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األول الفصل

يتحادثان، مائدة عىل و«رشاد» «جمال» أوغيل»، «الظ بميدان «جميل» قهوة
املرشوبات من املطلوب عليها بصينية القهوة صبي يدخل متفرقون، وآخرون
مائدة إىل ينتقل ثم الشاي. هنا القرفة، هنا سادة، هنا ويقول: الزبائن، فيناول

ملن؟1 والبانزهري سيدي، ُخشاف ويقول: و«رشاد»، «جمال»

جمال:

أن��ا! ل��ي ال��ب��ان��زه��ي��ُر

رشاد:

م��ص��ط��ف��ى؟ ي��ا وش��ي��ش��ت��ي

الصبي:

س��ي��دي ي��ا ط��ل��ب��ت��ه��ا

مناديًا) جرائد بائع (يمر

الليمون. 1



البخيلة

جرائد: بائع

ال��ل��وا2

رشاد:

ول��د ي��ا ت��ع��ال ال��ل��وا

البائع:

ال��م��ع��تَ��م��ْد4 خ��روج اق��ُروا م��ص��ط��ف��ى3 ح��دي��ث اق��ُروا

رشاد:

�ى؟ �ت� م� خ��روج��ه ُك��روَم��ٌر؟

البائع:

غ��د ب��ع��د أو غ��ًدا

رشاد:

ذاك؟ ق��ال م��ن

كامل. مصطفى الزعيم أسسها التي «اللواء» جريدة 2

كامل. مصطفى الزعيم: 3
الربيطاني. املعتمد «كرومر»: اللورد 4
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األول الفصل

(ويميش): البائع

م��ص��ط��ف��ى

رشاد:

ك��ال��ق��اِئ��د م��ص��ط��ف��ى ل ح��و األف��ك��ار ��ت ال��ت��فَّ

جمال:

ال��ج��رائ��ِد ب��اع��ة ـ��د ع��ن��ـ األخ��ب��ار وص��ارت

رشاد:

ك��ف��ى ت��ع��نُّ��تً��ا ك��ف��ى ب��م��ص��ط��ف��ى م��ع��ي آِم��ْن
وال��ع��ق��الء؟

جمال:

ُك��ل��ه��م��و

رشاد:

واألذك��ي��اء

جمال:

اش��ربْ��ُه��م��وا
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البخيلة

رشاد:

أن��ت؟ م��ا

جمال:

م��ن��ه��م��و ل��س��ُت
ق��َع��ْد أو ق��م��ُت ق��ام إن ال��ب��ل��د م��ع أن��ا إن��ي

أح��ْد ف��ي��ه ي��رن��ي ل��م

جمال) عن يتحادثان مائدة عىل (اثنان

األول:

ث��ي��اب��ِه ف��ي ي��ن��ظ��ر ب��ن��ف��س��ه إع��ج��اب��ِه ع��ن ال��ُم��ك��ِث��ر ت��أم��ل
إه��اِب��ه ف��ي ال��ط��اووس ��ت ت��ل��فُّ

الثاني:

ش��ك��َل��ُه ت��ع��ال��ى أب��دع ق��د ف��ت��ى ل��ه ي��ا أظ��رَف��ه! م��ا ل��ل��ه
ل��ُه م��ال��ي م��ن ال��م��وت ق��ب��ل خ��رج��ُت وواِح��دي ول��دي ه��ذا ك��ان ل��و

األول:

أخ��ي؟ ي��ا ال��ف��ت��ى م��ن

الثاني:

ال��ب��خ��ي��ل��ْه ي��خ��لُ��ف ال��ذي ه��ذا �ال �م� ج�
ال��ج��ل��ي��ل��ْه ال��ض��خ��م��ة وال��ث��روة وال��ض��ي��اِع ال��دك��اك��ي��ن ع��ل��ى
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م��اس��ا إال األح��الم ي��رى وال األك��ي��اس��ا ي��ف��ت��رس ال��ذي ه��ذا
اإلف��الس��ا ل��ك ش��ك��ا ص��ح��ا ف��إن

ذه��ب��ا ِل��ي��ردَّ ن��ح��اًس��ا يُ��ع��ط��ى ب��ال��رِّب��ا وذاك ه��ذا م��ن ي��أخ��ذ
ذا ف��وق ش��يء ك��ل وق��ب��ل

األول:

ي��ق��ول��ون؟ وم��ا

الثاني:

َع��َج��ْب

األول:

م��اذا؟

الثاني:

ال��ذه��ْب ع��ل��ى م��ركَّ��ٌب ب��ِي��ت��ه��ا ب��الُط

األول:

م��ن؟ اآلَخ��ُر وذاك

الثاني:

ال��س��م��اس��ِر م��ن ذاك
وغ��ام��ِر ي��ص��ي��ب��ه ع��ام��ر ك��ل ي��ب��ي��ع
َح��رائ��ِر م��ن وط��لَّ��ق أو ج زوَّ وك��م وك��م
ال��س��ائ��ِر ك��ال��غ��ب��اِر ـ��ق ط��ري��ـ ك��ل ف��ي ت��ل��ق��اه
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البخيلة

ل��س��ام��ِر ل��م��ن��ت��دى ل��ب��ي��رِة ق��ه��وٍة م��ن
وال��م��خ��اِط��ِر ـ��وح��وِل ال��ـ ف��ي ال��ش��ب��اب وي��دف��ع
م��ق��ام��ر ي��دي إل��ي م��س��ل��ف ي��دي ف��م��ن
ع��اه��ِر لُ��ع��اب إل��ى ح��ان��ة س��م��وم وم��ن
ِف��ئ��ْه ك��ال��م��راب��ي��ن ال��ع��ب��اِد م��ن رس��ول��ه وال ال��ل��ه يُ��ب��غ��ض ال

األول:

تُ��رى؟ ي��ا ي��ش��ت��رط��ون ربً��ا أّي

الثاني:

ال��م��ائ��ة ف��ي ذل��ك ف��وق م��ا أو ع��ش��رون
اس��ت��ح��س��ن��ه ك��ي��ف ال��غ��الم إل��ى وان��ظ��ر ال��ف��ت��ى ي��س��ح��ر ال��س��م��س��ار إل��ى ان��ظ��ر
س��ن��ْه؟ ف��ات��ت إن أل��ف��ي��ن ب��ه��ا ل��ي َم��ن غ��ي��ره��ا م��ل��ك��ُت م��ا أل��ٌف ع��ن��دي

األول:

أن��ت؟ أل��ف ع��ن��دك

الثاني:

ذه��ب��ا أل��ٌف

األول:

ال��رب��ا؟ ب��ف��اح��ش ت��ع��ط��ي��ه��ا ت��ري��د
َك��ِذب��ا إال تَ��ق��واك ت��ك��ن ول��م أخ��ي ي��ا تُ��رائ��ي ك��ن��ت ل��ق��د إذن

صوته) يرفع (جمال

14



األول الفصل

جمال:

ال��ُك��ُرنْ��بَ��ْه ه��ذه م��ع��ي وان��ظ��ر َدْع��ن��ا ال��ح��دي��ِث ذا ِم��ن ب��ال��ل��ِه

ويقول) ومعمم بالثياب ملفف وجيه رجل إىل (ينظر

ال��وج��ي��ه؟ ي��ك��ون وم��ن

رشاد:

َك��ْس��بَ��ْه يُ��ك��ب��رون م��ق��اول �ذا ه�
ُج��بَّ��ه ع��ل��ي��ه ي��وم وك��ل ن��ع��ٌل ع��ل��ي��ه ي��وٍم وك��لَّ
ُق��بَّ��ْه ص��ار أم��س ح��ب��ٍة م��ن ي��دي��ه ف��ي ال��م��ال ت��راك��م

جمال:

ِس��ح��ن��ت��ه؟ م��ن ال��م��اَل أع��ج��ب وم��ا ب��ال��ك��رك��دنِّ ال��ح��ّظ َف��تَ��َن وم��ا

رشاد:

زوج��ِت��ه ع��ل��ى ب��اث��ن��ت��ي��ن بَ��نَ��ى ال��م��ش��ي��ِب ه��ذا ب��ع��د ع��ج��ٍب وم��ن
ث��روتِ��ه ع��ل��ى َق��ب��ل��وه ف��م��ا ال��ن��ق��ي��ِب؟ ب��ب��ن��ت ال��زواَج ورام

جمال:

ال��ن��ق��ي��ب؟ ب��ن��ت ه��ي م��ن ت��ل��ك؟ وم��ا

رشاد:

ل��ي��ل��ِت��ْه ف��ي ال��ب��دُر ه��ي ف��ت��اٌة
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البخيلة

جمال:

ب��ي��تُ��ه��ا؟ وم��ا

رشاد:

ال��غ��َرْف ع��ري��ُض ال��ع��م��اِد ط��وي��ُل آب��ائ��ه��ا َق��ص��ُر

جمال:

م��الُ��ه��ا؟ وم��ا

رشاد:

ال��تَّ��رْف؟ رم��وَز ال��ق��ص��وُر أل��ي��س ع��ن��وانُ��ه ال��ق��ص��ُر

جمال:

ال��ب��ي��ِت؟ س��م��ع��ُة وم��ا

رشاد:

ال��ش��رْف؟ ال��ب��ي��وِت ق��دي��م ف��ي أم��ا �وُل؟ �ق� ت� �اذا م�

جمال:

؟ ال��غ��ن��يٍّ وه��و ال��ش��ي��َخ أبَ��ت َولِ��ْم

رشاد:

ال��م��ه��وْر؟ ال��زواج ف��ي م��ا ك��ل وه��ل
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األول الفصل

ال��ق��ص��وْر؟ ال��ك��رك��دنَّ ت��ح��م��ل وه��ل ال��م��ه��اِة؟ ع��ي��َن ال��ت��ي��ُس ي��م��أل وه��ل

جمال:

ح��ل��وٌة؟ أه��َي رش��اد

رشاد:

وك��َف��ى ق��ص��ٍر، وذات

جمال:

وال��ش��رف��ا؟ ال��غ��ن��ى ه��رُت ص��ا أنِّ��َى ل��و ض��رَّ م��ا
رش��اُد؟ ي��ا ال��ب��ن��َت أت��ع��رف

رشاد:

ج��م��اُل ي��ا األمَّ وأع��رف

جمال:

أي��ن؟ وم��ن ك��ي��ف

رشاد:

ات��ص��اُل ن��ش��أت��ي م��ن ال��ن��ق��ي��ِب ِت �ـ �ي� �ب� ب� �ي ل�
ت��زاُل وال ط��ف��ٌل، أن��ا إذ ت��غ��دو إل��ي��ه ك��ان��ت ��َي أُمِّ
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البخيلة

جمال:

خ��ط��ب��تُ��ه��ا؟ إذا تَ��ردُّن��ي تُ��رى ط��ل��ب��تُ��ه��ا؟ إن رش��اُد تَ��رى م��اذا

رشاد:

وال��ج��م��اال ال��غ��ن��ى ت��ج��م��ع «زي��ن��ٌب» ت��ت��م��ن��ى م��ا م��ث��ل أن��ت ل��ي، أْص��ِغ

جمال:

ت��ه��ِذي إن��ك رش��اد؟ ي��ا ال��غ��ن��ى

رشاد:

أه��ِذي؟ أن��ا

جمال:

وت��خ��ِل��ُط أج��ْل،

رشاد:

ال ال،
م��اال أك��ث��ُر وأن��ت ح��ي��ن ب��ع��د َوَريْ��ًع��ا دخ��ًال ال��ن��ق��ي��ب ف��وق أن��ت
واألق��ف��اال األب��واَب وتَ��ح��م��ي ِل ال��م��ا ع��ل��ى ال��ح��دي��د ت��ج��ع��ل ٌة َج��دَّ

جمال:

وم��ن��ك��ا م��ن��ي أش��دُّ ص��دي��ق��ي ي��ا ل��ك��ن��ه��ا
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األول الفصل

رشاد:

ع��ن��ك��ا ال��ل��ه س��يُ��ف��ِرج ق��ل��ي��ٍل ��ا َف��َع��مَّ ص��ب��ًرا

جمال:

وج��م��ال��ي؟

مرآة): (ويخرج رشاد

م��رآت��ي ف��ي ان��ظ��رُه ت��أم��ْل، خ��ذْ ش��ّك؟ ج��م��ال��ك أف��ي
َزي��ن��ب ف��ؤاد تَ��س��ِب��ي س��وف

جمال:

«زي��ـ؟ م��ن
ـ��ن��ب»؟

رشاد:

ال��ف��ت��اِة اس��ُم ص��اح��ب��ي ي��ا ه��ذا

جمال:

زي��ن��ْب ال��ي��وَم ل��ي ف��اخ��ط��ب��ا ��َك وأمُّ ه��ْب ف��اذ ال��ع��زَم ع��ق��دُت اس��م��ع، رش��اد،

رشاد:

ه��ن��ا ه��ا ن��ل��ِت��ق��ي غ��ٍد وب��ع��د ِح��س��اب��ي م��ن ل��ي��رة أع��ط��ن��ي إذن
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البخيلة

اللرية): (يناوله جمال

ف��خ��ذْ َق��ِب��ل��ُت

أمامه): ينظر أن (بعد رشاد

أح��س��ن��ا ق��د ف��ال��ح��ظُّ ب��ربِّ��َك ج��م��اُل ي��ا ان��ت��ظ��ر
أن��ا ودع��ن��ي ش��ئ��َت، ح��ي��ث ف��ِس��ر م��ق��ب��ًال زي��ن��ٍب أخ��و ف��ه��ذا

رشاد) إليه فيتقدم عزيز (يجلس

رشاد:

أَرْك ل��م ش��ه��وٍر م��ن��ذ أخ��ي أه��ًال َم��ْن؟ ع��زي��ُز؟

عزيز:

َم��َع��ْك؟ ك��ان ال��ذي ذا َم��ن ه��ن��ا؟ ه��ا أن��ت رش��اُد

رشاد:

ات��َح��د ك��ي��ف ول��ونِ��ه��ا ث��ي��اب��ِه إل��ى ان��ظ��ر
اتَّ��َق��ْد ال��ن��ظ��اف��ة م��ن ح��ذائ��ه إل��ى ان��ظ��ر
ي��ن��ع��ِق��ْد ل��م ي��ن��ك��ِس��ْر، ل��م ُم��ْس��تَ��ٍو وال��ب��ن��ط��ل��ون
يَ��ُس��ْر ش��يءٌ ل��ك��م ع��ن��دي أِع��ْر ��ْم��َع ال��سَّ أِع��ْرنِ��ي

عزيز:

ال��خ��ب��ْر؟ م��ا ه��اِت، ذاك؟ م��ا
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األول الفصل

رشاد:

ِج��ْل��َدْه ع��زي��ُز، ي��ا ب��خ��ي��ل��ٍة ُه َج��دَّ وح��ي��ُد ج��م��اٌل ه��ذا

عزيز:

رش��اُد؟ ي��ا وع��م��ُره��ا

رشاد:

ال��ث��م��ان��ي��ن ع��ل��ى �ُو �رب� ي�

عزيز:

ْه ُم��دَّ ت��ل��ك
وال��م��ال؟

رشاد:

دك��اك��ي��ِن وم��ن ب��ي��وٍت وم��ن ف��دادي��ِن م��ن ش��ئ��َت م��ا
وم��دف��وِن ُم��ْخ��بَّ��أٍ م��ن ال��ب��ي��ِت، ف��ي ن��اح��ي��ٍة ك��لَّ ال��َص��بُّ وال��ذه��ب

عزيز:

ت��ب��ت��ِغ��ي؟ م��اذا واآلن

رشاد:

ِل��زي��ن��ب��ا أري��ُدُه
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البخيلة

عزيز:

ي��ق��ب��لُ��ه��ا؟ ه��ل وك��ي��ف؟

رشاد:

أبَ��ى ف��م��ا ك��لَّ��م��ت��ه
ْ ال��ن��ب��أ بَ��لِّ��ْغ��ه��ا ع��زي��ُز ي��ا ��َك أمِّ إل��ى ف��ام��ض
َع��َج��بَ��ا وص��ًف��ا ـ��أب��ل��ِه ِل��ْل��ـ ال��ق��ص��َر وص��ف��ُت ل��ق��د
األبَ��ا وأم��دُح ـ��َج��دَّ ال��ـ ل��ه أط��ِري أزْل ول��م
ال��نَّ��َس��بَ��ا َوأَح��لِّ��ي ـ��َم ال��ق��دي��ـ ال��م��ج��َد َوأنْ��َع��ُت
زي��ن��ب��ا وام��ت��دح��ُت ـ��ًرا َخ��يْ��ـ ��َك أُمِّ ع��ن وق��ل��ُت

عزيز:

أن��ا؟ ن��س��ي��تَ��ِن��ي وق��د

رشاد:

ال��َك��ِذب��ا أَط��ْل��ُت ب��ل ال.

