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األول الفصل

البورصة خارج التي القهوة يف

األول املنظر

فقط) (فرج

يل: وقال الباب، عىل الرببري مسكني الخواجة، أشوف البورصة أدخل جيت فرج:
إنت ه، فالَّ يا َروَّه وانت البورصة، يف إيه يعملوا رايِْهني امني الَهدَّ هنا، يُْدُهلوش ما امني الَهدَّ
ه َزجَّ ني وَزجِّ ُروه. يالَّ الطَّبْية، ن وسهِّ هواجتك بتاع األوضة اكنس ُروه هنا، ُشْجل ملكش
من كله ودا يوم، لهم شافوا الربابرة حتى إيه؟ أَُجول أَْدُرع، أربع الباب وبني بيني خالَّ
اليل سليم الخواجة يف إحنا دا، الكالم ومال لنا ما إحنا يَِخي بيدلَّعوهم، اليل الخواجات
عزومة َجتْهم ألن الليلة؛ يِغبْش ما اه بتِرتجَّ بنته لبيبة ِستِّي إن له ونقول قدرناشنشوفه، ما
بتاعنا الخواجة أهو الباب) إىل (ينظر أمَلس يسمعوا يُُروحوا ألجل موىس؛ الخواجة بيت يف
والبالط، أياديهم ا أمَّ العسل، عىل بَّان الدِّ ينزل ما زي عليه ونازلني السمارسة، ِمتْحوَّطاه
جيبي يف وأنا يعقوب، الخواجة وادي دا، داه دا داه عليهم. يتلعبش ما اليل من وخواِجتْنا
ا حقَّ يشوفك. حد ما غري من بالرسِّ الكن يده، يف له أعطيه يل قالت ت، السِّ من له جواب
أنه والظاهر يعقوب، الخواجة هوا يف ميِّتة بتاعتنا ت السِّ أما ق، يوفَّ ربنا صعب، أمر دا
دا أََفاهم، من ونستنفع حبهم يديم ربنا يَِخي تنقطع، لم جواباتهم ألن بيحبها؛ التاني هو
بعضها، عىل اتراكبت الخواجات دا، داه أوقاته. يسعد ربنا ظريف، َشب يعقوب الخواجة
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بتاعنا، بالخواجة أستفرد أقدر ما لوقت جنب عىل أتركن رايح أنا أما هنا، عىل خارجني وهم
جنب). عىل (يرتكن يعقوب بالخواجة أو

الثاني املنظر

خواجات) وجملة السمارسة ثم وحليم سليم (الخواجة

عيلَّ أنا صدقتم، ما إنشاهلل بخاِطْركم، صدقتوش ما تلغراف): يده ويف (يخرج سليم
كيفكم. آمنتوا ما آمنتوا التلغراف أقرا ما لكم

إيه؟ تخرس رايح بعيني، أنا أقراه وتخليني معروف تعملش طيب سليم): (إىل حليم
أنِكْرِش — ألني لبعيد؛ بعيد من فيه أبص بس بإيَديَّه، أمسكوش ما أنا آلكله؟ خايف إنت

غريب. دا الخرب — منك
األمانة. عديم يا اقرأ طيب يعقوب:

معارف من شهري بانكيري واحد عليه): مطبوقة الخواجات وكل التلغراف (يقرأ حليم
حصلت. ْلفة السُّ أن مؤكَّد املالية، ناظر سعادة

شك؟ عندك لسه وال بني يا صدَّقت يعقوب:
َرك. وال شك ال أنطون:

خواجات. يا ياهلل أمه، ِبز من خرب عليه، حرام دا إيه شك يوسف:
البون. ميدان يف ننزل ياهلل أنطون:

وجسارتكم. شطارتكم عىل فرَّجونا يوسف:
يشرتي؟ من مارس استحقاق ونصف، ِبْحَداَرش أنطون:

إيه؟ قد عندك حليم:
جنيه. ألف عرشين أنطون:

استابينا. روح، حليم:
االثنني). (يدخلوا النوطة لك أكتب تعاىل طيب أنطون:

(يخرج). وليد يا ياهلل حليم:
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الخواجات) مع (يتوشوش ويشرتي يبيع فيكم حدش ما خواجات يا وانتو يوسف:
جنيه. ِبأَكْم لنا عملنا حال كل عىل مربوك، دا التلغراف ا أمَّ نفسه) (يف فهمت حارض طيِّب

بتشرتي. وال بتبيع ال ساكت باشوفك سليم خواجة يا وانت (لسليم)
اخبيط كده مش ل، وتأمُّ عقل ِبدُّه الشغل الهوجة، أِحبِّش ما أنا طيب الصرب حليم:

ارقيع.
عني من لك جاي دا التلغراف والحال مخك، مايل موش دا الخرب بقا إزاي يوسف:

فيه؟ يصدق رايح مني إنت، فيه صدقتش ما وإذا باسكندرية، شغلك محل
تمنَّى. ما نال تأنَّى من قال: اليل رأِْي عىل ذلك كل مع ا أمَّ بني، يا معك الحق سليم:
عن بقا تندم، اصحا كيفك، الليلة شغل تعمل عاوز موش حرضتك أخريًا يوسف:

معه). يخرجوا … الخواجات (إىل الخواجات مع داخل أنا إذنك

الثالث املنظر

ام) الَخدَّ فرج ثم ويَنِّي (سليم

أما جارسون، جارسون، عليها): بالعصاية ويطرق سفرة، بقرب (يجلس سليم
اسم مشاهلل ألنه صحيح؛ يكون الزم دا الخرب أن ولو هايجني، جوَّا قاعدين الجماعة
إذا شك وال للمريي، كانت ان ُسْلفة أيُّها لتقديم مستعدة البنكات وأعظم مترشف الحكومة
أظنش ما ذلك كل مع حارضين، يكونوا الظهر الصبح يف جنيه مليون ماية املالية طلبت
قد موش هلل الحمد واملريي متخلصش، رشوطها ألن تتم؛ ده بالتلغراف املذكورة لفة السُّ ان

جارسون. يَنِّي، (يخبط) أَْطرش ده الجارسون ا أمَّ محتاج. كدا
كوماندي. يَنِّي:

بالَعَجل. قهوة فنجان سليم:
(يخرج). حارض يَنِّي:

خواجة. يا فرج:
فرج؟ يا إيه تعمل جيت هنا إنت سليم:
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البيت. يف عزومة جاتكم ألن الليلة؛ تغيبش ما لك أقول باعتاني الست فرج:
لها قول روح َطيِّب دي، بالعزومة عارف أنا موىس، الخواجة بيت من أيوا سليم:

جاي. آديني
وحدها. بتزعل َلْحَسان الست، بتقول شوية. بدري تعاىل ال أُمَّ بس فرج:

وراك. جاي آديني انت روح سليم:
يعقوب، الخواجة إىل الجواب نسلم نا ِبدِّ اْحنَا أما نفسه) (يف سيدي، يا حارض فرج:

(يخرج). له ونعطيه يجي لحينما جنب عىل لنا نرتكن ملا

الرابع املنظر

واملذكور) والخواجات وحليم وأنطون (يوسف

َوَرد يكون الزم هنا، عىل وجايني هايجني الجماعة دول الباب): جهة إىل (ينظر سليم
وعملت ُكبار، بازارات فيه، دخلت لكنت إسكندرية بيت من خويف لوال أنا آخر، تلغراف لهم

لكم. خريًا وهو يشء تكرهوا ال َعىس ا أمَّ عظيمة، شغلة يل
واشرتيت كالمي سمعت كنت لو لسليم): يقول وهو تلغراف، ومعه (يدخل أنطون

جسيم. مبلغ فيهم كسبت كنت جنيه ألف كام لك
دقيقة. يف جنيه ماية كسبت اليل أنا َزيِّي حليم:

إيدك؟ يف اليل ده التلغراف إيه بيقول إيه؟ الخرب ليه سليم:
كلمة ْعنا سمَّ كوراجيو، ياهلل تبيع؟ تشرتي َهيَّا املاية، أربع تََلت ف اترشَّ البون أنطون:

النوطة؟ لك اكتب استابينا،
نصيبك. وُخْد شيطان يا عني ابعد نوطة، بال استابينا بال كوراجيو بال سليم:

تعالوا ياهلل إرادته، تتبعوا اصحوا الخواجات) (إىل خوَّاف دا سليم الخواجة يوسف:
(يدخلوا انديامو بنا هيدا مربوكة، وأشغال عظيمة، ليلة دي نستفتحوا، البورصة ندخل بنا

البورصة). الخواجات
جنيه آالف خمسة أربعة لك كسبت إذا إيه تعطيني حليم، يا يل قول (لحليم): أنطون

دول. من
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قوي. األمر له محتاج ده املبلغ للحق جيت إذا روحي، أدِّيك حليم:
ده الزمن يف ألن ماليني؛ عندك إن تورِّي طيِّب، بتعمل وإنت َراِيس، أنا أنطون:

حاسب. ذلك كل مع اللَّهجة، إال تنفعكش ما
نتجارس ُكنَّا عنه، الحاكي املبلغ عىل التحصيل يف َعَشم عندنا كان إذا أيوا، حليم:
دي. جنيه األلفات عىل بها ل نتحصَّ اليل الطريقة فهمناش ما بس كبرية، شغلة يف لنا وندخل
قطعة له ودا سليم، الخواجة دا هنا، القهوة يرشب قاعد اليل صاحبنا شايف أنطون:
أحىل وليد يا بتاعتها والضوطة بالَهنا، يجعلها ربنا حاجة تعرفها؟ حاجة، من إيش بنت،

منها.
يابا. جنيه مايتان ولك دي، البيعة لنا اقيض فهمتك، بس حليم:

إيه؟ له تبيع أنطون): (إىل سليم
ونصف. بعرشة جنيه ألف أربعني يل باع حليم:

َخْمران؟ يا انت له تعطيهم دي؟ البيعة تعجبك ليش (لسليم): أنطون
الليلة. باشتغلش ما إني لك قلت أنا ال سليم:

استابينا؟ جنيه، ألف األربعني اشرتيت (لحليم) كيفك أنطون:
استابينا. حليم:

النوطة. لك يكتب لرشيكي ُجوَّه ُروح أنطون:

يخرج.) (حليم

الخامس املنظر

وسليم) (أنطون

بريمو وال اسكوميسا ال الليلة، َيش تعملش ما أنك َرأْيك َحكِّْمت َجنابك بقا أنطون:
حاجة؟ وال الريق عىل وال

عملت إسكندرية بيت ألن الشغل؛ عىل الليلة كيف ليش ما لك قلت ما دايقتني، سليم:
وِرشايا. ببيعي أبوَّظهم وخايف ُكبار، بازارات
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السمرسة لكن عظيمة شغلة لك عندي أنا عليهش، ما َهوا ياكل السمسار أنطون:
بريمو. جنيه وماية املاية اتنني بتاعتها

إيه؟ دي الشغلة طيب سليم:
خواجة يا ِمَلْحَلح، السوق يف جدع برشط يعجبك واد للبُنَيَّة، عريس لك لقيت أنطون:

إيه؟ فيه تقول حليم املسيو أرصه، دقيقة، يف الحسبة لك يحسب
َعاِكم. ماهوش فارغ لكن َرِيض، موش سليم:

يف وربَّاهم جديد زي جنيه، آالف خمس أربع عىل له يحتكم دا لك؟ قال مني أنطون:
الجراعة له يبقا كان الفلوس عنده َكِنتْش ما وإذا عليه، الناس كل تسأل تقدر وقت، أقرب

واحدة؟ مرة جنيه ألف باألربعني يشرتي دي
بكرة اتغدوا ويَّاه انت تعاىل استابينا، طيب غني، يكون الزم صحيح، أيوا سليم:

ق. يوفَّ وربنا عندي
معدن أَْشِيتْنا تبقا دي زي ليلة لنا نعمل شهر كل كان إذا نفسه) (يف مربوك أنطون:

(يخرج).
بوَّظوا وهللا فلوس، يكسبوا شان عىل يعملوا إيش يحتاروا دول السمارسة ا أمَّ سليم:

(يخرج). إيه بيعملوا الجماعة نشوف ندخل ملَّا الخطَّابات، النسوان عىل

السادس املنظر

يدخلوا) ويوسف (يعقوب

ِدلبورصة. من داخت رايس أنا يعقوب:
عاشق، ِتبان قاعد انت دا الرش، هللا كفا معكنن، الليلة شايفك أنا مالك؟ بس يوسف:
التياترو؟ يف بيرسسعوا اليل دول الجماعة من بنت ِتُكنْش عقلك؟ واخده اليل دي مني ترى يا

لهم. اش تشبِّهَّ ما اخرس يعقوب:
ِتُكنش بسالمتك، عاشق بقا دول، عىل نظر يل أنا ا أمَّ وليد، يا طبِّيت أَِديك ها، يوسف:
طول وطويلة رفيعة خسارة، يا بس الواقع يف كويسة يعني اإلنجليزية؟ إيَّاها خواجتك بنت

مسخرة. موش دول جنيه آالف عرشة كويسني، فلوسها ا أمَّ العون،
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انظرش ما أنا ألني والجمال؛ الفلوس عىل ِبِيْجروا اليل الجماعة من مش أنا يعقوب:
للفضايل. إال

يمكن إيه اسمها لنا قول بس فضايل؟ صاحبة محبوبتك ده؟ الكالم عيلَّ بقا يوسف:
، الرسِّ كتم يف َزيِّي واحد فيش وما اصحاب، احنا تخافيش ما واساعدك، طريقة لك أوجد

