
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاكمة
 )شاب يحاكم بتهمه السرقة والقتل(

 الشاب األول )شرو(: والده طلق أمه من الطفوله, أمه تزوجت آخر

 وتركته مع  أختين وأخ.                           

                                                                الشاب الثاني )صامو(: والديه منهمكان بالعمل ليال ونهارا  وأهملوا 

 األوالد.                             

                                                     الشاب الثالث ) حنا(: والدته دللته كثيرا  كونه وحيد. 

 

 المشهد األول 
 تظهر غرفة مظلمة وضوء مصباح بيد اللصوص يبحثون على مال أو شيئ قيم لسرقته 

 وبالصدفه تسقط كأس وتنكسر . 

 صامو: من سملوخ حنا 

 شرو: لوزيعت ليت نوشو بوبيتو 

 )صامو يقع على كرسي ويحدث صوت قوي(

     يأتي صوت من غرفه النوم . ثم

 ملكي: يصرخ من كيتو تامو ... ها ) يسعل بقوه(. 

 يختفي صامو خلف الستاره و حنا خلف الباب يشعل ملكي النور 

 ملكي: منيو هركيه )يجد أرجل صامو( حزيليلوخ ناموسسز)ويمسك به( 

 صامو: حنا توخ لفيلي 

 مينا. شرو: )يضربه على رأسه( ها مدلوخ .. يال صامو مهز

 يقع ملكي على األرض ودمه يسيل 

 ملكي: آخ..آي.. ياتومو قطيلوخلي.. 

 صامو: قي لو مرلوخ أوبيتوخليويو شرو

 شرو: بيله الذعنو قي الزيو وحزيلي راوخ بيراديتو 

 صامو: آلوهو سويم دلو موييث كحورو بيتينا 

 شرو: يال مهزمينا..يال مالز.. 

 صامو: دعي للوهو دلو موييث) يهربون( 

 حنا : مهزيمو حورونه موريه دوبيتو ماحسليه آعلينا  

 ملكي: آخ...ريشي كونوقر آلوهو محروو بيتيخو ) يقوم بصعوبه ويبحث على الهاتف( 

 آلو ..آلو.. بوليس.. آثن كانوويه لو بيتو وخيلي ضربو عال ريشي.           

 أطباء ويعالجونه   2بوليس و 2يسمع صوت سياره أسعاف ويدخل           

 الطبيب: تودي لمريو لكميزع أعلوخ  

 ملكي: يعني ليت زحثو أسيو 

 الطبيب: لو ..لو.. صفرو كدهووات طوو

 بوليس: كمو نيه وا 



 

 ملكي: كو مرنو تريه شامعنو حا كو قوريه لوحرينو... 

 بوليس: )يقاطعه( ها. من شاميعات

 رليه شرو توخ مخلصلي ملكي: حا م 

 بوليس: حزيلوخ فوثييه 

 ملكي: دحا منه أيلو  لو طوو 

 بوليس: كيبوخ دمات مقا أويرخو أو بثوو... سعرو... 

 ملكي: دحوزه نيه كدوذعنه

 بوليس: هانو ميده غلبيه طويو..صفرو توخ لكابان ودحوزات أشمو  

 صوروثو             

 ملكي: كدوثينو مي سلوقديومو لكابيخو

 (.فوش بشلومو10,00يس: لو..لو..توخ بوثر مي شعثو عسار)بول

 ملكي: تودي ألخو وزيلون بشينو. 

  

 

 المشهد الثاني 
 قضاة .. محامي الدفاع.. النيابه....  3المحكمه 

 القاضي:قري أبري عال شرو 

 المنادي: شرو... شرو. 

 شرو: اين .اين.. 

 المنادي: يال فقود لوغل) يدخل( 

 القاضي: أشموخ صامو.. 

 شرو: اين..مور 

 القاضي: امرالن لمن قاييمت عم حورونوخ بوكنوو 

 شرو: هيمن مور سنيقينا ألشمو دزوزيه  

 القاضي: علمن سنيقات

 شرو: دزونينا حشيشه 

 القاضي: حشيشه لو .. 