عنّي؟ قلَت الذي وما عزيز:
رشاد:

أف��اق��ا م��ا ف��ت��ى ُق��ل��ت:
��ب��اق��ا ال��سِّ وب��ال��ن��ه��اِر ال��م��الِه��ي يَ��ْغ��َش��ى ب��ال��ل��ي��ل

رأي��ي ع��زي��ُز ت��س��أل��ن��ي
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عزيز:

أخ��ا؟ ال��م��ه��ِد زم��ِن م��ن��ذُ أل��س��َت ال؟ �َم ِل�

رشاد:

ال��ِغ��ن��ى إال ِض��ي��َق��ُك��ْم يَ��ُف��كُّ وال أزم��ٍة ف��ي أخ��ي ي��ا ع��زي��ُز أن��ت��م
ف��غ��دا ال أو ال��ي��وَم م��ن��ه ب��دَّ ال خ��الُص��ك��م وح��َدُه ف��ي��ه ال��م��اُل

عزيز:

أْف��ِت��ن��ا ي��ج��يءُ؟ أي��ن م��ن وك��ي��ف؟ ل��ن��ا َع��يْ��َش ال ال��م��ال ب��غ��ي��ر أج��ْل،

رشاد:

ال��ف��ت��ى ِة َج��دَّ م��وِت م��ن ال��ف��ت��ى؛ ِم��ن س��اع��ٍة م��ن��ذ ف��ي��ه ن��خ��وض م��م��ا

عزيز:

َم��ص��ي��َدٍة م��ن ب��د ال ن��ص��ي��َدُه ك��ي ن��ص��ن��ع ال��ذي وم��ا

رشاد:

�ا أن� �ك �ل� ت�
َش��ف��ا إال وج��وِده��ا م��ن ي��ب��َق ل��م أس��رٌة أن��ت��ُم ع��زي��ُز أخ��ي اس��م��ْع
وبَ��نَ��ى ال��ع��ن��ك��ب��وُت ف��ي��ه خ��اَط ق��د ٌم ُم��َه��دَّ ِق��َدٍم م��ن ق��ص��ُرك��م��و
َف��َض��ا ف��ي ب��وم��تَ��يْ��ِن ك��ل ك��ال��ب��وم، ه��ن��ا وه��ا ه��ن��ا ه��ا س��ك��ن��ت��م��وه
ك��ال��رََّح��ا ال��رغ��ي��ِف ع��ل��ى دائ��رٌة أش��داُق��ه��م خ��دًم��ا م��ألت��م��وه
أغ��ا وال ٍم م��ق��دَّ م��ن ي��ب��َق ل��م أص��ب��ح��ْت ك��ي��ف ال��ق��ص��ور إل��ى ان��ظ��ر
ال ق��ال: إال ال��ب��واُب يُ��س��أُل ال ظ��ل��ه��ا وراء ال��ق��وم اح��ت��ج��ب
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عزيز:

ك��ف��ى ك��ف��ى، ل��ب��ؤِس��ن��ا، ِص��ف��ًة رش��اُد ك��ف��ى
ال��ب��ك��ا ِل��َي ت��ِه��ْج وال م��ه��ج��ت��ي ت��ع��ذِّْب وال
ب��ال��ف��ت��ى أخ��ت��ي ت��زوي��ج ف��ي رش��اد اج��ت��ه��ْد وام��ِض

أه��ال ل��ه��ا ك��ان إذا

رشاد:

ال؟ ِل��ْم أخ��ي؟ ي��ا ال ول��ْم
ش��ك��ال وال ه��ن��داًم��ا ُن ال��ش��بّ��ا يَ��ْح��ِك��ه ل��م ف��ت��ى
ع��ق��ال وال َظ��ْرًف��ا ال ُن اإلخ��وا ل��ه يُ��ن��ك��ْر ول��م
وال��نُّ��ب��ال ال��خ��ي��َر ع��ل��ي��ه ال��ن��اس ي��رى ب��ي��ٍت وم��ن

إن��س��انً��ا ك��ان أب��وه

عزيز:

ف��ض��ال ك��ل��ه وه��ذا
ِت��ْه ج��دَّ وراء ع��ّم��ا

رشاد:

ث��روتِ��ْه ع��ظ��ي��ِم وع��ن
ح��ال��ت��ْه ف��ي ل��ي��ت��ن��ي ي��ا

نَ��ِرْث ال وأن��ت أن��ا أخ��ي ي��ا ع��زي��ُز اس��م��ع
رزق��ت��ن��ي م��ا ق��لَّ��ِة ع��ل��ى راٍض خ��ل��ق��ت��ن��ي ك��م��ا رب ي��ا أْم��ل��ُط
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عزيز:

س��اع��ة؟ ال��ج��ّد ف��ي أخ��ذت ه��ال ال��ه��زل. م��ن دع��ن��ا
ال��ب��ض��اع��ة؟ ف��ي ت��رى م��اذا ص��دي��ق أن��ت رش��اُد
�راه؟ ت� �ى �ت� م� رش��اد ي��ا ال��ِج��دِّ ف��ي ب��ن��ا ادخ��ْل

رشاد:

أراه غ��ٍد ف��ي

عزيز:

أب��وه؟ م��ا ال��ف��ت��ى، ع��ن ل��ي ت��ق��ل ل��م

رشاد:

م��دي��را ك��ان ال��رج��ال، َف��خ��ر ك��ان

لنفسه) (ثم

ِس��كِّ��ي��را ح��ان��ٍة ك��ل إل��ى ـ��ل وال��ل��ي��ـ ال��ص��ب��ح ي��س��ك��ُع وال��ل��ه ك��ان

عزيز:

ش��غ��لُ��ُه؟ ك��ي��ف وال��ف��ت��ى،

رشاد:

ال��دواوي��ِن ف��ي
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عزيز:

وزي��را ي��وًم��ا ن��راه ق��د إذْن

رشاد:

ال؟ ِل��َم

لنفسه) (ثم

خ��ف��ي��را أو ح��اج��بً��ا ص��ار رب��م��ا أدري؟ أي��ن وم��ن ق��ل��تُ��ه��ا

لعزيز) (ثم

تُ��ْه ج��دَّ م��ا وَس��ْل األم َم��ن أو أخ��ي ي��ا أب��وه م��ا ت��س��ْل��ن��ي ال
رت��ب��تُ��ْه م��ا وال ال��دواوي��ن ف��ي ج��اه��ه؟ م��ا ش��غ��ل��ه؟ م��ا وال ال
ث��روت��ْه ت��س��اوي ب��وزي��ري��ن ب��ع��َده أو غ��ٍد ف��ي ف��ج��م��اٌل

لحظة) (بعد

��ل��ْت ح��صَّ م��ش��ْت أو وق��ف��ْت إذا ن��م��ل��ٌة تُ��ُه وج��دَّ ال َولِ��ْم
أدخ��َل��ْت م��ا ال��ده��ُر يُ��خ��رج وال تُ��ص��ي��ْب م��ا ب��ي��ت��ه��ا ف��ي وتُ��ْدخ��ل
انْ��َف��َل��ْت م��ا ف��م��ه��ا ف��ي ال��ق��شِّ ع��ل��ى ال��ج��ه��ات ج��م��ي��ع م��ن ان��ق��ل��ب��ْت ل��و
��َل��ْت ال��شِّ وَح��ْش��َو ال��ب��الِط وت��ح��َت ال��ل��ح��اِف ف��ي ب��ي��ت��ه��ا ف��ي ال��م��ال ت��رى

عزيز:

م��ح��ت��اج غ��ي��ُر إل��ي��ه ال��ب��خ��ي��َل أنَّ يَ��رى وه��و ال��م��اُل ال��ب��خ��ي��ل ي��أت��ي ع��ج��ب��ُت
وال��ح��اِج ال��ه��مِّ ال��ك��ث��ي��ِر ال��ك��ري��م إل��ى وم��ش��ى م��اج��ًدا ح��رٍّا ج��اء م��ا وَق��لَّ
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أُن��اج��ي؟ ب��ح��اج��ات��ي َم��ن ح��اِج��ي أك��ث��َر م��ا آِه
ان��ف��راج وج��َه ل��ه��ا ـ��َق أل��ـ ف��ل��م ُدرُت أزم��ٌة

رشاد:

م��ف��ل��ٌس أن��ت ع��زي��ُز

عزيز:

َف��ُق��ْل ذاك ف��ي ش��ئ��َت م��ا

رشاد:

ال��رج��ْل ذاك ك��لُّ��ن��ا ـ��ُز ع��زي��ـ ي��ا ال��ب��الط ع��ل��ى

عزيز:

ك��ل��ي��ن��ا ل��ن��ا راب��ح��ٌة ص��ف��ق��ٌة ج��م��اُل إذن

رشاد:

م��أرب��ي ف��ه��م��َت ق��د
وأب��ي ��ي أمَّ ��َك أمُّ ط��وََّق��ْت م��ا وال ع��ن��دي ف��ض��َل��ك��م أن��س��ى ول��س��ُت

عزيز:

ف��اخ��ط��بْ��ُه رش��اُد إذْن اذه��ْب
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رشاد:

ل��م��ن؟

عزيز:

زي��ن��ِب وأّم ول��زي��ن��ٍب، ل��ي،

رشاد:

ول��ل��ب��ن��ِت؟ واالب��ِن ل��ألمِّ

عزيز:

نَ��َس��ب م��ن ل��ي َم��تَّ م��ن وك��ل �ل أج�

رشاد:

َف��ِط��ٌن أن��َت ع��زي��ُز ي��ا أص��ب��َت

عزيز:

ال��َغ��ِب��ي ي��ف��طِّ��ن ال��ب��ؤُس ه��و ب��ل ال،

رشاد:

وإي��اب��ي؟ وذَه��اب��ي ص��دي��ق��ي ي��ا َوُرك��وب��ي

عزيز:

ال��ح��س��اِب ي��وِم إل��ى ـ��ِب��ْر واص��ـ ت��ش��ا م��ا أن��ف��ْق ام��ض
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ِج��راب��ي س��وًق��ا ي��ج��ْد ل��م ب��َف��ل��ٍس ب��ي��ع ل��و أن��ا
ش��ق��ي ع��ن��ي��ٍف وم��وٍج ك��س��ي��ٍر زورٍق ع��ل��ى رش��اُد ك��الن��ا
ال��زورِق م��ع غ��رق��ن��ا وإال ال��م��ت��اع ب��خ��ي��ر ن��ن��ُج ف��إن

واآلخران جريدة، يقرأ «أحدهم بالقهوة»، مائدة عىل جلوس آخرون «ثالثة
يتحادثان».

األول:

رن��ا ِم��خ��الٍة وراء م��ن ك��ال��ب��غ��ل ل��ح��ِي��ت��ه م��ن الُ��م��ِط��لُّ ذل��ك َم��ن

الثاني:

ال��َق��ف��ا؟ ووالن��ا يَ��ْق��را ص��ح��ي��ف��ٍة ع��ل��ى ان��ح��نَ��ى ال��ذي ذاك ع��ن ت��س��أُل

األول:

ال��ق��ف��ا ه��ذا أج��ل أج��ل،

الثاني:

ال��دك��ت��ور ه��و ه��ذا

األول:

َم��ن؟
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الثاني:

ُم��رت��َض��ى ال��س��الم ع��ب��ُد
ال��ُم��ن��تَ��َه��ى ح��ت��ى األول س��ط��ره��ا م��ن ج��ري��دٍة م��ن ص��ادف م��ا ي��ق��رأ
م��ض��ى ع��اٍم م��ن ظ��ه��رَن وُص��ُح��ٌف ع��ن��ده ال��ص��ب��اِح ُص��ْح��ُف وت��س��ت��ِوي
ال��دَّوا ت��ذاك��ِر أض��ع��اُف ال��ش��ه��ر ف��ي ي��ك��ت��ب��ه��ا ال��ت��ي ال��دف��ِن ت��ذاك��ُر

ال��ب��خ��ُل وع��ي��ب��ه

األول:

ب��خ��ٌل؟ِ ف��ي��ه

الثاني:

ن��ظ��ي��ف��ه ج��اَرت��ي م��ن أب��خ��ُل

األول:

ه��ذه؟ أخ��ي ي��ا م��ن

الثاني:

ش��ري��ف��ْه أس��رة م��ن «ال��خ��ط» ف��ي �وٌز �ج� ع�
وظ��ي��ف��ْه م��ن ال��م��اِل ع��ب��ادُة إال ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ه��ا ل��ي��س
ال��ج��ارْه وُس��ْخ��َر ال��ج��اِر وض��ح��َك ال��ح��ارْه ح��دي��َث ص��ارت ل��ق��د ح��ت��ى
ك��ح��اِل��ه��ا ح��ال��ه وي��ت��م��ن��ى ب��م��اِل��ه��ا ي��ح��س��ده��ا ك��لُّ��ه��م��و

ض��الِل��ه��ا ف��ي األن��ف��س وه��ك��ذا
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األول:

أخ��ي؟ ي��ا غ��ن��اه��ا م��ا

الثاني:

م��اال ال��ُخ��طِّ ه��ذا أك��ـ��ث��ُر

األول:

م��ات��ت إن ال��وارث وم��ن

الثاني:

ج��م��اال يُ��دَع��ى ف��ت��ى

األول:

ال��دك��ت��وُر؟ وذل��ك

الثاني:

م��َع��ْه األك��ُل وال أخ��ي ي��ا ال��ج��وُع �ادٌر»5 «م� �ذا ه�
أرب��َع��ْه ب��ي��ن ال��ب��ي��ض��ة ��م َف��َق��سَّ م��رًَّة ل��ل��َغ��داء دع��ان��ي ل��ق��د

ب��ال��ش��واءِ وِج��يءَ

البخل. يف املثل به ويُرضب العرب، أبخل 5
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جرى؟ ماذا قْل األول:
الثاني:

ي��رف��َع��ْه أن خ��ادم��ه إل��ى أْوَم��ا
ِق��لَّ��ِت��ْه س��وى ع��ي��بً��ا ال��ل��ح��م ع��ل��ى ن��ج��ْد ل��م وإن ع��ي��بً��ا ف��ي��ه رأى
ن��ك��ه��ِت��ْه ف��ي ك��ال��ِم��س��ِك ك��ان وق��د رأي��ُت ل��ح��ٍم أن��ض��َج ك��ان ف��ق��د
«ش��ي��ش��ِت��ْه» ع��ل��ى وه��و وتُ��غ��ل��ُق، ال��ق��ه��واُت تُ��ف��ت��ُح ب��خ��ِل��ِه وم��ن
ل��ي��ل��ِت��ْه ط��رَف��ْي ب��ه��ا ويُ��م��ض��ي ي��وم��ه َط��َرَف��ْي ب��ه��ا ��ي يُ��َق��ضِّ

األول:

وم��رض��اُه؟

الثاني:

ق��ه��وتِ��ْه ع��ل��ى وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا، ـ��ق ال��ط��ري��ـ ف��ي ي��ل��ق��اه��م��و

صائًحا) القهوة يدخل (غالم

الغالم:

ال��دك��ت��ور؟ ه��و أي��ن

أحدهما:

ذاك

(للدكتور): الغالم

َس��َق��ْط أخ��ي س��يِّ��ِدي
ال��ت��رام ت��ح��ت
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الدكتور:

ال��َزَل��ط واب��ور ت��ح��ت أو ف��ل��ي��ك��ن
أَص��اب��ُه؟ ال��ذي ف��م��ا

الغالم:

ال��رأُس ان��ف��َل��َق

الدكتور:

�ْط؟ �ق� ف�
َق��ْط ال��ش��ارع ف��ي ع��ال��ج��ت م��ا أنِّ��ي ول��و ه��يَّ��ا

الغالم:

ال��ِق��ط��ط ج��رَّاَح م��ن��َك ـ��ح ال��ج��ري��ـ ع��وِن ف��ي ال��ل��ه
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الثاين الفصل

— ثالث ومخدات شلتة عليها دكة بها «حجرة نظيفة) السيدة منزل (يف
ويف بمنديل، ومتعصبة األبيض، الشاش من جالبية تلبس نظيفة السيدة

القبقاب» رجلها

الحجرة): يف وحدها (تتكلم نظيفة

ن��ظ��ي��ف��ْه ال��س��ت وأن��ا ن��ظ��ي��ٌف ح��ول��ي م��ن��زل��ي
ص��ح��ي��ف��ْه م��ن ب��ك��ث��ي��ر أن��ق��ى ذاك وب��الط��ي
ول��ي��ف��ْه وص��اب��وٌن ءٌ م��ا ك��لَّ��ف��ن��ي م��ا ك��ل
ق��ط��ي��ف��ْه ال ح��ري��ٌر ال ك��ل��ي��ٌم ال ب��س��اٌط ال
ال��خ��ف��ي��ف��ْه ـ��خ��ي��ُزران��اِت ال��ـ ال��خ��ش��ب��ات ه��ذي غ��ي��ر
ك��ث��ي��ف��ْه أح��م��اًال ـ��ن��اس ال��ـ ك��ب��ي��وت ب��ي��ت��ي ل��ي��س
ال��ل��ط��ي��ف��ْه وال��ش��م��س ـ��ْل��ِق ال��طَّ��ـ ال��ه��واء ف��ي ب��ي��ت��ي أن��ا
��ْه ص��فَّ أل��ف م��ن ل��ديَّ أغ��ل��ى ت��ل��ك ودك��ت��ي
��ْه خ��فَّ ي��ق��ط��ر وك��ان ع��ل��ي��ه��ا زوج��ي م��ال ك��م
��ْه ُق��فَّ أن��ا إذ وال��ي��وم ع��روًس��ا ف��ي��ه��ا ج��ل��س��ُت

يشء) وبيدها عليها داخلة الخادمة «ُحسنَى» ترى أن (بعد



البخيلة

«ُح��س��نَ��ى؟» ج��ئ��ت��ن��ي ب��م��اذا ج��ي��ئ��ي اب��ن��ت��ي ي��ا ت��ع��اَل��ْي

ُحسنَى:

ب��ف��ن��ج��اٍن ج��ئ��ُت ل��ق��د

نظيفة:

ال��بُ��نَّ��ا ج��رِّب��ي ُخ��ذي��ِه
ه��ات��ي ُش��بُ��ك��ي1 وه��ذا

ُحسنَى:

ج��ِي��ُت ق��د ب��ال��ع��ود2 أج��ل
وك��ب��ري��ُت َزنْ��داِن3 ِن ال��دخ��ا م��ع ال��ك��ي��س وف��ي

نظيفة:

ي��داك ُح��س��نَ��ى س��ل��م��ْت

ُحسنَى:

ِف��داِك م��والت��ي أن��ا
ال��ن��ه��ار َخ��ْرَج4 آخ��ذ ه��ل واآلن

التدخني. أداة 1
البخور. عود 2

النار. به تقدح ما وهو «َزنْد»، مثنى 3

الطعام. إلعداد مواد من عادة «نظيفة» تخرجه ما 4
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نظيفة:

«ال��ك��رار» ف��ي إن��ه خ��ذي��ه ام��ِض��ي

ُحسنَى:

س��ي��دت��ي؟ ه��يَّ��أِت��ه

نظيفة:

أج��ل

ُحسنَى:

ِل��ي؟ أخ��رج��ِت وم��ا

نظيفة:

ال��ب��ص��ِل ص��غ��اِر م��ن ـ��ٌس وخ��م��ـ ال��ث��وِم م��ن رأٌس

ُحسنَى:

تُ��رى؟ م��والت��ي وال��س��م��ن

نظيفة:

أَُق��لِّ��ِل َل��ْم ك��أم��ِس،
�ٌة �ي� أوق�
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ُحسنَى:

واألرز؟

نظيفة:

م��ن��زل��ي ي��دخ��ل��نَّ ال ال
ال��َغ��ِل��ي ال��س��ع��ُر يُ��ع��ج��ب��ن��ي وال س��ع��ًرا غ��ال ل��ق��د

ُحسنَى:

وال��ع��س��ْل وال��دق��ي��ِق ِت اف��ت��ك��ر ب��ال��زي��ت ل��ي��ت��ك

نظيفة:

ال��َخ��بَ��ْل؟ ع��اَدك ال��ي��وَم ِك أرا ح��س��ن��ى ي��ا ولِ��َم
ال��َك��ن��ب��ْه ه��ذي وت��ح��ت ه��ن��ا ه��ا أنَّ ن��س��ي��ِت
وال��ُغ��َريِّ��بَ��ْه؟ ال��ك��ع��ك ـ��ِم ق��دي��ـ م��ن ال��ع��ش��راِت

ُحسنَى:

س��ي��دت��ي ي��ا أنْ��َس ل��ْم

نظيفة:

م��خ��رِّبَ��ْه؟ إذْن أن��ت

ُحسنَى:

ال��ق��اض��ي ل��ق��م��َة اش��ت��ه��ي��ُت ق��د
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نظيفة:

ع��ق��ربَ��ْه اش��ت��ه��ت��ِك
ال��خ��َض��ْر؟ م��ن ل��ن��ا «ُح��س��نَ��ى» ي��ا اش��ت��ري��ت ال��ذي وم��ا

ُحسنَى:

ال��ح��َج��ْر ال��خ��اُم م��رُُّد ال��زُّ ك��أن��ه��ا «ال��ب��ام��ي��ا»

نظيفة:

ظ��ه��ْر؟ ق��د ال��خ��ض��اُر ه��ذا م��ت��ى م��ن��ذ «ال��ب��ام��ي��ا»؟

ُحسنَى:

تُ��َس��ْر ب��ه��ا س��ي��دت��ي ع��س��ى ق��ل��ت: ج��دي��دة.
َع��بَ��ْر أس��ب��وٍع م��ن��ذ ـ��ه��ا ع��ل��ي��ـ ال��م��ن��ادوَن ن��اَدى
ال��نَّ��ِض��ْر ش��ب��اب��ه��ا وف��ي ش��وك��ِت��ه��ا ف��ي ت��رف��ُل

نظيفة:

«ع��م��ْر» ال��ش��ي��خ م��ن��زل ف��ي أك��ل��تُ��ه��ا ل��ق��د أج��ل
ك��ال��درْر ع��ل��ي��ه��ا ـ��ث��وُم وال��ـ اإلب��ري��ِز ك��ال��ذه��ب

ُحسنَى:

ت��أك��ل��ي��ن��ه��ا وال��ي��وَم
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نظيفة:

��بْ��ر ال��صَّ ط��ع��م م��ن أم��رَّ
األَُخ��ْر ال��ب��واك��ي��ِر م��ث��َل غ��ال��ي��ًة اش��تُ��ِريَ��ْت

ُحسنَى:

ت��ل��ك ه��دي��ة

نظيفة:

��ْن؟ وِم��مَّ

ُحسنَى:

ح��َض��ْر ل��ي ق��ري��ٍب ِم��ن

نظيفة:

وم��ت��ى؟ ج��اء؟ أي��ن م��ن

ُحسنَى:

بَ��َك��ْر ق��د ال��ص��ع��ي��د م��ن

نظيفة:

م��س��ت��ع��ج��ل��ْه؟ ب��ق��ب��ل��ٍة َج��َزيْ��ِت��ِه؟ تُ��رى وِب��ْم
��َل��ْه م��ك��مِّ «دق��يّ��ة» واط��ب��خ��ي ف��ت��ات��ي ام��ض��ي
��َل��ْه م��ح��مَّ ع��س��ٍل م��ن خ��ل��يَّ��ٌة ك��أن��ه��ا
م��ك��لَّ��َل��ْه ب��ه وه��ي ل��ؤل��ٌؤ ف��ي��ه��ا وال��ث��وم
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… وال��ع��ظ��م

حسنى:

… وال��ل��ح��م

نظيفة:

آُك��َل��ْه أن يُ��ت��ع��ب��ن��ي �ذَري اح�

حسنى:

أس��ه��َل��ْه م��ا «ال��ب��ام��ي��ا» ف��ي س��ي��دت��ي ي��ا ال��ل��ح��م

نظيفة:

ان��ظ��ري «ُح��س��نَ��ى»

ُحسنَى:

س��ي��دت��ي

نظيفة:

َوَس��خ ال��ب��الط ع��ل��ى

ُحسنَى:

أط��ب��ُخ أم��ِض��ي ث��م َط ال��ب��ال أغ��س��ِل اآلن

جمال) يدخل … حجرتها إىل السيدة (تنسل
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جمال:

ُح��س��نَ��ى

ُحسنَى:

س��ي��دي؟ ج��م��اُل

جمال:

ه��ن��ا؟ أن��ِت

ُحسنَى:

ه��ن��ا؟ أن��َت

جمال:

ت��ص��ن��ع��ي��ن؟ م��ا

ُحسنَى:

غ��دا وص��ن��ع��ت��ي ـ��ي��وَم ال��ـ ص��ن��ع��ت��ي
ت��رى ك��م��ا أغ��س��ل��ه أن��ح��ن��ي ال��ب��الط ع��ل��ى

جمال:

ال��يَ��دا؟ ه��ذه ـ��ع��ذاِب ل��ل��ـ خ��ل��ق��َت ِل��ْم رب ي��ا
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ُحسنَى:

ال��ع��م��ال أح��ب إن��ي س��ي��دي ع��ذاب ال..ال

جمال:

ه��ن��ا ه��ا أراه��ا ال نِّ��ي ف��إ ج��دت��ي وأي��ن

ُحسنَى:

ال��ض��ح��ى ال��ِخ��زان��ِة ِف��ي ـ��ي ت��ص��لِّ��ـ م��ض��ْت أظ��ن��ه��ا

جمال:

تُ��رى؟ ُح��س��نَ��ى ي��ا ل��ل��م��ال أو ل��ل��ه

ُحسنَى:

ت��ش��ا ك��م��ا
نَ��َوى م��ا ع��ب��د ل��ك��لِّ ت��ع��م��لُ��ُه؟ وم��ا ل��ي م��ا

الدكة): عىل كيًسا رأى وقد (لنفسه جمال

ج��راُب ه��ذا بُ��ش��راَي، ك��ي��ٌس؟ … ت��ح��ت��َي ذاك م��ا
خ��راُب؟ أم ج��رابُ��ه��ا ش��ع��ري ل��ي��ت أع��ام��ٌر
ت��س��م��ُع ال … ت��رى ال ـ��نَ��ي وُح��س��ـ ك��ي��ٌس أج��ٌل ك��ي��ٌس؟

يقبله) (ثم

أدَُع؟ أم آُخ��ذُُه ذه��ٌب وف��ي��ه ك��ي��س
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مرتدًدا) (يرتكه

تَ��ن��ق��ِط��ُع ي��دي ل��ي��ت ال أن��ا؟ أل��صٌّ … ال … ال

(يتناوله)

ال��ك��ي��ُس ح��وى م��ا ل��ن��ن��ظ��ْر

فيه) ما ويعد (يفتحه

ري��االِن … ج��ن��ي��ه��ان
َم��رج��اِن ُس��ب��ح��ُة وذي ي��اق��وٍت ف��صُّ وه��ذا

جيبه) يف ما (يخرج

ون��ص��ف��اِن؟ أق��رش��ان ج��ي��ب��ي ح��وى م��ا ل��ن��ن��ظ��ُر
ح��رم��ان��ي ط��وُل ح��راٌم ال��ب��خ��ل ش��دة ح��راٌم

الكيس) إىل وينظر نقوده، (يرد

أح��دا س��رق��ُت م��ا ن��ف��س��ي س��رق��ُت ال��ي��دا ك��ي��س��ه��ا ن��ح��و م��ددُت ف��إن
اع��ت��َدى ن��ف��س��ه س��ارَق أرى وال

أح��ْد ال��ن��اس ف��ي رأيَ��َك رأى م��ا … ج��م��اٌل ي��ا ال
ل��ل��ول��ْد؟ ُم��س��ت��ب��اٌح ـ��ِن ال��وال��دي��ـ م��اُل ق��ال م��ن
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يرسق): وهو فرأته، خلسة إليه نظرت (وقد ُحسنَى

ورَج��ْع م��راًرا ال��ك��ي��س إل��ى ج��اء ص��ن��ْع؟ م��ا ج��م��اٍل ع��ل��ى أس��ف��ا ي��ا
وق��ْع ث��م ب��ره��ًة ع��ل��ي��ه ح��ام

(لنفسها)

راح��تُ��ْه ال��ح��رام ع��ل��ى َج��رؤْت ج��م��اٍل وي��َح
تُ��ْه ج��دَّ ع��ل��ي��ه َج��نَ��ت إن��م��ا ��ا ل��صٍّ ك��ان م��ا

جيبه): يف الكيس (يدس جمال

وح��َده��ا ب��م��ال��ي ت��ص��رف��ت وإَن ب��ع��َده��ا م��ال��ي وال��م��ال ال؟ ولِ��َم
ع��ن��َده��ا ت��م��وَت ح��ت��ى ودي��ع��ت��ي

مرسًعا) (يخرج

ُحسنَى:

ال��ظ��الِم ف��ي ك��ال��ل��صِّ ان��س��لَّ ج��م��اٍل ع��ل��ى وي��ل��ي أل��َف ي��ا
«ح��رام��ي» إل��ى ب��ي��ٍت اب��ن م��ن ص��يَّ��راه وال��ب��خ��ل ال��ف��ق��ر
أُح��بُّ��ُه أن��ي غ��ي��َر وس��ارٌق ل��صٌّ ه��و
ذنُ��ب��ُه؟ أي��ن … ��ِه ح��قِّ م��ن ال��ق��ل��ي��َل ح��رم��تُ��ه
�رددا م� �ه �تُ� رأي� ه��ذه ب��ع��ي��ن��ي إن��ي
ال��رَّش��دا وأض��اع ـ��نَّ ُج��ـ ال��م��ال أح��سَّ ل��م��ا
ت��ع��وَّدا وال��ح��ج��ا ِف وال��ع��ف��ا ال��ض��م��ي��ر ع��ل��ى
ال��ي��دا َم��دَّ م��ا ي��دي��ه ج��دَّت��ْه م��ألْت ل��و

فتقول) ضجة تسمع (ثم
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ُم��ص��اله��ا م��ن وع��ادت ص��لَّ��ْت ق��ب��ق��اب��ه��ا ال��ح��ج��رة ف��ي رن ق��د
ض��ح��اي��اه��ا م��ن ج��م��اًال أنَّ ال��ض��ح��ى ت��ص��لَّ��ي وه��ي درْت وم��ا

لنفسها) ُحسنَى (فتقول «ُحسنَى») ترى أن بدون نظيفة السيدة (تدخل

ف��ل��ن��ن��ت��ظ��ْر … تَ��َرن��ي ل��م ك��ي��س��ه��ا ن��ح��و ت��س��رع
ت��ن��ت��ح��ْر؟ أم دًم��ا ت��ب��ك��ي ه��ل ت��ف��ع��ل؟ تُ��رى م��اذا

(لنفسها): نظيفة

ع��ج��ْب! ش��يءٌ … س��اع��ٍة م��ن ه��ن��ا ه��ا ك��ان ِك��ي��س��ي
ذه��ْب؟ أي��ن اخ��ت��ف��ى؟ ك��ي��ف َط��يَّ��َرُه؟ تُ��رى ي��ا م��ن
ذه��ْب م��ن ق��ط��ع��ت��ان ـ��ِه وف��ي��ـ ري��االن ف��ي��ه
أغ��ْب ل��م ل��ي��ت … ع��ن��ه ـ��ُت وغ��ب��ـ ه��ن��ا وض��ع��تُ��ه
أِج��ْب! أل��ق��اك؟ ك��ي��ف ـ��َت؟ أن��ـ أي��ن ح��ب��ي��ب��ي ِك��ي��ِس��ي
إب��ل��ي��ِس م��ن رب ي��ا ل��ي وخ��ذه ك��ي��ِس��ي ل��ي أع��ْد رب ي��ا … ِك��ي��س��َي

خ��س��ي��ِس ف��اج��ر ل��ص وك��لِّ
ش��م��ع��ت��اْن أو ل��ل��ح��ن��ف��ي ف��ش��م��ع��ٌة ل��ي ع��دَت إن
م��ائ��ت��اْن ال��ق��روش م��ن ب��ه ل��ي ي��ع��ود ق��رش
م��س��ج��ِده��ا ف��ي ت��وض��ُع ل��ل��س��ي��دْه وش��م��ع��ٌة
َم��رق��ِده��ا م��ن ب��ال��ق��رب ُم��وق��َدْه ف��ي��ه ت��ب��ي��ت
ع��ال��م��ْه ِب��ي «زي��ن��ُب» س��ي��دت��ي ش��م��ع��ٍة إل��ى ف��ق��ٍر ف��ي أن��ا ال،
خ��ادم��ْه م��ن ت��أخ��ذ س��ي��دًة ي��س��م��ع��وا ول��م ال��ن��اس يَ��َر ول��م

«ُحسنَى») ترى أن بعد (ثم
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نظيفة:

ُح��س��نَ��ى

ُحسنَى:

ُم��ِري

نظيفة:

ه��ن��ا؟ أن��ِت

ُحسنَى:

أج��ْل

نظيفة:

اس��م��ِع��ي ت��ع��اَل��ِي
ال��ب��الَط خ��لِّ��ي

ُحسنَى:

ج��َرى؟ م��ا

نظيفة:

دِع��ي َس��اع��ًة دِع��ي��ه
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ُحسنَى:

س��ي��دت��ي؟ ج��رى م��اذا

نظيفة:

أن��ت��ِظ��ُر أُك��ْن ل��م م��ا
ف��اج��ع��ٌة م��ص��ي��ب��ٌة

ُحسنَى:

ال��خ��بَ��ُر؟ م��ا دَه��ى؟ م��اذا

نظيفة:

ال��ُم��َط��يِّ��ُر ط��يَّ��ره ه��ن��ا ه��ا ك��ان ك��ي��ِس��ي

ُحسنَى:

ف��ي��ه؟ ك��ان م��ا

نظيفة:

وج��وه��ُر وُس��ب��ح��ٌة ذه��ٌب

ُحسنَى:

س��ي��دت��ي؟ ب��ي ال��س��وءَ ظ��ن��ن��ِت وه��ل
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نظيفة:

أس��ت��غ��ف��ُر اب��ن��ت��ي ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر
ي��خ��ط��ُر ب��ب��ال��ي ل��ي��س م��ا ذل��ك ت��س��رق��ن��ي؟ خ��ادم��ت��ي اب��ن��ت��ي «ُح��س��نَ��ى»
ع��ن��ُه ال��ل��ه ع��ّوض��ن��ي ك��ي��ِس��ي ال��ل��ه ذم��ِة ف��ي
م��ن��ُه ال��ل��ه ل��ي ي��ق��ت��صُّ ي��وًم��ا ب��د ال وال��ل��صُّ

ُحسنَى:

م��ض��يّ��َع��ْه س��ي��دت��ي م��س��رف��ٌة س��ي��دت��ي
م��وض��َع��ْه ال��م��ك��اُن ه��ذا ي��ك��ْن ل��م ال��ج��راَب إن

نظيفة:

م��نّ��ا ف��ه��و ت��ج��ه��ل��ي��ن��ه ال أن��ت غ��ري��م��ي ع��رف��ُت اب��ن��ت��ي ي��ا اذه��ب��ي

ُحسنَى:

َم��ن؟ تُ��رى؟ َم��ن

نظيفة:

وذه��نً��ا ق��ل��بً��ا ُم��ل��ئ��ِت م��ن��ه أن��ِت ع��ن��ه ض��م��ي��َرك س��ل��ي

ُحسنَى:

َم��ن؟
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نظيفة:

ج��م��اٌل

ُحسنَى:

م��والت��ي؟ ي��ا ت��ق��ول��ي��ن م��اذا

نظيفة:

ال��ص��دق

ُحسنَى:

ظ��نٍّ��ا ت��ظ��نِّ��ي��َن ب��ل
ال��س��وءَ أن��ا ِب��ي َف��ُظ��نِّ��ي م��ح��اٌل ه��ذا ج��م��اٌل؟ َم��ن؟

نظيفة:

«ُح��س��نَ��ى» ح��اش��اِك أن��ِت؟

ُحسنَى:

ل��ح��َم��ا ت��ج��ْد َل��ْم ��ا ل��مَّ ـ��ِت ال��ب��ي��ـ ف��ي ِق��ط��ٌة َم��ن؟ إذن
ال��ع��ظ��م��ا؟ أو ال��ج��ل��َد ه��و َظ��نَّ��تْ��ُه ب��ال��ك��ي��س م��ض��ت

(مستضحكة): نظيفة

اإلن��اْث ف��ي ن��ك��ب��ٌة ي��ا َخ��ب��اْث ي��ا اذه��ب��ي ام��ض��ي
ال��ك��ان��وِن إل��ى ِط��ي��ري «ُح��س��نَ��ى» َط��ة ال��ف��و ال��بَ��س��ي … ال��ض��ح��ى ت��دخ��ُل أوش��ك��ْت
ال��ع��ي��وِن دون … األن��وِف دون ـ��ب��اَب ال��ـ وُس��دِّي ي��ش��ي��َط أن ال��طَّ��ب��خ واح��ذري

50



الثاني الفصل

ُحسنَى:

ل��ش��اِن��ي��ا ذاه��ب��ٌة ِذي أن��ا ه��ا س��ي��دت��ي
ط��ع��ام��ي��ا ان��ُظ��ِري ث��م س��اع��ًة ان��ت��ظ��رِي��ن��ي

(تخرج)

(لنفسها): نظيفة

«ال��ب��ام��ي��ا» ي��وُم ال��ي��وم ل��ش��أن��ه��ا ذه��ب��ْت ق��د
واث��ق��ْه ِج��دُّ ب��ِك أنّ��ي أظ��ه��رُت وإن ش��كٍّ ل��ف��ي إن��ي اذه��ب��ي «ُح��س��نَ��ى»
ال��س��ارَق��ْه ف��أن��ِت ال��ب��ي��ت ف��ي س��واِك أح��ٍد م��ن وم��ا ال��ك��ي��ُس ُس��ِرَق ق��د
ال��ب��ئ��ر خ��ب��َر َف��أْخ��ِف��ى �ِك أداري� �ي �ن� �ك� ول�
ب��ال��س��رِّ ال��خ��ادُم ـ��َده��ا ق��يَّ��ـ س��ي��دٍة وك��م

يدخل) (جمال

َم��ن؟

جمال:

أن��ا ه��ذا ج��دت��ي..

نظيفة:

ج��م��اُل؟ َوَل��ِدي َم��ن؟
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جمال:

�دة؟ ج� ي��ا ال��زك��اُم ص��ن��َع م��ا

نظيفة:

�زاُل ي� ال
ال��ح��اُل؟ ك��ي��ف ج��م��اُل؟ ي��ا ت��ص��ن��ع م��ا وأن��ت

جمال:

وق��ط��راْن زف��ٌت ْه ج��دَّ ي��ا ال��ح��ال

نظيفة:

ج��ن��ي��ه��اْن ف��ي��ه ال��ج��ي��ب ان��ُف��ِض ك��ي��ف؟

جمال:

َخ��ال ري��ال��ي��ن م��ن ح��ت��ى ج��ي��ب��ي ل��ه؟ أي��ن وم��ن ج��ن��ي��ه��اِن؟ أن��ا؟
�دُة ج�

نظيفة:

ال��بَ��ن��ون��ا ف��داَك م��اذا؟ ت��ك��لَّ��ْم روح��ي..

جمال:

ت��غ��ض��ب��ي��ن��ا ال ج��دُة ع��ِدِي��ن��ي ل��ك��ن أق��ول
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نظيفة:

يَ��م��ي��ن��ا أم��ِس ح��ل��ف��ُت ف��إن��ن��ي ال��ن��ق��ود إال

جمال:

ج��دْه ي��ا ش��يءَ ال إذن ج��ئ��ُت ك��م��ا ام��ض��ي إذن
ْه م��دَّ م��ن م��ن��ِك ب��ش��يءٍ أظ��ف��ْر ل��م أنَّ��ي ع��ل��ى

نظيفة:

ري��اال؟ وال��ث��الث��ون

جمال:

ع��ل��ي��ه��ا ش��ه��ٌر م��ض��ى ق��د
إل��ي��ه��ا ف��ان��س��لَّ��ْت ـ��ش��اِل ال��ن��ـ ي��ُد ��تْ��ه��ا ش��مَّ ت��ل��ك

نظيفة:

غ��ي��َرك��ا ي��س��رق��ون ال ب��ال��ه��م م��ا خ��ي��َرك��ا ال��ل��ص��وَص ال��ل��ه َح��َرَم ال
ال��نَّ��ش��اِل ق��ص��ُة وع��ادْت إال ب��م��ال��ي وت��ن��ص��رْف تَ��ْل��َق��ِن��ي ل��م

ب��ال��ح��الِل ل��ي��س م��ال��ي ك��أن

جمال:

ح��راْم أو ُس��ْح��ٌت ُة ـ��دَّ ج��ـ ي��ا م��الُ��ِك أق��ْل ل��م
ال��ح��راْم وال��ب��ي��ُت ـ��ه ال��ل��ـ م��اُل يُ��س��رق ف��ل��ق��د
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نظيفة:

ج��م��اُل ي��ا ال��ع��ي��ُن

جمال:

س��ب��ي��ِل م��ن م��اِل��ك إل��ى ف��م��ا �ي �ول� �ق� ت� ال
ُف��ض��ول��ي وال ح��اس��ٍد ل��ع��ي��ن
وال��م��ن��دي��ِل ال��ل��ح��اِف ف��ي م��الُ��ِك
وال��زن��ب��ي��ِل ��ِة ال��ق��فَّ ف��ي م��الُ��ِك
ب��رم��ي��ِل ف��ي ال��ب��ئ��ِر م��اءِ وت��ح��ت

نظيفة:

ك��ِذْب؟ م��ن ت��ص��وغ م��اذا ع��ج��ب ذا إنَّ ال��ب��ئ��ر؟ ف��ي

اضطراب) (يف

األَدْب تَ��نْ��َس ال ج��م��ال
ب��ب��ال��ي خ��ط��رْت م��ا ه��ذه اِب��ن��ي؟ ي��ا ال��ب��ئ��ِر ف��ي
ِس��روال��ي؟ ف��ي خ��بَّ��أُت ق��د ال��م��اُل ت��ق��ول ال ِل��ْم
وم��ال��ي؟ َل��ك��م م��ا ـ��ُت ف��ع��ل��ـ ق��د َه��ب��ون��ي ل��ك��ن
ب��م��ال��ي؟ ب��ص��ي��رًة ح��رَّْة اب��ِن��ي ي��ا أل��س��ُت
ل��ي ب��دا م��ا أص��ن��ع ب��ه ش��ئ��ُت م��ا أص��ن��ُع

جمال:

ال��ح��ريَّ��ْه ه��ذه أن��ازع��ِك ل��م ف��إن��ي ع��ل��ي��ك ج��دت��ي َه��وِّن��ي
َح��ِن��يَّ��ْه وراء أو ال��س��ق��ِف ف��ي ـ��زِل ال��م��ن��ـ م��ن ش��ئ��ِت ح��ي��ث ال��م��اَل خ��بِّ��ِئ��ي

54



الثاني الفصل

َح��ِش��يَّ��ْه أو ش��ل��ت��ٍة أو ل��ح��اٍف أو ك��راٍر أو م��ط��ب��خ ف��ي ادف��ن��ي��ه
خ��ف��يَّ��ْه ال��ظ��ن��وِن ع��ن ع��م��ٍق ذاِت ب��ئ��ٍر َق��رارِة ف��ي َف��واِري��ِه أو
ري��اال؟ ال��ث��الث��ون م��ا ك��ث��ي��ٌر ه��ذا ج��دت��ي
م��اال أم��ث��ال��ي ع��ن��د ل��ي��س��ت ج��دة ي��ا ه��ي
ِش��م��اال أغ��ن��ْت وال ًم��ا ي��و م��ألْت ي��م��ي��نً��ا ال

نظيفة:

أم��ث��ال��ك؟ ع��ن��د

جمال:

وال��ل��ِه إي

نظيفة:

رج��اال أن��ت��م م��ا
ح��الال ك��ان��ت إذا ءِ ال��م��ر ث��روَة تَ��ب��ِن��ي ه��ي

ج��م��اُل اس��م��ع

جمال:

ج��دت��ي ي��ا س��ام��ٌع

نظيفة:

ُم��ف��ِل��س��ا ك��ان بُ��نَ��يَّ ي��ا َج��دَُّك
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جمال:

ج��دُة؟ ي��ا م��ِث��ل��َي

نظيفة:

وأت��َع��س��ا ح��ال��ًة أش��ق��ى ك��ان ب��ل �دي ول� �ا ي� ال
ث��روًة ن��ق��ي��ٍر ش��روي م��ن ��َس أسَّ

جمال:

��َس��ا أسَّ ك��ي��ف ج��دُة ت��ذُك��ري ل��م
��َس��ا؟ ال��م��دمَّ ط��ع��ام��ه ي��ك��ن أل��م داِرس��ا؟ َربْ��ًع��ا س��ك��ن��اُه ي��ك��ْن أل��م
تَ��ل��ب��س��ا أن نَ��ف��َس��ه يُ��َح��رِّْم أل��م ن��وُم��ُه؟ ال��ب��الِط ع��ل��ى ي��ك��ْن أل��م

نظيفة:

ُع��ري��ان��ا؟ َك ج��دَّ رأى ذا َم��ن أو ن��بَّ��أَك؟ وَم��ن

جمال:

ع��ن��وان��ا ب��ك ك��ف��ان��ي يُ��نَ��بُّ��ونِ��ي ل��م َه��ب��ي��ه��م
ال��ث��ي��اب ه��ذي غ��ي��ر ُك��نْ��ُت ُم��ذْ ـ��ِم��ِك ج��س��ـ ع��ل��ى ق��طُّ رأي��ت م��ا ج��دت��ي
ال��ح��س��اِب؟ ل��ي��وِم يُ��رت��َدي ك��ف��ٌن أه��ذا ال��ق��دي��م ث��وب��ك ب��دِّل��ي
األح��ق��اِب تَ��َط��اُوَل َم��ال يَ��ُة) و(األو ال��ش��اش ذل��ك ال��رأس وع��ل��ى
ال��ِخ��ض��اِب وط��وُل ال��م��َدى وط��وُل ـ��ىُّ وال��ط��ـ ال��ن��ش��ر رق��ع��ت��ي��ه��م��ا ع��ف��ا ق��د
ال��ق��ب��ق��اب ف��ي ��اِم ال��ح��مَّ ك��ص��ب��يِّ إال رج��ل��ي��ِك ال��ن��اظ��روَن يَ��ر َل��م
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نظيفة:

ج��م��اُل ي��ا ت��وّق��ْح��َت ق��د

جمال:

ب��ي م��ا ج��دُة ( (أف��شُّ ات��رك��ي��ن��ي �ي �ن� �ي� دع�
ش��ب��اب��ي ت��ق��ت��ل��ي��ن وال��ي��وَم م��اِن ال��ِح��ر م��ن ال��ش��ب��اب ف��ي م��ات وال��دي

نظيفة:

ُم��ص��اب��ي ت��ح��رِّْك ال ال��ج��رَح، َودَِع ج��م��اُل ال��ع��زي��ز ت��ذكِّ��ْرنِ��َي ال

جمال:

ك��وال��دي اق��ت��ل��ي��ن��ي

نظيفة:

ال��ت��راب ف��ي وُح��طَّ��ن��ي اس��ل��ْم ب��ل ـ��رُّ �ـ �ش� ال� �َد �ُع� بَ�
ل��َك ف��ي��ه وال��م��اُل ال��ج��راب اب��ن��ي ي��ا إن

جمال:

ال��ج��راب؟ ف��ي م��ا ب��ب��ع��ض ل��ي َم��ن
ب��ذه��اِب ��بَ��ا ال��صِّ آذن م��ا ب��ع��د اش��رب��ي��ه … ُك��ِل��ي��ه ب��ه؟ ان��ت��ف��اع��ي م��ا

بالدمع) عيناه (تغرورق

ل��ي واْغ��ف��ِري م��ن��ي ك��ان ع��م��ا ج��دُة اص��ف��ح��ي
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البخيلة

ل��س��ب��ي��ل��ي أم��ِض��ي ُة ـ��دَّ ال��ج��ـ أي��ت��ه��ا َوائْ��ذَِن��ي

نظيفة:

َج��رى م��ا وط��وي��ُت ُل ج��م��ا ي��ا ن��س��ي��ُت ل��ق��د
�وَك أدع� واآلن

جمال:

ل��م��اذا؟

نظيفة:

تَ��رى؟ م��ا ل��ل��َغ��داء،
غ��ال��يً��ا ج��دي��ًدا ل��ونً��ا ن��ق��ت��ِس��ْم ج��م��اُل اب��َق
«ب��ام��ي��ا» ع��ن��دي ال��ي��وَم م��ع��ي ُك��ْل ب��ن��يَّ اب��َق

جمال:

ِت��ي��ا؟ ج��دَّ ي��ا ق��ال م��ن ج��دي��دٌة؟ «ال��ب��ام��ي��ا»

نظيفة:

أَك��ْل��تَ��ه��ا؟

جمال:

أص��دق��ائ��ي��ا ع��ن��د م��راًرا أج��ل
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نظيفة:

ال��طَّ��واِه��ي��ا وُخ��ذ َة ال��ط��ه��ا َخ��لِّ «ال��ب��ام��ي��ا» ف��ي
وال��َع��واف��ي��ا ـ��ب��اَب ��ـ ال��شَّ ي��ح��ف��َظ «ُح��س��نَ��ى» وط��ب��ُخ
ب��ح��اج��ِت��ْك ون��اج��ن��ي س��اع��ًة ج��م��اُل اج��ل��ْس

جمال:

ج��دت��ي؟ أق��ول م��اذا

نظيفة:

ِت��ْك ل��ج��دَّ تَ��َش��ا م��ا ق��ْل

جمال:

ال��زواج إال أط��ل��ب وال ك��ب��رُت ج��دت��ي ي��ا أن��ا

نظيفة:

ل��َك ص��ب��يَّ��ٌة ع��ن��دي

جمال:

ال ق��ل��ُت ك��م ال، ال��خ��ادُم؟

نظيفة:

خ��ادًم��ا «ُح��س��نَ��ى» تَ��دُْع ال
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جمال:

م��ن؟ اب��ن��ُة

نظيفة:

أن��ا ب��ن��ت��ي

جمال:

ه��ك��ذا؟ أل��ي��س أن��ت، ربَّ��يْ��ِت��ه��ا ل��ق��ي��ط��ٌة

نظيفة:

ج��م��اُل ي��ا ي��ك��لِّ��ف ك��م زواَج��َك ن��ن��ظ��ْر ت��ع��اَل ال��زواج ت��ذاَك��رن��ا

جمال:

ج��دت��ي ق��ل��ي��ًال

نظيفة:

ك��م؟

جمال:

أل��ٍف ن��ص��ف

نظيفة:

ب��اُل؟ األل��ِف ل��ن��ص��ف م��ا أع��ن��دك
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(لنفسها)

م��اُل األف��راح ع��ل��ى يُ��ب��ق��ي وال ع��ل��ي��ه��ا يُ��ب��ق��ي ال م��ص��َر م��آت��م

جمال) إىل (ثم

ال��م��ه��ُر ي��ك��وُن م��ا ج��م��اُل اش��رْح

جمال:

ِم��يَ��ْه ُع��دِّي��ه

نظيفة:

ال��ج��ن��ي��ه��ات؟ م��ن

جمال:

ِه��يَ��ْه ري��االت ل��ي��س��ت �ل أج�
ال��ُم��ْه��ِديَ��ْه وأن��ِت تُ��ه��َدى أن ت��ص��ل��ح و«ش��ب��ك��ة»

نظيفة:

تُ��س��اوي؟ وك��م

جمال:

م��ئ��ًة؟
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البخيلة

ماِليَْه؟ من أُخِرُجها نظيفة:
جمال:

ولِ��يَ��ْه ل��ل��ع��روس ـ��ٍت ب��ي��ـ ِك��راءَ وم��ئ��ًة
وآن��يَ��ْه وح��ل��ي��ة أم��ت��ع��ًة ن��م��ل��ؤه
ل��ج��ي��ب��يَ��ْه وم��ئَ��ة ل��َف��َرِح��ي وم��ئ��ًة

نظيفة:

خ��َراب��يَ��ْه وا «ج��م��اُل» واض��ي��ع��ت��ي! واح��ي��رت��ي!
ورائ��ي��ْه م��ا ب��ع��ُت ـ��ِن��ي اب��ـ ي��ا زوج��ت��َك أن��ا إْن

جمال:

�ُت �ب� �ط� خ� أن��ن��ي ج��دت��ي ف��اع��ل��م��ي إذن

نظيفة:

ت��خ��ط��ُب؟ وَم��ن ِل��ي وم��ا
خ��ط��ب��َت؟ ��ا أح��قٍّ

جمال:

ج��دت��ي أج��ل

نظيفة:

األُب؟ م��ا ب��ي��ت��ه��ا؟ م��ا ت��ل��ك؟ وم��ن
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جمال:

ال��ن��ق��ي��ِب ب��ن��ت «ال��ُخ��ط» م��ن ف��ت��اٌة

نظيفة:

«زي��ن��ُب» واس��م��ه��ا وال��ٍد ب��ال
ال��ع��ف��اِف ب��ي��ُت ال��ب��ي��ُت ل��ك ه��ن��ي��ئً��ا

جمال:

يُ��ط��ل��ُب وال��غ��ن��ى اِل��غ��ن��ى، وب��ي��ُت

نظيفة:

ت��ك��ِذُب إن��ه��ا م��الُ��ه��ا؟ وم��ا ت��ك��ون م��ن ت��ع��رُِّف��ن��ي أأن��َت
م��اال أك��ث��ر وأن��ت م��ن��ه��ا أس��ع��ُد ألن��ت

جمال:

ري��اال؟ تُ��ب��ص��ري��ن ه��ل ج��ي��ب��ي ذاك ان��ظ��ري أن��ا؟

نظيفة:

ج��م��اال م��ن��ه��ا أت��مُّ ف��ت��ات��ي «ُح��س��نَ��ى» ت��ل��ك ب��ل
م��اال غ��ٍد ف��ي م��ن��ه��ا أك��ث��َر ف��ق��ره��ا ع��ل��ى ص��ارت ورب��م��ا

اب��ن��ي؟ ي��ا ال��م��اَل وج��دَت وك��ي��ف
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جمال:

اق��ت��رض��تُ��ُه

نظيفة:

ِرب��اه؟ وك��ي��ف اب��ن��ي ي��ا وك��م وم��م��ن
ال��دي��َن؟ تَ��ق��ِض��ي أي��ن وم��ن

جمال:

س��واُه ال��دي��وَن يَ��ْق��ِض��ي ال ال��ش��يء ع��ل��ى �ادٌر ق� �ه �ي� �ِض� �ق� ي�

نظيفة:

اْدُع��ه��ا «ُح��س��نَ��ى» ن��اِد «ج��م��اُل» ازع��ق

تنادي) (ثم

ب��ن��ُت ي��ا

جمال:

ُح��س��نَ��ى

نظيفة:

ب��ن��ُت

64



الثاني الفصل

(تدخل): ُحسنَى

م��والت��ي

نظيفة:

ه��ات��ي «ال��ب��ام��ي��ا» ح��دي��َث ه��ات��ي م��ع��ي ي��ت��غ��دَّى «ج��م��اُل» ع��ن��دي

ُحسنَى:

ال��ح��ات��ي» «ك��ف��ت��ة ت��ن��س��ى وس��وف َص��ن��ع��ت��ي س��ي��دي ي��ا ت��رى س��وف

نظيفة:

ب��م��ال��ي َرف��ق��ِت وم��ا ك��ث��ي��ًرا ب��ذل��ِت ُح��س��نَ��ى
ب��ِش��م��ال وب��اِم��ي��ا ب��ي��م��ي��ٍن أك��ف��ت��ٌة

ُحسنَى:

ك��ب��اب��ا ال ك��ف��ت��َة ال ـ��م��ط��ب��ِخ ال��ـ ف��ي َل��ح��م ال ت��غ��ض��ب��ي ال س��ي��دت��ي
وط��اب��ا ن��ك��ه��ًة ف��ط��اب��ت … م��ن��ه «ال��ب��اِم��ي��ا» م��ألُت غ��ي��َر ال ال��ع��ظ��ُم

نظيفة:

اب��ن��ت��ي ي��ا ُف��وِك يَ��س��ل��ُم

لجمال) (ثم

ال��ج��واب��ا تُ��ح��س��ُن ك��ي��ف «ج��م��اُل» �ا �ه� ل� �ع �م� اس�
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البخيلة

جمال:

«ُح��س��نَ��ى»؟ أم��ِر ف��ي َف��َك��ْرِت ه��ل ج��دت��ي

نظيفة:

م��اذا؟ ك��ي��ف؟

جمال:

ب��أم��ري اف��ت��ك��رِت ك��م��ا
زوج��ي��ه��ا

نظيفة:

ال��ب��ن��َت؟ ُج أزوِّ

ُحسنَى:

ب��ف��ك��ري يَ��ُم��رَّ ل��م ذاك س��ي��دي، ال ال،
غ��ي��ري م��زح��َك َم��َح��لَّ ف��اج��ع��ْل ـ��َم��ْزِح ال��ـ ك��ث��ي��ر «ج��م��اُل» س��ي��دي ي��ا أن��َت
م��ه��ري ق��اروَن م��اَل س��اق ول��و ٍن ب��إن��س��ا ال��زواج أق��ب��ل ال أن��ا
ق��ب��ري َق��رارِة إل��ى إال ـ��ب��ي��َت ال��ـ ه��ذا أف��ارق ال ع��ش��ت م��ا أن��ا

نظيفة:

«ُح��س��نَ��ى» ع��ش��ِت

لجمال) (ثم
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وِب��رِّي؟ ح��ن��ان��ي ت��ن��َس ل��م ك��ي��ف أج��اب��ت؟ ك��ي��ف َس��م��ع��ت

بالوقوف) نظيفة السيدة (وتهم

جمال:

ت��م��ض��ي��َن ج��دة ي��ا أي��ن

نظيفة:

ُخ��ط��وتَ��يْ��ْن … ق��ري��بً��ا
َم��وزتَ��يْ��ْن اب��ن��ي ي��ا ل��ك أم��ِس خ��بَّ��أُت ق��د أن��ا

وتخرج) (تميش

(لُحسنَى): جمال

ق��بِّ��ل��ي��ن��ي ح��ب��ي��ب��ت��ي ت��ع��اَل��ْي ـ��ِك أق��بِّ��ْل��ـ ت��ع��اَل��ْي ج��دت��ي بَ��ُع��َدْت

ُحسنَى:

دي��ن��ي ال��ل��ه يُ��ب��ِع��ُد ال ِع��رض��ي ح��ول ودي��ن��ي ع��ف��اف��ي ف��ل��ي��ك��ْن ب��ُع��َدْت
َم��ص��وِن وال��ع��ف��اِف ال��ن��ب��ِل م��ن ٍر ِخ��د ف��ي ف��ن��ف��س��َي خ��ادًم��ا أك��ن إن
وُدوِن خ��س��ي��ٍس م��ن ال��ي��وم ل��ه ع��و ت��د ل��م��ا س��واي س��ي��دي ي��ا اب��ِغ

جمال:

ال��وق��ُت ي��ذه��ب ال ُح��س��نَ��ى ه��يّ��ا
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ُحسنَى:

ال��ك��ان��وِن ب��ج��ان��ب م��ث��ل��ي وق��ُت �ي �ِن� دع�

جمال:

ال��ج��ب��ي��ن ف��ي أو ال��وج��ن��ت��ي��ن ع��ل��ى أو «ُح��س��نَ��ى» ال��ج��ي��ِد ع��ل��ى ه��ن��ا ه��ا ق��ب��ل��ٌة

