
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لم سرياني حاية دقريثو يف
 

 ( 45)شخصيات الفلم
 ألمانيا 

 5نهرين –جاك  –مالك   –األم نينوى  –عائلة حنا: األب حنا 

 2الجده حانا  -الجد: الجد ملكه  

 0شمعون  -عيسى  –نينوى  –األم مجيدة  -عائلة نينوى: األب دنحو 

 3أثاث( –أكسسوارات قديمة) نقود    –دراجة )بسكليت(قديم  –سيارات قديمة  –عامل البريد 

 1قرياقس أخو ملكه 

 القرية

 5نعمان )دبيه بسه(   –ريما –ملكه -قرياقس –األم سيدة  -عائلة ملكه:  األب شابو

 5نجمه) أم صليبا عجوز(  –طوني  –حانا  –األم مريم   -عائلة حانا: األب صليبا

 4شامو ) بيت عم حانا( –أسطيفو  -األم بسنه  –عائلة أسطيفو: األب عيسى 

 4ماريا ) صديق ملكه( -كبرو    –األم فهيمة  –عائلةكبرو: األب صبري 

 3أمه العجوز  شمه- ستو ) ليس لهم أوالد(  –عائلة: صومي 

 4امسه -أبراهيم – األم شموني  –عائلة ألياس: األب ألياس 

 3حانون –أدوار  –أرمله حسنة: األم حسنة 

   5أبجر  –خاتون -صامو  – األم صارو  –عائلة عزيز: األب عزيز 

 5كمنجا( -مزمار   –فرقة الغناء) طبل  -سائق الميكرو -الرجال:كلو العطار

 الشباب 

 شمعون  -عيسى  –حانون  –صامو  –أبراهيم  -أدوار  –أسطيفو  –كبرو   –ملكه 

 الفتيات 

 خاتون –سهام  -ماريا  –ريما  –حانا 

 األطفال

 نهرين   –جاك  –مالك  -أبجر ) أطفال كومبارس( –نعمان   –طوني 

 الرجال 

   دنحو –حنا  -عزيز  –صومي  –ألياس   -صبري  –عيسى  –صليبا  –شابو 

  

 النساء 

 مجيدة   -نينوى   –صارو  –حسنة  –شموني  –ستو  –فهيمة  –بسنة   –مريم  –سيدة 

 الختايرة 

 نجمة   –شمة 

 ضيوف الفلم 

 أطفال   –بعض الرجال  –فرقة الغناء  –عامل البريد  –كلو 

 األكسسوارات

 بضاعة للبيع  –حمار مع خرج  -سيارات قديمة  –دراجة قديمة  -ماركات(  –نقود قديمة ) تركية 

 كمنجا  –مزمار   –طبل  –لباس طراز قديم  –أغنام وبقر بالقرية  –دواجن 

 دفاتر وورق   –أقالم رصاص  –محراث قديم  -  2طشت   -تنور –مغزل للصوف )تشيية( 

 

  

 المشهد األول بألمانيا



 

 

 في المنزل يستعدون للسفر
 جاك نهرين –مالك  –نينوى –حنا 

 

 ياله من هاوي أعماخ نينوى؟ ) يلبس الجاكيت( حنا: 

   ) تخرج مع األوالد(نينوى: مخلصلي... من هاوي أعلوخ! 

 مالك: ماما أنو لو كوثينو أعميخو كزي كبيه جدي ملكه 

 نينوى: من كيت تامو... حالوة! 

 حنا: من حاورالخ مينه ...طري مينه خود. كوروحم. 

 مالك: تودي بابا

 نينوى: يال سالق ..لو مرخات ليشونوخ  

 ماصيرو روحيخو    ب() يتفقد األوالد ثم يركحنا: 

 ) يربطون أنفسهم( األوالد: إين بابا

 ) تسير السيارة مع موسيقى خفيفة وحوار بين األوالد( 

 جاك: لو كوثات أعمينا مالك؟ 

 مالك: لو كفشنو كبو جدو ملكه 

 نينوى:  زوخ كابه  جدوخ  دحزيونو... ! 

                         ) بنبرة عالية نوعا ما(. ناعيمو..بسيو..أي ...نحات مي عال حاصيه دو ) ينزعج(....حنا: .ها هو 

 .) بنبرة جافة(..نينوى: خد كبعوتو.. هات ....وهيه .

                                                                     ) صمت فقط صوت الموسيقى التي يرفعها قليال  دليل على االنزعاج من نينوى(             

 

 منزل الجد ملكه
 حانا   –ملكه 

 

 يقلب ثم يطفئ التلفاز فيأخذه حا دحوزيه ...) ليتو ميد ملكه: )يتفرج على التلفاز ويقلب به يتحدث لنفسه ( 

 أيه...... أيه.... أويومو دزيو لكدوعر ألبوم الصور ويقلب به متذكر الماضي(         

 ) تصل السيارة لمنزل الجد( 

 ) يفتح األوالد الباب لينزلوا( حنا: ياله نحاتو مو كابانو 

 نينوى: هاتو ..فوشو كابي..  

 حنا: من ؟ لكنحتات خاتونه؟ 

 نينوى: لو لو.. موبل أومالك وأحنا كفيشينا هركيه..

 ) بنبرة عالية(. حنا: لوكويه عيبويو من كبعات دمي أعلي يال نحات 

 األوالد: أي ماما أي باس  أشمو.. 

 ) بأنزعاج(نينوى: يال نحاتو

 ويركضون للباب( .) فرحون األوالد: هيه ...هيه.

 دمات سميه لناعيمة كثوتو دكورحمنه هوخا..)شاردة بنفسها منزعجة( نينوى:

 حنا:) يجدها شاردة بعد أن ينزل من السيارة( من هاوي نينوى يال نحات

 نينوى: أي حنا ..من هاوي. 

 حا من دومر..؟؟؟ ) يرفع يده لنفسه( حنا: 

                                     ) يقرع الجرس مطوال () يرقص من فرحه ( مالك: 



 

 لجد ملكه: كاثينو كاثينو من هاوي أعلوخ كمقذات أوزاكو بسيو  ا

 الجدة حانا: منيو هانو؟ 

 أناعيمه  حانا) يفتح الباب ويتفاجئ باألحفاد( ملكه:  

 مالك: جدو..جدو..

 ) يقبل مالك ثم نهرين ثم جاك( ملكه: بشينو بماالخيه

 وتقبل نهرين (                          )تركض أوال  نهرين لعندها بشينو بحليه ) تركض للباب( حانا: 

 نهرين: قشتو.. 

 حانا: منيو برثي؟ 

 نهرين:كزانو كبيه جدو دنحو 

 حانا: أي  برثي طوو...زوخو 

 عبر أبري  ) يقبل جاك( ملكه:  

 مالك: أنو كفشنو هركيه قشتو 

 حانا:أونو كريعه دو حانونو كمحتلوخ بلبي

 وزوجته( ) ينظر قدوم أبنه ملكه: أعدو عبارو لوغل وبثر حيتيه بليباخ

 حنا و نينوى: شلومو..أعليخو... 

 ملكه: بشينو وبشلوموعبارو 

 حانا: بشينو أثيتو 

 )يركضون للتلفاز ويتفرجون( األوالد: 

 ) يجلسون في الصالون(   الجميع: 

 نينوى: أيدربوهات  

 ملكه: تودي اللوهو. زد موخا لوكوينا 

 حنا: وهات ماما أيدربوهات؟ 

 خدكوحوزات....هانو أيكو هاتو؟؟ لو فايش  حا كحوزالخو ؟ حانا: طوتو مودينا لمريو 

 حنا: آشر ماما موشغلو لو بيتو وبثر أناعيمه لكخولينو دحكنو ريشي  

 ملكه:  حانا قم سمالن ميده دشوتينا

 حانا:من كشوتوتو؟ 

 نينوى: لوميشاقات كزانو دادو 

 حانا: أي شتايو ميده وبثر زوخو 

 . حنا: لو ماما كزانو كونطريالن..

 نينوى:آثينا محتينا أومالك كابيخوكمو يومه

 ملكه: من غامو برثي هانو فصحونو رابويو  أيالن.. 

 حنا: هاويالن زبنو راحوقو الزانو كبيه حميوني 

 ملكه: من غامو أبري .وهنيه كتيه لهيقوثو دحوزن أي نينوى وأناعيمه 

 نينوى: أومالك كروحم فويش هركيه  

 حانا: أنو كريعه دو حانونو  

 ملكه: ده أبري قومو زوخو كونطرنخو علو مكلو 

 حانا: هيش لو ساويعينا مي حزيتثيه 

 نينوى: دادو مد داعيرينا كحوزتالن نقال حريتو 

 حنا: ياله ناعيمه قومو دزانو 

 ) يقفون ويجهزون للخروج( األوالد: ..

 نينوى: فوشو بشلومو  -حنا 

 ملكه: دربو فتيحو أبري 



 

 ا: ألوهو أعميخو حان

 األوالد: باي 

 ) ينتبه لها مالك ويضحك بنفسه(  حانا: كاي ..كاي

 ملكه: لو مالزات بودربو 

 ) يتفقد كالعادة أوالده وتسير السيارة(   ..لو بابا حنا: لو.. 

 ) يراقبون السيارة حتى تختفي عن العيون( الباقون : 

 ) يدخلون البيت(   عبارو أزنده  ملكه: 

 ) مشهد بالسيارة وهي تسير مع حوار صامت فقط صوت الموسيقا يسمع(  السيارة:

 حانا: بابو دوحنا نفاقو أشمو بي شوثو هول دسيمونو أيعريتو 

 مالك: أي جدو قم كرخينا . 

 ) يلبس الجاكيت( ملكه: ياله أبري 

 حانا: هويله مورو دلو ميساكر مينوخ 

 مالك: لو زيعات أعلي قشتو كوذعنو كورخنو هركيه 

 كه: شاميعات كزاعنو أنو دميساكرنو لو هيه!! مل

 مالك: لو زيعات جدو أنو أعموخنو 

 حانا: أنو كريعه دو حانونو زوخو ألوهو أعميخو 

 ) قاصد الكلمة( مالك: باي قشتو

 حانا: كاي أبري كاي

 ) يضحك( مالك: لمات كاي أمر باي

 حانا: ميكو كذعونو .. 

 د والحفيد ( ب الج) يذهملكه: لو كذعو ميده مهالخ أبري 

 ) يذهب الجد والحفيد بجولة في المدينة( 

 مو.يومو دكاوور الو كسوعينا مي حزيتيذه )تدخل المطبخ وتتحدث مع نفسها وهي تحضر الطعام( حانا: 

 ألوهو مهانيله وطوريه أناعيمه من كسيمينا... بسيو أومالك كوموليه بريثو أعلينا ألوهو طوريليه.           

 )الجد و الحفيد بجولتهم في المدينة(                                

 في السيارة بالطريق
 الجميع( ) مشهد في السيارة موسيقى وحوارخفيف بين                                

 نهرين: لو ماطينا بابا

 حنا: لو برثي هيش  

 جاك: أيما كموطينا 

 حنا: لو فايش ميده   

 نينوى: بسيو ناعيمه طرايو بابيخو قولع 

 )موسيقى ويتابع السفر(

 منزل ملكه
 ) يعود الجد والحفيد من المشوار( 

 عبار أبري  ) يفتح الباب( ملكه:  

 ..قشتو .. آثيناقشتو   :) يركض للمطبخ (مالك

 حانا: بشينو آثوتو  

 قشتو هاوي أومكلو ) يحاول معرفة الطعام( مالك: 

 حانا: أي أبري هاوي 

   ) يدخل ويستريح على الكرسي ويهزه (ملكه: 



 

 قشتو ليتو باسم مومكليذاخ!  مالك: 

 ) تقبله( حانا: أوخالت ليبي حابيبو زوخ أعدو كاب جدوخ هول محتونو أي صفرو

 ) يذهب للصالون(  ومالك: أين قشت

 ) يخلع الجاكيت ويسترخي على كرسي هزاز وعيونه مغمضة( ملكه:  

 ) يشاهد جده شبه نائم فال يريد أن يزعجه فيبحث عن شيئ ليتسال به فيجد ألبوم الصور  يأخذه( مالك: 

 تقلب   ) يقلب بالصور وهو جالس على األرض فيشاهد صور قديمة لجده والقرية وووو هنا الكاميرا        

 سنه هنا يريد معرفة صاحب الصورة(  13الصور إلى أن تقف على واحدة يظهر فيها الجد في عمر           

 جدو منيو هانو؟؟                                                                     ) يتردد قليال  من السؤال ينظر لجده ثم للصورة وحب الفضول يجعله يسأل(  مالك: 

 أينا أبري؟  ) يفتح عين واحدة نحوه(ملكه:  

 مالك: هانو بي صرتو هركيه 

 ها . أينا حا؟) يجلس بحضنه( أيتامو بسيفي ) يأتي نحوه مالك( لكه: توخ حوزينو منيو  م

 ) يضع يده على الصورة(مالك: هانو جدو 

 أيه هانو أونونو  ) يضحك الجد( ملكه:  

 مالك: من سيمتوا جدو ؟ 

 ملكه: هركيه مشتاعيوينا بي قريثو.. 

 مالك: قي كتو أشتيعنويو تامو 

 أيه.... أي أبري بكول دكثو كيتو  ..)يتذكر (ملكه: أي..

 مالك: كيبوخ دمتلي جدو أيدربو شوفعوا أوزبنو بي قريثو 

 دي قريثو كوليه رابيه وناعيمه تاعيناوا بو بلو والتموا أوعامو ملكه: أي أبري ..شماع..هركيه مش 

   ن () تعود الكاميرا بنا للقرية أيام زما لتوا باسم ما يومانك أيه....         

 أثيو لبولي أيقريثو......ويومه دينعموثو 

 وأحقله وكانوثو ...... وأوعامو بندروثو               

 زعوره وكبره وبنوثو.....   كلتمي كوليه بي شوثو           

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشهد الثاني 
 ) األوالد يلعبون بالبلو وبينهم ملكه وآخرون ( 

الكاميرا تصور الملعب في أوالد يلعبون البلو وجمهور يتفرج عليهم رجال ونساء وأوالد وتركز الكامير على  

 الالعب ملكه وتظهر مهاراته في اللعب وهتاف الجمهور  



 

 الجمهور: ياله ملكه  ياله 

حاول الركض  من بعيد تركض فتاة نحو الملعب  وقبل أن تصل تتحول الكامير على ملكه وهو يمسك بالبلو وي

 ويصيح 

 ) بصوت قوي( ملكه: حنكليو  ..... 

 ) يتابع ملكه الركض بأتجاه الفتاة ألنه الطريق المناسب له( الجمهور: ياله ..ياله ملكه...ملكه...

 ) أسطيفو( هنا لعب من الفريق الخصم هو أبن عم الفتاة 

 ) هنا يلحقه ويضع رجله أمامه( كوبع حا مكليله ) بعقله يتفكر( أسطيفو: هنا كمخصرالن هوخا دفويش!!!

 )  يسقط سابحا  على وجهه ويتعفر بالتراب( آخ...) يسقط على األرض بقرب الفتاة(  ملكه: 

 ملكه قم..تنزل لتمسك بيده وتقيمه.(   ية ... ) بعفوحانا: هآال ..

 تودي ) يمد يده أليها ويحاول الوقوف( ملكه:  

 حانا: كايولوخ غلبيه؟ 

 ينظر بحب خفق بقلبه في عيونها (   ) يقف على قدمه....وملكه: لو لو أشمو 

 الكاميرا تتحول بين عيونهم وعندما ترجع لعين ملكه تمر عشر سنوات وتعود لعينه بعد أن يكبر    

 وهو جالس بالحوش يكتب أمامه الشاي رجل  يسوق حماره محمل بالحطب وصديقه  كبرو قادم    

 رجل: شلومو كبرو 

 كبرو: بشينو هانو ميكو و ليكو؟ 

 وهات ليكو؟ رجل: موكرمو لوبيتو 

 كبرو: كابو ملكه 

 رجل: هاوليه شلومو 

 ) يصل لمنزل ملكه( كبرو: كموطيه  

 منزل ملكه
 ملكه -كبرو 

 ) يجد ملكه بالحوش فيخفي أوراقه( كبرو: شلومو أعلوخ ملكه  

 ملكه: بشينو بو كبرو فقود 

 كوكثوات؟ كبرو: تودي ها من 

 أعدو أمرلي  أيكوهات.. لو كوماحوات؟  ) يغير الموضوع(  لو ميده .. ) يقلب الورق(  ملكه:  

 كبرو: كاثينو قي كومشيالت ؟ 

 ملكه: هاني كمو يوميه ثنحنو مينوخ 

 كبرو: لو مفصوحات غلبيه ..داعرنو.. 

 ملكه: أمرلي أيكوويت؟ 

 كبرو: أزينو لي مرده عم بابي 

 أعموخ؟ ملكه: من أمطيلوخ الن 

 من كموطينولوخ ) يضحك( كبرو: قبرغايات؟؟

 ملكه: بس مورخات ليشونوخ أيتو وشتي تيو 

 كبرو: آشر كافينونو غلبيه 

 ) ذئاب( (  أو كفنو دييويه ) يدخلون ملكه: كفنو دكلبه 

 

 تتحول الكاميرا لمنزل حانا وتصورها وهي تكنس الحوش وتغني
 طوني  -مريم  –حانا 

 وتكنس الحوش ) تغني أغنية أوحابيبو حابيو(  حانا:

 مريم: حانا ...حانا.. 



 

 حانا: أين ماما من كبعات 

 مريم: برثي طري مو كنوشو أعدو وزاخ عم أحوناخ لو كرمو 

 حانا: أين ماما من كبعات مو كرمو 

 مريم: أمطيالن سالو دعنبه وأشمو تينه 

 حانا: غامو ليت ماما... طوني .. وا طوني.

 حانا من كبعات؟  طوني: منيو

 حانا: تو أعمي دزانو لو كرمو 

 طوني:أي كاثينو.. 

 حانا: أمطي أعموخ أو سالو  

 مريم: لو مشتوحروتو برثي كتويو أيعريتو

 ) يذهبون للكرم( ياله مهاليخ  ) يأتي طوني ومعه السلة (حانا: لو..لو.. ماما كدعرينا خاييفو

 

 يشربون الشاي بعد الغذاء( )تتحول اكاميرا لمنزل ملكه وهم في الحوش 
 كلو -ملكه  –كبرو 

 ) يضع  يده على بطنه( كبرو: آشر أعدو أيتيو أثيو بدوكثا لو ميقم   

 ملكه: أشتي بلكي نفقو  بنحيروخ 

 كبرو: ماحتلوخ شاكر؟ 

 ملكه: أي ترووذو  

 كبرو: ما حت حرينو من قسيس هات 

 ملكه: أي مو بيتو دبابوخ كموطينا ..لو.. 

 ثناء تمر حانا واخوها أمام الدار ويراها من الباب ( ) في هذه األ

 ) يشرد فيها ويمرر بعيونه عليها ( ملكه:  

 ) يضحك( كبرو: هيه أشمو أشمو خيلولوخ بعينوخ 

 ها من مرلوخ؟ لو شامعنو! ) شاردا  وال يسمعه جيدا( ملكه: 

 كبرو: أيدربو كشمعات وهونوخ أزيو لبريثو حريتو! 

 ما هات من كوذعات سطار مومكلو وأشتويو   ) هنا يلتفت له ويعود لرشده( ملكه:ها

 ) يضحك( كبرو: لو طوعات أودموخو 

 ملكه: شبقونو مينوخ وأودموخو  ...د لومغبونات

 كبرو: كومرنو ماحتلوخ عينوخ أعال! 

 من مرلوخ؟ ) يراقبها ويتحدث وعيونه عليها( ملكه:  

 كبرو: لو ميده 

 أزانو لو صيدو ملكه: من كمات  

 ) يؤشر على الفتاة( وال لو صيدو... دا  ) يؤشر على السماء( كبرو: لوصيدو... دا

 مرووذة وشيره  ....لبوشه شافيره) ينشد أغنيته الوحيدة( كلو: 

 توخو يا بنوثيه  ....حليه وكاشيره                                   

 تيو   .....ومشحو وصافونو  شاكر وأ                                   

 بيعه أو حيطيه  .... ألخو محالفنو                                    

 أعدو لو كوثات أمرلي  دوذعنو؟ )يقوم ليجلب البندقيه( ملكه:  

 كبرو: لو لو زوخ لروحوخ 

 ملكه: من ميحو ناشيفو كتلوخ 

 كوكويو لتنو أديوما طوو كاووي ) يضع يده على بطنه ويضحك(   كبرو:

 ملكه: ميذه  داخيلوخ غلبيه.... حاروو بيتو



 

 كبرو: كزينو لوبيتو دومخنو شوطو هاو فايش ميده 

 ملكه:  قم مقشط  دلو ميثات هركيه 

 ) يذهب( أي آشر طوو مي ميجكنو بقذولوخ... فوش بشلومو  ) يقوم(كبرو: 

 ملكه: زيل بشينو صفرو كحوزينوخ 

 ..كبرو: قي كيبي دلو مينوخ أي كدوثينو...

 

 
 

 لمشهد الثالث ا

 
 

 العطار كلو ينادي وتتجمع النسوة والفتيات على صوته

 الفتيات –خاتون  –أبجر  –صارو   –كلو 

 

 مرووذة وشيره  ....لبوشه شافيره) ينشد أغنيته الوحيدة(  كلو:

 توخو يا بنوثيه  ....حليه وكاشيره                                   

 شاكر وأ تيو   .....ومشحو وصافونو                                    

 بيعه أو حيطيه  .... ألخو محالفنو                                    

 كلي أشمو.) تقاطعه(..  صارو: كلو .. كلو 

 كالينو.. حوثو صارو؟ كلو: أي 

 صارو: كيت أعموخ صافونو دو حيوفو؟ 

 كلو: أي.. من دبعات كيت أعمي! 

 صارو: كمو كدوثيلي بتنك د حيطيه؟ 

 كلو: بيقاميتو حوزينو أحيطيه وبثر 

 ) ألبنها( صارو:  أبجر زوخ .. أمطي أحيطيه 

 ) يذهب ويجلب الحنطة( أبجر: أين ماما

 خاتون:  دودو كبعونو مرووذه  

 ) تتجمع الفتيات ةتتفرج على الحلي ( حزي هاني برثي  كلو: 

 ) تحملها بيدها وتضعها على أذنها( خاتون: هاني من شافيريه حزي 

 الفتيات: آشر غلبيه شافيره نيه 

 خاتون: هاني بكمو بيعه؟ 

 كلو: بأربعو بيعيه 

 ) تضعها في محلها( خاتون: أعدو كزي مطيونو أبيعيه 

 كلو: لو برثي مودن أعماخ  

 ) تذهب لجلب البيض( ون: تودي دودوخات

 أبجر : ها ماما كالن أحيطيه 

 صارو: كلو حزي أحيطيه ... ها ..من ناضيفينيه.. 

 لو غلبيه بس غاموليت  ) يتفحص الحنطة( كلو: 

 صارو: أمرلي كمو كدوبتلي ؟ 

 ثلوثو وفلكه... أمر أربع من كمات طوو ) يتفكر(  كلو: 



 

 كلو صارو: من كدمونو خود كبعات هات 

 كلو: هاني أربعو فلقيه وهاثيه شاكر لو ناعيمو 

 ) يضعها بسرعة في فمه كأنه لم يرى سكر بحياته( أبجر: تودي دودو

 في هذه األثناء تعود حانا من الكرم وترى التجمع حول كلو 
 كلو   -خاتون  –طوني  –حانا 

 حانا: طوني... كولينا شوطو حوزينا من أمطيليه أو دودو كلو أديوما  

 : كزوناتلي شاكر حانا طوني

 حانا: أي بس زوخ لو بيتو أمطي زوزيه مي أيمي 

 ) يركض(  طوني: أي 

 حانا: كلي موبل أو سالو أعموخ 

 أعدو كدوثينو ) يعود ويأخذ السلة معه ويركض للمنزل(  طوني:

 فقود دودو كلو ) تعود ومعها البيض( خاتون: 

 حانا: من زونالخ هوخا قصفتو؟ 

 مرووذه   صفرو كلوشنيه بوشهرو الحلق( .) تريها خاتون: هاني

 حانا: آشر شافيرينه... دودو كلو فايش منيه ؟

 حزي هاني  ) يخرج كيس آخر فيه الحلي( كلو: أي برثي كيت

 آشر حا شافر مو حرينو ) تأخذ الكيس وتتفرج مع الفتيات( حانا: 

 في هذه األثناء يلمحها ملكه من النافذة يقرر الذهاب لعندها بحجة

 سهام  -كلو  –حانا  –طوني  –ريما  –سيدة  –ملكه 

 ) يذهب لعندها( ماما لو كبعات ميده أثي أو كلو عاطورو   ) يلمح حانا بين الصبايا(  ملكه:

 سيدة: أي أبري كبعينا أشمو ده شاكار وتيو  ودرمونو لو تيشيغو 

 ملكه: هاولي أشمو دزوزيه  

 من عبها(   ) تخرج النقودسيدة: أي أبري مد هاني بسنيه ؟ 

 ( عند الباب ) يأخذ المال ويخرجملكه: أين ماما 

 ريما: كلي أشمو ملكه كاثيونو أعموخ 

 ) ال ينتظرها ( ) تلحق به( ملكه: أي تاخ بثري 

 طوني: حانا... أثينو 

 حانا: ها أمطيلوخ زوزيه 

 )يعطيها المال( طوني: أيه أيه مد  

 حانا: هاولي شاكر الحوني وكبعون هاني 

 كلو: هاثه شاكر و هاني أمرووذة  

 طوني: تودي دودو 

 حانا: تودي 

 ملكه: يصل  شلومو .. أيدربوهات دودو  

 كلو: مودينا لمريو أبري  أيدربونيه بابوخ  وأيموخ؟ 

 ملكه: طوويه.. مودينا لمريو 

 كلو: أي من كبعات أديوما ملكه؟ 

 ج مع البنات( )تتفرريما:كوبعينا  شاكر دي تيو  وتيو ودرمونو دو تيشيغو 

 ملكه:  كيلو تيو وتلوثو د شاكر  

 كلو:  تيو وشاكر و.. هانو  درمونو  حاثو  ناحت ليشوقو من كمات طوو؟ 

 أي طوو  ) ينظر لحانا شاردا ( ملكه:  

 كلو: أبري  مد هاني  مي  أيذي 



 

 ) يأخذ البضاعة ناقصة(   ملكه: شبقونو .دودو 

 !! عليموثو )يبتسم( كلو:  أبري وهانو أودرمونو  

 ) تبادل النظرات بينهما( تودي  ) يأخذ البضاعة منه( أي.. أي.. دودو )ينظر لحانا شارد( ملكه:  

 مرووذة وشيره  ....لبوشه شافيره) ينشد أغنيته(             كلو:

 توخو يا بنوثيه  ....حليه وكاشيره                                   

 ر وأ تيو   .....ومشحو وصافونو شاك                                  

 بيعه أو حيطيه  .... ألخو محالفنو                                   

 سهام: كبعون هانو دودو بكمو بيعيه؟ 

 كلو: هانو بتريه بيعيه 

 الجميع: يضحك 

 نعلة أعليخو ميدلخو بسوكولو  ) يضحك معهم( كلو:  

                                        متناسيا  حمله فيسقط الحمل كله على األرض  هنا الحمار يصيبه خوف أو يرى أنثى فيلحق بها

 كلو: هوش.. هوش.. ياتومو... محرولوخ بيتي  

 ) هنا  ملكه يعطي األغراض ألخته(الجميع: ها .. ها.. مهزمليه أوحمورو زباطوليه 

 ) يركض خلف الحمار(ملكه: مد هاني ريما 

 كلو: حاروو بيتوخ كلو ..ملتيمو أعمي ناعيمة 

 ملكه زباطه ... الجميع: زباطه 

 األوالد يجمعون السكر والبضاعة منهم من يأكل سكر وآخر يجمعها

 كلو: بسيو أوخلوتو شاكر لو بسيو حاروو بيتي مو حمورو وهاتوسته 

 ملكه: هوش هوش... هانو ميحوخ  ناشف  مي  ميحه  دو كبرويو  

 حانا: زباطه ملكه... زباطه 

 زبطليلوخ ياتومو مسك باللجام  ( ) يزداد حماسه ويركض أسرع ويصل له وي ملكه: 

 األوالد: هي هي ملكه..ملكه.. 