الخري. إال تشوف وما انت قلبك يل افتح
سليم الخواجة بنت أحب سنة يل صار أنا شوف، بقا منك، آه أنا، طيب يعقوب:
وهيَّ شهر ومن البيت، يف ِرْجل يلَّ فأنا املرحوم؛ معرفة كان أبوها ان وحيث لبيبة، ت السِّ

ِمْسِتحي. لكن أبوها من أطلبها قصدي وأنا وبينها، بيني َجيَّه رايحة الجوابات
عارف كنت لو دلوقت، لوحده هنا كان الراجل دا زمان، من ليه وساكت يوسف:
بطيخة يف قلبك َخيلِّ عظيمة، سمرسة حال كل عىل يل وكسبت لك، كلِّمته كنت دا باألمر

جواب. إيده ويف لك يبُص واحد هناك شوف، شوف الخطوبة، هدية وحرضَّ صيفي،
ابوها. شوف ادخل انت روح امها، َخدَّ دا يعقوب:
(يخرج). وأكلِّمه هنا أجيبه أروح طيِّب يوسف:

السابع املنظر

فرج) – (يعقوب

تخافش. ما فرج يا قرَّب يعقوب:
الجواب). (يعطيه ل تفضَّ يعقوب، خواجة يا الخري مساء (يدخل): فرج

دخانك. ب ُرشْ ريال): ويعطيه الجواب، يعقوب(ياخد
الذهاب). عىل (يعزم لك حبي مقدار يعلم ربنا مرغوبك، م ويتمِّ يخليك ربنا فرج:

انت. روح بالش يَِخي لك، أقول الجواب، رد أعطيك ما لحد شوية اصرب أل، يعقوب:
(يخرج). سيدي يا حارض فرج:

من إيش غِلْطش، ما لبيبة اها سمَّ اليل ا أمَّ ه): ِرسِّ يف ويقراه الجواب (يفتح يعقوب
عليهم يوه جدع، ماية تموِّت ده الجواب من كلمة كل دي لسان، حالوة من وإيش فصاحة
ويوسف هللا، بوجه العشم يَِخي نصيبنا، من يجعلها ربنا قارية، عليها باين دي أشعار من
لجهة (ينظر ده، األمر يف يساعدني انه بد وال بالروح، الروح وصاحبي شاطر ده السمسار
(يخرج). يشوفونا أحسن التانية الناحية من ندخل ملَّا سليم، الخواجة مع جاي أهو الباب)
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الثامن املنظر

ويوسف) (سليم

تحايفك. من ْعنا سمَّ إيه؟ يل تقول ِبدَّك بقا لوحدنا، أِدْحنا سليم:
ألقوايل. واصغي ارتاح اتفضل كريس ُخْدلك الواقف، عىل أتكلم أعرفش ما أنا يوسف:
ِبدِّي وأنا راح الوقت إنه افتكر بس أخبارك، من هات (يجلس) … قعدة وادي سليم:
ِبدُّهم كمان وشوية البورصة، يف غيابنا عىل الدنيا بيخربوا البيت يف الجماعة ألن أقوم؛

البورصة. له ويقفلوا ويرسجنوه فالك الخواجة يدعوا
التجار، محفل ألنها التمدُّن؛ نوع من َفتْحها البورصة دي منني؟ ناكل واحنا يوسف:

الدنيا. َمَلت ورغبتها انشهرت ودلوقتي
فضلك من بس الحوادث، من عندك بما لنا واحكي ده، الكالم من خلينا سليم:

تطوِّلش. ما
فلستون بيت َريِّس يعقوب الخواجة تعرف كلمتني، كلها العبارة تخافش ما يوسف:

ورشكاه؟
وأنا شاطر ولد يعقوب أصحابي، أعز كان ابوه واملرحوم اعرفوش ما إزاي سليم:

عليه. عيني
لبنتك. تاخده وِبدَّك يوسف:

بنت روز، مادموازيل بنكنا، باشكاتب إسحاق الخواجة لبنت آخده ِبدِّي أنا أل، سليم:
بحمس. مشدودة دي عال، قوي وإنجليزي وفرنساوي تلياني تتكلم لطيفة

الولد يعني بنتك، عىل تعزم ما َعَوض الناس بنات عىل تعزم وليه طيِّب يوسف:
دا؟ الرشف يستهلش ما

يناسب كونه عليه ينبغي زيِّنا اليل لكن ف، َرشَ صاحب ناسوجدع ابن يعقوب سليم:
ُمستخِدم. اسمه برده لكنه فلستون، محل ريِّس انه ولو ويعقوب، ودرجته، مقامه من اليل
يقدر عنده، اليل جنيه واألكم بتاعتها بالضوطة بنتك عىل خطبته إذا ا أمَّ أيوا، يوسف:
مني مؤاخذة غري من يعني عظيم، بانكيري وقت أقرب يف ويصري ِندُّه، من واحد مع يتشارك

بانكيري. اتولد فيكم
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األول الفصل

يف يرجعش ما زيِّي اليل وبالرضورة استابينا، أعطيت أنا ا أمَّ معاك، الحق سليم:
كلمته.

الرس؟ يف لسه العبارة أو نعرفه نقدر ترى؟ يا العريس ومني يوسف:
إيه؟ فيه تقول حليم، الخواجة العريس سليم:

فريمتك تُحط ما وقبل بالك، خيلِّ حرضتك بس مربوك إيه، فيه أقول عندي يوسف:
تُطب. ال عليك خايف أحسن الجدع، استقىصعىل الخطوبة، يف

بكرة، عندي اتغدا تعاىل عيلَّ اتفضلت وإذا حبيب، أعرفك أنا الخري، فيه قلبك سليم:
كتري. أحبه أنا دا ب الشَّ ألن يعقوب؛ الخواجة معاك هات أردت وإذا

سيدي. يا نترشف يوسف:
االنتظار. يف نحن بقا السمسار، أنطون والخواجة العريس الغدا يف عندنا بكرة سليم:

دي؟! السمرسة َلَحس اليل هو أنطون بقا نفسه) (يف ورايس عيني عىل يوسف:

التاسع املنظر

واملذكورين) (أنطون

الخواجات البورصة، بنا ادخل تعاىل سليم خواجة يا لسليم): ويقول (يدخل أنطون
شغلة لك تعمل تعرفش ها، ليوسف) خفي (بصوت لك ويباركوا ويهنُّوك يشوفوك بدُّهم

وليد. يا جنيه خمسماية فيها َلَحْسنا دي؟ زي
ملَّا إال بتوعك يبقوا ما وهللا تفرحش، ما يَِخي أنطون): إىل خفي (بصوت يوسف

