر ت��ْف��رض��ِي��ه ال

هدى: الست

… … … … رأي��تُ��ه،
… … … وك��ي��ف؟ …

زينب:

وان��ح��ن��ى أط��لَّ ال��س��ْق��ف م��ن ك��ان وق��ْد تَ��ْح��ُت م��ْن … …
ورم��ى! ع��ل��ي��نَ��ا ال��َق��يءَ ف��أرس��ل ام��ت��ألْت م��نَّ��ا ال��ح��ارُة وك��ان��ت
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هدى الست

هدى: الست

… … ق��ل��ِت؟ م��اذا ال��ق��يءُ؟

زينب:

َوَم��ا َرأس��ي ع��ل��ى م��رَّ وم��ا ع��ي��ن��ي رأْت م��ا ق��ل��ت … …

بالسلم): (وهو املنعم عبد

ال��َع��َم��ى وُك��ْح��لُ��ِك ال��وح��ُل خ��ط��وُط��ِك ق��ردٌة أن��ت ال��نَّ��ْح��س، ع��ج��وَز ه��َدى،

هدى: الست

… زيْ��ن��ب؟ يَ��ا س��م��ع��ِت

زينب:

ه��ذَى س��ْك��ران غ��يْ��ر ت��ْف��ِرض��ِي��ه ال دع��ي خ��لِّ��يَ��ه، … …
ال��ِع��َش��ا يُ��ص��لُّ��ون ال��ن��اس ف��ي أذَّن ُض��ًح��ى ال��ل��ي��ف» «أب��ا ج��اءَ وم��رًة

… ال��ُخ��طِّ ف��ي ف��ض��ي��ح��ٌة

هدى: الست

ف��ض��ي��َح��ت��ا! َوا … …

زينب:

م��ثْ��ل��ه��ا « «ال��َح��ن��ف��يِّ ف��ي ش��ه��ُدوا م��ا
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األول الفصل

بالسلم): (وهو املنعم عبد

ال��َع��َص��ا وه��ذه ال��نَّ��ْع��ُل ل��ك ع��ن��دي اْظ��َه��ِري ع��ت��ي��ق��ُة ي��ا ت��َع��اَل��ْي ه��َدى

هدى: الست

… زيْ��ن��ب؟ يَ��ا س��م��ع��ِت

زينب:

ه��ذَى س��ْك��ران غ��يْ��ر تَ��ْف��ِرض��ِي��ه ال دع��ي خ��لِّ��يَ��ه، … …

هدى: الست

زي��ن��ُب تَ��َريْ��ن غ��ًدا ي��َش��ا م��ا ي��ه��ذي دع��ي��ِه
يُ��ؤدَُّب غ��ًدا ش��أٌن، َول��ه ل��ي غ��ٍد ف��ف��ي

زينب:

ت��ص��ن��ع��ي؟ أن ح��ب��ي��ب��ت��ي ي��ا ع��زم��ِت ال��ذي م��ا

هدى: الست

وأدَّع��ي وأش��ت��ك��ي ب��ه ال��ق��س��ِم ف��ي أق��ذف
م��ع��ي! َوال��ق��اض��ي ئ��َب وال��نَّ��ا ال��ق��ْس��م، رج��ال إن

(لزوجها)

ويَ��ق��ْع يَ��ُق��وُم َم��ْن يَ��ا لُ��ك��ْع ي��ا َل��ت��نْ��دم��نَّ
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هدى الست

بالسلم): (وهو املنعم عبد

ه��نَ��ا؟ ب��وم��ت��ي أأن��ِت ص��وت��ه��ا؟ َس��ِم��ع��ُت؟ م��اذا
أن��ا؟ َم��ن أُري��ِك « «ال��ُخ��طِّ ��ي��َزَة ُج��مَّ اآلَن

زينب:

َم��ع��ي! اْه��ُرب��ي ت��ع��اَل��ِي اس��م��ع��ي ح��ب��ي��ب��ت��ي ُه��َدى،

هدى: الست

… … … أنَ��ا؟

زينب:

… َدع��ي��ِه، اس��م��ع��ي، …

هدى: الست

ال … … … …

زينب:

َدِع��ي ُه��دى، ي��ا َدع��ي��ه
يَ��ع��ي! ل��ي��س ُم��ْم��ت��ل��ئٌ، إن��ه تُ��غ��ِض��ب��ي��ِه ال

بالسلم): (وهو املنعم عبد

ال��ب��ال��ي��ْه؟ ال��َع��ُج��وُز أي��ن ه��دى؟ أي��ن ه��َدى! ه��َدى!
��ت��ي؟ ُخ��فَّ ذه��بْ��ِت أي��ن ب��وَم��ت��ي؟ م��ض��يْ��ِت أي��ن
ِق��ن��ا م��ن ع��ْق��َربَ��اِن وأذْن��اِك أس��نَّ��ت��ا ق��د ِض��ْف��دع��تَ��اِن اِك خ��دَّ
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األول الفصل

ال��دِّم��ا م��ن اك��ت��ظ��ت��ا ك��دودت��ي��ن ف��ي��ه��َم��ا َوال��خ��ط��وُط وح��اج��بَ��اِك
ُه��ن��ا! ع��ي��نً��ا خ��اص��م��ْت ه��ن��اك َع��يْ��ٌن وج��َف��ا ِن��ف��اٌر ع��ي��نَ��ي��ِك وب��ي��َن

هدى: الست

ذن��ب��ِه ع��ل��ى ال��َوق��اَح وأَْج��ِز ال��ح��ذَاءَ ع��ل��ي��ه أُق��طِّ��ْع َدع��ي��ن��ي
ض��ْرِب��ه! م��ن زي��ن��ُب ب��دَّ ف��ال يُ��ف��ي��َق ح��ت��ى أْض��ِربْ��ُه دع��ي��ن��َي

زينب:

وَه��َوَس��ْه ج��ن��ونَ��ه ن��ت��ق��ي َه��يَّ��ا ج��اءَ، ق��د
ال��ِم��ك��نَ��س��ْه ال��ش��م��ال وف��ي ال��ع��َص��ا ي��م��ي��ِن��ه ف��ف��ي

هدى: الست

زي��ن��ْب ه��ل��مَّ ل��ن��ه��رْب إذن ي��ض��رْب س��ك��راُن
ف��ي��َه��ا زي��ن��ُب أس��رع��ي ن��وم��ي ح��ج��رُة ه��ذه
َس��ف��ي��َه��ا س��ك��راَن ـ��ب��ُح ن��ك��ـ ال زي��ن��ُب ي��ا ن��ح��ُن

الباب.) وراء وتسترتان الحجرة (تدخالن

يرتنح): داخل (وهو املنعم عبد

… … … ه��َدى ال��ف��دادي��ن ذاُت ه��َدى

هدى: الست

ط��ي��ن��ي ف��ي ف��كَّ��ر …
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هدى الست

املنعم: عبد

ب��ال��زُُّم��رُِّد؟ ل��َي م��ن ب��ال��زب��رج��ِد؟ ل��َي م��ن
ي��دي! ف��ي ذاَك ل��ي��َت ي��ا

هدى: الست

خ��وات��م��ي ف��ي ه��ام ق��د ال��م��ن��ع��ِم ع��ب��د س��م��ع��ِت؟

نومه.) حجرة إىل القاعة املنعم» «عبد (يجتاز

هدى: الست

ص��نَ��ْع ال��ذي م��ا ان��ظ��ري زي��ن��ُب

زينب:

ف��اض��ط��ج��ع ثَ��مَّ ح��ج��رة ج��اء
�دْع �ن� �ْل� ف� ِم ال��ن��و ف��ي ف��ل��ن��دْع��ُه
م��ح��ُف��وظ��ًة ُه��دى ال��ل��ه أس��ت��ودع��ك اآلن

هدى: الست

زي��ن��ُب! تُ��ه��م��ل��ي��ن��ي ال …

زينب.) (تخرج

(… بالسلم ضجة (تسمع

هدى: الست

��لَّ��م؟ ال��سُّ ف��ي ��ة ��جَّ ال��ضَّ ه��ذه م��ا تُ��رى؟ ي��ا م��ن أس��م��ُع؟ م��ا ال��ص��وُت؟ م��ا
ش��ع��ري ص��ب��غ��ُة وت��ل��ك وُك��ْح��ل��ي ُخ��ُط��وط��ي ه��ذا
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األول الفصل

ص��ْدري زي��ن��َة أن��َس ل��م خ��دِّي ُح��م��رَة أن��س ل��م
أح��س��ْن! م��ا ال��ُخ��فُّ وه��ذا أب��ه��ى! م��ا ال��ث��وُب وه��ذا
أْزيَ��ْن! وم��ا أْح��ل��ى! م��ا رأس��ي ع��ل��ى وِم��ن��دي��ل��ي
��َع��ْه ُم��َرصَّ ي��دي ب��ه��ا �ي �م� �وات� َخ� �ذه وه�
��ع��ْه ُم��َل��مَّ َل��بَّ��ت��ي ف��ي �دي �الئ� ق� �ذه وه�
َم��ْن؟ ال��ب��اِب، ع��ن��د ت��ِدبُّ أرج��ٌل وت��ل��ك ال��ص��وت اق��ت��رب

أصوات:

ن��دُخ��ُل؟ ه��ل

هدى: الست

ب��ال��ح��ب��ائ��ب وَم��رح��بً��ا ـ��ًال وس��ه��ـ أه��ًال ادُخ��ْل��َن!

و«إقبال».) و«بهية» و«أسماء» «خديجة» الجريان: بنات من فتيات أربع (تدخل

خديجة:

ع��م��ْه ي��ا ال��خ��ي��ر ص��ب��اح

هدى: الست

ب��ال��خ��ي��ِر ُص��بِّ��ْح��تُ��نَّ
��ُل! ال��ت��ف��ضُّ ه��و ه��ذا ُه��ن��ا؟ اب��ن��ت��ي «خ��دي��ج��ُة»

خديجة:

أس��أل؟ ��ن ف��ع��مَّ أَس��ْل، ل��م ��ِة ب��ال��ع��مَّ أن��ا إْن
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هدى الست

هدى: الست

ال��زُّم��رُّدا! خ��اتَ��ِم��ي ـ��َن س��ت��أُخ��ذي��ـ اب��ن��ت��ي أن��ِت

خديجة:

… ع��م��ُة؟ ي��ا ال��ي��وم

هدى: الست

ال! … … …

خديجة:

… م��ت��ى؟! إذن م��ت��ى

هدى: الست

غ��َدا! … … … …
… م��وت��ي ب��ع��ِد م��ن

خديجة:

ال��ِف��دا! ع��م��ت��ي أنَ��ا ت��ي ت��م��و ال … …

هدى(ألسماء): الست

ال��زب��رج��دا ال��خ��ات��م ه��ذا أخ��ذِْت غ��دا ِم��تُّ إذا أس��م��اءُ ي��ا وأن��ِت

أسماء:

األب��َدا! ع��ش��ِت ع��م��ُة ي��ا ك��ان ال
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إقبال:

… م��خ��ط��وب��ٌة ع��م��ُة ي��ا أس��م��اء

هدى: الست

ِل��َم��ْن؟ … … …

إقبال:

ال��ص��ع��ي��ْد! ف��ي ع��م��دٍة ل��ش��ي��ٍخ

هدى: الست

تَ��ْف��َع��ل��ي! أْن أس��م��اءُ ي��ا ح��ذاِر

أسماء:

يُ��ِري��ْد! م��ْن ِل��ي يَ��ْخ��تَ��اُر أب��ي أنَ��ا؟

هدى: الست

َج��رَّبْ��تُ��ُه ال��ُع��م��َدُة ل��ُه: ُق��ولِ��ي

أسماء:

يَ��ِع��ي؟ َم��ْن أْو يَ��ْس��َم��ُع َم��ْن أق��وُل؟
أج��تَ��ِري وال ص��ع��ٌب أب��ي إن

هدى: الست

دِع��ي! أف��ع��ل، أنَ��ا َدِع��ي��ن��ي إذَْن

(لبهية)
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هدى الست

اب��نَ��ت��ي؟ ي��ا وأن��ت

بهية:

َزَم��ْن م��ن ُخ��ط��بْ��ُت

هدى: الست

ِل��َم��ْن؟ ال��ل��ه، َرَك ت��ب��ا َزَم��ٍن؟ ِم��ْن

بهية:

ال��ج��ي��ش! ف��ي ل��ض��اب��ٍط

هدى: الست

… … … ض��اب��ٌط؟

بهية:

أج��ْل! … … … …

هدى: الست

ال��رج��ْل! تَ��خ��يَّ��ْرِت أْح��َس��نْ��ِت أْح��َس��نْ��ِت،

بهية:

ل��ي! ت��خ��يَّ��َرا ��ي وأمِّ أب��ي ول��ك��ْن ��ت��ي َع��مَّ ي��ا اخ��ت��رت م��ا
ال��رج��اِل! ف��ي ي��ت��نَ��اَق��ْش��َن ال َل��ِك��ْن يُ��ْخ��ط��ب��ن م��ص��ر ب��ن��اُت
م��اِل! ع��روض إال ن��ح��ن م��ا ونُ��ْش��رى ��ت��ي َع��مَّ ي��ا نُ��بَ��اُع
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هدى(ألسماء): الست

«ب��ن��ب��ا»؟ أخ��تُ��ك وك��ي��ف

أسماء:

… … ال��ي��َد تُ��َق��بِّ��ُل

هدى(ألسماء): الست

ع��ْش��ِت … … …

أسماء:

أي��ًض��ا! ه��َي م��خ��ط��وب��ٌة

هدى: الست

ب��ن��ت��ي؟ ت��ق��ول��ي��ن م��اذا
أنْ��ِت؟ ال��ك��ب��ي��َرُة أم «بَ��نْ��بَ��ا» ال��ك��ب��يَ��رُة؟ َم��ِن

ب��ال��تَّ��ْخ��ِم��ي��ن ع��م��ُرك

أسماء:

��نَ��ْه ُم��َخ��مِّ خ��ال��ت��ي ل��س��ُت
َس��نَ��ْه ع��ْش��ري��ن أتْ��َم��ْم��ُت م��ض��ى الَّ��ذي رج��ب ف��ي

هدى: الست

أنَ��ا؟ ُع��ْم��ري ف��م��ا إذْن ابْ��نَ��ت��ي ي��ا أن��ت ع��ش��رون
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أسماء:

َخ��اَل��ْه؟ ي��ا س��تُّ��ون

هدى: الست

أْرَع��نَ��ا ِم��نْ��ِك أَر ل��م ص��ه … … … …

أسماء:

س��يِّ��دت��ي؟ ي��ا خ��م��س��ون

هدى: الست

بَ��يِّ��نَ��ا ك��ذْبً��ا ك��ذبْ��ِت

أسماء:

وأنَ��ا! أنْ��ِت خ��ال��ُة يَ��ا ال��ع��ش��ري��َن ف��ف��ي إذن

هدى: الست

غ��يْ��رِه! ف��ي ب��نَ��ا ُخ��ِذي َع��بَ��ٌث ال��ح��دي��ُث ه��ذا
وع��م��رِه ب��رْزق��ِه داخ��لُ��ه��ا! ام��رئ ك��ل

خديجة:

ال��ف��ُض��وْل؟ ه��ذا م��ا ـ��نَّ ال��س��ـ خ��لِّ��ى أس��م��اءُ اس��ُك��ت��ي
ت��ُق��وْل! َم��ا ت��ْدري ل��يْ��س َح��ْم��َق��ى خ��ال��ُة يَ��ا ه��ي
ال��َق��بُ��وْل! ُخ��طَّ ق��د ـ��ه��ك وْج��ـ ف��ي خ��ال��ُة ي��ا أن��ت
ذُبُ��وْل! ال غ��ض��وٌن ال اص��ف��راٌر ال م��ش��ي��ٌب ال
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هدى: الست

… … اْل��َق��ْوُل؟ م��ا ع��لِّ��م��ي��َه��ا أس��م��اءُ؟ س��م��ع��ت

خديجة:

َع��لِّ��م��ي��نَ��ا! أنْ��ت ب��ل … …

هدى: الست

��ن��ي��نَ��ا! ال��سِّ ال ب��ال��وِج��ه ف��ال��س��نُّ ص��ْونً��ا ال��ُوُج��وه ج��م��اَل ُص��نَّ

الحجرة.) خارج صوت (يُسمع

رج��ِل؟ ص��وُت ال��ب��اب؟ ع��ن��د ذاك م��ا

القادم:

… … … س��ي��دت��ي

هدى: الست

ادُخ��ِل! «أل��م��اُز» ادُخ��ِل … … …
… … أَغ��ا! «أْل��َم��اُز»

األغا:

س��يِّ��دت��ي! … … …

هدى: الست

م��رح��بَ��ا! ي��ا م��رح��بً��ا ي��ا
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األغا:

ال��ب��اَش��ا ح��رُم أرس��ل��تْ��ن��ي

هدى: الست

… … … أِع��ْد

األغا:

إل��ي��ِك ال��ب��اَش��ا ح��رُم أرس��َل��تْ��ن��ي

هدى: الست

ال��ق��اِدم؟ وراءَ م��اذا اق��ت��رْب ال��ب��اَش��ا أغ��ا ه��ذا

األغا:

ال��َه��واِن��م! ت��ح��ي��َة س��يِّ��دت��ي ي��ا أح��م��ُل

هدى: الست

ِم��نِّ��ي ب��ال��ُق��ْرب ج��ل��س��َت إال «أْل��َم��اُز» ب��ال��ل��ه
َوبُ��نِّ��ي ��راي ال��سَّ بُ��نَّ َف��َج��رِّب بُ��نِّ��ي تُ��ِح��بُّ

قهوًة.) (تُناوْله

َع��ن��ى؟ ي��س��أل��َن ل��ي��س ُز» «أل��م��ا ل��ل��ه��وان��م م��ا
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األول الفصل

األغا:

ُه��نَ��ا؟ ُك��نَّ أَم��ا أم��ِس، س��يِّ��دت��ي ي��ا ن��س��ِي��ت

هدى: الست

أنَ��ا؟! َم��ْن ال��ش��ُم��وُس رن��ي ت��زو ح��ت��ى أن��ا وم��ن

األغا:

ب��ال��م��ْرَك��بَ��ْه أرس��ْل��نَ��ِن��ي س��يِّ��دت��ي ي��ا وال��ي��وم

هدى: الست

َط��َل��ب��ي؟ ف��ي إذْن ج��ئ��َت

األغا:

اْل��َع��ربَ��ْه وت��ح��ُت أج��ْل،

هدى: الست

أَغ��ا؟ ي��ا أيَّ��تُ��ُه��نَّ

األغا:

ال��م��ُق��ف��ل��ْه! «ف��ي��ْك��تُ��وري��ا»
ال��م��ْس��دل��ْه! ��تُ��ور وال��سُّ ِف ال��ِخ��َف��ا ال��رََّف��ارِف ذاُت
وال��م��واس��م؟ أْع��يَ��اد ال��ـ ف��ي ال��ه��ان��ِم رك��وب��ُة
ال��ه��يَ��ات��م! إل��ى إن��َش��ا ال��ـ ِم��ن ال��س��راي��ات إل��ى
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هدى الست

(للفتيات): هدى الست

اْل��َف��رج��يَّ��ْه «خ��دي��ج��ُة» ي��ا انْ��ُظ��ري انْ��ُظ��رِي��ه «أس��م��اءُ» ُه��نَ��اك ال��َج��وانْ��ت��ي

تلبس): (وهي

ال��ف��رج��يَّ��ا! ه��ذي أج��م��ل م��ا «إق��ب��اُل» ان��ُظ��ري
ك��ت��ف��يَّ��ا! ح��لَّ��ى ك��ي��ف «أس��م��ا» ش��ال��َي ان��ُظ��ري
ال��ك��نَ��بَ��ْه ف��وق ب��ن��ت��يَّ ي��ا ُه��نَ��اك ان��ُظ��را ث��م
��بَ��ْه ُم��ذَهَّ ب��ي��ٍد ال��ن��َع��ام م��ن ِم��ْروح��ًة
��دْف ال��صَّ م��ن ك��لُّ��ه��ا وأخ��رى ع��اًج��ا م��روح��ة ل��ي ه��ن��اك وخ��لِّ��يَ��ا

(همًسا): خديجة

… … … أس��م��اءُ!

أسماء:

… أخ��ت��ي! … … …

خديجة:

م��راِوح؟! م��ن م��ع��م��ٌل أم أب��ي��ٌت … … … …

أسماء:

ال��م��راوح؟! ب��ه��ذه خ��ال��ت��ي ت��ص��ن��ع��ي��ن م��ا

هدى: الست

وب��ال��رََّوائ��ح! ب��َه��ا م��ول��ع��ٌة — ابْ��ن��ت��ي — أن��ا
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األول الفصل

ال��يَ��اَس��ِم��ي��ن وال ال��رَّفِّ ع��ل��ى ـ��ورَد ال��ـ ت��ن��َس��ي ال «أس��م��اءُ» ذكَّ��رتِ��ن��ي

أسماء:

… … م��اذَا؟ خ��ال��ُة

هدى: الست

ع��ن��ِدي ش��يءٍ ك��لُّ …

أسماء:

ال��م��اَوْرِدي؟ أَِم س��م��ع��اُن أأن��ِت

هدى: الست

ِرْج��ِل��يَ��ا؟ ت��َريْ��ن ك��ي��ف ان��ظ��ري ت��ع��اَل��ِي «أس��م��ا»
ل��ل��ِف��ك��تُ��وِريَ��ا؟! ي��ل��ي��ق تُ��رى ه��ل ال��ح��ذاءُ ه��ذا

أسماء:

«م��م��َل��َك��ْه»! ال��ح��ذاءُ ه��ذا تُ��ب��دِّل��ي ال خ��ال��ة

هدى: الست

ال��بَ��َرك��ْه! ف��ي��ِك ي��ط��َرُح بُ��نَ��يَّ��ت��ي ي��ا ال��ل��ه

(لألغا)

ال��ع��ربَ��ْه وق��وُف ط��ال ن��ن��ط��ل��ق ه��ي��ا «أل��م��اُز»
ال��َع��ربَ��ْه اس��ت��وَق��َف��تْ��ه إالَّ ال��ُخ��طِّ ف��ي أح��ٌد ال
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هدى الست

ُم��ن��َق��ل��بَ��ْه وح��ارٌة ق��ائ��م��ٌة ف��ح��ارة

األغا:

ت��ِح��زُّ ال م��رك��ب��ت��ي ت��خ��اف��ي ال س��ي��دت��ي

هدى: الست

ِع��زُّ وم��رك��ب��ات��ك ظ��ري��ٌف أن��َت «أل��م��اُز»

(للفتيات):

أْل��ب��َس��اِن��ي ه��يَّ��ا اب��ن��تَ��يَّ ه��يَّ��ا األغ��ا دع��وَة أج��ي��َب أن آن ق��د

بلباسها.) يشتغلن (الفتيات

وأسماء): (لخديجة هدى الست

وص��اِح��بَ��اِت��ي ج��اَراِت��ي ب��ن��اُت ف��تَ��اِت��ي وه��ِذه اب��نَ��ت��ي أن��ِت
ب��نَ��اِت��ي ه��نَّ ال��ن��س��ل ُح��ِرْم��ُت إذَا

«م��َص��اغ» م��ن ي��دي وف��ي َص��ْدري ف��وَق م��ا وك��ل
دم��اِغ��ي ب��ْع��د َل��ُك��نَّ ب��ب��ي��ت��ي َش��يء وك��ل

(ستار)
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الثاين الفصل

الدار.) قاعة (يف

هدى.) الست … الفطور طعام يتناول املنعم (عبد

تحت.) وهو الكاتب حلمي ينادي املنعم (عبد

املنعم: عبد

… … ت��ع��اَل ح��ل��م��ي،

حلمي:

س��يِّ��دي! … … …

املنعم: عبد

��ِد ��عَّ اصَّ اب��ن��ي ي��ا ت��ع��اَل

حلمي.) (يحرض

اق��ُع��ِد ُه��نَ��ا َه��ا ت��ع��اَل «َش��ْل��تَ��ًة» ق��رِّْب ت��ع��اَل



هدى الست

أه��ًال ب��ال��خ��ي��ِر ُص��بِّ��ْح��َت

حلمي:

ال��س��ع��ادة؟ َص��بَّ��َح��ت��َك ي��ا
وع��اف��ي��ْه! ب��ص��ح��ٍة س��ي��دي ال��َف��ط��ور ه��ذا

املنعم: عبد

ال��ص��ن��اع��ة ه��ذه ج��رِّْب ت��ع��اَل

حلمي:

س��اع��ة م��ن��ذ ال��ف��ول أك��ل��ت ل��ق��د

املنعم: عبد

ب��ض��اَع��ْه وذي ب��ض��اع��ٌة ت��ل��ك

يأكل.) (وهو

حلمي:

ل��ذي��ذٌ س��ي��دي ي��ا ال��ف��ول

املنعم: عبد

ال��ن��ص��ارى ح��ارة م��ن ال��ف��وُل
ال��رم��ال��ي م��خ��ب��ز م��ن وال��ع��ي��ش
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الثاني الفصل

هدى: الست

«ال��بَ��َداري» َم��ْع��م��ل م��ن وال��زي��ت

املنعم: عبد

ح��ارْه! ت��ل��ِك وال ب��ه��ا، س��م��ْع��نَ��ا ق��د س��وٌق ت��ل��ك ال ِت��ْل��َك؟ م��ا ال��ب��داري!