 فقود دودو هانو أوحمورو أبريه دو حمورو  ) يجلب الحمار( ملكه: 

 الجميع: يضحك

 كلو: تودي أبري مناقيلوخ  دشنو ميني  

 ملكه: لو كوباعنو ميده هاثيه ووليثو أعلي 

 حانا: تودي أيلوخ ملكه  

 حا  بقولها( ) فرملكه: لو ميديم حانا 

 ) يعطيهم سكر(  كلو: وهاتو ناعيمه توخو مودو شاكر 

 األوالد: تودي دودو 

 كبعوتو  ميده؟ ) يضع الحمل ويساعده ملكه ( كلو: 

 الجميع : لو ..لو  

 مرووذة وشيره  ....لبوشه شافيرهينشد أغنيته               كلو:  

 ..حليه وكاشيره توخو يا بنوثيه  ..                                  

 شاكر وأ تيو   .....ومشحو وصافونو                                   

 بيعه أو حيطيه  .... ألخو محالفنو                                   

 

 ويغيب عن عيون أهل القرية ويضعف صوته حتى يختفي 

 

 

 



 

 المشهد الرابع 
 

 مشهد صباح يوم آخر 
 يصيح من داخل الحوشوتصور الديك وهو 

 أوف هانو لكطوريه حا دوميخ ) يضع الوسادة على رأسه لكي ال يسمع صوت الديك( كبرو: 

 يصيح الديك مرة ثانية 

 ) يتقلب بالفراش منزعج(  كبرو:أوياتومانو لك طوريلي دوماخنو دمات نوشو مشالطليه أعلي

 

 بقر تساق للمرعى  تعود الكاميرا على الديك وهو يصيح ثم تخرج لتصورالغنم وال  

 

 منزل ملكه  
 سيدة  -أبجر  –ملكه 

 ملكه ينتظر قدوم أبجر 

 أبجر: بريخ صفرو  

 ملكه:  بريخ طوبو  توخ أشمو أبجر 

 أبجر: من كبعات  

 يعطيه الرسالة و بعض الحلوة(   ملكه: هاو هاثيه لي حانا وهاني أيلوخ )

 أبجر: تودي  

 ملكه: لو طورات نوشو حوزيلوخ بثر كموحينوخ ها  

 أبجر: قي مديونلي لو لو  

 ملكه: زوخ خاييفو  

 سيدة: من كسيمات تامو ملكه؟ 

 ملكه: كاثينو ماما .. 

 أطقال يذهبون للمدرسة  

 تلميذين   -طوني  –مريم 

 

 الحقائبالتالميذ يذهبون للمدرسة عند باب منزل طوني أخو حانا  طفالن معهم 

 

 مريم: أفتاح أذنوخ وهونوخ أبري

 طوني: أين ماما

 مريم: أيالف طوو.. ها 

 طوني: أين ..  

 ) تخرج معه( حانا: بسيو ماما طري دزيه يال طوني 

 رفاقه : ياله طوني مخلصالن 

 حانا: كاثينا هيش خاييفويو 

 ) يقترب منها وبريها الرسالة( أبجر: كوزيعينا مو ملفونو

 كوموحيالن غلبيه رفيقه: أي  

 ) تستعد ألخذ الرسالة(  حانا: أي كموحيه ديلفوتوطوو لو أبجر

 هوخايو حانا  ) يعطيها الرسالة بخفية( أبجر:

 طوني: يال بس مورخات ليشونوخ..  

 يلحقون بالتالميذ(  يضحكون )رفاقه: يال 



 

 ) تأخذ الرسالة وتدخل لترى ما بها( حانا: 

 مشهد النسوة
 

 يغسلون الثياب في طشت سيدة مع ريما  

 ريما  -سيدة 

 سيدة: كل شبثو أوحاالنويو تيشيغو لك خولص 

 ريما:أي حا من كسويم ماما 

 سيدة: توير حاصينا .. هولي أشمو درمونو ماحتونو عال لبوشيه 

 ريما:أين ماما تذهب وتحضره بينما األم تغسل في الطشت 

 ال كوطوعيه أبسموره  سيدة:تجد بسامير في أحد البناطيل أي .. هانو كول نق

 ريما:من ماما؟ 

 سيدة:باباخ قي كيت سطار مينه 

 ريما: ها ماما مد أودرمونو  

 سيدة:مارس عال لبوشيه ومحاركين بيحطرو

   ) ترش الدواء وتحركه على الحطب(ريما:أين ماما 

 

 مريم  تخبز الخبز بالتنور 
 طفل   -مريم 

 أيما كمثنوحينا موسيومو دوالحمو ) تحمل الطشت على رأسها وتذهب للنتور(  مريم: 

 كمي بأوربا لو كوسيمي لحمو خوزي أبيه ) تضع الطشت على التنور(       

 طفل: حلتو هولي قصيو دلحمو 

 ) تعض على شفتها بأنزعاج( مريم: هيش الوي أبري توخ بثر شوطو

 ) يذهب للعب (  طفل: أين حلتو

 ) تخبز (ليتو فاكة دلحمو بوبيتذيه مريم: دمات 

 ) تفرح بها( كاثيونوحابيبو  بو كرمو لو مشتوحرات ملكه كحوزيناخ بثر شوطو ) تقرأ الرسالة(   :حانا

 حانا: ماما كزينو لوكرمو مطيونو أشمو دعنبه وتينه لو فايش بو بيتو 

 مريم: لو مشتوحرات دسيمتالن أيعريتو 

 بسرعة ( ) تذهب حانا: أين ماما 

 

 عجوزتين تتحاوران 
 واحدة شمه: تغزل والثانية نجمة: تحضر القماش لتساعدها

 شمه:  آشر أديوما غلبيه باسيمويو 

 نجمة: دمات أديوما رابعيو 

 هاني زد مي حمشي  أشنه الثيالن هوخا يومو ) تغزل( شمه:

 نجمة: أونو لوكوثي لبولي! 

 لكه شمه: عامر بيتو ما لو راب ميني هات.. بشاتو وف

 نجمة: أونو لو ..لو..لو عامر بيتو... أونو ناعم ميناخ نو 

 شمه: قي مقا هاوي عمراخ نجمة؟ 

 جيكونو بحمشي) تفكر( نجمة: كمونو...

 قي هات ناعم مو أبريذاخ ) صليبا( هاوي عمره زد ما حمشي!!  ) تقف عن الغزل(  شمه:

 ) تتهرب ( نجمة: أوه ميكو كوذعونو



 

 شمه: ما من كوذعات 

 نجمة: كذعونو أنو ناعم ميناخ نو  بسيو..  

 ديه طروويه خود كمات  ) تغزل( شمه: 

 

 لقاء غرامي بين حانا وملكه 
 حانا  -ملكه 

 ملكه: هانو مشتوحرال غلبيه كوزاعنو دلثيو

 حانا: ملكه. ملكه أيكوهات.؟ 

 زايعنو دلوثات ) يلتقون ويمسك بيدها ( ملكه: كالي هركيه حانا 

 حانا: قي كيبي دلو أثيونو  

 ملكه: أيما كخولصينا مو حاالنو؟ 

 حانا: ألوهو رابو ملكه.. 

 ملكه: تاخ يتوينا دمسوعنو عيني ميناخ

 حانا: هانو لكسوعات ميني؟ 

 ملكه: لو فشنو أوعمرو كوله لكسواعنو  

 حانا: هقا كورحمتلي؟؟ 

 ملكه: خدبريثو كوال  

 حانا: وأنو هوخا حابيبو 

 مرالخ أمر نقال حريتو ملكه: من 

 حانا: قيو ملكه؟ 

 ملكه: كونفقو ساكي باسمتو مي فيماخ أمر دشوماعنا 

 حانا: حابيبو  

 ملكه: أوخ من باسمتويو .كروحمناخ حليثو دليبي 

 ) يمسكون بأيدي بعضهم(حانا: وأنو حابيبو

 

 منزل حانا
 مريم   –طوني 

 

 طوني: شلومو ماما 

 مريم: هانو آثات  

 طوني: أي 

 مريم: هانو أيكو فاييشو حوثوخ؟ 

 طوني: قي ليكو أزايو؟ 

 مريم: أزايو لو كرمو وهيش لوداعيرو زوخ حزي من هاوي أيبا؟ 

 طوني: هيش لو ماطينو باطيلونو 

 مريم: قم مقشطت خاييفو دمات كوتوري كيفيه يال خاييفو 

 ) يذهب للكرم ( طوني: أوف لطورن حا دمثنح 

 

 منزل ملكه
 ريما  –سيدة 

 سيدة: ريما الثي باباخ 



 

 ريما: لو ماما هيش الثي  

 سيدة: او ملكه  

 ريما: لو كمونو أزييو كبو كبرو 

 سيدة: هاويو أيعريتو هاني أيكو فاييشي ؟ 

 ريما: أعدو كدوثن من هاوي  

 سيدة: حت أيصفرو أعدو دلو ماكيجي ميحينا بثر 

 ) تحضر الصفرة(  ريما: أين ماما

 

 في الكرم
 طوني  –حانا  – ملكه

 

 طوني: حانا وا حانا أيكوهات؟ 

 حانا: هانو أو طوني داعر مي مدرشتو 

 ملكه: من خاييفو شافع أوزبنو 

 حانا: تلي روحوخ دلو حوزيالن

 ) يتفرقون(ملكه: هات زاخ مركيه وأنو مي تامو 

 طوني: حانا .. لو كوشمعات؟ 

 ,)تجمع بعض العنب ( حانا: ها طوني كثيونو .,

 أيكو جيكات ؟ طوني:  

 حانا: هركيه هركيه.. 

 طوني: من سيمتوا هول أعدو؟ 

 حانا: من سيمونوا طاويعونو شوطو بوفوحو من هاوي؟ 

 طوني: الوي ميدة أيلو أيماخ ماكجال ميحي كوذعتال 

 ) يعودون للمنزل( حانا: أي كوذعال يال مهالخ 

 

 تنتقل الكاميرا لمنزل حانا وهم يقطعون الشعيراية
 سهام....(  -خاتون -بسنة -شموني  -حسنة -) صارو 

 مريم: أونو لوكذعونو أعامانو علمن كحوزن روحييه؟ 

 حسنة:أينا عامو مريم ؟ 

 مريم: خود بي سيدة أيأثتو دو شابودبيه بسه

 حسنة: لو لو مريم هات فودو كمات.

 مريم: لو لتنو بفودو ودمات أو ملكه أبره دوازيرو يو. 

 كومشتويو عما ماية محودليه   حسنه: آشر عليمو ماكيخو وأي سيدة

 مريم: أي هات أشتيا لحوذاخ أونو لكنحتي بقذولي 

 حانا: قي من سميه أيباخ؟ 

 مريم: هات لو مجغوالت مقاطع اوليشو وبس. 

 حسنه: أيكو فاييشي أنشه ؟ 

 ها كاثن زاخ حانا فتاح أوترعو ) يقرع الباب( مريم: أعدو كدوثن 

 الباب( ) تذهب لفتح حانا: أين ماما 

 الكاميرا بمنزل ملكه
 نعمان   –شابو  –ريما  –سيدة 



 

 سيدة: ريما برثي أونو كزينو كابي مريم هات ملتم أي صفرو 

 ريما: أين ماما زاخ  

 شابو: وأونو كزينو لو شهرو بو بيتو دو صومي  

 ملكه: وأي ريما هيكو كفيشو 

 نعمان : كفيشو أعمي لو زيعات 

 فوشو بشلومو ) تذهب( سيدة: أنو كريعه دو كابورو 

 الجميع: زيل بشينو 

 الكاميرا بمنزل حانا 
 سهام  –فهيمة  –خاتون  –سيدة   –مريم  -حانا  –صارو  –سنه ب

 حسنة: هولي فلقو)قطعو( دليشو حانا 

 حانا: مدالخ  حلتو 

 صارو: وأونو.. هوالي فلقو عم أشمو دزيتو 

 ) تضعه في الزيت(زيتوحانا: وهانو فلقو عم 

 خاتون:صفرو كاب منيو أو دوورو؟ 

 حسنة: كمونو كابي سيدة  

 ) قطيعة بنفسها وتقلب وجهها( مريم: 

 سيدة: شلومو أعليخو 

 الجميع: بشينو وبشلومو  

 ) ببشاشة وأبتسامة(مريم: شفاع حوثو سيدة

 حسنة: آشر برثو دحالل هات

 سيدة: قيو حسنة؟ 

 أودوورو كابيخويو وهات عابيرات مريم: مرالن صفرو 

 سيدة: شبقونو مشتوحرلي أعليخو 

 مريم: من غامو حوثو سيدة..  لو فاييش ميدة .. 

 فهيمة: هانو قي الثيو أي ستو؟؟ 

 سيدة: كمونو أكبره أديوما التيمي كابييه  

                                           مريم: موخا الثيو أيلو دايما  كثيو بيقاميتو 

 حسنة: اليت ميده بثرا لو ناعيمه ولو ميده 

 صارو: آشر هوخا عسقويو ألوهو معاذرال

 مريم: من كسيمي هانو ممرو دالوهويو 

 سيدة:  حقيو..هولي فلقو دليشو برثي حانا

 حانا: مي عيني حلتو 

 سهام: لو مي عيناخ مي بردش 

 )يضحكون(.. الجميع:  

 الكاميرا في منزل صومي
 ستو  –صليبا  –صبري   –شابو  –صومي 

 ناحت مطرو صومي: هاني كمو يوميه لو 

 شابو: ألوهو مستر أجاتو دلو هويو خود أشقاذ 

 صبري: آشر الذيعينا أيدربو شافيعو  

 صليبا: طرايوال عال الوهو هيه كوذع شوغله

 الجميع: مهيمنالن أيبه 

 صومي: ستو ..وا ستو 



 

 ستو: منيو بابو دو أدوار 

 صومي: سمالن ميده دشوتينا

 ) تذهب للمطبخ( كتويوستو: ماحتلي أي تيو عالي نوروأعدو  

 صبري: لوكموتو من هاوي عم بي كاليكا 

 صليبا: قي من هاوي أعمييه؟ 

 شابو: دمات لتيو مي قريثو 

 صليبا: قيو؟ 

 شابو: ما لو عامر بيتو هاني كمو يومه أزن ألورفا

 صليبا: ليكو؟ 

 صومي: لو كذعات ميده.... ولوكوشمعات؟

 الجميع: يضحكون 

 ده لفوق أي بعيد( ) يؤشر بيصبري: أزن ألوربا 

 ) يضحكون لكالمه( صليبا: أي هوخا أمارو حا دوذع  

 ستو: فقودون أي تيو 

 الجميع: تودي حوثو 

 ) تعود لغرفتها(. ستو: لو ميديم  هنيوثو 

 الكاميرا في منزل كبرو 
 أبراهيم    –صامو  –حانون  -أدوار  -كبرو  –ملكه 

 كبرو: بثر مي دشوتينا أي تيو كمشتاعين أشمو 

 ملكه: هات لوكذعات ميدة سطار مو تشتيعنيو 

 أدوار: حا من سويم كمشفع زبنو هوخا

 صامو: أي طرايو  حا   دمجغل ميده دهويليه يثرونو أيبه 

 أبراهيم: آشر كومرنو مشتاعينا طويو 

 ملكه: هاووتو تلوثو وأحنا تريه ليبان أعليخو

 حانون: ما طاعتلي ملكه! 

 ملكه: أوماالخو طوعيلوخ . 

 ها وهات من كمات أمر دحوزينو؟  ) يزوره( كبرو:

 حانون: من كدومرنو مشتاعينا 

 الجميع: يضحكون 

 ملكه: الوي شحلوفو بو فسقونو  

 أدوار: أعدو مشتيالن ميده وبثر حوزينا 

 كبرو: ماريا.. ماريا

 ماريا: منيو كبرو؟ 

 كبرو: سمالن تيو دشوتينا

 أبراهيم : قي ليتو قهوثو؟ 

 كبعات قهوثو ماريا: بيليه كيت 

 كبرو: لو سيماتليه قهوثو سمليه سامو 

 الجميع: يضحكون 

 أبراهيم: لو حوثو سمالن تيو طو مي موفقالن مو بيتو 

 ملكه: لتيو هانو راحوقو مينه كسمال  مشتلعينا طويو  

   يضحكون ثم يلعبونالجميع:  
 



 

 

 

 المشهد الخامس
 صبري   –ماريا   –فهيمة  –كبرو 

 ناقوس الكنيسة ثم صياح الديك صباح يوم األحد يقرع 

 تصور الكاميرا بعض الناس يذهبون للكنيسة

 وتصور الديك وهو يصيح من داخل الحوش 

 أوف هانو لكطوريه حا دوميخ ) يضع الوسادة على رأسه لكي ال يسمع صوت الديك( كبرو: 

 ) يقرع الناقوس ثانية( فهيمة: ماريا: يال برثي مشتوحرالن علي عيتو  

 ماريا: ياله ماما كاثيونو 

 صبري: سيدة لو ماحسليه أو كبرو؟ 

 فهيمة: لو صبري لو ماحسلية

 صبري: من كوماحووي لو كوثيه ليعيتو؟ 

 فهيمة: هوخا كو ماحووي! 

 ماريا: قي أينا يومو أزيه ليعيتو حلوف ما عيذه  

 وهاثي سته بي قاليه   فهيمة:

 صبري: لو كوذعنو من سمنو هاوي حمورو رابو 

 ماريا: طري مينه مقا دمات حايو 

 صبري: برثي طري لي مينه... قي تورلي قيسيه عال حاصيه

 ) يخرجون ويصيح الديك مرة ثانية( فهيمة: يال مهاليخو 

 كبرو:أوياتومانو لك طوريلي دوماخنو دمات نوشو مشالطليه أعلي 

 كاثينو دشوقلنو ) يقوم بلباس النوم ويخرج ألسكات الديك( الديك يصيح  هاثيه يارختويو أعموخ    كبرو:

 ) تحدث معركة بينه وبين الديك ويقع على األرض و يضربه بحجرة يقتله(   أيروحيذوخ كلي اعلي            

 دي ..قري حوزينو نقال حريتو .             

 الكاميرا في الكنيسة
 ماريا   –فهيمة  –صبري    –ملكه  –الشعب كبرو  –الكاهن 

 ) من كاهن نأخذها( أديوما أوعدعيدو دمور كبريئل بو يومانو مشانيليه أو قاديشانو...... )يوعظ(الكاهن: 

 الشعب: آمين  

 الكاهن: أبون دبشمايو 

 نثقاداش أشموخ.... آمين. ) يكمل الصالة ملحنة (  الشعب:

 ألشقاذ وهاثيه  .. ) ينتفه(  هاثيه لديوما وهاثيه عال أثمل وهثيه  ) ينتف الديك(  كبرو:

 ) يرسم أشارة الصليب على الحاضرين( الكاهن: زيلون بشلومو حابيبه مهيمنه 

 يخرج الشعب من الكنيسة للباحة ويلتقي ملكه مع صبري 

 ..نوشو دلوذع !  ويأخذه للقن() يجمع الريش في كيس ورق كبرو: هانو لو كوقورات . قيو ؟ 

 ملكه: بريخ صفرو دودو 

 صبري: بريخ طوبو أبري لحزيلي بابوخ 

 ملكه: ياتوو بيقاميتو ما لوحزيلوخ 

 صبري: لو آشر عيني لو نافيلو أعليه 

 فهيمة وماريا: شلومو  

 ملكه: بشينو .. أيكويو أو كبرو 

 ماريا: هيش لو ماحسلية مي شنثو 



 

 ملكه: هانو لكسووع شنثو 

 هيمة: من كسيموتو يال زانو مقرطينا ف

 ملكه: لو تودي دو بيتو  كونطرولي 

 ماريا: زان .. أعمينا.. دا. ماحيسات أوداميخاوو. 

 ) الجميع يعود للمنزل( صبري: أي أبري أومكلو عم حذوذه ..باسيمويو 

 قي لو سملي   التنجرة() يقلبه في ..أعدو أثنيحنو مينوخ وها كشوماعنو قولوخ ..) يسلق الديك بالماء (  كبرو:

 حزيولي  ) يفكر..( أعدو من دومرنوألمي ها ) يسمع صوت الباب يفتح( هوخا مي زبنو راحوقو          

 ) هم في الحوش يستقبلهم كبرو(؟؟ صبري: فقود أبري عبار... كومرنو هيش لو ماحسليه

 مان مرليه لوخ هيش داميخونو! بشينو ملكه    ) حاله مبهدل ( كبرو:

 هانو مان سمليه أيبوخ هوخا؟  ) يضحك( بريخ صفروملكه:  

 ها .. ها .. من.. أونو؟؟؟؟   ) ينظر لحاله (كبرو: 

 ماريا: أي هات... دموتو نافق   ..مو... قروبو 

 ) ينظف نفسه(كبرو: أي ماما  طاعينو زاخ شالق أو ققوونو ماحتلي علي نورو  

 صبري: أعدو عبارو وبثر مكميلو أومملو 

 فهيمة: تاخ برثي أعمي سيمينا أي قروطن وأوققوونو  

 ) يذهبون للمطبخ لتحضير الفطور(  ماريا: أين ماما 

 صبري: وهات زوخ ماشغ   فوثوخ 

 كبرو: فوثي قي!!.. مشغولي مي صفرو 

 ) يضحك وصبري معه( ملكه: أي زوخ ماشيغ أوعفرو دعال فوثوخ.. دمات عسرو كلبه مقاتليه أعال

 ) يذهب( بس مورخات ليشونوخ دهوواتوا أعمي كحوزيوينوخ من كسيمتوا.. ينظف وجهه بيده()  كبرو:  

 صبري: أهلل لو كوذعنو من سامنو أعمه   

 ملكه: أدميه شاحينويو ليبه عال روحيه 

 كبرو: ماريا.. ماريا..

 ماريا: منيو من كبعات كبرو؟ 

 كبرو: أي تاخ بز ماييه عال أيذي 

 ماريا: كاثيونو 

 ات هانو لتيو ققاوونو  فهيمة: دم

 باع منيو ماما ) يضحك بخفية( كبرو: 

 فهيمة: آشر دمات ديكويو غلبيه رابويو! 

 ماما هانو ققوونو رابويو موخا قادرنو زوبطنوليه ) يضحك ويغسل وجهه(   كبرو:

 ماريا: قي كوكحخات هوخا 

 كبرو: هانو لتيو ققوونو 

 ماريا: بع منيو ؟ 

 كبرو: هانو أوديكييذانيو 

 يا: مين أوديكييذان ...ماما مار

 هوش محروات بيتي لو أعدو دمات هول دزيه أو ملكه ) يغلق فمها( كبرو: 

 ماريا: ها فايش كومينكفات لو!!! 

 صبري: ها من هاوي أعميخو كافينينا أسفرونيه دكاووي كوقورن  

 فهيمة: لو فايش ميدة كاثينا .كبرو توخ أمطي أي تيو أعمي 

 كبرو: أين ماما 

 من طوو هاوي ماريا: 

 كبرو: بس مورخات ليشوناخ كدقوطاعنيه 



 

 ماريا: ماما.