 شرو:اين.. 

 القاضي: ميما كوشوتات اوسامانو؟ 

 شرو:أووه..مي زبنو ياريخو 

 القاضي: كيبان دوذعينا ميما؟

 سرو أشنه شرو: مي ع

 أشنه  23القاضي: هركيه كثيوو عمروخ 

 شرو: شرورو 

 أشنه كوشوتات  13القاضي: يعني عمروخ 

 شرو: هوخا ميده 

 القاضي: قي بابوخ ..أيموخ.. لومريه ايلوخ أوشتيو دو ديخونو أو  



 

 دوسامانو اتيو طوو            

 شرو: )يضحك(..بابي ..لتيو خليو ايلي.. 

 القاضي: قيو ؟ 

 و بي اثتو حثتو... شرو: لبيكوي

 القاضي: بابوخ وايموخ مرفله حذوذه

 أشنه وا وأونو أورابو بوبيتو  12شرو: عمري 

 القاضي: هانو اورابو هوخا كوسويم ايدربو اناعيمه 

 شرو: اناعيمه اي حكومه ميديال بثر ما ايمي كاويرو نقال حريتو . 

 القاضي: وهات من سملوخ ؟ 

 هزمنوا ودومخوينو كاب حوروني شرو: اونو لو قادرنو فشنو أعميه م 

 القاضي: كول يومو هوخا 

 شرو: لو.. غلبيه يومه دومخوينو بو ارحو آو بكانوثو... 

 القاضي: ايدربو موطتوا حق دومكلو واشتويو 

 شرو: عوبرنوا ليحانوثو وأوخلنوا ونقالت علبيه كونونوا.. 

 القاضي: لحوذوخ.. 

 شرو: لو..عم حورونيه.. 

 القاضي: يعني.ازوخ دكنوات.. دشوقلت حشيش 

 شرو: لو..اوحشيش...هاو كوموليه ريشينا.. 

 القاضي: أي.. 

 شرو: فايش كونقحينا بودره وخدكوذعات مور بطيمويو.. 

 القاضي:أونولوكوذعنو...!!! بس كمي هوخا.. شرو كتلي لوخ شوولو... 

 شرو: فقود مور..مشاييل.. 

 دسملوخ القاصي: هات كوماقيرات بو ميده 

 شرو: قي كيبي منكرنو .. 

 القاضي: فقود الدفاع 

 الدفاع: شرو..إن بابوخ لو مرفيليه ايموخ كدطورتوا مو بيتو 

 شرو: بشرورو..لو..وبثر حا قي كمهزم..دهويليه ايقرثو.. 

 الدفاع: تودي مور لوفايشلي شووليه 

 القاضي: ايثيب اعدو ابري شرو... قري علو حرينو.. 

 مو المنادي: صامو...صا

 صامو: كاثينو.. 

 المنادي: يال فقود لوغل) يدخل( 

 القاضي: أشموخ صامو.. 

 صامو: اين..مور. 

 أشنه أمرالن أيدربو    6أشنه وهاويلوخ هركيه بس أشتو  20القاضي:صامو عمروخ 

 آذيعات أوشرو وقي أزوخ لبوبيتو دو ملكي             

 صامو: مور..آثينا لركي دبابي مآمن أحاييذان.... 



 

 ي: ما شأهللا كو ماحويه!!! أي وبثر من هاوي؟؟؟ القاض

 صامو: مو يومو داثي بابي الركي دو عوود لليو وايمومو ولكحوزيناله  

 القاضي: وايموخ من سيمووا؟؟؟ 

 صامو: وايمي خوثيه كل حا منيه كومالز زد مو حرينو دمالتم زوزيه زيد 

 القاضي: وهاتو من سيموتووا؟؟؟

 صامو: تشيغو..وتنظيفوا دوبيتو وسيومو دو مكلو...أمي أثيوا تاعبتو مو شغلو

 وهاوي أوبيتو دكثو لودموخو والو كحوزينا حذوذيد سطار بوحلمو          

 القاضي: قي بويومو دو بطلونو لو كولتموتو بوبيتو 

 صامو: أينا بطلونو  مور؟؟؟

 القاضي: شبثو و حوشابو آو باعيذه...