حلمي:

ه��ان��ُم؟ ي��ا ول��ي��م��ونُ��ِك

هدى: الست

��ك��ْر وك��ال��سُّ ك��ال��ش��ْه��ِد

حلمي:

ج��يءَ؟ ب��ه أي��ن وم��ن

املنعم: عبد

وال��َك��ْوث��ْر! ال��ج��نَّ��ة م��ن
��ه��ا َدشِّ م��ن ت��س��م��ع م��ا وخ��لِّ ف��ك��ْل ل��ذي��ذٌ ح��ل��م��ي ي��ا ال��ف��ول
ف��ْرِش��ه��ا س��وى األرض ع��ل��ى وال أك��ل��ه��ا س��وى ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ف��م��ا
ُم��َم��خ��َرَق��ْة ف��إن��ه��ا ل��ه��ا تُ��ص��ِغ وال ك��ْل ك��ْل،
ت��خ��ل��ق��ْه أن ق��ادرٌة ي��ك��ْن ل��م ش��يءٍ وك��ل

هدى: الست

ب��ال��م��ح��ام��ي��ْه! أنَ��ا م��ا ال ال��ف��اض��ل، أي��ه��ا ال
آن��ي��ْه! ف��ي زوب��ع��ًة ش��ق��ش��ق��ٍة م��ن أُث��ي��ر
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هدى الست

حلمي:

ي��دي��َك؟ ف��ي س��ي��دي ي��ا ذاك وم��ا

املنعم: عبد

ال��م��ْزب��د ال��لَّ��ب��ن م��ن أل��ذُّ
… … … زب��ي��ب!

حلمي:

ال��رِّي��ق؟! ع��ل��ى … …

املنعم: عبد

… ال��ف��ول! ع��ل��ى ! غ��ب��يُّ ي��ا ال …

حلمي:

س��يِّ��دي! ي��ا أْف��ظ��ُع …

هدى: الست

ح��انَ��ْة ال��م��ن��زل أص��ب��َح ه��ل��ْك��نَ��ا ح��ْل��م��ي ي��ا ن��ح��ن
«َج��م��دانَ��ْه»! يَ��ْوٍم ك��لَّ ال��م��ح��ام��ي ي��ك��ف��ي ال ص��ار

الباب): (لدى زينب

… … … ال��َع��َواف��ي!
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الثاني الفصل

املنعم: عبد

ال��ب��اب ل��دى ص��وت …

هدى: الست

ت��ع��ال��ي ت��ع��اَل��ْي ج��ارت��ي، زي��نَ��ب ه��ذي

(لزوجها)

ف��ي��ه أن��ت م��ا أْخ��ِف ال��خ��م��َر خ��بِّ��ئ

املنعم: عبد

وم��ال��ي؟ ل��ُك��نَّ م��ا دْع��ن، دع��ن��ن��ي

هدى: الست

��ي ُخ��شِّ ه��يَّ��ا اْدُخ��ل��ي، ج��ارت��ي ادُخ��ل��ي

(لزوجها)

… ال��خ��م��َر! خ��بِّ��ِئ

املنعم: عبد

َوح��ال��ي اتْ��رك��ي��ن��ي … … …

هدى: الست

ت��ه��اب��ي ال اْدُخ��ل��ي زي��ن��ُب اْدُخ��ل��ي
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هدى الست

زينب:

رج��ال! ص��وت س��م��ع��ت ق��د ُه��ن��ا؟ َم��ْن

هدى: الست

ع��ن��دي زي��ن��ُب غ��ِري��َب ال ادُخ��ل��ي، األف��ن��دي وِس��ِك��رت��ي��ر األْف��ن��دي

زينب:

ادخ��ل��ي؟ وت��ق��ول��ي��ن األف��ن��دي

هدى: الست

ه��ن��ا! ه��ا س��واه ل��ي��س ادخ��ل��ي
ادخ��ل��ي أخ��ت ي��ا ت��خ��ش��ي��ن ال��ذي م��ا

زينب:

ال��َع��ص��ا أنْ��س ل��م أن��ا دع��ي��ن��ي! ال،

الباب.) لدى أغا» «أملاز ويظهر مذعورة تنرصف (زينب

أغا: أملاز

ه��ان��ُم ي��ا ال��خ��ي��ر ص��ب��اح

هدى: الست

ب��ال��خ��ي��ِر ص��بِّ��ح��َت م��ن؟

(لزوجها)
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الثاني الفصل

تُ��رى؟ ي��ا ج��اءَ وف��ي��م أت��ى ال��ب��اش��ا أغ��ا ه��ذا
ال��تُّ��ق��ى أه��ل م��ن ف��ه��و ي��دي��ك م��ن ال��زب��ي��ب ارِم

املنعم: عبد

ل��ن��ا؟ وم��ا َل��ه ف��م��ا ل��ش��أن��ه ل��ي��ن��ص��رف

هدى: الست

… ق��ل��ت ال��زب��ي��ب ارِم

املنعم: عبد

ال … … …

هدى: الست

ب��ن��ا ال��ن��اس ي��س��ت��ه��زئُ
أن��ا أم��ض��ي ب��ه ب��ل ـ��ب، ب��ال��زب��ي��ـ ح��ل��م��ي ام��ِض ق��م

األغا.) فيدخل الزبيب، (تخبئ

األغا:

ن��اٌس؟ ع��ن��دِك س��ي��دِت��ي،

هدى: الست

ُه��ن��ا زوِج��ي س��وى م��ا
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هدى الست

(للزوج): األغا

َغ��دا؟ أم َف��ط��وٌر ه��ذَا س��ي��دي ي��ا ع��اف��ي��ة

املنعم: عبد

أَغ��ا ي��ا ل��ذي��ذٌ ف��وٌل م��ع��ي ك��ْل ��ل، ت��ف��ضَّ اْدُن

األغا:

م��ض��ى وق��ٍت م��ن أك��ل��ُت س��ي��دي ي��ا ب��ص��ح��ة

املنعم: عبد

ذَا غ��ي��َر م��ك��انً��ا ادُخ��ل أَغ��ا ي��ا ادُخ��ل ب��ل ال، ال
ُه��َدى ي��ا ثَ��مَّ خ��ذي��ه ق��ذر ال��م��ك��اُن ه��ذا

األغا:

ُه��ن��ا ه��ا ال��ن��ه��اَر ��ي��ُت ل��ق��ضَّ داٍع ُش��ُغ��ٌل ل��وال ال��م��ج��ل��ُس ح��بَّ��ذا ي��ا

حلمي:

… اآلن؟ ي��ش��غ��ل��َك ال��ذي وم��ا

املنعم: عبد

األغ��ا؟ ش��أِن م��ن أح��م��ُق ي��ا ي��ع��ن��ي��ك �ا وم� … … … …
وه��ن��ا ه��ن��اك ��راي��ات ال��سَّ ب��ي��ن أع��م��اُره��م ت��ن��ق��ِض��ي األَغ��واُت

(همًسا)
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الثاني الفصل

ُه��ن��ا أري��دُه ف��ال َغ��ب��ي ي��ا ي��م��ض��ي ات��رك��ه

(لألغا): حلمي

أِخ��ي ي��ا ظ��ري��ٌف أن��ت

األغا:

أن��ا ال ال��ظ��ري��ُف أن��ت

(للمحامي)

أخ��ي��ن��ا؟ اس��م م��ا

املنعم: عبد

ك��ات��ب��ي «ح��ل��ِم��ي» ذاَك

األغا:

َم��ْرَح��بَ��ا يَ��ا َم��ْرح��بً��ا ال��س��ك��رت��ي��ُر؟
ال��ل��ه ح��راس��ة ف��ي واآلن

(لألغا): حلمي

س��ي��دي! ي��ا ان��ت��ظ��ْر

(همًسا): املنعم عبد

… … دع��ُه!
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هدى الست

حلمي:

م��َع��ا ن��ْخ��ُرْج ان��ت��ظ��ر … …

املنعم: عبد

ح��ل��ِم��ي؟ ي��ا وأي��ن

حلمي:

األَغ��ا أش��يِّ��ُع

األغا:

ب��ال��ل��ه س��ي��دي ال

حلمي:

ال … … …

األغا:

… … ابْ��ق! ب��ل

حلمي:

ال! … … …

األغا:

… … … … … ل��ل��ه��اِن��م أق��ولُ��ه��ا س��ي��دي ي��ا ِك��ْل��َم��ة ل��ي
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الثاني الفصل

(مبتسًما): املنعم عبد

ه��دى األغ��ا م��ع اذه��ب��ي …

األغا:

ت��خ��ف ال أخ��ت��ي، ال��ه��ان��ُم س��ي��دي ي��ا

حلمي:

دَم��ا! ��ه أخ��فَّ م��ا إل��ي��ه ان��ظ��ر

املنعم: عبد

األخ��ا ت��ش��ي��ع ه��دى ي��ا األخ��ُت األَغ��ا ش��يِّ��ع��ي ��ي ه��لُ��مِّ َه��دى ام��ِض��ي

يخرجان.) واألغا (السيدة

ال��ع��نَ��ا زال ن��ع��م��ت��ه ع��ل��ى ل��ل��ه ال��ح��م��د
ه��ن��ا ال��ط��واش��يُّ وال ه��دى ف��ال أش��ربُ��ه��ا،
ف��م��ي ذاَق وال أن��ِف��ي ذاَق��ه��ا م��ا س��اع��ٌة ل��ي

قدميه.) بني مخبئها من الكأس (ويخرج

ب��ق��دم��ي أش��رب��ه��ا ظ��ِم��ي م��ن َل��ك��دت ح��ت��ى
ال��س��بَ��ب��ا ك��ن��َت وأن��ت س��اع��ًة م��ن��ه��ا ُح��ِرْم��ت
ال��َغ��بَ��ا وأع��ط��اك ـ��ف��ْه��م ال��ـ ي��ع��ط��ك ل��م م��ن س��ب��ح��ان
ح��ذرا وك��ن ث��ع��ل��بً��ا وك��ن ح��ل��م��ي ف��ط��نً��ا ف��ك��ن ه��دى ت��أت��ي اآلن

… ذئ��ب��ٌة ه��دى إن
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هدى الست

حلمي:

ت��رى س��وف أك��ون، م��ا ت��رى س��وف أِح��ْل ع��ل��يَّ … … … …
ص��ب��يَّ��ك ف��ي��ه ج��رَّب��َت نَ��ْص��ٍب أول ذاك م��ا

املنعم: عبد

م��ال��ي زوج��َي ف��م��اُل ح��ل��م��ي ل��س��ان��ك اح��ف��ظ
ع��ائ��دة ذي ه��ي ه��ا ص��ٍه ح��ل��م��ي

حلمي:

أن��ا؟ أم أن��ت ال��ح��دي��ث؟ يَ��ف��ت��ح م��ن

املنعم: عبد

ت��م��اَم��ه ل��ي خ��لِّ ث��م أن��ت ب��ل

حلمي:

م��َع��ا؟ ال��ن��ار ن��ق��ت��ح��م ال ول��م

هدى.) (تدخل

املنعم: عبد

… … … … ه��دى

هدى: الست

األغ��ا ت��ع��ظِّ��ِم ول��م ج��اف��يً��ا غ��ل��ي��ًظ��ا ك��ن��َت ل��ق��د
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الثاني الفصل

املنعم: عبد

ه��دى ب��ل��ق��م��ت��ي م��ش��غ��وًال ك��ن��ُت ق��د

هدى: الست

ُض��ح��ى! ال��خ��م��ر ت��ع��اق��ُر
ف��ض��ي��ح��ة ل��ج��رْت رآك ول��و

املنعم: عبد

رأى وم��ا م��ض��ى ل��ك��ن

حلمي:

واتَّ��ق��ى؟ دارى وك��ي��ف س��اس��ه وك��ي��ف س��ي��دي رأي��ِت
… … ي��ديْ��ه م��ْن ال��زب��ي��ب رم��ى ع��ي��ن��ي��ك ألج��ل

هدى: الست

رم��ى ال��رِّْج��س … …

املنعم: عبد

يُ��ْع��ت��ن��ى أن ب��ه��ا آن ـ��أل��ة م��س��ـ ه��دى ي��ا أص��غ��ي اآلن

هدى: الست

… أْع��ت��ن��ي؟ ت��ري��ُد وب��م
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هدى الست

املنعم: عبد

ب��م��ك��ت��ب��ي … … …

هدى: الست

ج��رى؟ ل��ه ال��ذي وم��ا

املنعم: عبد

م��ق��ف��ًال ي��ك��ون م��ك��ت��ب��ي ي��ك��اُد

هدى: الست

ي��ق��ف��ال؟ أن ض��رن��ي م��ا

حلمي:

ُس��دى؟ ت��ت��رك��ان��ه ه��ل «أب��ع��ادي��ة» ال��م��ك��ت��ب س��ي��دت��ي
س��ن��ة ك��لَّ أل��ف��ان غ��ل��ت��ه

هدى: الست

وم��ت��ى؟ ذاك؟ وك��ي��ف

حلمي:

م��ض��ى ع��اٍم م��ن ب��األم��س، س��ي��دت��ي ي��ا ذل��ك ع��ن زاد ب��ل

هدى: الست

أص��ن��َع��ه؟ أن ت��ري��ُد ال��ذي وم��ا
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الثاني الفصل

حلمي:

ال��ي��َدا ل��زوج��ك ُم��دِّي

هدى: الست

ح��ل��م��ي؟ ي��ا وك��ي��ف

حلمي:

م��دى إل��ى ن��ره��نُ��ه أو ال��ط��ي��ن ـ��ُع ن��ب��ي��ـ … … …

هدى: الست

ف��ت��ى؟ ي��ا ت��ق��ول م��اذا أره��ن��ه؟ أب��ي��ُع��ه، أن��ا ط��ي��ن��ي

حلمي:

ال��غ��ن��ى أن��ق��ذْن��ا ال��م��ك��ت��ب أُن��ق��ذ إن راب��ح��ٌة ص��ف��ق��ة ع��رض��ت ل��ق��د

هدى: الست

… … ��ل! ت��ع��قَّ ح��ل��م��ي

حلمي:

دي��ن��ا أغ��ِرق «ال��م��ت��ُر»1 دع��ي��ن��ي … … …
ع��ل��ي��ن��ا ت��ق��اُم ص��ارْت ال��دع��اَوى ن��ق��ي��ُم ك��ن��ا

املحامي. األستاذ أي 1
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ب��ال��م��ق��دَّم «ال��م��ت��ر» ن ي��ط��ل��ب��و ي��وم ك��ل ف��ي
م��ع��لِّ��م��ي! ع��ل��ى وي��ل��ي س��ي��دي ع��ل��ي��ك وي��ل��ي
ال��م��تَّ��ه��م ق��ف��ص ف��ي س��ي��دي ت��ريْ��ن غ��ًدا

(لنفسها): هدى الست

اْل��ُط��م��ي! ان��ُدب��ي، ه��دى، اب��ك��ي ه��دى؟ ي��ا أت��س��م��ع��ي��ن
ب��م��ج��رم ت��زوج��ت ه��دى ي��ق��ول��ون: غ��ًدا

حلمي:

م��ن��ه ن��خ��ل��ص ح��ي��ن ال��ح��اُل ت��ص��ل��ُح دي��ٌن ل��ل��ن��اس ع��ل��ي��ه ال��م��ح��ام��ي
ع��ن��ه! ف��أدِّي��ه ل��ي��رٍة2 م��ائ��ت��ا ع��ل��ي��ه ت��ق��دري��ن أن��ت دي��نُ��ه

هدى: الست

�ن؟ أي� �ن وم� ح��ل��م��ي؟ ي��ا ال��دي��ن أؤدي

حلمي:

ال��طِّ��ي��ن م��ن … …

هدى: الست

ف��داِدي��ن��ي؟ ب��ع��ُت إذا ل��ي ي��ب��ق��ى ب��ع��ُد وم��اذا

(لنفسها)

الجنيه. اللرية: 2
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بَ��اب��ي ع��ل��ى إن��س��ان ط��اف م��ا وغ��التُ��ه��ا ف��دادي��ن��ي ل��وال
وُخ��طَّ��اب��ي أزواِج��ي ��نْ��ُت ك��فَّ ق��ط��ِن��ه��ا وف��ي ت��زوج��ُت ب��ه��ا

(لحلمي)

ت��خ��ج��ل؟ م��ا َش��ابُّ ي��ا ت��س��ت��ح��ي م��ا أن��ا ع��ن��ه، ال��دي��ن أؤدي أن��ا

حلمي:

ت��ح��ِم��ل ص��اح��ِب��ه��ا ع��ن وال��زوُج زوَج��ه س��ي��دت��ي ي��ا أل��س��ِت

هدى: الست

ي��ع��ق��ل؟ ال س��ك��راَن ول��ي��َل��ه ي��وم��ه ُم��ْس��تَ��ْه��ِت��ٍر ع��ن أح��م��ل

(تنادي)

… … … رض��وان!

رضوان) (يدخل

رضوان:

«س��ت��ي»؟ م��ْن؟ …

(همًسا): هدى الست

… … رض��وان!
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رضوان:

م��والِت��ي! … … …

هدى: الست

ص��دي��ق��ات��ي ادُْع ال��ف��ور ع��ل��ى اذه��ب

رضوان.) (يخرج

مغضبًا.) يتمىش املنعم (عبد

(لحلمي): املنعم عبد

ه��َدى ال��ص��دق ه��و ه��ذا اس��م��ع��ي ال��ص��واب ح��ل��م��ي ي��ا ق��ل��ت ق��د
أن��ا إال م��ك��ت��َب ال ـ��غ��ن��ى ال��ـ م��ك��ت��ب ال��ث��روُة م��ك��ت��ب��َي

هدى: الست

م��ش��ى ب��رم��ي��ل وأن��ت ��ل��ْت ت��ن��قَّ ح��ان��ة ألن��ت أن��ت؟
ال��ن��س��ا ع��ل��ى وع��ال��ٌة ض��ائ��ٌع ل ال��رج��ا ف��ي ش��يء وأن��ت

حلمي:

ت��غ��ض��ب��ي ال س��ي��دت��ي ت��ش��ت��م��ي ال س��ي��دت��ي
ال��م��ك��ت��ب ف��ي ق��ض��ي��ٌة تُ��رج��ع��ه ق��د ط��ي��ن��ك

املنعم: عبد

ح��س��ن��ْك ل��ف��رط ه��َدى ي��ا أخ��ط��بْ��ِك ل��م إن��َي
ِل��س��نِّ��ْك ص��غ��ي��َرت��ي ي��ا ت��زوج��تُ��ك وال
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ع��ي��ن��ْك ل��س��واِد ءِ ال��ب��ال ف��ي وق��ع��ُت وال

هدى: الست

ت��زوج��ت؟ ب��ي ل��ط��ي��ن��ي إذن

املنعم: عبد

… ل��ط��ي��ن��ك! أج��ْل

هدى: الست

ال��دم��ي��ِم وال��م��ح��يَّ��ا ل��ل��ق��ب��ح تُ��ك اخ��ت��ر م��ا ال��ش��وِم م��ح��ام��ي ي��ا وأن��ا

املنعم: عبد

ب��ع��ال؟ ل��ك ق��ب��ْل��ِت��ن��ي ق��د إذن ِل��ْم ه��راءٌ وق��وٌل ب��ي��ٌن ه��ذر

هدى: الست

أه��ال ل��ل��ف��ض��ل ل��س��ت أن��ت ف��إذا ع��ن��دي ف��ض��ل��ك ال��خ��اط��ب��ون ذك��ر

املنعم: عبد

ال��زُّم��رُّدا ودع��ي ل��ي ال��زب��رج��دا دع��ي إذن
وال��م��ق��لَّ��دا ال��ك��فَّ ـ��ه م��ن��ـ ح��لَّ��ي��ت م��ا وك��ل

هدى: الست

ال��ُح��ل��يَّ��ا؟ َه��ِذي خ��لَّ��ف��ْت ��ك أأمُّ ه��ذا؟ أب��ي��َك أم��اُل ل��ي: ق��ل ولِ��ْم؟
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املنعم: عبد

… ال��زوَج؟ أل��س��ُت

هدى: الست

زوٌج أن��ت م��ا ال … …

املنعم: عبد

… … أنَ��ا؟ ف��م��ا

هدى: الست

ع��ل��يَّ��ا ُط��َف��يْ��ل��يٌّ ب��ل …

املنعم: عبد

… م��ص��وغ��ك! ه��ات��ي

هدى: الست

ال … … …

املنعم: عبد

رأس��ك! ف��ل��ق م��ن ل��ي ب��د ال إذن … … … …

هدى: الست

ال��ح��س��نَ��ة؟ ش��ك��ُر ي��ك��ون أه��ك��ذا ت��ض��رب��ن��ي؟
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عصا.) (وتتناول

س��ن��ْه م��ن زادي ت��أك��ل ال��ت��ي أن��ا ت��ض��ربُ��ن��ي

املنعم: عبد

ك��ف��ه��ا م��ن ال��ع��ص��ا خ��ِذ ن��ح��وَه��ا ْم ت��ق��دَّ ح��ل��م��ي!
ال��ع��ص��ا م��ن��ه��ا اخ��ت��ط��ف ح��ل��م��ي!