 كبرو: هوش بسيو  

 فهيمة: من كيتو نقال حريتو 

 كبرو: لو ميده كمو مطيونو أولحمو 

 ) يحضرو الصفرة( فهيمة: أي قي كوويه دلو لحمو.. أمطييه أعماخ 

 ) يضحك(  ماريا: غاموليت كبرو.. كبرو

 ملكه وتصورهم على الصفرة الكاميرا تنتقل لمنزل 
 قرياقس مسافر (  –وأخوه الصغير نعمان  –أخته ريما    –سيدة  -)  شابو

 شابو: هاولي شاكر قرياقس أوو. نعمان 

 نعمان : أين بابا فقود 

 سيدة: مي زبنو الثي خبرو مو قرياقس 

 ريما: ماما أشغيش  بحاية تامو  

 شابو: كومرنو طاعيالن

 مي تريه  يرحه  مشادرليه أشمو دزوزيه   سيدة: لمات هوخا عامر بيتو

 ريما: وألي دشنو صيمدو وحذو لو نعمان 

 شابو: ألوهو منطرليه... من كتوا نوقوصو ماأعليه هركيه 

 سيدة:هركيه لتوا  شغلو وأحايية هاون عسقو

 نعمان: بس دهووينو . رابو كزي لكابيه 

 شابو: مان كفوييش كابان  دهويالن  مورو  بيسيبوثو 

 الي أو ملكه الوهو طوريليه  سيدة: ك

 شابو: أيكويو لثي مي عيتو 

 سيدة: حزيلي عمو  صبري بيتدو 

 ريما: بشرورو أزيو لتامو 

 ) الجميع يضحك( نعمان: ليبيه دلو مو كبرو حذو  شعثو

 تعود الكاميرا لمنزل كبرو وهم على الصفرة 
 كبرو: أديوما كفيشات كابينا دوخالت بصرو دو 

 ديكو .  وي ...دو ققاوونو دو ) تقاطعه ( ماريا: 

 ) ينظر لها بغضب لهذه الغلطة ويهدد بيده(  كبرو:

 ملكة: من كيتو كبرو كومرنو مشتاعيليه ميحوخ  ؟ 

 الجميع: يضحك

 ملكه: قي لو مرلوخ كدوثيوينو أعموخ 

 كبرو: لو هوخا لحوذي طويو  

 ماريا:أي. د..أوذع  صوييد  طوو 

 كبرو: بسيو مورخات ليشوناخ 

 فهيمة: طري مينه برثي  

 ) يضحكون( ملكه: لكحوزات أشيذه كورقذي قوم  عينه 

 ) يضحكون أعلى( كبرو: هات نوقوصو  وايت  

 

 

 

 



 

 المشهد السادس
 

 األحتفال بالعيد شهرو
 

 طيفو أبن عم حانايحدث مشاكل بين ملكه وأس
 سرقة أغنام وهم ملتهون بالشهرو والمشكله

 القرية

 أبراهيم  –صامو  –صومي   -سيدة -شابو  -صليبا  -مريم -بسنه –عيسى  -أسطيفو  -ريما -حانا –كبرو   –ملكه 

 خاتون  –ماريا 

 الكاميرا تصور دبكة من الشباب والبنات والرجال والنسوة واألطفال ريما ترقص بيد حانا وبيد ماريا

 كبرو يحرض ملكه ليمسك بيد حانا في الدبكة 

 ) يدفشه لكن هو يعود(  ا كبرو: دي زوخ قافيلو ميجك بيذ

 ملكه: لو خاييفويو أعدو 

 كبرو: من كونطرات دخولص أوزمورو 

 ملكه: ما من هاوي.. أعدو مشاريليه 

 كبرو: كوذعات دوذعنووا روقذنو أعدو كزيوينو 

 ملكه: هات لو كيلفات بحاييه ميحوخ ناشيفويو 

 منهم( ) يدفشه عندما تقترب  كبرو: أي زوخ رقاذ مي حلوفي.. دي زوخ

 ) يدخل بينها  وبين أخته مع أرتباك( ملكه: نعله علو شيذو

 ريما:ها آثات بيحاريتو 

 شلومو حانا) بهمس( ملكه: مكري ليشوناخ 

 حانا:  بشينو أيكو فاييشات؟ 

 ملكه: ها كالي.. 

 حانا: أي هوخا أعموخ كوبوسم أوراقذو 

 ملكه: تودي  

 ريما: من كبعات طوو موخا

 ملكه: بسيو ريما 

 هنا يلمحهم أسطيفو ويذهب ليدخل بينهما  

 ) بين حانا وملكه( أسطيفو: فتح دربو حانا 

 ) ألن عيب الدخول بيد أثنين شاب وفتاة(حانا: ميناكف عال روحوخ لوسيمات هوخا 

 أسطيفو: كعوبرنو أبعات وال لبعات 

 حانا: طري ميني وزوخ 

 أسطيفو: لوكزينو  

 كمو؟ ملكه: يارختويو أعموخ لو كوشمعات من  

 ) يجره للخارج ليضربه( أسطيفو: وهات من حارولوخ.. مرفي أيذا 

 ملكه: ميناكف عال روحوخ عيبو أعلوخ

 أسطيفو: أوعيبو هات كوسيمتليه 

 دي مد  ) يضربه لكمة( ملكه: أونو 

 تحدث مشاجرة كبيرة ويتدخلل الناس وبينهم كبرو  

في هذه األثناء يتم سرقة أغنام من منزل بطرف القرية ثالث لصوص  الكاميرا تصور السرقة وتعود على الصراع  

 بالحفلة عدة مرات مع حوار عشوائي أرتجالي 



 

 الصراع 
 يتبادلون الضربات أسطيفو وملكة 

 فراشونه مي حذوذه   -1

 كول شهرو كوي محيو  -2

 كوليه مو أسطيفو  -3

 بسيو كبره بسيو  – 4

 ملكه: هانو لوكويلفات 

 ) يتباطحون( أسطيفو: يا أونو ويا هات 

 كبرو: منيو كمقاتل هوخا؟ 

 صامو: كومرنو أوسطيفويو 

 أبراهيم: قي كيت حلوف مينه 

 ) يذهبون( كبرو: عمان هوخا؟ زانو دحوزينا 

 السرقة من منزل ألياس 
 ثالث رجال ملثمون يسرقون ثالث غنمات من طرف القرية  

 ياله ياله  -1

 أي  أي   -2

 ) بصوت شبه عالي( هر.. هر  -3

 ) يضع يده على فمه دالله السكوت( ...) يسوق الغنم ويهربون( هش.....هش -1

 

 الصراع 
 ) تفقد الوعي(حانا: بسيو مقاتلوتو عم حذوذه 

 ) ينظر على حانا يراها فاقدة الوعي على األرض( مد ..أوعيبو أبي . لو... مد ) فوق أسطيفو( ملكة:  

 ريما: حانا حانا من هاوي أيباخ

 قم حانا) يركض نحوها ويحاول أن يحركها( ملكة: حانا...

 ) يرى ملكةعند حانا يركض ليضربه مستغال  الفرصة(  أسطيفو:

 ) يضربه لكمة( هاثيه كوروثويو ده مدلوخ فيصده (  ) يصل للموقع ويرى أسطيفو يحاول الغدر بملكةكبرو:

 ) يقع أسطيفو مغميا  على األرض ( ريما: نشقونو عينوخ طوو سملوخ أيبه 

 ) تضرب على رأسها(بسنه: واويله قطليه أوبريذي

 قم ياتومو قم ) يوقظه ( متاخر بسنه ) يقترب منهم( عيسى: من هاوي مايلو دحوزينا 

 قوطلنوليه أسطيفو: طري ميني كزينو 

 ) يأخذه لللمنزل بالقوة بمساعدة بعض الرجال( عيسى: هواتوا كورو ميقاميتو لو أعدو دي مهالخ 

 صومي: عيبو أعليخو خدناعيمه كومقتلوتو 

 عزيز: قم زوخ لو بيتو عن بابوخ  

 ) ملكه( مريم: من سمخوبي برثيذي؟؟رحاق مركيه 

 كبرو: توخ ملكه طري منه قم أعمي 

 أيكويو؟  ملكه: أيكويو ها 

 ) يقومون ويذهبون للمنزل( ماريا: أزي مبيله أوبابو لوبيتو

 شابو: من هاوي أعلوخ ....هانو لوكميناكفات 

 ملكه: هي لو طريله ميني 

 سيدة: لو بيقالة أبري  



 

 كبرو: ما هانو كوذع حلوف مي قاله 

 سيدة: مهاليخو لوبيتو  

 صليبا: هوالي دربو ياتومو 

 ) بأنزعاج(طفل: لمات ياتومو ها 

 مريم مريم من هاوي؟ ) يصيح(  صليبا: دي رحاق مي دربي 

 مريم: لوكوذعونو... حانا.. حانا مدعر أعلي 

 (  وتصحو من الغيبوبة  ) بصوت خفيفحانا: ها من هاوي ؟

 فهيمة: لو زيعات مريم ليت ميده أشمو كاييجو 

 مريم: هانو كوليه مو ملكه  

 مو أسطيفو  حانا: لو ماما  

 صليبا: مو ملكه وال مو أسطيفو حا هات أيدربوها أعدو 

 حانا: طوتو  

 فهيمة: مودينا لمريو  

 صليبا: قم زانو لو بيتو مرلي لوكزانو لو شهرو لو قادرنو أعليخو 

 ) يذهبون للبيت(  مريم: ما ميكو كوذعينا هوخا كتووي!! يال برثي زانو

 السرقة: 
 اللصوص في طريقهم  

 هر هر  -1

 تعا تعا  -2

 هر هر – 3

 الحفلة 
 يسمع الموسيقى وأكمال الدبك بغياب المجموعة السابقة 

 عزيز: ياله ناعيمه مكميلو أوشهرو 

 صومي: ياله رقاذو بوشهرانو 

 ) يدبكون( الشباب: هي  ياله هوال 

 

 مشهد في منزل ملكه
 شابو: عيبو أبري أحنا أهلنا هوخا لو كووي

 ياتومو دو أسطيفوريما: أوحاق كوليه علو  

 سيدة: عيبو لمات هوخا  

 كبرو: دلو مو عيبو مكملنوا أعليه 

 ملكه: تودي كبرو  

 كبرو: قي من سملي 

 ريما: دلو مينوخ مايثوا أوملكه 

 سيدة: هانو قيو واويليه؟ 

 كبرو: أثيليه مي بثره دموحيليه 

 شابو: حزلخو لتكو كوورو  

 ريما: وأوكبرو كالي بفوثيه ومحيليله 

 سيدة: أنقال كومستاهل 

 شابو: لو لو سيدة عيبويو صفرو من كدومر أوعامو أعلينا 



 

 ريما: ما من كدمي ؟ 

 ملكه: كوليه كوذعي أوسطيفو لتيو طوو 

 

 

 مشهد في منزل أسطيفو 
 الزعل من شابو أعداء له 

 أسطيفو:قي لطريلوخ ميني كحوزاتوا من كمسنو أيبه 

 سملوخ أيبه   من(  أبنه  ) ينظر لحالهعيسى:أي كوحوزينو  

 بسنة:بسيو صليبا... ما لو كوحوزات كوكوياوليه 

 شامو:هات أمطيلوخ هانو لروحوخ 

 أسطيفو:هات لو مجغوالت دحوزاتلي كمويثنو لو حاروالخ 

 بسنة:لو أبري راحق مينوخ 

 عيسى:دمات أيذوخ مصريه نوا 

 أسطيفو:التيمي أعلي بابا 

 عيسى:أكلبو دو كبرو الذعنو قي هوخا سمله؟ 

 شامو:أبع معاون أوحورو 

 بسنة:كوذعات دلو موعيبو كشتيوواينو مو أدميذه 

 عيسى:بثر مديوما لو .كلوقي. ليشوني عال ليشونيه دو شابو 

 بسنة:هاوخايو.. لكوذعي مروي أناعيماثيه

 شامو:ما أسطيفو نوقوصويو 

 بسنة:بس مورخات ليشوناخ ...ها.. 

 شامو:حا دومر أو شرورو لكبوسامخو 

 دلو خبرو.. مرلي لو فايشالن أعمييه مملو... آذيعوتو؟؟؟ عيسى:أعدو..

 الجميع:أين 

 أين خد كوبعوتو  ) بأنزعاج(شامو: 

 بسنة: وأكمو يوماني كزانو طلبينا أي حانا  من كمات عيسى؟ 

 عيسى: هوخا طريو دقطعينا ليشونيه دوعامو  

 أسطيفو: وقطعينا أودربو قمو ملكه 

 شامو: أي لكرضيو أيبوخ  

 أسطيفو: قيو ها من كيت أيبي؟؟ 

 شامو: ليت ميده أيلو ألفو عيبه 

 بسنة: أي سخار فيماخ بسيو

 ) بنبرة عالية( عيسى: من هاوي أعليخو كاليو ..هاك 

 ) يصمت(  الجميع:  

 مشهد في منزل حانا 
 

 قرار السفر بعد وصول خبر من خال حانا

 نا ماركيه؟مريم:أيما كدوثيه أويومو دخلصي

 صليبا: لو فايش ميده كدوثيه خبرو ما حوناخ ..وبثر قي كمات هوخا مريم؟ 

 مريم:من كبعات... كبعات دزا أي حانا مي أيذينا! 

 صليبا:ألوهو لوسويم 



 

 مريم:هانو كوليه مو بيس دو ملكه 

 حانا:لو ماما مو أسطيفو ولمات هوخا أعليه

 مريم:كدمونو وفلكيه  

 أوملكه عليمو ناهيرو وليت  خوثيه صليبا:لو مريم  

 حانا:أي آشر  

 مريم:لو موحات علو طبلو دباباخ ما لكحوزات من هاوي أيباخ 

 حانا:هانو كوليه مو أسطيفو 

 صليبا:أمر برثي قي هوخا هاوي؟

 مريم:آبع أوسطيفو دروقذ بيذي وبيذه دو ملكه بوزور 

 صليبا:أي وبثر؟ 

 كثوحريتو حانا:مرلي ليه عيبو دسيمات هوخا وزوخ لد

 مريم:قي من غامو دروقذ بيذاخ ؟ 

 صليبا:عيبو مريم كيت عيوده كابينا هوخا لو كووي 

 حانا:ومساعرليه لو ملكه 

 مريم:طوو سمليه وهي من حاروليه؟ 

 صليبا:أيدربو لو حاروليه وكوبع بوزور عوبر ...أي مكمل 

 حانا:وقايم أو ملكة مقاتيله أعمه 

 مريم:وهات نافيالت علي أرعو لو؟ 

 يبا: بسيو مريم ..مودينا لرميو أي  حانا  الوي  أيبا ميده صل

 حانا:تودي بابا 

 

  

 المشهد السابع 
 

  

 تعود الكاميرا لزمن ألمانيا 
 مالك  - ملكه -حانا  -يضحكون على هذه األحداث

 حانا: بابو دو حنا توخو قاييير أومكلو 

 ) يذهبون ويضحكون( ملكه: كاثينا حانا

 كوكحخوتو أمارولي حانا: عالمن هوخا 

 ) يضرب لكمات بالهواء( مالك: قشتو  أو جدو كومجغيلي أيدربومحيليه لحا هوخا

 حانا: لمن  محيلوخ ملكه؟ 

 ملكه: أويومودوشهرو لوكوثيه لبوالخ  

 حانا: أيه .. أوسطيفو..قي هوخا يومو كمطعيه 

 ملكه: هولي أشمو دلحمو حانا

 حانا: فقود ..كبعات دوغيه مالك

 شتو أشمو مالك: أي ق

 حانا: مي عيني 

 مالك: أي جدو بثر من هاوي. 

 لياس  أعووناثيه كنيوي وفايش كومحيو عال ريشيا أي شموني  وكمو.. ملكه:  ديري يومو أذيعي بي أ 

 تعود الكاميرا لزمن القرية



 

 سهام  –أبراهيم  -ألياس –شموني 

 حاروو بيتاخ شموني ) تضرب عل رأسها( شموني: 

 عامر بيتو كوزاعنو دزاخ بثرييه ألياس: بسيو 

 أبراهيم: آله .. دوذعنو مانيه كشوتينو مو أدماثيه 

 ألياس: بشرورو نخروينه   

 سهام: هاثيه لتيو نقال قاميتو كول شهرو هوخا

 شموني: حاروو بيتي قطيعينا مو حلوو  

 سهام: بسيو ماما دلو كويوالخ 

 شموني: طرو ميثونو ودعري أعوونيه 

 أبراهيم: راحق ميناخ عمريه داعوونيه  

 صبري: من هاوي ألياس؟ 

 ألياس: أثمل كنيو تلوثو عونيه 

 ) تلفها بيدها تواسيها( سيده: مد آلوهو توواروا أيذييه 

 شموني: أمين .. 

 ) يسحب العائلة للداخل(  ألياس: بسيو عبارو لوغل عيبو ملتمخو أيقريثو  

 الجميع: ألوهو مهاونال أعليخو 

 ) يدخلون والجمهرة تتوزع(  ألياس: تودي ألخو.. هاتو عبارو كزي حوزينو  من كسيمينا ؟

 أبراهيم: كاثينو أعموخ بابا 

 ألياس: لو أبري هات فوش كاب أيموخ 

 سيدة: لو هاتو زوخو أنو كالي كابا 

 شموني: تودي أيالخ حوثو سيدة..  

 صبري: زان لكابان وقورينا لكوره دي قريثو 

 لتيو حاله!!  ألياس: هاثيه

 ) يختفي الصوت وهم ذاهبون (   صبري: آشر خبروخيو

 شلومو أبراهيم. ) على األصوات يحضر ( ملكه: 

 ( يدخل ) بغضب وأبراهيم: يال من كسيموتو زوخو البوتيه... آخ بس دوذعنو مانيه آخ 

 

 منزل ستو
 حوار النسوة عن السرقة

 بسنة  –فهيمة   -ستو

 ستو: حاروو بيته دي شموني 

 بسنة: قي كطورن أوترعو فتيحو ها 

 فهيمة: قي دسوخريوا أوترعو لو عبريوا أكايوسيه؟ 

 ستو: ألوهو طوريال أينا دكونو لكمشايل عل ترعو  

 بسنة: أي كته هيش علمن كقطلو روحا

 ستو: هات لو كوذعات أوتعبو تاعيبو هول ياريوي  

 فهيمه: آشر أوقاطيرو دي شموني ليتو خوثيه 

 هو هو لو مشيالت؟  ستو: قي أيكويتو

 بسنةة: بسيو ماكيجوتو ميحان أيبا  

 فهيمة: أولوهو لمطيال لقرعيه دنوشو 

 ) تقوم لعمل الشاي( ستو: آمين قيمونو سيمونو تيو 



 

 بسنةة: أي هوخا عامر بيتو  

 

 في منزل صبري 

 قرار الشكوى للناحية 
 عيسى  –عزيز  –ألياس –صليبا  –صبري  –شابو  –صومي 

 جانبيه بين الرجال ويعلو صوت عيسىأحاديث 

 عيسى: كوذعات دلو موعيبو لوثيوينو دلو حوزينوخ شابو 

 شابو: قي يا بو من سمليلوخ أونو؟ 

 عيسى: لو هات أيلو أوأبريذوخ 

 شابو: أوفودو منخو نافق لو مينان

 عيسى: مينان  وال...منخو 

 بسيو عيبو أحنا بمنا... وهاتو بمن! ) يقاطعهم(  صبري:

 عزيز: آشر خبرييو أعدو طرايو أي قاله لبثر  

 صومي: بسيو عيسى ..كاليو.. دحوزينا من كسيمينا ؟؟ 

 ألياس: أعوونيه الو كودعري أيلو دلو كنووي هيش مي قريثو 

 صبري: هانو مملو تريصويو من كسيمينا لصفرو دلو كنووي ؟ 

 عيسى: أزانو ..مشكينا 

 صومي: من كزييو؟ 

 شابو: أونو حا كزينو 

 بري: طوو زوخو هات و ألياس دحوزينا من كسيمي هانك؟ ص

 عزيز: كومرنو لكنوفق ميده أعمييه 

                             عيسى: ما لو دو النيه )حكومة( 

 شابو: أيناقا دبعي كوقدري 

 ألياس: ما من كيت حلوف ماوخا؟ 

 عزيز: آشر أعدو ليتو  

 شابو: من كموتو محتينا نوطوريه ليقريثو؟؟ 

 صومي: هانو ميده غلبيه طوويو 

 يبا: أيلو منا كنوطر ؟ صل

 صبري: محتينا دورو عال كول بيتو من كموتو؟ 

 ألياس: كوبع هوون تري  حا لكماكفيه؟ 

 شابو: طرو هوون تريه بوتيه  

 صليبا:ما هانو كول يومو كتويه ؟؟؟  

 عيسى: لو باس بحاكيه وبشهريه  

 عزيز: أي آشر بوزبنانو كووي أكنوو 

 عذعيذو ميكو مشارينا بودورو؟؟ صومي: بثر كمو يومه كتالن 

 ألياس : طرويه  مي كابي  أنو حا 

 شابو: وأونو داتريه 

 صبري: طوو غلبيه أعدو كشوتينا ميده 

 شابو: لو أحنا كزانوكومرنو طويو قم أعدو ألياس دزانو  

 ألياس: آشر طويو ويال 

 صبري: ألوهو أعميخو 



 

 األثنان: فوشو بشلومو 

 مردة للشكوى(  ) يذهبون لالجميع: زيلون بشينو

 صبري:... أيمو دو كبرو 

 ) من الداخل( فهيمة: أين بابو دو كبرو 

 صبري: سمالن ميده دشوتينا 

 شلومو أعليخو ) تحضر الشاي والكاسات والسكر( فهيمة: سيمولي وكاثيونو

 الجميع: بشينو  

 

 

  

                    في منزل أدوارمساء  

 مناقشة السرقة 
 أبراهيم    –صامو  –حانون  -أدوار -كبرو –ملكه 

 

 كبرو: حزلخو أكايوسه من سمه 

 ملكه: أخ بس دذعينا مانيه؟؟ 

 أدوار: أيدربو حا كزوباطيه ؟ 

 أبراهيم: كوبع نوشو نوطاريه وزوباطيه آخ فاليتي ميذي 

 صامو: أي آشر هوخايو بس حا من سويم؟

 كبرو: كذعوتو أيما كوي أكنوو؟ 

 حاكو أو عيذو حانون: بكول 

 أبراهيم: هانو ميده تريصويو أذيعينا أوزبنو

 أدوار: مادام هوخايو بو عيذو دوثيه كمطرينا أبره داكلبه 

 صامو: أنو أعميخو 

 في زاوية مظلمة 
 في مكان مظلم أسطيفو ثالث شباب يحضرون لضرب ملكه 

 

 

 أسطيفو: أعدو كذعوتو أيكونيه التيمه؟ 

 : أي كبو ادوار 1شاب 

 بيه طوو  أسطيفو: غل 

 : قيو ؟ 2شاب

 أسطيفو: أعدو كيبان زبطينا أو ملكه لوحوذه داعورو لوبيتو  

 : وراحوقو مو بيتيذه  3شاب

 : بلكي كتوا نوشو أعميه  1شاب

 : كموحينا الوو أعميه  2شاب

 أسطيفو: لو حمورو لو كبعينا  دقيمو أيقريثو أعلينا 

 : أعدو فاهيمات؟3شاب

 : أي فاهمنو أي من سيمينا 2شاب

 سطيفو: بس دحوزيناليه لحوذه كموحيناليهأ

 : ياال قومو ميقم مي دزن 1شاب



 

 أسطيفو: مكسايو فوثيخو طوو دموشو لوذاعالن

 ) يذهبون ويراقبون طريق ملكه(الجميع: يال

                    في منزل أدوارمساء  

 مناقشة السرقة 
 أبراهيم    –صامو  –حانون  -أدوار -كبرو –ملكه 

 

 ....لو كذعينا ميكو كدكنوي؟؟؟ كبرو: لو كوالن عما حذوذه 

 ملكه: هوينا تري كابيه كومرنو طويو؟؟ 

 أدوار: أي طوييو أنو وأو صامو وأوحانون كابو 

 أبراهيم: لو أونو كدوثينو أعميخو وأوصامو كزيو عمو كبرو وعمو ملكه 

 ملكه: هوخا طويو 

 كبرو: ها من مرخو

 الجميع: أي طوو  

 أعمي  حانون: أونو كزينو لو بيتو من كدوثيه

 أدوار لو كمشتاعينا أشمو وبثر 

 كبرو: فوش شتي ميده وبثر زوخ 

 فوشو بشلومو ) يذهب(  حانون: لو تودي

 الجميع: زيل بشينو 

 الشباب ينتظرون خروج ملكه
 : نافق حا  3شاب

 ) يختفون( أسطيفو: كلي حوزينا منيو وبثرتاليو روحيخو 

 ) يغني ويصفر( حانون: 

 : هانويو؟؟ 2شاب

 أسطيفو: لو حاروو بيتو  

 ) يمر بجانبهم وال يراهم(  حانون: 

 : طوو دلحزليالن 1شاب

 أسطيفو: لوسيميتو ميده دلو مارنو ألخو 

 الجميع: خودكبعات

 في منزل أدوار
 أبراهيم   –صامو   -أدوار -كبرو –ملكه 

 

 يلعبون الورق 

 أبراهيم  وملكه  وصامو يتفرج  –كبرو و أدوار 

 كبرو :دي محالق حوزينو  

 ) يرمي ورقه رابحة(  ملكه: هاثيه أيالنيو

 أدوار : بس سيمات زرطات كبرو خاسيرينا 

 الجميع: يضحكون 

 أبراهيم: هوال ملكه  

 صامو: لو هايو  

 كبرو: هات صخار فيموخ لو مجغوالت مي الروال 



 

 صامو: قي من مرلي 

 مجغوالت   أبراهيم: أي صامو لو

 ) يفتح الورق( ملكه: من هاوي أينا دمحالقنو حايو ها حزايو  

 أدوار: يابو خاسيرينا  

 كبرو: آثليه أيذو طوتو  

 ملكه: دي خالط  كزينو أشمو لروال  

 أبراهيم: من مقومو أعلوخ 

 كبرو: موشتويو دي تيو 

 ملكه: بس مورخات ليشونو هات لكحوزات روحوخ 

 ( ه لقضاء حاجة)يضحكون ويخرج ملكالجميع:  

 

 بجوار منزل أدوار 
 فيستغل أسطيفو و الشباب الفرصة 

 أسطيفو: هوشو كومرنو آثي بس قي خاييفو؟ 

 شاب: أعدو آثي طو مي نطرينا زد موخا

 ) يلحقون به بصمت(   أسطيفو: أزيو موكابوحرينو زانو

 أعدو حا كمثنح) يصفر ويقضي حاجته (   ملكه:  

 ) يضربه لكمه( كمثنوحات طووأسطيفو: لو أعدو 

 ملكه: كلبو دكيت مينوخ كوثات عال غفلة 

 ) يضربونه(الشباب: لو مرخات ليشونوخ  

 ) يضربهم لكن الغلبة تغلب الشجاعة (ملكه: آخ آخ كلبه دكيت منخو  

 عليمه  ) ويهربون(أسطيفو: بسيو دلو موييث 

 آخ من غامو أسطيفو آخ  ) يتألم من الضرب وينزف ويزحف نحو منزل كبرو (  ملكه:  

 

 في القرية قرب منزل شابو
 شابو وألياس عائدان من مردة 

 

 ن ا عائداوهم أحاديث جانبيه

 شابو: أينقال قاميتو كوموطينا لفسقونو 

 ألياس: آشر هوخايو 

 شابو: صفرو كحوزينا من كسيمي  

 ألياس: حا كوذع أيلوكنطرينا 

 شابو: فقود ألياس  

 ألياس: لو تودي شابو باطيلينا  وتودي لو مثييذوخ أعمي 

 شابو: لمات هوخا أحنا اهلنا 

 ألياس: وزد فوش بشلومو 

 يدخل شابو للمنزل ويتابع ألياس طريقه( )  شابو: زيل بشينو

 ويو شابو: سيدة  أو ملكه بو بيت

 سيدة: لو شابو.. هيش الثي .. أيلو ليبي عالي نورويو 

 شابو: هاوو قيو ؟؟ 

 سيدة: لو كذعونو ايلو كوثيلي رغشه دمات  هاوي ميده ؟ 



 

 شابو: هوخاهاتو كوليخو.. ليبيخو كومارخو كول ميدة ... فتاح فيماخ علو خير

 

 

 الشباب مع أسطيفو
 : آله ماكوالن غلبيه 3الشاب 

 أبع أوسطيفو : هوخا 2الشاب

 أسطيفو: دلو زعنوا ما لوهو كقوطلنوا 

 : حشاو ماييث لو فايش كرمو صاحيحو أيبه 1الشاب

 ) يتفرقون(  أسطيفو: يال زوخو خاييفو دلو حوزيالن نوشو

 

 

 في منزل أدوار  
 كبرو: هانو مشتوحرليه غلبيه 

 أدوار: مهزمليه زايع دلوخوسر

 أبراهيم: لكماشرنو  

 كاوويه صامو: كومرنو أزيه 

 ) يضحكون لكن كبرو يشعر بأن مكروه أصابه ( الجميع: 

 للبحث عن صديقه(  ) يقوم كبرو: كزينو حوزينو أيكو فاييش ؟

 كبرو.. أبراهيم: أعدو كدوثيه  

 صامو: كوزاعنو مهزم  أو كبرو  

 ) يضحكون( الجميع:  

 ) يذهب( كبرو: هات سخار فيموخ 

 ( في الخارج ) ملكه وا ملكهكبرو:   

 كبرو ..كبرو توخ لفيلي    ) يأن أمام الباب (ملكه:  

 هانو مان سمليه هوخا أيبوخ ؟ ) يتفحصه ( كبرو: ملكه  من هاوي أيبوخ 

 ملكه: نافلنو بو كوبو لحزيلي  

 كبرو: هانو لتيو نفولو كومرنو أوياتومو دو

 ملكه: أي بس لمات لنوشو 

 كبرو: درمونيه بيذيو صفرو  كلي أعلي  

 لو كوبعنو سيمات ميده أنو كدوذاعنو مدعنو أليه آخ ..آخ ملكه: لو كبرو  

 ) يضحك عليه بعد أن أطمئن ( كبرو: أي كوذعنو بيحاالثيه لو 

 ملكه: كوكحخات لو غامو ليت  

 ) يسنده ويدخلون( كبرو: طوو دفاييشات عال حاييه قم عبرينا ومكفرينا أوأدمو 

 ملكه: لمات لنوشيه أمر نافلون  

 فتاح أوترعو ياتومو  ) يقرع الباب برجله( كبرو: أي .. 