ُحسنَى:

ج��م��اُل؟ ي��ا ق��ل��َت ال��ذي م��ا

جمال:

ال��ح��قَّ ط��َل��ب��ُت

ُحسنَى:

ال��م��ج��ن��ون ال��م��ه��وِِّس ح��ّق
وش��ئ��ون��ي وخ��لِّ��ن��ي ف��ي��ه��ا ف��ام��ِض ش��ئ��وٌن ج��م��اُل س��ي��دي ي��ا ل��َك

جمال:

«ُح��س��نَ��ى» ق��ف��ي أي��ن؟ إل��ى

ُحسنَى:

وال��ن��ار ال��ك��ان��ون إل��ى
وال��ع��ار ال��ري��ب��ِة ع��ن يَ��ن��ه��ى ال��ذي ال��ش��غ��ل إل��ى

تدخل) نظيفة السيدة … (وتميش
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نظيفة:

اب��ن��ي ي��ا ج��م��اُل

جمال:

ج��دت��ي

(لُحسنَى): نظيفة

تَ��رج��ع��ي��ن��ا م��ال��ِك
ع��ج��ي��ن��ا ص��ارت��ا ُل ج��م��ا ي��ا ال��م��وزت��ان

جمال:

ال��نَّ��ت��ي��ن��ا ال��َع��َف��َن ـ��ِق��ي أل��ـ ج��دت��ي ي��ا أل��ق��ي��ه��م��ا

نظيفة:

ل��ي��ن��ا يُ��ورث��اك أن ع��س��ى اب��ن��ي ي��ا اش��ربْ��ه��م��ا

جمال:

ال��ع��الْج ه��ذا ع��ل��ى ـ��وى أق��ـ ال ج��دة ي��ا أن��ا
ل��ل��دج��اْج ف��اط��رح��ي��ِه دج��اًج��ا ال��ب��ي��ت ف��ي إن
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األول املنظر

جنئ وجماعة «ُحسنَى» وحولها منزلها، من قاعة يف فراش عىل نظيفة «الست
الجارات». من عنها للسؤال

العوايف األفندي أمَّ العواِيف داخلة): (وهي زائرة
خالْه يا أمِسكي الصوَت.. اخِفيض ُحسنَى:

عنها هللا عفا بها؟ ما لها؟ ما الزائرة:
حالْه رشِّ يف ليلتني من هي ُحسنَى:

زائرة:

ت��ح��ب��ن��ي ق��ل��ب��ه��ا م��ن ع��وَف��ي��ْت األف��ن��دي أمُّ
وال��غ��ن��ِي ال��ف��ق��ي��ر ع��ل��ى ي��ده��ا أن��َدى ك��ان م��ا
ول��ل��ج��ارْه ول��ل��ج��اِر ل��ل��ب��ي��ِت ال��ل��ه ش��ف��اه��ا
ال��ح��ارْه أغ��رق ح��ت��ى ـ��ِل ك��ال��س��ي��ـ إح��س��ان��ه��ا ج��رى
«ال��س��ي��دْه» ف��ي م��رَّة ع��ل��ي��ه��ا ع��ي��ن��ي وق��ع��ْت ق��د

رأيِت؟ فما أخرى:



البخيلة

األوىل:

أزي��َدْه م��ا وك��رًم��ا �وًة �خ� ن�
م��س��ج��َدْه وتُ��ع��ط��ي ـ��ه ال��ل��ـ تُ��ْق��ِرُض وراح��ت ج��اءت
�َدُه ي� �ٌر ـ� ف��ق��ي��ـ َم��دَّ وك��ل��م��ا

الثانية:

�ده ي� �ت �ض� ع�
ال��م��ط��ْر؟ ك��ان ال��ذي ُج��وده��ا وأي��ن ال��َع��ِط��ْر؟ ال��م��دُح أي��ن أخ��ُت ي��ا

«ُحسنَى» خْلفِك انظري (لُحسنَى): األوىل
َمن؟ ُحسنَى:

«بنبْه» الشيخة هي األوىل:

تتقدم) بنبه (الشيخة

اليوم؟ الهانم حال كيف بنبه:
صعبْه الحالُة انِظري، ُحسنَى:

الزائرات: إحدى

ال��َك��َدْر إل��ى ت��س��ت��س��ل��م��ي وال ال��غ��مَّ اط��َرِح��ي «ُح��س��نَ��ى»
أم��ِس رؤي��ا رأي��ت

ذلك ما أخرى:
الخَربْ؟ ما خريًا، ُحسنَى:

الزائرة:

وم��ط��ْر ط��ي��ٌن ف��ي��ه ـ��ق ط��ري��ـ ف��وق رأي��ت��ن��ي
َوتَ��ف��تْ��ِك��ْر تَ��نْ��ثَ��ن��ي ٍل ج��م��ا أم ب��ه م��ش��ْت

72



الثالث الفصل

َح��َج��ْر م��ن ج��م��ل��ي��ن أو ج��م��ٍل ِح��م��َل ت��ح��م��ُل

ثُم ُحسنَى:
الرؤيا: صاحبة

َظ��َه��ْر ق��د ش��ي��ٌخ ثَ��ّم ـ��ِق ال��ط��ري��ـ ف��وَق إذا
ال��ق��م��ْر ال��ع��م��ام��ة ت��ح��ت وج��ه��ِه ن��وَر ك��أن
األث��ْر ع��ل��ى َف��َج��رْت ـ��ه��ا ع��ن��ـ األح��م��اَل ط��رَح ق��د
تَ��ِط��ْر ل��م ك��ي��ف ع��ج��ب��ُت س��اع��ًة ل��ب��ث��ُت ح��ت��ى

رؤي��اَي؟ ش��ي��خ��ُة ي��ا س��م��ع��ِت

الشيخة:

ال��َع��ج��ب��ا س��م��ع��ُت
خ��ل��ْق ال��ذي ت��ب��ارك ال��َف��َل��ْق ك��أن��ه��ا رؤي��ا
ال��ع��ن��اءُ ع��ن��ه��ا وزال أُِع��ي��نَ��ْت ج��م��اٍل أم
ال��ش��ف��اءُ ي��دي��ه ع��ل��ى ق��ط��ٌب ال��ش��ي��خ وذل��ك

أخرى:

ع��ن��ه��ا ال��ِح��م��ل أُْل��ِق��َي ق��د ب��خ��ي��ٍر ج��م��اٍل أم

مقبًال) الدكتور (يظهر

تُرى؟ يا من الداخل؟ من ماذا؟ الزائرات: إحدى
السالْم عبُد الدكتوُر هو هذا أخرى:

به؟ يؤتَى القطُب … هذا أبعَد األوىل:
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قطٍب؟ وأيُّ الثانية:
املناْم؟ نسيِت هْل األوىل:

القطَب هذا تظنُّ تقول؟ ماذا أخرى:
األوىل:

ال��َع��َم��ى ه��و ذاك
��َم��ا ُم��ع��مَّ ك��ان وال��ق��ط��ُب ُم��ط��ربَ��ٌش ال��ط��ب��ي��ُب ه��ذا
��ِح ال��م��ل��مِّ ِر ـ��م��ن��وِّ ال��ـ ال��ق��م��ِر ب��ي��ن ش��تَّ��اَن
ال��م��م��لَّ��ِح ـ��م��ف��ل��َف��ِل ال��ـ ال��ج��ب��ِل ت��ي��ِس وب��ي��ن

ع��ي��ن��ه؟ ف��وق ت��ل��ك م��ا

الثانية:

َرْه ُم��َدوَّ زج��اج��ٌة
ال��َغ��بَ��َرْه ع��ن��ه ت��م��ن��ُع أو ال��ش��م��ِس ض��وءَ تَ��ِق��ي��ِه
ب��ق��رة َع��يْ��ن��ي ت��ح��ج��ب غ��م��ام��ٌة ك��أن��ه��ا

األوىل:

ل��ق��دم؟ رأًس��ا ال��س��وِد ِب ب��ال��ث��ي��ا تَ��َغ��طَّ��ي ولِ��َم
ال��َف��َح��ْم م��ن زك��ي��ب��ٍة م��ن أُخ��رَج ك��أن��م��ا

الثانية:

اإلم��ارْه ث��ي��اَب ص��ارت ب��م��ص��ٍر ال��ث��ي��اب س��ود
ح��ارْه ش��ي��خ ع��ل��ى إال ب��ي��اًض��ا تَ��َريْ��َن ف��ال
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ِبِفيِه؟ وما األوىل:
ُحسنَى اسأِيل الثانية:

«تُوسكنَْه» ِبِفيِه ُحسنَى:
األوىل:

م��دخ��نَ��ه ُف��وُه أص��ب��ح ق��د ال��دك��ت��وُر م��س��ك��ي��ٌن

العوايف األفندي أّم العوايف الدكتور:
عميِق ونوٍم َغْشية يف هي ُحسنَى:

جماٍل؟ أمِّ حال ما ُحسنَى؟ كيف الدكتور:
عنها هللا َف خفَّ الَكرِب يف هي ُحسنَى:

ودوائي؟ الدكتور:
ُحسنَى:

ن��ام��ت ت��ع��اَط��تْ��ُه ل��م��ا
داؤه��ا؟ م��ا س��ي��دي؟ ي��ا ب��ه��ا م��ا م��ن��ه��ا ال��ي��وم إل��ى ت��ُق��ْم ل��م ن��وم��ًة

َدَسْم ذاِت أْكَلٍة من تُخمٌة الدكتور:
ُحسنَى:

ال��تُّ��َخ��ْم ال��ب��ي��ت ف��ي ن��ع��رف ال ن��ح��ن ال … ال��دك��ت��ور س��ي��دي ال ت��خ��م��ٌة؟

ضعٌف بها إذن الدكتور:
الضعُف؟ جاء أين ومن ُحسنَى:

تَْطَعُم ما قلَِّة من الدكتور:
الضعَف؟ يقوِّي وما ُحسنَى:

ُحسنَى يا األكل الدكتور:
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الفُم؟ أين األكُل؟ وكيف حسنى:
الدكتور:

ص��اح��ب��ي ك��ان إن��ه زوج��ه��ا ال��ل��ه رح��م
ب��ج��ان��ب��ي وط��ري��ق م��ن��زل ك��ل ف��ي ك��ان

الزائرات) إحدى ملخاطبة فجأة الدكتور ينتقل (ثم

اب��ن��ت��ي؟ ي��ا ت��ص��ن��ع��ي��ن م��ا ه��ن��ا؟ أن��ت «خ��ض��رٌة»

خرضة:

س��ي��دت��ي ع��ن أس��أُل أِج��ي س��اع��ٍة ك��ل ف��ي

الدكتور:

�ُع؟ �نَ� �ص� ي� م��ا زوُج��ك و«ح��س��ٌن»

خرضة:

ان��َط��رْح ال��ب��ي��ت ف��ي
َس��َرْح م��ا ب��األوان��ي َج ال��ع��ال ت��ن��اول م��ن��ذ

يَِجئني؟ لم له وما الدكتور:
يَجِيَكا؟ رجٍل بأيِّ خرضة:

أرى؟ ماذا بيضاء يا ذاك ما مرجانة): (إىل الدكتور
ِل مَّ الدُّ من الخدُّ تورََّم مرجانة:
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جيبه): من مرشًطا (يخرج الدكتور

�ُه �ُح� �ت� أف� س��اع��ًة اص��ب��ري … أري��ه ه��ات��ي

يل هللا يفتُح ال، مرجانة:
تسرتيحي يفعْل َدِعيِه أخرى:

تفِعيل أن «مرجانة» َحذاِر اقُعِدي أخرى:

جمال) (يدخل

جماٌل؟ أنت ذاك؟ من الدكتور:
جمال:

ال��دك��ت��وُر؟ س��ي��دي م��ن؟
ج��دت��ي؟ وج��دَت ك��ي��ف

العاَفيْه نحو تسري الدكتور:
تُِفْق؟ لم ثالٍث من هي وكيف جمال:

ُحسنَى:

ت��َرى ك��م��ا أرب��ع م��ن إن��ه��ا ب��ل
ج��َرى ف��ي��م��ا ب��ن��ا ال��ل��ه ول��ط��ف س��ي��دت��ي ي��ا ل��ك وارح��ت��م��اُه

جمال:

أك��ث��را ويَ��ش��ِف��ي ه��ذا ِم��ن أْزي��َد ع��ن ال��ل��ه ي��ع��ف��و … ال��ح��زَن أق��لِّ��ي ُح��س��نَ��ى

الدكتور:

ب��ال��ص��اِئ��ر ل��ل��ي��أِس األم��ر ف��م��ا تَ��ح��َزن��ا وال ت��خ��اف��ا ال دَع��ا..
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ح��اض��ِر وال … ت��رك��ُت ورائ��ي غ��ائ��ٍب ال ال��رش��ِد ف��اق��ِد وك��م
س��اِه��ر وال … ق��لَّ��ب��وه إذا ال��ف��راِش ف��ي راق��ٍد ال وآخ��ر

ُحسنَى:

س��ي��دي؟ ي��ا ي��س��ت��ف��ي��ق��ون وه��ل ه��ك��ذا؟ ك��لُّ��ه��م��و أم��رض��اك

الدكتور:

ال��م��ق��ع��ِد ع��ل��ى ال��م��س��ي��ِح ق��ي��اَم ب��ال��ش��ف��اء ي��دي ع��ل��ي��ه��م ت��ق��وم

(لجمال): ُحسنَى

وال��ت��ص��بُّ��را ال��ع��زاءَ ع��ّل��ْم��ِن��ي َق��وِّنِ��ي ج��م��اُل س��ي��دي وأن��ت

انظريهما «مرجانُة» زائرة:
يحبها األخرى:

تحبُُّه األوىل:
الثانية:

ق��لُ��ب��ُه ي��دي��ه��ا وف��ي ق��ل��بُ��ه��ا وب��ي��دي��ه

الجارات إحدى وتدخل الزائرات، وبعض مرجانة وتخرج جمال، «يخرج
زهرة» تدعى

األفندي؟ أمِّ حال ما زهرة:
ُحسنَى:

ال��ع��ذاْب ف��ي س��ي��دت��ي
تُ��ْف��َرُج ال ُك��رب��ٍة ف��ي أرب��ٌع ع��ل��ي��ه��ا م��ض��ى
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ي��خ��رُج ل��ي��س وال��س��رُّ ل��ه��ا وع��َي ال ال��ن��زِع ف��ي

خَطْر خاطٌر لديَّ زهرة:
ذاك؟ ما ُحسنَى:

الخَربْ؟ ما ماذا؟ أخرى:
زهرة:

ال��م��ح��ت��َض��ْر رأس ع��ن��د «ال��ف��ل��وِس» ص��وُت األس��ْر ف��ي ج��ّرب��وه م��م��ا … أص��غ��يْ��َن
األثَ��ْر ع��ل��ى ف��ي��ن��ط��ِف��ي ي��س��م��ع��ه��ا اش��ت��ه��ْر ب��ال��ب��خ��ل دن��ي��اه ف��ي ك��ان إن

ان��ت��ظ��ْر ع��ن��ه ت��أخ��رْت وك��ل��م��ا

ُحسنَى:

ال��ح��اَل��ْه ه��ذه م��ن إذن أري��ح��ي��ه��ا ُق��وم��ي إذن

والفضُة؟ الشاُش وأين زهرة:
خالْه يا ماِيلَ من ُحسنَى:

زهرة:

ح��َض��ْر ق��د م��اٍل ك��لُّ ِك س��وا م��اُل أو م��الُ��ِك
ال��م��ح��ت��َض��ْر س��م��َع ال��م��اِل ُت َص��و يَ��ْق��َرع أن ال��ق��ص��ُد
ف��رِش م��الءَة ه��ات��ي أص��ِغ��ي ِل��َي اس��م��ع��ي «ُح��س��نَ��ى»
ب��ق��رِش ف��ي��ه��ا م��ن��ك��نَّ ك��لٌّ ف��ل��يُ��ل��ق واآلن

لُحسنَى) (ثم

ط��َرٍف م��ن ُخ��ِذي «ُح��س��نَ��ى»

األخرى) (ثم
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ال��ط��َرْف ذاك م��ن وأن��ِت

(للجميع)

ه��ن��ا ه��ا أب��َق��ى وأن��ا

موجود) (لصبي

تَ��َخ��ْف ال ُخ��ذْ ُق��م وأن��ت
ب��ال��ش��اِش ف��اص��ن��ع��وا ُص��ِن��ع��ي وم��ث��َل ال��ف��راِش إل��ى ف��ل��ن��ق��ْم واآلن

جمال) (يدخل

أمسْت؟ وكيف ُحسنَى؟ الحال ما جمال:
تزاُل ال والَكْرِب النزِع يف ُحسنَى:

بجهاته ممسكون وهم املحترضة، فراش من يقرتبوا حتى بالشاش «يذهبون
ويتقدم مثلها الباقون فيعمل الشاش، يف وتلقيها نقوًدا األوىل فتخرج األربع،

ويقول» نقوًدا، جيوبه من ويخرج فجأة «جمال»

جمال:

أم��ت��ل��ْك م��ا ُخ��ِذي ه��اِك أش��ت��ِرْك أي��ًض��ا وأن��ا
ج��دت��ي ت��س��ت��ري��َح ك��ي ف��ض��ت��ي ك��ل وض��ع��ُت

مخاطبة األوىل وتقول بينهم، بالنقود الشاش يهزون «األربعة بالنقود» «يلقي
املحترضة»
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األوىل:

وال��ري��اِل ال��ق��رش ح��دي��َث وان��َس��ْي ال��م��اِل ف��ي تُ��َف��كِّ��ِري وال ام��ِض��ي
ل��ل��زواِل م��ل��ك��ِت وم��ا أن��ِت

اط��ل��ع��ي ال��روُح أي��ه��ا ي��ا م��ع��ي ه��زُّوا … م��ع��ي ه��زُّوا
األوَس��ِع ال��ن��ع��ي��ِم إل��ى

تُ��ع��ذَّب��ي وال ام��ض��ي اذه��ب��ي ال��ل��ه ودي��ع��ة
وال��نَّ��ب��ي ُع��ودي ل��ل��ه

الجدة): وفاة السيدات(بعد إحدى

ال��س��رُّ خ��رَج ق��د األم��ُر ان��ق��ض��ى ق��د
األج��ُر» ل��ِك «ُح��س��نَ��ى

(لجمال): ُحسنَى

ال��رج��اُل ي��ص��ل��ُح ال ذا ل��م��ث��ِل ج��م��اُل س��ي��دي واخ��رْج … ال��ص��ب��َر

الثاني املنظر

أسود». ثوب يف «ُحسنَى» تظهر نظيفة. الست املرحومة منزل «يف

(لنفسها): ُحسنَى

ل��ج��م��اِل ف��وه��ب��تُ��ُه ل��ي ك��ان ال، م��ن��زل��ي؟ ف��ي أن��ن��ي أح��قٌّ َع��ي��ن��ي
ال��غ��ال��ي ال��ث��م��ي��َن ل��ه وه��ب��ُت ح��ت��ى ب��ح��بِّ��ِه ال��ف��ؤاِد َش��َغ��ِف ف��ي غ��ال��ي��ُت
ب��م��ال��ي ف��ل��ي��س ج��دت��ه م��ال م��ن ي��دي ف��ي أص��ب��ح ك��ان م��ا أع��ط��ي��تُ��ه
ح��اِل ورق��ة ب��ؤٍس ف��ي وي��ع��ي��َش س��ع��ي��دة أع��ي��ش أن ق��ل��ب��ي ي��رَض ل��م
ب��ب��اِل؟ ال��ص��ن��ي��ُع ل��ه ي��م��رُّ ال أو وم��ح��ب��ت��ي خ��دم��ت��ي ي��ق��دُر أتُ��راه
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وج��زاه��ا ث��راه��ا ال��ل��ه وس��ق��ى س��ي��دت��ي ع��َل��ى ال��ل��ه رح��م��ة
ي��داه��ا ال��م��وِت ف��ي ال��خ��زَّ ف��ك��َس��تْ��ن��ي ذه��ب��ْت ح��ت��ى ال��ش��اَش ح��رَم��تْ��ن��ي
ن��داه��ا ف��ي��ض م��ن ال��ش��ه��َد ف��ُس��ق��ي��ُت اح��ت��ج��ب��ْت ح��ت��ى ال��م��اءَ وَح��َم��تْ��ن��ي
َض��ي��ع��ت��اه��ا وآل��ْت وال��دك��اك��ي��ُن م��ن��زلُ��ه��ا ب��ع��ِده��ا م��ن ل��ي ص��ار
ف��ب��ن��اه��ا ف��ي��ه��ا ال��ح��رم��اُن وم��ش��ى ب��ه��ا ال��ج��وُع ن��ه��ض ق��د ث��روٌة
ل��ف��ت��اه��ا ش��ي��ئً��ا ذاك م��ن تَ��دَْع ل��م م��ل��ك��ْت ق��د م��ا ك��ّل ل��ي وه��ب��ْت

لحظة) (بعد

ل��ج��م��اِل ت��رك��تُ��ُه ج��م��اٍل م��اُل ذاك … ال
م��ال��ي ه��ي ف��وط��ِت��ي ـ��ُل، َق��بْ��ـ ِم��ن ك��ن��ُت م��ا وع��دُت
ال��ب��اِغ��يَ��ْه ال��س��ارق��ُة أن��ا وم��ا وال��ط��اِه��يَ��ْه ال��خ��ادم أن��ا أج��ل
م��اِل��يَ��ْه أم��واَل��ه��م��و أج��ع��ل ط��ف��ي��ل��يَّ��ٌة ال��ن��اس ع��ل��ى وال
وأس��م��ُع ح��ي��ٍن ك��لَّ أراه زم��انً��ا ص��ِح��ب��تُ��ُه ح��ت��ى ال��ب��خ��ِل ح��دي��َث س��م��ع��ُت
وي��رِج��ُع ب��ال��ح��ي��اِة ِح��ي��ال��ي وي��أت��ي ص��ورًة ع��ي��ن��يَّ ب��ي��ن وي��غ��دو ي��روح
ك��ال��م��ثَ��ْل س��ارا «ال��ُخ��طِّ» ف��ي وب��خ��لُ��ه��ا س��ي��دت��ي
ان��ت��ق��ْل م��ا ف��ي��ه ب��ال��ب��خ��ِل وذك��ُره��ا وان��ت��ق��ل��ْت
ال��ُج��َم��ل ت��ل��ك ل��ه��ا أن��س��ى ف��م��ا ال��ل��ه ي��رح��م��ه��ا
و«زَع��ْل» واض��ط��راٍب ِر ال��ح��وا ع��ن��د غ��ض��ٍب ف��ي
َج��َم��ْل وال َح��َم��ٍل ف��ي م��رًة اخ��ت��ل��ف��ن��ا وم��ا
ال��ب��ص��ْل ح��ول أو ال��ُخ��ْل��ُف، َن ك��ا ال��ث��وم ألج��ِل ل��ك��ْن
ال��ع��َس��ل وال ن��ن��ت��ه��ي ـ��ق ال��َدق��ي��ـ م��ن ن��ك��ْن ول��م
ب��ح��َس��ن ي��وًم��ا ت��أِت ل��م وإن ال��ل��ه ي��رح��م��ه��ا
ب��ك��َف��ن ع��اش ك��ال��َم��ي��ِت واح��ٍد ب��ث��وٍب ع��اش��ت
ال��ث��َم��ْن ف��ي ذاَك دون م��ا أو ف��ال��ش��اش … أن��ا ��ا أمَّ
ال��زَم��ْن ع��ل��ي��ه��م��ا ط��ال وف��وط��ت��ي وب��ذل��ت��ي
ال��م��َه��ْن ك��ث��رِة م��ع ًش��ا ق��ر ع��ش��رون وأج��رت��ي

82



الثالث الفصل

�ْه �َل� وداخ� �ًة �ارج� خ� أب��رُح��ه��ا ال ال��ب��ئ��ُر
ون��ازل��ْه س��اع��ٍة ـ��لَّ ك��ـ ك��ال��دل��ِو ص��اع��دًة
ن��أك��لُ��ْه َش��ي��ئً��ا ش��يء ال م��ن أص��ن��ع ط��بَّ��اخ��ة
أغ��س��لُ��ْه ح��ي��ن ك��لَّ ِط ال��ب��ال ع��ل��ى وأن��ح��ِن��ي
��لُ��ُه أح��صِّ أج��ُره��ا ـ��يَّ ع��ل��ـ دك��اٍن وك��لُّ

زهرة) (تدخل

ابنتي يا العواِيف زهرة:
ُحسنَى:

م��رح��ب��ا أه��ًال زه��رُة؟ خ��ال��ت��ي �ا؟ �اءن� ج� �ن م�
�ي �ل� ادخ�

وحقد): حسد يف (لنفسها زهرة

ال��ذه��ب��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��ظُّ ن��ثَ��ر ط��بَّ��اَخ��ٍة م��ن ل��ك ي��ا

لُحسنَى) (ثم

ُح��س��نَ��ى ال��م��اُل َه��ن��اِك ي��ا

من؟ مال ُحسنَى:
تُخفي هي (لنفسها): زهرة

الَكِذبا بلَّغوِك ُحسنَى:
زهرة:

م��والِت��ِك؟ م��ال تَ��ِرثِ��ي ل��م إذن أن��ت … َع��َج��بً��ا
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ُحسنَى:

َع��َج��ب��ا ال. ال.
الُ��م��ْغ��تَ��َص��ب��ا ال��ِغ��نَ��ى ال��ل��ه ل��ع��َن ��ًة ِل��صَّ ل��س��ُت خ��ال��ُة ي��ا أن��ا

زهرة:

ط��واال تَ��ه��ِذي أل��ُس��نً��ا «ُح��س��نَ��ى» ل��ل��ج��ي��راِن إن

قالوه؟ الذي ما ُحسنَى:
زهرة:

ج��م��اال َج��رَّدِت أن��ِت �وا �ال� ق�

ُحسنَى:

م��اال ب��ال��ي��ِد ل��ه م��س أل��ـ ل��م وال��ل��ه ك��ذب��وا

فرتى «ُحسنَى» تدخل «جمال». ويدخل «ُحسنَى» وتتبعها «زهرة» (تخرج
جماال)

سيدي؟ جمال أْهَو هنا؟ ها َمن ُحسنَى:
جمال:

أب��ي ب��ي��ِت ف��ي ال��غ��ري��ُب أن��ا أج��ل،
أُْس��َل��ِب ل��م م��ا م��اِل��َي م��ن ي��ب��َق ل��م م��ال��ُه س��ل��ب��وه ق��د ال��ذي أن��ا
ال��م��م��اِت وف��ي ج��دت��ي ال��ح��ي��اِة ف��ي ض��ربَ��تْ��ن��ي ق��د
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ُحسنَى:

تُ��ْض��َرِب ل��م ال، أل��ف
س��ي��دي ع��ل��ي��ك ْن َه��وِّ اس��تَ��ِرْح ت��ف��ض��ْل. اج��ل��ْس.

جمال:

ي��دي ف��ي ش��يءٌ ج��دُة ي��ا م��اِل��ِك م��ن ي��ب��َق ل��م
غ��دي ف��ض��يَّ��ْع��ِت يَ��ْك��ِف ل��م ث��م أم��س��ي َض��يَّ��ْع��ِت

�ى �نَ� �س� ُح�

جمال حسنى:
افرتقنا جمال:

ُحسنَى:

أب��دا ال ك��ي��ف؟

جمال:

ح��اِل إل��ى ح��اٍل م��ن األم��ُر ت��غ��يَّ��َر
م��ال��ي ال ال��ي��وِم م��ن��ذُ م��الُ��ِك ال��م��ال أن��ا وال��ف��ق��ي��ر «ُح��س��نَ��ى» ال��غ��ن��ي��ُة أن��ِت

ُحسنَى:

ج��رى؟ م��اذا س��ي��دي؟ ت��ق��ول م��اذا ال��ِغ��ن��ى؟ ال��ف��ُق��ر؟ ج��م��اُل؟ ي��ا ال��م��اُل

جمال:

م��ًع��ا؟ وج��دت��ي أن��ت ط��ب��خ��ت��ه م��ت��ق��نً��ا ل��ونً��ا ح��رِم��ان��َي أل��ي��س
تَ��ج��اَه��ِل��ي وال ال��ُخ��بْ��َث َدِع��ي «ُح��س��نَ��ى»
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ُحسنَى:

وال��رِّي��ا؟ ع��ل��يَّ ال��خ��ب��َث أت��ع��ل��م
ِم��مَّ؟ ُح��رم��َت

جدتي تراِث من جمال:
الوارث من إذن ُحسنَى:

أنا ال أنت جمال:
ُحسنَى:

ك��َف��ى م��ن��ي َس��َخ��ًرا ج��م��اُل ك��ف��ى ب��ي ت��ه��زأ س��ي��دي أراك أن��ا
ِب��ِه َدَرى م��ن آِخ��ُر وإن��ن��ي َل��ُه أع��َم��ْل ل��م األم��ُر ه��ذا أُق��س��ُم

جمال:

ه��ن��ا؟ ه��ا ي��ع��م��ل��ون وش��اه��َديْ��ِن ��ًم��ا م��ع��مَّ ك��ات��بً��ا رأي��ِت أم��ا
أج��ن��ب��ا وت��ع��ِط��ي ُق��رب��ى ذا تَ��ْح��ِرُم س��خ��َف��ه��ا ع��ل��ي��ه��م تُ��م��ِل��ي وش��ي��خ��ًة
ال��رُّب��ى ��اِت ُم��س��ت��ح��قَّ ال��وه��اد إل��ى خ��ي��ُره��ا ت��خ��طَّ��ى رب��وٍة ك��ع��ي��ِن

ُحسنَى:

وال��نُّ��َه��ى وال��ص��واِب ال��ح��ق��وِق إل��ى ن��ح��ت��ك��ْم ت��ع��اَل س��ي��دي ج��م��اُل
ج��رى ق��د ج��م��اُل ي��ا ت��ق��ول م��ا َه��ْب

جرى لقد جمال:
ُحسنَى:

تَ��َش��ا م��ا واث��ب��ْت ت��ش��اءُ، م��ا ف��ام��ُح ال��ك��ت��اَب ه��اِت
ت��رى ك��م��ا َوْق��ِف��ه��ا ِب ك��ت��ا ف��ي وَغ��يِّ��ْر ْل بَ��دِّ
ب��ال��غ��ن��ى؟ ان��ت��ف��اِع��ي م��ا ـ��َت ـْ غ��ض��ب�� إْن ِغ��ن��اَي أن��ت
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ل��ه��ا أط��ه��و س��ي��دًة أب��ت��ِغ��ي أو س��ي��ًدا ف��أِب��غ��ي أم��ض��ي

