
ألمهترردتقو،مكمو

الإديوجم!أثم!لآشيخثدته4ماذ

...آلبافقط!كقكقيب!لذورها

لموكاتبا،بع!م!يحعة

حححمحمحرء-!ححححح!

يلاهلاء

الشاماحداثشهدالذي،الدمشقيالحلاقالبديريأحمد3الثيخروحالىالمسرحيةهذهتهدى

مرعبة.ساذجةصورةعنهالناوترك،عشرالثامنالقرنخلال

ايلاشخاص

حلاق:يريالبداحمد

امام:شعبانالشيخ

العسكرقائدآغاموسى

جندي:بكماز

دبوس

رجال

جنود

:جندى

المسرحيةومكانزمان

1756عامفيدمشق

فيسا

:ديلمناا

الطر!

وهومنهجانبمنالمنادييدخل،قديمحيفيزقا!

!خر.منالجانبمنالرجالجماعةتدخلحينكي،يصيح

الشاماهليا

الشاماهليا

يمسمعلممنيخبرمنكمالسامع

غابمنيخبروالحاضر

الب!دةأبوابتغلقن2الباشاامر

ا،افجرصلاةبعداًلاتفتحلا

منازلهمالناسكليلزمانالباشاامر

الليلةهذيانسانيخرجلا

..القمحءنالتفتيتز!سيجري

الشامهل2يا

..قمحمنعدللديهكانمن

..كوزاوسطلأو

..واحدةقمححفنةحتىاو

الباشادارا!ىبهافلإ،ت

الليلةهذيتفتحبألاالافرانامرقدفالباشا

الباشاامريعصيثنوالموت

الشاماهليا

مالشاماهليا

يسمعلممنيخبرمنكمالسامع

..غابمنيخبرالحاضروا

(المنادييخرج)

رجل

رجل

رجل

رءل

رجل

رجل

رجل

دجل

رجل

رجل

رجل

رجل

رجل

!جل

هل!معت'

القمح.عنالباشايفتبراخرىمرة.باللهالاقوةولاحوللا

القمح!بهنشتريالذيالمالنملككاننا

.اسواالىسيىءمنتسيرالامور

8اليومصباحالمغربيلجارناحد!بماكسمعالم

حدتأوماذا

منجماعةعليههجمتحتىالدرويمشيةفيدكانهيفتحيكدلم

!يه.ماكلونهبتالباشاعسهـر

نخالى.مماالالطاهـنجناخفييا

.البيوتداخلونضعهالدكاكينفيماننقلانعنديا،اي

القريب.الفرجأىتعالمنساله

البلد.عنارحلانقررتلقد؟اتعلمون

اينأالىومن!البلدعنترحل

ظالم.ححمفيهليسبلداهنالكلمل!ادريلا

البلد8هذايكوناينلكن2و!ظالمحاكمفيهدسىبلد

اعلمأانليوكيف
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رجل:
رجل:
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رجل:

رجل:
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رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:
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رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:
رجل:

رجل:
رمل:

فيجل:

رجل:

.رص

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

الناشا؟مننفسكعلىتخافهلألهاذا

يخالىألامناومن

.اخافلاأنا

اااباشاقوادباحدصلةعلىلعلك

أهذافيضيرواي

.الاطوعلىضيرلا

؟الصلاتتلكغيرمننصغاننستطيعماذا

فيخدموننا.نخدمهم

عنهـا.فيدفعونلهمندفع

نفعلألمواذإ

منها.نخرجنكادلأبيوتنافمونقبع

!أالحهـياةالىجئناالهذا

اجازهـبراسياناريدلاانا؟افعلانتريدنيوماذا

.الراسهذالكيحميقويانسانمنلكبدفلاافن

راسي.علىهويبقيانشريطه

ثمن.شيءلكل

راسيأحمايةثمنادفعانا!يشي

شك؟هذافيوهل

اموالي8وحماية

ايض!ا.هذامنبدلا

مثلا."لقمح

القمح؟اينولكن

.الافراناصحابمخارنهمي

الباشا.عسهـرمخازناو

الباشا.مخازناو

الليلة؟عنهيفتشانيريدالهذا

.الناسبينكثراذاثمنهينخفضانيخاف

آغا.موسىالىالرشوةالافراناصحابدفعلقد؟تسمعالم

الاغا.راسبقطعلامربالامر!الباشسمعلو

المدينةأفييحدثمايجهلالباشااناتظن!غني

فيها.تحد!مصائبايلالردالاسوا!الىنزل،او

...فلاناليستقبلالااليهاينزللاولكنه

علانا.يودعاو

.عامكلمرتينالعيدصلاةيصلياو

7،فىمثلهيقعلماًلنيالغلاءهذالعرفالاسوا!الىنزللو

.الزمانقديم

.مصإريسبعالىوصلالخبزفرطل

مصرية.عثرةبخمسالكعكورطل

.مصاريبعشرالرزورطل

.مصاريبخمسالسمنولماوقية

مصرية.عشرةبثمانيالجبنواوقية

.مصاريبثلاثلقريشة1اواوقية

.الاسويظلمالبركلليقبضآغاوموسى

باقلالخبزيباعان*غامنعلقد؟امسيومالمناديتسمعالم

.مصارياربعمن

الطحافة.شيخليرضيهذاكل

يستحق.بمااللهعامله

.الصوت*ر!ماحدولا

السجن.الىويجرطويلبحثل-وبطالناسمنيتحركمنكل

يهمل.ولايمهلتعالىالله

فالتة'الدنياتظنهلألهاذا

.*رضهذهغيرارضهماتعيشكانك

لاهثا(الرجالهاحديدخل)
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المرجزب

رجل:

لرجل:ا

رجل:

لرجل+ا

رجل:

لرجل:ا

:صلر

لرجل:ا

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رءلى:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

ربرل

رجل:

لرجلشا

رجل:

رجل:

رجل:

رءلى:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

رجل:

جماعة.يا.جماعةيا

حد!؟ماذا

يمكنمافو!احتملنالقد.صبرنانفدلقد.جماعةيااتبعوني

شيئا.نفهلن2منبدفلاالاناما..!لان

؟حدثماذا.ثل

.شعبانالشيخعلىبكمازاعتدىلقد

الاغا؟زلمةبكماز

نعم.