 هانو منيو كبرو أبراهيم: 

 كبرو: قي سامات أو ملكه يو  

 صامو: مان سمليه هوخا أيبوخ 

 نافلون بوكوبو عتماوا لحزيلي ) يأن ويتوجع(  ملكه:  

 كبرو: أمطيالن ماية أدوار 

 أبراهيم: هانو لتيو نفولو نوشو محيليله 



 

 نفولويو أعدو لتو زبنو دومملو كبرو: لو لو هانو  

 أدوار: هاني مايه وهانو درمونو  

 صامو: ألوهو مسترليه عينه 

 أشمو أشمو كبرو كوكوياولي  ) يتوجع ( ملكه:  

 كبرو: كلي مافحنو ليبي أعلخو 

 أدوار: مقحرات دي خسارة

 ملكه: أخ ياتومو لو مكوشات عال صدري 

 ور كبرو أبراهيم: كومرنو كيت ألعوثيه تويره هويليه م

 أدوار : كلوزم مبليناليه لوبيتو دومخ ومثنح

 كبرو: أعدو كاليو مخلصينا وبثر  

 

 في منزل شابو )ملكه(
 سيدة: ألوهومستر) القلق يبدو عليها(  

 شابو: من هاوي أعالخ هدان .. ما أناعيمة داميخي؟ 

 هانو أوملكيو  ) يقرع الباب(سيدة: أي مي زبنو ... 

 كبرو: دودو شابو 

 ) يذهب لفتح الباب( شابو: قوليه  دوكبرويو ...ها أبري 

 ) تركض للباب خلف شابو( سيدة: خيريو 

 هانو مان هاوي أعموخ؟) يستغرب من المشهد أبنه مربوط الرأس ومجروح( شابو: 

 كبرو: نافل بو كوبو 

 ) تضرب على رأسها( سيدة: واويليه حارو بيتاخ سيدة 

 زيعات ملكه: ليت ميده ماما لو 

 ) يدخلون ويتوجع ملكه( شابو: بسيو سيدة عبارو أعدو دحوزينا 

 

  

 

 

 

 المشهد الثامن 

 
 حوار الرجال بخصوص البالغ وسفر عائلة أخرى  وتمهيد لسفرأهل حانا 

 ريما وحانا عل البئر تخبرها بوضع ملكه ولقائه    -حوار ملكه وكبرو  

 زيارة بسنة لخطبة حانا ورفض االم له   

 

 الكنيسة حوار عند
 الياس ثم عزيز   –صومي   –صبري  –صليبا  –شابو 

 صومي: ها من هاوي أعميخو ألياس؟ 

 ألياس : آشر ماحتالن خبرو ومريه أنطارو

 صبري: خود كول نقال 



 

 شابو: حا من سويم ليت ميده بيذينا 

 صليبا: كسيمينا خود مرالن 

 عزيز: شلومو كبره  

 الجميع: بشينو 

 سعوريه؟ عزيز: حيطه وال 

 ألياس: لو هانك ولو هانك 

 شابو: كوشنه عزيز 

 )يضحكون( الجميع:  

 

 في منزل ملكه 
 ملكه  سيدة -كبرو 

 كبرو: شلومو ملكه أيدربوهات أعدو؟ 

 )  .يتألم( ملكه:بشينو طوو آخ..آخ  

 ) يضحك عليه( كبرو:كوماحوي غلبيه طووهات 

 ملكه: أي كحاخ أعدو صفرو كحوزات !! 

 لكشوتينا ميده؟ كبرو: أعدو 

 ملكه: شوتات قوزلقرط  مسيبر أشمو لو ماطات

 كبرو: كوذعات دلو شتويو ليبي؟ 

 ملكه: أنو كوذاعنو.. ريما...ريما 

 بشينو كبرو ) تدخل للغرفة( سيدة: أي ريما لتيو بو بيتو من كبعات؟  

 كبرو: تودي حلتو 

 ملكه: سمالن ميده دشوتينا

 سيدة: من كبعوتو دشوتوتو؟ 

 رليه أوملكه كبرو: خد م

 سيدة: قي من مرليه 

 ) يضحك كبرو( ملكه: سخار فيموخ لو ميده سمالن تيو  

 ) تذهب( سيدة: يال أبري أعدو  

 ملكه: هات درمونوخ بيذيو كلي أعلي  

 كبرو: أعدو أثيلي أفتو أعلوخ هل بثر ألوهو رابو  

 ) يضحكون(  ملكه: غامو ليت كبرو

 

 ريما وحانا والصبايا على البئر 
 خاتون  –ماريا  -حانا –ريما 

 ماريا: أيدربو هاوي أحوناخ

 ريما: ألوهو مسترليه أعدو طوويو 

 من هاوي ريما باحوناخ؟   ) بلهفة(حانا: 

 ريما: أثمل نافل بكوبو  

 حانا: أي وبثر 

 ماريا: أو كبرو موفقليه وأمطيليه لو بيتو 

 حانا: أعدو أيدربويو؟ 

 خاتون: ما لو كموالخ هاوي طوو 



 

 حانا: هات لو مجغوالت  

 ريما: مودينا لمريو أعدو طويو 

 ماريا: هوليه شلوميه ..فوشو بشلومو 

 الجميع: بشينو  

 ريما: أي كموطن . يال ما لوكزانو حانا 

 يال مهاليخ ) تملئها(  حانا: كلي مليونو أي قربو  

 األثنين: فوش بشلومو خاتون  

 خاتون: زيلون بشينو 

 (حاملين جرار الماء ) يتمشون للبيتاخ دحزيونو أحوناخ كدثيونو أعم)لريما ( حانا: 

 ريما: دلو أيماخ مغبونو 

 حانا: أنو لو حارولي مو غبنييذا وبثر ميكو كدذعو 

 ) يذهبون( ريما: أي زانو 

 

 حوار بين بسنة ومريم لتحديد موعد الزيارة 

 يلتقون في الطريق 
 مريم  -بسنة 

 

 

 دحزيليالخ؟ بسنة: شلومو مريم طوو 

 مريم: بشينو وبشلومو هانو قيو بسنة 

 بسنة:  أزلتووينو لكاباخ  

 مريم: بشينو أيباخ خيريو؟ 

 بسنة: أديوما عصريه كبعينا أوثينا لكابيخو؟ 

 مريم: بشينو أبخوأيما دبعوتو أي توخو  

 بسنة: هانو مي طووثاخ كمات 

 مريم: تودي بسنة 

 بسنة: هما  بثر مي حشمتو كدوثينا  

 مريم: بشينو وبشلومو 

 بسنة: دي فوش بشلومو 

 مريم: ألوهو أعماخ  

 في منزل ملكه 
 حانا  -ريما  –كبرو –ملكه 

 كبرو: أي من كسيمات ؟ 

 ملكه: بمن؟ 

 كبرو: عمو كلباوو دو أسطيفو 

 ملكه: كمات كلبو حا من كسويم عمو كلبو ؟

 كبرو: من كسويم 

 ه كرمو  ملكه: كمحالقلي

 كبرو: بس هانو ما حا لو مولفليه هركو 

 ملكه: طري مينه صفرو كنوفل لحوذه  



 

 ريما: شلومو أيذاعو من أثي أعمي؟ 

 كبرو: من كيت حلوف مي ماريا

 ملكه: أنو أذعنو ...أي حانا 

 حانا: آشر أذيعات شلومو أي دربوهات ملكه

 كبرو: بشينو أعدو هاوي طوو 

 بشينوبي حانا مودينو لمريو ) يهدده( ) يحاول الوقوف( ملكه: بسيو كبرو  

 ) مستلقي( حانا: لو ملكه لو قيمات فوش مجيدو 

 كبرو: تاخ ريما كتلي أيالخ مملو 

 ) يذهبون ويتركون الجو لهما( ريما: أي كبرو زان سيمينا تيو 

 هركيه  ) يؤشر للمقابل(ملكه: أيتاو حانا 

 هوخا هاوي أعموخ حانا: أمرلي أيدربو 

 ملكه: بلليو نافلنو بوكوبو عتما دصهروا  

 حانا: لو مدكلت أعلي لتوا عتمو دصهرو 

 ملكه: أوميده دزيه أزيه 

 حانا: لو ملكه!!! كمونو أوكلبو دو أسطيفو هوخا سمليه 

 ملكه: طرويه لعيناخ الوهو شوبقليه  

 بفوثيه حانا: كوذعات دلو مو عيبو أعدو كزيوينو وكريقونوا  

 ملكه: طري مينه ولو بتليه يقرو رابو 

 حانا: ها كايولوخ غلبيه 

 ملكه: لو أشمو دشحنة وصفرو كدنيحي أمرلي هات أيدربوهات

 حانا: أعدو غلبيه فصيحيتو 

 ملكه: دوذاعوينو بهوخا  كدوثات .. كطورينوا موحلي  مي زبنو 

 ) تقترب منه( حانا: لمات هوخا ملكه!

 مياقرنوالخ حاناملكه: هات كوذعات مقا ك

 حانا: أي كوذعونو أيلو لو خوثي  

 ملكه: دفتحات ليبي لكحوزات سطار ميناخ

 ) تعود لمكانها حانا بخجل(كبرو: من كيت بليبوخ ملكه؟ 

 ملكه: من خاييفو خالص أوممليذوخ ؟ 

 ) تعطيها الشاي(ريما: لتوا ميد كوخل أعليه فقودين حانا 

 كبرو: وهات مشتينوخ بيذي 

 ودي حانونو ملكه: لو ت 

 )يضحكون( الجميع:  

 

                        حوار عند الكنيسة مساء  
 عزيز   –الياس  –صومي   –صبري  –صليبا  –شابو 

 عزيز: كوذعوتو من أزيو أدصفرو ألورفا؟

 الجميع: من؟ 

 عزيز: أوحبصونو بي حناكا 

 شابو: أله أي كولوثو محروال بيتينا 

 صومي: قي من كتوا نوقوصو علو حبصونو  

 ألياس: آشر مو مال وموحالل  لتوا  نوقوصو 



 

 صليبا: بلكي أيثتو هوخا أبيعو  

 صبري: قي كشوماعال طرو لزيو 

 عزيز: أي كسيمو أحاييذه كيهانو كول يومو قال وقيل 

 صليبا: آشر هوخايو أنو حا لو كوذاعنو من كسمنو؟ 

 شابو: وهات قيو صليبا؟ 

 صبري: لو أبرحميه بالمانيايو  وكوبع كورش أي حوثو 

 ألياس: وهاو قيو ؟ 

 صليبا: لو فايش نوشو مبي حميوني هركي كوليه أزن 

 عزيز: آشر هانو دومورو رابو يو 

 شابو: كدوثيه يومو كخوليه أوطورو موعاميذه 

 صومي: كفويش لنخروييه  

 صبري: دمات هانو فرمانيو قايم أعالن 

 كسويم أينقال دلو دوله هويوليه مورو ألياس: أي حا من  

 عزيز: هانو مي نورو دليبه كومر 

 شابو: خبريو ليبان سيمينا ميده قبال دنبنه دوحرام 

 صليبا: كتالن ألوهو  

 صبري: أيلو ألوهو لو كومر فش ياتيوو وأنو كمقاتلنو مي حلوفوخ 

 ألياس: عامر بيتو من كمقاتل فايشينا أربعو بوتيه 

 غبينويو مو حرينو شابو: وكول بيتو 

 عزيز: أعدو زانو مشتاعينا طو مي كول ميده 

 صومي: هات أوتشتيعنيو مدله هونوخ   

 صبري: دي زانو مشفعينا زبنو بسيو شوحنيه  

 بطريقه(   ) يذهبشابو: لو آشر كزينو أشمو لوبيتو فوشو بشلومو 

 ) يلعبون الورق( الجميع: زيل بشينو  

 

 منزل حانا
 طوني   –مريم 

 طوني .. وا طوني مريم: 

 طوني : منيو ماما ؟ 

 مريم: أيكو أزا حوثوخ 

 طوني : أزايو مطيو ماييه 

 مريم: هانو مي أيما أزايو 

 طوني: لكو كوذاعنو ماما 

 مريم: أوميثات ما من كوذعات؟ 

 طوني : كول ميد كوذاعنو  

 مريم: لو مرخات ليشونوخ أعدو زوخ حزي أيكويو بابوخ طرو دوثيه 

 لمن ماماطوني:  

 مريم: دنفقو عينوخ لمن  

 طوني: أي بلكي كمشايل لمن؟ 

 زمينه   ) ضيوف( مريم: أمرليه كدوثيالن أورحه 

 طوني: منيه ماما. 



 

 مريم: أيزوخ مقشط مي فوثي خاييفو وقري لبابوخ 

 ) يركض(. طوني: أين ماما

 

 منزل ملكه
 شابو  –كبرو  -حانا –ملكه –سيدة  –ريما 

 أيدربو هاوي أوملكه؟ شابو: شلومو سيدة 

 سيدة : بشينو كمونو طوو  

 شابو: شلمو أعليخو 

 الجميع: بشينو  

 حانا: بشينو دودوأيدربوهات 

 شابو: ألوهو منطرالخ برثي ها أيدربوهات ملكه 

 خدو سسيو ) شبقونو (كبرو: هاوي خدو حمورو

 ) يضحكون( ملكه: ليبوخ دلو مورخات ليشونوخ 

 يتو حانا: أنو كزينو مشتوحرلي علوب 

 شابو: أيتاو أشمو برثي 

 ريما: اي حانا خاييفويو 

 حانا: لو كوذعات أيمي  

 ريما: أي ألوهو مسترالخ  مي ليشونا  

 شابو: أي زاخ برثي طويو 

 حانا: فوشو بشلومو 

 الجميع: زيل بشينو 

 سيدة: على ريشي أثات حانا

 ) تعود للمنزل( حانا: تودي حلتو 

 

 

 حوار عند الكنيسة
   ثم طونيعزيز –الياس  –صومي  –صبري   –صليبا 

 صليبا: هولي حبثو ألياس 

 صبري: ها من كمات بوش صومي 

 صومي: أي من ميرو بوش بوش 

 عزيز: هاثيه حبثو 

 هولي أيذوخ دحوزينو  ) يلعب ويربح ثم يسحب( صليبا: 

 عزيز: مد

 صليبا:توخ بوش  

 ويرمي حبة ويرجع الورق له    ) يأخذ يد صبري (صومي: 

 شر لحزيلي هوخا بحاييه صبري: آ

 ألياس: أينا دمشتاعيه كحوزيه  

 يصل الولد طوني ويلهث 
 )يلهث( طوني: بابا أيمي كمو توخ لو بيتو 

 صليبا: خيريو أبري هوخا ؟ 

 ألياس: بيقاميتو هاو شلومو أبري 



 

 عزيز: أومسكينو ميزحثو دي أيمو طاعي أوشلومو 

 طوني: شبقونو شلومو 

 صليبا: لو مرال قيو؟ 

 ) زمينه( طوني: بيله مرال كدوثيالن أورحه

 صبري: دي قم زوخ خاييفو صليبا 

 ) يذهبون(  صليبا: أيتوخ مشتاعي بدكثي ألياس زان أبري فوشو بشلومو

 طوني: مان رابح بابا؟ 

 صليبا: أحنا بمنا وهيه بمن... أمرلي لوكوذعات مان كدوثيالن؟ 

 ) يسيرون باتجاه المنزل( طوني: لو بابا 

 أعدو كموطينا وكدذعينا. صليبا: 

 

 

 منزل أسطيفو
 شامو  -أسطيفو  -بسنة  –عيسى 

 بسنة: يال شامو 

 شامو: أي لو مرلي لوكثيونو  

 عيسى : لو برثي لو كووي قم لواش ميده  

 بسنة: مرلي كدوثات ..كدوثات 

 شامو: كول ميدو بوزوريو 

 بسنة: أي لواش دلو خبرو 

 الثياب( ) تلبس  شامو: ها سخرلي فيمي 

 أسطيفو: أنو لو كوثينو أعميخو 

 عيسى: لو أبري عيبويو أعدو  

 أسطيفو: أيما ؟ 

 بسنة: بثر أبري .. يال عيسى!!  

 عيسى : من هاوي أعالخ هيش خاييفويو 

 شامو: مالزتويو لوطلوبو 

 أسطيفو: هات قي كاواخ كوكويو؟ 

 بسنة: بسيو ناعيمة هانو لتيو زبنو دهوخا

 ي عيسى: يال خاتونة مخلصل

 بسنة: وهات شامو من كونطرات 

 ) يذهبون( يال ) تلبس الحذاء( شامو: لوشونو برغلي  

 

 منزل حانا
 طوني-صليبا  –مريم  –حانا 

 مريم: أيكو فاييشات خاتونه؟ 

 حانا: أيكو... عالي بيرو... كتوا بنوثيه غلبيه

 مريم: أي وطاعات روحاخ بجعاليه لو؟ 

 حانا: أعدو أثيونو من كبعات ؟ 

 مريم: كدوثيالن أورحه أديوما 

 حانا: أي من كسيمونو أليه؟ 



 

 مريم: كسيمات دميده دشوتن 

 حانا: ما هانو ميده حاثويو أعلي؟ 

 مريم: لو أيلو .. 

 حانا: من كيتو ماما؟ 

 ) يدخل صليبا(  مريم: ليت ميده 

 صليبا: شلومو خيريو مريم؟ 

 ) يدخلون للغرفة( مريم: أي خيريو أعبار لوغل كدمالوخ

 نا: من كيت طوني؟ حا

 طوني : قي لو كوذعات ؟ 

 حانا: من كدذعون ؟ 

 طوني: كدوثيالن أورحه 

 .) تهز برأسها( ها أعدو فاهيمونو ) تفكر ( حانا: 

 صليبا: ها أمر دحوزينو من كيت هوخا؟

 مريم: كدوثن بي عيسى 

 صليبا: أي من غامو بشينو أبيه هاثيه لتو مقال قاميتو 

 لوطلوبو   مريم: أيلو كمونو كدوثن

 صليبا: دمان؟ 

 مريم: ديذي ...  

 صليبا: من ؟ 

 مريم: دي شامو من جاريلوخ

 صليبا: أي هات  من كمات؟ 

 مريم: أيلو أنو لوكبعونو أوباال هركيه 

 صليبا:بع ليكو كدوبتال ؟ 

 مريم: بس دزانو أللمانيا كدوبال تامو طويو

 صليبا: بلكي الزانو من كسيمات 

 وكحوزات مريم: لو كزانو  

 صليبا: أعدو طاعت أخبرو دهولي لحوري بأستمبل؟ 

 مريم:لو طاعينو بس 

 صليبا:  دلو بس بس دلو بيلي شريونو حوري مينا كفيشو أله 

 مريم: أعدو أترينا لو كبعينا دوبيناال لتيو هوخا؟ 

 صليبا: بيله. ومن دومارنو لو عيسى ؟ 

 مريم: أمر كمشورينا وبثر طريا أعلي  

 عات مريم صليبا: خود كب 

 

 

 منزل ملكه

 حوار سمر وأطمئنان على ملكه
 

 نعمان   –ريما  –سيدة  –حانون  –صامو  –أدوار  –أبراهيم  –كبرو  –ملكه 

 

 كبرو: ها من لكشوتينا ميده 



 

 ملكه: قم سم لكوالن طوو مي دمورخات ليشونوخ 

 )يضحكون(   الجميع:

 أبراهيم: هوخا كالدوخ كوحويك 

 روحيه ادوار:  أي ليبه عال 

 كبرو: ها  هات  نوقوصووايت  

 )يضحكون( الجميع:  

 صامو: أي ملكه أعدو من كمات؟ 

 ملكه: بمن؟ 

 )يضحكون( الجميع:  

 صامو: أي أبعنو دومارنو أيدربوهات ؟ 

 حانون: أي هوخا أمار حا دفوهم

 ملكه: لو لو أديوما دحزيليلخو هاوينو طو 

 الجميع: تودي 

 كبرو: أحنا وال  

 كبرو قمنولوخ ها ملكه: بسيو  

 كبرو: ما كيبوخ قم دحوزينو 

 )يضحكون(   الجميع:

 ملكه: ريما ..سمالن تيو 

 ) تحضر الكاسات(ريما: أي ملكه هاويو

 أدوار : حزيلوخ كبرو هايو أيتيو 

 صامو: أي ليبه عال كاوويه 

 كبرو: بسيو من هاوي أعليخو ها

 )يضحكون(   الجميع:

 

 

 

 منزل حانا

 والخطوبة قدوم الضيوف 
 طوني  -حانا –شامو  -عيسى –بسنة  –صليبا  –مريم 

 يقرع الباب تفتح مريم 

 مريم: بشينو أثيتو فقودون 

 الجميع: شلومو أعليخو 

 صليبا: بشينو عبارو 

 عيسى: أيدربوهاتو صليبا؟ 

 صليبا: مودينا لمريو 

 بسنة: أناعيمة من كمي مريم 

 حانا لوغل مريم: غلبيه طووه. زاخ برثي شامو كابي 

 شامو: أين حلتو) تذهب( 

 حانا: بشينو شامو 

 شامو: أيدربوهات حانا؟

 حانا: تودي  شامو خيريو هوخا لويشه 



 

 شامو: قيو لو كوذعات؟ 

 حانا: من  كذعونو؟  

 شامو: أثينا لوطلوبيذاخ 

 حانا: ماحسلي كيت ميده  

 شامو: من كسيمات حانا؟ 

 حانا: أنو لو كوذعونو  ..أمرلي من سيمونو 

 شامو: أمر لو كبعونو وخالص

 حانا: هات كمات هوخا شامو؟

 شامو: لو أحونيو بس لو كبعونو هوات أليه 

 حانا: قيو لو كرحماتلي ؟ 

 شامو: لمات هوخا.. هاثيه مي حوبيذي أيالخ ...كمونو 

 مي حانا: تودي تاخ سيمينا تيو أعدو وبثر كحوزينا من كسي

 شامو: يال ) يعملون الشاي(

 صليبا: كويو أوأسطيفو الثي أعميخو؟ 

 بسنة: لو فايش بوبيتو 

 مريم: قي الثي؟ 

 بسنة: لو كووي عيبويو 

 عيسى: لهوخا أحنا أديوما أثينا د طلبينا أيذه دي حانا لو أسطيفو 

 صليبا: بشينو أثيتو  

 مريم: على عيني أثيتو  

 بسنة: تودي مريم 

 مرخو؟ عيسى: ها من 

 صليبا: آشر لكحوزينا طوو منخو  

 مريم: أيلو هاوالن كمو يومه دمشيلينا أي حانا وبثر 

 بسنة: قي كمو يومه أعدو مشيال  

 عيسى: أي أحونو صليبا طويو بثر موميده دهاوي ميقم كمو يومه 

 مريم: قي من هاوي عيسى ؟  

 بسنة: بثر مو حاكو فايش أوعامو كومجغل غلبيه علي حانا

 ن كمي ها... كسخرونو فيمه دكول حا دمجغل مريم: م

 صليبا: أي حانا ليبه نوشو دومر ميده أعال 

 عيسى: لو هوخا كمي ..كمي 

 مريم: من كمي أمر أحونو عيسى؟ 

 بسنة: كمي أو ملكه كوروحمال 

 صليبا: مان أوملكه  

 مريم: دلو فويش كبره بوعلمو لو كوبيناال أيله 

 عيسى: موخا كبعينا ملزينا

 وخرينا فيمه دوعامو بسنة: دس 

 صليبا: لو حوثو بهوخا كدمي كتوا ميده موخا مالزيه 

 مريم:  أحنا بثر كمو يومه كزانو ألورفا  ولوحاروالن منيه 

 بسنة: أيما أثي لخ خبرو هوخا؟ 

 مريم: ميقم شوط أثي حا مرليالن أحوني سمليه شوغالن  

 عيسى: أيه من كبعات دمات مريم؟ 



 