 وبابي لوكذعي منيو أوبطلونو كو عودي بكوله يومه  صامو: أيمي

 القاضي: أي بثر من هاوي؟؟؟ 

 أشنه أثنا الركيه وأزينو ليمدرشتو ديولفنو ليشونو  14صامو: عمريوا 

 القاضي: طوو ياليفات ليشونو؟ 

 صامو: لو ليشونو بلحوذه أيلو شتويو تينونو سته 

 القاضي:كبعت دمات بو أثرو لشتيلوخ تينونو؟؟؟ 

 و: لو ..لو.. الثي لبولي كتوا زحثو ربثو... صام 

 القاضي: مي من زيعتوا؟؟؟مو بوليس؟؟؟

 صامو: لو..لو مو عامو زد مو بوليس...إن حاد كبرو حزيليالن بو أرحو كشوتينا  

 تيننتو كموحيالن وكدومر لبابان وهات كذعت أومحيو كابان!!!           

 ..وبثر من حاروليه أوعامو مينخو القاضي: قي كابيخو ليت قونونو حا دلو موحيه 

 صامو: كيت كابان عيوده ومردوثو كو أوحق لوعامو  أورابو كزويع علو ناعيمو

 القاضي: هانو ميده ساكي شافيرويو..قي هركه شتيلوخ تينونو؟ليتو قونونو؟؟

 صامو: شوتيناوا بكنوتو ونقالت حوزيوا أوبوليس بس لو مجغلوا أعمان 

 ي؟؟ القاضي: أي بثر...من هاو

 صامو: غلبيه يوموه دومخوينو كاب حوروني مي مدرشتو 

 القاضي: من هاوي بي مدرشتو؟؟؟  

 صامو: بثر مو ليشون أزي تريه أشنه وبثر نافقنو دشوغلنو 

 القاضي: أمرالن أيدبو أذيعت أوشرو وقايموتو بو عمالنو؟؟؟

 صامو: أوشرو أعميوا بي مدرشتو ودومخوينو كابيه ومو لفليلي علو حشيش

 لقاضي: أيدربو؟؟ ا

 صامو: بيومو آثي وحزيلي كوبوخينو علو ميده دهاوي ايبان لو ايمو ولو 

 بابو                 

 القاضي: اي.... 

 صامو: هوليلي تيننتو ومرليه شتي هاثيه وكطوعات كول بريثو 

 القاضي: شتيلوخ وطاعات بريثو لو؟؟؟

 صامو: هوخا مور أزينو لبريثو حريتو



 

 القاضي: وهاوي شريونو لقطريذوخ

 صامو: لو بثر كومو شوعيه داعر كول ميده خد ميقم

 القاضي: وبثر..من هاوي

 صامو: يالفنو علو حشيش... وهاوينو سنيقويو لزوزيه زد مو ديخونو 

 القاضي: ايدربو مو طتوا أزوزيه؟؟؟ 

 صامو: كونونوا مي بابي مي أيمي..وبثر ما نوشيه بي شوقو وبحانوثو 

 قاضي: علو ممرو دوشرو... بثر مشوشطوتوال

 صامو: اي مور أوحشيش لو فايش كوموليه ريشان فايش كونقحينا بودره

 القاضي: اي ملز موراخلوخ أومملو

 صامو: أحنا أتلوثو مرالن كنوينا أودودو ملكي كتليه زوزيه غلبيه 

 القاضي: من محيله لو ملكي؟

 ذعالنصامو: أوحنا محيلليه على ريشه مي زحثو دو

 القاضي: أوكنووا طريله دقتلوتو بس اللوهو مخلصليه... كتلوخ ممرو حرينو

 صامو: لو مور.. 