ِممَّ؟ ُحسنَى؟ تبكنَي أرى؟ ماذا جمال:
ال ُحسنَى:

بُكا كفي ابنتي َكَفي جمال:
ُحسنَى:

أوَّال أع��ي��ُش ك��ن��ُت ك��م��ا أِع��ْش وخ��لِّ��ن��ي م��اَل��ه��ا ُخ��ذْ

جمال:

أت��ح��بّ��ي��نَ��ِن��ي؟ ُح��س��نَ��ى ال��ح��ق��ي��ق��َة ُق��ولِ��ي ب��ح��ي��ات��ي

قلبي ِمْلءَ أجْل، ُحسنَى:
ُحبي؟ مثَل جمال:

اليوَم؟ أحببتَِني جماُل ُحسنَى:
جمال:

ٌح��بِّ��ي ع��ي��ن��ي��ِك وح��ّق ق��دي��ٌم
ووثْ��ب ص��ي��اٍح م��ن وال��ح��وش ـ��بَ��يْ��َت ال��ـ ت��م��ل��ئ��ي��َن ط��ف��ل��ًة أه��واِك ك��ن��ُت
ن��اف��خ��ْه ال��ك��وان��ي��ِن ف��ي ط��ف��ل��ًة أه��واِك ك��ن��ت
ط��اب��خ��ْه أه��واك ك��ن��ت خ��ادًم��ا أه��واك ك��ن��ت

ويقول) يدها يمسك (ثم

ال��ع��َم��ل م��ن ف��رَغ��ْت م��ا ي��ًدا اْش��تَ��ه��يْ��تُ��ه��ا ك��م
ل��ل��ُق��بَ��ْل أه��ًال ـ��َم��ْل��َك��ِة ال��ـ َك��يَ��ِد أراه��ا ك��ن��ت
وال��ب��ص��ْل ع��ل��ي��ه��ا ـ��وِم ال��ثَّ��ـ رائ��َح��َة وأش��ت��ِه��ي
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خطبَت؟ أنت سيدي ُحسنَى:
ال جمال:
ُحسنَى:

يَ��س��اْر ذاَت ام��رأًة َخ��َط��بْ��َت ب��ل �م �ع� ن�
وَع��ق��ار وض��رٌع زرٌع ول��ه ل��ق��ٍب ذو ك��اب��ٌر وأب��وه��ا

جمال:

م��ن��ه��ا؟ ال��ي��د أن��ف��ُض أ «ُح��س��نَ��ى»؟ ت��ري��دي��ن وم��ا
وع��ن��ه��ا ع��ن��ِك يُ��غ��ن��ي��ِه ج��م��اٍل ربُّ ال��ل��ه

الصعود) تريد (امرأة

املنزِل؟ يف أحٌد أ املرأة:
هذه؟ َمن أعىل): (من جمال

املرأة:

«ع��ل��ي» أمُّ
س��ي��دي؟ ي��ا ه��ن��ا أن��َت

ادخيل يل تفضَّ أجل، جمال:
دستوَركم (تصعد): عيل أم

جمال:

ال��م��ن��زِل ف��ي أح��ٌد ال ��ِل��ي ت��ف��ضَّ
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من؟ تلك من (لجمال): ُحسنَى
جمال:

ال��ُج��ُدد أص��ه��اِري ب��ي��ِت ِم��ن �رأٌة ام�
ت��ج��ت��ه��ْد أم��ٍر ك��ل ف��ي ق��دي��م��ٌة ص��دي��ق��ٌة

ترى؟ يا تُريد ماذا ُحسنَى:
جمال:

ال��خ��بَ��ْر ن��ع��ل��م اآلن
َوَط��ْر إن��س��اٍن ب��ن��ِت ف��ي ل��ي ف��ل��ي��س أن��ا أم��ا

الغنى؟ سيدي كرهَت ُحسنَى:
أجـل جمال:

ُحسنَى:

أن��ا وه��ك��ذا

خارجة) وهي (ثم

ال��َك��َف��نَ��ا إال ُدن��ي��اُه ِم��ن اإلن��س��اُن ي��أخ��ذُ ال

عيل) أم (تدخل

جمال:

خ��ب��ْر؟ م��ن ح��م��ل��ِت م��اذا ع��ل��ي أمَّ م��رح��بً��ا ي��ا
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عيل: أم

ب��ال��َك��َدْر أت��ي��ُت ـ��ي��وَم وال��ـ ال��ص��ف��ِو رس��وَل ك��ن��ُت

ماذا؟ جمال:
عيل: أم

ُج��نَّ��ِت ال��ع��روِس أمُّ س��ي��دي ي��ا أِص��ْخ

عيل؟ أمَّ ولِْم كيف؟ جمال:
الِخطبِة فسَخ تريد عيل: أم

أنا كذا جمال:
أيًضا؟ وأنت عيل: أم

جمال:

ِن��يَّ��ِت��ي ك��ان��ت ت��ل��ك
ث��روت��ي؟ َخ��ِس��ْرُت ق��د ـ��ي أنّ��ـ ش��كَّ ال س��م��ع��ْت ق��د
ج��دت��ي؟ َح��رم��ت��ن��ي ق��د ب��أن��ن��ي ع��ل��م��ْت ق��د

أجل عيل: أم
جمال:

الب��ن��ت��ي ي��ل��ي��ق ل��ي��س م��ِف��ل��ٌس ف��ق��ال��ت

عيل: أم

يُ��ع��اْب ال خ��اتَ��ٌم ��ْل. ت��أمَّ ان��ظ��ر. س��ي��دي ي��ا «ال��ش��ب��ك��ة» وه��ذه
ال��ث��ي��اْب وغ��ال��ي ال��ن��ق��ِل «َس��بَ��ِت» م��ن ج��اءن��ا م��ا ق��ي��م��ُة وه��ذه

ع��ادت��ي ِم��ْن . ُع��دَّ ُخ��ذْه��ا. خ��م��س��ون
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الحساْب يف خالتي يا تَْغَلِطي أن (يأخذها): جمال

العد) من ينتهي (ثم

سيدي خمسون هي عيل: أم
جمال:

َل��ِك خ��م��س��ٌة ه��ذه
ف��ض��َل��ِك ال��ده��ِر أبَ��َد ن��اس��يً��ا ل��س��ُت اذه��ب��ي.

ُحسنَى) تدخل ثم عيل أم (تخرج

يراها): أن (بعد جمال

ُح��س��نَ��ى؟ أي��ن م��ن ُح��س��نَ��ى؟ ت��ل��ك ذاك؟ م��ا … َربَّ��اْه

ُحسنَى:

ال��س��ت��اَرْه ِم��ن
ِع��ب��ارْه َل��ه��ا تَ��ُف��تْ��ِن��ي ول��م ال��ع��ج��وُز ق��ال��ت م��ا س��م��ع��ُت

س��ي��دي ُخ��ذْ

ذلكا؟ ما جمال:
ُحسنَى:

أس��رتِ��ْك وق��ُف ذل��ك

ورقة) (تناوله

ل��خ��دم��ِت��ْك ف��اْس��تُ��ْع��ِم��ل��ْت ل��ي ال��وق��ِف ش��روُط ك��ان��ت
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ث��روتِ��ْك غ��ي��َر ك��ان م��ا ث��روت��ي ظ��ن��ن��ُت وم��ا
ج��دِت��ْك وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ج��رى ق��د ات��ف��اق ذاك
ل��ج��ه��ِت��ْك ح��وَّْل��تُ��ُه ل��ج��ه��ت��ي أرص��دْت م��ا

جمال:

وم��ح��س��نَ��ْه ب��ي بَ��رٌَّة َم��َم��اِت��ه��ا ف��ي ج��دت��ي
��نَ��ْه ال��سِّ م��ن ن��بَّ��ه��ت��ن��ي ف��ع��ل��ًة ف��يَّ ف��ع��ل��ْت
��نَ��ْه تُ��َح��سِّ أن ف��رأت م��ذه��ب��ي ال��م��ال ف��ي س��اء

أت��ح��ب��ي��ن��ن��ي؟ «ُح��س��نَ��ى» وأن��ِت

حسنى:

ت��رت��اُب؟ ذل��ك ف��ي أن��َت أ
ال��ب��اُب؟ ان��ف��ت��َح ف��ك��ي��ف … ُدونِ��ي ب��ابُ��ه��ا م��غ��ل��ًق��ا دن��ي��ا ك��ن��َت ق��د

جمال:

م��ض��ى م��ا ح��دي��َث نُ��ْج��ِر أَْق��ب��ل��ي «ُح��س��نَ��ى» اآلن
ع��ن��ده��ا؟ م��ك��ان��ي وم��ا ج��دت��ي؟ وج��دِت ك��ي��ف

ُحسنَى:

اب��ن��َه��ا ت��ح��بُّ��ُه ك��ان��ت ال��ذي ال��ح��بَّ ت��ح��بُّ��ك
ال��َوَل��َه��ا بَ��ُع��ْدَت أو ـ��ه��ا ع��ن��ـ غ��ب��َت إن وت��ك��تَ��ِس��ي
ت��رى ال ت��ك��اُد … ِغ��بْ��َت إْن ت��س��م��ُع ال ت��ك��اد
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جمال:

َل��ه��ا؟ م��ا ال��ج��ف��اءَ؟ ـ��ُق��ِن��ي تُ��ذي��ـ ك��ان��ت ل��ه��ا ف��م��ا
ب��ال��َع��َم��ى ع��ل��يَّ َض��نَّ��ْت ال��َع��َم��ى س��أل��تُ��ه��ا ف��ل��و

بخيلٌة سيدتي ُحسنَى:
جمال:

ِب��ذَا ُح��س��نَ��ى ي��ا أع��ل��ُم
نَ��َدى ك��ال��غ��يْ��ِث َج��دَِّي، إل��ى ق��ي��س��ْت إذا وه��ي
ي��دا ال��ن��اِس أج��م��َد ن وك��ا … َج��دِّي ع��لَّ��م��ه��ا

ُحسنَى:

أن��ا! ب��ال��ب��خ��ِل أُِص��بْ��ُت س��ي��دي أي��ًض��ا وأن��ا

جمال:

ع��ذاب��ي؟ ي��ط��وَل أْن ربِّ��ي َر أق��دَّ أخ��ْف��ِت��ِن��ي «ُح��س��نَ��ى» ق��ل��ِت م��اذا ح��ن��ان��ي��ِك،
لُ��م��ص��اِب ص��ائ��ٌر م��ص��اب م��ن إذْن إن��ن��ي َج��دَِّي. بُ��خ��ُل ُح��س��نَ��ى أأع��داِك

ُحسنَى:

واج��ِب وال ح��قٍّ ف��ي ت��ب��خ��ُل َم��ْن ل��س��ُت … س��ي��دي ب��خ��ل��ي تَ��ْخ��َش ال

جمال:

ظ��نِّ��ي ال��ل��ه َق��بَّ��َح ـ��ِل؟ ب��ال��ب��خ��ـ أرم��ي��ك وي��ِح��ي!
ب��أذن��ي س��م��ع��ُت وق��د ب��ع��ي��ن��ي رأي��ُت وق��د
م��ن��ي ض��اع ق��د وك��ان م��ال��ي أرج��ع��ِت ف��أن��ِت
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ع��ن��ي ي��َج��زي��ِك يَ��ْق��ِدُر «ُح��س��نَ��ى» ال��ل��ه س��وى ف��م��ا
ش��راب��ي؟ ي��ك��ون أو ط��ع��ام��ي ي��ك��وُن تُ��رى ي��ا ك��ي��ف … غ��ًدا ال��دن��ي��ا س��ت��ج��م��ع��ن��ا

ُحسنَى:

ن��ض��ي��َدْه ح��ل��وٍة غ��ال��ي��ٍة أواٍن ف��ي ال��م��اء س��ن��ش��رب
وال��ب��روَدْه ال��ث��ل��ِج ف��ي وت��وض��ع ي��وٍم ظ��ه��ِر ك��ل وب��ي��رًة

واألكل؟ جمال:
ُحسنَى:

ع��ص��ي��َدْه وم��ن دف��ي��ٍن وم��ن ش��واءٍ م��ن ش��ئ��َت م��ا

يُنَْىس ليس ما «ُحسنَى» نسيِت جمال:
ذَلك؟ ما ُحسنَى:

جمال:

ال��ج��دي��دْه «ال��ب��ام��ي��ُة»
��َل��ْه ال��م��َغ��فَّ أرَج��َع��تْ��ه��ا ال��ت��ي «ال��ش��ب��ك��ُة» ه��ذه
ال��ُم��َق��بَّ��َل��ْه ال��ب��ن��اِن ف��ي وض��ع��تُ��ه ق��د خ��ات��ٌم

يدها) ويقبل الخاتم (يلبسها

واملهر؟ ُحسنَى:
املردودة): النقود إىل (يشري جمال

َم��ل��ْك م��ا ج��م��ال أْع��َط��ى َل��ْك ه��ي ت��ل��َك
ل��ل��َم��َل��ْك م��ه��ًرا ال��م��اُل م��ا
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سيـدي؟ ومهُرَك ُحسنَى:
جمال:

ال��ن��ص��اَرى؟ دي��ِن ع��ل��ى ت��زوج��ن��ا تُ��ران��ا م��ه��ِري؟
ال��ِم��َزاَح ُح��س��نَ��ى َدِع��ي

ُحسنَى:

ع��ارا؟ ذاك أت��ح��س��ُب ت��أبَ��ى؟ ولِ��ْم ا �دٍّ �ـ� ِج� �ول أُق�
وال��َع��ق��ارا األب��اع��َد ُدِع��َي وإن م��ه��ًرا ُس��ْق��َن م��س��ل��م��اٍت م��ن وك��م

جمال:

َق��دِري ع��ل��ى ��ي��ه وس��مِّ َم��ه��ري اذك��ِري ه��ات��ي إذن
أدِري وم��ا … وق��رش��ي��ن ق��رًش��ا ت��ع��ط��ي��ن��ن��ي ف��ق��د

ُحسنَى:

ال��ح��ْص��ِر ع��ن ج��لَّ وم��ا ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ب��ل
ال��ق��ع��ِر ف��ي م��ه��َرَك ت��ج��ْد ال��ب��ئ��ِر إل��ى ان��زل ج��م��اُل

البِرئ؟ يف َمْهِرَي جمال:
أجـْل ُحسنَى:

جمال:

ن��َزْل؟ ك��ي��ف ه��َوى؟ ك��ي��ف
َخ��بَ��ـ��ْل! ه��ذا أنْ��ِزلُ��ه��ا؟
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ُحسنَى:

ال��م��وض��ع��ا أري��َك ل��ك��ي م��ع��ا ش��ئ��َت إن ن��ن��زُل
ال��َع��َج��ْب تُ��ب��ِص��ُر ه��ن��اك

ذاَك؟ ما جمال:
ُحسنَى:

َخ��َش��ْب ُص��ن��دوُق
ال��ذه��ْب م��ن م��م��ت��ل��ئ

جمال:

ِط��ي��ِري ب��ن��ا ِط��ي��ِري إذن ال��ح��ل��ُو ال��ذه��ُب ه��ن��اك
ال��ب��ي��ِر إل��ى ال��ب��ي��ِر إل��ى ُح��س��نَ��ى ي��ا ال��م��ه��َر ق��ب��ل��ُت
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