حلمي:

ب��خ��ْط��ف��ه��ا؟ َح��اج��ت��ي م��ا
ُع��ن��ف��ه��ا؟ َم��ث��ار ف��ي ة ك��ال��لَّ��ب��ا ت��راه��ا أم��ا

املنعم: عبد

ال��ع��ص��ا ال��خ��ب��ي��ث��ة م��ن وان��ت��زع ج��ب��ان، ي��ا ِط��ْر

حلمي:

ال��نِّ��س��ا ع��ل��ى ال��ع��ص��ا ُد يُ��َج��رِّ م��ن ال��ج��ب��اُن ب��ل
م��ال��ه��ا؟ م��ن��ه��ا ب��ال��ق��وة ت��أخ��ذ أن ت��ري��د
ل��ه��ا؟ م��ا ال��دِّف��اع، ف��ي ت��س��ت��م��ي��ت ال ل��ه��ا ف��م��ا

هدى: الست

ح��م��ار! ب��أذُن��ْي رج��ٌل ل��ي وع��اري! خ��ج��ل��ي وا وي��ل��ت��ا ي��ا
ال��دار ف��ي ط��اف��ًح��ا إال يُ��َر ل��م ال��ج��ار ش��غ��ُل ال��ج��ارة أض��ح��وك��ُة
وب��ال��نَّ��ه��ار ب��ال��ل��ي��ل ت��ن��ض��ُح ��ار ال��خ��مَّ ُك��ف��وط��ة ث��ي��ابُ��ه
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املنعم: عبد

ال��ب��ال��يَ��ه؟ ��ُة ال��رِّمَّ ت��ْق��ذف وم��ا ال��ع��ج��وز؟ ك��الم ح��ل��م��ي أت��س��م��ع
ن��اح��ي��ه وق��ْف ع��ص��اك َف��ُج��رَّ ل��ت��أدي��ب��ه��ا ع��ص��اي أخ��ذُت

حلمي:

زي��ن��ب3 تُ��ض��رب ي��وم ي��م��ي��ن��ي ف��ُش��لَّ��ت ن��س��اءَه��م ي��ض��رب��ون رج��اًال رأي��ت

الحارة.) من نساء وراءها ثائرة زينب (تدخل

زينب:

أُْض��َرُب؟ أن��ا ق��ال��َه��ا؟ م��ن زي��ن��ُب؟ تُ��ْض��َرُب ق��ال م��ن
يُ��َؤدَُّب؟ ك��ي��ف ألري��ه ه��َدى؟ ي��ا ذل��ك ق��ال م��ن

هدى: الست

ال��م��ح��ام��ي ق��ال��َه��ا وإن��م��ا ال��م��ح��ام��ي ك��ات��ب ق��ال��َه��ا م��ا

زينب:

… أْخ��ت؟ ي��ا ��كِّ��ي��ر ال��سِّ ه��و إذْن

هدى: الست

أج��ْل … … …

قديم بيت 3
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زينب:

رج��ْل؟ ي��ا ذاك ت��ق��ول ت��س��تَ��ح��ي م��ا
ال��خ��ج��ْل؟ وج��َه��ك ف��ارق م��تَ��ى م��ن��ذ

هدى: الست

أق��اس��ي م��ا ش��ارك��ي��ن��ي ع��ن��ي زي��ن��ب داف��ع��ي
راس��ي يَ��ْف��ل��ق أن ـ��ي��ُر ال��س��ك��ـ أوع��َد ح��ي��ٍن م��ن��ذ
وَم��اس��ي ويَ��اُق��وت��ي ي ُدرِّ أع��ط��ه ل��م أن��ا إن

زينب:

ان��ت��ق��ام��ي زوج��ك ع��ل��ى أُن��ِزْل دع��ي��ن��ي ه��دى دع��ي��ن��ي إذن

املنعم: عبد

ال��نِّ��س��ا ب��ع��ض وم��ن ال��ب��ي��ت خ��دم م��ن ع��ص��اب��ة ه��ذه ت��أم��ْل ح��ل��م��ي
ه��ن��ا وه��ا ه��ن��ا ه��ا م��ن س��الح��َه��ا ج��م��ع��ت ح��ت��ى ال��ب��ي��ت ف��ي ن��ظ��رْت ق��د
ال��ع��ص��ا غ��ي��ُر ي��دن��ا ف��ي م��ا ون��ح��ن ِم��ْغ��رف��ة ِم��ك��ن��س��ة زح��اف��ٌة

داِف��ِع اس��ت��ع��دَّ ��ْب ت��أهَّ ح��ل��م��ي

حلمي:

راف��ِع! ح��اِم، رأس��ك ع��ن أن��ت، ق��ْف
س��اِم��ِع؟ غ��ي��ر أم أن��ت أس��ام��ٌع
ال��زَّح��اف��ة إل��ى ان��ظ��ر
ل��َط��اف��ة ف��ي ت��دور
ال��زَّراف��ة ك��ع��ن��ق
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املنعم: عبد
… … … وت��ل��ك؟

حلمي:
ال��م��ؤلَّ��ف��ة ك��ال��ع��ْق��رب ال��ِم��ْغ��رف��ة ت��ل��ك …

ويقلن): املحامي (يرضبن النساء

ي��ق��ْع ح��ت��ى اْض��ربْ��ن��ُه
لُ��ك��ْع ي��ا خ��ذ اْض��ربْ��ن��ُه،
ال��وج��ْع؟ أي��ن ت��رى؟ ك��ي��ف

املنعم: عبد

اح��م��ن��ي ت��ع��اَل ح��ل��م��ي أج��ْرنِ��ي

حلمي:

أه��رِب خ��لِّ��ن��ي خ��لِّ��ن��ي، أن��ا؟
ال��م��ْك��ت��ِب م��ن اس��ت��ق��ل��ُت ف��إن��ي ت��ع��ت��م��د ال ال��ي��وم م��ن ع��ل��يَّ

منرصف): وهو (لحلمي املنعم عبد

… ق��ل��ُت ت��ع��اَل، ج��ب��اُن ي��ا ق��ف

حلمي:

اس��ت��ق��ل��ت إن��ي ت��ن��ت��ظ��رن��ي ال
ال��زَّب��رج��َدا خ��ذ اب��ق! ل��ذا ت��ع��رض��ت أن��ت
ال��زُّم��رُّدا خ��ِذ أق��ْم، ال��م��ع��ت��دي ك��ن��ت وأن��ت

م��س��ت��ع��ٍف إن��ي
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املنعم: عبد

ت��ن��س��اه؟ واألج��ر؟

حلمي:

ال��ل��ه! ي��ع��وِِّض ض��اَع ق��د األج��ر

هدى: الست

ف��اض��رب��ي ح��سٍّ ب��غ��ي��ر ص��خ��رٌة ت��ل��ك زي��ن��ب

(ترضبه)

أدِِّب ْب أدِّ رض��واُن اض��رب��ا خ��دي��ج��ُة أس��َم��ا
ف��اش��رِب ال��زب��ي��ب ه��ذا ف��ك��ْل ال��ف��ُول ه��و ه��ذا
ال��زُّم��رَُّدا ي��دي م��ن خ��ذْ ال��زب��رج��دا ي��دي م��ن خ��ذ

ال��ي��دا اس��ط��ْع��ت إن وخ��ذ

املنعم: عبد

ُم��خ��بَّ��ا ل��ي ال��ي��وم ه��ذَا ك��ان ق��د ض��رب��ا ك��ف��ان��ي ك��ف��ى ُه��دى، ح��س��ب��ي
ال��ح��رب��ا ��ي ف��ُك��فِّ راي��ت��ي س��لَّ��م��ُت

هدى: الست

ت��ص��ن��ُع؟ م��اذا أَْخ��َل��ْص��تُ��َك أن��ا إن

املنعم: عبد

… … … أذه��ب
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هدى: الست

… … … ث��م؟ …

املنعم: عبد

أرج��ُع! ال أب��ًدا … …

هدى: الست

لُ��ك��ُع ي��ا ال��ق��ف��ا َولِّ إذن اْخ��رْج
ُه��ن��ا ه��ا َم��ْن ي��ا واس��م��ع��ن اس��ت��م��ْع ِل��َي م��ح��ام��ي ي��ا ق��ف
أن��ا ل��م��ش��ي��ئ��ت��ي ق ال��ط��ال ردَّ ق��د ال��ن��ذُل

زواجها.) عقد (تخرج

ال��وث��ائ��ُق ل��ي ش��ه��دْت ي��دي ف��ي م��ن��َك ع��ص��م��ت��ي
ط��ال��ُق ال��ي��وم إن��َك تَ��ُع��د ال ن��ذُل ي��ا ام��ِض

(ستار)
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العجيزي» «السيد هدى»، «الست املرحومة دار من العليا بالطبقة (بحجرة
هدى».) «الست املرحومة وزوج الريف أعيان من

(لنفسه): العجيزي

ِل��ي ح��َوى وم��ا ال��ب��ي��ُت وأص��بَ��َح م��ال��ي ع��ج��وُز ي��ا ص��ار ال��م��اُل
ال��رِّج��ال م��ن َع��ْش��رٍة بَ��ْع��ِد م��ن

َم��اِل��ْك ب��ح��ْس��رة م��ات��وا ك��ث��ي��ٌر رج��ال ن��ع��م
ب��ذَل��ْك ظ��ف��ْرُت ل��م��ا وح��دي ��َق ال��م��وفَّ ك��ن��ُت
ال��ن��اح��ي��ه ف��ي األط��ي��اِن أْج��َوِد م��ن ل��ي ق��ي��َل ك��م��ا «بَ��ن��ه��ا» ف��ي ال��ط��ي��ن
ال��ض��اح��ي��ه؟ ف��ي ال��ف��دان ق��ي��م��ُة م��ا اب��ت��ه��ْج ع��ج��ي��ِزي ي��ا ال��ض��واِح��ي وف��ي
ال��ِق��دْم ف��ي��ه م��ش��ى وإن ق��يِّ��ٌم ِم��ل��ك وال��ب��ي��ُت
ال��َق��دْم إل��ى رأس��ه م��ن ٌر م��ن��وَّ م��ه��ن��دٌم
َع��َدْم م��ن ي��ح��يَ��ا ـ��رم��ي��ِم وال��ت��ـ ال��ب��ي��اِض ب��أي��س��ر
ي��وم��ا؟ ب��ي��ع إن ي��س��اوي وم��ا ع��ج��ي��ِزي ي��ا ال��ب��ي��ت ق��ي��م��ة م��ا
ون��ص��ُف أل��ٌف وق��ي��ل أل��ف ه��ي ِل��ي ق��ي��ل ق��د
ب��ِه ب��أس ال ال��ف��رُش ح��س��ٌن ش��يءٌ وال��ف��رُش
ق��ل��ب��ِه م��ن ل��ي ب��دَّ ال ت��ن��ج��ي��ِده م��ن ب��دَّ ال
�اُن �دي� �ن� وس� زاٌن خ��ش��ٌب ال��ك��ن��ب��اُت



هدى الست

اإلت��ق��اُن ص��اِن��ِع��ه��ا ع��ل��ى ي��ب��دو ق��يِّ��م��ٌة
�ْن �م� ث� ذاُت �ادرٌة ن� �ادٌة �ج� َس� �ذه وه�
ال��زم��ْن ت��ق��اَدَم ق��د ـ��ه��ا ع��َل��ي��ـ أخ��رى وه��ذه
؟ ال��خ��ف��يُّ م��وض��ُع��ه��ا تُ��رى أي��ن وال��ح��ل��يُّ ال��ع��ج��وِز وص��ي��غ��ُة
ُم��ْرش��ِد م��ن غ��ي��رُه ل��ي ف��م��ا «رض��واَن» أْس��أل

(ينادي)

… … … رض��وان

رضوان:

س��ي��دي؟ أأن��ت دي��ن��ي؟ ي��ن��ا ذاَك م��ن …

العجيزي:

اص��ع��ِد؟ «رض��وان» ت��ع��اَل ص��ادٌق أن��َت ِرض��وان

(يحرض)

��ي��َغ��ِة؟ ال��صِّ م��ك��ان أي��ن َول��دي ي��ا ق��ل رض��واُن
ال��م��يِّ��تَ��ِة؟ ج��واه��ر تُ��رى م��وض��ع أي ف��ي

رضوان:

ه��ن��ا ل��ي��َس س��ي��دي ي��ا «م��ص��اغ��َه��ا»

العجيزي:

… … إذْن؟ أي��َن

62



الثالث الفصل

رضوان:

«َص��َف��ْر» ال��ب��اش��ا م��ن��زل ف��ي
ُع��ْل��ب��ة ف��ي ب��ه األغ��ا ذه��ب ق��د

العجيزي:

م��تَ��ى؟ م��ن��ذ … …

رضوان:

غ��ب��ْر ق��د ش��ه��ٍر ن��ح��و م��ن

العجيزي:

األخ��ي��ِر؟ ال��م��رِض ف��ي

رضوان:

… … أوَّل��ِه ف��ي

العجيزي:

… ك��ن��َت؟ وأي��ن … …

رضوان:

ال��س��ف��ْر ب��ع��ِض ف��ي ك��ن��ت

العجيزي:

… تُ��ردُّ ث��م أَم��انَ��ٌة
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رضوان:

األَُخ��ْر ب��ال��دخ��ائ��ِل م��نِّ��ي أع��ل��ُم س��يِّ��دي … … …

العجيزي:

ح��اض��ًرا؟ أن��ت وك��ن��ت

رضوان:

َح��َض��ْر َم��ن وخ��دْم��ُت ذاَك، ي��وَم ح��ض��رُت أج��ْل … …

السفىل): الطبقة من (صوت

… ال��م��ن��زِل ص��اح��َب ي��ا

العجيزي:

َم��ْن؟ … … …

الصوت:

وأح��م��ُد وع��ام��ٌر م��ح��م��ٌد ث��الث��ٌة … … …
ن��ص��َع��ُد؟ إل��ي��َك ن��ح��ُن أم ت��ن��زُل ل��ن��ا ف��ُق��ْل س��اع��ًة ن��راَك ج��ئ��ن��ا

العجيزي:

اص��ع��ُدوا ِع��ن��دَي اص��ع��دوا ب��دارك��ْم ح��ل��ل��ت��م ق��د

(لرضوان)
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أِج��ي ح��ت��ى وح��يِّ��ه��م َه��ن��ا أج��ل��ْس��ه��م ِرض��وان
«ال��ق��ه��وِج��ي» َع��َزبَ��اَن م��ن ب��ق��ه��وٍة وج��ئْ��ه��ُم

يصعدون.) (الثالثة

رضوان:

س��يِّ��دي ي��أت��ي اآلن س��اَدت��ي ي��ا ت��ف��ض��لُ��وا

(ويخرج)

محمد:

… … ض��خ��م��ة ث��روة

أحمد:

ك��ث��ي��ٌر وَخ��يْ��ٌر … …

محمد:

آَال ال��ع��ج��ي��زيِّ إل��ى ه��ذا ك��لُّ
م��اال ال��ن��اِس أك��ث��َر ال��ج��ي��ب ي��ن��ف��ض ي��م��ش��ي ك��اَن أن ب��ع��د ال��ك��ل��ُب أص��ب��َح

أحمد:

وزب��رج��ْد؟ ل��ؤل��ؤ م��ن ف��م��اذَا ـ��دي��ه أف��ـ ب��ال��روح «ال��م��ص��اُغ» «وال��م��ص��اُغ»

محمد:

ال��زُم��ردا؟ خ��ات��م��َه��ا أخ��ي ي��ا ن��س��ي��َت وه��ل
وأْزيَ��دا! م��ائ��ًة ي��س��اوي ي��ق��ول��ون ف��ه��م
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أحمد:

ال��ح��ري��َرا ال��م��غ��ف��ُل ارت��َدى ق��د

محمد:

وال��ك��ش��م��ي��َرا ال��ش��اه��يَّ وات��خ��ذ

أحمد:

أم��ي��را ح��س��ب��ت��ه م��ش��ى إذا
… أرأي��ت��ه؟ وح��ذاؤه،

محمد:

ح��ذاؤُه؟ ك��ي��ف ك��ي��ف، ال، … … …

أحمد:

ب��ه��اؤُه! ن��اظ��ري��ك خ��ذ وي��أ رق��ت��ه ت��س��ب��ي��ك
ف��ي��ه��ا ��َن أَُك��فَّ أن ت��م��ن��ي��ت ك��ش��م��ي��ر رق��ع��ة ال��ح��زام، وال��ح��زام
��ع��ْه ال��سَّ ب��ع��د اق��ت��ن��ى ق��د ق��يِّ��ٍم م��ن وك��م وك��م
��ع��ْه ال��م��ل��مَّ ال��ش��م��ع��ة ـ��ُل م��ث��ـ ت��ح��ُت ال��ح��م��اُر ذاَك

محمد:

أرب��ع��ْه ش��ه��ور م��ن ءٌ ش��ي ال��ح��م��ار أخ��ي ي��ا ال
م��ْع��ه ال��س��وق ف��ي وك��ن��ُت ل��ه اش��ت��ري��تُ��ه ق��د
«ال��ب��ردع��ْة» ي��ك��ون أو ُم ف��ال��ل��ج��ا ش��يء زاد إن
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أحمد:

ع��ج��ْب! ال��ط��ي��ن ع��ام��ُر ي��ا ال��ط��ي��ن
ال��ذه��ب م��ن أب��ع��اديَّ��ة ال��ط��ي��ن

م��ش��يَّ��ْد ال��ب��نَ��ا ف��خ��م ال��ب��ي��ت م��ح��م��ْد س��ي��دي ي��ا وال��ب��ي��ت

محمد:

وال��م��ب��ان��ي؟ األرض تُ��رى ي��ا ك��م

أحمد:

أزي��ْد! وق��ي��ل ذراع أل��ف

محمد:

ب��ال��بَ��ك��ْم؟ اب��ت��الك وم��ا ل��ْم س��ك��تَّ ل��م ع��ام��ر

عامر:

�َن ـ� ال��ط��ي��ـ أس��ت��أج��ُر غ��ٍد ف��ي ص��ْه

محمد:

وِب��َك��م؟ وك��ي��َف …

عامر:

… … … َف��نِّ��ي ذاك
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أحمد:

ال��ط��ي��ن يُ��س��ت��أج��ُر ك��ان م��ذ …

عامر:

ع��زي��زي ي��ا ص��ن��ع��ت��ي ت��ل��ك أج��ل
«ال��ع��ج��ي��زي» ط��ي��َن أح��ت��لُّ «ب��ن��ه��ا» ن��ح��و وأم��ض��ي ال��ش��روط ت��ك��ت��ب غ��د ف��ي

محمد:

ال��ف��رِص اغ��ت��ن��اَم يَ��ْدري رج��ٌل ك��ال��ع��ج��ي��زي م��ا
ال��ق��َف��ِص ف��ي ل��ُه ب��اض��ت دج��اج��ٌة «ه��دى» إن

أحمد:

ال��نِّ��َس��ا ف��ق��ي��راِت م��ث��ل ُدِف��نَ��ت ق��د دف��نُ��ه��ا ك��ان ك��ي��ف رأي��َت وق��د

عامر:

األَغ��ا وال��دف��ن ال��م��أت��م ع��ل��ى ق��ام ال��ذي إن ظ��ل��م��ت��ه أخ��ي ي��ا ال
وغ��ن��ى ع��ز «خ��رج��ة» أخ��رج��ه��ا زوج��ِت��ه وم��ن ال��ب��اش��ا م��ن ج��اء

فيقول): العجيزي (يدخل

العجيزي:

ب��ال��ص��ح��اب م��رح��بً��ا ي��ا ب��األح��ب��اب م��رح��بً��ا ي��ا
يُ��س��أْل؟ ال ع��نِّ��َي ك��ذا أُْج��َف��ى ك��ذا أُنْ��َس��ى، ك��ذا

68



الثالث الفصل

محمد:

يُ��ْش��َغ��ْل ال ال��م��ش��غ��ول ن��رى ول��ك��نَّ��ا ش��وق ب��ن��ا

أحمد:

ع��زاءَ أخ��رى َم��رًَّة ع��زاءً ع��ج��ي��زيُّ ي��ا
ال��وف��اءَ وأظ��ه��رَت وال��ل��ه أح��س��ن��َت ق��د أن��ت
ال��نِّ��س��اءَ ال��ق��وُم دَف��ن م��ا ُدِف��نَ��ت ق��د م��ا م��ث��ل

أحمد:

أن��ف��ق��َت؟ ال��ذي وم��ا

العجيزي:

ال��ت��وه��م؟ ع��ل��ى ق��ْل ��ن، خ��مِّ

محمد:

… … … أِم��ائ��ًة؟

العجيزي:

ال��م��أتَ��ِم ف��ي م��ث��لُ��ه��ا ث��م ال��دف��ن ف��ي …

تحت): من ينادي (زائر

ال��ب��ي��ِت! ص��اح��َب ي��ا
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(لنفسه): العجيزي

ب��ي��ُت! ِل��ي ص��ار ق��د

الزائر:

ال��م��يْ��ُت ويُ��رَح��ُم ال��ح��يُّ ل��ن��ا ي��ب��ق��ى

(لنفسه): العجيزي

��ِن��ي َع��مَّ ه��ذا خ��ي��ُرك ه��َدى ال��ل��ه ي��رح��م��ك

الزائر:

َج��ل��ِي��ال َوِرثْ��َت ل��ق��د ع��ج��ي��زيُّ ي��ا ت��ه��اِن��ئ��ي
ج��زي��ًال خ��ي��ًرا ِن��ْل��َت ق��د ص��دي��ق��ي ي��ا ت��ه��ان��ئ��ي

العجيزي:

… … … … َم��ْن

الزائر:

ال��ن��َش��اش��ق��ي» «م��ص��ط��ف��ى …

العجيزي:

ب��ُع��ْل��بَ��ت��ي؟ أج��ئ��تَ��ِن��ي …

الزائر:

… … … أج��ل
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العجيزي:

أح��بَّ��ِت��ي م��ع��ي اْص��َع��ْد، ِب��َه��ا اص��َع��ْد ت��ع��اَل …

الزائر:

ال��ح��ل��ب��ي ال��ف��ق��ي��ُه م��ع��ي

العجيزي:

اص��َع��َدا ب��ِه، َم��رح��بً��ا ي��ا

(للحارضين)

ُه��َدى َع��َل��ى دي��ن��ه ـ��ل س��ب��ي��ـ م��ن ف��ق��ي��ٌه ذاك
… ال��ش��يْ��َخ؟ أت��ع��رف��ون

أحمد:

… … ع��ام��ُر ق��ل … …

عامر:

ُم��ح��م��دا َس��ل

محمد:

ال��م��ْس��ج��َدا يَ��ُرجُّ ـ��ن��اُه س��م��ع��ـ ق��د « «ال��زي��نَ��ب��يِّ ف��ي
ال��ب��ل��ْد ُر ُم��َزوِّ ِع��ن��دي ل��ك��نَّ��ه أَح��ْد ب��ع��َده ل��ي��س ال��ف��ق��يُ��ه ذاَك

ع��ق��ْد وب��ال��ف��ت��َوى ب��ال��ف��ت��َوى ح��لَّ ك��م
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أحمد:

م��ع��لَّ��ق��ْه! م��ن ال��ح��ارات ف��ي ل��ك ك��م ال��ِم��ش��ن��ق��ة ح��ب��ُل أن��َت ح��ل��ب��يُّ ي��ا
م��ط��لَّ��ق��ْه م��ن ل��ك ب��ي��ت ي��خ��ل ل��م

والشيخ.) النشاشقي (يدخل

العجيزي:

م��رح��بَ��ا ي��ا م��رح��بً��ا ي��ا أت��ى ال��ش��ي��ُخ ه��َو ه��ذا
أدب��ا ي��دي��ه ب��ي��ن وق��ف��وا اس��ت��ق��ب��ل��وه

(لرضوان)

… رض��واُن ي��ا ال��ب��نُّ

الحلبي: الشيخ

ال��ك��راِوي��ْه م��ن ش��ي��ئً��ا … ال … … … …

العجيزي:

وص��اف��يَ��ْه ع��اط��رًة ب��ه��ا ال��ش��ي��َخ ج��ِئ اذه��ْب

العلبة): ويناوله العجيزي، أذن يف (همًسا النشاشقي

��تِّ ال��سِّ زوج ل��ل��َواِرث ي��ل��ي��ُق ال��م��ْف��ِت��ي ن��ش��وق م��ن ال��ن��ش��وُق ه��ذا

تحت): من (ينادي آخر

… … ال��ب��ي��ِت! ص��اح��َب
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العجيزي:

س��ي��ِدي … … …

الزائر:

ال��ح��اره ش��ي��ُخ ال��ل��ط��ي��ف ع��ب��ُد أن��ا ص��بَ��اًح��ا ع��ْم … … … …

العجيزي:

��ْل ت��ف��ضَّ ت��ع��اَل م��رح��بً��ا م��رح��بً��ا

(للحارضين)

ال��ج��اَره ث��يَ��اَب ي��َرى ال رج��ٌل

وصوله): (عند الشيخ

ع��اِل م��ج��ل��ٌس وه��ذَا َق��ْدري؟ م��ا أن��ا ول��ك��ن

(همًسا): العجيزي

ي��ق��ولُ��ون؟ م��ا ت��ع��اَل،

الشيخ:

وال��َق��اِل ال��ِق��ي��ل ص��ن��وَف
ب��ال��َم��ال ي��ه��نُّ��ون��َك ب��ال��م��ي��ِت ي��ع��زُّون��َك