جيبك. يدخلوا
يخرجوا). (ثم بنا ياهلل دراعه): من أنطون (ياخد سليم

شواربي. أحلق وهللا أنطون، يا ده املشوار يف فالح انت ما وهللا يوسف:

العارش املنظر

واملذكور) (يعقوب

بالخري. يبرشك ربنا يوسف، يابو نا برشَّ يعقوب(يدخل):

17
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استابينا سليم الخواجة من وأخد َسبَقنا، أنطون الَجد، الكالم فلحناشآدي ما يوسف:
العبارة. ت تمِّ إذا دراعي أقطع تخافيش، ما لكن حليم، الخواجة عىل

فرَّجوني. فني؟ هوَّا اموِّته، ال واللهي إال زها، يتجوِّ رايح اليل حليم بقا يعقوب:
طيب. الصرب الكالم، كدا موش دا، إيه دا إيه يوسف:

واموت اموِّته إال أعبد وما وديني زها، يتجوِّ وأخليه اصرب بقا ازاي، اصرب يعقوب:
هوه؟ يا فني سليم الخواجة فيه،

عىل الدم اكتم وانت بيهنُّوه، قاعدين الناس البورصة، دخل سليم الخواجة يوسف:
أنا بكرة عينه، وتخرق تتجوزها اليل انت شك غري ومن هتيكة، نفسك تعمل موش القيح،
يصح، املاية وتسعني تسعة ملعوب عىل مستحرض وأنا العروسة، عند نتغدا ويَّاك معزوم
اسبقني األحسن واال هناك، عىل نروح ما الجل بساعة الضهر قبل تستناتي ما عليك بقا
كل أُهْم الجدع، عىل تعصيها كونك جهدك غاية وتعمل البنت، تقابل حال كل عىل انت
نفسك واعمل سليم، للخواجة وبارك مرجليتك فرَّجني هنا، عىل طالعني البورصة جماعة

يخرس. ملعوبنا وإال خرب عندكش ما كأنه
تفتكرش. ما يعقوب:

عرش الحادي املنظر

واملذكورين) خواجات وجملة والتجار وأنطون وحليم (سليم

سليم. خواجة يا عملت ما مربوك يعقوب(لسليم):
عندك. عقبال بني يا فيك يبارك هللا سليم:

حليم. خواجة يا بخري م يتمِّ ربنا يعقوب(لحليم):
التاني. انت عندك عقبال يحفظك هللا (ليعقوب): حليم

الظالم. يف بقينا إحنا دي، داه السني) نور (ينطفي جدع الواد وهللا نفسه): يوسف(يف
فني يصيحوا) (الخواجات إيه دا الشغل تسعة، جاتش ما لسة الساعة أنطون:

فالك؟ الخواجة
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األول الفصل

وميعاد ا، والرشِّ البيع يف الوقت َخْدنا اليل إحنا بس عرشة، تقريبًا الساعة سليم:
جايني رايحني بعض عىل وا يمسُّ (جميعهم ِسريَة بُنا بنا، ياهلل زمان، من خالص البورصة

الستارة). وتنقفل يتوجهوا ثم نوي بون نوي بون سرية بنا سرية بنا

فصل أول ِغنْوة

ل��ح��ال��ه��ا راح��ت وال��ن��اس ان��ط��ف��ى وال��ج��از أش��غ��ال��ه��ا وخ��ل��ص��ت ال��ب��ورص��ة ��ت ان��ف��ضِّ
ال��م��ص��ريَّ��ة ال��ب��ورص��ة ل��ن��ا ي��ح��رس ب��ن��ك��ي��ي��ريَّ��ه ي��ا ال��ل��ه م��ن اط��ل��ب��وا
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الثاين امللعب

جزء تاني من األول الفصل
سليم الخواجة بيت يف

األول املنظر

فقط) فرج – تريزة ثم (فرج

أربعة، دقت والساعة صحيوش ما لسة والجماعة الضهر، تقريبًا بقينا احنا دا فرج:
النهار خصوًصا يه أصحِّ احسن ال يَِخي ع، مكوَّ أخليه واال الخواجة أصحي أدخل ترى يا
فرج يا قال: السهرة من راجع وهو امبارح ليلة الخواجة ألن ضيوف؛ عندنا اليل ده
العريس عندنا ألنه وليد؛ يا تك ِهمِّ يف عظيمة تكون لكن الضهر، لبكرة َغْدَوة لنا اعمل
أنا ا أمَّ لبيبة. ِستَّك خطوبة م نتمِّ هللا بإذن بكرة ألنه أصحابه؛ من جدع وكام معزوم
ألنه يعقوب؛ الخواجة يكون إنه الزم افتكرت لكن العريس، اسم عن اسأله بدِّي كان
وعليهم ت للسِّ أوصلهم جوابات يعطيني هللا عىل يومي دا الحب، عالمات عليه يظهر
أوسطى فرج أبو ألن بهجة؛ يطلع هللا إنشا ده، النهار غدا يف احنا ا أمَّ الدُّخان، رشب
الشاورمة تسعة، والكوسة املصقعة والبدنجان خمسة، السلطات صنف من الكالم، عليه
جنب، عىل خليهم دول رات واملحمَّ الكبابات عدد، لهمش ما املحشية والضلوع والقاورمة
املحىل عىل لكم أقول بديش ما حساب، غري من واملكارونة والطماطم، يَِخي الشوربة
بس البقشيش يستاهلوا دول كل وطالع، املالنة صنف من العقول، يحريَّ يشء والفواكه،



مرص بورصة

ِرْضِيت إذا آه، تواخذونيش ما دي، البنت بحب أنا لكم، أقول الكماريرا، لتشاركني خويف يا
جايَه. آهي واد، يا ُهس القدر، ليلة فيها أشوف ابقا كنت تتجوزني

بتاع األوضة يف يُْجُعد موش ليه إنت إيه، بيعمل فرج يا هنا إنت (تدخل): تريزة
أوجدي بس وانتي دا، النهار معزومات عندنا إحنا يعرف موش إنت الغدا، يحرضَّ السفرة

خي. تتفسَّ هنا
(لرتيزة) التفسيخ من عدوك ال يَِخي سنانك، يف فالك إيه، خ أتفسَّ نفسه): (يف فرج
مطرَّبة. املوبليَه يلقوا املعازيم يدخلوا ما أحسن واملوبليَه، الكرايس ض بينفَّ هنا قاعد أنا

تتجوزي. رأيها الصغرية الست إن فرج، يا تعريف إنتي تريزة:
عندنا. عقبال الخطوبة، دا النهار أيوا فرج:
إيه؟ يعني أَنْدنا أُْقبال فهمتوا موش تريزة:

زوا. يتجوِّ سوى سوى وإنتي أنا إنشاهلل يعني فرج:
مني؟ تتجوِّزي إنتي تريزة:

يف الَخْشو دا رايس، تقطع رايحة يعني والسالم، لها أقول رايح نفسه): (يف فرج
إنتي. ز أتجوِّ ِبدِّي أنا (لرتيزة) الفقر يرث الرجال

تموتي أنا خ، فالَّ ز يتجوِّ موش أنا مجنونة إنتي أنا، ز يتجوِّ عاوز بدِّك إنتي تريزة:
أخسن.