أشعبانللشيخفهلوماذا

الناسامانب!دالاهـويالجامعيغاثرلف!انالشيخكان

يحاولبكمازراىحتىالجامعبابمنيخرجيكدو!م.الكهر

شعبانالشينور!ره،الطرصقتعبركانتعجوفيامراةصقة

ثماقنيمعلىتواقحبكمازولكن،ينصرفاناليهوطلب

.السلاحءلميهسحب

ونكلالامويالجامعامسامشعبانالإهيخايهان.للعاريا

ساكتينأ

نفعل؟ى2تريدناوماذا

...ب!مازمننقتضانيجب..مخرجانجدانيجب

كبىبر.مجرمب!؟زانتعلمفانت،هذاتقللا

الاغا؟عليكءغضءبأنتريدفهل،آظموسىوراءهثم

؟اذننفعلماذا

.شعبانبالشيخبكمازفعلماعلىلنفنحا!غانقابل

الينا؟يستمعتراهوهل

الشيخ.اجلمنكلهاثمشقستثور

استقبالنا.الاغايرفضقد:

باسمنا.ينحدرزانيستطيعرجلانريدانناثم

الاغا؟الىالذهابءلمىوافقتمهل

.هذامنك،بدلا

...خر2سبيلمنهنالكيكنلماذا

.ا!ظاقناعنستطيعلنولكننا

باسمنا.كحدثارحسسرجلانجدانلناينغي

ع!نا؟يذهبانالبد!رياحمدالىنطلبلالم

..الكلامصنعةيتقنرءلانه!والله؟ي؟البديوياحمد

الصالحين.صحبةيحبتقيرجلانهثم

انن.اليهفلنرهب

فلنذهب.

(يخر!صون)

"كبد&ياحمدببيس2

وقديالبديراحمدمنهازاويةفيتربعصغيرةغرفة

فبها.يكتباورا!وعليهاركبتيهعاىمحدةوضمع

بينفتنةوثعتالسضةهذهمنرجبشهروفي...:البديرياحهـمد

جماعة.منالغري!نفقتلالباشادسكرمنطائغنين

صلا؟بطلتحتىا!جمه"ايومفيالفتنةتلكوكانت

الجوامع.منكثيرفيالجمعة

الذيآغاموسىالفتنةتلكوراءانسمعتوثد

فقامت،الانكشاريةغة2يعزلسولىالباشااناشاع

السفهاءبعضفقام.بيوهاتعزر.واخذتمنهمطائفة

آغاموسىوكان.منهميجدونهمنقتلفيفاخلوا

فكان،وخاصتهاالناسعإمةعلىجرأةلهغشوماظالمأ

بتقييدهويامرالعشاءبعديراهمنعلىبالقبضيامر

.كبيراما،منهياخذأنالىبالحديدالحالفي

السراياحبسالىاتباعهمنالواحديجيءوكان



لرب
احمدالبد!ري

رجل
احمدالبدثري

رج!سل
أحمدالبديري

رجسسل
ابدحوياأحمدا

رجل

احمدالبد!ي

رج!ل

أحمدالبديري

ربسصل

احمدالبديري

ر"سط

اح!دالبديري

رجهل

صلبر
جلر

رجوو

البديرياحمد

رحسل
البديرياحمد
رجل

رجسل

طرحس
رجل

هذا.أحدافنغيرمنالمحبوسينمنارادمنفيخرج

قبل،منبهايسمعلمالمدينةاعيانعلىجراةاىاا

السمكرش!ائمبذانهميسمعونهؤلاءصادحتى

.اهـكوتالايسعهمولامكارههمويتحملون

عرمرمسيلثمشقفبمصارالشهرهذاو!ب

بردنزلوعقبه،الزمانقديممنمثئهق!دؤيما

وجهعلىعلاحتىساعتينمقدارنزولهاستقامكبير

ممثهنندوالغلاءهذاكل.ونصفثراعمقدارالارض

(خذوقد.الماكولاتسيماولاالاشياءسائرها

فيالحكاملتهاونهواهمعلىيتصر!نالبياءون

المحكمةعلىفجمتالمامةقامتحتى،التقنشى

---خى.الافرانونهبت

فيرجلاغنيلالشهرهسذامنالثامنوفي

سمعماشقياسارقاوكان،بالفسصتقييعرفالصالحية

أهلاعياوقد.باأحي!لالمشتهويناللصوصبينبمثله

فاغتالهقتلهعلىجعلالشخصفجعلواامرهالص،لحية

.كانماوكمانهفراحوقتلهصحبةمعهعملمابعد

الصالحالسلفبقيةتوفيالنالياليوموفي

صهعل!الصلاةوحفر،المرادياللطيفعبدالشيخ

بمقبرةودفن،باشااسعدالشامحسلا3والينا

تعالى.الهاارحمهالدحداح

،الرجالجماعةتدخل)

احمد.شيخيا:

اخواني.يابكممرحبا:

.اليوملسانكالىمحتاجونفاننااحمدشيخيابناةبم:

؟حدثماذاولكن؟لسانجطاالىمحتاجون:

!غا.موسىالىسنذهب:

افيأالى:

فهمت؟هل.غا2موسىالى:

8الافرانغلقعلىلنحتج:

.شعبانللشيمخلننتصربل:

ألبعبانللشيخحد!وماذا:

.السلاح4علإوسحببكمازاهانه:

ا!غا؟زلمةبكماز:

ثعم.:

سافل!منلهيا:

يستحهقابمااللهعامله:

فعلها.!االاغاعندسندايجدلملو:

ا!غا.الىنشكوههل،اذنترونماذا:

جماعة.ياتر-خوا:

عذر.؟لفلها!غاسيجد؟افائمهاما:

علىنشكتلنانناالاغاايعلمأ،ذلكسثكوهـمع:

.الاعمالهذهمثل

علىبكمازجرؤئاا!نقبلمثله"علىتسكتوالملو:

.أخرىمرةار-كابها

صحيح.واللههذا:

؟اذنسكتمفلماذا:

احمد.ثيخياحيئتناوقلةضعفنانشكواللهالى:

.المخرزتقاوملاالعين:

احمد.شيخياالاسيادهماًلاشكشاريةث

الامهـورانتيقنعندماالبهلاالباشايسلمهمالم:

بهمأاًلاتصلحلا

11

رجل

رجل

رجل

رجسل

البديريأحمد

رجعل

البدءرياحمد

رجسل

البديرياحمد

رجهل

ل!رالالما-3

أمرةكلنفعلكناكمااثننسكتهل:

الاغا!مقابلةمنبدلابل.كلا:

1،حادثة.افيشاعمنذكلهاالاسواقل!كرتلقد:

.الرصاصضربتسمعسوفقليلوبعد:

وقعتعن!ماشعبانللشبغتنتصروالمأام!ولكن:

نمفسها؟الحادثة

ولكن،حمثماندركفلمالصلاةمنخارجينكنا:

ببكماذ.لحقالمصلىباب!شبابشيخاكفصديحمزة

.بعصاهعليهوهجم

الاغا؟الىنذ!بهل؟العملماوالان:

نعم..نعم:

اذنلفلنقم:

يلأغا.سايااليبناهلموا:

بنا.هيا:

عبهفيفيهايكتبكانالتيالاورافىالبد!ييضع)

.(كلهاالجماعةتخرجثم

لاغا

وقففيماشعبانالشيخالىيتحدثآغامولهسى

العسكرمنجماعةووقفتا!غاوراءودبوسىبكماز

بعد.كاترقب

.القصاصمنبكمازيفئتأنا.شعبانشيخياكلا:آغاموسى

انالانفيامليينقطعكاد.آغايا!كاللهبارك:شعبانلشيخا

ثم.71المؤنبذلكمنحقي

.شكوىلكلمفتوحبابيانتعلمولكنك:آفاموسى

بكمازالمدكلوذلكانوخاصة،ثماكياجثتكولهذا.شعبانالشيخ

عليك.بدالتهالناسعلىيتطاولرجالكمنرجل

نالأ،،سمح2لنولكنن!،رجاليمنرجلانه.نعم:آغ!اموسى

احد.معاملةيس!*

عليهأتفرضهسوفقصاصواي:لشعبانالشيخ

..شعبانشيخياالقصاصنوعالىبعدنصللم:آغاموس

.القصاصمنيفلتلنانهقلتانكاليخيل:شعبانالش!يخ

منالقصاصايقاعقبلكابدلاولكن.صحيحهذا:آغاموسى

التهمة.اثبات

بانبعدتقنعا)!مانكهـ!ايعنيهل؟التهمةاثبات:ثمبانالثن

معاملتيأاساءقدبكماز

التهمةانقلتولكنني!هذامنشهئااقللم.لا:آغاموسى

بعد.تثبتلمبكمازالىتنسبهاالتي

بكلمتيأتثقالست.معيادبهاساءانهلكقلتلقد:شعبانالشيخ

ليبدلاولكن.رالىبفوقاضمها.بهااثق.بلى:آغامولممى

ناتري!نيالست.الحادثةعلىيشهلونشهودمن

؟باالمثرعاحكم

سرقةيحاولوهوالمارةمنعثراتر52لقد؟شهود:شعبانالشيخ

المسكينة.المراة

.اخرىمسا)4هذه:آكأساموسى

؟اخرىمسالة:شعبانالشيخ

وجدمابكمازفاخذ،بيتهاكراءتدفعلمانها.اجل:آغهاموسى

جيبها.في

بيتهاأكراءتدفعلمولماذا:شعبانالشيخ

شيئا.تملكلافقيرةلانها:آغاموسى

ائن'باعالتهاالمالبتيقوملافلم:شعبانالشيخ

المولةمالىيوزعمحتسباأصبحانار!داننياتظن:آغاموسى



يملثا

مو-كا

الشيخ

موسى

الشيخ

موسى

،ن:شص

آضا:

شعبان:

؟الناسعلى

توزيعها؟كريدمنفطىا)!قراءعلىتوزء!الماذاولكن

دوننقاش.خدمتيءلمىثقبلونيئالذعلى.سجالكيعى

بصرواوراةكارينمنعشرأتانقلتهـ-ل..ر(كن

؟ا!جوزتلكعلىيعتديببكماز

فيوجهي.سلاحهو!شهرعلئيتطاولرأوهئم.اجل

علىم!لشاهديناو،الش!ودل؟ؤلاءفلفضوءالن

اسءدعائهما؟جمر3أرسلهل.الاؤل

نذعئت.ماأفعل

منه(فيقهنربدبوسالىالاغايشير)

كانهنا،فىانفاسألهمالمدينةأهلالىدبوسيااذهب

بشاهد*نثكماثم،بك!ازضدلفهداطيريدمن

حالا.منهم

مو-كا

لفخا

موسى

لفغا

موسى

الشيخ

موسى

يخثا

موسى

الشيخ

موسى

يخاث

هوسى

لثعيخا

موسى

اثليخ

آعشا

شه!بان

اغا

شعبان

اغا

ش!بالنا

آغا

شعبان

اغا

شعبان

غى!ا

شعبان

آعشا

شعبان

اًثا

شعبان

بكمازيبتعدفيمادبوسيخرج)

ا!خرين(ا)جفودمعويف!

كالماانتقادنامنتكنرلماذا:شعبانشيخياييدل:

؟علمحلقةفي-لمم!تأو!جراصعدت

الاسماءمنالص!ا'نآذكرلاكطولكت؟أزتمانتقادك!:

قط.لسانيعلىجرىقد

ذكراو..ذكريهـ!لىتآتلمانكأ؟لمم.هذالمم4أ:

عن..الحقعنالناس"حدثتفتآلاولدبك.الباشا

هناكا!الىتمثرا!بهذاترإدكآنك..الشرع

بهـما.يلتزمونلاأناس!

اغاأياترغمبملمولكن،أقولهاانمميقحةسننمكو!:

2)حقاحد،تي!سهع!دمايخاؤءلاالبريءا،زسانان

علم.حلالةفييذكو

تتحدثالذيالحتىهذاوإكن.قصديتفهمأننييسر:

بواجببم.القياموبينبي:ك!*حولعنه

الذيالواجبهذافيانفيادس-انأريد،أنا:

موبودالحقانآغايالكاقولدكنيولكن.تد!ثيه

كانفاذا.صغيقةعليهتسهـلهاالتيالاستارتكنمهما

واعسحهخرقةجيبكمن2اخرج-ضايقكالحقهذا

،لريد.مالكسيتمذلكوعند.بها

2ريدلافأنا.شعبانشيحياقلتماتفهملم،)ملك:

نا..لارادتياخضعهاأناريدبلالقوانينالغاء

بهواذغعأعدائيبهارهبسيفاأجعلهاان..رهاأزو

.انصاري

الا.تنقادأنلابالقوانينتحت!ن2تريذاي:

استطيعلاامرهذا.لهابالانقياداتظاهرأنأريدبل:

.الاستغنا?ف

يصدقها.احدااظنلاخطيرةلعبة:

المهم.يصدقوهالاأوالناسيصدقهااني!مذيماذا:

بتصد-كأها.يتظاهرواأن

...الناسعلىتكذب:

ايضا.هميكذبواانمنهماطلبثم:

غايةلتصبحطويقهاالمرعبةالاكذوبةتأخذوهكذا:

ذابها.في

حقينشلاتصبحذاتهافبمغايةاحذوبةتصبحوعندما:

الحقيقة.يشبهشيئااو

حقيقة؟تصبحانل!ذوبةيمكنهلولكن:
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غيرها.يعتقدواانالناسيخافعندما.اجل:آغاموسى

منها.فائدةلاألفاظااًلقوافينتصبحوبهذا:شعنانالشيخ

الحىقعنالبحثعنالناستلهيانهافيفائدتها:اغاموسى

الصحيمح.