 القاضي: محامي الدفاع أيث لوخ شووليه؟؟ 

 محامي: أين مور... 

 القاضي: فقود... 

 محامي: هاتو أزوخو لكنووا بلحوذه

 صامو: أين... 

 محامي: دلو نوفقوا قاموثيخو لو موحويليه او شرو؟؟

 مو: أين..  صا

 محامي: أعدو مندملوخ علوميده دسلوخ؟

 صامو: لو بس مندملي كطولبنو مالوهو دوعر اوزبنو أشتو أشنه ودفيشينا بوأثرو 

 محامي: تودي مور لو فايشلي شووليه  

 القاضي: قري على حرينو دحوزينا 

 المنادي: حنا...حنا.. 

 حنا: أين..أين

 القاضي: أشموخ وعمروخ ومن كوسيمات؟؟؟ 

 أشنه ودلو شغلو.أعدو  19حنا: أشمي..حنا صلو.. عمري 

 القاضي: يعني..ميقم مفشرولوخ..لو يومو حا عودلوخ 

 حنا: من كعوودنو؟؟؟

 القاضي: خدو عامانو 

 حنا: ليتو شغلو اليق .. 

 القاضي: من كبعت عودت أسيو وال ارديخلو..؟ 

 زوزيه دمكفن...  حنا: لو هوخا ...لوكوبن

 القاضي: دمكفن لو حشيش..لو؟ 

 حنا: لو مور لي بودره 



 

 القاضي: شبقونو لي بودره.. امرالن وهات من سملوخ أعميه؟؟؟ 

 حنا:أونو نوطروينو علو ترعو دلو ثيه نوشو 

 القاضي: كبعت دمت لوعابيرات لوغل؟

 حنا: لو مور فايشنو الروال.. 

 موالقاضي: ايدربو؟؟ اذيعات أو شرو و صا

 حنا: لو اونو أوحابيبو دي ماما 

 القاضي: كوماحوي...أي.. 

 حنا: من دأبعنو مدلي وإن بابي يومو البع أمي كليوا بفوثيه وأموا ليه هانو  

 اوبريذييو أن لو رحملوخ نفاق موبيتو وانو كمروونو أناعيمه خود كبعونو

 القاضي: بابوخ لتويلي مفتح فيمو لو؟؟

 نوشيه هركيه خوثيه..  حنا: لو بس هي ..كيت غلبيه 

 القاضي: أكيد ليت نوشيه منه هركيه ) يؤشر على القاعه( 

 حنا: هيمن لو كوذعنو...بلكي.. 

 القاضي:بابوخ من كوعوود؟؟؟ 

 حنا: بوبيتو وال لروال.. 

 القاضي: )يضحك(..بتريه كابيه 

 حنا: لروال بشركه لوغل كوماشغ وكومنظف أوبيتو 

 القاضي: قي ايموخ لكعودو بوبيتو

 حنا : من كمرفيه أوتلفزيون وأومكلو دابوزرعيه أو أوشتويو دي قهوثو

 القاضي: هانوسته عملويو لتيو هوخا؟؟؟

 حنا: أين مور.. 

 القاضي: اي امرالن ..من هاوي بثر؟؟

 حنا: مدنوا زوزيه ونوفقوينو عم حوروني شهريوينا هول صفريتو 

 القاضي: أيموخ عم كولخو هوخاوا  

 عال كتنو عليمو  حنا: لو أنو بلحوذ..

 القاضي: يعني كيت بريشوخ توغو 

 حنا: ميده هوخا 

 القاضي: صخر فيموخ... لو بس رحيمو دايمو وليشونو ياريخو... 

 أمرالن من سيمتوا بو شهرو          

 حنا: شتويو دحمرو وبيره .....وووو وتينونو وبثر حشيشه 

 القاضي:من مولفليلوخ علو شتويو 

 حنا: أوشرو... 