إيه؟ ناقص ترى يا غريه؟ زي راجل مش ح الفالَّ يل، قويل ا أمَّ يموت، عدوِّك فرج:
الَكنزير. َزيِّ وِخش كويسة، راجل موش لكن راجل، خ الفالَّ تريزة:

َعَشم. فيش ما بقا يحفظك، هللا فرج:
ساعة فاضل شان عىل كويس الطاولة وصلَّحي سفرة، أوضة ادخيل ياهلل تريزة:

َجَدا. منشان ونصف
ال. أُمَّ الخواجة ي َصحِّ روحي (لرتيزة) واد. يا فايدة فيش ما نفسه): (يف فرج

شغلك. موش دي تريزة:
(ثم له أبارك يعقوب الخواجة بيت رايح أنا ا أمَّ الِكْرب، أبو يلعن نفسه): (يف فرج

يخرج).
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أنا وهللا مجنونة، دي أنا، ِتِحب إنه يل ُجْلتي هوَّا يسِتِحيش، ما دي امة الَكدَّ تريزة:
يعني تتجوزيني، يمكن وكمان كبرية، َكواجة واحد لكن يحبني، منه كبري أكرت واحد يف
هنا. ِتِجي ِهيَّا النوم، من جوم الَكواجة ها، ها كمريرات، يتجوزوا كتري َكواجات يف إيه؟

التاني املنظر

وتريزة) (سليم

نايمة؟ لسة ولبيبة تريزة، يا هنا إنتي (يدخل): سليم
هيا؟ ِينَْده أنا عاوز إنتي بتلبس، ُكْمتي هيا تريزة:

لها. اندهي وبعدين َقبْال، كافيه واحد يل هاتي بس أيوا سليم:
(تخرج). سيدي يا هارض تريزة:

الكريوان، صوت َزيِّ كان أَْلَمس، بِحس امبارح ليلة عظيمة ليلة كانت ا أمَّ سليم:
الفجر قالت: ملَّا عليها حرام دا الليل، آخر يف انجلت ا أمَّ مرص، بلبل اها سمَّ من صدق
رايحة كانت اليل النومة َجِت وجدكم الليايل، تناموا عجب النوم، تجار يا قوموا الح، أهو
الطري من عيني سالمة ا وأمَّ عظيم، نقط روحي اسقيت دانا دي، داه طارت. عيني تزور
امبارح. ليلة نوم قلة تعوَّض الغدا، بعد غفلة من يل بد وال نوم، جيعان أنا ا أمَّ (يتتاوب)

قهوتك. ارشبي اتفضيل القهوة): وتعطيه (تدخل تريزة
الظهر بعد فكريني ابقي عظيمة، قهوة دي ا أمَّ إيدك، سلِّم بنتي يا شاطرة سليم:
أطلس، حرير، باريس، بدلة لك تقطعي كموان، الخواجة عند بها تروحي ورقة أعطيكي

لبيبة. ِحنِّة يوم تلبسيها يعجبك، ما َزيِّ
لبيبتك. لك ِويَكيلِّ يَكلِّيكي ربنا سيدي، يا ِكريك كرتَّ تريزة:

أكلِّمها. ِبدِّي ألني لها؛ اندهي روحي سليم:
(تخرج). حارض تريزة:

حليم، يف كتري يل وشكرت هنِّتني بالخطوبة سمعت ملَّا الناس كل امبارح ليلة سليم:
ملن بالجواز بناتهم يغصبوا اليل ُدْكُهم األبَّهات من موش ِنْحَن إلن لبيبة؛ عىل الكالم ا أمَّ
من البنت ألن محلها؛ غري يف دي اآلالفرنكه للحق، جينا إن ا أمَّ افرنكا، عىل إحنا ال يريدوه،
املعطَّرين؛ الجدعان إال يعجبهمش وما طني، متقمَّ كلهم اليل هذا، أيامنا يف خصوًصا دول،
ترضاش ما السوق يف وشاطر كامل يكون تمام جدع لبنته قدِّم إذا دول من األب ألن
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تاخده الزم ولبيبة قوي، يعجبني دا حليم الخواجة ال ال بيدهم، بَْختهم ويخرسون به،
يمكن واال ِتنَْرس، رايحة إنها بد ال إيه؟ تقول رايحة بقا نشوف ملَّا داخلة أهي به، وترضا
زيَّها واليل سنة، عرش ستة بلغ عمرها والحال الجواز، عىل صغرية إنها يل وتقول تتبغدِّد
يف منادي لها ينزِّلوا ويبقوا احتارت، أمرها ويف بارت، كمان سنني ستة عليه فاتت إذا

اق. الُعشَّ عىل لها يفتشوا األسواق

الثالث املنظر

ولبيبة) (سليم

يابا. الخري صباح (تدخل): لبيبة
كريس لك ُخدي بخري، هللا شا إن صبَّحتي، ازيِّك بنتي، يا صباحك يسعد سليم:

ترسك. أخبار عندي إلني جنبي؛ اقعدي وتعايل
يرسوني؛ شك ال اليل أخبارك عني سمَّ بابا، يا آديني الكريس): عىل (تجلس لبيبة

مثلك. بنته يعز الدنيا يف أب يوجد وال حبك، أجهلش ما ألني
إنتي الدنيا، يف غريك حد ليش ما أنا بالقلوب، يعلم ربنا بنتي، يا صدقتي سليم:
أبقا والد، وتجيبي وتتجوزي وتفرحي يل، يخليكي بأن امَلْوال من طالب وأنا حيلتي، بنتي
دادة، كأني األزبكية بهم وأنزل لعبات، لهم وأشرتي وأبوسهم دا، حجري عىل دهم أقعَّ
من وإيش عريس، لك لقينا إحنا بنتي يا شويف بقا دي، الفرحة من تحرمنيش ما رب يا
أقول َهواه، يف َميِّتني مرص بنات كل ولطيف، جميل عريض، طويل زيُّه، فيش ما عريس،

إنتي؟ تحزَّري وال اسمه، عىل لك
بابا. يا أحزَّر بطلت أنا لبيبة:

اسمه. عىل لك أقول ملَّا مكَّارة، يا آه سليم:
امال. يل قول لبيبة:

لقطة؟ هوش ما الحال إزَّيِّ هيه، حليم، سليم:
خسارة. يا لكن ظريف، شب حليم موسيو لبيبة:

كمان؟ إيه خسارة يا سليم:
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أتجوز. غرض ليش ما إني خسارة يا لبيبة:
إيه؟ سببه رضاكي وعدم سليم:

سني. صغر لبيبة:
والد. جابوا ِندِّك اليل صغار، انتيش ما واال عجبكيش ما يمكن دا ال، يَِخي سليم:

بالغصب؟ آخده عجبنيش ما كان وإذا طيب لبيبة:
شورة. عندي أنا لك، أقول قبوله، عدم يف غلطانه فقط أل، بالغصب سليم:

شورتك. عنا سمَّ لبيبة:
إذا للعرس، الخطوبة من اشهر ستة َمعاد ونعمل عليه، أخطبك إني الشورة سليم:
الخطوبة، نكرس عجبكيش ما وإن بعض، يف يفرحكم ربنا وحبيتيه عجبك دي املسافة يف

دي؟ شورة هيش ما إيه قلتي
جدعان؟ ِقلِّة يعني كدا؟ قد عىل روحك تتعب ليه طيب لبيبة:

عليه. يل قويل حد؟ عينك تحت ترى يا سليم:
يعقوب؟ يف إيه تقول لبيبة:

يف تحكي الناس بعدين بانكيري، موش درجتنا، من موش لكن ناس ابن شب سليم:
حليم. وبني بينه كبري فرق ذلك وغري نا، َحقِّ

وِرِزل. جاهل وحليم ومتمدن، عالم يعقوب إيه؟ الفرق أنا لك أقول لبيبة:
امرار، بعض عندنا ِبِيجي كونه نعرفه يعقوب قلنا دا؟ بالفرق عرَّفك ومني سليم:

امبارح. ليلة إال شوفتوش ما حليم ا أمَّ
تقيل. دمه وجدت لبيبة:

تقيل. دمه وجدتي ملَّا طيب سليم:
اسطلتفوش. ما يعني لبيبة:

يرىس يقدرش ما الثاني، شاف اإلنسان إذا مرة أول من إنه الناس يقولوا لكن سليم:
إنتي لطيفة، وأخالق فضايل لهم ويكشف يعارشهم، وهو يعارشه ملَّا إال طبعه حقيقة عن

الخري. إال امك قدَّ وما شورتي اسمعي
شغيل، أعرف وبعدين بابا، خاطر شان عىل دلوقت أرىض طيب نفسها): (يف لبيبة

كالمك. أخالف أقدرش ما أنا بابا، يا أمرك (لسليم)

25



مرص بورصة

إلني العريس؛ أشوف رايح أنا يتوجه) ثم (يبوسها فرَّحتيني بنتي يا أخ سليم:
يعقوب. وكمان ويوسف وأنطون هوا للغدا، عندنا عزمته

الرابع املنظر

ويعقوب) فرج ثم (لبيبة

يعقوب، يف إحنا البال، عىل كنش ما كمان دا ا حقَّ منني، إجالنا دا حليم لبيبة:
دا الرَّدي الخرب سمع يكون الزم دا ماله؟ ترى يا السهرة، يف امبارح ليلة شفتوش ما

غريه. حد اخد ما وعمري عليه، خايفة مانيش أنا ا أمَّ وانقهر،
وحدك؟ إنتي لبيبة، ستي يا جواب): ومعه (يدخل فرج

من جواب يكون الزم دا إيدك، يف اليل إيه وريني شايفة، نيش ما أنا أما أيوا، لبيبة:
رسها). يف تقرأ ثم الجواب، منه (تأخذ هنا هات يعقوب؟

أعطيتكيش ما كوني ِستِّي يا تواخذينيش ما ا أمَّ دليل. القلب إن قال: من صدق فرج:
يل. منتبها ماهيش الجواب) (ويعطيها نايمة وجدتك كوني والسبب بدري، من دا الجواب
برا اطلع يعقوب، سيدك جاي ودلوقت فرج، يا فوادي ريَّح دا املكتوب ا أمَّ لبيبة:

باستناه. ألني لعندي؛ دوغري يدخل له قول يوصل ما أول بالك، وخيلِّ
أحرض رايح أنا داخل، أهو حالل، ابن الراجل دا يل، يقول وال له أقول ال فرج:

يخرج). (ثم السفرة
ياختي. سعيد نهارك مغموًما): يعقوب(يدخل

إيدي، يف لسة جوابك أهو ِفْكرك، يف أنا إزاي شوف حبيبي، يا ونهارك لبيبة:
منه. باشبعش ما ألنني أطويه عيلَّ هاين موش هلل، الحمد

كدا، قد عىل يستاهلش ما الجواب واالَّ لطفك، من بس دا ياختي، عشتي يعقوب:
معزوم مني عارفة إنتي يل، قويل وحده، هللا إال بها يعلم وال بعضها، عند القلوب لكن

النهارده؟ عندكم
وأصحابه. عرييس لبيبة:
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أعطا إنه لك وقال دا، املعرض يف كلِّمك أبوكي كمان، وبتضحكي يعقوب(بحماقة):
لحليم؟ استابينا

معلوم. لبيبة:
به؟ رضيتي وانتي يعقوب:

وعدك. لبيبة:
الخروج). عىل (يعزم ستي يا نستأذن بقا يعقوب:

خليك. قاعد خليك ُهبْل. الرجالة إن قال: من صدق لبيبة:
أل؟ له قلتي بقا يعقوب:

بتعلمهويل؟ اليل األدب دا هوا أبويا؟ كالم أخالف أنا لبيبة:
أل؟ وال أيوا له قلتي الناس، زي تفهميني ما تجنينيني؟ رايحة إنتي يعقوب:

كتري راغب أبويا شوف، بقا غريك، أخد ما والدتي ورحمة تخافش، ما اهدأ، بس لبيبة:
بالخطوبة. أرضا إني قول مني وأخذ َغَصبني، برده أحبوش، ما له قلت إني ولو لحليم،

أروح. ملَّا سيبيني جنِّنتيني، إنتي دا يكفي إيه؟ كدا غري وعاوزة بس، يعقوب:
برشط. رضيت أنا لبيبة:
إيه؟ هوا والرشط يعقوب:

أكرس أعشقه يخليني قدرش ما إذا الخطوبة، بتوع اشهر الستة مسافة يف إن لبيبة:
الخطوبة.