البيت.) جوانب إىل ينظر (وهو
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أوس��ع! م��ا ال��ل��ه ت��ع��ال��ى أبْ��ه��ى! م��ا ال��ل��ه ت��ع��ال��ى
األرب��ْع ال��ن��س��وِة وب��يْ��ُت وال��ب��ْس��ِط األن��س م��ك��ان
م��ح��س��نَ��ا م��الًك��ا ك��ان��ت ل��ق��د ال��ل��ه ي��رح��ُم��ه��ا
أنَ��ا إالَّ ب��ي��ت��ه��ا ف��ي رج��ًال ت��ق��اب��ْل ول��م
ه��ن��ا! ه��ا وُك��س��ي��ُت ـ��ت وش��رب��ـ ط��ِع��م��ُت ف��َك��ْم
ح��اره ش��ي��َخ أب��ى ك��ان اش��ت��رتْ��ه ل��م��ا ال��ب��ي��ت
ال��ع��م��اره ف��ي��ه تُ��ج��ي��ل ع��ام ك��لَّ ت��زْل ول��م

العجيزي:

… … … وأنْ��َت؟

الشيخ:

ش��يَّ��ا أذك��ُر ف��ل��س��ُت خ��م��ٍس اب��ن ك��ن��ت …
َص��ب��يَّ��ا ف��ي��ه��ا ل��ع��ب��ُت ُع��ْرِس ل��ي��ال��َي إال
َح��يَّ��ا ال��ب��ي��َت وف��اَرَق زوٌج ال��ب��ي��َت ي��دخ��ِل ل��م

العجيزي:

س��نَ��ه س��ت��ون ال��ب��ي��ت ف��ع��م��ُر إذن

الشيخ:

غ��ب��ن��ْه م��ا م��ائ��ة ي��ق��وُل وم��ن
س��ك��نَ��ْه «ال��ف��رن��س��ي»1 ي��ق��ول��ون ف��ه��م

نابليون. بالفرنيس املراد 1
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العجيزي:

ب��ال��ع��ت��ي��ق ��ب��وه ف��ل��قِّ إذن

الحارضين: أحد

ص��دي��ق��ي؟ ي��ا وال��م��وق��ع واألرض

آخر:

ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ك��ل��ه ال��ب��ي��ت

الشيخ:

ع��اف��ي��ْه ف��ي ت��س��ك��ن��ه م��ب��ارٌك م��ن��زٌل ب��ل
ال��ن��اح��ي��ْه ج��الِل م��ن ع��ل��ي��ه ح��لَّ م��ا ي��ك��ف��ي��ه
ال��زاك��ي��ْه3 وال��ب��ت��ول 2 ال��ح��ن��ِف��يِّ ب��ي��ن ف��أن��ت
«ال��َح��ن��ف��ي» ج��اُر إن��ك ج��اُرك َم��ن ت��ن��س ال

الحارضون:

ال��َك��ن��ِف ف��ي وك��لُّ��ن��ا خ��ادم��ه وك��ل��ن��ا

ويقول): السلم من (يزعق آخر

ص��دي��ق��ي ي��ا ع��ج��ي��زي ي��ا

عنه. ريضهللا الحنفي السلطان 2
عنها. ريضهللا زينب السيدة 3
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لنفسه): اضطراب (يف العجيزي

ال��م��غ��نِّ��ي داوُد ذاك
م��ن��ي ال��م��ج��ل��س أض��ح��ك ح��ت��ى خ��لَّ��ط ربَّ��م��ا

تحت): (من داود

أَُه��نِّ��ي؟ أم أأَع��زِّي ل��ي ق��ل ال��وارث أي��ه��ا

(للحارضين): العجيزي

ع��نِّ��ي ي��س��أُل أتَ��ى ق��د ال��م��غ��نِّ��ي داوُد ذاَك

داود:

ال��ج��دي��ده داَرك أري��ه��ا ل��ك��ي ح��م��ي��دْه وم��ع��ي أت��ي��ُت ل��ق��د

(لنفسه): العجيزي

م��ن��زل��ي ف��ي ح��م��ي��دٌة ل��ي ال��وي��ُل ل��ي ال��وي��ُل
خ��َج��ل��ي؟! أواري ك��ي��ف

(للحارضين)

زوج��تُ��ه م��ع��ه أت��س��م��ع��ون؟

الحارضين: أحد

ول��ل��ت��ف��رن��ج ل��داوٍد وم��ا
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آخر:

يَ��ج��ي ع��ج��ي��زيُّ ي��ا دع��ه أص��ِع��ْده،

العجيزي:

يَ��ِج��ي ل��ن « «ال��ح��ن��ف��يِّ وم��ق��ام ال

آخر:

َح��َرِج م��ن أم��ث��اِل��ه ع��ل��ى ل��ي��َس س��ع��يَ��ُه ع��ل��ي��ه تُ��ض��ع ال ق��اب��ْل��ه

العجيزي:

أَدب��ْه أِري��ه س��وف َع��تَ��بَ��ْه ل��ي ي��ط��ا ل��ن ال،

ويعود.) «داود» فيرصف (وينزل

تحت): من (يصيح آخر زائر

ه��ن��ا؟ أأن��َت س��ي��دي، س��ي��دي،

العجيزي:

… … … … َم��ْن؟

الزائر:

أأْص��َع��ْد؟ ع��ج��ي��زي ي��ا س��ل��م��اُن أن��ا

(لنفسه): العجيزي

ْد تَ��َه��دَّ ح��ت��ى أم��ِس ُج��نَّ وق��د ـ��ِن ب��ال��دي��ـ ي��ط��ل��ُب ج��اء س��ل��م��اُن ذاَك
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الحارضين: أحد

… … َم��ْن؟ س��ل��م��اُن

مصطفى:

ال��ن��اح��ي��ْه ُم��راب��ي ذاُك ت��ج��ه��لُ��ه؟ … …
ِم��يَ��ْه ش��ْه��ري��ن ب��ع��د م��ن��ي ال��خ��م��س��ي��َن اس��ت��رَج��َع

محمد:

… … … … ُم��ْس��ل��ٌم؟

مصطفى:

ول��يُّ ش��ي��خ ال��ص��ع��ي��د ب��ق��ل��ب َج��دٌّ وَل��ه م��س��ِل��م واب��ُن …
ِربَ��ويُّ غ��ي��رُه «ال��ُخ��ط» ف��ي ل��ي��س رزًق��ا «ال��ُخ��ط» ف��ي ل��ل��ي��ه��وِد ي��دَع ل��ن
ال��ع��اَل��م��ون ي��ش��ق��ى أص��ب��َح ق��د األرِض ي��ه��وَد ي��ا
«س��ال��م��ون» وم��ن��ك��م س��ل��م��ان اإلس��الِم ب��ن��ي م��ن

(همًسا): محمد

ي��ص��ن��ْع؟ ج��اء ال��ذي وم��ا وال��ع��ج��ي��زي؟ َل��ه وم��ا

أحمد:

ي��دف��ع ال��ي��وم ف��ال��وارث م��ات��ْت ال��زوُج أل��ي��س��ت

العجيزي:

س��ن��ْد أو ل��دي��ن ي��أِت ل��ْم إخ��واُن ي��ا س��ل��م��اُن
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عامر:

أح��ْد ال��دَّي��ِن م��ن ي��خ��ُل ل��م ال��دَّي��ُن ي��ض��ر وم��ا

العجيزي:

ال��ب��َل��ْد م��ن ع��الق��ٌة ب��ه ع��الق��ت��ي ب��ل ال،
وُع��َم��ْد ش��ي��وًخ��ا ب��ائ��ي وآ ك��ان��وا آب��اؤه

محمد:

م��ج��ي��ئ��ه ف��ي ب��أس ف��ال ي��ص��ع��ْد إذْن ن��اِد

العجيزي:

س��ل��م��اُن س��ل��م��اُن
وإخ��واُن أح��ب��اءٌ إال ه��ن��ا ه��ا ف��م��ا س��ْل��م��اُن ت��ع��اَل

للعجيزي). ويقول سلمان (يدخل

سلمان:

ح��الُ��ْك؟ ال��ع��ج��ي��زيُّ س��ي��دي ي��ا ك��ي��ف ش��اٍك ال��ب��ْط��ن م��ط��َل��ُق ع��ن��ك ل��ي ق��ي��ل

العجيزي:

ف��اج��ل��س ت��ع��اَف��ي��ُت ق��د ال��ل��ه أح��م��ُد

(همًسا)

م��ال��ْك ي��واف��ي��ك غ��ٍد ف��ي ت��َخ��ْف، ال
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سلمان:

األج��ْل؟! ت��م��دُّ ال ف��ل��ْم وت��ه��دأ ت��ف��ي��َق ح��ت��ى ش��ه��ران أم��اَم��َك
َك��َم��ل وج��ه ك��ل م��ن اإلرُث إذا ال��ح��س��اب ف��وَق خ��م��س��ي��ن وت��دف��ُع
ال��س��نَ��ْد وه��ذا ب��خ��ي��ر وأن��َت ال��ي��راُع وف��ي��ه��ا ع��ل��يَّ دوات��ي

… اْس��م��ك ف��ض��ِع ف��خ��ذ

العجيزي:

أح��د ع��ل��ي��ن��ا يَ��ْط��لُ��ع��نَّ ال ال��رواق ف��ي س��ْر …

(ينرصفان)

محمد:

ال��ُم��َراب��ي ب��ال��واِرِث وف��از س��رٍّا ال��رِّواق ف��ي دَخ��ال ق��د
ب��ال��ح��َس��اِب ال��ل��ه وي��ع��ل��م ح��س��اٌب وذا ه��ذا وب��ي��ن

(يعودان)

ملصطفى): (همًسا سلمان

ن��ش��وق��ي ي��ا م��ص��ط��ف��ى ي��ا

مصطفى:

أه��ال س��ل��م��اُن َل��بَّ��يْ��َك

سلمان:

َح��الَّ َديْ��نُ��ك ت��ن��َس ال م��ن��ي ف��اْدُن ِك��ْل��م��ة ل��ي
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العجيزي:

إل��ي��ك��ا؟ أس��رَّ وم��ا ال��م��راِب��ي؟ ي��ق��ول م��اذا

مصطفى:

يَ��َديْ��ك��ا ف��ي َرأى م��م��ا نَ��ش��وًق��ا م��ن��ي ي��ري��د

الحلبي:

ط��ي��ٌب نَ��ُش��وٌق أن��ه ال��ح��ق

مصطفى:

ال��ع��ن��ب��ِر ع��رُق ف��ق��ي��ُه ي��ا وف��ي��ِه
األزه��ِر وش��ي��ُخ وال��م��ف��ت��ي ع��ل��ي��ه أق��ب��ل��وا ق��د ك��ل��ه��م ال��ب��اش��وات
ف��ي��ش��ت��ري األغ��ا ي��ب��ع��ث��ن آخ��ر إل��ى ح��ي��ن م��ن «ال��خ��ط» وس��ي��دات

سخرية): (يف عامر

ت��ط��وف؟ ال��نَّ��ش��وق ع��ل��ى أأن��ثَ��ى ال��س��ي��دات؟

مصطفى:

أن��وُف؟ َل��ُه��نَّ أم��ا خ��ل��ق؟ ُه��نَّ أم��ا ال؟ ل��م
… ع��ام��ر! ي��ا ت��ن��س ال

عامر:

م��ص��ط��ف��ى؟ م��اذا … …
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مصطفى:

ال��ن��اِس أع��زَّ ي��ا أخ��ي ي��ا ت��ن��َس ال
ب��األك��ي��اِس ِم��نِّ��َي ت��أخ��ذُه ب��ه َغ��َرام��ه��ا م��ن ك��ان��ت ��ك أمُّ

عامر:

ال��م��خ��دَّرة ي��ذك��ر ن��ش��اش��ق��يُّ ي��س��ت��ح��ي ال رج��ًال ي��ا أنَ��ا أم��ي

عصاه.) وعامر مصطفى من كلٌّ (يتناول

مصطفى:

ال��س��م��س��رْه ش��ْغ��ل ال��ع��ار ك��ل ال��ع��اُر إن��م��ا ب��ال��ن��ش��وق ع��اٍر وأي

الحارة: شيخ

«َم��ْج��َزَره» ت��ك��ون أن أخ��اُف إن��ي و«م��ص��ط��ف��ى» «ع��ام��ر» م��ن ال��َع��ص��ا خ��ذوا

عامر:

ت��ح��ط��ي��م��ه م��ن ب��د ال ل��ي دع��وُه

مصطفى:

��رْه أك��سِّ أن ب��د ال ل��ي خ��لُّ��وه

العجيزي:

ت��راِع��يَ��اِن��ْه ال ب��ي��ت��ي وح��ق ت��ن��س��ي��ان��ه��ا ال��م��ي��ت��ة وح��رم��ة
ض��ي��َف��اِن��ْه وم��ن ال��ع��ج��ي��زي م��ن س��خ��را ق��د ع��ن��ك��م��ا ي��ق��ال غ��ًدا
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الثالث الفصل

مصطفى:

ِب��َك��ا ُح��بٍّ��ا س��ي��دي ي��ا ط��رح��ت��ه��ا ال��ع��ص��ا ت��ل��ك

عامر:

ألج��ِل��ك��ا ب��ال��ع��ص��ا ـ��ت رم��ي��ـ ق��د أي��ًض��ا وأن��ا

الخارج.) من (صوت

ال��م��ن��زل ه��ذَا أه��َل ي��ا دس��ت��ورك��م

العجيزي:

َم��ن؟ … … …

الصوت:

… … … األغ��ا

العجيزي:

��ِل ت��ف��ضَّ أغ��ا؟ أل��م��اْز …

ويقول): مولوًال باكيًا (يدخل األغا

«ه��دى» ي��ا ع��ل��ي��ِك آٍه ص��دي��ق��ت��ي ع��ل��ى آٍه
ف��ت��رى! ع��ي��نً��ا ل��ك ـ��َت ف��ل��ي��ـ ال��ب��ي��ُت ُخ��رِّب ق��د
وَس��نَ��ا؟ س��ن��اءً ـ��ب��دِر ك��ال��ـ ك��ان َج��ب��ي��ٌن أي��ن
«م��رَح��بَ��ا»؟ وأي��ن ج��ئ��ت ك��لَّ��م��ا «أه��ًال» وأي��ن
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ال��لُّ��َق��ا؟ ط��ي��ب م��ن ع��ن��دِك ِل��ي ك��ان ق��د م��ا وأي��ن
أَغ��ا! ي��ا ي��ن��اِدي ـ��ح��ِر ك��ال��س��ـ ك��ان ص��وٌت وأي��ن

العجيزي:

أغ��ا! ي��ا ع��ل��ي��ك ه��وِّن س��ي��دي ده��اك م��اذا

(مستمرٍّا): األغا

ال��بَ��َق��ا وح��َده ال��ل��ه ـ��ت ل��ب��ي��ـ ال��ب��ي��ُت ذه��ب ق��د
ال��ِغ��نَ��ى! ل��ه ال��ذي ـ��ح��اَن ف��س��ب��ـ ال��م��ال ذه��ب ق��د

العجيزي:

ال��تُّ��َق��ى ِم��َن ال��ب��ك��ا ل��ي��َس أخ��ي ي��ا ت��ج��لَّ��ْد أف��ْق

األغا:

ال��بُ��ك��ا ال��م��ي��َت يُ��رِج��ع ل��م وإن ه��دى ي��ا أب��ك��ي��ِك

عليه.) مغًمى (ويقع

(لألغا): مصطفى

ه��َدا ال��ح��زَن ت��ِج��د خ��ذ م��رًة نَ��ش��وق��ي ج��رِّْب

العجيزي:

يُ��ف��ْق ب��ال��م��اء ��وُه ُرشُّ

(لرضوان)
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الثالث الفصل

َم��ا ك��وَز َه��اِت رْض��واُن

ويقول): قليًال رأسه (يرفع األغا

ب��ال��ظَّ��َم��ا أح��سُّ إن��ي بَ��اِرًدا َع��ذْبً��ا َوْل��يَ��ُك
أنَ��ا! ُه��دى ي��ا ال��م��يْ��َت ـ��َت ول��ي��ـ م��تِّ م��ا ل��ي��ت��ِك
خ��ال ق��د م��ن��ِك ال��ب��ي��ُت ان��ظ��ِري ت��ع��اَل��ِي ُه��َدى

(للعجيزي)

يل: أْصغ سيدي

َس��الِم وأْل��ُف روِح��ه��ا ع��ل��ى ال��ل��ه رح��م��ة ه��دى
أس��َف��ا! ي��ا أس��ًف��ا ي��ا ه��َدى ع��ل��ى أس��ًف��ا ي��ا
ال��ُق��وى؟ ت��خ��ونُ��ِن��ي ِل��ي م��ا ف��ِم��ي؟ ي��خ��ونُ��ن��ي ل��ي م��ا

يسقط.) ثم األغا (ويتمايل

محمد:

وال��َع��نَ��ا ال��ب��الء ف��ي ف��وَق��ع��ن��ا رج��ْع��نَ��ا ل��ق��د

(لألغا): العجيزي

أغ��ا ي��ا ب��يِّ��ن ه��اِت ت��ك��لَّ��م ق��ل انْ��َه��ْض أخ��ي ي��ا ق��م
ان��ق��ض��ى ق��د م��أت��ُم��ه��ا م��أتَ��ِم��ه��ا ف��ي ن��ح��ن م��ا
ال��َم��َدى ط��اَل وإن ي��وًم��ا م��ي��ٌت ح��يٍّ وك��ل

األغا:

… َوَص��اًة ع��نْ��دنَ��ا ت��رك��ْت
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العجيزي:

وم��اذَا؟ … … …

األغا:

ب��ع��اِم ال��زَّواِج ق��ب��ل ك��ت��بَ��تْ��َه��ا
اإلْس��الِم وق��اِض��َي ع��ل��ي��ه��ا ـ��ر ال��ق��ط��ـ ُم��ْف��ِت��ي وأْش��َه��دْت ك��ت��ب��تْ��ه��ا
أق��ْع ال أم��س��ك��ون��ي ال��ل��ه ي��رح��ُم��ه��ا ت��رك��ْت ق��د

كالنشوان.) (ويتمايل

العجيزي:

م��ص��ط��ف��ى! ي��ا خ��ل��ف��ه ق��م

مصطفى:

دَْع ل��س��اِع��َديَّ دْع��ه

األغا:

ق��ط��ْع ع��ش��َر «َم��َص��اغ��ه��ا» ُع��ل��ب��ة ف��ي ت��َرك��ْت ق��د
وال��بُ��َق��ْع ال��ُخ��ُدوِش م��ن ُم��ب��رَّأ ج��وه��ٍر م��ن

العجيزي:

… … … ل��م��ن؟

األغا:

ج��ارْه وب��ن��ٍت ج��ارٍة ك��ل م��ن ال��ح��ارْه ن��س��اء م��ن ل��ع��ش��رة …
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الثالث الفصل

العجيزي:

… … … ؟ وع��يَّ��ن��ت��ُه��نَّ

األغا:

وب��يَّ��نَ��ْت أج��ْل، …

العجيزي:

وال��َخ��س��ارة! ل��َل��غ��ب��ن ي��ا ل��َي، ي��ا
ن��دَم��ا ي��ا ج��واه��ِري ع��ل��ى ال��دْه��ِر أس��ف ي��ا

مصطفى:

أخ��ي؟ ي��ا ل��ك م��ا …

العجيزي:

ان��ق��س��م��ا ظ��ه��ري أن أح��سُّ … … …
ج��ه��نَّ��م��ا! م��ن أُخ��رج��ت وال َه��دى ي��ا ع��وِق��بْ��ِت

عليه.) (يغمى

محمد:

إغ��م��اءَ ب��ه أرى إن��ي ب��أس ال ب��أس ال

الحارة: شيخ

ب��ُك��وٍز ج��ئ ط��ْر رض��وان
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الحلبي:

ال��م��اءَ ع��ل��ي��ه ُص��بُّ��وا

يفيق): (وهو العجيزي

أص��اب��ه؟ م��ا ال��ب��ي��ت أج��ْب أغ��ا ي��ا وال��ب��ي��ت

األغا:

زوٍج أول ل��ب��ن��ت وق��َف��تْ��ه

الحلبي:

ق��دي��م ح��قٍّ ق��ض��اءُ ه��ذا إن

العجيزي:

وال��ت��ح��ري��م ال��ت��ح��ل��ي��ل ك��ث��ي��ر ي��ا ��ا ح��قٍّ ��َف وال��ت��ع��سُّ ال��بَ��ْغ��َي أت��رى
ال��ج��ح��ي��م! ف��ي ج��س��م��ه��ا ال��ل��ه ق��لَّ��ب ح��يَّ��ا ال��ن��ار ع��ل��ى ه��دى ق��لَّ��ب��تْ��ن��ي

(لألغا)

ه��ذَا؟ ال��ب��ي��ت وأث��اُث

األغا:

ال��وص��يَّ��ْه ف��ي أي��ًض��ا ج��اء
ل��ب��ه��يَّ��ْه م��ل��ًك��ا ال��ب��ي��ت ف��ي وم��ا ال��ب��ي��ت أص��ب��ح
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العجيزي:

ُج��رم��ي؟ ك��ان ف��م��ا ه��دى ظ��ل��م��ت��ن��ي إِْرِم ب��ال��م��ص��ائ��ب ده��ُر ي��ا ارِم

الحارة: شيخ

م��ن��ه ال��ي��أُس يَ��دخ��ل��نَّ��ك وال ال��ل��ه رح��م��ة ف��ان��ت��ظ��ْر ال��ط��ي��ن ب��ق��ي
ب��نْ��ه��ا ت��ع��رف وأن��ت ب��ب��ن��ه��ا ف��دانً��ا ث��الث��ي��ن خ��لَّ��ف��ْت إن��ه��ا

األغا:

َع��َرف��ا م��ا درى، ف��م��ا س��ي��دي ت��ص��دق ال ال،

العجيزي:

أَِب��ْن إذْن؟ ج��رى م��اذا

األغا:

أُوِق��َف��ا؟ أي��ًض��ا ال��ط��ي��ُن

العجيزي:

… … … ل��م��ن؟

األغا:

ال��م��ص��ط��ف��ى ق��ب��ر ض��ة وال��رو ال��ل��ه ل��ب��ي��ت …

العجيزي:

غ��ن��يُّ ن��ص��ي��ب��ي وع��ن ع��نِّ��ي ب��ي��تُ��ك ربِّ ي��ا
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ن��ب��يُّ ي��ا ث��روت��ي ل��ي يُ��رج��ْع ل��ق��ب��رك وق��ل
ان��ق��ض��ى ش��يءٍ وك��ل م��ض��ى ق��د أي��ًض��ا ال��ط��ي��ن

ال��ق��ض��ا! ألع��اج��ي��ب ي��ا

الحلبي:

وق��ْع م��ا ال��زواج ذل��ك أن ه��ب ال��ج��زْع؟! ه��ذا م��ا ، ت��ع��زَّ أخ��ي، اص��ب��ر
وِش��ب��ْع ِريٍّ غ��ي��ر ال��ح��ي��اُة ل��ي��س

عليه): يهجم (وهو العجيزي

ان��دل��ْق ��ك م��خَّ أن ه��ب ان��ف��ل��ْق رأس��ك أن ه��ب
ال��زل��ق ع��ل��ى ج��رى ح��ت��ى

سلمان:

ل��ي��ه! َويْ��ح ل��ي، وي��ح ي��ا م��ض��ى ق��د أي��ًض��ا ال��ط��ي��ُن
ال��ُخ��م��س��م��ي��ْه! وض��اع��ْت ت��ع��ب��ي ع��ل��يَّ ض��اع
ون��ك��ْد غ��ب��اءٍ م��ن ـ��ج م��زي��ـ ال��ع��ج��ي��زيُّ ه��ذا
ال��ب��ل��ْد ف��ي ال��دي��ون م��ن ه��اربً��ا م��ص��ر ج��اء ق��د
أح��ْد ل��ه وال ف��ي��َه��ا ع��م��ل م��ن ل��ه وم��ا

س��ن��د ع��ل��ي��ه ل��ك��ن

النشاشقي:

ال��س��ن��ْد اش��رِب ُك��ِل، اذه��ْب،

الجميع:

��ن��ْد! ال��سَّ اش��رِب ُك��ِل، اذه��ْب،

الختام) (ستار
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