 لنا وكفيشينا هوخا صليبا: أحونو عيسى أحنا أه

 بسنة: من ؟ 

 مريم: كول ميده نصيبيو 

 صليبا: وبثر أي حانا مدكلولي لو أبرو دحوري مويومو دهاويو 

 عيسى: هاوو قيو ؟ 

 مريم: بيومو حا كاويرينا وبيومو حا أثن أناعيمه  

 بسنة: أعدو أمرلي خبرو حارويو 

 صليبا: إن مدلي شرويو مي حوري 

 مريم:  والزانو أللمانيا ألخويو  

 بسنة: بثر مومامرانو لو فايش نصيب قم عيسى شامو وا شامو 

 شامو: منيو ماما 

 مريم: خاييفويو ليكو 

 بسنة: خاييفو مي عمراخ تاخ برثي دزانو 

 شامو: كوماحوي الوي ميده ) فرحة( 

 حانا: أي هوخايو صفرو حزياالخ 

 أي .. فوش بشلومو شامو: 

 حانا: بشينو وبشلومو 

 بسنة:يال مالز رغالخ) عند الباب( 

 شامو: أي 

 الجميع: فوشو بشلومو 

 الجميع: زيلون بشينو 

 

 في الطريق

 شامو  –عيسى  –بسنة 

 شامو: ) تبتسم( من هاوي ماما؟ 

 بسنة: هاوي عيناخ فايح ليباخ 

 شامو: قيو ماما؟ 

 عيسى: هاوي خود مرالخ  

 بيعي لو شامو: من ال

 بسنة: أي  

 شامو: قيو ؟ 

 عيسى: مريه كزن ألورفا 

 شامو: ها... موخا 

 

 منزل حانا
 طوني –صليبا  –مريم  –حانا 

 حانا: قي هوخا خاييفو أزن؟ 

 صليبا: غبيني وأزن 

 حانا: قيو غبيني؟ 

 مريم: أبيعي الخ لو أسطيفو وانو لو هوليالخ

 حانا: تودي ماما هانو ميد حا طوو سمالخ 



 

 مريم: بس برثه دو 

 صليبا: ها من مريم مكمل دحوزينو 

 مريم: شبقونو صليبا طعينو روحي 

 حانا: موخا بناشيفوثو  مره فوشو بشلومو 

 مريم:  أوعامو كمي أو ملكه كروحمالخ 

 مان هوخا كومر؟ ) تتلبك قليال (  حانا: 

 صليبا: ما أوملكه خدو أسطيفويو ؟ 

 ألمانيايو   مريم: لو هانو ولو هاوو أحانا دوكثان

 حانا: من ماما؟ من مرالخ؟ 

 صليبا: أيماخ ماحتال عينا عال لروال 

 حانا: أي 

 مريم: من أي بثر كمو يومه كدوثن أورقه وكزانو  

 ) تنظر بطرف عينها ألمها( حانا: شرورو بابا

 صليبا: أي برثي قي كيبي عال أيماخ

 مريم: قي كوحيرات هوخا ها ؟

 حانا: ليت ميده خد كورحمات 

 مريم: أي زاخ حتالن حشمتو  

 صليبا: أشمو أشمو مريم من هاوي أعالخ

 ) تذهب لتحضر العشاء(من كيت بألمانيا دكوميثي أعال هوخا ) تتكلم لوحدها( حانا: 

 

 منزل أسطيفو
 شامو –عيسى  –بسنة  –أسطيفو 

 مباشرلي ماما   أسطيفو:

 ) تذهب للنوم(  كدومارلوخ ريشي كوكويوبسنة: بابوخ  

 عيسى: الوي نصيب أبري

 أسطيفو: من مرلوخ بابا؟ 

 شامو:  من لو شاميعات ؟الوي نصيب 

 أسطيفو: قيو.. لومريه قيو؟ 

 عيسى: بيله مره كزن ألورفا 

 أسطيفو: أي 

 شامو: أي أي لو كبعي فيشو هركيه 

 أسطيفو: فايح لباخ لو  

 عيسى: قي  كفويح ليبا أبري 

 أسطيفو: ما لوشاميعات من مرال أينقال دزوخو

 شامو: أنو كوذعونو لو كوبيال  

 أسطيفو: ميكو كوذعات ؟ ها 

 شامو: أييمو نحيرا عيلويويو  

 عيسى: هانو شرورويو  

 أسطيفو: غامو ليتو صفرو كحوزن

 عيسى:  لو..هول لركه بسيو كوذعات دشومعنو سملوخ ميده كنوحرنوخ 

 سميه أيبي أسطيفو: ما لكحوزات من 

 شامو: من توريه قيسه أعلوخ كول نوشو حيرويو بروحيه 



 

 عيسى: لو طوعات هاني أهل نيه ميقم مادهوات. ولكمقبلنو أعلييه فاهيمات؟ 

 ) يذهب للنوم( أسطيفو: أي فاهمنو 

 عيسى: يال برثي زاخ أدماخ  

 ) تذهب للنوم(   شامو: أين بابا

 

 

 

 المشهد التاسع 
 أسطيفو  -ملكه –أبجر  

 يوم جديد

 تصوير الناس ذاهبون للعمل والنسوة تسوق الغنم للمرعى والتالميذ لللمدرسة 

 هنا يتمشى ملكه أمام الدار ويده مربوطة 

 أبجر: بريخ صفرو ملكه 

 ملكه: بريخ طوبو أبجر

 أبجر: أيدربوهات ؟ 

 ملكه: طوو . فتاح هونوخ ها  

 يوما؟ ليت ميده أد) يذهب(  أبجر: أي أي لو زيعات أعلي 

 ) يعطيه سكر( ملكه: لو بس مدلوخ هاني 

 أبجر: تودي ..فوش بشلومو 

 ) يضحك( ملكه: ألوهو أعموخ 

 هنا يمر عليه أسطيفو 
 أسطيفو: كوذعات كزا أي حانا أللمانيا  

 ملكه: لو موطات أشما عا فيموخ 

 أسطيفو: كحوزينوخ بثر ما دزايو 

 ملكه: أزا مازوخ مقرف حاصوخ 

 ) يضحك ويذهب كأنه أنتصر( بشلومو كا....بوروأسطيفو: فوش  

 ) يدخل للدار منزعج( ملكه: مقشطت  ياتومو بيس

 سيدة: من هاوي أبري ؟ 

 ملكه: ليت ميده 

 سيدة: كوكويولوخ ميدة؟ 

 ملكه: بأنزعاج لو لو  

 ريما: من هاوي قولوخ عيلويو هوخا 

 ملكه: تاخ ريما أشمو 

 ريما: ها من كيت ؟ 

 ملكه: كوبعن حوزينو أي حانا 

 ريما:  أعدو كزي  ودمال لو مغبونات... بس أمرلي قيو؟ 

 ملكه: شامعنو كزنه أللمانيا  

 ريما: من مرليه لوخ؟ 

 ملكه: أوياتمو دو أسطيفو 

 ريما: بلكي كمداكل؟ 

 ملكه: لهوخا كوبعنو دحوزينا 



 

 ) تذهب لحانا(ريما: لو مغبونات أحوني أعدو كزينو  

 ريما هوخا؟ سيدة: ليكو 

 ريما: أعدو كدعرونو ماما 

 منزل حانا
 صليبا  –حانا  –مريم 

 صليبا: من هاوي مي قروطن مريم؟ 

 مريم: أي حانا كسيموال 

 حانا: هويو أي قروطن بابا توخو 

 صليبا: أعدو كزينو لكبو صلو بي طرشكه

 لمن بابا) تضحك(  حانا:

 صليبا: دموطينو أبصبورتيه  

 حانا: هانو بشرورو كزانو  

 مريم: ما حناكه كسيمينا أي كزانو قم زوخ صليبا

 ) يقوم( صليبا: لك طريو حا دوخل 

 حانا: خول بابا لو شمعتال  

 مريم: هوش لو فايش بقرعاخ قم صليبا  

 صليبا: كوذعات أيماخ دميشلطو علو ديكو كطريو لويد 

 األثنان : يضحكون 

 مريم: بس كوحخات برثيه 

 ها ..صليبا: 

 مريم: دي ترتو  

 صليبا: يال فوشو بشلومو 

 مريم: لو مشتوحرات  

 ) يذهب(  صليبا: لو لو

 مريم: وأنو كزينو كابي صارو ملتم أي صفرو 

 حانا: أي ماما 

 ) تذهب مسرعة(مريم: لوطوعات سمالن برغل عم صفيرو

 حانا: أين لكطعيونو  

 كمحوي طعيو ميده ) يقرع الباب( أي أزايو دمو لوعامو كزانو أللمانيا ) تلملم الصفرة(  حانا: 

 ريما: شلومو حانا

 حانا: هانو هاتات  بشينو؟ 

 ريما: أي قي ؟ 

 حانا: مرلي بلكي أيميو داعيرو 

 ريما: حزيولي مالزتو  

 حانا: أي أزايو دمو لوعامو كزانو أللمانيا 

 ريما: هانو شرورويو حانا

 كوماحويحانا: هوخا 

 ريما: أي من كسيمات هات وأو ملكه 

 حانا: لو كوذعونو أمرلي من سيمونو؟ 

 ريما: ليبان سيمينا ميده  

 حانا: كوذعات بموتيو أومزليذي  

 ريما: لو بس هات كوالن وبأخص أو ملكه طعيونو كوبع حوزيالخ



 

 أعمه حانا: أعدو ليبي كلوزم سيمون أوبيتو وبثر أيعريتو أمرليه عصرية بوكرمو تاخ

 ريما: أي كنفقينا ملخينا وتامو حوزيناالخ 

 حانا: أي هوخا كمونو طويو 

 ريما: دي فوش بشلومو حانا 

 حانا: أيتاو أشمو ريما 

 ريما: لو حانا أوملكه شامع مو أسطيفو كزوخو مديونليه كزينو 

 حانا: أمرله   دلو مقحر وعصرية كحوزياله 

 ) تعود للدار(  ريما: غامو ليتو

 

 في منزل صارو 
 مريم   –صارو 

 مريم: شلومو صارو 

 صارو: بشينو وبشلومو مريم عبار 

 مريم: تودي.. مرلي كزي  شتيونو تيو كابي صارو مي زبنو لو حزيولي  

 صارو: بشينو أيباخ أيما دوثات  أيدربويو أي حانا

 مريم: طوتو خدي سستو 

 صارو: خاتون  سيمالن  تيو برثي 

 )من الداخل( خاتون : أين ماما  

 تحرقص كان في كالم في فمها  مريم: 

 صارو: كوحزيونو كيت مملو بفيماخ أمر دحوزينا مريم 

 مريم: كوذعات فصحتون غلبيه 

 صارو: ألوهو سويم بس قيو؟ عالمن؟ 

 مريم: أثن أورقه دومزلو أللمانيا  

 صارو: سيموالخ بيحاريتو  

 مريم: لو أونو أحوني  

 ما كزوخو بخير صارو: أي

 مريم: كمو يومه هول مزبنينا أسفوقيه وأوبينا أيرعو لنوشو بو فلكو 

 صارو: أي من غامو ألوهو أعميخو ودربو فتيحو 

 خاتون: شلومو حلتو  

 مريم: بشينو برثي 

 خاتون: لمان كمات ماما دربو فتيحو  

 صارو: بي حلتاخ مريم كزن أللمانيا

 خاتون: شرورو حلتو أيما 

 مو يومه  مريم: هما ك 

 خاتون: من خاييفو  ) تقدم الشاي( فقودين 

 مريم: تودي  

 

 

 منزل ملكه
 كبرو  -سيدة –ريما  –ملكه 

 ملكه: ها من مرال كدثيو؟ 



 

 ريما: أيكلي أشمو دمثنوحونو 

 ملكه: أمر خاييفو ها؟ 

 ريما: مرال عصرية بوكرمو 

 ملكه: كنوطرنو هول عصرية 

 ريما: أي من كسيمينا ؟ 

 كسيموت عصرية سيدة: من 

 ريما : لو ميده ماما .. أو ملكه كوبع نوفق أشمو مهالخ عصرية 

 سيدة: من غامو برثي نفاق أعميه ليبه لحوذه

 ملكه: من ماما نافلنو ما بركوثيه؟ 

 سيدة: لو أبري أونو ولوهات

 ملكه: لو ماما لراحق ميناخ

 سيدة: تاخ برثي معونلي أشمو 

 ملكه: أي ريما زاخ لفيال 

 غلوخ خالص لو؟ ريما: شو

 ملكه: أولوهو طوريلي حوثي أي حاننتو 

 ) تذهب (سيدة: ألوهو مادم أي حبو بينوثيخو 

 ) يضحك( ملكه: آمين

 ) تخرج مع أمها ( ) تأشر بسيطة( ريما: من غامو 

   () يجلس ليكتب شعرملكه: 

 

 منزل صارو 
 مريم  –صارو 

 كوذعات مريم   صارو:

 مريم: من صارو؟ 

 كماحووي دكثيخو صارو: دزوخو 

 مريم: بسيو صارو كزانو مثنوحينا أشمو 

 صارو: بثر موعمرانو حا من كسويم ؟ 

 مريم: هيش ناعيمينا عامر بيتو  

 صارو: ماطينا لحمشي 

 مريم: لو عامر بيتو هيش بعمرينا لو كاويري

 صارو: ) تضحك( مقا كوماخيفات أدماخ ما لو أناعيمه ماطن لكوورو 

 مريم: لو أحنا خاييفو كاويرينا موخا 

 

 صارو: طرووي خدكمات

 مريم: يال كزينو هاوي فلكديومو 

 صارو: كاالخ ياتوتو 

 مريم: لو بسيو فوش بشلومو 

 صارو: زيل بشينو هاو شلومه لوبيتو 

 ) تذهب للبيت( مريم: كموطن .. 

 

 منزل ملكه



 

 ملكه  -ريما   –كبرو 

 هش .. لسكوت() يقرع الباب( ) يؤشر لريما با كبرو:

 ملكه:عبار ريما من كيت؟ 

 كبرو: أونو نو ملكه 

 عبار مالخو دة موتو ) يلملم أوراقه خوفا  من تعليقه(   ملكه:

 كبرو: ها أيدربوهات أديوما؟ 

 ) بأنزعاج(.   ملكه: طوو

 كبرو: لكماحويه هوخا أمرلي من كيت؟ 

 ملكه: كومارنوخ  ليتو ميده 

 كونوقط مين نحيروخ كبرو: أيدربو ليت ميده أوسامو 

 ملكه: أي من كبعات ها ..طرو فويح ليبوخ

 كبرو: علمن عامر بيتو بشرورو  ميده رابو هاوي  

 ملكه: هيش الوي أيلو كتووي 

 كبرو: منيو ملكه؟أمر الو كمسيبرنو؟ 

 ملكه: بي حانا

 كبرو:أي.. 

 ملكه: كزين أللمانيا  

 كبرو: لمات  

 ملكه:  مرلي وازايو..هوخا شامعنو 

 ميكو شاميعات كبرو:  

 ملكه: أوسطيفو مرليه 

 كبرو: أوكلبو كمداكل أعلوخ 

 ملكه: لو أزايو أي ريما كابي حانا 

 كبرو: أي من مرال؟ 

 ملكه: مرال اي كزن عال قاريبو 

 كبرو: أي من كسيمات

 ملكه: لو كوذاعنو من كسمنو؟ 

 كبرو: مشادر بابوخ وأيموخ دطلبيال 

 يوماوو ملكه: كوذعات لو كوبيال رثر مي قاله دو 

 كبرو: أي مهزيما من كونطرات دزايو مينوخ 

 ملكه: لو كبرو هي كميقرو أوبيتيذا غلبيه لكماشرنو دوثيو تهزيمو 

 كبرو: أي من كسيمات ؟ 

 ملكه: كمجغلنو أعما حوزينو . 

 كبرو: ألوهو مشمعلي طيبه باسيمه 

 ملكه: تودي كبرو أذعنو مقايو حوبوخ 

 منوخ كبرو: أولوات بيس أعدو أذيعات كوروح 

 ملكه: لو أيلو الذعنو هقا كورحمتلي 

 كبرو: هات أحونيهات ملكه 

 ملكه: وهات خدو نعمان وي ريما  

 كبرو: تودي ما لكشوتينا ميده؟ 

 ملكه: أيدربو أعدو ريما.. وا .. ريما 

 ريما: منيو ملكه؟ 



 

 كبرو: لويو أي تيو هيش ريما؟ 

 بيله هاويو فقودون ( ومعها الشاي   ) تدخلريما: 

 كبرو: تودي  

 ريما: لو ميديم كبرو  

 

 منزل حانا
 مريم  –طوني  –حانا  –صليبا 

 مريم: الوي  أومكلو حانا؟ 

 حانا: بيله هاوي  

 طوني : كافينونو ماما

 مريم: كلي أوشوطانو كدوثيه بابوخ 

 طوني: ليبي ماما  

 حانا: كلي أشمو هول محتونو أي صفرو 

 طوني: أعو ...  

 وي أعلوخ ها؟مريم: أعوو وقزلقرط من ها

 صليبا: من كيتو قوليخو ماطي لقريثو حريتو؟ 

 مريم: لو شاميعات لو فايش ميده دوخيالن 

 صليبا: منيو؟ 

 مريم: أو طوني ماكجله ميحينا 

 طوني : بشينو باباطوو داثات ؟ 

 صليبا: تودي أبري... أي قي لوالخليه مكلو ناعيمويو 

 مريم: نوعم كلديه  

 حانا: يال توخو خولو 

 ) يركض(  طوني: هيه هيه 

 مريم: دمات لحزيله مكلو بحاييه  

 صليبا: طاعينو مريم..مد هاني تلين 

 مريم: منه هاني ؟ 

 صليبا: أورقه دو مزلوو 

 ) يذهبون للصفرة( مريم: بيحاريتو أثن موديونو لمريو 

 

 

 

 في الكروم 
   

 كبرو   –ملكه  –ريما  –حانا 

 

 كبرو: تاخ ملخينا ريما  

 كبرو .. كدعرينا خاييفو ) يذهبون بين الشجر(ريما: يال 

 حانا: أي ليبي مشتوحرونو علو بيتو  

 ملكه: ما هوار دوبيتويو 

 حانا:كوذعات دشموع أيمي قطلولي  



 

 ملكه: دلو هويوا أيماخ كوذعات من كسمنوا ) يضرب الشجرة بيده( آخ  

 حانا: كايولوخ حابيبو) تمسك يده( 

 ى صدره( لزاخ فوش كابي حانا  ملكه: لو روحي ناييحو) يضعها عل

 حانا: لقدرونو ملكه دلو مقبلي أيمي وبابي 

 ملكه: أي مي صفرو كمشادرنو أيمي وبابي لكابيخو طلبيالخ 

 حانا: لو ملكه  

 ملكه: قيو لو كورحمتلي؟ 

 حانا: لمات هوخا.. لكرحمونو سطار مينوخ لوموتو 

 ملكه: قي كمات لو؟ 

 و حانا: لو كبعونو توراتيه أيمي لوكبع

 ملكه: من سمو أعما ها أمرلي؟ 

 حانا: حابيبو  كنطرالوخ  لكشقلونو حرينو 

 مكله: ليبي أوثينو لكاباخ كلوزم زوزيه غلبيه 

 حانا: ألوهو كمعاذر. ودلوثات  كفيشونو  بثلتو 

 ملكه: أيحاريتو كزاخ حابيبتو 

 حانا: أي رحيمو 

 ملكه: كوزاعنو دزاخ وطوعتلي 

 بوليبو رشيمو حانا: لو رحيمو صرتوخ 

 ملكه: وهات هاوات أدمو بو كشمو 

 ريما: ها كوشمعونو ممرو 

 كبرو: أي أيحوبو كطريو حا هويه أومورو

 ملكه: بسيو هات وهيي

 ريما: هاولخو زد مي شعثو بسيو كوزيعونو علي حانا 

 حانا: تودي ريما يال كحوزيلوخ نقال حريتو

 ريما(  -) يعودون حانا ريما: يال حانا مهالخ 

 كه: زاخ صفرنتو دي ملكوثو  مل

 كبرو: هال هال من ممره باسيمه كمات 

 ملكه: دلو تريخو دليشونو 

 ملكه(    -) يتمشون كبرو كبرو: لو ملكه كمات ممره ساكي حليه 

 ملكه: أنو مرلي كوكحخات أعلي 

 ) ينخفض الصوت (  كبرو: لو لو درغانو ملكه

  

 

 
 

 المشهد العاشر 

 الرجال في منزل صومي 
 عيسى   –عزيز  –الياس  –صومي   –صبري  –صليبا  –شابو 

 شابو: آشر لتيو باسيمو أومزلذخو  

 أوقدريذانيو صليبا: من كسيمينا هانو بلكي 



 

 أوقدريذه  صومي: كول حا كسويم بيذه 

 ألياس: ما أونو مرلي لكايوسه ) لصوص( توخو كناولي 

 يضحكون الجميع:  

 أعميخو عزيز: ليبان دمينا سطار ألوهو  

 صليبا: تودي عزيز كتووينو لهيقو ألخو ساكي

 صبري: واحنا زد صليبا

 شابو: دوكثوخ كماحويو  

 عيسى: أنو كفشنو لحوذي بثر موصليبا

 صومي: قي أحنا ليكو أزان؟ 

 صليبا: لمات هوخا عيسى كوله هاني أحونونوخ نيه 

 عيسى: على ريشي كوله 

 الجميع: طوريه ريشوخ  

 كسيمات صليبا؟ صبري: أعدو أمرلي من 

 صليبا:مزابنالن  أسفوقيه وأوكرمو كدوبينه لو شابو  

 عيسى: أي قي أوكرمو لو شابو؟ 

 شابو: أنو لوكوباعنو ميده أحونوصليبا  

 صليبا: بيله هات بلحوذه لتلوخ كرمو بي قريثو 

 الجميع: خبروخيو 

 عزيز: تريصو كمات. 

 لكابو   صليبا: أنرعوثيه أيلوخ عيسى أيلو بوفلكو كتوالت ساهمي

 عيسى: أيدربو لو فاهمنو 

 صومي: كول موسم ميدات أوبوزارعو وساهموخ دومكلو وأحرينو بوفلكو 

 صليبا: أتري عينيه هات  

 عيسى: عل ريشي لمان كدوبينو سهموخ؟ 

 صليبا: هاوي لو صومي 

 صومي: تودي صليبا هانو شبهورويو أيلي

 صليبا: كولخو عال ريشي  هات أرابو بيقريثو 

 ألوهو رابو وكول موسم كوثونو من آثي عم سوهده صومي: 

 الجميع: هنا تريصو كمات 

 ألياس: وأونو كول شاتو كشاعن أوبيتو صليبا لو زيعات 

 صليبا: تودي ألياس حا أوبيله لنوشو فاقيرو ديوتو أيبه طويو 

 عزيز: ألوهو معادل شوغلوخ أيكو دهوات

 يو وكتال تري أبنه لكوورو صومي: كومرنو هاويه  لي أرملتو أوبيتيذا نافيلو 

 عيسى: طرو مزابنله طويو بلكي لومدعرال أويومو دوبع  

 صليبا: يا كنشو شماعو  

 الجميع: أمار صليبا 

 صليبا: أنو كزينو لو كوباعنو أوبيتو دلو دوعارنو أيلو أوكرمو وأنرعوثو هاني لناعيمنه 

 الجميع: طوو كمات  

 شابو: أحونو أيما دبعات أوكرمو كرميذوخيو  

 صليبا: حوزات أعلية أيبوركثو 

 شابو: تودي صليبا  

 النساء في بيت حانا



 

 بسنة  -حسنة  –شموني   –ستو   -فهيمة  -مريم  –صارو  –سيدة 

 بسنة: دلو وتوا على دربو لوديشونوا أوبيتيذاخ مريم 

 مريم: قي بسنة؟ 

 سمالخ بسنة: هانو طاعات مي كمو يومه من

 مريم: حوثو كول ميده نصيبيو وهوخا هاوي 

 بسنة: غامو ليت مشيحو شوبقالخ 

 النسوة: بريخ رمشو مريم 

 مريم: بريخ طوبو عبارو  

 سيدة: من كزوخو مريم؟ 

 مريم: اي آشر أثن أورقه ما حوني لوفايش ميده  

 ) تبكي( ستو: هاو كحوزيناالخ مريم

 يبكي ما عدا حسنة الجميع:  

 هاوي أعليخو دمات راحق مينا .... بسيو حسنة: من 

 سيدة: آشر خبرايو لو مزدينا أعال أويقرو 

 شموني: تامو كمفصوحو غلبيه  

 صارو: وكمثنوحو مو شغلو دي قريثو  

 ستو: ما هانو أشمويو  

 فهيمة: من كسيمات بسيفوقيه  دوبيتو دفاييشي مريم؟ 

 مريم: هاني دفايش كدوبليه خير ديذان لفاقيره 

 سيدة: تريصو كمات حوثو 

 بسنة: لوطوعتالن مريم  

 ) يضحكون( مريم: لو هات بيقاميتو بسنة 

 

 الشباب في منزل كبرو 
 حانون  –صامو  –أدوار  –أبراهيم  –كبرو  –ملكه 

 الحديث عن الهجرة 

 ملكه: لو كوذاعنو من كيت بو أوربا باسم ماركي؟ 

 أدوار: كمي قولو دو طبلو مي راحوقو باسيمويو 

 نون: ما دلويوا باسمتو أينا دزي داعرواحا

 صامو: بلكي ليتو أعمه زوزيه دوعر؟ 

 أبراهيم: كول ميده كووي .. أيلو كمي أينا دشوتي أمايه تامو كمتاصر أيبا 

 كبرو: كيتو نوشو كزيو مو كفنو ليتو شغلو ..ونوشو كتيه أهل تامو  

 ملكه: أيكولوثو محروال بيتينا 

 و لو حاروو بيتيه هيش أيلو بثر حا لوكوذع! كبرو: هوخايو أيلو كيت نوش 

 ر بغضب نحوه ( ) ينظملكه:  

 أدوار: لو فاهمنو أعلخو كبرو؟ 

 كبرو: أي كيت رحيمه غلبيه فريشي محذوذه وكيت نوشو علو دربو 

 أدوار: كوبع دومر أيكولوثو كوفرشو بين دا رحيمه  

 ملكه: أعدو أمارولي أيدربو حا كمكليه أيكولوثو؟ 

 أبراهيم: نوشو ليبه أحاييه هوخانيه 

 صامو: كوبع حا دمالخ عما حاييه   

 حانون: أعدو سمالن ميده دميزقنبينا كبرو ناشف قذولينا 



 

 الجميع: يضحك

 كبرو: كسمنو زقنبوت بلحوذه أيلوخ وأيالن تيو 

 الجميع: يضحك مرة ثانية 

 حانون: أنو راضيونو بس هات قم  

 الجميع: يضحك

 يابو هانو دميشالط على تورو كحولوليه أدوار: قم 

 ) يذهب ليحضر الشاي( كبرو: قمنو طويو

 

 في منزل حانا  أطفال
   –طوني  –أبجر  –نعمان  

 

 أبجر: أي تامو كمشتاعت غلبية 

 طوني: أي كمي كيت كول ميده 

 نعمان: لو طوعتالن طوني  

 طوني: لو .. أيدربو كطوعينو 

 زوزيه دوثينو لكابوخ أبجر: بس دهوينا رابيه مشدرلي 

 طوني: وهات نعمان لو كبعات 

 نعمان: لو أنو كفشنو هركيه بيقريثو  

 أبجر: قي لو كرحمات دزوخ 

 نعمان: بثر كخليو أي قريثو من كشوغل أيبا 

 طوني: أي تامو كمي باسميو 

 أبجر: أي هوخايو 

 نعمان: ليتو باسم مركه 

 

 الصبايا في منزل حانا
 ماريا  –خاتون  –سهام  –شامو  –ريما 

                                    الحديث عن سفرهم السفر بالغد باكرا  

 

 ريما: حانا لكماشيرونو كزوخو 

 حانا: لو أونو  

 خاتون:  ما قي أحنا هركينا ؟ 

 ماريا: لكفويش طعمو بقريثو دزاخ حانا

 حانا: لمات هوخا كالن أورده كوليه حدوراخ 

 الجميع: تودي حانا

 ريما: من طيمو دورده  لوريحو دزييو 

 سهام: حانا لو طوعتالن مشدرالن أيكريوثو 

 حانا: قي حا كطوعيه روحيه بحاييه لوكطعيونو هاتو  

   ) يبكون( الجميع: تودي حانا

 خاتون: بسيو بوخينا طرايو مسوعينا عينوثان مينا  

 ريما: هو كحوزينا ما دمعه 

 يضحكون   الجميع:



 

 حانا: كاليو أشمو  

 الجميع: ها من كيتو 

 ل حذو دشنو دفويش دخرونو ميني حانا: كدوبونو لكو 

 الجميع: تودي 

 هاثيه أالخ ريما ) تجلب هدايا لهم وتوزعها( حانا: 

 ريما: تودي حانا..