يلهيهملاالذينبامثاليتفعلماذا؟بيتفعلماذاولكن:شعبانالشيخ

ا)صحيح؟الحقعنالبحثعنشيء

بهم.قيقنهايةلهمنجدأو،ننغيهماو،نسكتهم:عشاموسى

تتهمنيأبماذا:اغاياليقل:شعماناثيخ

انك..الدولةمصلحةفو!الشرعتضهعبانكا!حمك:اغاموسى

مواربة.ثونرايكتقولأنؤك!الحقلكانتزعم

منفىردوسايخلقانريدللهبانتعنقدبئنكا،همك

.الارضهذه

ج!ما.تكونانلهايردلمانهالمؤكدمن:شهبانالشيخ

.يرصدونلامالمى2ناسانرغمانمنالعبثولكن.كلا:آغاموسى

(ويدون..الطمأزبنةيريدون..الامنيرجمونا)ناس:لفمبانالشيخ

..لسعادةا

ءض"تحدثهمتغتأماانكلهـ.يريدهاالذيانتبل:آهشاموسى

عبود!-ةلا..في،!ظلملأبأرضيحل!ونتجعلهمحتى

هـن!قتربونيكاثونرواواكن.فميهاخوفلا..فيها

فيغرفواموجعةمر!رةشناعتهالهمتبدوحتىالحقيقة

حسنا!ملاانكترىا!ست.منهخلاصلايمأسفي

؟الكاذبالاملذلكالىب!تندفعحين

ءيهاعبود!زلا3..فيهاظلملأالتيالارضولكن:شعباطلشيخ1ا

الطرويئتكونقد.كاذبااملاليست..فيهاخوفلا

وأإختالونهاالناسدعولكن..ص!ةوعرةاليها

ذاكعندسيكونونولكنهم،يشاؤونكمامحنهايهصدفوى

اختادوها.ال!كماالطريرقعنعسوواءن

التيالحريةهذهدونيرالناسانلكقالمنولكن:آغاموسى

؟لوارلاصلةير،صنا.هملكقالمن؟ع!ها!!رث

.شعبانشيحياقحلمانك؟ف!بهاقيودلا..فيها

الت!رالق!ودهذهفيالططنينةيجدونناس2اان

بها.نحيطهمالتبمالاسوارهذه9ء0لهمنصنعها

اًلمجهولةالاشياءلأن،!ها!خرجواانيخاؤونانهم

فيهمتبهث..خوفافيهمثيرورا،هاتنتظرهمالتي

تفهطرهمالذيالاختياردلكمنيمشفقونانهم.قلقا

-حملوها.انتريدهما!تياهـؤوليةتلكمن..اليه

مطمئنونفانهمنوفعلاالتيالاسوارتلكداخلو!ههماما

..اجلهممنيفكرمنلاجلهم..يعملمن!الكانالى

..اجلهممنالطريقيرسممن

تعترلى؟انترمدلالمأذا.آغاياليقل:شعباىالشيخ

؟بماذااعترف:آكأطموسى

.ودملحممنمثلناتخلق21!مبانك:شعبانالشيخ

صخر؟منخلقتبنيتحم!هل؟لماذا:آغاموسى

الانسانتكرهانساناقبلكأرلما!ربما.ادريلا:شعباناثخ

.الكرههذامثل

بمانكواثقالست!آنا.شعبانشيخياا!ااسمح:آغاموسى

كوها.لشىللناساحتقاريان.تغهمنيسوف

قط.احدااكرهلمفانا

..احداتحبلموله:ك:شعبانالشيخ

حياتي.فيمكانالهاجدأناستطيعلاترفهذا:آدش،موسى

ءسن..المحبةاتحد?نتسمعنيانتكرهالهذا:شعبانالشيخ

العلل!عن..الاخاء



آغاموسى

شعبانالشيخ

آغامولى

شعبانالفخ

موسى

االشيخ

موسى

الشيخ

مولسى

لمفخا

موسى

لننميخا

لىمو

لننميخا

آسا

شعبان

آغا

شعبان

اغا

مبانلف

غاآ

شعبان

غاآ

ش!نان

آغاءولي

اغاموسى

سدبو

آغاموسى
رجل
اغاموسى

لرب-لا
اغاموسى

ارجلا

آغى!موسى

الرجل

آغساءوسى

(لربل

فيهاجدوور!ني،يزعجنيلااحديثان.كلا.

ولؤما،الالفةيقتلحقدانريداننا.لعمليافسادا

يفالتفكيرعنالناسيردعوخوكا،الرحمةيطرد

نخجليجعلونناالناسمنأمثالكان.ضدناالعمل

نرىنكادورمراتناامامنقفيجعلوننا...ذفعلمما

عليها.تضراننحاولعوراتغير

أبأمثاوتصعانتنويوماذا:

البلد.دنلابعادكمضريقةنجدقد.تماماادريلا:

بالفضائلتظهرونها،التيبالاخلاقالناستثسبونانكم

.ب!طالناستمنونالتطاعدالةبا،تعلمونهاالتي

سلطانناتهدمونندكلكمآن؟نفعلأنمناتريدونفماذا

ساكنا؟نحركانلون

عهينيكتحتمننخرجتعؤ"انالحمقمنيكونلى:

تكوهها.انىالبنورهذهاخرمكانفيلنبذر

أيضا؟آنتمتخطئونآلا.فا!علهايومذأتاخطىءقد:

تردفابهانؤمنالتيالقيمولكن.نخطىءاننا.بلى:

.الصوابالىثوما

؟ثعبان!ثبغيامنكيضطيقنيماذااتعرف:

.امنا?تستطعلمانك:

...الىيضطرزطسو!نيفلنهماانبل:

،الم/كلامعسهيتوثفة

اغا.ياقلها.قنليالىيضكلكسوف:

...ا!صدلم.كلا.كلا:

ائيأفيلابكماز2كزارسلتالهذا:

كلا.:

منها.فظلمولكنكتردهاأك!مصادفةاذنكانتلعلها:

كادمين(رجالضجةتسمع)

ةهـى.شعبانشيخلملاهـ!لثماذاا!نةرى:

.حدثماذا

البديريأحمدو!مهدبوسيدخل)

منيتقرعونالذرنالاخرونوالرجال

عليه(ويسل!ونشمعنانمئالمف

القط.شاهدان:لكقلت؟أرىماذا:

ج!كا.بهمفجئتليدييااليكفادمينرايض:

امرشعبان-لمشيخحع!آماان.آغاموسىيا:

عنه.السكوتنستطيعلا

؟لفحبانللشيخحدثماذاولكن:

.السلاحعليهسحبقدبكمازانلناقيل:

ناسنرى؟ش!بانالشيخعلىالسلاحيسحببكماز:

الىيشيرئمالرجالالىيحدق).صحيحاهذاكان

لمحتكاننيأظن.افنرب.الر"لايهاتعال(احدهم

.الانقبل

...منياشترىانهفيكرا!غالعل(مرتيكا):

ا!ن.سادوجاسوقف!ادكانالكان.اجل.اجل:

بساطاكانولكنه..بسعاطابعتنيلقد.تذكرت

مفرلا.

.يسجد:

يس!ءببكم،زرآتهل:الرجليها2ليكل؟يهمماذا:

أشعبانارريخعلىالسلاح

..يعني..يعني:

قل.؟تعنيماذا:

فعلانهسمعتبل..رايتانني.سمعتاتييعني:
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آسس"موسى

الرجل

اغاموسى

لالرص

!افموسى

اًغ!موسى

البديرياحممد

آغاموسى

البدير!أحمد

اغاموسى

البديريأحمد

آف،موسى

البديريأحمد

اغامولصى

البديريأحمد

اغاموسى

البد-نرياحمد

آفاموسى

البديرياحمد

اغاموسى

البد-!يأحمد

اغاموسى

البديرياحمد

اغاموسى

البديريأحمد

هدا..

كذلك؟الشى.عييكبامفرهلمولكنك

...يعن!

السلاحيسحببثطزرأيت!ل.الرجلأ!!هاألط!

لا؟آمنعم.أجب؟شعبانالنبحعلى

..اغايالا

يرشهـأيمما؟آىيروقيمنهض،ونهل.ادناتءف

كاطا(صمت)

ايفساأيشهدانرويدمنهنالكهل:نكمقلت

-.انالقوا

مهزلة!منلهارما

لمحلتأماذا؟مادا

الحصولت!سغطيعتك،ظنهلةمهزلةمنلهايابالت

؟هؤ!ماءمنصادلمحةشهادةمه

انغساتشنعباناثيخيفلآلم؟ذلكمنيمنعومازا

؟حدثمابسهمواكدالماريرنمن

ح!!سال!ىترى11!ست0الخوف.آفاياالخوف

في!صأج!دتكد.لكح!ت!نحىريعهانننع!االد

؟أبداتخرجتعدافلم

ادت.:ظيم(حى-ؤلهوردورادبديريمنيرقترب)

اك!دا.أفىلىىبينألسو!ليأساعةاذنتهيني

اليه؟قصدتما

نءقةالحصعهـىالحصولمر،وفتمكانأ!ولانأردت

.احدايقنعلاامرهؤلاءفم

كذلث؟آليص!.ورجمما/خاسونلان!

رو،كركمنهمج!لأوو.تكيءلل"نيض!نلانهم

بجؤدها.النجاةفيالاتفكرن!دلانساجا

فيبعي.كلمااكثردتكلمانك.آنفيسسوثأيهاليقل

د!قا؟سكانكاآنتطا

ث!.

.قيلمنأركلمضيولكل

.ابدايلتقياأ!يمكنلامختلفينطريقي!!نالان

؟الجساةؤيتصهلومادا

المناخلية.ؤ!وةكتفعلىحلاكاآعمل

هذا.كأالسياسهثؤونؤيانفهيدسحقيرحلاق

قبل.منبهأسمعلمشيء

السياسةهل؟افياسةشؤو!فيانفبىأدسلارلمادا

الناسأمورادارةانهاام،فهمهااستإءلاأ)ضار

مصالحها؟وخدمة

السياسة.هيمايعل!ناانشريد.عظيم

اربسدلالعلتك!بل.أحدااعلمانأريدلاانا.كلا

قازعفأنا.الاطلاقعلىالسيالةفياتحدثان

قانع.عماكبعاجمر"يدرهايذيارذقباقانع.بعيشي.

اريدولسنني.ءثما-خيءندأحغرهاالتيبالدتوس

كرأمتنا..علىؤطهكئن..*!ح!*ءلمىنطهشتتفكوناان

كذانفعلانطمرنامنادياميوكلنسمعانيسنيمادا

كالبهالمفساقان!!يماذا؟كذاف!لعئنمتءاو

يعنيماذا؟ذإكاوش-ءوؤكممنالضيفهذالاسضقبال

شيئا؟تصنمحونتكادزنفلاالبلدفك!الغلاءيمحتفحلأن

،حةو!4وتداس،أفوا!ناتكمأنيعنيماذا

أث!رعاوقانونمنراتعدوناموالنلعلمىويستواى



افي؟أ)مسياسةاشؤو!فيمنيتدخلاهذاتعدهل

لكاعترفبل..سياستكمأفملااننيلكاعترف

لاج:بأحتقرها..قرزمهتثيرلان!افمهأنأريدلاافي

يفوحجثةكأنلأداهـ"(وجهـياثيم..عدهاأبصق

منها.الننتئ

.ابدااقبلهلاتطاولهذا:آغاموسى

.ادبقلةهذه:جندي

.النظاماعتدا?.له:جندي

خيانة.:جندي

..همسكوا50مسكوا:جفدي

منا.يفلتانيحاولاليهأنظر:جفدي

مما.يفلتيجهلمهانارلحفياة!شيءيستطيعالنةجندي

.يومذاتأقطعهاكيفسأعرف.الييدكتمدلا:البديرياحمد

الجنودبينيجريالذيالعراكهذاأثناءفي)