فالحة. موش العبارة كذلك، األمر إنكان يعقوب:
جاي. حد سامعة ُهس، لبيبة:

الخامس املنظر

يوسف) ثم واملذكورة (تريزة

وِهيَّا بَرَّا، َكواجه واهد يف مدموازيل، يا ُخد للبيبة): زيارة ورقة ومعها (تدخل تريزة
ِتْدُكل. عاوز

يتفضل. له قويل لرتيزة) (ثم يوسف، الخواجة أُظنِّي (ليعقوب): لبيبة
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تخرج). (ثم مدموازيل يا طيب تريزة:
نادر دا يلَّ، ومحبته صداقته تشويف ودلوقتي الحقيقة، يف صاحبي يوسف يعقوب:
غري الدنيا يف ما هذه الحالة يف ألن دا؛ َزيِّ صاحب له يوجد اإلنسان كون دي األيام يف
الحمد هلل يوسف والخواجة ِلِغيَّة، إال صاحبه يمايش ال والصاحب األمانة، وعدم الزُّور
وال عاوزني هو ال — هللا سمح ال — كونه الكلية، واملحبة االستقامة بغاية معي ُصحِبته

املعروف. فقط إال عاوزه، أنا
دستور. يوسف(يدخل):

يوسف. خواجة يا تفضل لبيبة:
دليل. قلبي أنا القشطة، زي إنشاهلل وانتهاه اللبن، َزيِّ نهارك يوسف:

واقعد. كريس ُخْدلك طيب يعقوب:
يعقوب؟ يا تغري إنت االثنني، انتم بينكم إال اقعدش ما أنا يوسف:

لها ما والغرية البخت، سيئ الغيور ألن إيه؛ تبقا الغرية أعرفش ما أنا يعقوب:
عن وتبعد تمنع أزواجهم جهة من الناس حق يف واألمان يشء، منها ينتج ما ألن فايدة؛

يليق. ال ما كل أفكارهم
غابوا. الجماعة يف إحنا عليك، يتخافش وال فيلسوف بَْرَدك يوسف:

إجوا. عنهم ما إنشاهلل يعقوب:
دا. حليم تشوف تقدرش ما إنت يوسف:

هوَّا. وال الَعما أشوف يعقوب:
الغرية؟ داء عندكش ما إن بتقول يوسف:
الرِِّزل؟ دا النِّْسناس من أَِغري وأنا يعقوب:
ا؟ ُهمَّ يكونش َمْيش، حس سامعه أنا لبيبة:

بذاتهم. ُهمَّ للباب): يعقوب(ينظر

السادس املنظر

وحليم) واملذكورين ويوسف وأنطون (سليم

لبيبة ثم يوسف ثم حليم ثم أنطون شماله وعىل سليم الصف أول الجلوس (يف
يعقوب.) الصف وآخر
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يعقوب. خواجة يا سبقتنا انت دا جينا، آِدْحنا سليم:
تأخرنا. نحن ألننا امليعاد؛ يف حرض بل سبقناش ما هوا يوسف:

الكالم من َخلِّينا إحنا عقلنا، واخده اليل البورصة يف إيه أعمل أنا معه الحق أنطون:
لها). (يقدِّموا حليم الخواجة لك أقدِّم كوني إئذنيني (للبيبة) دا،

بتاعتك. الكونتنس أعمل أنجنتيه أنا مدموازيل حليم:
يََمْرَزلُه. نفسها) يف (تقول ِمْريس له): (تنحني لبيبة

يدها). يبوس (يريد اللطيفة إيدك أبوس إئذنيني حليم:
يقلدهم ِبدُّه اليل أدي نفسها) (يف مسيو يا بردون وتقول): يدها، تَنِْتش (ثم لبيبة

سبقهم.
تجارس. لو عنيه ت طريَّ كنت أنا دا إيدها، يبوس بده قال نفسه): يعقوب(يف

أعمله بدي كان اليل من فاشية ِهيَّش ما املدموازيل حرضة إن عشمي (للبيبة): حليم
العروسة. إيد يبوس العريس إن فرنك يا نحن عندنا لكن ويَّاها،

حة، مصفَّ علبة يف باريس من جاي كأنه ما فرنك، يا إحنا عندنا قال بس، يعقوب:
وماما. بابا نسينا إحنا دا

جماعة. يا ارتاحوا اتفظلوا ال، أُمَّ نقعد ا أمَّ واقفني؟ خلقنا ربنا إحنا سليم:
الُجنَْراالت تقرا تميلِّ حرضتك يعقوب، خواجة يا أخبارك ْعنا َسمَّ يعقوب): أنطون(إىل

َهديني. يكونوا هلل إنشا وإيطاليا؟ وإسبانيا وبروسيا فرانسا إزيَّها البلوتيكا،
الوشوشة). عىل (يداوم منه بايل عىل موش أنا لبيبة): مع يعقوب(يتوشوش

البلوتيكا يف بيسألك الراجل دا السالم، املغفلني عىل مني، من بالك عىل موش حليم:
منه. بالك عىل ما له تقول

لبيبة ِستِّي له سألته سؤال دا أنطون، بيجاوب موش هوا بردون (لحليم): يوسف
قديمة، عرشة بعض وبني بينهم يخفاك ال كما ألنه لحليم)؛ خفي (بصوت عليه بيجاوبها

تغري. اصحا
بالعرض. وال بالطول شهور ستة لهم ياخدوا إيه من أغري (ليوسف): حليم

حد ما وهللا الجنيهات، عىل كله الرَّك صغار، لعب دا منه، معالكش (لحليم): أنطون
يتسايروا. خلِّيهم غريك، دقنه عىل ويضحك ياخدهم رايح
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محله. يف رأيك برده معلوم أنطون): (إىل حليم
قول يعني ساكت، قاعد أفضل وأنا بعض مع بيتوشوشوا اتنني كل دا، داه سليم:

دا؟ النهار البون حال إزاي يوسف، خواجة يا يل
تغيري من خوف يف ذلك كل مع لكن أتمان، وخمسة عرشة ل حصَّ مترشف يوسف:
حرب منها ينتج كونه يحتمل االبامة، عبارة جهة من دول اليومني خصوًصا البلوتيكة

واإلنجلرتا. األمريكا بني ما مهول
جنيه. ألف خمسني من أكرت شاري دانا أسنانك، يكرس فالك شيخ، يا اسكت حليم:
عليك فرقت وإذا بحدارش، شاري ألنك والسقط؛ الجلد فيهم تخرس ا حقَّ يوسف:

وشار. تروح املاية ستة خمسة البيعة
عليك. حرام شيخ يا عليه، ش تبرشَّ ما يَِخي أنطون:

سمعت إذا تانية ومرة مخطَّر، بلَجْهَجُهوني اليل الشغل للحق جيت إن … أل سليم:
دي املرة هلل إنشا َردي، عقبها الجسارة كرتة ألن ل؛ بتأمُّ اشتغل حليم خواجة يا شورتي
مؤاخذة. غري من طري عضمك لسه انت ألن محاذر؛ كون املستقبل يف لكن خري، عىل تعدي

سليم. خواجة يا محله يف كالمك أنطون:
إيه. بتستنا الخطوبة سرية تفتح ما أنطون): إىل خفي (بصوت حليم

أنا سليم، خواجة يا الخطوبة بتاع الكونرتاتوا أهو اتفضل بقا سليم): (إىل أنطون
اقرا سليم) إىل ويعطيه جيبه من الكونرتاتوا (يخرج بياض. عىل األسامي وخليت كتبته