 

 الشباب في منزل كبرو  
 حانون  –صامو  –أدوار  –أبراهيم  –كبرو  –ملكه 

 الحديث عن الهجرة 

 

 كوذعوتو أوبيتو حاريويو دلو ما نيشه ) يجلب الشاي (كبرو: 

 أبراهم: ألوهو كوذع أكبره من مالنيه 

 يضحك  الجميع:

 أدوار: أنيشه هنه أفيره دحاييه 

 صامو: هال هال هانو هاوات أومورو 

 ملكه: أي دلومنه ليت طعمو لحاييه 

 كبرو: هانو منيو حا كومر وأحرينو كومدعر

 صامو: وهات مسكرات بينوثيه 

 يضحك  الجميع:

 كبرو: من قي هات لو مسكرات  

 يضحك  الجميع:

 ملكه: شارد ..

 ) يبقى شارد ال يسمع( أبراهيم: ليكو أزوخ ملكه؟ 

 كبرو:  حانونويو غلبيه 

 يضحكون الجميع:  

 أدوار : هانو لو كوشمعات ملكه؟ 

 ملكه: ها منيو .. من كيت 

 صامو: هاني شعثو كمجغولي أعموخ وهات لكشمعات 

 ونو أزيه هوني لدكثو حريتو ملكه: شبق 

 كبرو: أنو كوذاعنو ليكو أزيه 

 ملكه: بسيو كبرو لتنيو خليو أيلوخ 

 حانون : أي كيت ميده أمرالن كبرو منيو؟

 كبرو: أو ملكه روحموا 

 ملكه: مرلي بسيو  

 حانون: طري مجغل أي كبرو 

 كبرو: روحموا أودودو صليبا غلبيه خد حورونيه وينه  

 دمات حوروا أيالنأبراهيم: آشر كومرحم 

 صامو: بكول أشتيعنيو بيقاميتو أوثيوا  

 كبرو: وروحموا أو ملكه غلبيه  

 ملكه: قي كمطعن أيومانك  

 الجميع: لو لتوا باسم منه  



 

 الصبايا في منزل حانا
 ماريا  –خاتون  –سهام  –شامو  –ريما 

                                    الحديث عن سفرهم السفر بالغد باكرا  

 

 حانا: وهاثيه أالخ سهام 

 سهام: تودي شافرتويو غلبيه 

 خاتون: أيمابخير  كزوخو حانا ؟ 

 حانا: كمونو صفرو مي صفريتو  

 ريما: قي هوخا خاييفو ؟ 

 حانا: أي دموطينا لي طايستو بأستمبل 

 ماريا: هقا راحقتويو ؟ 

 شامو: كمي كوبع تري يومي دموطن لتامو

 ماريا: أعووو آشر راحقتويو 

 ريما: ألوهو هوي أعميخو حانا

 نا: تودي ريما حا

 الجميع: موريو منطرخو 

 حانا: تودي ألخو 

 شامو: دربو فتيحو  

 ) يتعانقون( حانا: تودي شامو 

 سهام: يال زانو دمخي خاييفو كيت قاموثييه دربو راحوقو 

 حانا: من كدومخ عامر بيتو 

 خاتون: آشر هوخايو ألوهو مساعدالخ 

 رو كزايو ريما: زانو مقا دفيشينا حا بيحاريتو كزانو وهيا صف

 ألوهو أعميخو) يودعونها(  الجميع: هوخايو 

 حانا: تودي ألخو  

 خاتون : يال أبجر زانو بسيو 

 أبجر: أي كاثينو 

 ريما: وهات نعمان توخ 

 نعمان: يال ريما.... ألوهو أعموخ طوني 

 طوني : تودي نعمان 

 أبجر: لوطوعتالن ها  

 ) يودعونه( طوني: لو لو.

 نهاية المشهد العاشر 
 

 

 

 تعود الكاميرا لزمن ألمانيا 
 مالك  - ملكه -حانا  -يضحكون على هذه األحداث

 مالك: أي جدو بثر من هاوي  

 قشتوخ أثيو لركي  ملكه: 

 وجدوخ فايش تامو  حانا: 



 

 ) يضرب لكمات بالهواء( من سملوخ جدو؟ مالك: 

 بيرحو أمر بشاتو شوفاعوا  ملكه: أويومو

 لمطتال لبولي ملكه. حانا: أيه .. 

 ملكه: هولي أشمو دشاكر لوماحتالخ كماحوي 

 شبقونو  ..طعيونو ملكه حانا: 

 قشتو أشمو  مالك: زأونو 

 حانا: أخالتوا قرعي 

 مالك: أي جدو بثر من هاوي. 

 كايمو بريثو بعيني وجكنو بحمتو ... تعود الكاميرا للقرية ملكه:   

 

 

 المشهد الحادي عشر

 منزل ملكه
 ملكه  -ريما   -نعمان -شابو –سيدة 

 سيدة: ريما كويو أحوناخ  

 ريما: كمونو لو ماحسليه 

 شابو: زاخ ماحيسه بسيو هاوي فلكديومو 

 ) تذهب( ريما:أين بابا 

 سيدة: هاثيه أينقال قاميتو هوخا كفويش داميخو 

 نعمان: بلكي مشتوحرليه بو دموخو 

 ريما: يال ملكه كونطريلوخ علو قروطن 

 ميني ريماملكه: طري 

 ريما: قم أحونو كذعونو من كيت أيبوخ 

 ملكه: ريما درحمات ألوهو طري ميني لتي ليبو  

 آشر عسقويو أعليه أولوهو معاذرله ) ترجع( ) لنفسها(  ريما: خود كبعات 

 سيدة: ها أيكويو ؟ 

 ريما: لو ماحسليه 

 ) يفطرون( شابو: طري مينه كماحس لحوذه يال خولو 

 سيدة: أيه زبنو  

 : من آثي لبوالخ شابو

 سيدة: بي صليبا أثن لبولي 

 شابو: كوذعات أيمو دو ملكه؟ 

 سيدة: منو شابو؟ 

 شابو: أثمل أو صليبا هوليلي أوكرمو  

 نعمان: هاوي أيالن بابا 

 شابو: لو  أبري بس دوعر كدوبيناليو 

 ريما: كوو مينه 

 سيدة: عومر بيته ومفتوحو بفوثييه 

 تركض لعنده() ريما: كزي دمونو لو ملكه 

 شابو: هاثيه من هاوي أيبا؟ 

 أزايو ميفصيحوثو دموليه 



 

 نعمان: كيبان أوخلينا عنبه؟ 

 سيدة: أي أبري  

 شابو: كوباعليه محويو دمارو سيدة 

 سيدة: أي من غامو كزانو موحيناليه 

 ريما: ملكه...ملكه شماع  

 منيو ديسا ريما) تحت اللحاف(  ملكه:  

 ريما: أوكرمو هاوي أيالن 

 من كمات هاوي أيالن  ) يكشف اللحاف(  ملكه:

 ريما: أي مفصح أوريحو دي حانا أيبيو  

 ملكه: بس ريما لو محتات ملحو علو جرحو

 ريما: ها لكقيمات

 ملكه: لو لوكزيه ليبي لو ملكو 

 ريما: أيما دبعات كمطيونو لوخ أومكلو 

 ) تعود ريما( ملكه: تودي حوثو 

 

 منزل كبرو
 صبري  –فهيمة  –ماريا  –كبرو 

 على الفطور

 صبري: ملي تيو برثي  

 ماريا: أين بابا 

 كبرو: هولي لحمو ماما 

 فهيمة: فقود أبري. آشر أثمل ساويعينا بخيو صبري؟ 

 صبري: أي حا من كسويم فهيمة؟ 

 كبرو: قي باخوتوماما؟ 

 فهيمة: أبري أزن وبلكي لوحوزينا حذوذه نقال حريتو 

 حانا دشنوماريا: وأحنا باخينا وهوالي أي 

 كبرو: لوال ميده أيلي ؟ 

 ) يضحك كبرو( ماريا: وهات لمن 

 حناكه كبرو: لو كسمنو 

 أثمل هوليه أنرعوثه لو عيسى بو فلكو صبري: 

 فهيمة: حقيو ما لو أهلنه وأوكرمو  

 صبري: هوليه لو  

 كبرو: لمن بابا؟ 

 فهيمة: أي طري بابوخ مكمل  

 ويصمت ) ينظر لكبرو(  صبري: هوليه لو

 الجميع: يضحك

 كبرو: أي بابا  

 صبري: لو شابو  

 ماريا: طوو سمله 

 فهيمة: آشر حاكيمويو  

 كبرو: قيو ماما 

 فهيمة: بي شابو بيقريثو بلحوذه دلو كرمونه



 

 ماريا: قيو ؟ 

 صبري: أو بابو لوسمله وفاييشي هوخا 

 ) دايمه( كبرو: أنو كزينو أمينوأيث  

 ذوخ وبثرزوخ فهيمة: مكمل أومكلي

 كبرو: لو ساووعنو تودي 

 ماريا: ليكو هوخا 

 كبرو: كبو ملكه 

 ) يذهب( صبري: ألوهو أعموخ  

 منزل عيسى
 شامو   –أسطيفو  -بسنة –عيسى 

 بسنة: دوبيوا اوكرمو أيالن ما كحرووا بريثو 

 ) بغضب( أسطيفو: قي لمن هوليه؟ 

 عيسى: لبي شابو 

 موقذنوليه أسطيفو: من .. أعدو كزي 

 عيسى: أيتاو أعدو بثر أوكرمو لتيو دوشابو كفويش لبي صليبا

 بسنة: أيدربو لو فاهيمونو 

 عيسى: بس دوعر أو صليبا كمويدليه منه 

 أسطيفو: بس دوعر وهاو كدوعر بحاييه 

 )  بصوت عالي(شامو: أي هات من حارولوخ 

 عالي( )  بصوت أسطيفو: أيدربو لو حارولي أوكرمو دودو صليبا يو 

 بسنة: كاليو أشمو .. وأبرعوثه من سمله أبيه 

 عيسى: هيويله أيلي بوفلكو 

 بسنة: ازيو أللمانيا وعينه بوفاكو دهركيه 

 أسطيفو: قي مقبيلوخ بابا؟ 

 هيسى: أي كيت ألفو كمطري ميني دومارنو لو وبثر من حا كخوسر 

 بسنه: أي طوو دلوليه لو شابو 

 شامو: من كبعوت مو دودو شابو 

 فو: هات سخار فيماخ  أسطي

 ) تقوم وتذهب منزعجة منهم( شامو: ها سخرلي وكزسنو مس فوثوخ

 أسطيفو: زاخ مقشط  

 عيسى: بسيو ناعيمه  

 

 الشباب في منزل حانون 
 حانون   –صامو  –أدوار  –أبراهيم 

 

 أبراهيم: هاني كمو يومه لكحوزينا أو ملكه؟

 أدوار: كمي أشمو كاييويو 

 دزانو لكابيه صامو: توخو صفرو 

 حانون: كومرنو صفرو كزي أوكهنو لكابييه 

 أبراهيم: أي بثر مو قاشو كزانو 

 الجميع: أي طوو 



 

 صامو: من لكمشتاعوتو؟ 

 أدوار: لتالن ليبو وبثر لتيو باسيمو أوشتعنيو دلو مو ملكه 

 الجميع: هوخايو 

 مارياالصبايا في منزل 
 ماريا  –خاتون  –سهام  –شامو 

 

 أيكويو أي ريما  قي الثيو؟ سهام: 

 ماريا: فاييشو بوبيتو 

 خاتون: قيو ماريا؟ 

 ماريا: أشمو أو ملكه لتيو طوو 

 خاتون: مويومو دزان بي دودو صليبا لوحزيالن أي ريما ولو أوملكه 

 سهام: أي ريما أذيعينا قيو أيلو أوملكه قي كايوليه؟ 

 ماريا: لو مجغوالت مو ممرو دالوهو 

 خاتون: أي الذيعي قي كاييويو  

 شامو: كمونو كيوو دي حوبويو 

 سهام: قي من روحموا؟؟ 

 خاتون: كيجه ما ماحسالخ روحموا أي حانا

 شامو: آشر ماليقيوا لحذوذه 

 ماريا: ألوهو مانحليه لكمستاهل أو ملكه 

 الجميع: هوخايو  

 شامو: كبرو كاميلويو 

 سهام: من كومحوي كورحمتليه 

 رحميناليه  ماريا: كوالن كو

 شامو: أي دمقبل أيبي قي لو قي كحزيونو طو مينه 

 خاتون: لو آشر ليت خوثه..  

 

 النساء في بيت صارو
 حسنة  –شموني  –فهيمة    –صارو  –بسنة   

 

 هانو الثيو أي سيدة   صارو:

 بسنة: مويومو داهويال كرمو نوشو هو كحوزيال

 فهيمة: لمات هوخا بسنة ألوهو معاذرال 

 شموني: هاو قيو فهيمة؟ 

 فهيمة: هاني زد مي عسرو يومه أو ملكه لوجيك فاكو دلحمو بفيمه 

 حسنة: ألوهو مانحله .حا طرو لو أوبيه فسقونو ميقم ما دوذع أيشاريروثو 

 الجميع: هوخايو  

 بسنة: أنو مرلي فايش كحزيز روحا أعلينا 

 شموني: أي سيدة لتيو منو شانك 

 ينا ريشو أبيه  صارو: توخو زانو صفرو موح

 الجميع: غامو ليت 

 حسنة: بثر مي قروطن  من كموتو 



 

 الجميع: أي  

 الرجال في منزل صومي 
 عيسى   –عزيز  –الياس  –صومي  –صبري  –شابو  

 من سملوخ شابو عمو قاشو؟ صومي: 

 شابو: صفرو كدوثيه 

 ألياس: خيريو شابو لمنيو أوقاشو؟ 

 صبري: دمصاليه عل ريشه دوملكه  

 عيسى: قي من هاوي أيبه؟ 

 عزيز: كايويو أولوهو مانحليه 

 الجميع: آمين 

 صومي: لكمستاهل أو ملكه دالوهو صوبيه بصلوثو دو قاشو نويحليه 

 الجميع: آمين 

 ألياس: نوشو الذع قي هوخا كايوليه 

 أثيليه  ) قحر( شابو: أو أسيو كومر هانو كربو 

 ه مي منيو؟ عزيز: لو مرلي

 ) جاريله( صبري: مويو دزيو أوصليبا جيك بحمتو وهوخا هاويله

 صومي: شابو من دبعات أونو قوموخ لو مشيالت عال زوزيه 

 شابو: ألوهو مادملوخ كيت مودينا لمريو 

 صبري: أنشا هللا كميناكف مينان قي أحونونيه دمنا  

 الجميع: هوخايو 

 شابو: ألوهو طورالخو هانو بسيو وغلبيه أيلي  

 عيسى: ألوهو مانحله شابو 

 شابو: تودي عيسى ومفصوحات بناعيمه 

 عيسى: وهات وكول حا موعاميذان 

 صومي: أيما كدوثيه أوقاشو

 شابو: صفريتو كمصالينا بيعيتو وبثر كدوثي لوبيتو 

 صبري: أي أينقاليو كتوينا تامو 

 و بو ملكه عزيز: هوخايو وكموحينا ريش 

 شابو: بشينو أبخو  

 في منزل ملكه 
 صباح اليوم التالي 

 

 عيسى   –عزيز  –الياس  –صومي  –صبري  –شابو   - الكاهن

 

 الكاهن:  هاولي كوسو دماييه وقصيو دلحمو 

 شابو: ريما أمطي لو أبونا ماييه ولحمو 

 ) تذهب( ريما: أين بابا 

 الشباب في منزل ملكه  
 كبرو  –حانون  –صامو  –أدوار  –أبراهيم 

 كبرو: شلومو كبره من كسيمتو هركه 



 

 الجميع: بشينو كبرو  

 أبراهيم: أثينا موحينا ريشو بو ملكه 

 كبرو: طوو سمخو أي عبارو  

 أدوار: لو هو نوفق أو قاشو مي لوغل 

 كبرو: أوقاشو ؟ 

 حانون: دمات لتيو هركه 

 صامو: ما لكحوزات أعدو ماحسليه مي شنثو 

 أعدو ماحسليكبرو: أي  

 في منزل ملكه 
 عيسى   –عزيز  –الياس  –صومي  –صبري  –شابو   - الكاهن

 ) يصلي(  الكاهن: 

 ريما: فقود أبونا  

 آمين   ) يأخذ الماء والخبزو يكمل الصالة(الكاهن : 

 الجميع: آمين 

 الكاهن: أبري ملكه.. كوشمعتلي  

 ) بصوت منخفض ومريض متعب( ملكه: أين أبونا ..

 الكاهن: هاثيه حطيثويو كسيمات هوخا من ما هاوي أي علثو هوخا لو كوويه 

 بثر ألوهو كومر بكثوو قاديشو أينا طولب ميني كدوبينوليه وهات طلب منه أو حلمونو وخد مانحله          

 مورنا مشيحو أو سميو وأو مكرسحو وماقمليه أوميثو هيي مانحلوخ حت أويمانيذوخ أيبه           

 وطري كول ميده لوصبيونو دالوهو أوميده دكوسيمتليه لكمدعر أوزبنو ولتيو شرويو لقطرو           

 شابو: أبونا هانو زد مي عسرو يومه فاكو دلحمو لو خيله 

 هوخا بوبيتو لكحوزات أيحوبو بعينوثييه أي  هاون فلكه دميثيه .  الكاهن: لو أبري قي كوسيمات

 ملكه: ليبي أبونا دوخالنو لتنو كافينو 

 الكاهن:  أعدو شتي أماييه ميذي  دحوزينو

 هاو كيبي أبونا بسيو ) يشرب خجال  الماء بصعوبه( ملكه: 

 الكاهن: أي هوخا لومغبنات مورنا مشيحو مينوخ خول فكو دلحمو حوزينو 

 ه: ليبي أبونا .... ملك

 الكاهن: أمر يا مورنا يشوع مشيحو هي كمعاذرلوخ 

 )ويأكل لقمة خبز واحدة(  ملكه: يا مشيحو 

 الجميع: أي مكمل خول 

 طلوحه دشورباالكاهن: أعدو طرايو مينه بثر شوطو هاوليه أشمو 

 سيدة: اعدو كسيمونو أبونا   

 شابو: بارخمور أبونا تودي أيلوخ 

 هوخا أبري هاثيه وليثو أعلينا ألوهو مبارخ أبخو الكاهن: لمات 

 صومي: أبونا زانو كابي سمالن عريتو ألخو 

 الكاهن: ألوهو مبارخ أيبوخ صومي لو كزينو أعدو لقريثو حرتو  

 صومي: أبونا نوشقنو أيذوخ زوخ بثر مي عريتو 

 الكاهن: بس لو مشتورحنا غلبيه  

 صومي: لو أبونا كومرنو هويو أعدو أيعريتو 

 الكاهن:يال مهاليخو ألوهو مبارخ أعليخو ومانحلوخ أبري  

 ملكه: بارخمور تودي 

 بارخمور  ) يقبل يده( شابو: 



 

 بارخمور أبونا ) يقبلون يده(  ريما سيدة:

 ) يذهب( الكاهن: شلومو وبوركثو دموران يشوعومشيحو هويو كابيخو 

 الشباب في منزل ملكه   
 كبرو  –حانون  –صامو  –أدوار  –أبراهيم 

 أبراهيم: نافيقي  

 الجميع: بارخمور أبونا 

 الكاهن : ألوهو مباريخ أعليخو كبره 

 ) يدخلون(  كبرو: يال عبارو

 الجميع: شلومو كابورو 

 ملكه: بشينو أبخو 

 أبراهيم: ها أيدربوهات أديوما؟ 

 أدوار: بثر مي صلوثو دو قاشو

 كبرو: كومارنو هاوي خد سسيو

 الجميع: يضحكون 

 : لتلي ليبو لو كاحخو ملكه

 حانون: كومارنو هاوات طوو؟ 

 ملكه: أي مودينو لمريو 

 صامو: كمات صفرو كنفقات ؟ 

 كبرو: أي بسلي أوبع وال لوبع 

 ملكه: أمطيلي أشمو دمايه كبرو 

 أبراهيم: ها نايحلوخ مالز كبرو 

 ) يذهب لجلب الماء( كبرو: هاوولي مايه ريما حلتو

 لهيقينا لويتوو أعموخأدوار : حص روحوخ  

 صامو: أوشتيعنيو دلو مينوخ لتليه طعمو 

 ملكه: تودي ألخو  لوكوذاعنو أي دربو مدعرنو أوكلويذخو أعمي 

 حانون: لمات هوخا أحنا أحونونيه نا 

 ) يسقيه الماء( كبرو: وزد موخا ...مد مكورث ماييه  

 الجميع: يضحكون 

 ملكه: غاموليت صفرو كحوزات 

 ا داعر أو ملكه دميقم أبراهيم: أي هوخا ه

 أدوار: يال بسيو طرايو مينه دمثنح 

 الجميع: هوخايو 

 ملكه: لو فوشو أشمو حرينو 

 ) يخرجهم(كبرو: لو لو زوخو بسيو عومر بيتيخو 

 ) يذهبون( الجميع: ألوهو مانحلوخ  

 ملكه: تودي ألخو 

 في الطريق  
 صامو  -أبراهيم  –أدوار  –حانون 

 حانون: لو أديوما هاوي طوو 

 دوار: كارخ أدمو بكوشمه أ

 صامو:  أمارو داعر خد ميقم 



 

 أبراهيم: كويو أوياتمو دوكبرو؟ 

 حانون: فايش تامو 

 ) يضحكون( صامو: كلديه كوحويك 

 أدوار: أي هوخايو 

 في منزل ملكه 

 ملكه  -كبرو 

 كبرو: أعدو خالي أوبيتو أعالن

 ملكه: أي من كبعات دمات؟ 

 كبرو: بسيو ميناكف عال روحوخ 

 ملكه: من سملي ؟ 

 كبرو: من سملوخ هيش لو سملوخ ميده 

 ملكه: لتيو بيذي 

 كبرو: باع بيذي ..لكحوزات دوبيتو أيدربو هاون 

 ملكه: ما أنو كوباعنو دهوي أوميدانو 

 كبرو: حوص روحوخ وكلي خداكابوره   

 ملكه: هات ليت حوبو بليبوخ ولكوذعات منيو أي حوبو 

 بس كروحمنوخ  وكوروحمنو أوبيتيذوخ   كبرو: بلكي لوكوذاعنو أي حوبو..