التيالاورأ!هذاجيبمنيسقطوالبديري

.(فيهايكتبكان

اوراقي..منهسقطماذاانضوا:جندي

تر.دفا:جنمدي

اقراها.(الرجالأحدالىشاولهاوهو):جسدي

.القراءةاحسنلاأنا:الرجل

افن.آنتاقرأها(اخررجلالى):الجندي

أي!ضا.أنالقراءةاأستطيعلا:الرجل

هاتوها..الاوراقهذههاتوا:اغاموسى

لحظة(بعد.تقلإبهافيويشرعآغاموسىياخذها)

ثمشهفييحلدمات!ون؟ا؟صعلوكاأيهاهـ!ذاما:آغاموسى

؟بيوميوما

منه.لتستفيدالقادمةللاجيالاتركه.ونه(د.نعم:البد-سياحمد

يكونلنالقادمةالاجيالئن،القادمةللاجيالتتركه:آغاموسى

با!ا.تقلقالاحداثهذهمثلمنقناطيرلديها

واكرىول!طليالةبينحالهاتصلحلنالبشريةاناعلم:البديرياحمد

.يومذاتغاياتهابالغةبىنلاأثق

يصلحأنأحدمقدورفياناصمدقلااًنا.آكطااسمع:ألنه!اءوسى

لنفأنا؟يهمماذاولكن.خللمنالدذياهذهفبمما

المجانين.منامثالك!حكمهاألارضارىحتىأعيئنى

!حلممنالارضءلمىوجدلأالمجاتينمنامثاليلولا:البديري(حمد

.الحالهذهمنأففسلبحالال

افضلحالهناكيكونفلن.حموالاايهاتهذيانت:اغعاموسى

.الحالهذهمن

ائدةفىفماوالا.هذامنبدلا.هذامنبدلاولكن:البديريأحمد

؟الارضهذهعلىبقافا

!رمأنرنستمحانهافائدتهلصل.تسالنيلا:اغاموسى

فعات.ما!لى

افضل؟بغديحلمأنالانسانءلمىانتعتقدلاانكتعني:البديري(حمد

كلا.:آغاموسى

شيئا.لكاقولد!ط:البديرياحمد

.احدايقنعلنتقوأ"لسوفمااًن.صسدقنيأغاموسى

اقربيكونانالغعىررذلك!ل.انناقامرثمني:البديرياحمد

تظن.مما

بعغىيخاللماذاافهـملااني.هنامنيبدأالخطأكل:آغاموسى

لهم.الاتخطرلمنادرةفبرةالعالمنغييرانالناس

جوعهاعلىتظلانالمدينةلهذهتريدمتىالىولكن:البديرياحمد
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اصا:موسى

:البديرياحمد

:،ع!اموسى

:البديريأحمد

آغا:موسى

البد،ري:أحمد

:-ف-،مو-كا

:البديريأحمد

آغعا:موسى

البدبريةاحمد

ةاراموسى

:البديريأحمد

آغساةموس

:البديرياحمد

اء-صا:موسى

:البديريأحمد

موسى

احمد

موسى

أحمد

موسى

احمد

آرا:

:يريلبدا

بمف!ا:

:ييرأبدا

ضسا:ا

:!يلبدا

:سدبو

اغا:موسى

جندي

جندي

ءيجف
جندي
جندي
بسدي
جندي
جندي

!يجف
جندي
جندي
جندي
جنلىي
جندي
جندي

جنعدي

ا!لحرية؟اًلى..ال!دلالى..ألأمنالى

ناترفضتزالماالنجومان؟اعلمانفى-نوكل!

أسارها.لي.ل!سف

متى؟نص!،لا!حقنامنا!يسومكئ

لسانكتستعملانيمكنك.تسالانيرهكلنك.بطى

هذه!ينفعلماحوليتنرثرتمثهاىالا،)شاءلما

اررينة.

ناالا،يشاءكمايثرثرأناللسانءتتطيعاصلى

.بوءالاغايشاول

؟هديحمافتكارتك!ت!لماداهذاتعرفدمتما

تع!يأح!اكةأي

.تالريآندونأسقطتهاالتيالإوراقهذه

حماقةولكن!حماقةانها.نعم!الاوراقه!ه!51

...ئم.اوقاليفراغبهاآميلأ

؟ماذاثم

فيها.نفسياجدانفياجهدثم

..خطيرتلكاورا!كآودكلتماان.زضيعهاأنبل

.جداخطير

سمعتأوشهدتهاأحداثغ!راقالا!هذهفيأديس

.ءنريمنشيئاأختلقلمفأنا.بها

عنهايتحدثانينبغيلاآشياءهنالكوفى.هذاأعلم

.العاديونالناس

؟العاديونا!ناسعنهايتحدثلاو،،ذا

ابىشا.الىتسيءلانها.الحكمهيبةألى.لمم!?لاذ!ا

هيبةاًلىصيءدامتمااذنتحدثتننر!نهاولماذا

الحم؟

تعرفها.لامعاييرللسياسةان.غبيانكلكأورأم11

أءرفها.أنأريدولا

...الاوراقهذهولكن

بها؟ما

..داهيةفيبكستوقع

جئتاننيتقىللأولكن..اغاياعنهاتثمعاءماقل

.عنديمنباخبار!،

فيها؟كتبالذيما:آغايالشاقل

.انظروا.خذوا

ويتداولونها(الاوراقالجنودياخذ)

؟هذاما

!للهاريا

المولة.يثىتم

الباشا.يسب

.تالنصبمابشعا!غاينعت

أسرارنا.".ف"ع

.جاسوسلعله

.جاسوسار4فيشكلا

.الغلاءدنيكتب

الامن.فقدانمنيشكو

ادالا.لية.واالانكشاريةبينالقتالعنيكمب

يغتفر.لاجرمهذا

يفضحنا.