 كل مور أويومو داذعنوليه كتوا بكستيه باكيت مالبورو شرو:كمدا

 القاضي: هات لو مجغوالت...نوشو لوطلبليه مينوخ 

 شرو: بس كمداكل...مور 

 القاضي: حنا...ايدربو موالفلوخ أوديخونو 

 حنا: لو أوديخونو.مي نعموثو شتيلي تينونو قاموثيه ديمي



 

 .. أيلو اي حشيشه...          

 !.أذيعينا بابوخ لتيو كورو..أيموخ لو مرال  القاضي: قوميه ديموخ.

 هانوسامو                

 حنا: لو مفصوحووا دحزيوا كوشوتينو أمووا هاوي اوبريذي عليمو رابو 

 القاضي:أعدو طريالن مي أيموخ أمرالن أيدربو أزوخ دكنووتو أوكبرو

 حنا: لو كبرو...أشميه ملكي... 

 عليمو..مكمل... ألقاضي: كوذعنو أبري..بس هي كبرو لو 

 حنا: سمالن دوروشو..أيما كونوفق مو بيتو.. 

 القاضي: ايلو أوكادثخو نافق لو طوو

 حنا: هوخا مور..الذيعنا دكتيو كاييو)كريهو(..هاوي اوميدانو... 

 القاضي: هات لو عابيرات لوغل؟ 

 قموترعو دلوثيه نوشو أو دوعر هيه حنا: لو مور فايشنو 

 القاضي: فلغخو أزوزيه بين حذوذه

 حنا: مور لو كنويه ميده ... لو ملحقيه ماحسايه أعليه خايفو 

 القاضي: أوكانووو بيحاريتو كنوفل... كتلوخ ممرو دمات؟؟

 حنا: لو مور..ليتو 

 القاضي: محامي.. كتلوخ شوولو لو حنا؟؟ 

 محامي:أين مور... 

 د.. القاضي: فقو

 محامي: قي.. او بيتو دو ملكي ابيعوتو دكنوتوليه؟؟؟

 حنا: او شرو..مرليه كيت كابيه زوزيه غلبيه 

 محامي: أزوزيه بوبيتونه واال بو بنك؟

 حنا: لو كوتوالله بو بيتو..هانو حا قسيس  لوكوذع طيمو دازوزيه 

 محامي: وهاتو كذعوتو..لو؟ 

 حنا: مرالن كنوينا ومثنوحينا  

 بهونيخو قطلو؟.. محامي: لتوا 

 حنا: لو مور..سطار ميدينا ازوزيه...لو ميده حرينو 

 محامي: تودي مور..مخلصلي.. 

 القاضي: أعدو كميدينا ثنحتو فلكد شعثو

 

 ) يسدل الستار ويفتح على اللصوص بالنظاره(         

 
 حنا: الوهو محروو بيتوخ حاروو بيتان

 شرو: هانو أوكاديذان من كسمنو هوخا هاوي 

 : أوكادو .حاذ بيذه كوسمليه صامو

 حنا: هانو اورنيو دو شرو. 

 شرو: ابره دو حرام دلو هويوا بوبيتو...أعدو كمفصوحيوينا بازوزيه 



 

 صامو: لو سمالن حشوو دهوي بوبيتو.. 

 حنا: أيلو أو شرو مرله لتيو بو بيتو 

 بيراديتو وأزيه خود كول نقال..الذعنو داعرشرو: حزيلي راوخ 

 صامو: داعر وحاروو بيتينا 

 حنا: طوو دلو مايث 

 شرو: لو حمورو مايثوا مي ضربوا 

 صامو: لمت حمورو أمار بغلو..)يضحكون(

 حنا: حمورو وال بغلو طوو دلو مايث كمحشوا زالم )كبرو( أعلينا 

 صامو: أعدو.. بمن كدوينالن او دايونو؟

 عصرو أشنه شرو: ميده 

 حنا: من ..!!! عصرو أشنه بو حبشو 

 شرو: من كبعت طو موخا...مكلو وشتويو دلو طيمو

 صامو: طاعت أوحشيش 

 شرو: لو كبعت كوطيلوخ حشيش  

 حنا: كوبعنو أيمي...) يبكي( 

 صامو: كوشمعات كوبع اييمو.. أعدو كدثيو

 شرو: خد أيمان وبابان..برهطو كدوثن لفيالن.. 