 ملكه: هاثيه كوذاعنا  

 كبرو: أي من كبعات دوذعات  

 ملكه: أويمو درحمات حذو ودزايو ولو حوزاتال من رغشه كرغشات 

 كبرو: أعدو أزايو من دسيمات لكدعرو بسيو حور بيمحزيثو عال روحوخ 

 ملكه: ليبي تويرويو ولتلي ليبو لحاييه 

 ثات بلكي مثنوحات أيلو أيموخ وبابوخ واونو كبرو: أعدو حات دمي

 ملكه: من سمنو كبرو؟ 

 كبرو: قم دعار لحاييه لوكمات كورحمولوخ 

 ملكه: بيله 

 كبرو: أي طوو كنطرولوخ هاو سبرو لروحوخ  وكوذاعنو هات بحيلو زد ما كدشه 

 ميلوخ وبتريه يومه كدوعرات أو ملكه دكوذاعنيه . بسيو حور حيذوروخ كوليه كورح        

 وكيتو حذو كونطرزلوخ لو شمعو ماييثات كميثو بثروخ كوشمعات         

 ملكه: أي ..شامعنو طوو .ز تودي أحونو حابيبو  

 كبرو: لو بس تودي كوبعنو دقيمات أعدو أعمي  

 ) يمد يده له وكبرو يحضنه(  ملكه: قمنو بحيلو دمشيحو وبيحوبيذوخ هولي أيذوخ

 كبرو: يا مشيحو ) يقف بصعوبة ويقاوم( حص روحوخ يال  

 ) ترى ملكه يقف(ريما: ماما تاخ حزي خاييفو

 سيدة: من كيتو برثي؟  

 ريما: أو ملكه كالي 

 ) تهلهل  وتبكي( سيدة: موديالوخ موريو  

                                كبرو: مهالخ أشمو ) يمشي قليال ( 

 ملكه: باطلنو كبرو بسيو 

 ريما: أي كبرو طرو يوتو 

 سيدة: مطيلوخ مكلو أبري 

 كبرو: أي حلتو كدوخلنو أعميه 



 

 ملكه: لو غامي كوطوعن غاميه دروحه

 يضحكون   الجميع:

 سيدة: كزينو مطيونو أي صفرو 

 ريما: كثيونو أعماخ ماما 

 

 نهاية المشهد الحادي عشر

 
 السفر قرار  –وصول رسالة له اليوم التالي يمر أما منزلها أحساس به ومالقاته على النافذة  

 تقديم كبرو المال لصديقه    –حرق أسطيفو المحصول لمنع سفره  - 

 يبلغه بها ويؤمنه على أهله عند السفر  -كبرو بدأ عالقة حب بينه وبين ريما  

 السفر للغربة ولقاء الحبيبة    

 

                         المشهد الثاني عشرصباحا  

 
 يمر أمام منزلها وعلى نافذتها ويتحسر على فراقها 

 

 ينشد قصيدة ملكه: 

 

 مون كدومرناخ حابيبتييذي                       هاتيه صهرو دوللييذي 

 وصرتو رشيمو بوهونييذي                       وأشمو حفيروبوليبييذي 

 هاتيه أدمو بوكشمييذي                            هاتيه شمشو دحاييذي 

 طعمو ليتو بحاييذي    بورحوقيذخ يارحمتييذي                        

 دزا أيرحمتيذي بيومو             زبنو كالي بيشعثييذي                    

 ليتوطيمو لوزبنييذي                   وأونولحوذي           زنيومه  أ

 شهرلي لليه عمو صهرييذي                       لوكومالخي أيومييذي 

 هاتيه كوموالت أحاييذي             مون كدومرناخ حابيبتييذي            

 يومينو لومرييذي                               كدفويشنو عالو عهدييذي  كد

 عمري كوليه يارحمتييذي                          عمري كوليه حابيبتييذي 

 

 

 مشهد الرسالة صباح يوم تالي  
 ملكه -حانون  –أدوار –كبرو  -صامو  –أبراهيم 

 يتجمع الشباب أمام الكنيسة ويأتي ملكه  

 ملكه: شلومو أعليخو 

 الجميع: بشينو ملكه 

 أبراهيم: طوو دأثات! 

 ملكه: خيريو من كيت؟ 

 أبراهيم: آثيلوخ أيكرثو بمذيذيو 

 ملكه: الذيعات ميكويو...مي منيو..؟ 



 

 أبراهيم: أميده دفاهمنو مي لرواليو 

 ملكه: أي قي لو مشاييلوخ ؟ 

 براهيم: آشر الثي لبولي  أ

 كبرو:أعدو زوخ لمذيذ كيت أعموخ زبنو 

 الشباب: آشر خبرييو..ملكه..  

 ) يهم بالذهاب( ملكه: أي.. كازينو لوبيتو موطينو زوزيه

 هاني بسنه ؟  ) يخرج المال ويعطيه(كبرو: ليكو توخ أونو كدوبينوخ  

 ملكه: أي وغلبينيه تودي كبرو 

 ) يذهب ( كبرو: لو ميديم 

 الشباب: ألوهو أعموخ 

 

 في منزل ملكه 
 شابو  –سيدة 

 )يشربون الشاي( شابو: كوذعات سيدة ؟ 

 سيدة: منيو شابو؟ 

 شابو: كوروغشنو بشحنة بليبه دو ملكه 

 سيدة: آشر هوخايو لو كوكوحخ خود ميقم 

 شابو: لو كوذاعنو من سمنو 

 سيدة: طريا عال ألوهو  

 شابو: أين فايشو أي حانا دلو كورو  

 ي ؟ سيدة: أ

 شابو: كمشادرنو أو ملكه لتامو  

 سيدة: لو بسيو حا كتوون تريه 

 شابو: طو مدزيو مي أيذينا 

 سيدة: ألوهو لو سويم  

 شابو: ما لكحوزات لكدوعر أوحلمونيذه  

 سيدة: ميكو شابو زوزيه 

 شابو:كمزابنو أوبوزارعو 

 سيدة: وأحنا ؟ 

 شابو: كتالن ألوهو  

 سيدة: حق ألوهو رابو 

  

 للمدينه يذهب بسرعة للبريد يصل ملكه 
 ملكه: أثيلي أيكرثو  

 عامل: أي ملكه بشينو آثات 

 ملكه: شبقونو شلومو أعلوخ 

 عامل: بشينو أي هاثيو  

 آذعنو آذعنو مي  ) بلهفة يأخذها ويفتحها بسرعة ( ملكه: 

 عامل: مي منيو ملكه 

 مي ..مي...ماحوني  ) يتلعثم(    ملكه:

 عامل: ها من كومر أيدربويو 



 

 ملكه: غلبيه طوويو وكوبيه شلومه وبأخص إيلوخ  

 عامل : أشر لو طاعيالن هوليه شلومه  

 ملكه: مي عيني كموطن فوش بشلومو  

 عامل: ألوهو أعموخ هاو شلومة لو بيتو 

 .) يعود للقرية فرحا ( ملكه: تودي كموطن 

                    في منزل ملكه عصرا  
 نعمان -ريما  -كبرو -شابو –سيدة 

 كبرو: شلمو أعليخو 

 ) يشربون الشاي(الجميع: بشينو وبشلومو

 شابو: فقود أبري 

 كبرو: تودي دودو 

 سيدة: ريما أمطي كوسو لوكبرو 

 ريما: أين ماما 

 شابو: أيكويو حوروخ؟ 

 ها دودو من مرلوخ؟ ) ينظر لريما كأنه أول مرة يراها( كبرو: 

 سيدة: كومر كويو أوملكه 

 كبرو: ها أوملكه.. 

 شابو: من جاريلوخ أديوما خيلو حطرو عل ميحوخ؟ 

 يضحكون الجميع:  

 كبرو: لو . أزيو لمذيذ أو ملكه أثينو دومرنانخو 

 سيدة: لمن أزيه؟ 

 شابو: هاويله شغلو لمن حا كزيو لمرده 

 كبرو: لو أثي أيكرثو ألخو 

 ريما: من أيكرثو ميكو؟ 

 حوناخ ؟ شابو: ميكو... كومرنو ما 

 سيدة: مي زونو الثيالن خبرو مينه 

 ريما: فقود كبرو  

 ر لها جيدا  أحبها( ) ينظكبرو: تودي ريما

 قدوم ملكه 
 ملكه: شلومو أعليخو 

 الجميع: بشينو  

 كبرو: ها من سملوخ بمذيذ 

 ملكه: خدو عامانو 

 سيدة: لمنيو أي أيكرثو؟ 

 من أيكرثو .. لتيو  لنوشو . ) يتلكع( ملكه:  

 أبري لمنيو؟ شابو: أمر 

 ملكه: أيليو  

 ريما: مي مانيو؟ 

 كبرو: لو ميناكفات أمر.. مي منيو 

 ملكه:مودودو صليبا...

 سيدة: أيدربونيه أبري 



 

 ملكه: كوبن شلومه وغلبيه فصيحوينه 

 شابو: قاريوينه ما حونوخ 

 ملكه: أي كمو بحذو شوثونيه 

 كبرو: أي هوخا أمار 

 ملكه: بس مورخات ليشونوخ 

 ملكه .. أمرلي أيدربويو أحونوخ كوحوزيله؟ سيدة: بسيو  

 ملكه: أي . وكمو.. غلبيه طويو وأعدو كيت أعليه شغلو غلبيه لكخوليه  

 شابو: أولوهو سويم وفوتاحال بفوثيه  

 ريما: من كمو أي حانا؟ 

 كبرو:كوبوالخ شلومه 

 ريما: قي هات قريولوخ 

 ملكه: لوكوذعات ليشونه ياريخويو 

 يضحكون الجميع:  

 ملكه: توخ شوطو كبرو 

 كبرو: بشرورو كيت ميده  

 ) يدخلون للغرفة( ملكه: أي توخ لو مرخات ليشونوخ 

 سيدة: ماعبر أيتيو لوغل ريما 

 ) تملئ الشاي(ريما: أين ماما أعدو 

 في الغرفة 
 ريما   -ملكه  –كبرو 

 كبرو: ها من كيتو ملكه؟ 

 ملكه: كمولي توخ خاييفو لو كيبا نطرو زد موخا

 كبرو: أي زوخ من كنطرات؟ 

 ملكه: كنوطرنو دميثات  

 كبرو: قيو؟ 

 ملكه: دخولصنو مينوخ ومثنوحنو أيقريثو وبثر 

 كبرو: هوخا كوحوزاتلي بيشو 

 ملكه: أي كمات زوخ.. بمن كزينو ميرو بقلمه دقرعي ؟ 

 كبرو: أمر لودودو شابو دوبيلوخ زوزيه 

 كزينو   ملكه: أعدو طري ما زوزيه أيدربو  كدومرنو لوبيتو

 كبرو: قي كوزيعات؟ 

 ملكه: لو حمورو كوزاعنو أعلييه 

 كبرو: ما هيكو فايشنو أونو؟ 

 ملكه: لو موخا 

 كبرو: بعجنو أمر مخلصلي 

 ملكه: كوزاعنو مقحوري أعلي وجوراليه ميده 

 كبرو: لو هات مقشط كمثنوحي مينوخ 

 ملكه: هوخا كمات

 كبرو: أي هوخا كومارنو 

 ) تجلب الشاي( ريما: من كموتو ها 

 ملكه: لوميده ماحت أيتيو وأنفاق  

 كبرو: قي طريا لو كذعو أيتشعيثو  



 

 ملكه: أي ده  فوش 

 ريما: من كيتو؟؟ 

 كبرو: كبعينا دمينا لوبيتو أو ملكه كوبع دزيو أللمانيا

 ريما: هانو مشادرال بثروخ ؟؟ 

 ملكه: أي وكوزيعو مكوريال  

 ه ولو كوالت دلزايو ميذوخ  ريما: زوخ خاييفو ملك

 كبرو: شاميعات حوثوخ .. زوخ كورحمولوخ ساكي

 ريما: وكدمينا لوبيتو أشمو أشمو هات كوبعات دزوخ 

 كبرو: هانو ممرو تريصو 

 ملكه: هول دوثن أورقه كوبعيه زبنو ياريخو

 ريما: مقا؟ 

 كبرو: بونوقوصوتريه يرحه

 ريما: أي كتالن زبنو  

 ساكي باسمتو كبرو: أديوما سمالخ تيو 

 ريما: كبعات هيش  

 كبرو: أي ريما  

 ملكه: هوليه سامو دشوتيه 

 ) يضحكون( ريما : لكمستاهل 

 كبرو: شاميعات طو مينوخيو 

 ملكه: ميطوون ألعوثوخ 

 ريما: طري مينه بسيو 

 ) يضحكون( ملكه: طر يلي مينه

 

 منزل كبرو
 ماريا  -حوار بين كبرو 

 يدخل كبرو فرحا  وال يعرف لماذا؟( ) تكنس الدار وتغني( ) ماريا: 

 ماريا حليثو.. شافرتوحوثو  ( ويدور بالحوش ) يلفهاكبرو:ماريا ماريا 

 ) تفك نفسها منه( ماريا: طري ميني كبرو من هاوي أيبوخ؟

 كبرو: لو كوذعنو .. أيلوفصيحويونو  

 ماريا: قي  من حزيلو؟ 

 كبرو: حزيلي أي ريما بكونو حرينو 

  روحاماريا: من كمات صوعال

 كبرو: لو ..لو أيلو أديوما مشحلفتووا ساكي شافرتووا

 ماريا: لو معدو... مي ميقم 

 كبرو: لو أديوما التوا خد كول يومو 

 ) يجلسون( ماريا: هات فتيحي عينوخ وليبوخ توخ أيتاو حزيونو  

 كبرو: من كبعات دمات؟ 

 ماريا: نافيالت بي حوبو 

 كبرو: أنو نافلنو بي حوبو ؟ 

 ماريا: أي قي لتتا برنوشو وكتلوخ ليبو؟ 

 كبرو: برنوشو أي ألو.... ليبو... لوكوذاعنو 

 ماريا: هيا كوذعو ؟ 



 

 كبرو:  لو ؟ 

 ماريا: أي زوخ أمرال كروحمناخ 

 كبرو: من أونو.!!!..لو كوذعنو دومرنا... وبثر أيكو؟ 

 ماريا: أنو كزي عصريه  قوريال لكابان  

 و ..زاخ أعدو لو ..ل) يدفعها للباب(  كبرو: 

 ماريا: كلي أشمو سيمون أيعريتو وبثر 

 كبرو: طري مو مكلو أعدو وزاخ  

 (فرحة   به ) تضحكماريا:لو نافيالت نفلوت طوتو

 ) تذهب(  كبرو: أي زاخ بس مجغوالت

 

 بين الكروم 

 شباب  2-1أسطيفو 
 من مشادروله ؟؟؟مان ؟؟؟مان؟؟؟ ) يفكر (  أسطيفو:

 أزوخ؟ هيه أسطيفو ليكو  -1

 أسطيفو: كوبعنو دوذاعنو من مشادرله أي أيكرثو لو ملكه 

 أحنا من حاروالن؟  -2

 أسطيفو: لكفهمات كوبعنو دوذاعنو 

 كومرنو مي لرواليو  -1

 أي مي لرواليو كوذاعنو.. ما مي لوغليو؟؟ ) يضربه على رأسه(  أسطيفو:

 أذيعات ميكويو؟  -2

 ) يقومون( كدوذاعنو..قومود زانوأسطيفو: لو.. صفرو 

 

 تعود الكاميرا لزمن ألمانيا منزل ملكه
 يضحكون على هذه األحداث  

 مالك: أي جدو من باسيمويو هوخا لو؟ 

 يه لبوالخ أويومانك؟ كوث  اييه ساكي باسيمه وبعيقوثو ملكه: أي أبري شافع ح

 بعسقوثو  ) تبكي على ما مرت به( حانا: ) تتذكر أيام زمان (أيه .. من يومه.... شافيعي 

 مالك: قي كوبوخات قشتو ؟

 حانا: ليت ميده أبري أشمو حاريفي عيني  

 مالك: أي جدو بثر من هاوي. 

 ملكه: بحاذ يومو وأونو ياتيوو عال درغيه دوبيتو وكوثوينو ممله دزمرتو 

 بعد الرسالة فيديو كليب قبل السفر 

 منزل ملكه
 ماريا تدعوها   –ريما  -ملكه

   (فيديو كليب )في الحوش يكتب كلمات أغنيهملكه:  

 شلومو ) تقرع الباب من الخارج( ماريا: 

 ملكه: بشينو ماريا 

 ماريا: كويو أي ريما؟ 

 ريما: منيو كالينو؟ 

 ماريا: تاخ لكابي بثر مي عريتو  



 

 ريما: من كيتو هوخا؟ 

 ماريا: تاخ بثر كدماالخ 

 ريما: مازعالخلي كيت ميده؟ 

 تاخ  تكلي اله شغلو ماريا: لو 

 ريما: عامر بيتو نافل ليبي 

 ماريا: لو لو زيعات ليت ميده كونطراالخ 

 ريما: أي.. أي عبار 

 ماريا: لو كزي سيمونو أيعريتو فوش بشلومو 

 ) لنفسها(  ريما: زيل بشينو  

 ) يلملم أوراقه(ملكه: كزينو نوفقنو شوطو 

 ريما: أي ملكه زوخ لو مشتوحرات علو مكلو 

 ) يذهب( .. لو ملكه: لو 

 

 منزل ملكه
 ريما تخبر أمها بسفر أخوها وهذه تعرف 

 سيدة   –ريما 

 ها شاردة( ) تطبخ الخضرة وتحركريما:

 بردش!! سيدة: بسيو ريما أنقوالخ أي 

 ؟ ريما: ها منيو ماما

 سيدة: ليكو أزيو هوناخ؟ 

   ) بال شعور(ريما: بومزلو دو ملكه 

 سيدة: من مرالخ ؟ 

 ريما: لو ميده ماما  

 سيدة: من أو ملكه كوبع دزيو لكابا؟ 

 ريما: أي ماما كبعو دزيو دلو مكوريال لحرينو  

 سيدة: أله لو كذعونو من دمونو !!؟؟؟ 

 ريما: طرو دزيو دلو طوعنينا حطيثه دو ملكه 

 ) بحسرة( سيدة: ودي حانا... بس ميكو زوزه برثي  وهات  كوذعات 

 ريما: ألوهو كمعاذرالن  

 سيدة: باباخ لو..كودومخ مويومو دكايوليه أحوناخ  

 ريما: قي كوذع بابي ؟؟ 

 سيدة: كوذعينا مويومو قامويو...أيلو أيذينا ماصيره  

 ريما: من كسويم بابي بثر؟ 

 رعو من كسويم سيدة: مرله كمزابن أحيطه دوبوزا

 ريما: ومن كسيمينا دلوثيه موسم  

 سيدة: ألوهو كمقضيال 

 ريما: كدمونو لو ملكه كوزويع أعليخو دشمعوتو بو مازليذه 

 سيدة: أوقووارلي من حانونويو 

 ريما: ألوهو سويم شوغله وموطيه أيال ميقم مدشوفع أوزابنو 

 سيدة: آمين  

 المشهد الثالث عشر 



 

 

 منزل كبرو
 ماريا   -كبرو

 كبرو: ها من هاوي أعماخ 

 ماريا: أي كلي مثنوحون أشمو 

 كبرو: أمرلي كدثيو؟ 

 مرال ..   )تتماطل بالجواب(ماريا: آشر .... 

 كبرو: أمر مخلصلي أعدو كلويدنو  

 ...أي كدثيو...ثنيحات) تضحك( ماريا: 

 كبرو: أي ثنحنو غلبيه .. أيما ؟ 

 ماريا: بثر ميعريتو  

 كبرو: غلبيه مشتوحرو  

 

 منزل ملكه
 ريما   –ملكه 

 

 كبرو: شلومو أعليخو 

 األثنين: بشينو  

 ريما: ملكه توخ الركي دموالوخ

 ) يدخل الغرفة ( ملكه: منيو ريما؟

 ريما: لوزيعات بثر معدو 

 ملكه: عال من؟ 

 ريما: أيمي وبابي كوذعي كوبعات دزوخ 

 مرليالخ؟ ملكه: من 

 ريما: أيمي أيلو كيت قطرو 

 ملكه: منيو؟ 

 ريما: أزوزيه لو ... كوبع بابي مزابن اوبوزارعو 

 ملكه:  منيو..أوميدانو لكووي ولو كزينو  

 ريما: قي أحوني؟ 

 ملكه: وهاتو دلوثيه شاتو حريتو موسم من كسيموتو ؟ 

 ريما: كتالن ألوهو 

 ملكه: لوكوويه ريما.. لحا كوفن تلوثو 

 ابوخ مدله فسقونو  ريما: ب

 

 

 منزل كبرو
 فهيمة  -صبري –ماريا –كبرو 

 ) تذهب للنوم( فهيمة: كزي دمخونو شوطو باطيلونو  

 صبري: أزاخ دماخ مثنح أشمو وأنو كزينو كابيه شابو شوطو 

 ماريا: أمر لي ريما بابا كونطراال طرو دثيو  



 

 ) يخرج (صبري: غامو ليت برثي كدومرنا 

 أعموخ بابو دوكبرو ) لنفسه( طوو دزييو خالي أوبيتو كبرو: ألوهو 

 ماريا: من أمديوانلوخ كمجغوالت لروحوخ

 كبرو: لو كومرنو مشتوحرال؟؟ 

 ماريا: لو زيعات كدثيو  

 كبرو: أي سمالن تيو؟ 

 ماريا: كلي دثيو وبثر دلو جمدو... 

 منزل ملكه
 صبري  -شابو  –سيدة  –ريما  –ملكه 

 زينو كابي مارياريما: ماما هاثيه أي تيو ك

 سيدة: من غامو برثي هاو شلومه 

 ريما: كموطن  

 ملكه: كلي ريما كدوثينو أعماخ كوبعنو حوزينو أوكبرو   

 ريما: أي توخ 

 شابو: من لكشوتات أعمينا أي تيو 

 ملكه: لو بابا شتايوال هات وأيمي خدايومه قامويه 

 سيدة: أزايو أعلينا أبري ماسوالن 

 بلحوذه ماسوالخ أنو هيش كبرونو شابو: لو هات 

 يضحكون   الجميع:

 األثنين: فوشو بشلومو 

 ) يخرجون( األثنين: ألوهو أعميخو

 ) على الباب( صبري: شلومو عليمه 

 األثنين: بشينو دودو 

 صبري: ريما أي ماريا كونطروالخ 

 ريما: أي كزانو لكابيخو 

 شابو: فقود صبري

 صبري: شلومو أعليخو 

 وبشلومو شابو: بشينو  

 سيدة: حموثوخ كورحمولوخ أعدو هاويو أي تيو 

 صبري: أي دلو رحموليوا لوبوليوا أي برثو 

 سيدة: آشر هوخايو كويو أي فهيمة؟  

 صبري: أي فهيمة داميخو  وأنو مرلي كدوثينو لكابيخو 

 شابو: بشينو أيبوخ 

 سيدة: ترووذو دشاكر؟ 

 صبري: أي حوثو سيدة 

 شابو: طوو داثات صبري 

 و؟ صبري: قي

 شابو: كوبعنو مزابنو أوبوزارعو  

 صبري:  هانو قيو؟ 

 شابو: كلوزملي أشمو دزوزيه كوبع  أو ملكه دزييو لكابو أحونو  

 صبري: مقا دبعات كدوبينوخ؟؟ 

 سيدة: تودي.. عومر بيتوخ  



 

 صبري: أيدربو كسيموتو دلو بوزارعو؟ 

 سيدة: كتالن ألوهو  

 صبري: أي حق من كبعات شابو أنو حاضيرونو 

 بو: تودي صبري آشر دميزابني طويو شا

 صبري: قي هوخا ماليزهاتو؟ 

 سيدة: من كسيمينا أحونو!!! 

 صبري: أعدو كزانو كابو صومي وملتمينا أكبره وحوزينا 

 ) يشربون الشاي(شابو: شوتينا أي تيو وبثر كزانو 

  

 

 منزل كبرو
 فهيمة –ملكه –ريما  –ماريا –كبرو 

 ريما  في منزل كبرو يطلب مساعدة كبرو بأوراقه –ملكه 

 في مرده يقابل رجل ويحثه على أوراقه 

 ماريا يعملون الشاي وتخبرها بحب كبرو  –ريما 

 كبرو ملكه بخصوص الورق 

 

 ريما: ) يدق الباب( شلومو ماريا) على الباب(  –ملكه 

 ماريا: بشينو عبارو 

 كبرو: بشينو..عبارو ..عبارو 

 طووثو ناحت أعلوخ؟؟ ملكه: هانو من  

 ماريا: مشحلف أديوما 

 كبرو: حا لو كوذع من سويم أعميخو 

 ريما: آشر خبرييو 

 ماريا: وخبراخيو دي تاخ سيمينا أيتيو) يذهبون(  

 كبرو: أيتاو أمرلي هاوي ميده حاثو أعموخ؟

 ملكه: أي قي أثينو لركي؟) يجلسون( 

 كبرو: أمار خاييفو؟ 

 

 في المطبخ
 ماريا  –ريما 

 ريما: من كبعتوا ميني؟ 

 ماريا: اعدو أمرلي أيدربويو أوكبرو؟ 

 ريما: أوكبرو غلبه طوويو قي كومشيالت 

 ماريا: كيباخ دمات حليويو بعيناخ

 ريما: أي خدو ملكه 

 ماريا: لو هوخا أبيعونو دمونو؟ 

 ريما: أيدربو ؟ 

 ماريا: دوثيالخ حا خدو كبرو كميداتله؟ 

 ريما: قي كيت حا ؟

 أمر دحزيونو؟ ماريا: أي 



 

 ريما: خدو كبرو أي كميدونو بثر مان كيت بقريثو خدو كبرو؟ 

 ماريا: أشماع طوو  

 ريما: ) تفتح أذنها( ها فتحلي أذنوثي أمر !! 

 ماريا: كمونو أوكبرو كروحمالخ... 

 ريما: من أوكبرو؟؟ 

 ماريا: أي  .. قي لو كوبعات؟ 

 ريما: بيله ... بس ميكو أذيعات؟ 

 ديوما  ماريا: هيي مرللي أ

 

 في الغرفة 
 ملكه  –كبرو 

 ملكه:أيمي وبابي كوذعي كدزينو 

 كبرو: أي طوو من كبعات طو موخا؟ 

 ملكه: كوبعنو حوزات حوروخ بمرده دمخلص أورقه خاييفو 

 كبرو: مي عيني هاثيه ) يؤشر على العين ثم الثانية( ميقم ماثيه 

 ملكه: تودي كبرو لكلوييذوخ أعمي 

 أحونونيه كبرو: لمات هوخا أحنا 

 ملكه: وزد كبرو  

 كبرو: مي صفرو كزانو لمرده وحوزيناله 

 

 في المطبخ
 ماريا  –ريما 

 ريما: قي لو مرله أيلي ؟ 

 ماريا: لو كوذع دومر موخا قريليالخ ودماالخ 

 ريما: لوكذعونو من دمونو  أوكبرو؟ 

 ماريا: أي مالتيو برنوشو؟ 

 ريما: بيله وساكي طوويو بس... 

 لكرحمتله أمر ؟ ماريا: من بس  

 ريما: لو ماحتلي بهوني دروحملي . 

 ماريا: أعدو كروحمالخ من كمات؟ 

 ريما: لو كذعونو من دمونو..و قي لو مجغيله؟ 

 ماريا: لمات ميده بس هوليه حيلو دمجغل  

 ريما: أعدو أيدربو كحيرونو أيبه؟ 

 ماريا: لو محوات عال روحاخ قومه دوملكه

 ريما: أيلو ماثيه كوزيعونو!!! 

 ماريا: لو زيعات أنو أعماخ يال زان) يدخلون ومعهم الشاي( 

 

 في الغرفة 
 ماريا  –ريما   -ملكه –كبرو 

 ملكه: ما  لو كوبع زوزيه كبرو؟ 

 كبرو: لو أعدو بثر  



 

 ماريا: منيويو هانو بثر؟ 

 ملكه: ليت ميده 

 ماريا: أمر طويو أيلوخ!! 