لاروائنا.المرارنايفضح

.الناسعيون!يهزاةيجعلنا

.حدالهنضعانينبغي



بهأنفعلماذا:جنددي

نقتله.:جندي

فننله.منبدلا.نه!:جمدي

ضقه؟ننتههل:برء-تي

نصرفه.بل.كلا:قيكه-ءي

.بالماءخنالانق!لهب!.جشسفي

باثا؟حئكانفتلهوناذا:جن!سدي

..دنناهأينماانسانيعلملاحتى:جندي

(يضحكون)

تموتكماتموتانيممكىصالضمائراناعلمأكنلم:البد-!ياحمد

انكما"!نارىافي.بئفدامناندوس!التيالفؤان

بسطاتقابلونناالتيالوجوههذهان.بشرالستم

نعنبحثذئابغيروراءهاتخفيلاأقئعةالال!يست

تلتهمها.فرائس

أخرج.دبوسيا.لعالى.النغلالحلاقايهااخرس:آغاموسى

والثنقه.الطريقالىالحلاقبهذا

الشيخ1بهذاأفعلوماذا(شعبانالشيخا)ىنىيرا):دبوس

أالثرئار

لهوقلجلمةخ!سينواجلدهلمدينةاظاهراًلىخذه:اآغىموسى

ابدا.المديئةالىيعودالا

يئدهـععفطمابالرجلينبالخروجدبوسيهم)

آغا(موسىمنودقتربالجنودأحد

العالي.البابمنوصلقدبالبريدكأني.سيدي:الجئدي

ثمالحكو!قىداراماميحتشمونالنالسرايتلقد

..حذرينيننهامس!ونوهمبرماعاتجماءاتيفر!ون

.خلإرانبأيحملالبويدانظشيأغلب.قل!ن

تعئي؟نبأأي:آغ!اموسى

يعلنهالمنادي!هوتاسمع!نشو،سيديياادريلا:لجنديا

.للناس

.الشاماهليا:المناديصوت

.الشامأهليا

العا!ا.البابمنالؤمانجاء

.عزلقدباشااسعدالوالي

الناشا؟عزل؟ماذا:اصوات

.الشاماهليا:المناديصوت

.الشامأهليا

يسمع.لممنيخبرمنكمالسامع

غابمنيخبروالحاضر

اي.العاالبابمنالغرمانجاء

.عزلقدباشااسعدالوالبم

.عزلقدبالثاأسمدالوالي

(المناديصوتيبننعد)

لفهبائالأ:تبغالىالجديريوا)مش!ادبوسياقعال:آغهاموسى

وشانهما.الاحم!نهذيناترك

(الرجالبقيةتتبههمافيخرجانيتركهما)

الىفاطابالحالفيالمدينةاحياءالىاخرج.دبوس:اضاموسى

أبواباطرقئم،والقناديلبالطنافستزيينهاإهلها

نااليهمواطلبالخبرفخ!رهموالاعيانالاغوات

..الجديدالباشالا!تقباليتاهبوا

(باالخروجدبوسي!فيماي!نوقف)

ابوابها،تفتحانفتجمرهاالاؤراًنعلىتمرانتئسلاثم:آعطاموسى

مجاعة.المدينةفيانالباشايظنفقد

اذهب؟هل:دبوس

طيرانا.طربل:آغاموسى

مسرعا(دبوسيخرج)
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..بكمانرياوأنتةآف!اموسى

سيدي؟ياتريدماذا:ازبك!

نالهمقلثم،ةهـ!"نفاخرجالحبوسالىأن!ب:غا2موسى

وان،(حطنتورمعاطن!3انالصاكأماميعلنوا

ةالباءمناضنبنم.فيفعللكب!انظرورلأهمضا2

منوكل،!لثلثبمغدا-اصناكهمآ!مارءوايخفضأن

الىيجرسو!هذامن3باكثربضاغهيبيعيمفبؤ

.جراالموت

سيدبم!.ياأمرك:بكماذ

بعد؟تذهـبالمةآفاموسى

أيضا.اناطيراناسأطير:بكمساز

الجثد(بقيةمعبكماريخرج)

هادئة!تجدهاالمدينةتاتيس.الباشاايهااليوالان:أغاموسى

اضطرابلاأموركانستصطرر.فاترحليبكقدح

افذيكءننمنعانسنحاول.فيهاتنازعلا...فيها

عنسئمئع.حمقىواوآلنادىيئالثرثارينضسجيج

لكسنكوي.والألاموالببنسيفىارةالفرؤيةعينيك

واليد،بهاتسمعالتيوالاذن،بهاتبصرانتيالعين

وراءها.تحتميالتيوالا-وأر،بهاتضربالتي

شيئا.لثوىأن،مستلإعلنانكس!يدييانقولكن

لنا.كلهامركتسليملمان

الطىفالي!4

رجعل

النديريحمد!

ر!سل

البديريأحمد

رحطل

رجعل

يرالبدأحمد

رجسل

رحطل

رص--ل

رجل

رج!ل

ربر-ل

رجل

رجل

رجىل

صلبطر

جلر
سلرحط

جلر

رجسل

منهجانبفي.ى،اغاموسىلمراياخارجكلريق)

(ا؟ارجالمنطئفةحولهتجمعتوقدالبديرياحمد

أحمد.شيخ؟السلامةعلىللهالحمد:

اخي.يااللهسلمك:

ذلكأرسلآللهانلولاآغاموسىيدعلىتهلككدت:

.ينويكانعماليشغلهالمئادي

نعلمها.لاحكمةلله:

الباشاءنثصءتنارف5هل:آحمدثمميخيالنافل:

قدوالدكاكينآوفدتفدالقنادبلأرىانيأا(أجديد

ابوابها.فتحت

شيءكلانالواليالباشايريانيريدا!كالعل:

..لوامماعلىيسير

الوالييصبحأنأخاوطولكننبم.ربطهمدهذاعلم:

.هواهيسيرهـعلىاغاموسىألمممير

فبله.بمنمصلكما:

.بعدهبمنسيمفعلوكما:

عندالامنهانخرجدلابيوتنانلزماناذنالراي

.الغرورة

.للباشا!نفنفا،!وافىالىنخرجبل:

.والاعياناتالاغؤمنافىا!قينوبراوهفيلنصرخبل:

.القوللهمسنغلظ:

والاهانة.با،شتيمةسنئالهم:

منامثالناعاىالحكاميعينونانهملهمسنقول:

.المسايرن

الضعيف.علىالهوييساءهـووانهـعلهمسنقول:

؟البالض،عسكربنايفعلومادا:

.يشاؤونماليفعلوا:

جلدي.؟لمىاخافأنا.كلا:

أيضا.وانا:

حدايضعل!له.جديداباشالناانتذكرواولكن:

كلها.الاساءاتلهذه

واهم.(نت:



رجل
رجل
رجل
لىرب

رجل
رجل
لرب

رجل

رجل
لحهبر

رجل
رجل

يريلبداحمدا

رجل

يريلبداحمدا

رجل

يريلبداحمدا

رجل

يريلبداحمدإ

رجل

لبدعرياحمدا

رجل

رجل

رضس

رجسل

رجل

رجل

رجل

البديرياحمد

ربل

رجل

لرب

رجهل

رجط

رجل

رجل

رجل

رجل

رجل

!لماذا

بئحد.ثقةنفسيكيآجدلاولكنني.أدريلا

البلد.عنيبعدهاواغاءوسىيقتلنعله؟يدريمن

قلت.مااليهفينقلجواسيسهأحديسمعكقد.صه

.كانخبوفيفيجعلك

فئرانا؟اصبحعاهل؟ا/خوفهذاما.ناسيا

ينت!ونأولاد-ليفانانااما.شئتمابنفسكافعل

عودتي.