 جداياتوميه الثي نوشو مشايل أعالنصامو: لو كوحوزات 

 حنا: أنو ايمي كدثيو كو محوي لو شاميعو 

 شرو: بريثو كوال شاميعو 

 صامو: لو نطرات نوشو حنا..حاروو بيتينا 

 حنا: ) يبكي أشد( 

 شرطي: أعدو كوبوخات...قي الذيعت هوخل كجوريلوخ؟؟؟ 

 حنا: لو..نوشو لو مرليلي.. 

 . شرطي: قي بو تلفزيون لو كوحوزات  . 

 شرو: لتيو خليو.. 

 صامو: من كمرفيه اوحشيش واشتويو

 شرطي: طوو هاوي هوخا أبخو...) ينظر للساعه( أعدو كدوثيه اودايونو. 

 منادي: أودايونو كاثي..) يقفون ويدخل القضاه والمحامي( 

 القاضي: أيثيبون.. خد مرخو وكثيبو كابي أزوخو لوكنوبو)كنوو( لو؟ 

 الثالثه: أين كور 

 القاضي: طوو دلوماييث هناو كوماخف أودينو اعليخو 

 شرو: مقا مور؟

 القاضي: لو ماليزات هوخا.. محامي..كتلوخ شووليه لتهيمه 

 محامي: اين مور.. 

 القاضي: فقود.. 

 محامي: هات شرو.. إن بابوخ لو مرفيليه أيموخ  وفيشو بوبيتو كشوتتوا  



 

 أوسامانو؟            

 ..كتوينوا حا حرينو شرو: إين ..إين..بشرورو  

 محامي: من حا حرينو؟ 

 شرو: كمكملنوا اي مدرشتو وكعوادنوا خدو عامانو 

 محامي: تودي شرو..وهات صامو 

 صامو: مون مور.. 

 محامي: إين بابوخ آو أيموخ هاوي زبنو ألخو ولو بيتو هوخا كسيمتوا 

 صامو: بشرورو ..لو...ودفيشناوا بو أثرو طوا.. 

 حنا..  محامي: تودي صامو..وهات

 حنا:)يبكي(.. مار مور.. 

 محامي: إن أيموخ يومو حا طريال بابوخ مكليلوخ قمو تحوميذوخ لتوا طو 

 حنا: لو يومو شعثو بسوا..لو نوفلنوا هوخا 

 محامي: تودي حنا..مور..هاني تلوثو عليمه هاون كدشو أليمو وبابو 

 شيذهدالذيعي أيدربو مروي أناعيمه كول حاذ راهط بثره دارغ          

 وطاعن كتي أبنه كبعي حنونو لو زوزيه           

 القاضي: أوممريذوخ تريسويو إلو كلوزم نوشو محكم) ميداين(

 محامي: إن مور ...أيلو خدمرلي هاني هاون كدشو..وأودينو رابو لي أيمو

 وبابو دكول حا منه..وتودي..            

 القاضي: )النيابه(..منيو أورنيذخو مور

 ر...كلوزم هاني ميديني على كول ميده دسمه  النيابه: مو

 كنوو..قطلو..شتويو ..دهوون درشو لحلوف منه              

 القاضي: أين ..كميديني عال كول فودو دسمه.. 

 النيابه: كوبعنو منخو مور قوريتو أليمو ولبابو دكول حا منه وكولن قوميه

 دو بيث دينو دهنه هاون سبب دحوطن أعليماني....           

 القاضي: كثيب أبري..أحنا أودايونو قورينا لكول أيمو وبابو دعليماني

 دكولن قومينا دميحشوي عال كول فودو دسمه....            

 وهاتو عليمه أوعامانو كدوينخو لو أنو..           

 

 يغلق الستار نهايه المسرحيه
 

 ابن السريان   12.12.2008سمير روهم 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