 لكه كبرو: صفرو كزانو لمرده كاب حوري  مفقينا بسابورت لو م

                                    ريما: شرور كبرو) تنظر بعيونه خجال ( 

 كبرو: قي كمو ملكه كتالن كوله فلكويو... حايو

 الجميع: يضحكون 

 ملكه: من كمفقتلي ورقه كمفقتال مي عيني 

 ماريا: لو هاثي ووليثو أعليه 

 كبرو: خبرايو ومن دبعات أنو حاضيرونو

 ريما: تودي كبرو 

 ملكه: بسيو مرووتو بريشه 

 الجميع: يضحكون 

 ريما: ) تصب الشاي شاردة وتحرك الملعقة (

 ملكه: من هاوي ريما لتيو لبنيه 

 ريما: شبقونو  

 كبرو: ليكو أزاخ هوخا؟ 

 ماريا: شاميعو طيبه باسيمه موخا) دالله على أخبارها(

 كبرو: ألوهو سويم شمعو كول يومو هوخا

 ريما: تودي كبرو 

 مجغيلو ملكه: من هاوي أعدو هاوالن أي تيو وبثر 

 ماريا: ها فقود ملكه 

 ملكه: تودي.. 

 

 المشهد الرابع عشر 

 

 منزل صومي

 
 شابو مع الرجال يعرض مخزونه للبيع لسفر أبنه 

 عيسى  –عزيز  –ألياس –صليبا  –صبري  –شابو  –صومي 

 صبري: كذعوتو أحونونيه  

 الجميع: منيو صبري؟ 

 صبري: أو شابو كوبع مزابن أوبوزارعو 

 قيو؟ صومي: هانو 

 شابو: آشر سنقنو ألشمو دزوزيه 

 ألياس: لمن شابو؟ 

 صبري: أو ملكه كوبع دزيو لكابو أحونو  

 عزيز: آشر دهوويوا أعمي زوزيه كدوبيوينوخ شابو 

 شابو: تودي عومر بيتوخ... خد هولوخلي 

 صومي: درحمات ملتمينا مي قريثو وبثر مدعيرن  



 

 لوزم وأوصبري مقا دسمل البعنو شابو: لو تودي ألخو أعدو كتلي بوزرعو أشاتو لك 

 صبري: آشر عاجزنو أعميه .. هيي كوبع مزابن أحيطه 

 عيسى: أي مان كزوون بوزبنانو بوزارعو

 ألياس: كمو كيسه كيتو كابوخ 

 شابو: عسرو ألياس 

 ألياس: أنو كشوقلنو حمشو مينوخ 

 صبري: عومر بيتوخ طوو كسيمات 

 صومي: وانو أحمشو حرينه طوو 

 ألخو أحونونيه لوكوذاعنو من دومارنو شابو: تودي 

 ألياس: لمات هوخا شابو

 صومي: قي من سمالن هات مزابنلوخ وأحنا شقيالن

 عيسى: ما لو بسيو هانو من كزووانوا أعدو بوزارعو؟ 

 عزيز: قي كمات هوخا كوالن كوذعينا أحيطه طو شابو علبيه ناظيفه 

 صبري: وهات قي كاووخ كوكويوو 

 يضحكون الجميع:  

 ماريا–كبرو 
 كبرو: ها من مرال؟ 

 ماريا: من كدمو مرال أوكبر خد أحوني يو

 كبرو: هيا هوخا مرال؟ 

 ماريا: أي قي لكماشيرات؟ 

 كبرو: لو .. حزيلي بعينا حوبو ربثو  

 ماريا: هال هال.. فايش كوقورات أعينوثو 

 كبرو: هوخا حزيلي .. أي من مرال؟ 

 ماريا: كونطرو مينو هات دمتال كروحمناخ

 كبرو: أونو... لكنفقو ميفيمي 

 ماريا: لو كبرو كوبع هات دمتال يومو ميقم مي يومو 

 

 منزل أسطيفو
 منزل أسطيفو معرفة مصدر الرسالة ونيه السفر

 

 بسنة: شاميعونو أو ملكه كزيو أللمانيا!!   

 عيسى: شرورو  وكوبع او شابو مزابن أوبوزرعو 

 شامو: قيو بابا؟ 

 عيسى: طيميه دودربو لو ملكه  

 بسنة: أي قي كمشادر أوأبور مادام ليتو أعميه زوزيه 

 عيسى: مكو كوذعنو قيو ؟ 

 أسطيفو: لو مرله أيما كمزابن هانك 

 عيسى: كومرنو صفرو 

 طوو  ) صوت مسموع(  كيت أعمي زبنو ..) يفكر ( أسطيفو: 

 شامو: طووعلمن ها؟  

 اسطيفو: طوو دزيو كخولصينا مينه 



 

 شامو: قي كوخل أولحميذوخ 

 عيسى: بسيو هات وهيه 

 أذعنو أعدو ميكو أثيو أيكرثو أيله ) يذهب لرفاقه لوضع خطة لحرق المحصول( أسطيفو: أي كزينو  

 شامو: أي زوخ طويو 

 بسنة: بسيو مرله باباخ بسيو  

 ) تذهب لغرفتها( شامو: ها سخرلي فيمي لو كزينو طويو 

 

 

 منزل ملكه
 شابو  – سيدة –ملكه  –ريما 

 ملكه: من مرالالخ أي ماريا هوخا فصيحيتو هات؟ 

 ريما: لو ميده  

 ملكه: أي قي فصيحيتوهات؟ 

 سيدة: من كبعات بوخيو 

 ريما: فصيحيتونو  أيلوخ لو صفرو كزوخ لمرده 

 سيدة: هاوو لمن؟ 

 ملكه: كزي  سمنو أورقه دومزلو 

 ريما: كزيو أوكبرو أعمه 

 والوهو طوريه أوكبرو لكول ميده دسمله سيدة: هانو فصحونو رابو أبري 

 ريما: هيش أحوني لتيو فصيحو مينه 

 ملكه: حبرو دمنيو دلو كوليه أعمي 

 سيدة: لو أبري كالي غلبيه بسيو بو كيوو لطريله مينوخ 

 ريما: دلو موعيبو كدوماخوا كابوخ 

 ملكه: كوذعنو ليت خوثه  

 شابو: شلومو منيو هانو دليتو خوثيه؟؟ 

 الجميع: بشينو  

 سيدة: أوكبرو 

 شابو: آشر آثي علو بابو كورو وأيذو فتحتو

 سيدة: قي أييمو كمشتويو عمامايه محاودله

 ملكه: دمات كزوخو طلبوتله 

 شابو: قي أبري ألفو كبعي مويد أيبرثثيه 

 سيدة: هوخايو.. من هاوي أعموخ شابو 

 شابو: صفرو كموطن أزوزيه 

 ريما: زوزيه دمن بابا؟ 

 عو شابو: مزابنلي أوبوزر

 ملكه: لمن بابا ؟ 

 سيدة: دزوخ أبري  

 ملكه: وهاتو كفيشوتو دلو بوزرعو أهلل حطيثويو هوخا

 شابو: أحطيثو دلزوخ أبري وكتالن الوهو 

 الجميع: آمين 

 ريما: ها أقطره كوله شارن فصح أحونو 

 



 

 مكان خرابه 
 الشباب  2-1 –أسطيفو 

                                أسطيفو يخطط و يحرق المخزن ليال  

 شغلو أديوماأسطيفو: كتالن 

 :أيالن... يال منيو؟ 1-2

 أسطيفو: كمقذينا كورو دحيطه 

 أي ها هانو شغلو   -1

 دمنيو أي كورو؟  -2

 أسطيفو: هانو لو فايش بقرعوخو 

 خدكبعات أسطيفو   -2

 ايما ؟؟  -1

 أسطيفو: أعدو أمطيلي تناك دكاز  

 محاضرلوخ كول ميده  -2

 أسطيفو: من كنوطرموخ يال أوزبنو أعدو طويو  

 ) يذهبون(  : يال1-2

 

 منزل ملكه
 وصول أوراقه 

 ) يقرع الباب( كبرو: 

 ملكه: بشينو كبرو عبار 

 كبرو: تودي هاولي أي حليوثو 

 ملكه: من أثن أورقه؟ 

 كبرو: أي أعدو أثي حاوري  مي مردة وهوليلي أورقه

 ملكه: و.. أزوزيه ؟ 

 كبرو:  أونو هوليله لو زيعات 

 دومارنو؟ ملكه: تودي كبرو لوكوذاعنو من 

 كبرو: أعدو لمات ميده من لكمشتتلي ميده 

 ملكه: أيدربو عامر بيتو دلومشتينو هات من كمشتينو 

 كبرو: تودي ملكه 

 شابو: منيو أبري

 ملكه: أو كبرو  

 سيدة: أعبار أبري  

 كبرو: أي حلتو ) يدخل( رمشو بريخو 

 الجميع: بريخ وبريخ 

 ريما: أيتاو كبرو سيمالوخ تيو 

 ريما حزيلوخ لو خوثوخ كبرو: تودي 

 ملكه: لو مرخات ليشونوخ 

 كبرو: كحوزات حلتو أنو أمطيلي أورقه دمفصح وهي من كومر 

 سيدة: لو أبري من كمستاهل أوكبرو 

 شابو: ليتو خوثيه  

 كبرو: تودي ألخو 



 

 ملكه: بس مرويتو ريشه 

 

 

 مكان المخزن  
 الشباب  2-1 –أسطيفو 

                    يحرقون المخزن ليال  

 

 أسطيفو: هاثيو أي كورو .هات فش هركي وأحنا كعبرينا 

 أي من كسمنو  -2

 أسطيفو: هوي نوطورو دلوثيه نوشو 

 بلكي أثي نوشو  -1

 أسطيفو: أثيو ماثو كمهاور أعالن دمهزمينا

 أي زوخو لو زيعيتو  -2

 أسطيفو: . بوزا  كوال لو طورات ميدة أيبا

 م سحيلي أي يرعو   -1

 أسطيفو ..أسطيفو..    -2

 أسطيفو: منيو ياتومو 

 كيت حا كومالخ راحقو  -2

 ) يهربون( مهزيمو  ) يشعل النار ويرميها في المخزن( أسطيفو: من دومارنو.. رحاقو ماركه خاييفو 

 

 منزل ملكه
 عزيز -شابو -سيدة -ملكه –ريما  –كبرو 

 شابو ...شابو خاييفو عامر بيتو ) يقرع الباب ( عزيز: 

 للباب( من كيتو دودو؟ ملكه: ) يركض 

 عزيز: أوبوزرعو كويوقذ خاييفو توخو 

 ملكه: كبرو ...ريما.. بابا أمطايو سطله دماييه  

 من هاوي  ) يركضون(  الجميع: 

 عزيز: خاييفو ياقيذي أحيطه 

 شابو: ألوهو مصطافل أبيه  

 سيدة: حاروو بيتاخ سيدة.... مديقذيوا أبوتثه

 زن() يركضون للمخ ملكه: يال أعدو ماليزو

 ) يدخل للنار( كبرو: هاولي كيسو  

 ريما: دلو يقذات كبرو 

 ) يطفي بالنار( كبرو: لوزيعات أعلي 

 ) يرش الماء( ملكه: هولي ماييه 

 عند المخزن 
 يتجمع أهل القرية ويطفؤن النار لكن يحترق كل شيئ 

 

 شابو: عومر بيتيخو  

 سيدة: ألوهو لو مساماحيه 



 

 كازي قوطلنوليه ملكه: كوذعنو منيو أوياتومو 

 .) يمسكه بقوة( كبرو: لو عجقات أيذوخ أيبه كلي 

 ملكه: طرلي كبرو لكفويح ليبي دلو قوطالنوليه 

 ريما: لو أحوني كيت ألوهو 

 صومي: يال زانو لبوتيه 

 الجميع: لكمستاهل  

 عزيز: كتخو ألوهو شابو 

 شابو: تودي عزيز  

 صليبا: ماليخو لو بيتو شابو  

 ملكه: طريلي كبرو رحمات ألوهو  

 كبرو: لكمارفينو من دسيمات

 شابو: لو أبري هات عل دربوهات  

 ملكه: من دربو فاييش 

 كبرو: لمات هوخا ليكو أزينو  أونو 

 سيدة: تودي أبري موقذلوخ روحوخ عال فوثينا 

 صليبا: هنه لهوخا شعثو نيه  

 شابو: ألوهو منطرله 

 يبا: فهيمة هات وأي ماريا زوخ لوبيتو صل

 فهيمة: لو كدوثينا أعميخو 

 سيدة: لو حوثو تودي زوخ مثنيحو أوميده دسمخو رابوا 

 ماريا: ما من سمالن جلتو 

 ) يذهبون للمنزل( صليبا: يال زوخ بسيو  

  

 

 مكان خرابه 
 الشباب  2-1 –أسطيفو 

 حاروو بيته   -1

 لو فالت حبثو دحيطه  -2

 أسطيفو: طرو أعدو أزيو حوزينو 

 مان أسطيفو  -2

 أسطيفو: أكلبو دوملكه 

 قي من سمله؟  -1

 أسطيفو: محرولي أعلي .. شماعو زوخو أعدو ودشومعنو نوشو أذع كنوحرننخو 

 قي مديونالن  -2

 خوثان خوثوخ  -1

 ) يذهبون( أسطيفو: يال زوخو

 

 المشهد الخامس عشر 

 

 منزل ملكه  



 

 صليبا -شابو -سيدة -ملكه –ريما  –كبرو 

 شابو: لكطوعينو أوميده دسمخو 

 صليبا: ما من سمالن ؟ 

 سيدة:كبرو ملكه زوخو ماشيغو  

 ملكه: يال كبرو زان 

 ) حوار جانبي ( شابو: ريما سمالن تيو دشوتينا

 ) تذهب معهم للمطبخ( ريما: أين بابا 

 جانبي ( ) حوار ملكه: كوذعات كبرو يومو بيومو كوزيدو حوبي أيلوخ 

 كبرو: وأونو ملكه لتلي أحونو سطار مينوخ كوذعات؟ 

 ملكه: أي كوذاعنو ولو حشوات روحوخ واحيدو  

 كبرو: أيدربو كتلي أحونو ليت خوثيه 

 ملكه:تودي كبرو لو كوذاعنو من كسمنو ؟

 كبرو: لو طعنات غامو دازوزيه مقا دبعات

 ملكه: تودي  بس دينو كبرو  

 ) يضحكون( يدكبرو: أي دينو ودبعات بفاي 

 صليبا: قي كوحخوتو أمارو  

 كبرو: أثي لبولي أيدربو أو ملكه زايع أعلي 

 شابو: دلو زويع أعلوخ حورو دمني 

 كبرو: هوخايو دودو 

 جانبي ( الحوار تتمة ال)  ملكه: كبرو كماحتنو أوبيتو بقذولوخ بثر مومازليذي

 كبرو: لوطوعنات غامو أيموخ وبابوخ بعيني وأحونونوخ  

 ودي كبرو .. ملكه: ت

 

 منزل ملكه
 صليبا -شابو -سيدة -ملكه –ريما  –كبرو 

 سيدة: أعدو من كسيمينا شابو؟ 

 شابو : ألوهورابو 

 ملكه: من كيتو بابا؟ 

 شابو: ليت ميده أبري  

 )توزع الشاي(ريما: فقودون أي تيو.. 

 الجميع: تودي 

 كبرو: بابا.. كوبعنو أوبينو زويه لو ملكه لو دربو 

 صليبا: أي أبري هاوليه مقا دوبع  

 كبرو: دودو لو مقحورات هات ودادي  

 سيدة: أيدربو حا لو مقحر لو كذعينا من سيمينا 

 كبرو: حلتو أزوزيه صفرو كتوون عمو ملكه  

 صليبا: وأوبوزرعو دلوزم مي كابي لو طعنوتو غامو 

 سيدة: عومر بيتيخو 

 شابو: هانو غلبيو صليبا لوكوذاعنو من دومارنو 

 صليبا: لمات ميده أحنا بيتو حانا

 سيدة: وزد احونو صليبا

 ريما: خد كومي بثره دكول عيقوثو ألوهو كموطيه شرويو 



 

 ملكه: هوخا ريما ..أي كبرو صفرو كزانو لمذيذ 

 كبرو: أي وحوزينا أيما كيت مزلو 

 صليبا: تودي لي تييو.... يال كبرو طرو مثنوحي وهاتو صفرو كتخو مزلو 

 ) يقومون( ا كبرو: يال باب

 األثنين: فوشو بشلومو 

 الجميع: ألوهو أعميخو 

 شابو: تودي نقال حريتو صليبا

 ) يذهبون( صليبا: لو ميديم  

  التالياليوم 
 شامو ) الفطور( –فهيمة  -صليبا 
 أوميده داثي عل بي شابو لتيو أشمو فهيمة:

 صليبا: آشر هوخايو حا من سويم  

 صفريتو فهيمة: ليكو أزيو أوكبرو مي  

 شامو: مرله كزيو كابو ملكه 

 صليبا: أزن لمذيذ دزوني فتقو لودربو 

 فهيمة: ميكو زوزيه صليبا؟ 

 صليبا: أي أو كبرو مدليه ميني هوله لو ملكه  

 شامو: حقيو لعينوثيه دي ...) تسكت( 

 فهيمة: قي كالت مكمل؟ 

 شامو: ما لو أوملكه  أوحورويو 

 فهيمة: لو كيت ميده حرينو أمر  

 أيدربويو أي ريما؟ شامو: 

 فهيمة: غلبيه طوتويو قي كومشيالت 

 شامو: كرحمات هويو كالثو كاباخ 

 صليبا: قي لو برثو ناهرتو وطوتو 

 فهيمة: آشر كرحمونو أيلو أحوناخ دوبع 

 شامو: كمونو كروحمال  

 فهيمة: أيما كحزيو عيني دكوروتو أتريخو

 صليبا: ألوهو رابو كول ميده بوزبنيذه 

 أديوما كطلبال من كمات صليبا؟   فهيمة: دروحمال

 صليبا: من غامو فهيمة هي دوبع قي لو 

 شامو: بس دوثيه كدماله 

 

 منزل ملكه
 كبرو -ريما ) الغذاء(ملكه  –سيدة  –شابو 

 سيدة: هاوي فلكديومو والثن 

 ملكه: من هاوي كدوثن  ماحت أي صفرو معرينا

 ريما: أين بابا أعدو  

 سيدة: عومر بيته دو صليبا 

 شابو: ألفو كوريه  



 

 سيدة: دلو مينه لوذعيوينا من سيمينا

 شابو: لو فايشوا قاموثي حلوفخ لو زيبونو 

 سيدة: هوخا شابو مزبنتلي دو أبريذوخ دزيو 

 شابو: لو عامر بيتو كمزابنو كول ميده وأناعيمه أيلو هات البي 

 ) يضحكون(   سيدة: هوخا ها  

 ملكه: عبار كبرو  

 يتو شابو: عبارو هويو أيعر

 كبرو: أي أعدو كعوبرنو 

 ملكه: ها لو مكلو كعبرات 

 األثنين: شلوم أعليخو 

 سيدة: بشينو  

 شابو: أيتاوو .. 

 ريما: بشينو .. من هاوي ملكه أعموخ 

 كبرو: بثر تري يومه كزييو  

 سيدة: قي هوخا خاييفو؟

 شابو: أيما تووي كزييو  

 ريما: هوخا طويو دملحق  

 كبرو: دلو فيرو ميذه 

 يضحكون الجميع:  

  

 منزل صارو
 بسنة  –حسنة  –صارو 

 صارو: ألوهو معاذر بي شابو 

 حسنة: أمويده دهاوي لتوا علو بولو  

 بسنة: طوو هاوي أبه 

 صارو: لو بسنة أعدو أيدربو كمشادري أوملكه؟ 

 حسنة: لو فايش ميده كابييه 

 بسنة: لمن كزيو ما طو موعامو ديقريثو؟ 

 حسنة: دمات خله أومكلو دباباخ

 بسنة: أي وزد أوعامو كوله كوكوله أعميه لو كذعونو لمن؟ 

 صارو: هنيه عامو ماكيخو وطوويه يومو لو نافق منه حربوثو 

 حسنة: لو خد نوشيه حرينه 

 بسنة: من كبعات دمات ؟ 

 حسنة: لو ميده أيلو أو طوو كمرحم

 صارو: هوخايو 

 أيه....) بيدها تؤشر على الالمباالة(  بسنة: 

 

 منزل ملكه
 ملكه   –ريما  -سيدة  -شابو

 صليبا  –شامو  –فهيمة  –كبرو 



 

 صليبا: شابو أثينا لتريه ميدونه 

 شابو: بشينو أثيتو لمن دهاوي 

 سيدة: آشر الوهو كوذع أي حوباذخو بليبان

 فهيمة: هانو طريله دوثينا أديوما 

 سيدة: بشينو أيما دوثيتو ريما سوموالن ميده دشوتينا

 تو؟ ريما: أيه ماما من كشوتو 

 صليبا: سمالن تيوبرثي 

 ريما: عال عيني   

 كبرو: كوسيموال باسمتو غلبيه 

 ملكه: بسيو مورخات ليشونوخ  

 ريما: يال شامو تاخ  

 ) يذهبون( شامو: يال..

 شابو: ها أمر صليبا دحوزينا لمن آثوتو؟ 

 صليبا: آثينا دمينا لو ملكه ألوهو أعموخ 

 شابو: أي هاثيه حذو ودتريه منيو؟ 

 ملكه: من كيتو كبرو 

 كبرو: لو طوذاعنو خوثي خوثوخ 

 ملكه: اعدو كدوذعينا

 فهيمة: أمر صليبا  

 صليبا: شابو كوذعات أحنا بيتو حانا اوميده دسمالن وليثويو أعالن 

 شابو: آشر سمخو زد

 صليبا: لولمات هوخا وكوباعنو مينوخ لو مصرات هانو بوميدة دومارنه أعدو 

 شابو: فقود صليبا أمار  

 صليبا: أعدو أثينا طلبينا أيذه دي ريما لو كبرو 

 ) يستغرب فرحا ( كبرو: من كمات بابا 

 صليبا: أي أبري  

 شابو: آشر ....

 سيدة: قي كحوزينا طوو منخو 

 صليبا: أبعنو طولبنو أي ريما ميقم ما دزوخ أبري دشومعنو أورنييذوخ ودلو بوتو 

 ا فهيمة: كفيشينا بيتو ح

 شابو: لماتو هوخا  أحنا هوالن أين أي ريما أبيعو  

 ) تذهب للمطبخ(سيدة. كازي قريونو لبنوثه  

 ملكه: كمات لو كوذعات لو؟ 

 كبرو: آشر لو كوذاعنو  

 شابو: من كيتو بينوثيخو؟ 

 ملكه: ليت ميدة  

 سيدة: من هاوي أعميخو ؟ 

 ريما: مخلصالن ماما

 سيدة: يال توخ كونطري 

 ويو هوخا... ميقم مي دزوخكبرو: طوو ..ها

 ) لنفسه( ملكه: أعدو ثنحنو طوو وكيبي دزينو وهوني ثنيحويو

 ريما: فقود بابا



 

 شابو: ماحيتو أيتيو وإتاو برثي 

 ريما: من كيتو بابا فقود؟ 

 شابو: عماخ صليبا طلبله أيذاخ لو كبرو من كمات ها؟ 

 ريما: هاتو كوذعوتو  

 كمات بوكبرو؟ فهيمة: برثي كبعينا دذعينا من 

 ريما: هاتو كوذعوتو بثر أوكبرو طوويو 

 شابو: علو خير صليبا هولي أي ريما  ألخو

 صليبا: ألوهو أوبيلوخ أوخير  

 ( ويهنئون  ) يهللوناألثنين: 

 فهيمة: علو خير سيدة 

 سيدة: وهاتو علو خير  

 شابو: علوخير أبري كبرو 

 كبرو: تودوي دودو 

 فهيمة: علو خير برثي  

 دادو ريما: تودي 

 ملكه: علو خير كبرو 

 ) يتعانقون( كبرو: تودي ملكه 

 شامو: علو خير ريما 

 ريما: عقبال ديذاخ 

 سيدة: أبري ألوهو مفصحخو  

 شابو: ومادم أيحوبو بينوثيخو كولخون 

 الجميع: آمين 

 ملكه: لو كموصينوخ علو بيتوكبرو؟ 

 كبرو: لمات هوخا ملكه ...) تصوير طائرة تنزل ثم في منزل قرياقس( 

 

 السفر أللمانيا
 قرياقس  –ملكه 

 لقاء أخوه قرياقس 

 

 أيمي وبابي أيدربونيه؟ ...  قرياقس: بشينو باحوني

 ملكه: بابوخ أشمو رافي أيلو أيمي لو  

 ...دي قريثو أيدربونيه؟ قرياقس: أي موتعبو أحونو

 أمرلي هات أوشغلو أيدربويو؟ ملكه: كوليه طوويه كوبلوخ شلومه...

 ... أمرلي هوخا كوسيمو أيحوبو؟ قرياقس: غلبيه طوو .

 ملكه: أي من كسمو لو قادرنو عال ليبي  

 قرياقس: ألوه كوخل أعال  برثو طوتو  وناهرتو ألوهو سمال أيلوخ 

 ملكه: تودي احوني  

 أوبيتو  قرياقس: أوطوو قاروتويو ماركيه  صفرو كمحوينوخ 

 ملكه: لو أعدو زانو 

 قرياقس: أي مثنح وصفرو كمحوينوخيو  

 لوكذعو داثينو.... لو مرلوخال لو؟   ملكه:

 قرياقس: لو لومرلي ... 



 

 ملكه: طوو سملوخ .. 

 قرياقس: سمنو حشمتو من كدوخالت؟ 

 ملكه: ساويعونو ... 

 قرياقس: مي فصيحوثو ..أي  كسمنو حشمتو خايفتو  

 ملكه: معاونوخ قرياقس؟ 

 قرياقس: لو مثنح باطيلوهات  

 ) يذهب ( ملكه: أي باطلنو مو أيتوو كاثينو

 قرياقس: أي توخ ...... 

 

 لقاء الحبيبة 

 تصوير البحث واللقاء ثم العودة لزمنهم  

 

 نهاية الفيلم 

 ملكه:   حزيولي والتيمينا  ..أيه أبري هوخا شافيعي أيومه

 داميخات  ...أوخلت ليبي) تنتبه لمالك قد نام( حانا: أي مايره وحليه 

 ) يحمله ويضعه في الفراش وتلحقه حانا وينظران له( هة بدكوثيهنماحتد  قم حانا ملكه:

 يضحكون ويلفون الولد بحنان( .. األثنين: كدوميه ألي . ايلوخ ) 
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