تسمعالم.سوءاليومينالكفلن،اخيياتمهل

؟الحبوسفيمنج!عاطلققدآغاموسىان

الها.فيعيدهمغدايرحعقد؟متىالىولكن.بلي

بةهم.انتويضعك

عنه.هـ(نكقحبسلمآنتاذاحتماسيقعماهذا

كله؟هذاميرا)-بئما:احمدشيخياوانت

أرأ!يفيد3وعاذا؟راجمب

.يقولبمانثقلناآخأنت

.صلاحاهلالهولعتقد

شيئا.يصلحانيستطيعلنالباشاانريط

....ولكن

أنفسكم.اسألواولكنهذاهماقللمشالونيلا.لا

علىالنالظ؟نحكمحتىمننكوننحنولكن؟ن!ىالأنفسنا

الباشا.علىتحكمواانأسالكملمانا

انن؟نفهلماذا

ما؟ا.عليهاأولهاوااحكمىثمانفسكمالىانظروا

ماذا؟رخاءوأوفر3مناأكثرحياتكمتصبحلكيفعلتم

مروووبة؟وا-اد!كلممسموعاصوتكميكونلكيفعلتم

عن-خنازلالارضوجهعلىحاكماهنالكاناتظنون

ارغاما؟ذلكعلىيرغملمانيملكهاسلطة

احمد.شيخياضعفاءولكننا

.السلاخمنءؤل

.المالمنمحرومون

.أنراببااافواهنافتسدأصواتنانرفع

.والمروقفنتهـبالخيانةلحظةنفكرأننحاول

وتصالردكأكيننافتينوببنانزلظلمعلىنحتج

اموالنا.

؟ا!ظنواجهانتريدناالمسكنةهذهابمثل

نااعلمأنا.واهـدانسانوالأغامولفةالوفولكنكم

ولكنكم!منهاتفرؤونوسجوناتخافونهاجماعاتله

يع!شكماتعيشواأناردتمفاذا..نعاجاتخلقوالم

بنفسكعمماتغيرواأنفحاولواا!ثميينمنلمامثالكم

..بكممااللهيغيرحتى

خنه.كلامواللههذا

اليهأالسبيلكيفولكن..حق

...ماسبيلاهنالكانبدفلا،ارجل1اأيهافكر

تسبةطوالزمورالطبولاصواتتسمع)

الىطريقهفييمرالذيا،غاءوكب

الباشا(استقبال

الوالي.لاستقباليخرجأغاموسىانه.انظروا

ا!اتذكر.بالبارحةلليلةااشبهما!اخرىمرة

القديم!الوا!ط!ستقبالخرج

.،المسكو!ائمالىانظروا..ولكن

بها؟ما

اليلأالونفيسوداءيلبسونهايكونواالم

بلى.

'بيضاءيمناصبحتفمالها

رجسل

رجل

رب-ل

رجل

رجل

رجهـل

رجىص

رجل

رجهـل

رجإهل

:لبدسياحمدا

اثيم:الت

ثعشق

..بيضاءانها..واللهاي

تزتنهل.لماعمنصد!ازرارلهاكانت..ايضالثيابوا

.براقذهبمنصارتكقدالانأما

..والسراويل

الساقين.عندأطولص،رت

..لس!يوفوا

الايسر.بدلالايمنالخصرالىوردودةأراهما

كله؟هذايضماذا

خير.ل!طه.أ/لريلا

الله.ئنماءانخير

خملفهتخرجحينفيالا-غاموكبيخنفي)

(الرجالجماعة

ددانق.سوىيثوملابر!قسوىليسالامرلول.!ن!

.تغيرتالثيابدأرىناظريم!لاركمملانركي

بدلت.إلعمانموأرى

غيرها.لظخذمواضعهاهجرتىنهاادسيو!وأرى

.فصيرةكانتبعدمااستطالتالسراويلوأرى

...أتساعل!كنني

كلهأهذاففعما

عليه؟نقشتالتيوالحكمالثوبوراءماذا

غبيةأسودعمائمتستطعهلمماهلتستطيععمائمبيضاء

.خو!بفيرتريدماتصرخالاثواهتجعلأن

حقا.وتصونغازياتجاهدآسواراالاسيا!تجعلأن

شرعا.ويصيرقوةيصبحالقانونتجكلان

..اسألاني؟الثوبوراءماذا

الباشا؟ع!،كرنفوسفيتغيرماذا

تبدها؟لمالتيسرائرهافيتغ!يرماذا

بضههرها؟..يعقلهاالامورتزناصبحتهل

..وضاءتفاغتسلتالموبوءليللامنا!لتتهل

طويلة؟فغدتأسدلتالقصيرةالسراواليمثلانهاام

..مرةاثرفيمرةلاسألاز!

تبرأماذا

(المنادييدخل)

.اشامإاأهليا

.الشامأهليا

يسمع.لممنيخبرالسامع

.غابمنيخبروالحا.فر

.البلدةأبوابتغلقانالباكثىاامر

الفجر.صلاةبعداًلاتقنحلا

منازلهم.الناسكليلزمانالباشا!ر

الليلة.هذيانساندخرجلا

...الذهبعنالتفتيشفسيجري

.الشاماهليا

..ذهبمنسوارلديهكانمن

..قرطاوطوقاو

..كيرلامثقالحتىأو

..الباشادار"ىبهافإت

..الليلةهذيتفتعبالاالاسواقأمرقدفالباشا

..الباشاامريعصيلمنوالموت

.الشاماهليا

.الشاماهليا

يسمع.لممنيخبراوواعمنكم

..غابمقيخبروالحاضر

..الشاماهليا

النصعمر