وشوف. كده
أنطون. خواجة يا عيلَّ ت اتجربَّ انت دا أل ا): رسٍّ ويقرأ (يأخذ سليم

بالة كأنها دول من والبنت كاملتجر صار الزواج دي األيام ا أمَّ نفسه): (يف يوسف
فاتورة. مني

أنطون. يا عيلَّ كتري جنيه آالف ستة أل، أنطون): (إىل سليم
عليك. بالغوش أنطون:

واحد، فنتي وال جنيه آالف الستة من يسوي ما وهللا خفي): بصوت يعقوب(للبيبة
تسأليه. عليكي باللهي ريحة، له شامم مانيش يوسف ملعوب يف إحنا
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ملعوبك. انتظار يف إحنا يوسف): (إىل لبيبة
نال. ما لجَّ ومن نال صرب من نفسه): يوسف(يف

املبلغ. تخفيف مرادي فقط دي، بالرشوطات قابل أنا أنطون): (إىل سليم
لبنتك؟ موش غني أنا رصت إذا مؤاخذة، غري من يعني حليم:

واألربعة مصاريف، ألفني منهم يروح دول جنيه آالف الستة أن شك ال يعقوب:
حال. كل عىل به يشتغل يقدر عنده اليل األلفني عىل يبقوا اليل آالف

أقبل. أنا خاطرك شان عىل طيب سليم:
السرت. عليك ويديم ويهنِّيك ويفرَّحك سليم بو يا يحفظك هللا سليم): (إىل أنطون

أَْلَمس. عندنا بكرة وليلة الرشوط نعلم الغدا بعد سليم:
لبيبة؟ ستي يا سامعة لبيبة): (إىل أنطون

كالمه. يعجبني أنا يعقوب، الخواجة مع باتحدِّت كنت ألني أل؛ لبيبة:
حبيبتي. يا لطفك من دا لبيبة): يعقوب(إىل
الِود. شايف خفي): بصوت حليم يوسف(إىل

دا النهار دا لبيبة، ستي يا لبيبة) (إىل شغلك. موش دا ولبيبة): يوسف (إىل حليم
مبارك. يوم

نفس). غري (من فيك هللا بارك لبيبة:

السابع املنظر

واملذكورين) (تريزة

الَكواجه شأن عىل البورصة من مكتوب واخد يف جواب): يدها ويف (تدخل تريزة
دا. النهار هنا بتاكل اليل مسار السِّ

إىل دا العنوان) (ينظر دا الجواب يل يمكن دا منها) يأخذه (ثم فرجيني أنطون:
إيه؟ السرية أشوف يوسف خواجة يا تأذنني يوسف

إحنا وغري دول، من بيعة عن بيسألني رشيكي يكون الزم دا تفضل، يوسف:
أرسار. بيننا فيش ما سمارسة يا
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العزيز. رشيكنا حرضة ويقرأ): الجواب (يفتح أنطون
دا؟ الجواب يف امللعوب يكنش لبيبة): إىل خفي يعقوب(بصوت

أظنيش. ما لبيبة:
من تلغراف ورد قاعدة، قايمة البورصة ألن حاًال؛ احرضوا وحده): (يقرأ أنطون
األمريكا، جهة من الحرب وإشهار الفوندي نزول فيه بيورِّي وردان، إخوان إىل لوندرة

واحدة. مرة املاية خمسة نزل البون وهنا
يسدِّش ما العروسة مهر وال دا حليم، يا َخَربك جاب دا الفرق ا حقَّ سالم يا يوسف:

دي. الخسارة يف
إنت جنيه، آالف الخمس بيعة يف غرض يل كنش ما أنا أنطون): عىل (يزعل حليم

سليم. خواجة يا إذنك عن (يقوم) غاويتني اليل

(يخرج.)

يخرج). (ثم سليم خواجة يا حاًال نرجع إحنا كذب، خرب يكون الزم دا أنطون:
عليه. جاش ما الخطوبة قدم يكون ال خايف الجدع، مسكني سليم:

خسارته دايًما حاله قدر عىل يشتغلش ما اليل أحسن، قول: كده، تقولش ما يوسف:
بالكدب، َفْرش أهو جنيه، ماية وال عندوش ما وحياتك ألنه يفلس؛ أن له بد ال وحليم قريبة،
له: قال خواجته مرة ألف دا، الشغل بيشتغلش ما ليه يعقوب الخواجة عليك باللهي

َعْرضه. عىل ويخاف رشف صاحب هو ا أمَّ أساعدك. وأنا اشتغل
مجنون. حليم هوا الحق أيوا سليم:

البلد. من اطلعوا قالوا الصبح من كدا قلنا يوسف:
سرت. ربنا دا بابا، يا شفت لبيبة:

بابا. يا باركنا والدها): أمام يركعوا ثم يدها من لبيبة يعقوب(يأخذ
الجماعة. ِنْسيوه اليل دا الكونرتاتوا عىل فريمتك لنا وُحط باركهم أيوا، أيوا، يوسف:
ببعض. ويهنِّيكم يفرَّحكم ربنا قوموا لكم أقول قلبي، قطَّعتوا انتم والدي يا سليم:

فرَّحتني. ما زي بابا يا يفرحك هللا والدها): أيادي (تقبِّل لبيبة
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جرب ما زي عمي بخاطر ويجرب ورسور، هنا يف حياتنا ويجعل لبيبة): يعقوب(إىل
بخاطرنا.

التانيني. إحنا السمرسة نكسب وخلينا فريمتك لنا حط ياهلل يوسف:
تكفي. بتاعتي دونري بارول سليم:

تمام. األَُمرا كالم ألن بها؛ قابل وأنا يعقوب:
مترشف. برده والبون كذب الخرب دا حليم): وصحبته (يدخل أنطون

للِعْرسان. وباركوا البون من خلُّونا يوسف:
مكرهة.) بحالة ويصري يتغريَّ (ثم إيه؟ دا الكالم حليم:

َجد. كالم يعقوب:
سمارستك. ي ونقِّ اعرف ابقا حليم، مسيو يا عندك عقبال يوسف:

الفرح. يف السبت ليلة ترشفونا حرضاتكم من املرجو يعقوب:

الستارة.) وتنقفل جميعهم يخرجوا (ثم

فصل تاني غنوة

يوسف:

ل��ي��ع��ق��وب ل��ب��ي��ب��ة زن��ا وج��وِّ ال��م��ل��ع��وب ف��ي َف��َل��ْح��ن��ا آدح��ن��ا
س��ل��ي��م ��ي��ن��ا َص��حِّ غ��ف��ل��ت��ه وم��ن ح��ل��ي��م وِغ��ْظ��ن��ا أن��ط��ون وِك��ْدن��ا
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